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The purposes of this research are as follows: (1) to develop a measure of creativity among
productivity-oriented students in grades four to six; (2) to develop creative learning among students in grades
four to six; (3) the efficiency of model students in grades four to six; (4) the effectiveness of the model and
students in grades four to six. This study consists of four sections: (1) basic education and development
indicators of creativity-oriented development and productivity; (3) to monitor the performance of management
style and creative learning; (3) to effectively use and measure the efficacy of the management style and
creative learning; (4) to develop a creative learning management provided a complete study. The results were
as follows: (1) creativity has a total of six negative productivity indicators and descriptions of the eighteen
indicators, two management styles and the creative learning process of seven steps: Step 1: Thinking; Step
2: Brainstorming; Step 3: Planning; Step 4: Creating; Step 5: Presenting; Step 6: Evaluating and Step 7:
Concluding; (2) the aspects of performance management style and creative learning from experts were at a
high level and the experimental tools at 81.69 / 80.93; (3) the effectiveness of the product learning management
model, average scores before and after use, management style, and creative learning difference was
statistically significant at a level of .05 and the students were satisfied with the picture. In terms of the
management model, creative learning was at the highest level. The discussions on management style and
creative learning can develop creative commercial productivity of students more effectively because the
measure was approved by the experts as well. A variety of learning activities also makes it fun to learn. As a
result, students and teachers can increase their creativity and commercial productivity

Keyword : Creative learning management model, Creative products, Grades Four to Six
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การศึกษาของเมืองไทยเน้ นการพัฒนาทักษะการคิดมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากทักษะ
การคิดเป็ นเครื่องมือที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการแสวงหาความรู้ เชื่อมโยงข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ
แล้ วนามาจัดกระทาข้ อมูล ในการตัด สิน ใจแก้ ปัญ หาต่างๆ หรื อ การดารงอยู่ในสังคมได้ อย่ างมี
ประสิทธิ ภาพ การจัดการศึกษาของเมืองไทยเน้ นการส่งเสริ ม หล่อ หลอมให้ ผ้ ูเรี ยนเป็ นผู้ที่ ร้ ู จักคิ ด
ซึ่งปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 ข้ อ 2 และ 3 ดังนี ้ ให้ สถานศึกษามีการดาเนิน
การจัด การเรี ย นรู้ โ ดยมีก ารฝึ ก ทัก ษะ กระบวนการคิด การจัด การเผชิญ สถานการณ์แ ละ
การประยุกต์ความรู้ มาใช้ เพื่อ ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาต่างๆ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ให้
ผู้เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ จ ากประสบการณ์จ ริ ง ฝึ ก ปฏิบัติให้ ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน และเกิด
การเรี ยนรู้ อย่างต่ อเนื่อง (กรมวิชาการ, 2555, 19) ซึ่ งจะเห็ นได้ ว ่า ทัก ษะการคิด เป็ น ทัก ษะที่มี
ความส าคัญ อย่า งยิ ่ง ที ่ต้ อ งด าเนิน การพัฒ นาเพื่อ ให้ เ ยาวชนของไทยเติบ โตเป็ น เยาวชนที่มี
คุณภาพต่อไป
ทักษะการคิดสร้ างสรรค์เป็ นทักษะหนึ่งที่มีความสาคัญในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี ้ยัง
เป็ นทักษะที่มีความสาคัญต่อการทางาน การผลิตนวัตกรรมต่างๆ หรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเป็ น
ทักษะที่ทาให้ ประเทศไทยมีความเจริ ญก้ าวหน้ า (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2555, 17 ) ซึ่งสอดคล้ องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการบุคคลที่เป็ นเยาวชนให้ เข้ าสู่ยคุ ศตวรรษที่ 21 ซึ่งหนึ่ง
ในนันคื
้ อการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์นนเอง
ั้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, 5) และยังสอดคล้ อง
กับหลักการสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ข้ อที่ 2
กล่าวไว้ ว่า ต้ องสร้ างคนให้ ความพร้ อมในการทางาน มีความคิดสร้ างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีในการ
รับ ผิด ชอบต่อ สัง คม รวมถึง การสร้ า งคนให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ และอยู่ก ับ สิ่ง แวดล้ อ มอย่า งเกื ้อกูล
อนุร ัก ษ์ ฟื ้น ฟู ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดล้ อมอย่างเหมาะสม (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, p. 4)
นอกเหนือจากข้ อความที่กล่าวมานันเกรย์
้
(Gray, 2016, ออนไลน์) ได้ กล่าวว่า ความคิด
สร้ างสรรค์นนั ้ ยังมีความจาเป็ นต่ออนาคตที่มีความสาคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ ที่ 4 ซึ่งจะ
เกิดขึน้ ภายในปี ค.ศ. 2020 อย่างแน่นอน ซึ่งจากการเปรี ยบเทียบการจ้ างแรงงานทักษะและ
แรงงานสาหรับอนาคต 10 ทักษะ ระหว่าง ค.ศ. 2015 กับ ค.ศ. 2020 พบว่า ทักษะการคิ ด
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สร้ างสรรค์กลายเป็ นหนึ่งในสามทักษะด้ านแรงงานที่มีความจาเป็ นที่สุดในการรับบุคลากรเข้ ามา
ทางาน เพื่อใช้ เป็ นเครื่องมือในการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 1 การเปรียบเทียบทักษะ 10 ทักษะที่ตลาดแรงงานต้ องการมากที่สดุ ระหว่าง ค.ศ. 2015
กับ ค.ศ. 2020
ค.ศ. 2015
การแก้ ปัญหาอย่างซับซ้ อน
การทางานร่วมกับผู้อื่น
การบริหารบุคคล
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การเจรจาต่อรอง
ความสามารถในการควบคุม
ความสามารถในการบริการ
ความสามารถในการตัดสินใจ
ความสามารถในการฟั งเชิงรุก
การคิดสร้ างสรรค์

ค.ศ. 2020
การแก้ ปัญหาอย่างซับซ้ อน
การมีวิจารณญาณในการคิด
การคิดสร้ างสรรค์
การบริหารบุคคล
การทางานร่วมกับผู้อื่น
ความฉลาดทางอารมณ์
การคาดคะเนและการตัดสินใจ
การมีใจรักการบริการ
ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
ความยืดหยุ่นในการคิด

ที่ ม า : Gray, Alex. (2016). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial
Revolution. Online.
จากข้ อมูลข้ างต้ นพบว่า ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นทักษะที่ครูผ้ สู อนควรพัฒนาให้ แก่ผ้ ูเรี ยน
ซึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2553, 4) ได้ ร ะบุ ไ ว้ ว่ า ความคิ ด สร้ างสรรค์ เ ป็ น หนึ่ ง ในทั ก ษะที่ มี
ความส าคัญ ส าหรั บผู้เรี ยนในศตวรรษที่ 21 ที่ ครู ผ้ ูสอนจ าเป็ นต้ องพัฒนาให้ เกิ ดขึน้ กับ นอกจากนี ้
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559, 7) กล่าวว่า การจัดการศึกษาของไทยที่ม่งุ ผลิตคนที่มี
ความรู้ ทัก ษะจ านวนหนึ่ ง ไปท างานในโรงงาน และหน่ ว ยธุ ร กิ จ ในระบบเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย ม
อุตสาหกรรมแบบศตวรรษที่ผ่านมาเป็ นเรื่ องที่ล้าสมัย เพราะโลกได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย
และยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ทังในด้
้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ
และสังคมโลกเศรษฐกิจสมัยศตวรรษที่ 21 เน้ นการใช้ แรงงานที่มีความรู้ ทักษะแนวคิด วิเคราะห์เป็ น
มีจินตนาการ มีความคิดสร้ างสรรค์ในการสร้ างผลงาน และเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ ได้ ดี ปรับตัวได้ เก่ง
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แก้ ปัญหาได้ เก่ง การจัดการศึกษาจึงต้ องเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ เพื่อพัฒนาพลเมืองที่ฉลาด
มีความรับผิดชอบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ เป็ น มีความสามารถในการทางาน แก้ ไขปัญหา
และมีความคิดสร้ างสรรค์ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติให้ มีความเจริญก้ าวหน้ า และทิศนา
แขมมณี (2555, 1-7) ได้ กล่าวถึงความคิดสร้ างสรรค์เป็ นหนึ่งในทักษะที่สาคัญสาหรับการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 แต่ทกั ษะเหล่านี ้ไม่ได้ ถกู บรรจุไว้ ในหลักสูตรอย่างชัดเจน การเรียนรู้ในทักษะเหล่านี ้จึง
เป็ นไปตามความสนใจของผู้สอน และมีทิศทางที่ไม่แน่นอน แต่ในศตวรรษที่ 21 นี เ้ ราไม่สามารถ
ปล่อยให้ ผ้ เู รียนมีการเรี ยนรู้ไปตามลาพังโดยปราศจากการจัดการเรียนรู้ที่ดีได้ อีกแล้ ว
การจัดการศึกษาของประเทศไทยนันเริ
้ ่ มต้ นจากการศึกษาไทย 1.0 ยุคเกษตรกรรมซึ่ง
เป็ นยุคที่มีการพัฒนาบุคคลให้ สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็ นอาชีพหลักของคนไทย
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนัน้ การศึกษาไทยก็เริ่มเข้ าสู่การศึกษาไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็ นยุคที่มีการพัฒนาบุค คลให้ เ ข้ า สู่ลูกจ้ างในโรงงานอุต สาหกรรมต่างๆ และดาเนินมาถึ ง
การศึกษาไทย 3.0 ยุคดิจิตอล ซึ่งเป็ นยุคที่เน้ นการพัฒนาบุคคลให้ ร้ ูจกั นาสื่อต่างๆ เข้ ามาช่วยใน
การทางาน และจนกระทั่งในปั จจุบันนี ้การศึกษาของประเทศไทยนันได้
้ ดาเนินเข้ าสู่การศึกษาไทย 4.0
ยุคผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นยุคที่ต้องผลิตบุคคลให้ เป็ นผู้ที่สามารถผลิตผลงาน สร้ างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้ เกิด
ประโยชน์ ได้ มากที่ สุ ด และมี ความรั บผิ ดชอบต่ อ ส่ วนรวม จากที่ กล่ าวมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า
การศึกษาของประเทศไทยเริ่ มเข้ าสู่การศึก ษาไทย 4.0 ซึ่งถือ ว่าเป็ นการศึกษาที่เน้ นให้ คิ ด ค้ น
ผลงานใหม่ๆ ขึน้ มา ซึ่งจะสังเกตได้ ว่าทักษะที่มีความสาคัญทีจ ะทาให้ มีคุณภาพอย่างที่กล่าวไว้
ก็คือ ทักษะความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์นัน้ เอง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2559, 1-5) จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ คือ อาจารย์อ
เล็กซานเดอร์ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา) กล่าวว่า ความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็ นส่วนสาคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจากเดิมเคยเป็ น
ผู้บริ โภคสิ่งต่างๆ แต่ปัจจุบันต้ องเป็ นผู้ผลิตสิ่งต่างๆ ที่มีความน่าสนใจเป็ นที่ ดึง ดูดแก่ คนทั่ว โลก
ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่กาลังจะเกิดขึ ้นในปัจจุบนั นี ้ จะเห็นได้ ว่าบุคคลที่มีความคิด
สร้ างสรรค์ในการผลิตชิน้ งาน หรื อนวัตกรรมที่แปลกไปจากเดิมนัน้ ย่อมเป็ นที่ต้องการในท้ องตลาด
แรงงานในปัจจุบนั นี ้ จากที่กล่าวมาข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์นนเป็
ั ้ นสิ่งที่
ทาให้ บุคคลต่างๆ ประสบความสาเร็ จ ในชีวิตได้ มากยิ่งขึน้ แต่ในปั จจุบันเยาวชนไทยยังเป็ นผู้ใช้
นวัตกรรมต่างๆ ทัง้ นีเ้ นื่องมาจากพฤติกรรมของเยาวชนไทยส่วนใหญ่มักจะมีการเลียนแบบมาจาก
ต่างประเทศด้ วยกันทัง้ สิน้ ถึงแม้ ว่าคนไทยจะมีคนเก่งทังทางด้
้
านวิชาการ และด้ านอื่นๆ มากมาย
พิจารณาได้ จากการที่เยาวชนไทยไปแข่งขันทางวิชาการแล้ วประสบความสาเร็จทาชื่อ เสียงให้ กบั
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ประเทศไทยในหลายเรื่ อง แต่ในการที่จะเป็ นผู้นาในการผลิตนวัตกรรมออกมาได้ นัน้ ยังไม่ค่อย
ปรากฏออกมาชัดเจนเท่าใดนัก ทังนี
้ ้เพราะเยาวชนไทยยังขาดการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และ
จากการศึกษางานวิจัยในประเทศของรัฐนนท์ สว่างผล (2558, 52-59) ที ่ไ ด้ ท าการศึก ษาความคิด
สร้ า งสรรค์ข องนัก เรี ย นงานกิจ กรรมศิล ปะ โดยมุ่ง เน้ น การประเมิน ผลในด้ า นความคิด ของ
นัก เรี ยนโดยตรงและงานวิจัยของสุข ุมาลย์ อนุเ วช (2558, 127-155) ที่ได้ ทาการศึกษาความคิด
สร้ างสรรค์ของนักเรี ยนผ่านรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยมุ่งเน้ นการประเมิน ผลในด้ า นความคิ ดของ
นักเรี ยนโดยตรงเช่นกัน ซึ่งการวิจัยดังกล่าวไม่ได้ ศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ในการผลิ ต
ผลงาน หรื อชิน้ งาน และการประเมินชิน้ งานตามสภาพจริ ง ข้ อ ความข้ างต้ น แสดงให้ เ ห็นว่า
การพัฒ นาความคิด สร้ า งสรรค์ใ ห้ แ ก่เ ยาวชนของไทยอย่า งเดีย วนั ้น อาจจะไม่เ พีย งพอต่อ
การด าเนิน ชีว ิต ในอนาคตต่อ ไป ดัง นั ้น ครู ผู้ ส อนจึง จ าเป็ น อย่า งยิ ่ง ที ่ต้ อ งพัฒ นาความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ เกิดขึ ้นแก่เยาวชนของไทย เพื่อ ให้ เป็ นคนที่มีความก้ าวหน้ าในการดาเนิน
ชีวิต สามารถสร้ างสรรค์ชิ ้นงาน และต่อยอดในการสร้ างสรรค์นวัตกรรม จนส่งเสริ มความเป็ นนวัตกร
ต่อไปในอนาคต
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เป็ นวิธีการหนึ่งที่มีความสาคัญต่อ
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยน โดยใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ ของ
ครู ผ้ ูส อนที่จ ะส่งเสริม ความคิด สร้ างสรรค์ผ ลิตภัณฑ์ใ ห้ แก่นกั เรี ยนโดยตรง ซึ่ง รู ป แบบการจัด
การเรี ย นรู้ เ ชิง สร้ า งสรรค์ที่ส ามารถพัฒ นาความคิด สร้ า งสรรค์ผ ลิต ภัณ ฑ์ไ ด้ อ ย่า งมีค ุณ ภาพ
ต้ อ งเป็ นรู ปแบบที่มีการกาหนดองค์ประกอบสาคัญ ที่ครบถ้ วน และครอบคลุม ซึ่งได้ รับการจัด
การอย่างเป็ นระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ และแนวคิด โดยมีการแสดง
ถึง ความสัม พัน ธ์ข ององค์ป ระกอบต่า งๆ อย่า งมีขั ้นตอน และได้ ร ับ การตรวจสอบแล้ ว ว่า มี
ประสิทธิภาพ (อติพร ศงสภาต, 2554, 33) และสามารถนาไปจัดการเรี ยนรู้ เพื่อช่วยให้ นักเรี ยนได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงั ้ ไว้ (Joyce & Weil, 2000a, 6) ภายใต้ บรรยากาศการเรียนรู้ที่ก่อให้ เกิด
ความคิดสร้ างสรรค์ สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ที่เป็ นอิสระ ท้ าทาย และสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ให้
อบอุ่นทัง้ กาย และจิตใจ สร้ างความรู้ สึกไว้ วางใจให้ แก่นักเรี ยน (นิภาลัย แรกข้ าว, 2557, ออนไลน์) มีการจัด
การเรี ย นรู้ ที ่ห ลากหลาย นัก เรี ย นสามารถแสวงหาความรู้ ไ ด้ ทั ้งจากต าราและแหล่ง เรี ย นรู้
ภายนอก (จรัญ เกษมสายชนม์, 2555, ออนไลน์) โดยนาความรู้ ต่างๆ ที่ได้ ศึกษามาคิดค้ นเป็ นสิ่ง
ใหม่ๆ ในรู ปแบบของการผลิต หรื อสร้ างผลงานออกมาเป็ นเป็ นรู ปธรรมที่ชัดเจน ฝึ กความรับ ผิด ชอบต่อ
ตนเอง และสังคมในสภาพที่เป็ น จริ ง และหล่อ หลอมให้ เ กิด เป็ น ตัว ตนของนักเรี ยนเองโดยผ่าน
กิจกรรมดาเนินการต่างๆ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2549, 5-6) นอกจากนี ้ การจัดการเรี ยนรู้ เพื่อ ส่งเสริ ม
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ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนไม่ใช่การสอนเนื ้อหาที่ต้อ งให้ นักเรี ยนจดจาเนื ้อหา
โดยเฉพาะ แต่จะเป็ นการสอนเนือ้ หาที่เน้ นการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของนักเรี ยน ดังนัน้ รู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์นี ้ จะไม่เป็ นข้ อจากัดของนักเรียนที่
เรี ยนอ่อนในรายวิชาปกติซึ่งในบางครัง้ เมื่อเราพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยน
แล้ ว เราอาจจะพบว่า นัก เรี ย นที ่เ รี ย นอ่อ นในเนื ้อหาวิช านั ้น อาจจะมีค วามคิด สร้ า งสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่าเด็กที่เรี ยนเก่งในเนื ้อหาวิช าต่างๆ ได้ นอกจากนี ้รู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้ ที่
ผู้วิ จัย ได้ พัฒ นาขึ น้ ยัง ได้ ค านึ ง ถึ ง อุป สรรคในการพัฒ นาความคิด สร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ของ
นักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้ นกั เรียนมีการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้ ดียิ่งขึ ้น
การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เ ชิงสร้ า งสรรค์เ พื่อ ส่ง เสริ มความคิด สร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ม่งุ ศึกษานักเรี ยนที่มีอายุระหว่าง 10 – 12 ปี โดยเฉพาะทังนี
้ ้เนื่องมาจากกลุ่มเยาวชน
ที่มีอายุ 10-12 ปี กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ซึ่งเป็ นวัยที่มีการลอกเลียนแบบ
จากสื่อ หรื อ สิ่งต่างๆ ซึ่งถือว่าเด็กในวัยนี ้มีความคิดสร้ างสรรค์ค่อนข้ างต่า (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ,
2559, มกราคม-เมษายน, 4) แสดงให้ เห็นว่า ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนในช่วงอายุ
นีค้ ่อนข้ างต่าไปด้ วย ซึ่งเป็ นเรื่ องจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้อ งได้ รับการพัฒนา ซึ่งเด็กในวัยนี ้หากได้ มี
การพัฒนา และฝึ กฝนทักษะความคิดสร้ างสรรค์ให้ เกิดขึ ้นแก่ตวั เด็กยิ่งเร็วเท่าใดยิง่ เป็ นการดี
เพราะเด็กในช่วงวัยนีเ้ ป็ นช่วงวัยที่สามารถพัฒนาศักยภาพในด้ านความคิดสร้ างสรรค์ให้ เพิ่มขึ ้นได้
(วีณา ประชากูล, 2549, เมษายน-กรกฎาคม, 14-21) จึงส่งผลให้ นักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สูงขึน้ ตามไปด้ วย ดังนัน้ จึงกล่าวได้ ว่าในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ นั ้น
มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องปลูกฝั งให้ เกิดขึ ้นกับเยาวชนหรื อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะ
การพัฒ นาความคิด สร้ า งสรรค์ ผ ลิต ภัณ ฑ์ข องเด็ก ในกลุ่ม อายุ 10-12 ปี ซึ่ง เป็ น กลุ่ม อายุที่มี
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับต่าให้ มีความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สูงขึน้ และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ ผ้ วู ิจัยเล็งเห็นความสาคัญของการส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์
ผลิต ภัณ ฑ์ ดัง นัน้ ผู้วิจยั จึงทาการพัฒนารูปแบบการจัด การเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ ส่งเสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ขึ ้นมา
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คาถามของงานวิจัย
1. ตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีอะไรบ้ าง
และมีคาอธิบายตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 เป็ นอย่างไร
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 เป็ นอย่างไร
3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพมากน้ อยเพียงใด
4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิผลหรือไม่ และมากน้ อยเพียงใด
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี ค วามมุ่ง หมายหลัก เพื่ อ วิ จัย และพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 โดย
มีความมุ่งหมายย่อย ดังนี ้
1. เพื่อพัฒนาตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
3. เพื่อหาประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และการนาร่ องใช้
เครื่องมือกับกลุ่มที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
4. เพื่อหาประสิทธิผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิ ด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่พฒ
ั นาขึ ้น ดังนี ้
4.1. เปรี ย บเที ย บความคิ ด สร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภัณฑ์ ข องนัก เรี ยนก่ อ นและหลังที่
นักเรี ยนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่พฒ
ั นาขึ ้น
4.2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่พฒ
ั นาขึ ้น
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ใช้ ในการพัฒนาตัวชีว้ ัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ประกอบไปด้ วย
1.1 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่เป็ นปราชญ์ชาวบ้ าน โดยคัดเลือกจากผู้มีประสบการณ์ ใน
การผลิ ต สิ น ค้ า จากวัส ดุต่ า งๆ ซึ่ ง อยู่ใ นชุม ชนที่ นัก เรี ย นอาศัย อยู่ โดยการเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 5 คน
1.2 กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลัย
ครู ผ้ ูสอนในโรงเรี ยน ดังนี ้ 1) เป็ นผู้ที่สอนนิสิต/นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา คัดเลือ กจากผู้ที่มี
ประสบการณ์ เกี่ยวกับการสอน หรื อ มี ผลงานวิจัย หรื อ มีผลงานทางวิช าการที่เกี่ยวกับข้ องกับ
ความคิดสร้ างสรรค์ หรื อความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยการเลือกแบบเจาะจง จานวน 8 คน และ
2) เป็ น ผู้บ ริ ห ารหรื อ ครู ผ้ ูส อน คัด เลื อ กจากผู้ที่ มี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกับ ความคิ ด สร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสังเกตจาก การที่โรงเรี ยนประสบความสาเร็ จ ในการส่ งผลงาน หรื อ ชิน้ งานเข้ า
ประกวดในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ โดยการเลือกแบบเจาะจง จานวน 9 คน
2. ประชากรที่ใช้ ในการดาเนินการทดลองใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่พฒ
ั นาขึ ้น
คื อ นั ก เรี ย นชั น้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ปี การศึกษา 2562
จ านวน 7,602 คน โดยมี ก ลุ่ม ตัวอย่าง คื อ นัก เรี ย นที่ ศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6
โรงเรี ยนประชาราษฎร์ บารุ ง อาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2562 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 20 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
2. ตัวแปรตาม ประกอบด้ วย
2.1. ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ปแบบการจัด การเรี ยนรู้ เชิ งสร้ างสรรค์ จากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ และการทดลองใช้ เครื่องมือ
2.2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
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3. ระยะเวลาของการทดลอง
ในการทดลองใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ พัฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ ผู้วิจัยใช้ ดาเนินการทดลองสัปดาห์ละ
3 วัน วันละ 60 นาที รวมทังสิ
้ ้น 9 สัปดาห์
4. ด้ านเนือ้ หา
การวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั เน้ นเนื ้อหาในกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็ นเนื ้อหาที่
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชันที
้ ่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึ กษา
ปี ที่ 4-6 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ ให้ มีความแปลกใหม่ หรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่
มีอยู่เดิมให้ มีรูปแบบที่ทันสมัย มีความสวยงาม สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ (ใช้ งาน) ได้ จริงโดยใช้ ความรู้ ที่
มีอยู่ในตนเองและประสบการณ์ที่ตนเองได้ พบเจอ มีการเชื่อมโยงความรู้ที่ตนเองมี จนสามารถนามาผลิ ต
เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่ องใช้ จากวัสดุต่างๆ ซึ่งเป็ นผลผลิตที่เกิดขึ ้นในเชิงประจักษ์ โดยอาศัย
เทคโนโลยีเป็ นตัวช่วยในการค้ นคว้ าหาข้ อมูล หรือแสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีตวั ชี ้วัด
ของการผลิตผลิตภัณฑ์ทงสิ
ั ้ น้ 6 ตัวชี ้วัด คือ
1) การผลิตผลิตภัณฑ์ หมายถึง การที่นกั เรียนสร้ างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้ ออกมาได้
ตรงตามวัต ถุป ระสงค์ ที่ ไ ด้ ตัง้ ไว้ เป็ น ที่ ต้ อ งการของชุมชนที่ ต นเองอาศัย อยู่ และสามารถนา
เทคโนโลยีเข้ ามามีส่วนช่วยในการสร้ างสิ่งของเครื่องใช้ จนสามารถผลิตออกมาในเชิงประจักษ์
2) รู ป แบบของผลิ ต ภัณ ฑ์ หมายถึ ง ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ขึ น้ มาให้ มี
ความแปลกใหม่ และทันสมัย
3) การใช้ งานของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมาสามารถใช้ ประโยชน์
ได้ หลากหลาย ใช้ งานได้ สะดวก และใช้ งานได้ อย่างปลอดภัย
4) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ น้ มามีความประณีตใน
การผลิต สีสนั สวยงามน่าสนใจ และมีความแข็งแรง ทนทาน
5) ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมามีราคาที่เหมาะสม
มีความคุ้มค่าต่อราคา และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมต่อชุมชนที่อาศัยอยู่
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6) คุณค่าของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ มีกระบวนการ
ผลิ ต ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิด มลพิ ษ ต่อ สิ่ งแวดล้ อ ม มี ค วามปลอดภัย ไม่ มี ส ารพิษ ตกค้ า งและสามารถ
แก้ ปัญหาในชุมชนได้
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ หมายถึง แบบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่จัด
ขึน้ ให้ แก่นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โดยมีเนือ้ หา และกิจ กรรมการเรี ยนรู้ ที่เกี่ยวข้ อ งกับ
ชีวิตประจาวันของนักเรี ยน และมีการจัดการอย่างเป็ นระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎีการเรียนรู้
หลักการและแนวคิด โดยมีการแสดงถึง ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบต่า งๆ อย่างมีขัน้ ตอน
ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ คิด ภายใต้ การเรี ยนรู้ ที่จะต้ องพัฒนาการคิดอยู่เสมอ มีบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่เหมาะสม ที่ก่อให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นอิสระ ท้ าทาย มีการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้ สื่อเทคโนโลยีและสร้ างบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ที่ผ้ สู อนให้ ความอบอุ่นทังทางกาย
้
และจิตใจ
สร้ างความรู้ สึกไว้ วางใจให้ กับนักเรี ย น โดยครู ผ้ ูสอนมีทัศ นคติ ที่เปิ ดกว้ า ง และมีการกิจ กรรม
การจัด การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย ใช้ เ ทคนิ ค การคิ ด นอกกรอบ เทคนิ ค การตรวจสอบรายการ
การทัศนศึกษา เทคนิคการเปรี ยบเทียบ เทคนิควิธีการระดมพลั งสมอง การทางานเป็ นกลุ่มโดย
แต่ละกลุ่มผู้เรียนจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติที่แตกต่างกัน โดยครูผ้ สู อนควรคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
เพศของผู้เรี ยน การจัดการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม (Active Learning) การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐาน (PBL) การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ โ ครงงานเป็ นฐาน (Project Based Learning)
การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) และการเรียนรู้โดยการแก้ ปัญหา
(Problem Sloving) โดยให้ นักเรี ยนแสวงหาความรู้ ได้ ทัง้ จากตารา และแหล่งเรี ยนรู้ ภายนอก
แล้ วนาความรู้ต่างๆ ที่ได้ ศึกษามาคิดค้ นเป็ นสิ่งใหม่ๆ ในรูปแบบของการผลิต หรือสร้ างผลิตภัณฑ์
ออกมาเป็ นรูปธรรมที่ชดั เจนฝึ กความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมในสภาพที่เป็ นจริง และหล่อ
หลอมให้ เกิดเป็ นตัวตนของนักเรี ยนเองด้ วย โดยผ่านกิจกรรมการดาเนินการต่างๆ ทังในชั
้ นเรี
้ ยน
และในชีวิตประจาวัน ประกอบด้ วย
1) ทฤษฎี ห รื อ หลัก การของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ คื อ หลัก ปรั ช ญา ทฤษฎี
หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็ นพื ้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นนๆ
ั้
2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ คือ จุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้
ซึ่งเป็ นผลผลิตทางการจัดการเรี ยนรู้ ที่ม่งุ หวังให้ เกิดขึ ้นในนักเรียน ซึ่งมีความครอบคลุมพฤติกรรม
ทางด้ า นสติ ปั ญญา (Cognitive Domain) ด้ า นจิ ต ใจ (Affective Domain) และด้ า นการปฏิบัติ
(Psychomotor Domain)
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3) สาระการจัดการเรี ยนรู้ คือ การระบุถึงเนื ้อหาต่างๆ ที่จะใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
4) กิจกรรมการเรี ยนรู้ คือ การระบุวิธีการปฏิบัติในขัน้ ตอนต่างๆ เมื่อ นารู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ ไปใช้ โดยเป็ นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรี ยนทางด้ านสติ ปั ญญา
(Cognitive Domain) ด้ านจิตใจ (Affective Domain) และด้ านการปฏิบตั ิ (Psychomotor Domain)
5) สื่อ และแหล่งการเรี ยนรู้ คือ สิ่งแวดล้ อ มในการจัดการเรี ยนรู้ ที่จ ะนาไปสู่ผ ล
การเรียนรู้ที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
6) การวัด และประเมินผล คือ การประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการจัดการเรี ย นรู้
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตงไว้
ั ้ เพียงใด มีวิธีการจัดการเรียนรู้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เพื่อนามาใช้
ในการปรับปรุงในการจัดการเรียนรู้ในคราวต่อไป
3. การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ หมายถึง กระบวนการในการดาเนิ นงาน
สร้ าง และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ซึ่งใช้ แบบแผนการวิจยั และพัฒนา ตามขันตอนการพั
้
ฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีทงสิ
ั ้ ้น 4 ระยะ คือ การวิจยั ระยะที่ 1 (R 1) การศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานใน
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ และการพัฒนาตัวชีว้ ัดความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 การวิจัยระยะที่ 2 (D 1) การพัฒนา และตรวจสอบ
ประสิทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
และเครื่ องมือในการวิจัย การวิจัยระยะที่ 3 (R 2) การนาไปใช้ และศึกษาประสิทธิ ผลของรู ปแบบ
การจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข องนั ก เรี ย นชั น้
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 และการวิ จัย ระยะที่ 4 (D 2) การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิง
สร้ างสรรค์ให้ มีความสมบูรณ์
4. ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 หมายถึง คุณภาพของ
การประเมินรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์จาก 1) ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้
แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ได้ แก่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด และ 2) ผลการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
ไปทดลองใช้ กับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดย 80 ตัวแรก หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยร้ อยละของนักเรี ยนทุกคนขณะเข้ าร่ วมกิจ กรรมการเรี ยนรู้ รวมทุกกิจ กรรมที่ใช้ ใน
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้ อยละของผลงานของนักเรี ยนทุก
คนหลังการจัดกิจกรรมการเรี ย น รู้ โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ จ ากแบบประเมิน ความคิ ด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาที่ปี 4-6 ซึ่งเป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า
5 ระดับ ได้ แก่ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
5. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 หมายถึง ผลที่เกิดขึ ้นหลังจาก
การใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ งสร้ างสรรค์ จ าก 1) การเปรี ย บเที ย บความคิ ด สร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนก่อนและหลังที่นกั เรี ยนได้ รับการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่
พัฒนาขึ ้น ซึ่งประเมินจากผลงานของนักเรียนที่ได้ ผลิตขึ ้น และ 2) ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี
ต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่พฒ
ั นาขึ ้น โดยประเมินจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมในรูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ ลักษณะพฤติ กรรมของนั กเรี ยนเมื่ อ ได้ เรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้
บรรยากาศของการจัดการเรียนรู้ เนื ้อหาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และความรู้ที่นกั เรียนได้ รับ
เมื่อจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประเมินจากนักเรียนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ ข้อมูลองค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการผลิตผลงาน
เพื่อนาไปใช้ ในการออกแบบในการจัดการเรียนการรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่อไป
2. ได้ รูปแบบการเรี ยนรู้ ในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเพื่อ เป็ น
ประโยชน์ต่อครูที่จะพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนให้ สงู ขึ ้นต่อไป
3. ช่วยให้ นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 มีความคิดสร้ างสวรรค์ผลิตภัณฑ์ตามตัวชีว้ ัดที่
ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นโดยอาศัยจากการจัดการเรียนการรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่พฒ
ั นาขึ ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากงานวิ จัยในครั ง้ นี ม้ ี ตัวแปรที่ เกี่ ยวข้ อง คื อ ความคิ ดสร้ างสรรค์ ผลิ ตภัณฑ์ และรู ปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องได้ ดังนี ้ การศึกษาปรัชญา
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์ของ ลัทธิจิตนิยม (Idialism) (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ,
2529, 66-74), เนลล์สนั (Nilsson, 2012, ออนไลน์) ลัทธิวตั ถุนิยม (Realism) (อุรวดี รุจิเกียรติขจร,
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2535, 56-60) ลัทธิประสบการณ์นิยม (Experimentalism) (อุดมศักดิ์ มีสขุ , 2552, 3-4) ลัทธิอตั ถิภาวะ
นิยม (Existentialism) (สมชาย รัตนทองคา, 2550, 1-10) พบว่า การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของ
นักเรี ยนนัน้ จะต้ องพัฒนาจิตใจให้ นักเรี ยนมีความพร้ อมต่อการเรี ยนรู้ ที่จะจัดขึ ้น โดยการเรี ยนรู้ ที่
จัดขึน้ นัน้ ต้ องมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ และความจริ งที่เป็ นวัตถุสามารถจับต้ องได้ และในการเรี ย นรู้
ของนักเรี ยนต้ องมีการศึกษาหาความจริ งจากการสังเกต สัมผัส จับต้ อง โดยให้ นักเรี ยนได้ ลงมือ
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ค้ น คว้ า หาความรู้ ด้ ว ยตนเอง จากห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า งๆ โดยอาศั ย
ประสบการณ์ที่ตนมีอยู่ ทุกคนมีเสรี ภาพในการแสวงหาความรู้ และในการแสวงหาความรู้นนจะ
ั้
ขึ ้นอยู่กบั แต่ละบุคคลที่จะเลือกสรรเพื่อให้ สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ในสังคม และมีความรับผิด ชอบ
ต่อตนเอง และสังคมที่คนเองอาศัยอยู่
การศึกษาทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์ (กรมวิชาการ, 2534, 6), (สมพร หลิมเจริญ,
2552, 19) ทฤษฎีค วามคิดสร้ างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม (ประยุท ธ ไทยธานี, 2541, 12-13),
(สมพร หลิมเจริ ญ, 2552, 20) ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์เชิงมนุษนิยม (กรมวิชาการ, 2537, 12-14),
(อรชร วัฒนกุล, 2553, 28) ทฤษฎีซินเนคติคส์ (ยงยุทธ ณ นคร, 2540, 87-88), (สมพร หลิมเจริ ญ,
2552, 20) ทฤษฎีอูต้า (AUTA) (ศิริพงษ์ เพียศิริ , 2550, 42-43), สตราโค (Starko, 2001, 245-251)
พบว่า ความคิดสร้ างสรรค์จะเกิดจากการที่มีความขัดแย้ งกันระหว่างแรงขับทางเพศ ซึ่งจะถูก
ผลักดันให้ แสดงออกมาภายใต้ จิตสานึกกับความรู้ สึกผิดชอบชั่วดีในสังคมที่อาศัยอยู่ โดยเน้ น
การจัด กิ จ กรรมที่ เ น้ น ความส าคัญ ของการเสริ ม แรง การตอบสนองที่ ถู ก ต้ อ งกับ สิ่ ง เร้ าหรื อ
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ และความสั ม พั น ธ์ ข องสติ ปั ญ ญา คื อ การที่ บุ ค คลสามารถเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ าต่างๆ จากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง และบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ ต้อง
เป็ นบรรยากาศที่เอือ้ อานวยต่อ การเรี ยนรู้ คือ การยอมรับในคุณค่าของตนเอง เคารพสิทธิและ
ความคิดเห็นซึ่งกัน และไม่ตีราคา ประเมิน เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อื่น มัน่ ใจในตนเองและ
เปิ ดใจยอมรับกับประสบการณ์ใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีความร่ าเริ งแจ่มใส ผ่อนคลาย อิสระ
หรื อมีลักษณะของความเป็ นเด็กบริสุทธิ์เป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่เสแสร้ ง สนุกสนาน ไม่ยึดติดต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง และไม่เคร่งเครียด และต้ องให้ ผ้ เู รียนได้ ทากิจกรรมกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มผู้เรียนจะต้ องมี
คุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านความคิด ด้ านสังคม ด้ านสติปัญญา เป็ นต้ น
มาทางานร่วมกันในระบบกลุ่ม ส่วนครูผ้ สู อนจะต้ องตระหนักถึงความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนแต่
ละคนมีความรู้ ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งในเรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ผลิตผลงานด้ วยตนเอง โดยให้ ใช้ ความคิดยืดหยุ่นเข้ ากับทุกรู ปแบบของชีวิ ต
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โดยอาศัยเทคนิคส่วนบุคคลและเทคนิคที่เป็ นมาตรฐาน เพื่อ ส่งเสริ มให้ เกิดผลผลิตสร้ างสรรค์
ซึ่งรวมถึงเทคนิค และวิธีการต่อไปนี ้ คือ การระดมสมอง การคิดเชิงเปรียบเทียบ
การศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากโพยม จันทร์ น้อย (2556, ออนไลน์), นวรัตน์
รามสูต และบัลลังก์ โรหิตเสถียร (2559, ออนไลน์), พรชัย เจดามาน และคณะ (2559, ออนไลน์ ),
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559, 2-5), สมศักดิ์ คงเที่ยง (2559, ตุลาคม, 74-77), อัครวิทย์ ราบิล (2559,
ออนไลน์ ), ประภัสสร เทพชาตรี (2560, ออนไลน์ ), เทียน (Thien, 2016, ออนไลน์ ) และดัช ติน
แว๊ ก ซ์ (Dustin, 2017, ออนไลน์ ) พบว่ า ความสามารถของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 4-6
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ ให้ มีความแปลกใหม่หรื อต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่มี
อยู่เดิมให้ มีรูปแบบที่ทันสมัย มีความสวยงาม สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ (ใช้ งาน) ได้ จริ งโดยใช้
ความรู้ ที่มีอยู่ในตนเองและประสบการณ์ ที่ต นเองได้ พบเจอ มีการเชื่อ มโยงความรู้ ที่ตนเองมี
จนสามารถนามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ จากวัสดุต่างๆ ซึ่งเป็ นผลผลิตที่เกิดขึ ้น
ในเชิงประจักษ์ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็ น ตัวช่วยในการค้ นคว้ าหาข้ อมูล หรื อแสวงหาวิ ธีการต่างๆ
เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์
การศึกษาอุปสรรคในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์จากอารี พันธ์มณี (2537, 122-128),
อะกีบ สะไหน (2555, ออนไลน์), สิริกุล จุลคีรี (2556, ออนไลน์), สก๊ อตส์ (Scott, 1985, January, 129) พบว่า อุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน คือ
1) อุปสรรคในด้ านการรับรู้ คือ การมีโอกาสเลือกคาตอบเพียงคาตอบเดียว การไม่ชอบ
ซักถาม การลอกเลียนแบบซึ่งกันและกัน ความเฉื่อยชา ความเกียจคร้ าน การกาหนดความคิด
การประเมินความคิดเร็วเกินไป
2) อุปสรรคในด้ านวัฒนธรรม คือ การทาตามแบบอย่างตามกรอบที่บุคคลอื่นได้
กาหนดไว้ การมุ่งมัน่ ในความประหยัด ความกลัวที่จะเป็ นคนไม่สภุ าพเรียบร้ อย การมุ่งมัน่ ในเรื่อง
การแข่งขันมากเกินไป ขาดความประนีประนอมในความคิดเห็น มีความเชื่อว่าความเพ้ อฝั นเป็ น
สิ่งที่ไร้ ค่า
3) อุปสรรคด้ านอารมณ์ คือ การเน้ นบทบาทความแตกต่างระหว่างเพศมากเกินไป
การมีบรรยากาศที่เคร่งเครียด ความกลัวว่าตนเองโง่ ความเคยชิน ความมีอคติ หรือความลาเอียง
การไม่สนใจในสิ่งที่น่าสนใจ
4) อุปสรรคเชิงสภาพแวดล้ อม โดยการที่นักเรี ยนตกอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสม
ต่อการเรี ยนรู้ ซึ่งผู้วิจัยต้ องควบคุมอุปสรรคเหล่านี ้ให้ เป็ นอย่างดีขณะที่ทาการจัดการเรียนรู้ ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น
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การศึ ก ษาทฤษฎีใ นการพัฒนารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ จ ากวิ โ พฎฐ์ วัฒ นานิ มิ ตกูล
(2540, 150-152), บุญชม ศรีสะอาด (2541, 147-148), ทิศนา แขมมณี (2545, 219-220), สนอง
จิฏฐ์ วัชโรทัย (2554, 52) และจอยซ์ และคณะ (Joyce, Weil, & Calhoun, 2004, 177-178) พบว่า
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่ สามารถนาไปใช้ ใ นการจัดการเรี ย นรู้ ให้ แ ก่นักเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพนัน้ จะต้ องมีการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการศึกษาทฤษฎี หลักการที่มี
ความเกี่ยวข้ องกับการศึกษา และเนื ้อหาที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ นันๆ
้ รวมทังรู้ ปแบบ
การจัด การเรี ย นรู้ ที่ มี ผ้ ูคิ ด ค้ น ไว้ แ ล้ ว เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มูล พื น้ ฐานในการพัฒ นารู ป แบบการจั ด
การเรี ย นรู้ หลัง จากมี ก ารพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ขึ น้ มาแล้ ว ต้ อ งมี ก ารน ารู ปแบบ
การจัด การเรี ย นรู้ นัน้ ไปหาประสิ ท ธิ ภ าพของรู ปแบบการจัด การเรี ย นรู้ โดยน ารู ป แบบการจัด
การเรี ยนรู้ ที่ได้ สร้ า งขึ น้ ไปใช้ ใ นสถานการณ์ ที่ เป็ นจริ ง แล้ ว นาผลการจัด การเรี ย นรู้ มาปรั บ ปรุ ง
องค์ประกอบต่างๆ หรื อกิจกรรมการเรี ย นรู้ ที่ปัญ หา นอกจากนีใ้ นการพัฒ นารู ป แบบการจั ด
การเรี ยนรู้ ต้องมีการกาหนดองค์ประกอบที่จ ะส่งเสริ ม เพื่อ ครู ผ้ ูสอนสามารถนารู ปแบบการจัด
การเรี ย นรู้ ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่ เงื่ อ นไขที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ า งๆ ในการใช้ รู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้ของครูผ้ สู อน
การศึกษาการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ จากอภิภา ปรัชญพฤทธิ์ และ
ใจทิพย์ ณ สงขลา (2548, พฤศจิกายน 2547-กุมภาพันธ์ 2548, 112-118) , นาถศจี สงค์อินทร์ (2557,
35-45) และธนาวุฒิ แก้ วนุช (2557, 61-72) พบว่า การดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิ ด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้ ดังต่อไปนี ้
1. การจัดกิจกรรมให้ นักเรี ยน ได้ มีโอกาสคิด ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้
นักเรียนมีความพร้ อมในการเรียนรู้ เปิ ดใจที่จะรับรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูผ้ สู อน
2. การจัดกิจกรรมโดยให้ นกั เรียนได้ พบเห็นของจริง ซึ่งมีการให้ ความรู้จากการศึกษา
ดูงานจากวิทยากรภายนอกโดยเฉพาะผู้ประกอบการในชุมชน หรื อท้ องถิ่น แล้ วนามาเปรี ยบโดย
การใช้ จินตนาการของตนเองในการผลิตผลงาน หรือชิ ้นงานออกมาให้ อยู่ในเชิงประจักษ์
3. การจัดกิจกรรมที่เน้ นนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้ ต่า งๆ
ส่งผลให้ นักเรี ยนได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน จะส่งให้ สามารถพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักเรียนที่ต้องการพัฒนาได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
4. การจัดกิจกรรมที่เน้ นให้ นักเรี ยนได้ ลงมือกระทาจริง โดยการใช้ ความคิดในการพัฒนา
ผลงาน หรื อชิน้ งานออกมา ซึ่งอาศัยปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชน อาจจะเป็ นปั ญหาที่มีความสาคัญหรื อ
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ปัญหาเพียงเล็กน้ อย แล้ วนาปัญหานันมาวิ
้ เคราะห์ สังเคราะห์ หลังจากนันจึ
้ งสร้ างผลผลิต หรือชิ ้นงาน
เพื่อแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ และเป็ นผลผลิต หรือชิ ้นงานที่สามารถใช้ ได้ จริง
5. การจัดกิจกรรมที่เน้ นให้ นักเรี ยนได้ มีโอกาสในการวางแผนการผลิตผลงานหรื อ
ชิ ้นงาน ตามความสนใจของตนเอง และนาเสนอผลงาน หรือชิ ้นงานที่ตนเองที่ผลิตขึ ้นให้ บุคคลอื่น
ได้ รับทราบ
6. การประเมินผล ครูผ้ สู อนร่วมกับนักเรียนในการประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานที่
ได้ ร วมทัง้ สรุ ป กระบวนการในการปฏิ บัติ ง านทัง้ หมดที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามรู้ จากการจัด
การเรียนรู้นนั ้
การศึกษากิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์และผลิตภัณฑ์ พบว่า มี กิจ กรรมการเรี ย นรู้
เชิงสร้ างสรรค์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้ การจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ เทคนิค การคิดนอกกรอบ เดอร์ โบโน (De Bono, 1986, 5-8), เทคนิคการตรวจสอบรายการ
ออสบอน (Osborn, 1963, 137), การทัศนศึกษา (ทิศนา แขมมณี, 2553, 343-346), เทคนิคการทางาน
เป็ นกลุ่ม (วรัญญา กิ่งสวัสดิ์, 2560, ออนไลน์), การจัดการเรียนรู้ เชิงรุ ก (จินดารัตน์ โพธิ์นอก, 2560,
ออนไลน์), การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (ภัทราวดี มากมี, 2559, ออนไลน์), การจัด การเรียนรู้โดย
ใช้ โครงงานเป็ นฐาน (ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2557, 19-28), การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (ศูนย์สะเต็มการศึกษาแห่งชาติ, 2560, 12-24), การเรี ยนรู้ โดยการแก้ ปัญหา (ต่อเกียรติ น้ อยสาลี,
2560, ออนไลน์), เทคนิคการเปรียบเทียบ ออสบอน (Osborn, 1963, 138), และเทคนิควิธีการระดม
พลังสมอง, โคแลนจีโล และเดวิส (Colangelo & Davis, 1991, 241-242)
การพัฒ นาตัว ชี ว้ ัด ความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค เดลฟาย (Delphi
Technique) พบว่า ตัวชี ้วัด และคาอธิบายตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ มีดงั ต่อไปนี ้
1) การผลิตผลิตภัณฑ์ หมายถึง การที่นกั เรียนสร้ างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้ ออกมาได้
ตรงตามวัต ถุป ระสงค์ ที่ ไ ด้ ตัง้ ไว้ เป็ น ที่ ต้ อ งการของชุม ชนที่ ต นเองอาศัย อยู่ และสามารถน า
เทคโนโลยีเข้ ามามีส่วนช่วยในการสร้ างสิ่งของเครื่องใช้ จนสามารถผลิตออกมาในเชิงประจักษ์
2) รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมาให้ มีความแปลกใหม่
และทันสมัย
3) การใช้ งานของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมาสามารถใช้ ประโยชน์
ได้ หลากหลาย ใช้ งานได้ สะดวก และใช้ งานได้ อย่างปลอดภัย
4) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมามีความประณีตใน
การผลิต สีสนั สวยงามน่าสนใจ และมีความแข็งแรง ทนทาน
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5) ความเหมาะสมของผลิ ต ภัณ ฑ์ หมายถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ขึ น้ มามี ร าคาที่
เหมาะสม มีความคุ้มค่าต่อราคา และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมต่อชุมชนที่อาศัยอยู่
6) คุณค่าของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ มีกระบวนการ
ผลิ ต ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิด มลพิ ษ ต่อ สิ่ งแวดล้ อ ม มี ค วามปลอดภัย ไม่ มี ส ารพิษ ตกค้ า งและสามารถ
แก้ ปัญหาในชุมชนได้
การศึ กษาหลั กสู ตรกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 1-5) พบว่า นักเรี ยนที่จบชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรี ย นรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ คือ มีทักษะการทางานร่วมกัน ทางานอย่างเป็ น
ระบบ และมีความคิดสร้ างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการทางานที่ขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อ สัต ย์
มีมารยาท
จากข้ อมูลข้ างต้ นเขียนกรอบแนวคิดได้ ดงั ต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานของการวิจัย
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีประสิทธิภาพ ดังนี ้
1.1. รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากขึ ้นไป
1.2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีประสิทธิภาพจากการทดลองใช้ กบั นักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีประสิทธิผล ดังนี ้
2.1. นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่ อ
ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ก่อนเรียน และหลังเรียนแตกต่างกัน
2.2. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ ส่งเสริม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่พฒ
ั นาขึ ้นอยู่ระดับมากขึ ้นไป
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ เป็ น
กรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนาตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการพัฒนารู ปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์
1.1. ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์
1.2. ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
1.3. ปรัชญาทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
1.4. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
1.5. องค์ประกอบความคิดสร้ างสรรค์
1.6. พัฒนาการทางความคิดสร้ างสรรค์
1.7. อุปสรรคในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
1.8. ความสอดคล้ อ งระหว่างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี กับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
2. แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.1. ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
2.3. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.4. การนาเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.5. แนวคิดเกี่ยวกับขันตอนการพั
้
ฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.6. การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.7. การหาความพึงพอใจของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
3. แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
3.1. คุณลักษณะของนักเรียนในโรงเรียนคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
3.2. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบย้ อนกลับในในโรงเรี ยนคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
3.3. การจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
3.4. กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
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3.5. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์
1.1. ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์
การศึกษาเรื่องความคิดสร้ างสรรค์ตลอดระยะเวลาจากอดีตถึงปัจจุบันมีนกั วิชาการ
นักจิตวิทยา และนักการศึกษาทัง้ ใน และต่างประเทศจานวนมากให้ ความสาคัญกับการศึกษา
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นอันดับต้ นๆ ซึ่งแต่ละท่านได้ มีการศึกษาค้ นคว้ า ตังสมติ
้
ฐาน อธิบายและ
ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ไว้ หลายเรื่ อง นอกจากนี ้นักวิชาการทางการศึก ษายัง
ได้ มีการนิยามความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ไว้ ทัง้ ที่มีความสอดคล้ องกัน และแตกต่างกัน
ออกไปตามแนวคิดทฤษฎีที่ตนเองยึดถือเป็ นหลักในการศึกษานันๆ
้
ความหมายของความคิด สร้ า งสรรค์ ท่ีเป็ นลัก ษณะของผลผลิตชิน้ งาน
(Creative Product)
นัก วิ ช าการได้ ใ ห้ ค วามหมายของความคิ ด สร้ างสรรค์ ที่ เ ป็ น ลัก ษณะของ
ผลผลิตชิ ้นงาน ดังนี ้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์ (2545, 21-23) ได้ นิยามความหมายของความคิด
สร้ างสรรค์ที่เป็ นลักษณะของผลผลิตชิ ้นงานไว้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์ คือ ความคิดของบุคคลใน
แง่ บ วกเป็ น การกระท าที่ ไม่ ทาร้ า ยใคร และเป็ น การคิ ดสร้ างสรรค์ ผ ลงานใหม่ ๆ โดยความคิด
สร้ างสรรค์ นัน้ จะต้ อ งความคิ ด ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต สิ่ ง ของที่ เ ป็ น สิ่ ง ใหม่ สามารถใช้ ก ารได้ และมี ค วาม
เหมาะสมด้ วย อารี พันธ์ มณี (2547, 20) ได้ นิยามความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ที่ เป็ น
ลักษณะของผลผลิตชิน้ งานไว้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์ คือ การใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการผลิตผลงาน
ออกมาโดยคุณภาพของผลงานที่เกิดขึน้ นัน้ จะเกิดจากการแสดงผลที่เกิดจากความพอใจของตนที่จ ะ
แสดงความคิดสร้ างสรรค์นนั ้ ออกมา และเกิดจากการกระทาจนกระทัง่ พัฒนาขึ ้นเป็ นการฝึ กทักษะ
การคิดค้ นทฤษฎี หลักการ และการประดิษฐ์ คิดค้ นต่างๆ
นอกจากนีม้ ีนักวิชาการต่างประเทศให้ ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ที่
เป็ นลักษณะของผลผลิตชิ ้นงาน ดังนี ้ แอนเดอร์ สนั และคณะ (Anderson & others, 1970, 90) ได้
นิ ย ามความหมายของความคิ ด สร้ างสรรค์ ที่ เ ป็ น ลัก ษณะของผลผลิ ต ชิ น้ งานไว้ ว่ า ความคิ ด
สร้ างสรรค์ คือ ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงความคิดใหม่ๆ ออกมาซึ่งเป็ นการกระทาของ
บุคคลที่เลือกมาจากประสบการณ์ทงหมดที
ั้
่ผ่านมาจากอดีต เพื่อสร้ างรูปแบบใหม่ๆ ความคิดใหม่
หรื อผลผลิตใหม่ และเชื่อว่าทุกคนเกิดมาพร้ อมศักยภาพในการคิดสร้ างสรรค์ ซึ่งสามารถพัฒนา
ได้ ในทุกระดับอายุ และทุกสาขาอาชีพถ้ าจัดประสบการณ์ ให้ เหมาะสม รัสซ์ (Russ, 1993, 2)
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ได้ นิยามความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ที่เป็ นลักษณะของผลผลิ ตชิน้ งานไว้ ว่า ความคิด
สร้ างสรรค์ คือ ความสร้ างสรรค์ในการคิดค้ น สิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ หรื อวิธีการใหม่ๆ จากการศึกษา
ทดลองโดยทาให้ จินตนาการของตนเองนันเป็
้ นจริ ง โรเบริตซ์ ชีรร์ มเคอร์ (Schirrmacher, 1998, 10-11)
ได้ นิยามความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ที่เป็ นลักษณะของผลผลิตชิน้ งานไว้ ว่า ความคิด
สร้ างสรรค์ คือ ความคิดจินตนาการประยุกต์ที่จะสามารถนาไปสู่สิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ คิดค้ นพบ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็ นความคิดในลักษณะที่คนอื่นอาจจะคาดไม่ถึง หรือมองข้ ามไปเป็ นความคิด
ที่มีความหลากหลาย คิดได้ กว้ างไกล โดยเน้ นทัง้ ปริ มาณ และคุณภาพ อาจจะเกิดจากการคิด
ผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างความคิดใหม่ๆ ที่แก้ ปัญหา และเอื ้ออานวยประโยชน์ ต่อตนเอง และสังคม
สเทริ นเบอร์ ก (Sternberg, 2001, 132-134) ได้ นิยามความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ ที่เป็ น
ลักษณะของผลผลิตชิ ้นงานไว้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์ คือ การคิดดัดแปลง ปรับปรุงสิ่งต่างๆ จาก
ความคิดเดิมแล้ วนามาผสมผสานกันกับความคิดใหม่ๆ จึงทาให้ เกิดผลงานที่มีความแปลกใหม่
และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม สตราโค (Starko, 2001, 5) ได้ นิยามความหมายของความคิดสร้ างสรรค์
ที่เป็ นลักษณะของผลผลิตชิน้ งานไว้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์ คือ การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง หรื อการใช้
จินตนาการคิดประดิษฐ์ สิ่งใหม่ขึน้ มา และลี (Lee, 2005, February, 196) กล่าวว่า การประดิษฐ์ หรือ
คิดค้ นสิ่งใหม่ๆ หรื อจัดองค์ป ระกอบแบบที่ไม่เคยมีใครจัดมาก่อนในวิถีทางที่ทาให้ เกิดสิ่งประดิ ษฐ์
หรือแนวคิดที่มีคณ
ุ ค่าและมีความงดงาม
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์ที่เป็ นลักษณะของ
ผลผลิตชิน้ งาน ผู้วิจัยสรุ ปความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ที่เป็ นลักษณะของผลผลิตชิน้ งาน
(Creative Product) คือ ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงความคิดใหม่ๆ โดยใช้ กระบวนการ
ทางสมองที่คิดในลักษณะของความคิดอเนกนัย อันนาไปสู่การคนพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิ ด
ดัด แปลง ปรั บ ปรุ งสิ่ ง ต่ างๆ จากความคิ ดเดิ มแล้ วน ามาผสมผสานกัน กับ ความคิ ด ใหม่ ๆ จน
สามารถประดิษฐ์ ชิ ้นงานที่มีความแปลกใหม่ และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
1.2. ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
ผู้วิ จัย ได้ ท าการศึ กษาค าว่ า “ความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ” แล้ ว พบว่ า ยังไม่มี
นักวิชาการให้ ความหมายออกมาอย่างชัดเจน แต่เมื่อทาการวิเคราะห์แล้ วพบว่า สามารถแยกออก
ได้ เป็ น 2 คา คือ 1. ความคิดสร้ างสรรค์ และ 2. การเรี ยนรู้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ ศึก ษาความคิด
สร้ างสรรค์ไปแล้ วข้ างต้ น และการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผู้วิจยั ศึกษาเอกสารดัง ต่อไปนี ้
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1.2.1. การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาการเรี ยนรู้ ผลิตภัณฑ์ของสมพร โกมารทัต (2557, กันยายนธั น วาคม, 4) กล่ า วว่ า ในวงการการศึ ก ษา ค าว่ า การเรี ย นรู้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Productivity-Based
Learning) ยังปรากฏไม่เป็ นที่แพร่ หลาย คาว่า “การเรี ยนรู้ ผลิตภัณฑ์” น่าจะเป็ นคาที่ มาจาก
วงการธุรกิจ ในวงการธุรกิจ คาว่า “Productivity” จะพูดถึงการผลิต ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ระบบการผลิ ต (Production System) อัน เป็ น กระบวนการเปลี่ ย นแปลงปั จ จัย น าเข้ า (Input)
ออกมาเป็ นปัจจัยนาออก (Output) ผ่านกระบวนการจัดการการผลิต (Production Management)
หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ กาหนดแนวปฏิบตั ิ และควบคุมกระบวนการแปรรูปปัจจัยนาเข้ าให้
เป็ นผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของสินค้ าในมโนทัศน์ของการบริ หารจัดการเรื่องของ Productivity มี
มานานตัง้ แต่ยุคสมัยของบิดาแห่งการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ แฟรดเดอริ ค ดับเบิล้ ยู เทย์เลอร์
(F.W. Taylor) เป็ นยุคของการบริหารจัดการที่เน้ นผลผลิต
เมื่อดูความหมายตามพจนานุกรม Oxford กล่าวไว้ ว่า “Productivity is the
state of being productive or the amount that somebody/something produces.” ความหมาย
ตามพจนานุกรมไทยแปลว่า “อัตราการผลิต ความสามารถในการผลิต สมรรถนะในการผลิต ”
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2557a, 19) เมื่อดูจากพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ของราชบัณฑิตยสถาน
ให้ คาแปล Productivity เป็ นภาษาไทยว่า “ผลิตภัณฑ์”
คาว่า “ผลิตภัณฑ์” ในวงการศึกษายังไม่เป็ นที่แพร่ หลายแต่มีนักการศึกษา
จานวนหนึ่งได้ เห็นความสาคัญ และมองผลผลิตทางการศึกษา ซึ่งมีกระบวนการผลิตผลผลิต ที่
ไม่ได้ แตกต่างจากกระบวนการผลิตผลผลิตของภาคธุรกิจ ด้ วยเหตุนี ้การจัดการเรี ยนรู้ ที่ดีจึงต้ อ ง
เป็ นกระบวนการที่มีระบบซึ่งจะเปลี่ยนแปลงปั จจัยนาเข้ า (Input) หมายถึง ผู้เรี ยน หรื อนักศึกษา
และให้ เป็ นปั จจัยนาออก (Output) คือ นักเรี ยน หรื อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ ที่
กาหนดไว้ โดยมีกระบวนการ คือ คาว่าการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ (Productivity-Based Learning) ขึ ้น
ซึ่งผลิตภัณฑ์ (Productivity) หมายถึง ผลผลิตหรื องานสร้ างสรรค์ที่เป็ นที่ประจักษ์ และการเรียนรู้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หมายถึ ง การเรี ย นรู้ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม และความคิ ด เพื่ อ
ความสามารถในการผลิตผลงานใหม่ และงานสร้ างสรรค์ที่เป็ นที่ประจักษ์ได้ (อานุภาพ เลขะกุล, 2551, 43)
นอกจากนี ้จันทร์ เพ็ญ เชื ้อพานิช (2549, 89) กล่าว่า การเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ คือ
เป็ นรูปแบบที่เน้ นการพัฒนาการคิดให้ กบั ผู้เรี ยน และเป็ นการสร้ างความรู้ใหม่จากการผลิตชิ ้นงาน
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2549, 28) กล่าวว่าการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการเรียนการสอน
ที่ มุ่ ง สร้ างให้ ผ้ ู เ รี ย นมี ผ ลผลิ ต ของตนเอง ไม่ ว่ า จะเป็ น ผลผลิ ต ในเชิ ง ความคิ ด งานวิ ช าการ
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สิ่งประดิษฐ์ ต่างๆ เชาวรินทร์ สีใหม่ (2552, 17) กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ หมายถึง รูปแบบ
การเรียนรู้ที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ เู รียนรู้ร่วมกันในสภาพจริง ฝึ กฝนและปฏิบตั ิงานจากกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มี
คุณค่าต่อสังคม และมีผลงานในลักษณะผลิตผลของโครงการ สมพร โกมารทัต (2557, กันยายนธันวาคม, 4) ได้ กล่าวว่า การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์ม่งุ ให้ สร้ าง
ผลงาน ผลผลิต หรื อชิน้ งาน และธนาวุฒิ สิงสถิต (2559, ออนไลน์) ได้ กล่าวถึง การเรี ยนรู้ ผลิตภัณฑ์
หมายถึง การเรี ยนรู้ เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดเพื่อความสามารถในการ
ผลิตผลงานใหม่ และสร้ างสรรค์ที่เป็ นที่ประจักษ์ได้ ว่าจะเป็ นผลผลิตในเชิงความคิด งานวิชาการ
หรือสิ่งประดิษฐ์ ต่างๆ
จากการศึ กษาข้ างต้ น สรุ ป ความหมายของการเรี ย นรู้ ผลิ ต ภัณฑ์ ที่ ใช้ ใน
การวิจัยในครัง้ นี ้ หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนในการผลิตผลงานโดยใช้ ความรู้ ที่มีอยู่ใน
ตนเอง และประสบการณ์ที่ตนเองได้ พบเจอจากการเรี ยนรู้ ทงใน
ั ้ และนอกห้ องเรี ยน โดยมีการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของความรู้ ที่ตนเองมีจนสามารถนามาผลิตเป็ นผลผลิตจากสิ่งต่างๆ ออกมาได้ ใน
เชิงประจักษ์ โดยมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั้
1.2.2. ความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ในการศึกษาไทย 4.0
จากการศึกษาการเรี ยนรู้ ผลิตภัณฑ์ของนักวิชาการหลายท่านทาให้ ทราบถึง
ความหมายของการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความสอดคล้ องกับการศึกษาไทย 4.0 โดยมีนกั วิชาการ
ได้ กล่าวถึงการเรี ยนรู้ ผลิตภัณฑ์ในการศึกษาไทย 4.0 ไว้ ดังนี ้ โพยม จันทร์ น้อย (2556, ออนไลน์)
ได้ กล่าวถึง การศึกษาไทย 4.0 ไว้ ดงั นี ้ การเข้ าสู่ประเทศไทย 4.0 เป็ นการเข้ าสู่ยุคที่ประเทศไทยต้ อง
มีนวัตกรรมเป็ นของตนเอง ไม่ต้องพึ่งจากต่างชาติ ดังนัน้ กระทรวงศึกษาธิ การจึงได้ กาหนดคาว่ า
“การศึกษาไทย 4.0” ขึน้ มา ซึ่งคาว่า “การศึกษาไทย 4.0” เกิดจากปั ญหาต่างๆ ของประเทศไทย
เช่น ความล้ มเหลวทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือทุกๆ ปัญหาที่ล้มเหลวล้ วนแล้ วโทษความ
ล้ มเหลวของการศึกษา ประเทศไทย 4.0 จึงเป็ นเป้าหมายที่ต้องการให้ ประเทศไทยมีนวัตกรรมเป็ น
ของตนเอง แต่ในการจัดการศึกษา และการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ยังไม่มีการตอบสนองเป้าหมายของ
ประเทศไทย 4.0 ทัง้ ๆ ที่มีการเปลี่ยน และปรับปรุ งหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องกว่า 50 ปี ดังนัน้ เป็ นสิ่งที่
สมควรอย่างยิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ภายในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของประเทศ โดยกระทรวงศึกษาต้ องเป็ นผู้คอยแนะนาให้ กบั โรงเรียนซึ่งเป็ นผู้ปฏิบตั ิโดยตรง ดังนี ้
1. มีการกาหนดนโยบาย หรือระเบียบ ข้ อบังคับให้ นกั เรี ยนไม่เกิน 36 คน
ในหนึ่งห้ องเรี ยน เพื่อให้ ครู ผ้ ูสอนมีโอกาสจัดการเรี ยนรู้ ได้ ย่างจริ งจัง สามารถเอาใจใส่นักเรี ยนใน
การจัดการเรียนรู้ได้ อย่างทัว่ ถึง จัดทาข้ อสอบเป็ นแบบเขียนตอบ ครูดาเนินการตรวจข้ อสอบได้ ใน
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เวลาที่พอเหมาะ ซึ่งการที่มีนักเรี ย นในชัน้ เรี ย นมากเกิ นไปจะท าให้ ครู ดูแ ลนักเรี ย นแต่ ล ะคน
ไม่ทั่วถึง โดยในปั จจุบันนีอ้ ัตราการเกิดของเด็กในประเทศไทนนัน้ มีอัตราการเกิดที่ น้อยมากจึง
ส่งผลให้ นกั เรี ยนแต่ละโรงเรียนลดลง ฉะนันโรงเรี
้ ยนจึงต้ องรับนักเรี ยนให้ มีความเหมาะสมต่อห้ องเรียน
2. โรงเรียนแต่ละโรงเรียนต้ องมีความพร้ อม หมายถึง โรงเรียนในประเทศ
ทุกตาบล หรื ออาเภอ หรื อจังหวัด ต้ องมีสื่อ อุปกรณ์ ครู อาคารสถานที่ ที่มีความเท่ากันไม่ให้ เกิด
ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา
3. ต้ องมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยมีการเปลี่ยนแปลง คือ นาวิชา
คอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยี ออกมาเป็ นวิช าเฉพาะ ไม่นาไปรวมกับ วิช าการงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี ซึ่งควรจะมีการจัดการเรี ย นรู้ เป็ น รายวิช า จะมีความเหมาะสมกว่าชุดวิช า เพราะ
โรงเรียนเปลี่ยนรายวิชาได้ เมื่อจบปี การศึกษานันๆ
้ สามารรถปรับให้ เข้ ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นใน
ปัจจุบนั ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ นกั เรียนได้ เรียนวิชาที่ทนั ยุคทันสมัย ไม่ซ ้าซาก จาเจ และตายตัว
4. นาการศึกษาแบบสะเต็ม (STEM Education) และการเรี ยนรู้ แบบมี
ส่วนร่วม (Active Learning) เข้ ามามีส่วนในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยมีการบูรณาการ ใน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาบูรณาการกันในการทา
ชิ น้ งานต่ า งๆ ซึ่ ง จะท าให้ เ กิ ด การสร้ างนวัต กรรม แล้ ว พัฒ นาจนเป็ น เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ขึ น้ มา
การจัดการเรี ยนรู้ให้ มีการสร้ างนวัตกรรมได้ นักเรี ยนต้ องตอบได้ ว่ามีการบูรณาการในคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีอย่างไร
นอกจากนี ้การนาหลักสะเต็ม (STEM) เข้ ามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ก็
จะท าให้ เ กิด ธุร กิจเป็ น ของตนเอง ฉะนัน้ การจัด การเรี ย นรู้ ข องครู ต้ อ งก าหนดให้ นัก เรี ยนทา
โครงงาน หรือชิ ้นงานที่มีการใช้ ดกระบวนการสะเต็ม (STEM) โดยครูผ้ สู อนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพ และเทคโนโลยีต้องมีความรู้ ในนาสะเต็ม (STEM) มาบูรณาการ
ในโครงงาน หรื อชิน้ งานให้ แก่นักเรี ยน ส่วนการจัดการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม (Active Learning)
เป็ นการจัดการเรียนรู้ให้ นักเรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง สามารถสร้ างชิ ้นงานออกมาใน เชิงประจักษ์
โดยอาจจะทาในรู ปแบบเดี่ยวหรื อกลุ่ม ซึ่งมีความสอดคล้ องกับการศึกษาแบบสะเต็ม (STEM) ซึ่งเป็ น
การศึกษาที่ทาให้ นกั เรียนสามารถประดิษฐ์ ผลลงานออกมาได้
5. กระทรวงต้ องมีการสร้ างตัวชี ้วัดในการประเมินผลปฏิบัติงานของครู
เพื่อจะทาให้ ครู ได้ ทราบจุดเด่น จุดด้ อย และมีการพัฒนาครู เป็ นรายบุคคล มีการประเมินในสิ่งที่
ต้ องการให้ เป็ นตามปัจจุบนั
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นวรัตน์ รามสูต และบัลลังก์ โรหิตเสถียร (2559, ออนไลน์) ได้ กล่าวว่าในการที่จะ
ก้ าวเข้ าสู่ประเทศไทย 4.0 ได้ นัน้ ต้ อ งคานึงถึงปั จจัยหลายอย่างด้ วยกัน เพราะ ยังมีบุคคลเป็ น
จานวนมากที่ยังอยู่ในระบบเก่า ดังนัน้ จะต้ องมีการวางแผนที่ดี มีสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมและ
ต้ องอาศัยความอดทนเป็ นอย่างสูง เพราะกว่าจะเห็นผลต้ องใช้ เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้ าง
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ เพราะเป็ นสิ่งที่ต้อ งการเวลาในการพัฒ นา ที่จ ะทาให้ ไ ด้
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศได้
ในด้ านการศึกษาการสร้ างนวัตกรรมที่จะต่อยอกไปสู่การนาไปใช้ นัน้ ต้ อง
ยอมรับ ว่าส่วนใหญ่มีการสร้ างนวัตกรรมเมื่อ เรี ยนในระดับมหาวิทยาลัยแล้ วทัง้ สิน้ แต่ในระดับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานยังมีเป็ นส่วนน้ อย ซึ่งส่วนมากจะอยู่ในการจัดประกวดในรูปต่างๆ ซึ่งเป็ นเรื่อง
ที่ต้องการทาการพัฒนาต่อไป
พรชั ย เจดามาน และคณะ (2559, ออนไลน์ ) ได้ ว่ า การศึ ก ษาไทย 4.0
(Education 4.0) เน้ นการสืบค้ นความรู้ ที่มีอยู่ในแหล่งต่างๆ มาบูรณาการเข้ าด้ วยกัน แล้ วนามา
สร้ างเป็ นนวัตกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองต่อสังคม ซึ่งการจัดการเรี ยนรู้ ที่ได้ ผลดี คือ การที่ปล่อยให้
นักเรี ยนได้ ใช้ เทคโนโลยีด้วยตนเอง ให้ กล้ าคิด กล้ าทา กล้ าลองถูกลองผิด แต่ต้อ งภายภายใต้
กฎระเบียบของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่งมีปัจจัยที่ทาให้ เกิดความคุ้มค่าในการใช้ เทคโนโลยี ดังนี ้
1. การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น แหล่ ง ความรู้ เป็ น
แหล่งข้ อมูลที่มีความหลากหลาย และสาคัญอย่างยิ่งในปั จจุบัน ดังนัน้ เป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้ องสนับสนุนให้ มีการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ต (Internet) ได้ ง่าย และสะดวกยิ่งขึ ้น
2. ความคิ ดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking)เป็ นพรสวรรค์ หลั กสู ตรการจั ด
การเรียนรู้โดยให้ ผ้ เู รียนกล้ าที่จะคิดนอกกรอบ หรือต่อยอดจากตาราเรียน
3. การมีความสัมพันธ์ กับคนในสังคม (Society Interaction) เพื่อ สร้ าง
คนให้ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559, 2-5) กล่าวถึง การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ในการศึกษาไทย 4.0 ไว้
ว่า การเรี ยนรู้ ผลิตภัณฑ์ในการศึกษาไทย 4.0 นันเป็
้ นการเรี ยนรู้ ที่ ตลาดแรงงานมีความต้ อ งการ
เป็ น อย่ า งมากในปั จจุบัน เพราะการศึ ก ษาไทย 4.0 คื อ การศึ ก ษายุค ผลิ ต ภัณฑ์ เ ป็ น ยุคของ
การศึกษาที่ม่งุ เน้ นให้ คนสามารถผลิตสิ่งต่างๆ ออกมาให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อประโยชน์ของชุมชนของ
ตนเองและชุมชนอื่นๆ บนพืน้ ฐานของเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบ มีคุณ ธรรมต่อ ชุมชนหรื อ
ประเทศชาติ และสามารถสร้ างผลงานให้ เท่าทันกับชาวต่างชาติ
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สมศักดิ์ คงเที่ยง (2559, ตุลาคม, 74-77) กล่าวว่า การศึกษาไทย 4.0 จะต้ อง
สามารถพัฒนาคนให้ สามารถรังสรรค์นวัตกรรมต่างๆ จนเกิดผลิตภัณฑ์ได้ กรอบแนวคิดติ ดยึ ด
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนจะต้ องเกิดความหมาย ทุกคนมีศกั ยภาพ
ทางความคิด ไม่ได้ มีแต่เบ้ าหลอมแบบเดียวกันเท่านัน้ และที่สาคัญ คือ ผู้เรี ยนต้ อ งเรี ยนรู้ ด้วย
ความอยากรู้ จริงจึงจะทาให้ เกิดการคิดสร้ างสรรค์ และเกิดนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ที่แท้ จริ งโดย
การศึกษาไทย 4.0 จะเป็ นการปรับเปลี่ยนจากการศึกษาตามมาตรฐาน (Standardized) จะถูก
เปลี่ยนเป็ นการศึกษาเฉพาะบุคคล (Personolinzed) การศึกษาที่ทาตามหน้ าที่จะถูกเปลี่ยนเป็ น
การศึกษาที่เกิดจากความอยากรู้ จริ ง (Passion Deiven) กรอบแนวคิดยึดติดด้ านการเรี ยน (Mindful
learning) จะปรับเป็ นการเรี ยนรู้ ร่วมกันได้ ผลประโยชน์ ร่วมกันเปลี่ยนจากแนวคิดของการสร้ างสรรค์
ของคนเดียว (Indivitinal Creation) เป็ นความคิดสร้ างสรรค์ร่วมกัน (Common Creating) ปรับ
จากการแข่งขันเพื่อให้ ได้ ผลตอบแทน (Computing Intensive) เป็ นการทางานด้ วยกันได้ ผลตอบแทน
ร่ วมกัน (Sharing intensive) นอกจากนี ก้ ารเรี ยนรู้ ของนั กเรี ยนในยุ คของการศึ กษาไทย 4.0 จะ
ปรั บเปลี่ ยนจากการเรี ยนรู้ จากข้ อเท็ จจริ ง (Fact Based) ไปสู่การเรี ย นที่ เ ริ่ ม จากความคิ ด (Idea
Based) การเรี ย นแบบรอผู้ส อน (Passive learning) จะหมดไปแต่ เ ป็ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
(Active learning) การเรี ย นแบบถ่ า ยทอด (Transmitted) จะเป็ น การชี แ้ นะและให้ ค าปรึ กษา
(Mentoring)
อัครวิทย์ ราบิล (2559, ออนไลน์) ได้ กล่าว่า การเตรียมนักเรี ยนในประเทศให้
เป็ นคนที่มีประสิทธิภาพ พร้ อมต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต สร้ างคนให้ มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ในด้ านการคิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ และการสร้ างผลงานให้ เป็ นที่เชิงประจักษ์ ได้
เป็ นหลัก จึงจะได้ ขึ ้นชื่อว่าการศึกษาไทย 4.0
การปรับหลักสูตรการจัดการเรี ยนรู้ ในขณะนี ้กระทรวงศึกษาธิการกาลัง
ปรับปรุ งหลักสูตรใหม่ เพื่อนามาใช้ ในปี การศึกษา 2561 จากเดิมเรี ยน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
อาจจะปรับให้ เรียนเป็ นรายวิชาเฉพาะเช่นในอดีต โดยเนื ้อหาหลักสูตรจะเปลี่ยนไปตามองค์ความรู้
ในโลกยุคใหม่ พร้ อมกับการเรี ยนเฉพาะเรื่ องที่สาคัญๆ และเรี ยนให้ ร้ ู อย่างลึกซึ ้ง ทังนี
้ ้อาจเกิดวิชา
ใหม่ๆ เช่น Computing ที่จะเป็ นการเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม ที่ใช้ ควบคุมการทางานของเครื่องจักร
เครื่ องกล เพื่อให้ เด็กสร้ างนวัตกรรม และรู้ เท่าทันเทคโนโลยี ความรู้ เรื่ องวิศวกรรมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ใหม่ๆ ที่จะนาไปสู่การสร้ างนวัตกรรมได้ ในที่สุด รวมทังอาจจะน
้
าวิชาเดิมๆ กลับมา
สอนอีก เช่น วิชาภูมิศาสตร์ เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้เรื่องของโลกเกี่ยวโยงไปสู่วิชาวิทยาศาสตร์ และ
เกษตรกรรม คือ ความเข้ าใจการเกิดของมนุษย์ เข้ าใจพื ้นที่ เป็ นต้ น
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ประภัสสร เทพชาตรี (2560, ออนไลน์) ได้ กล่าวถึงการศึกษาไทย 4.0 ไว้ ดงั นี ้
การพัฒ นาการศึ ก ษาไทยในยุค ประเทศไทย 4.0 ว่ า จะต้ อ งมีก ารพัฒ นาคุณ ธรรม จริ ย ธรรม
รักในการเรียน โดยสาระสาคัญ พอสรุ ปได้ ดังนี ้
1. มีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้ กบั นักเรียนเป็ นพิเศษ โดยมีการปลูกฝั ง
ให้ นักเรี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ พบเจอ ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยนในชันเรี
้ ยน
หรือการดาเนินชีวิตในปัจจุบนั
2. มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้ ดีขึ ้น โดยมีการพัฒนาครูผ้ สู อน
ภาษาอังกฤษโดยการอบรมครู ภาษาอังกฤษอย่างเข้ ม รวมไปถึงการจัดทาสื่อต่างๆ ให้ ทันสมัย
ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
3. มีการพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ซึ่งวิชาทังสองนี
้
้เป็ นสิ่งที่จะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ขึ ้นมา
4. มีปรับปรุงหลักสูตรให้ มีความทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ ้น
5. ปรับปรุงหนังสือเรียนให้ มีความทันสมัย
6. การบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็ก โดยการยกระดับโรงเรี ยนให้ มี
ความพร้ อมในด้ านต่างๆ และได้ รับการสนับสนุนงบประมาณในด้ านต่างๆ
จากข้ อความข้ างต้ น สรุ ปความหมายของความคิด สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใน
การศึกษาไทย 4.0 หมายถึง การศึกษาที่ม่งุ เน้ นให้ นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีความสามารถใน
การผลิตสิ่งต่างๆ ออกมาให้ ได้ มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของชุมชนของตนเองและชุมชนอื่ นๆ บน
พืน้ ฐานของเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมต่อชุมชนหรื อประเทศชาติ และสามารถ
สร้ างผลงานให้ เท่าทันกับชาวต่างชาติ โดยครู ผ้ สู อนจะต้ องมีการปรับการจัดการเรี ยนรู้ โดยเน้ น
ทักษะการคิดสื่อสาร คือ การสอนเรื่ องการคิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ และการสร้ างผลงานให้
เป็ นที่เชิงประจักษ์ ได้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ใช้ ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ และการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม (Active Learning) เข้ ามาบูรณาการในการจัด
การเรียนรู้ของครูผ้ สู อน
นอกจากนีม้ ีนักวิชาการต่างประเทศได้ กล่าวถึงความหมายของการเรี ยนรู้
ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้ เทียน (Thien, 2016, ออนไลน์) ได้ กล่าวถึงการเรี ยนรู้ ผลิตภัณฑ์ คือ การเรี ยนรู้
โดยการประยุกต์ใช้ ความรู้ ของผู้เรี ยนที่เน้ นการปฏิบัติงานตามทักษะในการทางานของผู้เรี ยนจน
สามารถผลิตผลงานออกมา ซึ่งเป็ นผลของการเรี ยนในห้ องเรี ยนไปยังสถานที่ทางานจริง ซึ่งส่งผล
ให้ ผลิตผลงานออกมาได้ ตรงตามเป้าหมายและรวดเร็วยิ่งขึ ้น ซึ่งมีความสอดคล้ องกับ ดัชติน แว๊ กซ์
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(Dustin, 2017, ออนไลน์) ที่ได้ กล่าวว่า การเรี ยนรู้ ผลิตภัณฑ์ คือ ระบบการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่มี
ความชัดเจนในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งจนสามารถสร้ างสรรค์ผลงาน หรื อนวัตกรรมออกมาโดยครู ผ้ สู อน
ต้ องให้ คาแนะนาแก่ผ้ ูเรี ยนจนทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความรู้ และสามารถนาความรู้ นัน้ ๆ ไปผลิตเป็ น
ชิ ้นงานออกมาได้
จากการศึ ก ษาความคิ ด สร้ างสรรค์ ที่ เ ป็ นลั ก ษณะของผลผลิ ต ชิ น้ งาน
ความหมายของการเรี ยนรู้ ผลิตภัณฑ์ และความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในการศึกษาไทย 4.0
ผู้วิ จัย ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ “ความคิ ดสร้ างสรรค์ ผลิ ตภัณฑ์ ” ดังนี ้ ความสามารถของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ ให้ มีความแปลกใหม่ หรือต่อ
ยอดจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ มีรูปแบบที่ทันสมัย มีความสวยงาม สามารถนาไปใช้ ประโยชน์
(ใช้ งาน) ได้ จริ งโดยใช้ ความรู้ ที่มีอยู่ในตนเองและประสบการณ์ที่ตนเองได้ พบเจอ มีการเชื่อมโยง
ความรู้ ที่ตนเองมี จนสามารถนามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่ อ งใช้ จ ากวัสดุต่า งๆ
ซึ่งเป็ นผลผลิตที่เกิดขึ ้นในเชิงประจักษ์โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็ นตัวช่วยในการค้ นคว้ าหาข้ อมูล หรือ
แสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์
1.3. ปรัชญาทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
นัก วิ ช าการได้ ก ล่ า วถึ ง ปรั ช ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์
หลากหลาย ดังต่อไป ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2529, 66-74) และเนลล์สัน (Nilsson, 2012, ออนไลน์)
ได้ กล่าวถึงปรัชญาทางการศึกษาที่ใช้ ในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ คือ ลัทธิจิตนิยม (Idialism)
โดยลัทธินี ้ได้ กล่าวถึงว่าวัตถุ หรือตัวตนไม่ใช่ความจริงที่สงู สุด แต่ความคิดที่อยู่ในจิต (Mine) ของ
เรานัน้ คือความจริ งสูงสุด ซึ่งลัทธิจิตนิยมนี ้ จะเน้ นการพัฒนาจิตใจมากกว่าการพัฒนาอย่างอื่น
ซึ่งถ้ าพิจารณาลัทธิจิตนิยมนี ้จะพบ ดังนี ้
1) มีการพัฒนาคนในด้ านจิตใจเป็ นสาคัญมากกว่ามากกว่าวัตถุ หรือสิ่งอื่นใด
2) ความรู้ เกิดจากการคิดหาเหตุผล และการวิเคราะห์แล้ วสร้ างเป็ นความคิด
ที่อยู่ภายในจิตใจ โดยการศึกษาค้ นความรู้จากแหล่งต่างๆ
3) มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และศิลปะต่างๆ ที่เกิดจากความคิดสร้ างสรรค์
และอุดมการณ์ที่มีอยู่ในตนเอง
สรุ ปว่าปรัชญาลัทธิจิตนิยม เน้ นการพัฒนาด้ านจิตใจมากกว่าสิ่งอื่น ใดเน้ น
พัฒนาทางด้ านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะต่างๆ โดยให้ เป็ นผู้ที่มีความรอบรู้โดยเฉพาะตาราการเรี ยนรู้
มีการใช้ ห้องสมุดเป็ นสถานที่ศึกษาค้ นคว้ า
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อุรวดี รุ จิเกียรติขจร (2535, 56-60) ได้ กล่าวถึงปรัช ญาทางการศึกษาที่ใช้ ใน
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ คือ ลัทธิวัตถุนิยม หรื อสัจนิยม (Realism) เป็ นลัทธิปรัชญาที่เน้ น
ความจริ งตามธรรมชาติ ความจริ งที่แท้ คือ สิ่งที่ปรากฏให้ เห็นตามสายตาที่แท้ จริ ง สามารถสัมผัสได้
ซึ่งถ้ าพิจารณาลัทธิวตั ถุนิยมนี ้จะพบ ดังนี ้
1) ความจริ ง คือ สิ่งที่สามารถจับต้ องได้ มองเห็นได้ และสามารถพิสูจน์ได้
ด้ วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2) ความรู้เกิดจากการได้ ด้วยการลงมือกระทา
สรุปว่าปรัชญาลัทธิจิตนิยม เน้ นการศึกษาจากสิ่งที่สามารถจับต้ องได้ มองเห็นได้
และสามารถพิสจู น์ได้ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเกิดจากการลงมือกระทาด้ วยตนเอง
อุดมศักดิ์ มีสุข (2552, 2-3) ได้ กล่าวถึงปรัชญาทางการศึกษาที่ใช้ ในการพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ คือ ลัทธิประสบการณ์นิยม (Experimentalism) เป็ นปรัชญาที่เน้ นความรู้ เกิด
จากประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นในตัวของบุคคลต่างๆ ที่ได้ ลงกระทา รู้จกั คิด และมีการพบเห็นสิ่งต่างๆ
ในการดาเนินชีวิต ซึ่งถ้ าพิจารณาลัทธิประสบการณ์นิยมนี ้จะพบ ดังนี ้
1) ความจริง คือ ประสบการณ์ที่บุคคลต่างๆ ได้ พบเห็น นันคื
้ อความจริง
2) ความรู้เกิดจากการลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง
3) อาศัยประสบการณ์ในการแสวงหาความเป็ นจริง และความรู้ ต่างๆ ได้ มา
จากประสบการณ์ เน้ นการลงมือกระทาเพื่อหาความจริงด้ วยคาตอบของตนเอง
สรุ ปว่า ปรัชญาลัทธิประสบการณ์ นิยม เน้ นให้ บุคลต่างๆ ใช้ ประสบการณ์
ค้ นหาความจริง และความรู้ต่างๆ ได้ มาจากประสบการณ์ ที่ตนเองพบมาจากการกระทาของตนเอง
โดยแนวลัทธิปรัชญานี ้เน้ นการลงมือกระทาเพื่อหาความจริงด้ วยคาตอบของตนเอง
สมชาย รั ต นทองค า (2550, 1-10) ได้ ก ล่ า วถึ ง ปรั ช ญาทางการศึ ก ษาที่ ใ ช้ ใ น
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ คือ ลัทธิอตั ถิภาวะนิยม (Existentialism) เป็ นลัทธิปรัชญาที่ให้ สิทธิ
เสรีภาพในการกระทาสิ่งต่างๆ ได้ ตามความสมัครใจ แต่อยู่ในกฎเกณฑ์ทางสังคม นอกจากนี ้ต้ องมี
ความรับผิดชอบสิ่งที่ตนเองทา ซึ่งถ้ าพิจารณาลัทธิประสบการณ์นิยมนี ้จะพบ ดังนี ้
1) ความจริง คือ สิ่งที่บุคคลต่างๆ จะพิจารณาว่าอะไรคือความจริง
2) การแสวงหาความรู้ เป็ นสิทธิของแต่ละบุคคลที่จะเลือกแสวงหาความรู้ ใน
การดารงชีวิตอยู่ในสังคม
3) ทุกคนมีเสรี ภาพที่จะเลือกค่านิยมที่ตนเองพอใจด้ วยความสมัครใจส่วน
ความงามนันบุ
้ คคลจะเป็ นผู้เลือก และกาหนดเอง แต่ต้องรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
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สรุปว่าปรัชญาลัทธิอตั ถิภาวนิยม เป็ นปรัชญาที่ให้ ความเสรีในการค้ นคว้ าหา
ความรู้ ของบุคคลต่างๆ โดยทุกคนมีเสรี ภาพที่จะเลือกค่านิยมที่ตนเองพอใจด้ วยความสมัค รใจ
ส่วนความงามนันบุ
้ คคลจะเป็ นผู้เลือก และกาหนดเอง แต่ต้องรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
จากการศึกษาปรัชญาทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทงั ้ 4 ลัทธิ
ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์หลักปรัชญา ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 2 หลักปรัชญาทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ที่นามาใช้ ในการวิจยั
ปรัชญาทางการศึกษา
หลักการของปรัชญา
นักวิชการที่กล่ าวถึง
ลัทธิจิตนิยม (Idialism) 1. พัฒ นาคนในด้ า นจิ ต ใจมากกว่ า (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2529,
วัตถุ
66-74)
2. ใช้ ห้องสมุดเป็ นแหล่งค้ นคว้ า
เนลล์ สั น (Nilsson, 2012,
ออนไลน์)
ลัทธิวตั ถุนิยม
1. ศึกษาความจริงจากสิ่งที่สามารถจับต้ อง (อุรวดี รุจิเกียรติขจร, 2535,
(Realism)
ได้ มองเห็นได้ และสามารถพิสูจน์ได้ ด้วย 56-60
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. ความรู้ เกิ ด จากการลงมื อ ปฏิ บั ติ
ด้ วยตนเอง
3. อาศัยประสบการณ์ในการแสวงหา
ความเป็ นจริง และความรู้ต่างๆ ได้ มา
จากประสบการณ์ เน้ นการลงมื อ
กระทาเพื่อ หาความจริ งด้ วยคาตอบ
ของตนเอง
ลัทธิประสบการณ์นิยม 1. ความรู้ จะเกิ ด ขึ น้ ได้ ก็ ด้ ว ยการลง (อุดมศักดิ์ มีสขุ , 2552, 3-4)
(Experimentalism) มือปฏิบตั ิด้วยตนเอง
2. อาศัยประสบการณ์ในการแสวงหา
ความเป็ นจริง และความรู้ต่างๆ ได้ มา
จากประสบการณ์ เน้ นการลงมื อ
กระทาเพื่อ หาความจริ งด้ วยคาตอบ
ของตนเอง
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ตาราง 2 (ต่อ)
ปรัชญาทางการศึกษา
หลักการของปรัชญา
นักวิชการที่กล่ าวถึง
ลัทธิอตั ถิภาวะนิยม ทุกคนมีเสรี ภาพที่จ ะเลือ กค่า นิ ย มที่ (สมชาย รัตนทองคา, 2550,
(Existentialism)
ตนเองพอใจด้ วยความสมัครใจส่วน 1-10)
ความงามนั น้ บุ ค คลจะเป็ น ผู้ เลื อ ก
และกาหนดเอง
จากตารางท าให้ ผ้ ู วิ จั ย สรุ ป ปรั ช ญาทางการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ การพัฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ดังนี ้ การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนนันจะต้
้
องพัฒนาจิตใจให้ นักเรี ย นมี
ความพร้ อมต่อการเรียนรู้ที่จะจัดขึ ้นโดยการเรียนรู้ที่จดั ขึ ้นนันต้
้ องมีความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ และ
ความจริงที่เป็ นวัตถุสามารถจับต้ องได้ และในการเรียนรู้ของนักเรียนต้ องมีการศึกษาหาความจริ ง
จากการสังเกต สัมผัส จับต้ อง โดยให้ นกั เรียนได้ ลงมือปฏิบตั ิผลงาน โดยการค้ นคว้ าหาความรู้ด้วย
ตนเอง จากห้ องสมุด หรื อแหล่งเรี ยนรู้ ต่างๆ โดยอาศัยประสบการณ์ที่ตนมีอยู่ ทุกคนมีเสรี ภาพใน
การแสวงหาความรู้ และในการแสวงหาความรู้ นนจะขึ
ั้
้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะเลือกสรรเพื่ อ ให้
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ในสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมที่คนเองอาศัยอยู่
1.4. ทฤษฎีท่เี กี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
นัก วิ ช าการได้ กล่ า วถึง ปรั ช ญาที่เ กี่ ยวข้ อ งกับการพัฒนาความคิ ด สร้ างสรรค์
หลากหลาย ดังต่อไปกรมวิชาการ (2534, 6) และสมพร หลิมเจริ ญ (2552, 19) ได้ กล่าวถึงทฤษฎี
ทางการศึกษาที่ใช้ ในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ดังนี ้
ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์
การพั ฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ ตามแนวคิ ดทฤษฎี เชิ งจิ ตวิ เคราะห์ นัน้
กล่าวว่า ความคิดสร้ างสรรค์จะเกิดจากการที่มีความขัดแย้ งกันระหว่างแรงขับทางเพศ ซึ่งจะถูก
ผลัก ดัน ให้ แ สดงออกมาภายใต้ จิ ต ส านึ ก กับ ที มี ค วามผิ ด ชอบชั่ว ดี ใ นสัง คมที่ อ าศัย อยู่ ดัง นัน้
ความคิดสร้ างสรรค์นนจะเกิ
ั้
ดได้ ก็เนื่องมากจากมีแรงขับทางเพศผลักดันให้ แสดงออกมาในรูป แบบ
พฤติกรรมต่างๆ ที่สงั คมในปัจจุบนั ยอมรับได้ ซึ่งบุคคลนันต้
้ องมีความร่าเริงแจ่มใส ผ่อนคลายหรื อ
ลักษณะของความเป็ นเด็กบริ สุทธิ์เป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่เสแสร้ ง สนุกสนาน ไม่ยึดติดต่อสิ่งใด
และไม่เคร่งเครียด
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ประยุทธ ไทยธานี (2541, 12-13) และสมพร หลิมเจริญ (2552, 20) ได้ กล่าวถึง
ทฤษฎีทางการศึกษาที่ใช้ ในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ดังนี ้
ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม
การพัฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์ ต ามแนวคิ ด ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมนิยมนัน้
กล่าวว่า ความคิดสร้ างสรรค์เกิดจากผู้เรี ยนได้ ลงมือจริง เน้ นการเสริมแรงการตอบสนองที่ถูกต้ อง
กับสิ่งเร้ า หรื อสถานการณ์ ที่เกิดขึน้ และยังเน้ นความสัมพันธ์ ของสติปัญญา คือ การที่บุค คล
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ าต่างๆ จนเกิดสิ่งใหม่ขึ ้น
กรมวิชาการ (2537, 12-14) และอรชร วัฒนกุล (2553, 28) ได้ กล่าวถึงทฤษฎี
ทางการศึกษาที่ใช้ ในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ดังนี ้
ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์เชิงมนุษนิยม
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ตามแนวคิดทฤษฎีเชิงมนุษนิยมนัน้ กล่าวว่า
ความคิดสร้ างสรรค์ในแต่ละบุคคลนันเป็
้ นสิ่งที่มาแต่กาเนิด ผู้ที่สามารถนาความคิดสร้ างสรรค์มา
ใช้ ได้ คือผู้ที่มีการรู้ จกั ตนเองอย่างแท้ จริง คือ รู้ จักตนเอง พอใจในตนเอง และใช้ ตนเองให้ เต็มตาม
ศักยภาพ บุ คลต่างๆ สามารถแสดงความคิดสร้ างสรรค์อ อกมาได้ นัน้ อย่างเต็มที่จ ะขึน้ อยู่กับ
สถานการณ์ หรื อบรรยากาศที่ส่งผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ คือ การยอมรับในคุณค่าของตนเอง
เคารพสิทธิ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่ตีราคา ประเมิน เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อื่น
มัน่ ใจในตนเอง และเปิ ดใจยอมรับกับประสบการณ์ใหม่ๆ
ยงยุทธ ณ นคร (2540, 87-88) และสมพร หลิมเจริ ญ (2552, 20) ได้ กล่าวถึง
ทฤษฎีทางการศึกษาที่ใช้ ในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ดังนี ้
ทฤษฎีซินเนคติคส์
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ตามแนวคิดทฤษฎีซินเนคติคส์นัน้ กล่าวว่า
ความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคลต่างๆ จะเกิดขึ ้นได้ ก็ต่อเมื่อ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติที่แตกต่างกันมากๆ
ในด้ านต่าง เช่น ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านความคิด ด้ านสังคม ด้ านสติปัญญา เป็ นต้ น มาทางานร่วมกัน
ในระบบกลุ่ม ซึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคลนี ้จะส่งผลให้ มีความหลากหลายเกิดขึน้ ในกลุ่ม โดยผล
การปฏิบตั ิทางความคิดสร้ างสรรค์ย่อมอยู่บนพื ้นฐาน และแนวลักษณะการปฏิบตั ิที่เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันของแต่ละสาขาวิชาชีพที่มาอยู่ร่วมกัน
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ศิ ริ พ งษ์ เพี ย ศิ ริ (2550, 42-43) และสตราโค (Starko, 2001, 245-251) ได้
กล่าวถึงทฤษฎีทางการศึกษาที่ใช้ ในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ดังนี ้
ทฤษฎีอตู ้ า (AUTA)
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ตามแนวคิดทฤษฎีอตู ้ านี ้ มีขนตอนทั
ั้
งสิ
้ ้น
4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) ตระหนักรู้ (Awareness) เป็ นขัน้ ตอนแรกที่ จ ะท าให้ บุ ค คลเพิ่ ม
ความสานึกในเรื่องการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ซึ่งการตระหนักนี ้จะเป็ นการตระหนักจะเน้ นสิ่งที่
มีผลต่อตนเอง
2) ความเข้ าใจ (Understanding) เป็ นความเข้ าใจในเรื่องราวต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์อ ย่างลึกซึง้ อันได้ แก่ บุคลิกภาพ กระบวนการคิดสร้ างสรรค์
แบบสอบถาม แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ เทคนิควิธีการฝึ กความคิดสร้ างสรรค์ และปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความคิดสร้ างสรรค์
3) เทคนิ ค วิ ธี (Techniques) เป็ น การรู้ วิ ธี ใ นการพัฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้ เกิดผลผลิตสร้ างสรรค์ซึ่งรวมถึงเทคนิค และวิธีการต่อไปนี ้ คือ การระดม
สมอง การคิดเชิงเปรียบเทียบ
4) การเรี ยนรู้ ในความเป็ นจริ งของสิ่งต่างๆ (Actualization) เป็ นการรู้ จัก
ตนเองในด้ านต่างๆ และพยามใช้ ความรู้ ที่ตนเองมีอ ยู่ได้ เต็มตามศักยภาพของตนเอง เปิ ดรับ
ประสบการต่างๆ ที่ได้ พบเจอ มีการปรับตัวได้ อย่างเหมาะสม ผลิตผลงานได้ ด้วยตนเอง
จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทงั ้ 5 ทฤษฎี ผู้วิจยั
ได้ วิ เ คราะห์ ห ลัก ทฤษฎี ที่ แ ละน ามาใช้ ใ นการพัฒ นารู ปแบบการจัด การเรี ยนรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์
ดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 3 หลักการของทฤษฎีทางการศึกษาที่ใช้ ในการวิจยั
ทฤษฎีทางการศึกษา
หลักการของทฤษฎี
ทฤษฎีความคิด
1. ความคิ ด สร้ างสรรค์ จ ะเกิ ด จาก
สร้ างสรรค์เชิงจิต
การที่มีความขัดแย้ งกันระหว่า งแรง
วิเคราะห์
ขั บ ทา งเพศ ซึ่ ง จ ะ ถู ก ผลั ก ดั น ให้
แสดงออกมาภายใต้
2. บุคคลที่มีความคิดสร้ า งสรรค์ นั น้
ต้ องเป็ นคนที่มีความร่าเริง ผ่อนคลาย
อิสระ หรื อลักษณะของความเป็ นเด็ก
บริ สุท ธิ์ เ ป็ น ไปตามธรรมชาติ ไม่ เ ส
แสร้ ง สนุก สนาน ไม่ ยึ ด ติ ด ต่ อ สิ่ งใด
และไม่เคร่งเครียด
ความคิดสร้ างสรรค์เชิง
ความคิดสร้ างสรรค์จะเกิดขึน้ ได้
พฤติกรรมนิยม
ก็ต่อเมื่อ ผู้เรี ยนมีพฤติกรรม การ
เรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ความสาคัญ ของการ
เสริ ม แรง และยัง เน้ น ความสัม พัน ธ์
ของสติป ั ญ ญา คือ การที ่บ ุค คล
สามารถเชื่อ มโยงความสัมพันธ์ของ
สิ่ง เร้ า ต่า งๆ จากสิ่ง หนึ่ง ไปยัง อีกสิ่ง
หนึ่ง
ความคิดสร้ างสรรค์เชิง
บุ คลต่ างๆ สามารถแสดงความคิ ด
มนุษนิยม
สร้ างสรรค์ ออกมาได้ นัน้ อย่ างเต็ มที่ จะ
ขึ น้ อยู่กับการสภาวะหรื อบรรยากาศที่
เอือ้ อานวย คือ การยอมรับในคุณค่าของ
ตนเอง เคารพสิทธิ และความคิดเห็ นซึ่ ง
กัน และไม่ตีราคา ประเมิน เปรี ยบเทียบ
ความคิ ดเห็ นของผู้อื่ น มั่นใจในตนเอง
และเปิ ดใจยอมรับกับประสบการณ์ใหม่

นักวิชการที่กล่ าวถึง
(กรมวิชาการ, 2534, 6)
(สมพร หลิมเจริญ, 2552, 19)

(ประยุทธ ไทยธานี , 2541,
12-13)
(สมพร หลิมเจริญ, 2552, 20)

(กรมวิชาการ, 2537, 12-14)
(อรชร วัฒนกุล, 2553, 28)
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ตาราง 3 (ต่อ)
ทฤษฎีทางการศึกษา

ทฤษฎีซินเนคติคส์

ทฤษฎีอตู ้ า (AUTA)

หลักการของทฤษฎี
ความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคลต่างๆ
จะเกิ ด ขึ น้ ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ บุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติ ที่ แตกต่ างกันมากๆ ในด้ าน
ต่าง เช่น ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านความคิด
ด้ านสังคม ด้ านสติปัญญา เป็ นต้ น มา
ทางานร่วมกันในระบบกลุ่ม
1. ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ขอ ง
ความคิ ด สร้ างสรรค์ ที่ มี ต่ อ ตนเอง
สังคม ทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
2. มีเข้ าใจในเรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับความคิดสร้ างสรรค์อย่างลึกซึ ้ง
3. มีเทคนิคส่วนบุคคล และเทคนิคที่
เป็ นมาตรฐานเพื่อ ส่งเสริ มให้ เกิดผล
ผลิตสร้ างสรรค์ซึ่งรวมถึงเทคนิค และ
วิ ธี ก า ร ต่ อ ไ ป นี ้ คื อ ก า ร คิ ด เ ชิ ง
เปรียบเทียบ

นักวิชการที่กล่ าวถึง
(ยงยุทธ ณ นคร, 2540, 8788)
(สมพร หลิมเจริญ, 2552, 20)

(ศิริพงษ์ เพียศิริ, 2550, 4243)
สตราโค (Starko, 2001,
245-251)

จากตาราง ผู้วิจยั สรุปทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในงานวิจัยใน
ครัง้ นี ้ ได้ ดงั นี ้ ความคิดสร้ างสรรค์จะเกิดจากการที่มีความขัดแย้ งกันระหว่างแรงขับทางเพศ ซึ่งจะ
ถูกผลักดันให้ แสดงออกมาภายใต้ จิตสานึกกับความรู้ สึกผิดชอบชัว่ ดีในสังคมที่อาศัยอยู่ โดยเน้ น
การจัด กิ จ กรรมที่ เ น้ น ความส าคัญ ของการเสริ ม แรง การตอบสนองที่ ถู ก ต้ อ งกับ สิ่ ง เร้ าหรื อ
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ และความสั ม พั น ธ์ ข องสติ ปั ญ ญา คื อ การที่ บุ ค คลสามารถเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ าต่างๆ จากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง และบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ ต้อ ง
เป็ นบรรยากาศที่เอือ้ อานวยต่อการเรี ยนรู้ คือ การยอมรับในคุณค่าของตนเอง เคารพสิทธิ และ
ความคิดเห็นซึ่งกัน และไม่ตีราคา ประเมิน เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้อื่น มั่นใจในตนเอง
และเปิ ดใจยอมรับกับประสบการณ์ใหม่ ส่งผลทาให้ เกิดความร่าเริงแจ่มใส ผ่อนคลาย อิสระ หรื อ
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มีลกั ษณะของความเป็ นเด็กบริ สุทธิ์เป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่เสแสร้ ง สนุกสนาน ไม่ยึดติดต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง และไม่เคร่ งเครี ยด และต้ อ งให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ทางานเป็ นกลุ่ม โดยคุณสมบัติของแต่ละกลุ่ม
ผู้เรี ยนต้ องแตกต่างกัน เช่น ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านความคิด ด้ านสังคม ด้ านสติปัญญา เป็ นต้ น
มาทางานร่ วมกันในระบบกลุ่ม ส่วนครู ผ้ สู อนจะต้ องตระหนักถึงความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ย น
แต่ ล ะคน ให้ ผ ลิ ต ผลงาน โดยให้ มี ค วามยืด หยุ่น เข้ ากับทุกรู ปแบบของชี วิต โดยอาศัย เทคนิค
ส่ ว นบุ ค คล และเทคนิ ค ที่ เ ป็ น มาตรฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ดผลผลิ ตสร้ างสรรค์ ซึ่งรวมถึงเทคนิ ค
และวิธีการต่อไปนี ้ คือ การระดมสมอง การคิดเชิงเปรียบเทียบ
1.5. องค์ ประกอบความคิดสร้ างสรรค์
งานวิ จัย ในครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย เน้ น องค์ ป ระกอบของความคิ ด สร้ างสรรค์ ใ นด้ า นที่ เ ป็ น
กระบวนการคิด โดยเน้ นการคิดที่เป็ นอเนกนัย ดังนี ้
วิจิตร วรุตบางกูร (2535, 12) กล่าวถึง องค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์โดย
เน้ นด้ านการคิดที่เป็ นอเนกนัยเป็ นสาคัญโดยมีอ งค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์อ ยู่ทัง้ สิ น้
5 ประการ ดังนี ้
1. ความคิดคล่องแคล่ว
2. ความคิดยืดหยุ่น
3. ความคิดละเอียด
4. ความคิดแปลกใหม่ไม่ตามอย่างใคร
5. การตรวจสอบทบทวน
นอกจากนีย้ ังมีนักวิช าการอีกหลายท่านที่ได้ ศึกษาองค์ประกอบของความคิด
สร้ างสรรค์ในด้ านการคิดโดยอารี พันธ์มณี (2547, 159-163) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของความคิด
สร้ างสรรค์ในด้ านการคิดที่เป็ นอเนกนัยประกอบไปด้ วย 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. ความคิดคล่องแคล่ว เป็ นความคิดในการคิดหาคาตอบได้ อย่างคล่อ งแคล่ว
และมีปริมาณมากในเวลาที่จากัด
2. ความยืดหยุ่นในการคิด
3. ความคิดริเริ่ม
4. ความคิดที่ตกต่างรายละเอียด หรือขยายสิ่งต่างๆ ให้ มีความสมบูรณ์และแปลกใหม่
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สมพร หลิมเจริญ (2552, 48-49) ได้ กล่าวถึงการคิดในมิติด้านการคิดที่เป็ นอเนก
นัย ประกอบไปด้ วยองค์ประกอบทังสิ
้ ้น 4 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. ความคิดคล่องแคล่ว
2. ความยืดหยุ่นในการคิด
3. ความคิดริเริ่ม
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง การคิดได้ อย่างละเอียดถี่
ถ้ วนทางสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็ นความคิดที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับ 3 องค์ประกอบแรก
ชุติมา วงษ์ พระลับ (2553, ตุลาคม-ธันวาคม, 10-21) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของความคิดสร้ างสรรค์ในด้ านการคิดที่เป็ นอเนกนัย ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ คือ
1. ความคิดคล่องตัว (Fluency) เป็ นการคิดหาแนวทางที่คล้ ายกันในการแก้ ปัญหา
ได้ หลายแนวทาง ดังนี ้
1.1. ความคล่องทางด้ านถ้ อยคา (Word Fluency)
1.2. ความคิดคล่องทางด้ านการโยงสัมพันธ์ (Assocoation Fluency)
1.3. ความคิดคล่องทางด้ านการแสดงออก (Expreeeional Fluency)
1.4. ความคิดคล่องในการคิด (Idealional Fiuency)
2. ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) เป็ นการหาแนวทางที่ไม่ซา้ กัน ได้
หลากหลายแนวทางในการแก้ ปัญหา เช่น ให้ คิดว่าจะนาแก้ วพลาสติกไปใช้ ทาอะไรได้ บ้าง
3. ความคิดริ เริ่ ม (Originality) เป็ นความคิดที่แปลกแตกต่างจากความคิด
เดิมซึ่งไม่เหมือนใคร
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็ นความคิดในรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับความเป็ นไปได้ ที่จะนาความคิดนันไปสู
้ ่การปฏิบตั ิการสร้ างการกระทาให้ เป็ นผลสาเร็ จ
ทาให้ เกิดผลงาน หรื อผลิตผลสร้ างสรรค์ขึ ้นมา เพื่อทาให้ ความคิดริเริ่มนันสมบู
้
รณ์ยิ่งขึ ้น
วรวุธ มัสพันธ์ (2556, 22) ได้ ทาการศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์
ในด้ านการคิด โดยได้ แบ่งองค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ในด้ านการคิดไว้ 3 องค์ประกอบ คือ
1. ความคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง การคิดหาคาตอบได้ อย่างคล่องแคล่ว
2. ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง การคิดคิดได้ อย่างหลากหลายในเวลาที่จากัด
3. การคิดริเริ่ม (Originality) การคิดแปลกใหม่แตกต่างจาก ความคิดธรรมดา
และไม่ซ ้ากับที่มีอยู่
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นอกจากนี ร้ าชบัณฑิ ต ยสถาน (2558, 20-23) ได้ ก ล่ า วถึ งองค์ ประกอบของ
ความคิดสร้ างสรรค์ในด้ านการคิดไว้ ทงหมด
ั้
4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การคิดคล่อง เป็ นความสามารถในการคิดได้ อย่างรวดเร็ ว และได้ จานวน
ความคิดมาก
2. การคิ ด ยื ด หยุ่น เป็ น ความสามารถในการคิ ด ได้ ห ลากหลายลั ก ษณะ
หลากหลายประเภท และหลากหลายแง่มุม เป็ นการคิดที่ไ ม่ถูกจ ากัดอยู่ใ นความคิด ประเภท
เดียวกัน
3. การคิดละเอียดลออ เป็ นความสามารถในการขยายการคิดหลักไปสู่การคิด
รายละเอียดต่างๆ ซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อ การนาความคิดสู่การปฏิบัติ ความสามารถนีช้ ่วยให้ ได้
แผนงานที่มีความละเอียดรอบคอบ สามารถดาเนินการตามความคิดได้ อย่างรวดเร็ว และราบรื่น
4. การคิดริเริ่มหรือต้ นแบบ เป็ นความสามารถในการริเริ่มความคิดใหม่ๆ ที่มี
ลักษณะแตกต่างไปจากความคิดของผู้อื่น และไม่เหมือนใคร
ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ (2559, มกราคม-เมษายน, 1-14) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของการคิดสร้ างสรรค์ในด้ านการคิดที่เป็ นอเนกนัยมี 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) การคิดคล่อง เป็ นความสามารถ
คิดได้ จานวนมากๆ 2) ความยืดหยุ่นในการคิด 3) การคิดละเอียดลออเป็ นความสามารถในการเพิ่มเติม
ขยายความคิดโดยการตกแต่งด้ วยรายละเอียดหรื อความสามารถที่จะสร้ างผลผลิตที่ซบั ซ้ อนและ
4) การคิดริเริ่ม เป็ นความสามารถในการคิดได้ แปลกใหม่ ไม่ซ ้าใคร
นอกจากนักวิชาการในประเทศไทยที่ได้ ทาการศึกษาองค์ประกอบของความคิด
สร้ างสรรค์ในด้ านการคิด ที่เป็ นอเนกนัย แล้ วยังมีนักวิช าการต่างประเทศที่ได้ ทาการได้ ศึ ก ษา
องค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ในด้ านการคิดที่เป็ นอเนกนัย ดังนี ้ ทอร์ แรนซ์ (Torrance,
1964, September-October, 125-145) ได้ น าทฤษฎี โ ครงสร้ างทางสติ ปั ญ ญาของกิ ล ฟอร์ ด
(Guildford) มาศึกษาได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. การคิดแปลกใหม่แตกต่างจากเดิม และไม่ซ ้ากับที่มีอยู่
2. ความคิดคล่อง
3. ความยื ด หยุ่ น ในการคิ ด (Flexibility) หมายถึ ง การคิ ด หาค าตอบได้
หลากหลายไม่ซ ้าใคร
4. ความคิ ด ละเอี ย ดลออ (Elaboration) หมายถึ ง ความสามารถที่ จ ะให้
รายละเอียด หรื อความแตกต่างเพื่อ ให้ มีความสมบูรณ์ หรื อปรับปรุ ง หรื อพัฒนาสิ่งที่ไม่อ ยู่ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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กิ ล ฟอร์ ด (Guildford, 1967, 150-153) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ความคิ ด สร้ างสรรค์ มี
องค์ประกอบ ดังนี ้
1. ความคิดแปลกใหม่ที่เกิดจากความกล้ าคิด กล้ าทา
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) เป็ นการคิดในการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าให้
ได้ มากที่สดุ เป็ นลักษณะการคิดที่แตกต่าง หลากหลาย ภายใต้ กรอบจากัดของเวลา ซึ่งนับปริมาณ
ความคิดที่ไม่ซ ้ากันในเรื่องเดียวกัน
3. ความคิ ด ยื ด หยุ่ น (Flexibility) เป็ น การปรั บ สภาพของควา มคิ ด ใน
สถานการณ์ต่างๆ เป็ นการคิดหาคาตอบได้ หลายประเภท และหลายทิศทาง
ความคิ ด ยื ด หยุ่ น จะส่ ง เสริ ม ความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว ให้ มี ค วามแปลก
แตกต่างออกไปจากเดิมหลีกเลี่ยงการซา้ ซ้ อ น ความคิดยืดหยุ่นเน้ นในเรื่ อ งของปริ มาณที่ เ ป็ น
ประเภทใหญ่ๆ ของความคิดคล่องแคล่วเป็ นตัวเสริม และเพิ่มคุณภาพความคิดคล่องแคล่วให้ มาก
ขึน้ ด้ วย การจัดหมวดหมู่และมีเกณฑ์ที่ดียิ่งขึ ้น ตัวอย่างกิจกรรมที่สนับสนุนความคิดยืดหยุ่น เช่น
ผู้สอนให้ ผ้ ูเรี ยนจาแนกชื่อสิ่งของที่มาจากมนุษ ย์สร้ างขึน้ ที่คิ ดออกมาได้ โดยมองคุณสมบัติ ที่
เหมือนกัน เช่น เครื่องปรับอากาศ (พัดลม พัดลมไอน ้า) เป็ นต้ น
4. การคิ ด เพิ่ ม เติ ม จากความคิ ด หลั ก จนมี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ น้ ซึ่ ง มี
ความสัม พัน ธ์ กับ การสัง เกตใส่ ใจรายละเอียดเล็ กๆ น้ อ ยๆ เพื่ อ สร้ างผลงานออกมาจนสาเร็ จ
โดยนาเอาความคิดมารวมกันแล้ วสังเคราะห์ขึ ้นมาใหม่เป็ นจุดสาคัญของความคิดสร้ างสรรค์ ที่
มุ่งเน้ นผลผลิตสร้ างสรรค์เป็ นสาคัญ กล่าวคือ เมื่อมีความคิดใหม่ๆ จะต้ องพยายามคิด และประสาน
ความคิดติดตามให้ ตลอดจนสาเร็จ ความคิดละเอียดลออขึ ้นอยู่กบั พัฒนาการทางอายุและเพศด้ วย
ต่ อ มากิ ล ฟอร์ ด และ โฮปเนอร์ (Guildford & Hoepfner, 1971, 137-152)ได้
ร่ วมกันศึกษาถึงองค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ในด้ านการคิดที่เป็ นอเนกนัยเพิ่มเติมและ
พบว่า ความคิดสร้ างสรรค์ในด้ านการคิดที่เป็ นอเนกนัยประกอบไปด้ วย 8 องค์ประกอบ คือ 1. ความคิด
ริ เริ่ ม 2. ความคิดคล่องแคล่ว 3. ความคิดยืดหยุ่น 4. ความคิดละเอียดลออ 5. ความคิดไวต่อปัญหา
6. ความคิดในการให้ นิยามใหม่ 7. ความคิดในการับรู้สิ่งต่างๆ 8. ความคิดในการพยากรณ์
ส่ ว นเจลเลนซ์ และเออบัน (Jellen & Urban, 1989, July, 78-86) ได้ ก ล่ า วถึง
องค์ป ระกอบของความคิด สร้ างสรรค์ใ นด้ านการคิดที่เป็ น อเนกนัยไว้ ดัง นี ้ 1. ความคล่อ งตัว
2. การยืดหยุ่นในความคิด 3. การริเริ่มความคิด 4. การคิดใส่ใจรายละเอียดเล็กน้ อย 5. การคิดที่
จะเสี่ยงอันตราย 6. การคิดผสมผสาน 7. การคิดขบขัน
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จากการศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ในด้ านการคิดที่เป็ นอเนกนัยของ
นักวิชาการทังในและต่
้
างประเทศ สรุปได้ ดงั นี ้
ตาราง 4 สรุปองค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ในด้ านการคิดที่เป็ นอเนกนัย

7

ความคิดคล่องแคล่ว
การยืดหยุ่นในการคิด
การิเริ่มความคิด
ความคิดละเอียดลออ
ความคิดไวต่อปัญหา
ความคิดในการให้ นิยามใหม่
ความคิดในการรับรู้สิ่งต่างๆ

8
9
10
11

ความคิดในการพยากรณ์
การคิดที่จะเสี่ยงอันตราย
การคิดผสมผสาน
การคิดขบขัน
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การตรวจสอบทบทวน

/
/
/
/

Torrance (1964)
Guilford (1967)
Guilford & Hoepfner (1971)
Jellen & Urban (1989)

1
2
3
4
5
6

องค์ ประกอบของ
ความคิดสร้ างสรรค์

อารี พันธ์มณี (2547)
สมพร หลิมเจริญ (2552)
ชุติมา วงษ์พระลับ (2553)
วรวุธ มัสพันธ์ (2556)
ราชบัณฑิตยสถาน (2558)
ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ (2559)

ที่

วิจิตร วรุตบางกูร (2535)

นักวิชาการที่เสนอองค์ ประกอบของ
ความคิดสร้ างสรรค์
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จากตารางมีนักวิชาการทัง้ ใน และต่างประเทศได้ กล่าวถึง องค์ประกอบของความคิด
สร้ างสรรค์ในด้ านการคิดที่เป็ นอเนกนัยไว้ หลายองค์ประกอบ ผู้วิจยั ได้ ทาการคัดเลือกองค์ประกอบ
ที่นกั วิชาการทังใน
้ และต่างประเทศนาเสนอสอดคล้ องกันอย่างน้ อย 3 ท่าน ได้ ดงั นี ้
1. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) เป็ นการคิดให้ ได้ ปริมาณมากที่สดุ หรือหาคาตอบ
ที่เด่นชัดมากที่สดุ
2. การยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) เป็ นการคิดหลากหลายประเภท และหลากหลาย
แง่มมุ เป็ นการคิดที่ไม่ถกู จากัดอยู่ในความคิดประเภทเดียวกัน
3. การริ เริ่ มความคิด (Originality) เป็ นการคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้ าให้ แปลกใหม่ มีคุณค่า
และเกิดประโยชน์ หรืออาจเป็ นการสะสม หรือรวบรวมความรู้เดิมมาดัดแปลงหรือประยุกต์ให้ ดีขึน้
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็ นความสามารถในการคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้ าใน
การคิดเล็กคิดน้ อย ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการสังเกต ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้ อย
จากการศึกษาในข้ อมูลข้ างต้ น พบว่า องค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ยงั ไม่สามารถ
นามาเป็ นตัวชีว้ ัดความคิดสร้ างสรรค์ ผ ลิต ภัณฑ์ไ ด้ และจากการศึกษา พบว่า เกิดการพัฒ นา
เกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ และการวัดความคิดสร้ างสรรค์ แต่ยงั ไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับ ตัวชี ้วัด
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงทาการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้ านที่มีประสบการณ์ ใน
การผลิตสิ่งของเครื่ องใช้ เพื่อพัฒนาตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยองค์ประกอบของ
ความคิดสร้ างสรรค์ที่ผ้ วู ิจัยได้ ศึกษาขึน้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการสัมภาษณ์ แล้ วเอาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
ไปศึกษาตัวชี ้วัดต่อไป
จากการศึ ก ษาตั ว ชี ว้ ัด โดยใช้ เ ทคนิ ค เดลฟาย ได้ ตั ว ชี ว้ ั ด ของความคิ ด สร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 6 ตัวชี ้วัด คือ
1) การผลิ ต ผลิ ต ภัณฑ์ หมายถึ ง การที่ นัก เรี ยนสร้ างสรรค์ สิ่ง ของเครื่ อ งใช้ อ อก
มาแล้ วเป็ นที่ต้องการของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ และสามารถนาเทคโนโลยีเข้ ามามีส่วนช่วยใน
การสร้ างสิ่งของเครื่องใช้ จนสามารถผลิตออกมาในเชิงประจักษ์
2) รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมาให้ ทันสมัย
แปลกตาแปลกใจ
3) การใช้ งานของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมาสามารถใช้ ประโยชน์
ได้ หลากหลาย ใช้ งานได้ สะดวก และใช้ งานได้ อย่างปลอดภัย
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4) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมามีความประณีตใน
การผลิต สีสนั สวยงามน่าสนใจ และมีความแข็งแรง ทนทาน
5) ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมามีราคาที่เหมาะสม
มีความคุ้มค่าต่อราคา และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมต่อชุมชนที่อาศัยอยู่
6) คุณค่าของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ มีกระบวนการ
ผลิ ต ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิด มลพิ ษ ต่อ สิ่ งแวดล้ อ ม มี ค วามปลอดภัย ไม่ มี ส ารพิษ ตกค้ า งและสามารถ
แก้ ปัญหาในชุมชนได้
จากการศึกษาความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ ความหมายของการเรี ยนรู้ ผลิ ตภัณฑ์
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในการศึกษาไทย 4.0 และการศึกษาตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ ผู้วิจยั ได้ ให้ ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ดังนี ้
ความสามารถของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ประเภทสิ่งของเครื่ องใช้ ให้ มี
ความแปลกใหม่ หรื อต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ มีรูปแบบที่ทันสมัย มีความสวยงาม สามารถ
นาไปใช้ ประโยชน์ (ใช้ งาน) ได้ จริ งโดยใช้ ความรู้ ที่มีอยู่ในตนเองและประสบการณ์ ที่ ตนเองได้ พบเจอ
มีการเชื่อมโยงความรู้ ที่ตนเองมี จนสามารถนามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่ องใช้ จากวัสดุ
ต่างๆ ซึ่งเป็ นผลผลิตที่เกิดขึน้ ในเชิงประจักษ์ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็ น ตัวช่วยในการค้ นคว้ าหาข้ อมูล
หรือแสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีตวั ชี ้วัดของการผลิตผลิตภัณฑ์ทงสิ
ั ้ ้น 6 ตัวชี ้วัด คือ
1) การผลิตผลิตภัณฑ์ หมายถึง การที่นกั เรียนสร้ างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้ ออกมาได้
ตรงตามวัต ถุป ระสงค์ ที่ ไ ด้ ตัง้ ไว้ เป็ น ที่ ต้ อ งการของชุมชนที่ ต นเองอาศัย อยู่ และสามารถนา
เทคโนโลยีเข้ ามามีส่วนช่วยในการสร้ างสิ่งของเครื่องใช้ จนสามารถผลิตออกมาในเชิงประจักษ์
2) รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมาให้ ทันสมัย
แปลกตาแปลกใจ
3) การใช้ งานของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมาสามารถใช้ ประโยชน์
ได้ หลากหลาย ใช้ งานได้ สะดวก และใช้ งานได้ อย่างปลอดภัย
4) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ขึ ้นมามีความประณีตใน
การผลิต สีสนั สวยงามน่าสนใจ และมีความแข็งแรง ทนทาน
5) ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมามีราคาที่เหมาะสม
มีความคุ้มค่าต่อราคา และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมต่อชุมชนที่อาศัยอยู่
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6) คุณค่าของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ มีกระบวนการ
ผลิ ต ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิด มลพิ ษ ต่อ สิ่ งแวดล้ อ ม มี ค วามปลอดภัย ไม่ มี ส ารพิษ ตกค้ า งและสามารถ
แก้ ปัญหาในชุมชนได้
1.6. พัฒนาการทางความคิดสร้ างสรรค์
ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาพัฒนาการทางความคิดสร้ างสรรค์ของนักวิชาการทังในและ
้
ต่างประเทศ โดยแต่ท่านได้ กล่าวถึงพัฒนาการทางความคิดสร้ างสรรค์ไว้ คือ ความคิดสร้ างสรรค์
เป็ นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคลทังทางตรง
้
และทางอ้ อม โดยการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ใน
ทางตรงทาได้ โดยการสอน การฝึ กฝน การอบรม และการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในทางอ้ อมทา
ได้ โดย การสร้ างบรรยากาศ และการจัดสิ่งแวดล้ อมให้ มีความเหมาะสมในการพัฒนาความคิ ด
สร้ างสรรค์ และได้ เสนอพัฒนาการทางความคิดสร้ างสรรค์ ได้ ดงั นี ้
ทอร์ แ รนซ์ (Torrance, 1965, 87-88) ได้ ก ล่ า วถึ ง พั ฒ นาการของความคิ ด
สร้ างสรรค์ของเด็กในวัยก่อนประถม โดยสรุปออกมาได้ ดังนี ้
วัยแรกเกิด – 2 ขวบ ในระยะแรกของชีวิตเด็กเริ่ มพัฒนาการด้ านจินตนาการ
จะเห็นได้ ว่าเด็กเริ่มถามชื่อของสิ่งต่างๆ โดยพยายามทาเสียงต่างๆ หรือจังหวะที่เริ่มคิดทาอะไรได้
เด็กก็จะตังชื
้ ่อให้ เด็กเริ่มคาดหวังในเหตุการณ์ชีวิตประจาวัน เมื่อ 2 ขวบ เด็กจะเริ่มแสวงหาโอกาส
หรื อ ทาสิ่งที่แปลกไปกว่าเดิม โดยมีความกระตือ รื อ ร้ นที่จ ะสารวจโดยการชิม หรื อ สัมผัส ด้ ว ย
ความอยากรู้อยากเห็น และเด็กจะเกิดการเรี ยนรู้ว่าสิ่งไหนทาได้ สิ่งไหนแตะต้ องไม่ได้ ซึ่งขึ ้นอยู่กับ
วิธีการที่เด็กได้ แสดงออก และลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคนในช่วงระยะเวลานีเ้ ด็กควรได้ รับ
การกระตุ้นโดยการให้ สิ่งเร้ า โดยการเล่นสิ่งต่างๆ เช่น ไม้ บล็อกขนาดใหญ่ ตุ๊กตา และของเล่นที่น่า
เล่น และปลอดภัย โดยที่พ่อแม่ควรจะสนใจเล่นกับเด็ก การที่พ่อแม่ร้องเพลงให้ เด็กฟั ง และเล่น
การตังค
้ าถามต่างๆ ช่วยให้ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านจินตนาการสูงขึ ้นด้ วย
ระยะ 2- 4 ขวบ เด็กจะเรี ยนรู้ สิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ โดยตรง แล้ วจะ
ถ่ายทอดประสบการณ์ที่รับรู้ โดยวิธีการแสดงออก และจินตนาการ เด็กในระยะนี ้จะตื่นเต้ นกับสิ่งต่างๆ
ได้ ง่าย มีความสนใจสิ่งต่างๆ สัน้ เด็กจะเป็ นตัวของตัวเองมากขึน้ และเกิดความเชื่ อ มั่น มากขึ น้
สาหรับการเรียนรู้ ที่เป็ นสิ่งแปลกใหม่อาจจะทาให้ เกิดความหวาดกลัวขึ ้นแก่เด็ก ดังนัน้ ผู้ปกครอง
ควรให้ เด็กอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่เสมอในช่วงนี ้ควรให้ ในช่วงนี ้ควรให้ เด็กเล่นของเล่นกึ่งสาเร็ จ รู ป
เพื่อให้ เกิดการคิดไปด้ วย เช่น ไม้ บล็อก อาจสร้ างเป็ นบ้ าน รถไฟ
ระยะ 4-6 ขวบ ในวันนี ้มีการจินตนาการที่สูง แต่ยังสามารถในการสังเกตสิ่ง
ต่างๆ ได้ ดี เนื่องด้ วยมีประสบการณ์ ที่จากัด เมื่อ เด็กเรี ย นรู้ การวางแผนจะเริ่ มสนุก สนานกับ
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การวางแผน และการคะเนในสิ่ง ต่างๆ เด็กมีการเลียนแบบผู้ใหญ่ หรื อคนใกล้ ชิด มีความอยากรู้
อยากเห็น เริ่ มค้ นหาว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก เริ่ มคิดถึงความรู้ สึกของผู้อื่น และเริ่ มคิดถึงการกระทา
ของตนที่ไปกระทบผู้อื่น เด็กจะต้ องได้ รับความช่วยเหลือจากการเล่นเพื่อฝึ กด้ านจินตนาการ เช่น
จัดหาสิ่งของต่างๆ ให้ เล่นขายของ เล่นเป็ นหมอ เล่นเป็ นครู เป็ นต้ น และเมื่อเล่นเสร็จก็ควรจะเน้ น
เรื่ อ งเก็บของเข้ าที่ ซึ่งครู พ่อแม่ควรจะอนุญาตให้ เด็กวัยนีไ้ ด้ แสดงออกในด้ านความคิด โดยวิธีการ
ส่งเสริมและชมเชย
ส่วนเด็กในวัยเรี ยนทอร์ แรนซ์ (Torrance, 1962, 120-125) ได้ สรุ ปพัฒนา
ของความคิดสร้ างสรรค์ ดังนี ้
เด็กวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง 6-12 ปี )
อายุ 6-8 ปี เด็กในวัยนี ้จะเปลี่ยนจากจินตนาการไปสู่ความจริ งมากขึ น้
มีการบรรยายออกมาเป็ นคาพูดมากยิ่งขึ ้น รักการเรี ยนรู้ ดังนัน้ ครู ต้องมีการจัดประสบการณ์ ที่
ท้ าทาย และมีความสนุกสนานให้ เด็กในวัยนี ้
อายุ 8-10 ปี จะมี การใช้ ทักษะหลายด้ านในการสร้ างสรรค์ และใช้
ความสามารถเฉพาะตัวของเขาสร้ างสรรค์ เปรียบเทียบตัวเองกับคนที่มีชื่อเสียง หรือที่ตนเองชอบ
อายุ 10-12 ปี เป็ นวัยที่ชอบการสารวจค้ นคว้ า ความสนใจในการอ่าน
หนังสือและเล่นสมมติจะเกิดขึน้ ในเด็กผู้หญิง ส่วนเด็กผู้ชายจะชอบเรี ยนจากประสบการณ์ตรง
ความสนใจในสิ่งต่างๆ จะนานขึน้ สามารถพัฒนาความสามารถทางศิลปะ และดนตรี ได้ เ ร็ วขึ น้
ประสบการณ์ จ ะเกิ ด ขึ น้ จากการทดลอง แต่ ข าดความมั่ น ในตนเอง เด็ ก วั ย นี จ้ ะมี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ลดบางช่วง ซึ่งอาจเป็ นผลจากการเข้ าสู้ระบบโรงเรี ยนเด็กต้ องทาตามกฎเกณฑ์ที่สังคม
กาหนด ขาดโอกาสแสดงความคิดเห็น
เด็กวัยมัธยมศึกษา (อายุระหว่าง 12 – 18 ปี )
พัฒนาการทางความคิ ด สร้ า งสรรค์ของเด็กวัย 12-18 ปี ซึ่งอยู่ใ น
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษา (The Union College Character Research) ได้ ศึ ก ษาพัฒ นาการความคิ ด
สร้ างสรรค์ของเด็กอายุ 12- 18 ปี สรุปได้ ดงั นี ้
อายุ 12-14 ปี พบว่า มีแนวโน้ มชอบเกี่ยวกับกิจกรรมปั จจุบนั ไม่
ชอบวางแผนเกี่ยวกับอนาคต ชอบการผจญภัยมากกว่าเหตุผล ระยะนี ้จัดเป็ นช่วงของการผจญภัย
เด็ ก เริ่ ม แยกเพศ เด็ ก ฉลาดจะสร้ างผลงานสร้ างสรรค์ ทัง้ ทางด้ า นจิ น ตนาการ ศิ ล ปะ ดนตรี
เครื่ องจักรกลไก เด็กเริ่ มตัง้ คาถามเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และประกอบกับระยะนี ้เด็กจะอยู่ในช่วงที่
กาลังเปลี่ยนแปลงทัง้ ทางด้ านร่างกาย และจิตใจ การเรียนรู้ความสัมพันธ์กบั คนอื่นๆ เหล่านี ้จึงทา
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ให้ เด็กเกิดความไม่แน่ใจ ไม่มั่นคง และหวาดกลัวการไม่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนมีความต้ องการ
เรียนรู้ และโอกาสเลือกทดลองทาอาชีพที่สนใจ เพื่อเป็ นการเตรียมตัวล่วงหน้ า แม้ ว่าในอนาคตเขา
จะเปลี่ ย นอาชี พ ใหม่ ระยะนี เ้ ด็ ก ควรได้ รั บ ประสบการณ์ ใ นการตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งต่ า งๆ และ
ดาเนินการในเรื่ องที่ได้ ตัดสินใจแล้ วให้ ตลอด เด็กควรได้ รับการฝึ กให้ วางแผนงานที่น่าตื่นเต้ นและ
ยากมากขึ ้น นอกจากนี ้เด็กควรได้ รับการฝึ กให้ ร้ ู จกั คานึง ความต้ องการของคนอื่นๆ
นอกจากนีท้ อร์ แรนซ์ (Torrance, 1970, 7-9) ยังได้ กล่าวอีกว่า ความคิดสร้ างสรรค์
นันเกิ
้ ดขึ ้นได้ ในทุกเพศทุกวัย แม้ ว่าผลจากการศึกษาที่ได้ ศึกษาพัฒนาการทางความคิดสร้ างสรรค์
จะพบว่ า เด็ ก ที มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ สูงสุด เมื่อ อายุ 4 ปี ค รึ่ ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่าความคิด
สร้ างสรรค์จะไม่ได้ พฒ
ั นาในช่วงวัยอื่นๆ แต่ความคิดสร้ างสรรค์จะค่อยๆ พัฒนาขึ ้นจนกระทั่งเด็ก
เรี ยนจนถึงชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 และจะลดลง ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับสิ่งแวดล้ อ มต่างๆ เช่น ระเบียบ
ข้ อบังคับ กฏเกณฑ์ วัฒนธรรมที่เด็กเรียนรู้ควบคู่กบั อายุที่เพิ่มขึ ้น ถ้ าหากเด็กอยู่ในสภาพแวดล้ อม
ที่เอื ้ออานวยต่อความคิดสร้ างสรรค์เด็กก็ยงั คงสามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ต่อไปได้
จากการศึกษาเอกสารพัฒ นาการทางความคิ ด สร้ างสรรค์ ผู้วิจัยพบว่า เด็กที่อ ยู่
ในช่ วงวัยอายุ 10-12 ปี เป็ นช่ วงวัยที่ ความคิ ดสร้ างสรรค์ จะลดลง ซึ่ งจ าเป็ นอย่ างยิ่งที่ จะต้ องมี
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กในช่วงวัยนี ้ โดยเด็กในวัยนี ้เป็ นเด็กที่ชอบการสารวจค้ นคว้ า
เด็กผู้หญิ งชอบอ่านหนังสือ และเล่นบทบาทสมมติ เด็กผู้ช ายชอบเรี ยนจากประสบการณ์ ตรง
ช่วงเวลาของความสนใจจะนานขึน้ ความสามารถทางศิลปะ และดนตรี จะพัฒนาได้ เร็ว เด็กชอบ
ทดลองทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประสบการณ์ แต่มักขาดความมั่นใจในตนเอง ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้
กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ คือ เด็กที่อยู่ในช่วงวัยอายุ 10-12 ปี ซึ่งกาลังศึกษา
อยู่ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 – 6
1.7. อุปสรรคในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
มีนกั วิชาการทังในและต่
้
างประเทศได้ กล่าวถึงอุปสรรคไว้ หลายท่าน ดังต่อไปนี ้
อารี พันธ์มณี (2537, 122-128) กล่าวว่า อุปสรรคที่เป็ นตัดขัดขวางในการพัฒนา
มี ดังนี ้ 1. การไม่ ชอบให้ ซักถาม 2. การเอาอย่ างกันหรื อการท าตามกัน 3. การเน้ นบทบาทและ
ความแตกต่างทางเพศมากเกินไป 4. วัฒนธรรมที่เน้ นความสาเร็ จและประณามความล้ ม เหลว
5. บรรยากาศที่เคร่ งเครี ยดและเอาจริ งเอาจังมากเกินไป 6. ความกลัว 7. ความเคยชิน 8. ความมีอคติ หรื อ
ความลาเอียง 9. ความเฉื่อยชา 10. ความเกียจคร้ าน
อะกีบ สะไหน (2555, ออนไลน์) ได้ กล่าวว่า อุปสรรคที่ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความคิด
สร้ างสรรค์ที่ดี คือ 1. คาตอบที่ถูกต้ อ งพียงคาตอบเดียว 2. การกาหนดความคิด 3. ความเคยชิน
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4. การไม่สนใจในสิ่งที่น่าสนใจ ความคิดมีบางสิ่งที่ไม่น่าเป็ นไปได้ 5. การประเมินความคิดเร็ วเกินไป
6. ความกลัวว่าจะถูกมองว่าโง่
สิริกุล จุลคีรี (2556, ออนไลน์) ได้ กล่าวอุปสรรคในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
ของเด็กแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1. อุปสรรคเชิงรับรู้ (Perceptual Block) โดยเด็กจะเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเอง
ชอบ หรือใส่ใจเท่านัน้
2. อุปสรรคเชิงอารมณ์ โดยเด็กจะปิ ดกันการเรี
้
ยนรู้ เมื่อ เกิดความกลัว ความไม่สบาย
กาย สบายใจ ดังนัน้ ควรจะต้ องทาให้ เด็กนันมี
้ อารมณ์เปลี่ยนไปทางบวก จึงจะส่งผลให้ เด็กเกิดการพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ที่ดี
3. อุปสรรคเชิงสภาพแวดล้ อม โดยเด็กที่อยู่ในสถาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสม
จะส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน ดังนัน้ ผู้ที่จะพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
ให้ แก่เด็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สก๊ อตส์ (Scott, 1985, January, 1-29) พูดถึงสิ่งที่ขดั ขวางต่อการพัฒนา คือ
1. การรับรู้ (Perceptual Block) มีดงั นี ้
1.1. ความยากในการจาแนกปัญหาที่แท้ จริงจากปัญหาทัว่ ไป
1.2. การมองปั ญหาแคบเกินไปขาดการพิจ ารณาสภาพแวดล้ อ มของ
ปัญหานัน้
1.3. ความสามารถที่จะเข้ าใจคาจากัดความ หรื อนิยามของปั ญหานัน้
เป็ นเหตุให้ สื่อความเข้ าใจตรงกันไม่ได้
1.4. ความไม่สามารถใช้ ประสาทสัมผัสทังหลายในการสั
้
งเกต
1.5. ความยากที่ จ ะมองเห็ น ความสัม พัน ธ์ ข องวัต ถุ หรื อ เหตุก ารณ์ ที่
เกี่ยวข้ องกันน้ อยทาให้ ไม่สามารถแก้ ปัญหาได้
1.6. การมองข้ ามสิ่งที่ใกล้ ตวั หรือสิ่งที่เด่นชัด
1.7. ความล้ มเหลวในการจาแนกเหตุและผล
2. อุปสรรคด้ านวัฒนธรรม (Cultural Block) อุปสรรคประเภทนี ้ ได้ แก่
2.1. ความต้ องการทาตามแบบอย่างในกรอบที่ไม่แตกต่างจากผู้อื่น
2.2. การมุ่งมัน่ ในความประหยัด
2.3. ความกลัวที่จะเป็ นคนไม่สภุ าพเรียบร้ อย
2.4. การมุ่งมัน่ ในเรื่องการแข่งขัน หรือความร่วมมือกันมากเกินไป
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2.5. การยึดมัน่ สถิติมากเกินไป
2.6. ความยากในการสรุปอ้ างอิงพฤติกรรมของแต่ละคน
2.7. การขาดความประนีประนอมในความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้ องกันเข้ าด้ วยกัน
2.8. การมีความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายงานที่ปฏิบตั ิมาก หรือน้ อยเกินไป
2.9. การมีความเชื่อว่าความคิดฝันเป็ นสิ่งไร้
3. อุปสรรคด้ านอารมณ์ (Emotion Block) อุปสรรคทางอารมณ์ที่สาคัญ คือ
3.1. ความกลัวที่จะทาผิด หรือทาในสิ่งที่ผ้ อู ื่นมองเห็นว่าโง่
3.2. การด่วนตัดสินใจยอมรับความคิดอันแรกที่เกิดขึ ้นทันที โดยไม่เปิ ด
โอกาสคิดหาแนวทางอื่นที่แตกต่างออกไป
3.3. การที่บุคคลยึดติดกับความคิดของตนเอง
3.4. ความไม่อดทนอดกลันต่
้ อการแสวงหาวิธีแก้ ปัญหาที่ย่งุ ยาก
3.5. ความต้ องการความปลอดภัยสูงเกินไป
3.6. ความกลัวต่อการนิเทศแนะนา และไม่ไว้ วางใจเพื่อนร่วมงาน
3.7. การขาดความพยายาม
3.8. การขาดแรงจูงใจในการแก้ ปัญหา
จาการศึกษาอุปสรรคในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์จากนักวิชาการทังใน
้ และต่างประเทศ
ผู้วิจยั ได้ สรุปอุปสรรคในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการศึกษาในงานวิจยั ดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 5 สรุปอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
อุปสรรค
อุปสรรคในด้ านการรับรู้

รายละเอียดอุปสรรค
1. การมี โ อกาสเลื อ กค าตอบเพี ย ง
คาตอบเดียว
2. การไม่ชอบซักถาม
3. การลอกเลียนแบบซึ่งกันและกัน
4. ความเฉื่อยชา
5. ความเกียจคร้ าน
6. การกาหนดความคิด
7. การประเมินความคิดเร็วเกินไป

นักวิชการที่กล่ าวถึง
(อารี พั น ธ์ ม ณี , 2537,
122-128)
(อะกี บ สะไหน, 2555,
ออนไลน์)
สก๊ อตส์ (Scott, 1985,
January, 1-29)

อุปสรรคในด้ าน
วัฒนธรรม

1. การทาตามแบบอย่างตามกรอบที่
บุคคลอื่นได้ กาหนดไว้
2. การมุ่งมัน่ ในความประหยัด
3. ความกลั ว ที่ จ ะเป็ น คนไม่ สุ ภ าพ
เรียบร้ อย
4. การมุ่งมั่นในเรื่ อ งการแข่งขันมาก
เกินไป
5. ขาดความประนีประนอมในความ
คิดเห็น
6. มีความเชื่อว่าความเพ้ อฝั นเป็ นสิ่ง
ที่ไร้ ค่า
1. การเน้ นบทบาทความแตกต่ า ง
ระหว่างเพศมากเกินไป
2. การมีบรรยากาศที่เคร่งเครี ยด
3. ความกลัวว่าตนเองโง่
4. ความเคยชิน
5. ความมีอคติ หรือความลาเอียง
6. การไม่สนใจในสิ่งที่น่าสนใจ

(อารี พั น ธ์ ม ณี , 2537,
122-128)
(อะกี บ สะไหน, 2555,
ออนไลน์)
สก๊ อตส์ (Scott, 1985,
January, 1-29)

อุปสรรคด้ านอารมณ์

(อารี พั น ธ์ ม ณี , 2537,
122-128)
(อะกี บ สะไหน, 2555,
ออนไลน์)
สก๊ อตส์ (Scott, 1985,
January, 1-29)
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ตาราง 5 (ต่อ)
อุปสรรค
อุปสรรค
เชิงสภาพแวดล้ อม

รายละเอียดอุปสรรค
นักวิชการที่กล่ าวถึง
ต ก อ ยู่ ใ น ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่ ไ ม่ (สิริกุล จุลคีรี, 2556,
เหมาะสมต่อการเรียนรู้
ออนไลน์)

จากตารางผู้วิจยั สรุปอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์สามารถแบ่งออก
เป็ น 4 ด้ าน คือ
1) อุปสรรคในด้ านการรับรู้ คือ การมีโอกาสเลือกคาตอบเพียงคาตอบเดียว การไม่
ชอบซักถาม การลอกเลียนแบบซึ่งกันและกัน ความเฉื่ อ ยชา ความเกียจคร้ าน การกาหนด
ความคิด การประเมินความคิดเร็ วเกินไป
2) อุปสรรคในด้ านวัฒนธรรม คือ การทาตามแบบอย่างตามกรอบที่บุคคลอื่นได้
กาหนดไว้ การมุ่งมัน่ ในความประหยัด ความกลัวที่จะเป็ นคนไม่สภุ าพเรียบร้ อย การมุ่งมัน่ ในเรื่อง
การแข่งขันมากเกินไป ขาดความประนีประนอมในความคิดเห็น มีความเชื่อว่าความเพ้ อฝั นเป็ น
สิ่งที่ไร้ ค่า
3) อุปสรรคด้ านอารมณ์ คือ การเน้ นบทบาทความแตกต่างระหว่างเพศมากเกินไป
การมีบรรยากาศที่เคร่งเครียด ความกลัวว่าตนเองโง่ ความเคยชิน ความมีอคติ หรือความลาเอียง
การไม่สนใจในสิ่งที่น่าสนใจ
4) อุป สรรคเชิ ง สภาพแวดล้ อ ม โดยการที่ นัก เรี ย นตกอยู่ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ ไ ม่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้
1.8. ความสอดคล้ องระหว่ างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี กับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
หากพิจารณาความสอดคล้ องระหว่างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและ
เทคโนโลยี กับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551, 1-5) พบว่า หลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็ นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ ผ้ เู รียนมีความรู้ ความเข้ าใจ มีทกั ษะพื ้นฐาน
ที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต และรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนาความรู้ เกี่ยวกับการดารงชี วิ ต
การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ ในการทางานอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์และแข่งขันในสังคม
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และสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างพอเพียง และมีความสุข
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ยังมุ่งพัฒนานักเรี ยนแบบองค์รวม
เพื่อให้ มีความรู้ความสามารถ มีทกั ษะในการทางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยหนึ่งในสาระสาคัญที่นักเรี ยนต้ องได้ รับการเรี ยนรู้ คือ สาระการอาชีพ
เป็ นสาระที่เกี่ยวกับทักษะที่มีความจาเป็ นต่ออาชีพ เห็นความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ
ที่ดีอาชีพ ใช้ เทคโนโลยีได้ เหมาะสม เห็นคุณค่าต่ออาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
เมื่อพิจารณาสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
พบว่า มีสาระที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้ าใจการทางาน มีความคิดสร้ างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่ วมกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้ พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 2 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 2.1 เข้ าใจ มีทักษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงาน
อาชีพ ใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคณ
ุ ธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
นอกจากนีน้ ักเรียนที่จบชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
1. เข้ าใจการทางาน และปรับปรุ งการทางานแต่ละขันตอน
้
มีทักษะการจัดการทักษะ
การทางานร่ วมกัน ทางานอย่างเป็ นระบบ และมีความคิดสร้ างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการทางานที่
ขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื ้อสัตย์ มีมารยาท
2. รู้ และเข้ าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทัง้ มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่
สัมพันธ์กบั อาชีพ
จากการศึ กษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้างต้ น มี ความสอดคล้ องกับ
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยจึงนาการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์มา
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยทาการจัดการเรี ยนรู้ อยู่ในกิจกรรม
ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ โดยให้
นักเรี ยนประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ ตามตัวชี ้วัดที่ได้ ทาการศึกษา และมีเป้าหมายรอง
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คือ ทาการพัฒนาทักษะในการทางาน และพัฒนาคุณลักษณะในการทางานของนักเรียน ซึ่งผู้วิจยั ได้ นา
หลักการดังกล่ าวไปใช้ ในการท าแผนการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ ที่ ผ้ ูวิ จัยจัดท าขึ น้ เพื่ อใช้ ใน
การจัดการเรียนรู้ให้ แก่ผ้ เู รียนต่อไป
2. แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.1. ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ทิศนา แขมมณี (2553, 477) ได้ ให้ ความหมายของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ไว้ คือ
การดาเนินการจัดอย่างเป็ นระบบ และมี ความสัมพันธ์สอดคล้ องกับทฤษฎี หลักการเรี ยนรู้ ยึดถือ
เป็ นแบบแผน และได้ รับการพิสจู น์ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ นกั เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ นัน้ ๆ สนองจิฏฐ์ วัช โรทัย (2554, 48) กล่าวว่า แบบแผนที่จัดกระทาขึ ้น
อย่ า งเป็ น ระเบี ย บ โดยยึ ด หลัก ตามปรั ช ญา ทฤษฎี แนวคิ ด รวมทัง้ องค์ ป ระกอบทางการจัด
การเรี ยนรู้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เทคนิคการจัดการเรี ยนรู้ ในแบบต่างๆ เพื่อให้ เกิดผลตาม
จุด มุ่ง หมายการจัด การเรี ยนรู้ นัน้ ๆ อติ พ ร ศงสภาต (2554, 33) ได้ ก ล่ า วว่า รู ป แบบการจัด
การเรี ย นรู้ คื อ แบบแผนที่ จัด ขึ น้ อย่ า งเป็ น ระบบ ที่ อ าศัย วิ ธี ก ารจัด การเรี ย นรู้ และเทคนิ ค
การจัดการเรี ยนรู้ ต่างๆ อย่างหลากหลายเข้ าด้ วยกัน พรพิมล อ่อ นอินทร์ (2559, 22) กล่าวว่า
การด าเนิ น การเรี ย นรู้ ของครู ผ้ ู ส อน ซึ่ ง ถู ก เตรี ยมขึ น้ ในลักษณะโครงสร้ างและองค์ ประกอบที่
หลากหลาย ตามทฤษฎีการเรียนรู้ ยึดถือเป็ นแบบอย่าง และได้ รับการทดสอบแล้ วว่ามีประสิทธิ ภาพ
สามารถนาไปใช้ ได้ ซึ่งครู ผ้ สู อนสามารถนาไปใช้ โดยนาไปเป็ นแบบแผน หรื อแบบอย่างในการ
จัดการเรียนรู้ และดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อื่นที่มีจดุ มุ่งหมายเฉพาะได้
นอกจากนี ้ยังมีนกั วิชาการต่างประเทศ คือ โคล และชาน (Cole & Chan, 1987, 2) ได้
ให้ คาจากัดความว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ หมายถึง แบบแผนที่เป็ นภาพในจินตนาการของ
ครู ผ้ สู อน หรื อแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่แน่นอน เซลเลอร์ และคณะ
(Saylor, 1981, 271) ให้ คาจากัดความของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ไว้ ว่า หมายถึง แบบแผนหรือ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ขึ น้ มาจ านวนหนึ่ ง ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายหรื อ จุ ด เน้ น
เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอน ดุคส์ (Duke, 1990, 96) ได้ กล่าวว่า รู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการรู้ เป็ นแนวคิดในด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งได้ มาจากทฤษฎีทางการศึกษาที่ยึด
เป็ นแบบแผน กันเทอร์ และชวาบ (Gunter & Schwab, 1995, 11) อธิบายถึงรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
ว่าเป็ นแบบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่เปรี ยบเสมือ นเครื่ องพิมพ์ หรื อต้ นแบบก่อนที่ครู ผ้ ูสอนจะจัด
การเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นที่ ป ระกอบไปด้ วยขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้ หลักๆ ซึ่ งจะท าให้ เกิ ดผล
การเรียนรู้ตามที่ต้องการ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้แต่ละรูปแบบจะตอบสนองจุดมุ่งหมายเฉพาะ
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ได้ แตกต่างกัน เอกเก็น และกัวชัค (Eggen & Kauchak, 1996, 11) กล่าวว่ารูปแบบการเรี ยนรู้ ที่
ครู ผ้ สู อนมีการจัดกระทารายละเอียดเบื ้องต้ นเอาไว้ การจัดการเรี ยนรู้ นัน้ มีเป้าหมายในการจัด
การเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ โดยที่ครูผ้ สู อนจะต้ องพิจารณาว่าจะจัดการเรียนรู้อะไร และ
มียทุ ธวิธีใดที่จะไปนาไปสู่เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ได้ กระบวนการจัด การเรียนรู้ที่ถกู ออกแบบ
จะเป็ นแบบเฉพาะตัวของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นั ้นๆ เพื่อให้ เกิดสัมฤทธิ์ผลเฉพาะในเป้าหมายที่
ครู ผ้ สู อนได้ กาหนดไว้ และจะถูกกาหนดไว้ เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ น ส่วนใหญ่ของครู ผ้ สู อนใน
การจัดการเรียนรู้ ทังนี
้ ้การจัดทารายละเอียดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้ กบั พิมพ์เขียวสาหรับ
การจัดการเรี ยนรู้ และจอยส์ และวีล (Joyce & Weil, 2000a, 6) กล่าวว่า แผนการที่ครู ผ้ ูสอน
สามารถใช้ เพื่อการจัดการเรียนรู้ในห้ องเรียน หรือการจัดการเรียนรู้เป็ นกลุ่มรายย่อย
จากข้ อความข้ างต้ น พบว่า ความหมายของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ หมายถึง แบบ
แผน ที่กาหนดไว้ ล่วงหน้ าโดยมีหลักปรัชญา ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ แนวคิด โดยมีการแสดงถึง
ความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบต่ า งๆ อย่ า งมี ขั น้ ตอน และได้ รั บ การตรวจสอบแล้ ว ว่ า มี
ประสิทธิภาพ สามารถนามาจัดการเรียนรู้ให้ แก่นกั เรียนได้
2.2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
จากการศึกษาคาว่า “รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์” แล้ วพบว่ายังไม่มี
นักวิชาการได้ ให้ ความหมายไว้ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงทาการวิเ คราะห์ และสามารถแยกออกได้ เ ป็ น
2 คา คือ 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ 2. การจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ ซึ่งผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับความหมายไปแล้ วข้ างต้ น ดังนันในหั
้ วข้ อนี ้จึงได้ ทาการศึกษา ดังนี ้
2.2.1. การจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ พบว่า มีนกั วิชาการหลายท่าน
ได้ กล่าวถึงการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ ดังนี ้ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2549, 5-6) กล่าวว่า การจัด
การเรี ยนรู้ ที่ให้ คิดภายใต้ การเรียนรู้ ที่จะต้ องพัฒนาการคิดอยู่เสมอ โดยมีการจัดสภาพการเรียนรู้
และเงื่อนไขให้ นักเรี ยนได้ ผลิตหรื อ สร้ างผลงานออกมาเป็ นรู ปธรรมที่ชัดเจน ฝึ กความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคมในสภาพที่เป็ นจริ ง และหล่อหลอมให้ เกิดเป็ นตัวตนของเขาเอง จรัญ เกษมสายชนม์
(2555, ออนไลน์ ) ได้ กล่ าวถึ ง การจั ดการเรี ยนรู้ เชิ งสร้ างสรรค์ คื อ การที่ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นใน
บรรยากาศหมาะสม ครู ผ้ ูสอนมีทัศนคติที่เปิ ดกว้ างมีการจัดการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบหลากหลาย
นักเรี ยนแสวงหาความรู้ ได้ ทัง้ จากตาราและแหล่งเรี ย นรู้ ภายนอก วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2556,
ออนไลน์) ได้ กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ คือ การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ซึ่งเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก (Active Learning) คือ การจัด การเรี ยนรู้ ให้ นักเรี ยนตื่นตัวในการค้ นคว้ า
แทนที่จะรอรับการบรรยายแบบเดิม นิภาลัย แรกข้ าว (2557, ออนไลน์) ได้ กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู้
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เชิงสร้ างสรรค์ คือ การจัดการเรี ย นรู้ ที่ สามารถจูงใจให้ นักเรี ยนอยู่กับบทเรี ยน โดยอาจใช้ เทคนิ ค
การเรี ยนรู้ เชิ งสร้ างสรรค์ ดังนี ้ 1. สร้ างบรรยากาศในการเรี ย นรู้ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ างสรรค์
2. สร้ างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็ นอิสระ และสร้ างความรับผิดชอบให้ เกิดขึ ้น 3. สร้ างบรรยากาศ
การเรี ยนรู้ ที่ท้า ทาย กระตุ้นให้ นักเรี ยน กล้ าคิด กล้ าลอง กล้ าแสดงความคิดเห็นและทางานที่
ค่อ นข้ างยาก ท้ าทายความสามารถของนักเรี ยน 4. สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ที่ครู ผ้ ูสอนให้
ความอบอุ่นทัง้ ทางกาย และจิตใจสร้ างความรู้สึกไว้ วางใจให้ กับนักเรี ยน และนาถศจี สงค์อินทร์
(2557, 35-45) ได้ กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เป็ นการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นการคิดของ
นักเรี ยนภายในบรรยากาศที่เหมาะสม ซึ่งมีทงหมด
ั้
9 แบบ คือ 1) ชักชวนให้ สงสัย สนใจ 2) ใส่ใจ
ความแตกต่ า งด้ ว ยนวัต กรรมการสอนและกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย 3) ใช้ ค าถามกระตุ้น ให้ คิด
4) พิชิตปั ญหาด้ วยปั ญญาของตน 5) ฝึ กฝนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ 6) นาสู่ความคิดใหม่ 7) ให้ ลงมือทา
8) นาเสนอผลงาน
ผู้วิจยั ได้ สรุปการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ คือ การจัดการเรี ยนรู้ที่เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยน
ได้ คิด ภายใต้ การเรียนรู้ที่จะต้ องพัฒนาการคิดอยู่เสมอ และมีบรรยากาศที่เหมาะสม เช่น สร้ างบรรยากาศ
ในการเรี ย นรู้ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ างสรรค์ สร้ างบรรยากาศการเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น อิ ส ระสร้ าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ท้าทาย และสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยครูผ้ สู อนมีทศั นคติที่
เปิ ด กว้ า งมีก ารจัด การเรี ยนรู้ ในรู ปแบบหลากหลาย นัก เรี ย นแสวงหาความรู้ ไ ด้ ทัง้ จากตารา
และแหล่งเรี ยนรู้ ภายนอก โดยนาความรู้ ต่างๆ ที่ได้ ศึกษามาคิดค้ นเป็ น สิ่งใหม่ๆ ในรู ปของการผลิ ต
หรือสร้ างผลงานออกมาเป็ นรูปธรรมที่ชดั เจน ฝึ กความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมในสภาพที่
เป็ นจริง และหล่อหลอมให้ เกิดเป็ นตัวตนของเขาเองด้ วย โดยผ่านกิจกรรมการดาเนินการต่างๆ
จากการศึกษาความหมายรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ ผู้วิจยั สรุป
ความหมายของรู ปแบบของการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ ดังนี ้ แบบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มี
เนือ้ หา และกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันของนักเรี ยน ตรงตามหลักปรัชญา
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ หลักการ และแนวคิดโดยมีการแสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ
อย่างมีขนตอน
ั้
และมีบรรยากาศที่เหมาะสม เช่น สร้ างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ที่ก่อให้ เกิด
ความคิดสร้ างสรรค์ สร้ างบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู้ ที่เป็ นอิสระ สร้ างบรรยากาศที่ท้าทาย มีการจัด
การเรี ย นรู้ โดยใช้ สื่อ ดิจิตัล โดยครู ผ้ ูสอนมีทัศนคติที่เปิ ดกว้ าง มีการจัดการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบที่
หลากหลาย นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ ทงจากต
ั้
าราและแหล่งเรี ยนรู้ ภายนอก โดยนาความรู้ ต่างๆ
ที่ได้ ศึกษามาคิดค้ นเป็ นสิ่งใหม่ๆ ในรู ปแบบของการผลิต หรื อสร้ างผลงานออกมาเป็ นรู ปธรรมที่
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ชัดเจน ฝึ กความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมในสภาพที่เป็ นจริ งและหล่อหลอมให้ เกิดเป็ น
ตัวตนของนักเรียนเองด้ วยโดยผ่านกิจกรรมการดาเนินการต่างๆ
2.3. องค์ ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เราอาจกล่าวได้ ว่ารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญต่อ
ครู ผ้ สู อนมาก เพราะ เป็ นกระบวนการที่ทาให้ นักเรี ยนเกิดประสบการณ์ต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
และมีการเรียนรู้ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปในทางที่ดีขึ ้น ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ นัน้
จะต้ องมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องทังที
้ ่เป็ นตัวบุคคล ความรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจยั ได้
ทาการศึกษาองค์ประกอบการจัดการเรี ยนรู้ ไว้ ดังนี ้ จอยซ์ เวล และแคลฮอนด์ (Joyce et al.,
2004, 248-251) ยังได้ เสนอองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไว้ 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ที่มาของรู ปแบบการสอน (Orientation to the Mode) ในส่วนนี ้จะเป็ น
การอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็ นที่มาของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบไปด้ วย
เป้าหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎี ข้ อสมมติ หลักการและแนวคิดสาคัญที่เป็ นพืน้ ฐาน
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ส่วนที่ 2 รู ปแบบการการจัดการเรี ยนรู้ (The Model of Teaching) จะเป็ นการอธิ บาย
ถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ขัน้ ตอนของรู ปแบบ (Syntax) เป็ นการให้ รายละเอียดเกี่ยวกับลาดับขันตอน
้
การจัดการเรียนรู้ หรือกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
รู ป แบบปฏิ สั ม พั น ธ์ (Social System) เป็ น การอธิ บ ายถึ ง หน้ า ที่ บ ทบาท
ครูผ้ สู อนกับนักเรียนความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ เช่น บทบาทของ
ครูผ้ สู อนอาจเป็ นผู้นาในการทากิจกรรม เป็ นผู้อานวยความสะดวก เป็ นผู้แนะแนว เป็ นแหล่งข้ อมูล เป็ นต้ น
หลั ก การตอบสนอง (Principle System) เป็ นการบอกถึ ง ลั ก ษณะของ
การแสดงออกของครูผ้ สู อนต่อนักเรียน การตอบสนองต่อสิ่งที่นกั เรียนกระทา เช่น การให้ รางวัลแก่
นักเรียนการให้ อิสระในการแสดงความคิดเห็น การไม่ตดั สินว่าถูกหรือผิด
ส่วนที่ 3 การนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ไปใช้ (Application) เป็ นการแนะนา
และตัง้ ข้ อสังเกตการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ นนั ้ เช่น จะใช้ กับเนื ้อหาประเภทใดจึงเหมาะสม
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ นนั ้ เหมาะกับเด็กระดับอายุใด เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีการให้ คาแนะนา
อื่นๆ เพื่อให้ การใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้นนมี
ั ้ ประสิทธิผลมากที่สดุ
ส่วนที่ 4 ผลที่เกิดขึน้ กับ นักเรี ยนทัง้ ทางตรง และทางอ้ อ ม (Instructional and
Nurturant Effects) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แต่ละรู ปแบบจะส่งผลต่อ นักเรี ยนทัง้ ทางตรงและ
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ทางอ้ อม ผลโดยตรงเกิดจากการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ผ้ สู อน หรื อเกิดจากการจัดกิจกรรมที่จัดขึ ้น
ตามขัน้ ตอนของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ส่วนผลทางอ้ อ มเกิดจากสภาพแวดล้ อ ม ซึ่งถือ เป็ น
ผลกระทบที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้นนๆ
ั ้ เป็ นสิ่งที่คาดคะเนไว้ ว่าจะ
ให้ เกิดแฝงไปกับการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งสามารถใช้ เป็ นสิ่งพิจารณาเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ด้วย
จากการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า มีนักวิชาการ
ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้ สรุ ป องค์ประกอบของรู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้ วย 6 องค์ประกอบ คือ
1) ทฤษฎีหรื อหลักการของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ คือ หลักปรัชญา ทฤษฎี
หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็ นพื ้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นนๆ
ั้
2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ คือ จุดมุ่งหมายในการจัดการเรี ยนรู้
ซึ่งเป็ นผลผลิตทางการจัดการเรี ยนรู้ ที่ม่งุ หวังให้ เกิดขึ ้นในนักเรียน ซึ่งมีความครอบคลุมพฤติกรรม
ทางด้ า นสติ ปั ญญา (Cognitive Domain) ด้ า นจิ ต ใจ (Affective Domain) และด้ า นการปฏิบัติ
(Psychomotor Domain)
3) สาระการจัดการเรี ยนรู้ คือ การระบุถึงเนื ้อหาต่างๆ ที่จะใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
4) กิจกรรมการเรียนรู้ คือ การระบุวิธีการปฏิบตั ิในขันตอนต่
้
างๆ เมื่อนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ไปใช้ โดยเป็ นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนทางด้ านสติปัญญา
(Cognitive Domain) ด้ านจิตใจ (Affective Domain) และด้ านการปฏิบตั ิ (Psychomotor Domain)
5) สื่อ และแหล่งการเรี ยนรู้ คือ สิ่งแวดล้ อมในการจัดการเรี ยนรู้ ที่จะนาไปสู่ผล
การเรียนรู้ที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
6) การวัด และประเมินผล คือ การประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการจัดการเรี ย นรู้
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตงไว้
ั ้ เพียงใด มีวิธีการจัดการเรียนรู้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เพื่อนามาใช้
ในการปรับปรุงในการจัดการเรียนรู้ในคราวต่อไป
จากการศึ กษาความหมายของของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนรู้ ชิ งสร้ างสรรค์
และองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ผู้วิจัยได้ ให้ ความหมายของ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์ หมายถึง แบบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่จัดขึน้ ให้ แก่นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โดยมี
เนื ้อหา และกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันของนักเรี ยน และมีการจัดการอย่างเป็ นระเบี ยบ
ตามหลักปรัชญา ทฤษฎีการเรี ยนรู้ หลักการและแนวคิด โดยมีการแสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆ อย่างมีขนั ้ ตอน ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ คิด ภายใต้ การเรี ยนรู้ ที่จะต้ องพัฒนาการคิดอยู่เสมอ
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มีบรรยากาศการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสม ที่ก่อให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นอิสระ ท้ าทาย มีการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ สื่อเทคโนโลยีและสร้ างบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู้ ที่ ผ้ ูสอนให้ ความอบอุ่นทัง้ ทางกาย และจิตใจ
สร้ างความรู้ สึ กไว้ วางใจให้ กับนักเรี ยน โดยครู ผ้ ูสอนมี ทัศนคติ ที่ เปิ ดกว้ าง และมี การกิ จกรรมการจัด
การเรี ยนรู้ ที่ หลากหลาย ใช้ เทคนิ คการคิ ดนอกกรอบ เทคนิ คการตรวจสอบรายการ การทัศนศึ กษา
เทคนิคการเปรี ยบเทียบ เทคนิควิธีการระดมพลังสมอง การทางานเป็ นกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มผู้เรี ยนจะต้ องมี
คุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยครู ผ้ สู อนควรคานึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศของผู้เรี ยน การจัดการเรี ยนรู้
แบบมีส่วนร่ วม (Active Learning) การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน (Project Based Learning) การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
และการเรี ยนรู้ โดยการแก้ ปัญหา (Problem Sloving) โดยให้ นกั เรียนแสวงหาความรู้ได้ ทงจากต
ั้
าราและแหล่ง
เรี ยนรู้ ภายนอก แล้ วนาความรู้ ต่างๆ ที่ได้ ศึกษามาคิดค้ นเป็ นสิ่งใหม่ๆ ในรู ปแบบของการผลิต หรื อสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็ นรู ปธรรมที่ ชัดเจน ฝึ กความรั บผิ ดชอบต่อตนเอง และสังคมในสภาพที่ เป็ นจริ ง
และหล่อหลอมให้ เกิดเป็ นตัวตนของนักเรี ยนเองด้ วย โดยผ่านกิจกรรมการดาเนินการต่างๆ ทังในชั
้ นเรี
้ ยน
และในชีวิตประจาวัน ประกอบด้ วย
1) ทฤษฎี ห รื อ หลัก การของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ คื อ หลัก ปรั ช ญา ทฤษฎี
หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็ นพื ้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นนๆ
ั้
2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ คือ จุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้
ซึ่งเป็ นผลผลิตทางการจัดการเรี ยนรู้ ที่ม่งุ หวังให้ เกิดขึ ้นในนักเรียน ซึ่งมีความครอบคลุมพฤติกรรม
ทางด้ า นสติ ปั ญญา (Cognitive Domain) ด้ า นจิ ต ใจ (Affective Domain) และด้ า นการปฏิบัติ
(Psychomotor Domain)
3) สาระการจัดการเรี ยนรู้ คือ การระบุถึงเนื ้อหาต่างๆ ที่จะใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
4) กิจกรรมการเรี ยนรู้ คือ การระบุวิธีการปฏิบัติในขัน้ ตอนต่างๆ เมื่อนารู ปแบบการจั ด
การเรี ยนรู้ ไปใช้ โดยเป็ นการจัดกิจ กรรมเพื่อ พัฒ นาพฤติกรรมของนัก เรี ย นทางด้ านสติ ปั ญ ญา
(Cognitive Domain) ด้ านจิตใจ (Affective Domain) และด้ านการปฏิบตั ิ (Psychomotor Domain)
5) สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ คือ สิ่งแวดล้ อมในการจัดการเรียนรู้ที่จะนาไปสู่ผลการเรี ยนรู้
ที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
6) การวัด และประเมินผล คือ การประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการจัดการเรี ย นรู้
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตงไว้
ั ้ เพียงใด มีวิธีการจัดการเรียนรู้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เพื่อนามาใช้
ใน การปรับปรุงในการจัดการเรียนรู้ในคราวต่อไป
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2.4. การนาเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้
จอยซ์ และ เวล (Joyce & Weil, 2000b, 251-253) ได้ แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Orientation to the Model) ประกอบ
ไปด้ ว ยเป้ า หมายของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ทฤษฎี และข้ อ สมมติ ฐ านที่ ร องรั บ รู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู้ ความเป็ นมาของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ และแนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 2 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ (The Models of Teaching) เป็ นการอธิบายถึงตัว
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งนาเสนอเป็ นเรื่ องๆ อย่างละเอียดและเน้ นการปฏิบัติได้ แบ่งออกเป็ น
4 ประเด็น คือ
1. การให้ รายละเอียดเกี่ยวกับลาดับขันตอนการจั
้
ดการเรียนรู้
2. บทบาทของครู ผ้ ูสอนอาจเป็ นผู้นากิจกรรม ผู้อานวยความสะดวก ผู้ให้
การแนะนา เป็ นแหล่งข้ อมูล เป็ นผู้จดั การ เป็ นต้ น
3. หลัก การตอบสนอง เป็ น การบอกถึ ง วิ ธี ก ารแสดงออกของครู ผ้ ูสอนต่ อ
นักเรี ยน การตอบสนองการกระทาของนักเรี ยน เช่น การปรับ พฤติ ก รรมโดยการให้ ร างวัลหรื อ
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ด้วยการสร้ างบรรยากาศอิสระ การไม่ประเมินว่าถูกหรือผิด เป็ นต้ น
4. ระบบสนับสนุน เป็ นการอธิบายถึงเงื่อนไข หรือสิ่งจาเป็ นที่จะทาให้ การใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้นนได้
ั ้ ผล
ตอนที่ 3 การนาไปใช้ เป็ นการให้ คาแนะนา และตังข้
้ อสังเกตในการนาไปใช้
ตอนที่ 4 ผลที่ ไ ด้ จ ากการใช้ รูปแบบการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เ กิด ขึ น้ กับนัก เรี ยนทัง้
ทางตรงและทางอ้ อม
ผู้วิจัยได้ นาเสนอองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ในงานวิจัยในครัง้ นี ้มี
ทังสิ
้ ้น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Orientation to the Model) ประกอบ
ไปด้ ว ยทฤษฎี หลักการ หรื อแนวคิดของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ และเป้าหมายของรู ปแบบ
การจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (The Models of Teaching) อันมีองค์ประกอบ
6 ด้ าน คือ
1) หลักการ เป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
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2) วัตถุประสงค์ เป็ นการนาเสนอจุดมุ่งหมายที่จะเกิดแก่นักเรี ยนเมื่อได้ รับ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
3) สาระการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นการนาเสนอเนื ้อหาที่เป็ นความรู้ ที่จะดาเนินการจัด
การเรียนรู้ให้ แก่นกั เรียน
4.) กิ จ กรรมการจัด เรี ยนรู้ เป็ น การน าเสนอขัน้ ตอนในการดาเนิน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ แก่นกั เรียน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั้
5) สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ เป็ นการนาเสนอวัสดุ อุปกรณ์ หรื อสถานที่ที่ใช้
ในการส่งเสริมเพื่อให้ นกั เรียนได้ เรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) การวัดและประเมินผล เป็ นการนาเสนอวิธีการวัดผลการเรียนรู้ว่ามีวิธีการ
อย่างไรและการประเมินผลการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ เมื่อได้ จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้เสร็จสิ ้นแล้ ว
ตอนที่ 3 การน ารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ไปใช้ (Application) เป็ น การให้
คาแนะนานาเสนอเกี่ยวกับข้ อดี ข้ อ จากัดในการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ไปใช้ ประโยชน์ใน
การจัดการเรี ยนรู้ ให้ แก่นักเรี ยนต่อไป และตังข้
้ อสังเกตเกี่ยวกับการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ไป
ใช้ ให้ ได้ ผลสาเร็จ
ตอนที่ 4 ผลที่ได้ จ ากการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เ กิ ดขึ น้ กับนักเรี ย นทัง้
ทางตรงและทางอ้ อม เป็ นการนาเสนอผลทังทางตรง
้
และทางอ้ อมที่จาเกิดขึ ้นแก่นักเรี ยนเมื่อครู ได้
นารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่ได้
ตังไว้
้
2.5. แนวคิดเกี่ยวกับขัน้ ตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ดิ ค และคาเรย์ (Dick & Carey, 1996, 2-7) ได้ ก ล่ า วถึ ง ขัน้ ตอนของการพั ฒ นา
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ว่ า มี แ นวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งประกอบด้ ว ย 4 ขั น้ ตอน ดั ง นี ้
1. ขันการศึ
้
กษาข้ อมูลพื ้นฐาน 2. ขันการพั
้
ฒนา 3. ขันการน
้
าไปทดลองใช้ 4. ขันการประเมิ
้
นผล
จอยซ์ และ เวล (Joyce & Weil, 2000a, 176) ได้ สรุ ปสาระสาคัญที่ เกี่ยวข้ องกับ
ขันตอนการพั
้
ฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไว้ ดังนี ้
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ควรต้ อ งมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีการเรี ยนรู้ แบบ
เน้ นประสบการณ์รูปธรรม เป็ นต้ น
2. เมื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แล้ ว ก่อนนาไปใช้ อย่างแพร่ หลายต้ องมี
การวิจัยเพื่อทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใช้ ตามสถานการณ์ ต่างๆ จริ ง และนาข้ อ
ค้ นพบมาปรับปรุงแก้ ไข
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3. เมื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แล้ ว อาจจะออกแบบให้ ใช้ ได้ กว้ างขวาง
หรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับขันตอนการพั
้
ฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
พบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้ กล่าวถึง แนวคิดเกี่ยวกับขัน้ ตอนการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
ซึ่งผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ขนั ้ ตอนการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ของนักวิชาการต่างๆ จนได้ สรุ ป
ขันตอนในการพั
้
ฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้มีทงสิ
ั ้ ้น 4 ขันตอน
้
คือ
การวิจยั ระยะที่ 1 (R 1) การศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
และการพัฒนาตัวชีว้ ัดของความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
ด้ วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
การวิจัยระยะที่ 2 (D 1) การพัฒนา และตรวจสอบประสิทธิ ภาพของรู ปแบบการจัด
การเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือในการวิจยั
การวิจัยระยะที่ 3 (R 2) การนาไปใช้ และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
การวิจัยระยะที่ 4 (D 2) การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ให้ มี
ความสมบูรณ์
2.6. การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
จากการศึกษาการหาประสิทธิภาพของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, มกราคม-มิถุนายน,
7-19) พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่ใช้ ในงานวิจยั ในครัง้ นี ้ดังต่อไปนี ้ คุณภาพ
ของการประเมินรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์จาก 1) ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้
แบบประเมินรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ได้ แก่
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ และ 2) ผลการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ ไป
ทดลองใช้ กับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึ กษาปี ที่ 4-6 ที่ มี ลักษณะคล้ ายคลึ งกับกลุ่มตัวอย่ าง เพื่ อหา
ประสิทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดย 80 ตัว แรก หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยร้ อยละของนักเรี ยนทุกคนขณะเข้ าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ รวมทุกกิจกรรมที่ใช้ ในรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ และ 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้ อยละของผลงานของนักเรี ยนทุกคนหลัง
การจัดกิ จกรรมการเรี ยน รู้ โดยใช้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ จากแบบประเมิ นความคิ ดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาที่ปี 4-6 ซึ่งเป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ได้ แก่
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
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2.7. การหาความพึงพอใจของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ความพึงพอใจของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ ถือว่าเป็ นสิ่งที่ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
เรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น เพราะ นัก เรี ย นที่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการเรี ย นมาก ก็ จ ะส่ ง ผลต่อ
การเรียนรู้ได้ ดีขึ ้น
2.7.1. ความหมายของความพึงพอใจของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
จากศึกษาความพึงพอใจของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ของกิตติมา ปรี ดีดิลก
(2543, 321), ประชุม พลเมืองดี (2544, 7), ศุภสิริ โสมาเกตุ (2545, 49), ชูศรี การเกษ (2546, 60),
สุมิตรชัย กันหาคุณ (2551, 7), เพ็นนี บุญอาษา (2552, 83) แอปเปิ ลไวท์ (Applewhite, 1965, 6)
และกู๊ด (Good, 1973, 161) ผู้วิจยั สรุปความหมายของความพึงพอใจที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นนี ้ได้ ว่า
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่พัฒนาขึ ้น โดยประเมินจากรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ กิจกรรมในรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ลักษณะพฤติกรรมของนักเรี ยนเมื่อได้
เรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ บรรยากาศของการจัดการเรี ยนรู้ เนือ้ หาของรู ปแบบการ
จัดการเรียนรู้และความรู้ที่นกั เรียนได้ รับเมื่อจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประเมิน
จากนักเรียนหลังได้ รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
2.7.2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
พระภูริภัทร คูณสาร (2552, 53) ได้ เสนอแนวคิดในการสร้ างแรงจูงใจให้ เกิด
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ที่จะให้ ผลเชิงปฏิบตั ิมีลกั ษณะ ดังนี ้
1. ควรมี ก ารจัด การเรี ยนรู้ ที่มี ส่ วนสัมพันธ์ กับความปรารถนาส่วนตัว
การจัดการเรียนรู้นนจึ
ั ้ งจะมีความหมายต่อนักเรียน
2. การจัดการเรี ยนรู้ นนต้
ั ้ องมีการวางแผน และวัดความสาเร็ จได้ โดยมี
ระบบการจัดการเรียนรู้ และการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ ได้ ผลในการสร้ างสิ่งจูงใจภายใน
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ต้องมีลกั ษณะดังนี ้ คือ นักเรียนต้ องความภูมิใจในการจัดการเรียนรู้
ของครูผ้ สู อน การจัดการเรียนรู้นนสามารถท
ั้
าให้ นกั เรียนได้ เรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้ องการได้
เมื่ อ น าแนวคิ ด นี ม้ าใช้ ใ นการจัด กิ จ กรรมการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ สร้ าง
แรงจูงใจให้ เกิดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะมีแนวคิดดังนี ้
1. ศึ ก ษาความต้ องการ ความสนใจของนั ก เรี ย นและระดั บ
ความสามารถหรือพัฒนาการตามวัยของนักเรียน
2. วางแผนการจัดการเรี ยนรู้อย่างเป็ นกระบวนการและประเมินผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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3. จัดกิจ กรรมการจัดการเรี ยนรู้ ที่ให้ ผ้ ูเรี ย นมีส่วนร่ วมและก าหนด
เป้าหมายในการเรียนรู้โดยสะท้ อนผลของงานที่ทา และทางานร่วมเพื่อในชันเรี
้ ยนได้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ ราช (2540, 139-144) กล่าวถึงทฤษฎีการจูงใจ
ของนักเรียนไว้ หลากหลายทฤษฎี ดังนี ้
ทฤษฎีการจูงใจของแมคเคลแลนด์ (McCleland) เชื่อว่าการเรี ยนรู้ เ กิด
จากประสบการณ์ของ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
2.1) ความต้ องการการประสบความสาเร็ จ (Needs for Achievement)
ซึ่งเป็ นการกระทาที่จะส่งต่อผลสาเร็จในสิ่งที่ตนเองทา เป็ นแรงขับเพื่อนาไปสู่ความเป็ นเลิศ
2.2) ความต้ องการความสัมพันธ์ (Needs for Affiliation) เป็ นความต้ องการ
ที่จะสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลรอบข้ างของตนเอง
2.3) ความต้ องการอานาจ (Needs for Power) เป็ นความต้ องการควบคุม
ผู้อื่นมีอิทธิพลต่อผู้อื่น
จากการศึกษาแนวคิดพื ้นฐานดังกล่าว ทาให้ ผ้ วู ิจยั ทราบว่าเมื่อนากิจกรรมการเรี ยนรู้
มาใช้ ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ผลการตอบแทนภายใน หรื อ รางวัลภายใน เป็ นผล
ด้ านความรู้ สึกของนักเรียนที่เกิดแก่นักเรี ยนเอง เช่น ความรู้ สึกของนักเรียนที่มีต่อความสาเร็จที่
เกิดขึน้ เมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่างๆ จากการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ผ้ สู อน และสามารถ
เรียนรู้ภายใต้ ความยุ่งยากทังหลายได้
้
จนประสพความสาเร็จ ทาให้ นกั เรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีความมั่นใจในการทากิจกรรม ตลอดจนได้ รับการยกย่อ งจากบุคคลรอบข้ าง ส่วนผล
การตอบแทนภายนอกนัน้ อาจจะเป็ นรางวัลที่บุคคลอื่นหาให้ มากกว่าที่ตัวของนักเรี ยนให้ ต นเอง
เช่ น การได้ รั บ การยกย่ อ งชมเชยจากครู ผู้ ส อน พ่ อ แม่ ผู้ป กครอง หรื อ แม้ แ ต่ ก ารได้ ค ะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในระดับที่น่าพึงพอใจ (รัตนา สิงหกุล, 2555, ออนไลน์)
3. แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
3.1. คุณลักษณะของนักเรียนในโรงเรียนคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557b, 33) กล่าวว่า นักเรียนสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ควรมีลกั ษณะ
ที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี ้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้ างสรรค์ คิดอย่างมีระบบและ
คิดอย่างมีทักษะในการคัดสรรค์ คัดเลือก จัดการข้ อมูล ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนามาใช้ เป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อคนในสังคม มีทักษะในการแก้ ปัญหาโดยใช้ เหตุผลประเมินและตัดสินปั ญหา
มากกว่าอารมณ์ และความรู้ สึก สามารถทางานเป็ นทีม สามารถเข้ าใจธุรกิจ และกลไกตลาด
เพื่ อเสริ มสร้ างความรู้ ให้ ตนเอง มี ทักษะทางด้ านภาษา และการสื่ อ สาร เพื่ อ ใช้ ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
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แลกเปลี่ยนความรู้ ไ ด้ ทัง้ ฟั ง พูด อ่าน เขียน ทัง้ ภาษาตนเอง และภาษาต่างประเทศ อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งคุณลักษณะของนักเรี ยนในโรงเรี ยนคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้องประกอบไปด้ วย
7 คุณลักษณะ (อุษณี สุวรรณะชฏ, 2557, 33-42) ดังนี ้
คุณลักษณะที่ 1 มีจิตใจที่ม่งุ มัน่ สร้ างผลงานใหม่ (Productive-Oriented Mind)
นักเรี ยนจะเกิดความคิดสร้ างสรรค์ที่มีอยู่ในตนเองโดยใช้ ทักษะการคิด ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ จะมีจิตใจที่สร้ างผลงานให้ มีลักษณะโดดเด่น นักเรี ยนกลุ่มนี ้
จะมีศักยภาพในการทางานสูง เพราะจะแบ่งความคิดและประสบการณ์ที่ตนเองได้ พบได้ เห็นและ
ได้ ลงมือปฏิบตั ิอย่างเป็ นเอกภาพชิน้ งานแต่ละความคิดจะโดดเด่น ไม่เป็ นรองใครในทีม บุคคลใด
ยิ่งสร้ างผลงานที่แปลกใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใครจะเป็ นที่ยอมรับในกลุ่มในทีม ทีมจะสร้ างผลงาน
ออกมาแล้ วคัดเลือก พร้ อมทังถามความเห็
้
นในทีม ตัดสินว่าจะผลงานความคิด และการสร้ างสรรค์
ผลงานของสมาชิกในกลุ่มคนใดเมื่อ ผลงานเป็ น ที่สะดุด ตา ผลงานมีทัศนะในวงกว้ าง ผลงาน
เหล่านี ้ก็จะเป็ นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่มไปสู่สงั คมในที่สดุ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ 2 มี ค วามสร้ างสรรค์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ใหม่ ๆ (Creative and
Innovation Mind)
นักเรี ยนต้ องมีการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ขึน้ มาให้ ได้ เพราะ ความคิด
สร้ างสรรค์จะทาให้ มองเห็นทางเลือกได้ หลายทาง เมื่อประสบปั ญหาก็หาวิธีแก้ ไขได้ นอกจากนี ้
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นความคิดที่เกิดขึน้ ต่อเนื่องจากจินตนาการ โดยมีลักษณะที่แตกต่างจาก
ความคิดของผู้อื่น ซึ่งแสดงออกมาเป็ นรู ปธรรมอย่างกระจ่างชัด ก่อให้ เกิดการค้ นพบผลผลิตใหม่
อันเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นักเรี ยนที่มีความคิดสร้ างสรรค์จะมีความสามารถคิด
ได้ กว้ างไกล ดังนัน้ สภาพแวดล้ อมของนักเรี ยนมีความสาคัญต่อ การสร้ างความคิดสร้ างสรรค์
นักเรียนสามารถสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ได้ เช่น การมีสมาธิซึ่งทาให้ เกิดความว่างเปล่าในใจจาก
สิ่งที่มาควบคุมความคิดจะทาให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์
คุณลักษณะที่ 3 มีความคิดที่สามารถเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจของผลผลิตที่สร้ าง
ขึ ้นเอง (Entrepreneurship)
นั ก เรี ย นที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการได้ (Entrepreneur) หมายถึ ง
นักเรี ยนที่มีความคิดริ เริ่ มมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ สามารถหาช่องทางดาเนินธุรกิจขึ ้นมา มาจาก
การวางแผนการดาเนิ นงานรวมทัง้ มีแ ผนงานที่รองรับ ความเสี่ ยงที่อ าจจะเกิด ขึน้ ได้ สามารถ
ดาเนินงานการจัดการองค์กรเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านรายได้ เพื่อเป็ นผลกาไร รวมทังท
้ าให้
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องค์กรสร้ างผลผลิตที่ดีคืนสู่สงั คม โดยนักเรียนที่จะมีคณ
ุ สมบัติของที่เป็ นจะเป็ นผู้ประกอบการที่ดี
มีลกั ษณะดังนี ้
1. มีความคิดสร้ างสรรค์ (Creative) ในการเริ่มต้ นธุรกิจ กล่าวคือ เป็ นคน
ที่มองโอกาส และช่องทางในการสร้ างธุรกิจขึ ้นมาภายใต้ สภาพแวดล้ อมต่างๆ
2. เรี ยนรู้ หรื อ สร้ างนวัตกรรม (Innovation) ของการดาเนินธุรกิจ อันจะ
ก่อให้ เกิดผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบใหม่ๆ
3. ยอมรั บ ความเสี่ ย ง (Risk) อัน อาจจะเกิ ด ขึ น้ จากการขาดทุ น หรื อ
ล้ มเหลวในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องมีความเป็ นนักเสี่ยงอย่างมีหลักการ คือ
ตัดสินใจอย่างฉับไว และรอบคอบด้ วยข้ อมูลที่เชื่อถือได้
4. มีความสามารถในการจัดการทัว่ ไป (Genreal Management) ทังด้
้ าน
การกาหนดแนวทางของธุรกิจและการจัดสรรทรัพยากร
5. มีความมุ่งมั่นในการดาเนินงาน (Performance Intention) เพื่อสร้ าง
ความเจริญเติบโต และกาไรจากการดาเนินธุรกิจ
ลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ดี คือ เป็ นผู้ที่ มีวิสัยทัศน์ กว้ างไกลและ
มองเห็นอนาคต หรื อโอกาสในการเลือกดาเนินธุรกิจที่จะสร้ างความเจริ ญเติบโตให้ ธุรกิจ เป็ นผู้ที่มี
ความต้ องการความสาเร็จสูงรวมทังต้
้ องมีความอุตสาหะ อดทน มุ่งมัน่ ไปสู่จดุ หมายของธุรกิจด้ วย
ความอดทน และจิตใจที่เข้ มแข็ง ไม่มีคาว่าแพ้ หรื อท้ อแท้ แม้ ในสภาพการแข่งขันที่รุนแรง จะ
พยายามใช้ วิกฤติให้ เป็ นโอกาสที่สาคัญประการหนึ่ง คือ มีความคิดสร้ างสรรค์ในการผลิตสิ นค้ า
และบริ ก ารในรู ปแบบใหม่ ๆ และมี คุณ ภาพ เพื่ อ น าออกสู่ต ลาดได้ เ สมอ และติ ด ตามข้ อ มูลที่
เปลี่ยนแปลงเพื่อเตรี ยมพร้ อม และปรับตัวได้ เสมอ และที่ สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ เป็ นผู้มี
การสร้ างเครือข่ายทางธุรกิจตลอดเวลา เพื่อให้ องค์กรสามารถอยู่ได้
คุณลักษณะที่ 4 มีความอดทนมุ่งมั่นจะสร้ างผลผลิตโดยสามารถเผชิญและฟั น
ฝ่ าอุปสรรค (Persistence)
ความสามารถเผชิญ และฟั นฝ่ าอุปสรรค หมายถึง ความอดทน ความเพียร
และความสามารถในการผ่านพ้ นความยากลาบากโดยไม่ล้มเลิก ความสามารถในการเอาชนะ
อุปสรรค เป็ นความอดทนเมื่อมีอปุ สรรค และสามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคอย่างมีกาลังใจ และความหวัง
อยู่เ สมอ นัก เรี ย นที่ มี คุณลัก ษณะนี จ้ ะเป็ นนัก เรี ย นที่ มีค วามสามารถในการเผชิญ และฝั น ฝ่ า
อุป สรรคในการจะสร้ า งผลผลิ ต จากทัก ษะความรู้ ที่ ได้ ท าให้ ป ระสบความส าเร็ จ ได้ ผ ลผลิ ตที่
สร้ างสรรค์ตามแนวคิดของสตอลซ์ว่าอุปสรรคต่างๆ จะเกิดขึน้ มาในจิตใจของตนเองทาให้ เกิด
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ความท้ อแท้ หมดหวังไม่ร้ ู ว่าจะจัดการกับอุปสรรคอันนี ้อย่างไร คนกลุ่มนี ้ก็จะพ่ายแพ้ และจมกับ
ความทุกข์ที่มากับอุปสรรค ก็จะทาให้ ไม่ประสบความสาเร็จในการสร้ างผลผลิต แต่ในทางตรงกัน
ข้ ามถ้ านักเรียนมีการรับรู้ว่าอุปสรรคเป็ นสิ่งชัว่ คราว เป็ นสิ่งที่ต้องเผชิญ และฝ่ ามันไปนักเรี ยนก็จะ
มีความหวังมีกาลังใจไม่ท้อแท้ และหาหนทางที่จะฝ่ าอุปสรรคอันนี ้ไป ทาให้ เกิดความสาเร็จในที่สดุ
คุณลักษณะที่ 5 มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม (Ethics)
การพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมให้ นักเรี ยนเป็ นจุดหมายสาคัญประการหนึ่ง
ของการศึกษาในยุคที่ปัญหาสังคมส่วนใหญ่เกิดความเสื่อมถอยทางศีลธรรมจรรยาของบุคคลใน
สัง คม การพัฒ นาด้ านสติ ปัญ ญา ความคิ ด และบุ ค ลิ ก ภาพของนัก เรี ย น โดยไม่ มี ก ารพัฒนา
ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมไปในเวลาเดียวกันนัน้ อาจก่อให้ เกิดปั ญหาต่างๆ ต่อสังคม นักเรี ยนจึง
จ าเป็ น ต้ องมีคุณ ธรรมจริ ย ธรรม เพื่ อ ท าให้ นัก เรี ย นศึ กษาหาความรู้ ใ นสิ่ ง ที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ
ประเทศชาติและผลิตชิ ้นงานที่ส่งผลต่อคนในส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตวั โดยทัว่ ไปแล้ วบุคคลทั่วไปแบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. ระดับก่อนมีจริยธรรมอย่างเป็ นแบบแผน (Preconventional Morality)
เป็ นการตัดสินเชิงจริยธรรมขึ ้นอยู่กบั การรับรู้และความต้ องการเป็ นหลัก (แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น)
2. ระดับ การมี จ ริ ยธรรมอย่า งเป็ น แบบแผน (Conventional Morality)
เป็ น การตัด สิ น เชิ ง จริ ย ธรรมที่ เ อากฎระเบี ย บ และความคาดหวัง ของสัง คมเข้ า มาประกอบ
การพิจารณา (วัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่ตอนต้ น)
3. ระดับการมีจริ ยธรรมอย่างใช้ วิจารณญาณ (Postconventional Morality)
นักเรี ยนที่มีจริ ยธรรมเป็ น ลักษณะที่มี พฤติก รรมเชิงจริ ยธรรมยึ ดหลักบุค คลอื่ น เป็ นศูนย์ ก ลาง
มากกว่ า ยึด ตนเองเป็ นศูน ย์ ก ลาง โดยยอมรั บกฎเกณฑ์ จ ากภายนอก และค่ า นิ ย มของสังคม
ซึ่งค่านิยมของนักเรียนจะเป็ นไปตามวามคาดหวังของครอบครัว และสังคม นักเรียนจะปฏิบตั ิตาม
ระเบี ย บ กฎเกณฑ์ ที่ ก าหนดขึ น้ ในสัง คมด้ ว ยดี นอกจากนี น้ ัก เรี ย นจะต้ อ งมี จ ริ ย ธรรมอย่างมี
วิจ ารณญาณ คือ สามารถแยกหลักการ และค่านิยมทางจริ ยธรรมที่เหมาะสม และนาไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้
คุณลักษณะที่ 6 การทางานเป็ นทีม (Teamwork)
การทางานเป็ นทีม ย่อ มประกอบด้ วยหลายความคิด และอุปสรรคหลาย
ปั ญหาทาอย่างไรเราจะรวมจิตใจที่มีหลายปั จเจก มาสู่ขบวนการให้ เป็ นปั จเจกเดียวกัน และนา
ปั จเจกหนึ่งเดียวเท่านัน้ มาสร้ างผลงานให้ เกิดประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลทางด้ านส่วนตนและ
สังคมที่สุด ดังนัน้ ในการทางานเป็ นทีมนักเรี ยนจะต้ องปฏิบัติ ดังนี ้ นักเรี ยนจะต้ องมีการกาหนด
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หัวข้ อในการทางานก่อนว่าจะทาอะไร แล้ วเมื่อได้ หัวข้ อแล้ วต้ องตังจุ
้ ดประสงค์ว่าเรามีจดุ ประสงค์
อย่างไร หลังจากนันนั
้ กเรี ยนจะต้ องมีการจัดสรรทีมงานและตัวแปลของการทางานว่าบุคคลในทีม
มีความสามารถที่เป็ นเอกภาพด้ านใดช่วยกันจัดทางานตามหัวข้ อขึ ้นมา รวมทังหาแหล่
้
งข้ อมูลเพื่อ
สร้ างกระบวนการทางานแล้ วจึงจัดวางบุคคลตามข้ อมูลในแต่ละทีมจาเป็ นต้ องดาเนินการท างาน
ติดตามการทางาน ตลอดจนการประเมินผลและเปรียบเทียบ
ซึ่งการทางานเป็ นทีมนัน้ จะส่ งผลประโยชน์ ใ ห้ แก่ นักเรี ย นทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม คือ นักเรี ยนจะได้ มีความคิดที่หลากหลายรวมทังสามารถรู
้
้ วิธีทางานที่มีประสิทธิ ภาพ
และนาข้ อขัดแย้ งมาเป็ นข้ อสรุ ป หรื อ นโยบาย หรื อ ทาเป็ นขบวนการของงานนัน้ ทาให้ สามารถ
แก้ ปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึน้ ระหว่างการทางาน นาปั ญหาที่เกิดขึ ้นมาช่วยวิเคราะห์
สังเคราะห์ให้ เป็ นรู ปแบบของงานในทีม และยังมีส่วนร่ วมในการคิดรู ปแบบของผลงานชิ ้นนันหรื
้ อ
มี ค วามคิ ด ในการต่ อยอดของผลงานที่ ผ ลิ ต ขึน้ โดยน าประสบการณ์ ข องตนที่ เ กิ ดขึ น้ ระหว่าง
การทางาน ซึ่งอาจเป็ นข้ อดีในการสรุ ปทาชิ ้นงาน ตลอดจนทาให้ สร้ างงานหลากหลายรู ปแบบที่
แปลกใหม่โดยไม่ลอกแบบใคร
คุณลักษณะที่ 7 การเป็ นพลโลก (Global Citizenship)
การเป็ นพลโลกเป็ นคุณสมบัติที่ผ้ เู รียนควรเสาะแสวงหาความรู้ มีทกั ษะสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ และมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และแนวคิด
ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผ่านสื่อ และแหล่งข้ อมูลต่างๆ จนสามารถผลิตชิ ้นงานให้ มีคณ
ุ ค่า และโดดเด่น
กว่าในผลิตภัณฑ์ใดในโลก ทาให้ สามารถแข่งขันกับประชาคมโลกได้ ตลอดจนสามารถศึกษา
เรียนรู้ บทบาทของสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องราวของโลก พัฒนาความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการ
และจุดที่เป็ นประเด็นตระหนัก และแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ ของโลก
ตระหนักถึงความสาคัญของบริ บทโลก ระดับท้ องถิ่น ระดับชาติ เข้ าใจบทภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมของตนเอง และผู้อื่นในโลก
จากการศึกษาคุณลักษณะของนักเรี ยนในโรงเรี ยนคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ พบว่า
กาธร ไพจิตต์ (2557, 18) ได้ กล่าวถึงคุณ ลัก ษณะของนัก เรี ย นในโรงเรี ย นคิ ดสร้ า งสรรค์ แ ละ
ผลิตภัณฑ์ควรมีทงสิ
ั ้ ้น 9 ประการ คือ
1. เชื่อมัน่ ในความสามารถของแต่ละบุคคล
2. สามารถนาคุณค่าที่มีอยู่ในความคิดไปใช้ ประโยชน์ได้
3. มีความคิดที่หลากหลาย
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4. รู้ จักมองไปรอบๆตัวเอง เพราะสภาพแวดล้ อ มที่ แตกต่างกัน จะทาให้ เ กิ ด
ความคิดสร้ างสรรค์ที่หลากหลายได้
5. สนใจ และติดตามเตรี ยมพร้ อ มสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT)
6. มีความมุ่งมั่นจะเป็ นผู้ที่เ รี ย นรู้ ตลอดชีวิ ต เพื่อ ให้ เกิดการพัฒ นาตนเองอยู่
ตลอดเวลา และให้ มีความสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนีไ้ พฑูรย์ สินลารัตน์ (2557a, 21-22) ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้เรียนใน
โรงเรียนคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
1. อย่ า มี แ นวคิ ด แบบพวกมากลากไป ต้ อ งกล้ า คิ ด เอง และเชื่ อ มั่น ในตัวเอง
กล้ าเรียนรู้ที่จะเชื่อมัน่ ในตนเอง เพื่อพัฒนาความเชื่อมัน่ ในตนเอง
2. อย่าปิ ดตนเองในวงแคบ ต้ องเปิ ดรับประสบการณ์ใหม่ๆ เพราะ ความรู้ใหม่จะ
ช่วยให้ เกิดมุมมองที่แตกต่าง และต่อยอดสู่ความคิดใหม่ๆ
3. อย่ า กลัว ต้ อ งกล้ า เสี่ ย ง ต้ อ งฝึ ก ฝนตนเองให้ เ ป็ น คนท้ า ทายตนเองให้ คิ ด
สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
4. อย่ากลัวการเผยแพร่ ผลงาน ต้ องกล้ าเผยแพร่ ผลงานที่แตกต่าง เพราะหลาย
ครัง้ ที่การค้ นพบใหม่ๆ มักมาจากการคิดที่แตกต่างจากคนอื่นๆ
นอกจากนีย้ ังมีนักวิชาการต่างประเทศได้ กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้เรี ยนในโรงเรียน
คิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยคูลเปอร์ (Cooper, 2001, 33) ได้ อธิบายถึงนักเรี ยนที่มีคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในโรงเรียนคิดสร้ างสรรค์และผลิตภัณฑ์ทงหมด
ั้
7 ประการ คือ
1. ต้ องเป็ นผู้ที่แสวงหาโอกาส คือ จะต้ องเป็ นผู้มองเห็นโอกาส และหาช่องทาง
การค้ าได้ ตลอดเวลา แม้ ว่าจะตกอยู่ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่า
2. ต้ องเป็ นผู้ที่เผชิญความเสี่ยง พร้ อมที่จะดาเนินการทันทีเมื่อ มองเห็นโอกาส
อย่างไม่รีรอ
3. ต้ องเป็ นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม หรือสร้ างสรรค์ในการผลิตสินค้ า หรือบริการใหม่ๆ
ออกสู่ตลาดที่มีสภาพการแข่งขันสูง
4. ต้ องเป็ นผู้ที่ไม่ท้อ ถอยง่าย และมีความอดทนสูง โดยเฉพาะระยะเริ่ มก่อตัง้
ธุรกิจ จะต้ องประสบปัญหามากมาย
5. ต้ องเป็ นผู้ใฝ่ ร้ ูอยู่เสมอ เพื่อให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ และตื่นตัวตลอดเวลาทา
ให้ สามารถปรับตัวได้ เสมอ
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6. ต้ องเป็ นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้ างไกล ทาให้ ธุรกิจมีทิศทางชัดเจนไม่เดินทางออก
นอกลู่นอกทาง สามารถมุ่งไปสู่อนาคต ด้ วยเป้าหมายที่วางไว้ อย่างแน่นอน
7. ต้ อ งมี เ ครื อ ข่ ายดี เพื่ อ ที่ จ ะทาให้ ได้ ประโยชน์ ทัง้ ด้ า นข้ อ มูล และการได้ รับ
ความช่วยเหลือด้ านต่างๆ จากเพื่อนๆ หรือเครือข่ายได้ เป็ นอย่างดี
จากการศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นคิ ด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ สรุ ปคุณลักษณะของนักเรี ยนในโรงเรี ยนคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ควรมี
ทังสิ
้ ้น 9 ประการ คือ
1. เชื่อมัน่ ในความสามารถของแต่ละบุคคล
2. สามารถนาคุณค่าที่มีอยู่ในความคิดไปใช้ ประโยชน์ได้
3. มีความคิดที่หลากหลาย
4. ไม่เชื่อในสิ่งที่คิดไว้ โดยไม่มีการไตร่ตรอง
5.เอาใจใส่ต่อการสร้ างสรรค์ผลงาน
6. รู้จกั มองรอบๆ ตัวเอง
7. สนใจ และติดตามพร้ อมสู่โลก ICT
8. มุ่งมัน่ จะเป็ นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต
ซึ่ ง ผู้วิ จัย ได้ น าคุณ ลัก ษณะของนัก เรี ย นในโรงเรี ย นคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั ง้
9 ประการ มาใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ แก่นกั เรียนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ ในการวิจยั ซึ่งจะทาให้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึน้ สามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2. เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบย้ อนกลับในโรงเรียนคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
3.2.1) หลักการ แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบย้ อนกลับ (Backward Design)
วิ คกิ น้ และแมคทิ ค (Wiggins & McTighe, 2005, 190) กล่ าว่ าเป็ น กระบวนการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดหลักฐาน การแสดงออกของผู้เรี ยน / กิจกรรมการประเมินผล
การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ หรื อตามผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังก่อน (Standard
Based Curriculum) แล้ วจึงออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่แสดงออกถึงความสามารถและ
แสดงความรู้ ความสามารถตามหลัก ฐานการแสดงออกของผู้เ รี ย น/กิจ กรรมการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่กาหนดไว้ ซึ่งมีการดาเนินการ ดังแผนภาพต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 2 การดาเนินการตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้แบบย้ อนกลับ (Backward Design)
3.2.2) การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ แบบย้ อนกลับ
เฉลิม ฟั กอ่อน (2554, ออนไลน์ ) ได้ กล่าวว่า Wiggins และ Jay McTighe ได้
กล่าวถึงแนวการออกแบบการจัดการเรียนรู้ไว้ ทงสิ
ั ้ ้น 3 ขันตอน
้
ได้ แก่
ขันที
้ ่ 1 กาหนดความรู้ ความสามารถของผู้เรี ยนที่ต้องการ (Identify desired results)
ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการวิเคราะห์มาตรฐานสาระการเรี ยนรู้ ของรายวิชาที่
นามาออกแบบ และต้ องทาความเข้ าใจกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ แต่ละหัวข้ อที่ สาคัญของรายวิชา
นันๆ
้ ว่าต้ องการให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้ เข้ าใจ และเกิดทักษะ หรือเจตคติในเรื่องใดบ้ าง
ในขัน้ แรกนี ้ มีวิธีการพิจารณาเพื่อการเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้ ให้ ชัดเจนขึ ้น
ซึ่ง Wiggins และMcTighe แนะนาให้ ใช้ กรอบความคิด 3 วง ดังนี ้

68

ความรู้ที่จะให้ ผ้ เู รียนคุ้นเคย
(Worth Being Familiar with)

สิ่งสาคัญที่ต้องรู้ และต้ องทา
(ความรู้ และทักษะที่สาคัญ)
(Important to Know and Do)

ความเข้ าใจที่คงทน
(“Enduring” Understanding)

ภาพประกอบ 3 การกาหนดความรู้ และทักษะที่สาคัญประจาหน่วยการเรียนรู้
ที่มา : Wiggins and McTighe . (2005). Establishing Curricular Priorities. หน้ า 198
ในการจัดการเรี ยนรู้นนั ้ ครู ผ้ สู อนควรจะจัดลาดับเนื อ้ หาสาระให้ เป็ นลาดับ
อย่างเหมาะสม โดยอาจจะใช้ กรอบความคิด 3 วงดังภาพประกอบที่ 3 ในการพิจารณาการเตรี ยม
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ การจัดการเรียนรู้ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ดังนี ้
วงกลมวงใหญ่แทนความรู้ เป็ นสาระ/เรื่ องที่จะให้ ผ้ ูเรี ยนอ่านศึกษา
ค้ นคว้ าประกอบ หรือเพิ่มเติมด้ วยตนเอง เพื่อให้ นกั เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจเนื ้อหาที่เรียนมากขึ ้น
วงกลมกลาง แทนความรู้ และทักษะสาคัญที่นักเรี ยนจาเป็ นต้ อ งใช้
ระหว่างเรียน เพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้
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วงกลมในสุด เป็ นหลักการที่สาคัญของเนื ้อหาที่ต้องการ ให้ เป็ นความเข้ าใจ
ที่คงทนฝังอยู่ในตัวของนักเรียนเป็ นเวลานาน
นอกจากนี ้ การก าหนดความรู้ (แนวคิ ด หรื อ ทัก ษะ กระบวนการ) ที่
สาคัญที่จัดว่าเป็ นความเข้ าใจที่คงทน (Enduring understanding) ของเนื ้อหาที่เป็ นประโยชน์ต่อ
นักเรียน ต้ องมีลกั ษณะ ดังนี ้
1. เป็ นความรู้ ที่นักเรี ยนสามารถ นาไปใช้ ได้ ในชีวิตประจาวันตาม
สถานการณ์ใหม่ที่หลากหลายทังในเรื
้ ่องที่เรียน หรือเรื่องอื่น
2. เป็ นความรู้ ที่เป็ นหัวใจสาคัญของหน่วยที่เรี ยน โดยครู ผ้ สู อนจัด
กิจ กรรมให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ อย่างเป็ นกระบวนการ และค้ นพบหลักการ แนวคิดที่ สาคัญนีด้ ้ วย
ตนเอง (จึงจะเป็ นความรู้ที่คงทน)
3. เป็ นความรู้ ที่อาจจะไม่เป็ นรู ปธรรมที่ชัดเจน หรื อค่อนข้ างจะเป็ น
นามธรรม เป็ นความรู้ ที่นักเรี ยนเข้ าใจค่อนข้ างยาก และมักจะเข้ าใจผิด แต่ความรู้ นี ้เป็ นหลักการ
แนวคิด/เรื่อง/กระบวนการที่เป็ นหัวใจของเนื ้อหาในการเรียนรู้
4. เป็ น ความรู้ ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นัก เรี ยนได้ ป ฏิบัติจ ริ ง ในการศึ กษา
ค้ นคว้ าหาหลักการ/แนวคิด/เรื่ อง/กระบวนการสาคัญนัน้ และเป็ นความรู้ ที่สอดคล้ องกับความสนใจของ
นักเรี ยน จึงจะทาให้ นักเรี ยนมีความสนใจ ตัง้ ใจที่จ ะทากิจกรรมเพื่อให้ เกิดความรู้ ตลอดเนื ้อหา
การเรียนรู้ โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย
ขัน้ ที่ 2 ก าหนดหลัก ฐานที่ เ ป็ น ผลการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย นตามเป้ า หมาย
การเรียนรู้ที่กาหนด (Determine acceptable evidence of learning)
ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการนาเป้าหมายทุก เป้าหมาย ซึ่งข้ อ สาคัญ และควร
ระมัดระวังคือ การกาหนดหลักฐานของการเรียนรู้ ที่เกิดกับผู้เรียนนันต้
้ องเป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็น
ว่ า นักเรี ยนสามารถบรรลุเป้ าหมายตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารประเมิ น
หลากหลายรูปแบบ และมีความต่อเนื่องจนจบสิ ้นกระบวนการ การเรียนรู้โดยหลักฐานการประเมินแต่
ละชิ น้ ต้ อ งมี ค วามเที่ ย งตรง เอื อ้ ต่ อ สภาพการเรี ย นรู้ จริ ง ของนัก เรี ย น ดัง นัน้ ครู ผ้ ูส อนจึ ง ควร
ตรวจสอบหลักฐานการเรียนรู้กบั วิธีการวัดประเมินผลว่ามีความสอดคล้ องกันหรือไม่
ขั น้ ที่ 3 ออกแบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ผ ลการเรี ย นรู้ ตาม
เป้าหมายที่กาหนด (Plan Learning Experiences and Instruction)
ขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นขัน้ ตอนที่ทาให้ นักเรี ยนบรรลุเป้าหมายการเรี ยนรู้ และมี
หลักฐานการเรียนรู้ที่ชดั เจน ผู้สอนควรวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นดังต่อไปนี ้
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1) นักเรียนจาเป็ นที่จะต้ องมีความรู้ และทักษะพื ้นฐานอะไรบ้ างจึงจะ
ช่วยพัฒนาให้ นกั เรียนเกิดความรู้ ความเข้ าใจ หรือสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้
2) ครูผ้ สู อนจาเป็ นต้ องจัดกิจกรรมการสอนอะไรบ้ างจึงจะช่วยพัฒนา
นักเรียนให้ ก้าวไป
3) การกาหนดขอบข่ายสาระการเรี ยนรู้ รูปแบบกิจกรรม และสื่อการเรี ยนรู้
มีความสอดคล้ องกันหรือไม่
การจัดการเรี ยนรู้ ควรสอดคล้ องกับบริ บทของการใช้ หลักสูตรการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551 ดงนี ้
1) กาหนดชื่อเนื ้อเรื่ องที่จะจัดการเรี ยนรู้ /จัดทาหน่วยการเรี ยนรู้ ที่มี
คุณค่าต่อผู้เรียน และสังคม รวมไปถึงความเหมาะสม สอดคล้ องกับระดับการศึกษาของนักเรียน
2) กาหนดความเข้ าใจที่คงทน (Enduring Understanding) ของเนื ้อ
เรื่องที่ต้องการให้ เป็ นความรู้ ความเข้ าใจติดตัวนักเรียนไปใช้ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เป็ นเวลานาน
การเขียนความเข้ าใจที่คงทน มีแนวการเขียน 2 ลักษณะ ได้ แก่
2.1) เขียนแบบความเรียง โดยอาจจะเขียนลักษณะดังต่อไปนี ้
2.1.1) เขียนลักษณะ “สรุ ปเป็ นความคิดรวบยอด” เช่น ความพอเพียง
ช่วยให้ สามารถ ดารงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างมีความสุข
2.1.2) เขียนลักษณะ “กระบวนการ” เช่น การวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาอย่างกว้ างขวางหลายมิติ กาหนดทางเลือกในการแก้ สาเหตุของปัญหาอย่างหลากหลาย เลือก
ทางเลือกในการแก้ ปัญหาอย่างเหมาะสม ช่วยให้ สามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.3) เขียนลักษณะ “ความสัมพันธ์” เช่น วิธีการดารงชีวิต
ของมนุษย์มีผลกระทบต่อ ระบบนิเวศในสายน ้า
2.1.4) เขียนลักษณะ “สรุ ปเป็ นหลักเกณฑ์ หลักการ” เช่น
แสงจากดวงอาทิตย์มีความจาเป็ นต่อการสังเคราะห์แสงของพืช
2.2 เขียนแบบคาถาม โดยเขียนลักษณะ “คาถามรวบยอด” เช่น
แม่น ้า ลาคลอง มีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์อย่างไร?
3) ก าหนดความคิ ด รวบยอดย่ อ ย (Concepts) ที่ ส าคั ญ ที่ จ ะให้
นักเรี ยนได้ เรี ยน เพื่อให้ นักเรี ยนมีคุณลักษณะตามเนื ้อหาการเรี ยนรู้ ที่กาหนด ซึ่งแต่ละความคิด
รวบยอดย่อย (Concepts) ที่กาหนดต้ องสรรหาอย่างเหมาะสม จัดให้ มีความเชื่อมโยง สอดคล้ อง
กัน และส่งเสริมกันอย่างกลมกลืน อันส่งผลให้ นกั เรียนมีคณ
ุ ลักษณะตามเนื ้อหาที่กาหนด
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4) ก าหนดความรู้ และทั ก ษะเฉพาะวิ ช า( Subject-Specific
Standard) ที่เป็ นความรู้ (K) ทักษะ(P) เฉพาะวิชาของแต่ความคิดรวบยอดย่อย (Concepts) ซึ่ง
เมื่ อ นัก เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาทุ ก ความคิ ด รวบยอดย่ อ ย (Concepts) แล้ ว จะท าให้ ผ้ ูเ รี ย นมี
คุณลักษณะตามเนื ้อหาที่กาหนด
5) ตราจสอบความสอดคล้ องของความรู้(K) และทักษะ(P)เฉพาะวิชา
ของแต่ละความคิดรวบยอดย่อย (Concepts) กับมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551 และนาเฉพาะคาสาคัญในมาตรฐานที่สอดคล้ อ งกับความรู้ และทักษะ
เฉพาะวิชามาเขียนสาหรับแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้
6) กาหนดทักษะคร่ อมวิชา (Trans-Disciplinary Skills Standards)
ที่ต้องใช้ ในการจัดการเรียนรู้ให้ กบั นักเรียน เช่น กระบวนการกลุ่ม การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน
ฯลฯ ที่เป็ นทักษะที่สามารถใช้ ได้ หลายวิชา หรื อเป็ นการยืมทักษะของวิชาอื่นมาใช้ เช่น การเขียน
(ของวิชาภาษาไทย) การวิเคราะห์ การรายงาน ฯลฯ
7) กาหนดจิตพิสยั (Disposition Standards) ของเนื ้อหาการเรี ยนรู้ ที่
กาหนด ที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นกับนักเรียน
8) กาหนดคุณลักษณะพึงประสงค์ให้ เหมาะสม สอดคล้ องกับเนื ้อหา
ที่กาหนด และอาจจะตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลัก สูต รสถานศึก ษาหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้
แต่เป็ นคุณลักษณะพึงประสงค์ของเนื ้อหาที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นกับนักเรียน
9) กาหนดหลักฐานที่แสดงว่านัก เรี ย นมีความรู้ ความเข้ าใจตาม
ความเข้ าใจที่คงทน จิตพิสัย(A) และทักษะคร่ อ มวิช าความรู้ (K) และทักษะ(P) เฉพาะวิช าที่
กาหนด โดยการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ให้ เหมาะสมในแต่ละรายการที่กาหนด
10) จัดลาดับหลักฐานการแสดงออกของผู้เรียน (การประเมิน)ให้ เป็ น
ลาดับที่เหมาะสม เพื่อนาไปออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งกิจ กรรมการประเมินที่สามารถจัด
รวมกันได้ ควรจัดไว้ ด้วยกันในแต่ละลาดับ
11) ออกแบบการจัด การเรี ย นรู้ เป็ น การก าหนดกิจ กรรมการจัด
การเรี ยนรู้ หรื อจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ โดยนาการประเมินที่จัดลาดับไว้ มากาหนดกิจ กรรม
การจัดการเรียนรู้ หรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ กบั นักเรียน กาหนดสื่อ อุปกรณ์ และแหล่ง
การเรียนรู้ และจานวนชัว่ โมงของแต่ละกิจกรรมให้ เหมาะสม
12) การเขียนผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังตามความรู้ และทักษะเฉพาะที่กาหนด
สาหรับความคิดรวบยอดย่อย (Concept) แต่ละความคิดรวบยอดย่อย(Concept)
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13) ตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ครู ส อนสาขา
เดียวกัน) ตังแต่
้ เริ่มกาหนดหน่วยจนถึงจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
14) นาผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ให้ กบั นักเรียน
3.2.3) ข้ อดีของแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบย้ อนกลับ (Backward Design)
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับข้ อดี เฉลิม ฟั กอ่อน (2554, ออนไลน์), สิริพร กุ่ยกระ
โทก (2555, ออนไลน์), วราณี สัมฤทธิ์ (2555, ออนไลน์) และวิคกิ ้น และแมคทิค (Wiggins & McTighe,
2005, 215-216) สรุปข้ อดีได้ ดงั นี ้
1) เกิดความชัดเจนในเป้าหมายการเรียนรู้ต่างๆ
2) เกิดความคิดเหมือนกับนักประเมินผล
3) มีความแหลมคมช่วยในเป้าหมายการเรียนรู้
4) ทาให้ เกิดความเชื่อ มโยงระหว่างผลลัพธ์ / ผลงานที่ต้อ งการกับกุญแจที่
สาคัญของการปฏิบตั ิการสร้ างผลงาน
5) ทาให้ การปฏิบตั ิการสร้ างผลงานของนักเรียนดีขึ ้น
3.3. การจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
การจัดการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อครู ผ้ ูสอนที่จ ะทาให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ซึ่งการเรี ยนรู้ นีจ้ ะทาให้ นักเรี ยนเป็ นผู้ร้ ู ทาให้ สามารถอยู่รอดในสังคม
สามารถดารงชีวิตได้ อย่างปกติสุข สิ่งสาคัญที่ทาให้ ครู ผ้ สู อนสามารถพัฒนานักเรียนไปสู่เป้าหมายได้
คื อ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ แบบต่ า งๆ ซึ่ ง ในงานวิ จัย นี ้ ผู้วิ จัย สนใจศึ ก ษารู ป แบบการจั ด
การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ ง มี นัก วิ ช าการได้ ก ล่ า วถึ ง รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้
เชิงสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ไว้ ดงั นี ้
อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ และใจทิพย์ ณ สงขลา (2548, พฤศจิกายน 2547-กุมภาพันธ์
2548, 112-118) ได้ กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (Creative & Productive
Teacher Education) หมายถึ ง การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น กระบวนการเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ที่ เ น้ น การ
สร้ างสรรค์ให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากกระบวนการทางการวิจยั การเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ซึ่งในการวิจัยในครัง้ นีเ้ น้ นรู ป แบบการเรี ย นรู้ ผลิ ตภัณ ฑ์ (Productive-Based Learning) โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
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การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ (Productive-Based Learning)
การเรี ยนรู้ ผลิตภัณฑ์ มีกิจกรรมในการเรี ยนมีคุณค่าต่อสังคม โดยใช้ ทฤษฎี
แหล่งการเรี ยนรู้ และแนวทางปฏิบตั ิที่หลากหลายในการแก้ ปัญหาที่ตนเองสนใจ โดยการวางแผน
งาน และใช้ กระบวนการกลุ่ม (Group Process) ดังมีหลักการการเรียนรู้ดงั ต่อไปนี ้
1. การเรียนรู้อย่างมีความหมาย ความหมายในการเรียนรู้ต้องเป็ นสิ่ง
ที่ถูกสร้ างขึน้ โดยนักเรี ยน แรงจูงใจในการเรี ยน หรื อการปฏิบัติงานจะต้ องเกิดจากสิ่งที่นักเรี ยนมี
ความสนใจในการที่จะศึกษา หรื อ แก้ ปัญหาในประเด็นนัน้ ๆ ครู ผ้ ูสอนต้ อ งนาเสนอสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ นักเรี ยนเกิด ความสนใจในประเด็นปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง โดยเชื่อ มโยงให้
นัก เรี ย นเห็ น แนวทางของการปฏิ บัติ แหล่ ง เรี ย นรู้ ทัง้ สื่ อ ในรู ป แบบต่ า งๆ และความรู้ โดยตรง
ที่นกั เรียนจะสามารถนามาประยุกต์ใช้ เพื่อการศึกษาได้
2. การตระหนักถึ งผลกระทบต่ อสั งคมในการสร้ างความรู้ ในการจั ด
การเรี ยนรู้ ผลิตภัณฑ์นี ้ ครู ผ้ ูสอนจะต้ อ งแนะนาแนวทาง สถานการณ์ หรื อ ภาระงานให้ นักเรี ยน
ศึกษาปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับบริบท หรือสังคม ได้ แก่ ปัญหาท้ องถิ่น หรือสถานการณ์ทางสังคม ทังนี
้ ้
ต้ องอาศัยกลุ่ม และความร่วมมือจากสังคมนอกห้ องเรียน ซึ่งจะนามาซึ่ งความเกี่ยวข้ องและการมี
ส่วนร่วมในการแก้ ปัญหาในบริบทจริงของสังคม
3. การเรี ยนรู้ ที่พัฒนาและกากับตนเองให้ ความสาคัญกับการเรียนรู้
โดยการปฏิบตั ิ และพัฒนาการกากับตนเอง การเรียนเป็ นการฝึ กฝนบุคคลในการควบคุมความคิด
ความรู้ สึก การจูงใจในการปฏิบัติของตนเอง ซึ่งส่งผลให้ นักเรี ยนมีความมานะพยายามเพื่อที่จะ
บรรลุเป้าหมายเมื่อนักเรี ยนพบอุปสรรค หรื อสถานการณ์ขัดแย้ งทางความคิด ครู ผ้ สู อนต้ องเปิ ด
โอกาสให้ นกั เรียนได้ ไตร่ตรอง และสะท้ อนตนเองในการปฏิบัติภาระงาน ได้ แก่ สะท้ อนตนเองจาก
กิ จ กรรมการเรี ย นที่ เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนและเพื่อ นในชั น้ เรี ยนมี การปฏิ สัมพัน ธ์ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นใน การปฏิบัติภาระงานที่ผ่านมา ซึ่งนักเรี ยนจะแสดงออกด้ วยการบันทึกในแฟ้ม
สะสมงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชันเรี
้ ยนถึงผลของการปฏิบตั ิงาน
4. การเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มความคิดระดับสูง (Higher Order Thinking)
การเรี ยนรู้ ผลิ ตภัณ ฑ์ นีส้ ่ งเสริ มให้ นักเรี ย นมี ความสามารถในการคิ ดเชิง รู ปธรรม และส่งเสริ ม
กระบวนการคิดระดับสูงด้ วยการเรี ยนที่เน้ นการพัฒนาทักษะการแก้ ไขปัญหา (Problem-Solving)
ตามสภาพจริงที่เกิดขึ ้น นักเรียนจะต้ องเน้ นการสร้ างความรู้ และเหตุผลประกอบการนาเสนอผลงาน
อย่างสร้ างสรรค์
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5. การเรี ยนรู้ ร่วมกัน นักเรี ยนควรต้ อ งทาในลักษณะโครงการหรื อ
ร่ วมกับกลุ่มกับนักเรี ยนที่มีความหลากหลาย ซึ่งอาจรวมถึงผู้ชานาญการ ซึ่งนักเรี ยนต้ องคานึงถึง
บทบาทการให้ ความช่วยเหลือกันและกัน การเรียนรู้ร่วมกัน และการตัดสินใจ
3.1. การจัดการเรียนรู้
จากแนวทางในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สามารถสรุ ป กระบวน
การจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
3.1.1. การจัดเตรียมบริบทตามสภาพจริ งครู ผ้ สู อนต้ องจัดเตรี ยม
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ รวมทัง้ แนะแนวทางของการศึ ก ษา การจัด หาแหล่ ง ข้ อ มูล ที่ เ พี ย งพอเพื่อ
สนับ สนุ น การค้ น คว้ า และส่ ง เสริ ม การแสดงทัศ นะของนัก เรี ย นที่ ห ลากหลายแง่ มุม รวมทัง้
การเตรี ยม หรื อแนะนาแหล่ง ความรู้ แ ละผู้ชานาญการจากภายนอกในประเด็น นัน้ ๆ เพื่อ เป็ น
การถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะแหล่งความรู้จากบุคลากร
3.1.2. การเลือกกิจกรรมและโครงการในการเรียนรู้
3.1.3. การวางแผน ครู ผ้ ูส อนชี แ้ นะให้ นัก เรี ย นเสนอแผนของ
โครงการ ได้ แ ก่ ประเด็ น ปั ญ หา แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา และระยะเวลาการด าเนิ น การรวมทัง้
การทบทวนแผน ทัง้ นี ้ ครู ผ้ ูสอนต้ อ งช่วยเหลือชีแ้ นะให้ นักเรี ยนคิดและดาเนินการในเชิงเดียวกับ
ผู้เชี่ยวชาญปฏิบตั ิจึงเป็ น การส่งเสริมให้ นกั เรียนได้ ปฏิบตั ิงานตามระดับของความเชี่ยวชาญ
3.1.4. การดาเนินการ นักเรี ยนต้ องปฏิบตั ิตามแผนการที่เสนอไว้
ในระหว่ า งการด าเนิ น การครู ผ้ ูส อนให้ ก ารสนับ สนุน หรื อ ชี แ้ นะแหล่ ง ความรู้ หรื อ ผู้เ ชี่ ย วชาญ
นอกจากนี ค้ รู ผ้ ูส อนต้ องสนับสนุน ความร่ วมมือ ในการสร้ างความรู้ เช่ น การท างานเป็ น กลุ่ม
มากกว่าการเรี ยนรู้ เป็ นรายบุคคล แบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ น กลุ่มเล็กๆ หรื อรายคู่ จัดโครงสร้ างที่
เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ เกิดประสิทธิภาพในการทางานเป็ นกลุ่ม
3.1.5. การติดตามผลงาน นักเรี ยนนาเสนอความก้ าวหน้ าของ
งานตามแผนที่ได้ เสนอ ครู ผ้ ูสอนต้ องสนับสนุนการสะท้ อนความรู้ เพื่อให้ เข้ าใจ นักเรี ยนควรต้ อ ง
สามารถตรวจสอบเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานของตนเองกับการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญ ผู้อื่น
หรือระหว่างกลุ่มนักเรียนด้ วยกัน เพื่อให้ นกั เรียนสามารถประเมินตรวจสอบตนเองตลอดระยะเวลา
การเรียนรู้ และนักเรียนต้ องมีโอกาสในการประเมินโครงการ และนาเสนอการปรับปรุ งแผนเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้
3.1.6. การประเมิน ครู ผ้ สู อนร่ วมกับนักเรี ยนในการประเมินผลการเรี ยนรู้
จากผลงานที่ได้ รวมทังประเมิ
้
นกระบวนการในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ ได้ ความรู้นนั ้
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3.2. ทักษะที่จาเป็ นในการเรี ยนรู้ และคาดหวังให้ เกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้
ผลิตภัณฑ์ มีดงั นี ้
3.2.1. ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking Skill) ทักษะใน
การคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking Skill) ทักษะการแก้ ปัญหา (Problem Solving Skill)
3.2.2. ทักษะในการทางานกลุ่ม
3.2.3. ทักษะในการกากับตนเอง ได้ แก่ การวางแผน การปฏิบัติตาม
แผนและการประเมินปรับปรุงแก้ ไขแผนการเรียนรู้
3.2.4. เป็ นผู้มีจิตสานึกในการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
3.3. การวัดและการประเมิน
ด้ านการประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งแตกต่างจากการประเมินผล
ด้ วยแบบสอบมาตรฐาน เนื่องจาก การเรี ยนรู้ ในรู ปแบบนี เ้ ป็ นการฝึ กฝนให้ นักเรี ยนปฏิบตั ิงานของ
ตนเองอย่างเที่ยงตรง และสม่าเสมอ นักเรี ยนจึงต้ องมีการประเมินตนเอง (Self-Assessment) หรื อ
ประเมิ น โดยนั ก เรี ย น (Peer-Assessment) ตลอดระยะเวลาของการเรี ย น ซึ่ ง ในการเรี ย นรู้
ผลิตภัณฑ์ควรมีผลลัพธ์การเรียนรู้ ดังนี ้
1. ทักษะขันสู
้ งในการคิดวิเคราะห์ และแก้ ไขปัญหา
2. ทั ก ษะการเรี ย นแบบร่ ว มมื อ จากการปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
นักเรี ยน ครู ผ้ ูสอนและนักเรี ยนด้ วยกันในการร่ วมมือ กัน และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิ ด ใน
ระหว่างกระบวนการเรียนรู้
3. ความสามารถในการควบคุ มการเรี ยนรู้ การวางแผนแ ล ะ
การประเมินตนเอง
4. ความพอใจกับประสบการณ์ที่ได้ รับจากการเรียนรู้
5. การมีจิตสาธารณะ (Public Mind)
นอกจากนีย้ ังมีนักวิชาการที่กล่าวถึงการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ คือ
นาถศจี สงค์อินทร์ (2557, 35-45) ได้ กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ 9 แบบ ดังนี ้
1. ชักชวนให้ สงสัย สนใจ
สิ่งแรกที่ต้องเริ่ ม คือ การสร้ างสถานการณ์หรื อปั ญหาให้ นักเรี ยนสงสัย
หรือสนใจ หากเราจาลองภาพของตนเองในการเลือกซื ้อเสื ้อให้ ตนเองสัก 1 ตัว เราต้ องไปที่ร้านขาย
เสือ้ ผ้ า สิ่งแรก คือ มองภาพรวม มองไปทั่วๆ ร้ าน หากเราสะดุดตาเสื ้อตัวไหน นั่นหมายถึงเรา
สนใจเสื ้อตัวนันเป็
้ นพิเศษ เมื่อความสนใจเกิดขึ ้นเราจึงจะเข้ าไปพิจารณารายละเอียดของเสื ้อตัวนี ้
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ก่อนตัดสินใจเลือกซือ้ เช่นเดียวกันกับการสร้ าง และกระตุ้นให้ นักเรี ยนเกิดความสนใจในสิ่งที่จะ
เรี ยนรู้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สาคัญที่จะทาให้ นักเรี ยนก้ าวเข้ าสู่ความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ ในเรื่ องนันๆ
้ ที่เกิด
จากแรงจูงใจของตนเอง ในขณะเดียวกันสถานการณ์ และสภาพแวดล้ อมเป็ นปั จ จัยสาคัญที่
ครู ผ้ ูสอนต้ องคานึงถึง เพื่อกระตุ้นให้ นักเรี ยนเกิดความสนใจด้ วย ซึ่งอาจจะใช้ การเล่นบทบาท
สมมติ การสร้ างสถานการณ์ การใช้ คาถาม การระดมสมอง ฯลฯ เป็ นเครื่องมือ
2. ใส่ ใจความแตกต่ างด้ วยนวัตกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมที่หลากหลาย
มนุ ษ ย์ มี ค วามแตกต่ า งกั น ไม่ มี ส มองใดในโลกนี ท้ ี่ ถู ก สร้ างขึ น้ มา
เหมือนกัน การจัดการเรี ยนรู้ จึงต้ องมีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองต่อความถนัดใน
การเรี ย นรู้ ของนักเรี ยน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับทฤษฎี พ หุปัญญาของโฮวาร์ ด การ์ ด เนอร์ (Howard
Gardner) ได้ เสนอว่าเชาวน์ปัญญามนุษย์มี 8 ด้ าน ได้ แก่ ปั ญญาด้ านภาษา ปั ญญาด้ านการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ และคณิตศาสตร์ ปั ญญาทางด้ านมิติสัมพันธ์ ปั ญญาทางด้ านการเคลื่อนไหว
ร่างกายและกล้ ามเนื ้อ ปัญญาทางด้ านดนตรี ปัญหาทางด้ านการเข้ ากับผู้อื่น ปัญญาทางด้ านการเข้ าใจ
ตนเอง และปั ญญาทางด้ านความเข้ าใจธรรมชาติ และปั ญญาแต่ละด้ านเหล่านี ้ไม่ได้ ทางานแยก
จากกัน โดยเฉพาะในผู้ใ หญ่ ที่ มี บ ทบาทที่ ส ลับ ซั บซ้ อ นจะมีก ารผสมผสานการใช้ ส ติปัญญา
ด้ านต่างๆ เข้ าด้ วยกัน
3. กระตุ้นให้ คิดโดยใช้ คาถาม
ค าถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยกระตุ้ นให้
นักเรี ยนได้ ฝึก คิ ด ในขณะเดียวกันก็ไ ด้ เรี ย นรู้ การฝึ กตัง้ คาถามไปพร้ อ มๆ กัน การตัง้ คาถามมี
จุดมุ่งหมายหลายประการขึน้ อยู่กบั ครู ผ้ สู อนว่ากาหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนไว้ อย่างไร
เพื่ออะไร เช่น ถามความรู้ ถามเนือ้ หาเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ ง ถามเกี่ยวกับใคร (Who) อะไร (What)
เมื่อไร (When) ที่ไหน (Where) รวมทังใช่
้ หรือไม่ คาถามความเข้ าใจ คาถามการนาไปใช้ คาถามที่
ให้ จาแนกแยกแยะ คาถามการสังเคราะห์ คาถามที่ใช้ กระบวนการคิด หรื อคาถามเพื่อประเมินค่า
อย่ า งไรก็ ต าม การใช้ ค าถามที่ ดี ค วรมี ก ารเตรี ย มการณ์ ล่ ว งหน้ า เพราะจะสามารถถามได้
ตามลาดับความยากง่ายของเนือ้ หา สิ่งสาคัญประการหนึ่ง คือ เมื่อครู ผ้ สู อนตังค
้ าถามต้ อ งเปิ ด
โอกาสมีเวลาคิดก่อนตอบคาถามอย่างด่วนเฉลยคาตอบ ในขณะเดียวกันก็ต้อ งเปิ ดโอกาสให้
นักเรียนได้ เป็ นผู้ตงค
ั ้ าถาม
4. พิชิตปั ญหาด้ วยปั ญญาของตน
การจัด การเรี ย นรู้ ที่ จ ะแสดงถึ ง ผลส าเร็ จ ในขัน้ แรก คื อ นัก เรี ย นเกิ ด
แรงจูงใจและ ความสนใจที่จะเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนรู้ ที่เ น้ นนักเรี ย นเป็ น สาคัญ ครู ผ้ ูสอนต้ อ ง
คานึงถึงศักยภาพของแต่ละบุคคล ในการออกแบบการเรียนรู้ ที่สาคัญ คือ ต้ องสอนวิธีคิดและวิธี
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เรียนที่หลากหลาย ให้ กบั นักเรียนได้ มีทางเลือก เพื่อที่จะนาพานักเรียนสู่ความสาเร็จตามศักยภาพ
ของตนเองอย่างสร้ างสรรค์
5. ฝึ กฝนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความแตกต่างของนักเรียน คือต้ นทุนของการเกิดสิ่งใหม่ๆ เรื่องราวใหม่ๆ
ความคิ ด ใหม่ๆ การจัด การเรี ยนรู้ จึ งต้ อ งจัดให้ นักเรี ยนได้ มีสัง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ทัง้ กลุ่มย่อ ย
กลุ่มใหญ่ทงภายใน
ั้
และภายนอกห้ องเรี ยนตลอดจนสังคมอื่นๆ ภายนอกโรงเรียน การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ จะท าให้ นักเรี ยนได้ ก าไรทางความคิ ด ซึ่ ง จะท าให้ นัก เรี ย นได้ เ ปิ ด โลกทัศ น์ แห่ง
การเรี ยนรู้ ได้ กว้ างขวาง นอกจากนีย้ ังเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ฝึกให้ ร้ ู จักการยอมรับความแตกต่ า งทัง้
ทางด้ านความคิด ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ วัฒนธรรม ฯลฯ ของผู้อื่นเป็ นประสบการณ์ที่
นักเรี ยนจะได้ รับทัง้ ในด้ านทักษะ ความรู้ และทักษะชีวิตสามารถที่จะนามาประยุกต์และพัฒนา
การเรียนรู้ของตนเองอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยสร้ างนิสยั ใฝ่ เรี ยนรู้ และเป็ นผู้ที่สามารถเรี ยนรู้ได้ ตลอดชีวิต
6. นาสู่ความคิดใหม่
การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ทาให้ นักเรี ยนมีโอกาสเลือ ก
ตั ด สิ น ใจ กล้ า ท้ า ทายกั บ ปั ญ หาต่ า งๆ ในรู ป แบบการเรี ย นรู้ ทั ง้ เดี่ ย ว กลุ่ ม ย่ อ ย กลุ่ ม ใหญ่
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ที่ จ ะค้ น พบสิ่ ง ใหม่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่มีความคิดสร้ างสรรค์ต้องมีคณ
ุ สมบัติสมองที่สร้ างสรรค์ ดังนี ้
1. สงสัยใคร่ร้ ูอยู่เสมอ
2. ความท้ าทาย
3. ปรารถนาสิ่งที่ดีขึ ้น
4. เชื่อว่าแทบทุกปัญหามีคาตอบ
5. ชะลอการตัดสินและคาวิจารณ์
6. เห็นสิ่งดีในสิ่งไม่ดี
7. เชื่อว่าปัญหาคือที่มาของปัญญา
8. เชื่อว่าปัญหาที่เราเผชิญอาจเป็ นคาตอบของปัญหาอื่นๆ
9. พร้ อมยอมรับ และเผชิญปัญหา
การจัดการเรี ยนรู้ ที่ทาให้ นัก เรี ย นมี คุณสมบัติดังกล่าวได้ จ ะทาให้ เ กิ ด
บุคคลแห่งการสร้ างสรรค์ในสังคมไทยรุ่ นแล้ วรุ่นเล่า อันจะเป็ นกาลังสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ให้ ทดั เทียมนานาอารยประเทศได้ อย่างภาคภูมิใจ
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7. ให้ ลงมือทา
ทักษะ (Skills) เป็ นความชานาญในสิ่งที่ตนถนัด หรื อ มีความสามารถ
ภาษิตโบราณกล่าวว่า “สิบรู้ ไม่เท่าชานาญ” หมายความว่า ความรู้ต่างๆ ที่ร่าเรี ยนมาทางหนังสือ
นัน้ ถึงจะเรี ยนมามากเพียงใด ก็ส้ คู วามชานาญที่ได้ จากการปฏิบัติ หรื อประสบการณ์ที่สั่งสมของ
ตนเองมากๆ ไม่ได้ เรี ยกว่า เรี ยนรู้ แต่ทฤษฎี แต่พอลงมือปฏิบัติจริ งกลับไม่ค่อยประสบผลสาเร็ จ
สู้คนที่เรียนรู้จากการปฏิบตั ิจริงมาก่อนไม่ได้
8. นาเสนอผลงาน
การนาเสนอผลงาน นับว่าเป็ นโจทย์หนึ่งของการฝึ กความคิดสร้ างสรรค์
การที่นักเรี ยนฝึ กนาเสนอผลงานจึงเป็ นทังศาสตร์
้
และวิธีการของการสื่อสาร (Communication)
ซึ่งเป็ นกระบวนการถ่ายทอดสาร (Massage) จากฝ่ ายหนึ่งที่เรี ยกว่าผู้ส่งสาร (Sender) ไปสู่อีก
ฝ่ ายหนึ่งที่รียกว่าผู้รับสาร (Receiver) โดยผ่านช่องทางของสื่อ (Channel) และเป็ นทังศิ
้ ลป์ และ
ศาสตร์ ที่นกั เรียนต้ องคิด อย่างเป็ นลาดับขันตอน
้
และคิดวิธีการนาเสนออย่างเหมาะสมจึงจะทาให้
ผู้ฟังสนใจ และเข้ าใจชัดเจน การฝึ กนาเสนอผลงานจึงเป็ นอุบายอันแยบคายวิธีหนึ่งที่ช่ ว ยให้
นักเรี ยนเกิดความคิดสร้ างสรรค์ และพัฒนาทักษะที่เป็ นตัวตนเป็ นเอกลักษณ์ ในการนาเสนอได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ใช้ การได้ อย่ างเหมาะสม
การน าไปใช้ เ ป็ น ความจริ ง สั ม พั น ธ์ กั บ การด าเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์
การที่มนุษย์คิดสร้ างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และคิดสิ่งใหม่ๆ ก็เพื่อ ตอบสนองความ
ต้ อ งการของมนุษย์ ทัง้ สิ น้ แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ต้ อ งพึ ง ตระหนัก ส าหรั บ นัก คิ ด รุ่ น ใหม่ คื อ ต้ อ งมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม เพราะผลผลิตของการคิดนันเสมื
้ อนดาบสองคม หากคิดสร้ างสรรค์ในทางที่ถูก
เพื่อส่วนรวมและมวลมนุษยชาติก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้ าวหน้ าพัฒนาได้ มาก ในทาง
กลับกันหากใช้ ในทางที่ผิดก็สามารถทาลายได้ มากมายเช่นกัน
นอกจากนีธ้ นาวุฒิ แก้ วนุช (2557, 61-72) ได้ กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เป็ น การเรี ย นที่ถูกสร้ างขึน้ โดยนักเรี ย น นัน้ คื อ นัก เรี ย นได้ ฝึ กฝน และปฏิ บัติจ าก
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่มีคุณค่าต่อสังคมภายใต้ แนวคิดแหล่งการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย และแนวทาง
ปฏิบตั ิในการแก้ ปัญหาที่แตกต่างกันตามความสนใจ ประกอบไปด้ วย 6 รูปแบบ ดังนี ้
1. การเรียนรู้ตามสถานการณ์ จริง (Situation-Based Learning)
การเรี ย นรู้ นี เ้ ป็ น การจัด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ให้ เ รี ย นรู้ ด้ ว ยการฝึ ก ฝนและ
ปฏิ บัติ ง านที่ มีคุณค่ า ต่ อการด าเนิ น ชีวิต ประจ าวัน ของนัก เรี ย น การจัด กิ จ กรรมมุ่งเน้ น การใช้
กระบวนการแก้ ปัญหาจากสถานการณ์ที่ซบั ซ้ อนเป็ นแรงจูงใจให้ นักเรียนกล้ าที่จะปฏิบตั ิ งานตาม
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ภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย โดยครู ผ้ ูสอนต้ อ งให้ อิสระทางความคิด และมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรี ยน
ดังนัน้ การส่งเสริ มให้ นักเรี ยนพิจารณาขอบเขตของเนื ้อหาที่ตนต้ องการศึกษา ตังวั
้ ตถุประสงค์ใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นจึงจาเป็ นอย่างยิ่ง
ในการเรี ยนรู้ ตามสถานการณ์ จ ริ งนัน้ ครู ผ้ ูสอนต้ อ งอาศัยเทคนิ ค และ
กระบวนการ และกิ จ กรรมที่ ก ว้ า งขวางมากกว่ า การเรี ย นรู้ แบบอื่ น ๆ ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มการที่
กว้ า งขวางและหลากหลายซึ่ ง ดู เ หมื อ นจะง่ า ยแต่ จ ริ ง ๆ แล้ ว เป็ น เรื่ อ งยากที่ จ ะท าให้ ป ระสบ
ความส าเร็ จ ต้ อ งพยายามวางแผน โดยเริ่ ม จากการพัฒ นาความสามารถในขั น้ ต้ น รวมถึ ง
การควบคุม สถานการณ์ เพราะฉะนัน้ ครู ผ้ ูส อนต้ อ งใช้ ทัง้ คาถาม ค าตอบ เอกสาร กิ จ กรรม
การกระตุ้น สถานการณ์จริ ง และกระบวนการที่จะดึงความสามารถของนักเรี ยนให้ ออกมา เพื่อที่
นักเรี ยนจะสามารถผลิตชิน้ งานใหม่ๆ ได้ ฉะนันนั
้ กเรี ยนมีความพร้ อม มีความเชื่อมั่น กล้ าเสี่ยง
และยอมรั บ ผลของการด าเนิ น การที่ ผ่ า นการไตร่ ต รองมาแล้ ว ในระดับ หนึ่ ง และพร้ อมที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเผชิญสถานการณ์ใหม่ๆ จนสามารถผลิตชิ ้นงานได้
2. การเรียนรู้แบบนาตนเอง (Self-Directed Learning)
การวางแผนการเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างครบวงจร ส่วนครูผ้ สู อนมีบทบาท
เป็ น กัล ยาณมิ ต รที ท าหน้ าที่ กระตุ้น แนะแนว ช่ ว ยเหลื อ โดยที่ นัก เรี ย นมี หน้ า ที่รั บผิ ดชอบใน
การวางแผน การปฏิบตั ิ และการประเมินผลความก้ าวหน้ าของการเรียนของตนเอง เป็ นลักษณะซึ่ง
นักเรียนทุกคนมีอยู่ในขณะที่อยู่ในสถานการณ์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ และ
ทักษะที่เกิดจากการเรียนจากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่งได้
3. การสอนเพื่อส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ (Creative-Based Learning)
เป็ นการจัดประสบการณ์ ที่ให้ นักเรี ยนได้ ค้นพบ ได้ เห็น ได้ ยิน ได้ สัมผัส
ผลงานที่เป็ นความคิดสร้ างสรรค์ ในด้ านที่นักเรี ยนถนัด สนใจ ซึ่งจะเป็ นการกระตุ้น สร้ างแรง
บันดาลใจได้ แนวทาง และได้ ความคิดที่หลากหลาย ให้ เวลาและให้ โอกาสในการจินตนาการ
เพราะความคิดสร้ างสรรค์ที่ดี บางครัง้ ต้ องอาศัยเวลา เหมือนการบ่มผลไม้ ให้ สุก การให้ โอกาสก็
เป็ นส่วนที่จะช่วยให้ สามารถผลิตผลงานความคิดสร้ างสรรค์ได้ จัดสิ่งอานวยความสะดวกไม่ว่าจะ
เป็ นด้ านสถานที่ เครื่องมือ สื่ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสร้ างผลงานที่สร้ างสรรค์ จัดสถานการณ์ให้
นักเรี ยนได้ มีประสบการณ์ ในการแก้ ปัญ หาโดยครู ผ้ ูสอนต้ อ งมีใจกว้ าง ยอมรับความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคล ในความหลากหลายของความคิ ด จินตนาการ บุคลิกภาพ และการแสดงออกของ
นักเรียนให้ นกั เรียนระดมพลังสมอง เพื่อให้ เกิดการคิดค้ นอย่างหลากหลาย
การเรียนรู้รูปแบบนี ้เปิ ดทางเลือกให้ นักเรียนหาคาตอบที่หลากหลายไม่มี
รู ปแบบการสอนตายตัวทาให้ มีความคล่องตัวสูง สามารถนาไปจั ดการเรี ยนรู้ ได้ กับทุกกลุ่มสาระ
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และสามารถเชื่อมโยงได้ กับรู ปแบบการเรี ยนรู้ อื่น ๆ และครู ผ้ ูสอนสามารถสอดแทรกคุณ ธรรม
จริ ยธรรมในการคิดที่สันติสุข นักเรี ยนมีความคิดที่อิสระ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนสร้ าง
ชิน้ งาน ผลงาน สิงประดิษฐ์ แปลกใหม่ที่เป็ นรู ปธรรมโดยการเชื่อมโยงความคิดที่เป็ นระบบอย่างมี
ขันตอนจากง่
้
ายไปหายาก และใกล้ ตวั ไปไกลตัว
4. การเรี ย นรู้ แบบร่ วมมื อ (Co-operative Learning) และการเรี ย นรู้
แบบร่ วมแรงรวมพลัง (Collaborative Learning)
เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด จากการร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการศึ ก ษาค้ น คว้ า และ
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ความส าเร็ จ ของกลุ่ ม เน้ น การท างานคละ
ความสามารถของสมาชิก ดังนัน้ การกระทาใดๆ ของสมาชิกย่อมมีผลกระทบต่อกลุ่ม และสมาชิก
คนอื่นๆ การเรียนแบบร่วมมือเป็ นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ นักเรียนได้ เรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนได้ รับประสบการณ์ที่สมั พันธ์กบั ชีวิตจริงได้ รับการฝึ กฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้
ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู้ ทักษะการแสดงออก ทักษะ
การสร้ างความรู้ ใหม่ และทักษะการทางานเป็ นกลุ่มจัดว่าเป็ นวิธีเรี ยนที่สามารถนามาประยุกต์ให้
เหมาะสมกับ การเรี ย นรู้ ที่ มี คุณ ภาพได้ อี ก วิ ธี ห นึ่ ง จึ ง นับ ว่ า เป็ น วิ ธี เ รี ย นที่ ค วรน ามาใช้ ไ ด้ ดีกับ
การเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนสร้ างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ ซึ่งโรงเรี ยนสร้ างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ เน้ นให้
นักเรียนสามารถผลิตชิ ้นงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมพลังนี ้ เป็ นวิธีการเรียนรู้แบบทางานรับผิดชอบ
ร่วมกันเน้ นการมีความสนใจร่วมกันของสมาชิกมากกว่าความสามารถ บทบาทของสมาชิกทุกคนมี
ความชัดเจนและทางานไปพร้ อมๆ กัน ศึกษา ค้ นคว้ า ปฏิบัติงาน และช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน
รวมทัง้ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ ตลอดเวลา การเรี ยนรู้ เกิดจาก
ผู้เ รี ย นร่ ว มแรงรวมพลัง กัน ศึ ก ษาค้ น คว้ า และปฏิ บัติ ง าน เพื่ อ ให้ บ รรลุจุด มุ่ง หมายอย่า งเต็ม
ความสามารถ เน้ นการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีการยอมรับในบทบาทหน้ าที่ของกันและกัน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันอาจใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หรือเทคนิควิธีใดวิธีหนึ่ง
ประกอบด้ วยก็ได้ วิธีการเรี ยนรู้ ทงั ้ 2 แบบนี ้จะต้ องเรี ยนตังแต่
้ ขนเลื
ั ้ อกประเด็นปั ญหาว่าอยากจะ
ผลิตชิ ้นงานอะไร วางแผนการดาเนินงาน รวมทังการวั
้
ดและประเมินผลชิ ้นงานที่เกิดขึ ้น
5. การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning)
การเรี ยนรู้ นี ้ เป็ นกระบวนการสอนที่ ลุ่ม ลึก เน้ นการให้ นัก เรี ย นเรี ย นรู้
การทากิจกรรมด้ วยตนเองผ่านประสบการณ์ต่างๆ จนสาเร็ จ ในการจัดการเรี ยนรู้ ครู ผ้ สู อนในแต่
ละกลุ่มสาระสามารถกาหนดให้ นักเรี ยนเป็ นผู้เลือกเรื่ องที่ตนเองสนใจอยากศึกษาหรื ออยากผลิต
มา 1 โครงงาน โดยโครงงานนัน้ จะต้ อ งมีชิ น้ งานหรื อ ผลงานที่อ อกมาเป็ น รู ปธรรม และเป็ น ที่
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ต้ องการของชุมชน หรื อท้ องถิ่น ครู ผ้ สู อนสามารถจัดงานแสดงชิ ้นงานนักเรี ยน หรื อจัดให้ นักเรี ยน
นาเสนอชิน้ งานของตนเองต่อเพื่อนร่ วมห้ อง และนักเรี ยนคนอื่นๆ ภายในโรงเรี ยนโดยงานก็คือ
ชิน้ งาน หรื อผลงานที่ผลิตขึน้ นัน้ ต้ อ งสามารถใช้ ประโยชน์ ได้ จึงจะถือว่าชิ ้นงาน หรื อ ผลงานนัน้
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนสร้ างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ที่ตงไว้
ั้
6. กิจกรรมนอกห้ องเรี ยนเชิงสร้ างสรรค์ และผลิตภัณ ฑ์ (Creative &
Productive Outdoor Activities) ประกอบไปด้ วยกิจกรรมต่างต่อไปนี ้
6.1. การสร้ างบริ ษั ท จ าลอง และการฝึ ก งานเพื่ อ ให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ ฝึ ก หั ด
การเป็ นผู้ประกอบการ
วิธีการเรี ยนรู้ แบบบริ ษัทจาลอง (Mini Company) เป็ นวิธีการเรี ยนรู้
ในลักษณะที่ชีใ้ ห้ นักเรี ย นจัดทาโครงการหรื อ โครงงาน ตามทฤษฎีการเรี ยนการสอนที่เรี ย กว่ า
Project Based Learning เพียงแต่ลักษณะการจัดการเรียนรู้ บริ ษัทจาลองของโรงเรี ยนสร้ างสรรค์
และผลิตภัณฑ์ เป็ นวิธี การเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่อ งจากเป้า หมายของโรงเรี ย นสร้ างสรรค์ และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ นักเรี ยนสามารถผลิตชิ ้นงานจาหน่ายได้ เมื่อสิน้ ปี การศึกษา และสามารถเป็ น
ผู้ประกอบการเองได้ เมื่อจบการศึกษา หรือถ้ าหากเป็ นพนักงาน หรือลูกจ้ างในบริษัท ห้ างร้ าน ก็จะ
สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ เข้ าใจรู้ จักสานประโยชน์กับผู้ร่วมงาน ดังนัน้ เทคนิควิธีการสอน
แบบบริ ษัทจาลองเป็ นวิธีการฝึ กนักเรี ยนในผลิตภัณฑ์ที่ได้ ผลดี ประการหนึ่ง การสอนแบบบริษัท
จาลองเป็ นการจัดกิจกรรมนอกห้ อ งเรี ยนเพื่อให้ นักเรี ย นได้ ฝึกทางานร่ วมกัน เพื่อให้ ผลิต สิน ค้ า
บริ การ และการขายในรู ปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นขายตรง ขายปลีก และจาหน่ายเองโดยกิจกรรม
ของบริษัทจาลองมุ่งเน้ นสร้ างประสบการณ์ของนักเรียนมากกว่า ที่จานาไปใช้ ประกอบรายวิชาตรง
โดยกิจกรรมบริ ษัทจาลองที่ทากันอยู่ เป็ นกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู้ มากกว่าจะเป็ นที่นารูปแบบ
บริ ษัทมาทาโดยตรง หรื อมีผลโดยตรงกับรายวิชานัน้ ๆ บริ ษัทจาลองนัน้ ถูกสร้ างเลียบแบบของ
บริ ษัทจริ ง โดยจัดแผนผังการบริ หารงานของบริษัทใดบริ ษัทหนึ่ง นักเรี ยนทุกคนได้ ทดลองทางาน
ในตาแหน่งงานทุกๆ ตาแหน่งผลัดเปลี่ยนกันตามระยะเวลาที่เหมาะสม ภายใต้ บรรยากาศเสมือน
ได้ ปฏิบตั ิงานจริงในบริษัท โดยมีอปุ กรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ สาหรับในการปฏิบตั ิงานจริ งอย่าง
ครบถ้ วน
6.2. สร้ างอุดมการณ์โดยการกระตุ้นสิ่งเร้ าภายใน (Internal Stimulation)
โดยการจัดการแข่งขันภายในโรงเรียน หรือภายนอกโรงเรียน และมีรางวัลที่กระตุ้นความสนใจของ
นักเรียนได้
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จัดการแข่งขันภายในโรงเรี ยนเกี่ยวกับชิ ้นงานของนักเรี ยนเพื่อเป็ น
การสร้ างบรรยากาศกระตุ้นให้ นักเรี ยนเกิ ดความสนใจที่ จะผลิ ตชิ น้ งานให้ เกิ ดความส าเร็ จ โดยมี
การออกแบบการเรี ยนรู้ ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งจะมีลักษณะการจัดการเรี ยนรู้
ดังต่อไปนี ้ 1. การเรี ยนรู้ เป็ นขัน้ ตอน (Step by Step) 2. การมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน
(Interaction) 3. การได้ ทราบผลในการเรี ย นรู้ ทั น ที (Feedback) 4. การได้ รั บ การเสริ ม แรง
(Reinforcement) ครูผ้ สู อนในแต่กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ควรแจ้ งนักเรี ยนตังแต่
้ เริ่มเรี ยนในครัง้ แรกว่า
ในการเรี ยนรู้ ในวิชานัน้ ๆ เมื่อจบในแต่ละภาคเรี ยนจะมีการจัดแข่งขันประกวดชิน้ งานภายใน
โรงเรียน และถ้ าชิ ้นงานใดได้ รับรางวัลก็จะเป็ นตัวแทนของโรงเรี ยนไปแข่งขันภายนอกโรงเรี ยนใน
ระดับที่สงู ต่อไป ซึ่งครูผ้ สู อนควรจะแจ้ งเกณฑ์ในการตัดสินให้ ชัดเจน และคอยเป็ นกัลยาณมิตรที่ดี
ให้ กบั นักเรียนจนกว่าชิ ้นงานนันๆ
้ จะสาเร็จลุล่วง
6.3. การศึ ก ษาดูง าน และการแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ จ าก
วิทยากรภายนอก
“การศึกษาดูงาน” เป็ นการศึกษานอกสถานที่เพื่อเรี ยนรู้ และแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่คาดหวังว่าจะสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาทัง้ ยัง
เป็ นการเปลี่ยนบรรยากาศอันซ ้าซาก จาเจของการเรียนรู้ที่เรียนอยู่เป็ นประจาอีกด้ วย
6.4. การแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ จ ากวิ ท ยากรภายนอก
โดยเฉพาะผู้ประกอบการในชุมชน หรือท้ องถิ่น เป็ นหน้ าที่ของครูผ้ สู อนในแต่ละกลุ่มสาระที่ควรจะ
รู้ จักชุมชน และท้ องถิ่นรอบๆ โรงเรี ยนของตนเองเป็ นอย่างดี และรู้ จักผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้ าน
บุคลากรอาวุโส เพื่อที่จาเป็ นผู้ประสานความร่วมมือในการเชิญบุคคลผู้มากประสบการณ์ในชุมชน
และท้ องถิ่นมาแบ่ งปั น ถ่ายทอดความรู้ แนวคิดประสบการณ์ ให้ นักเรี ยนได้ รับ การถ่า ยทอด
ประสบการณ์ แนวคิดจากผู้ประกอบกิจการในชุมชนท้ องถิ่นโดยตรง นักเรี ยนสามารถซักถามข้ อ
สงสัย และอาจเกิดแรงบันดาลใจในการผลิตชิ ้นงานใหม่ๆ จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
เป็ นการช่วยส่งเสริ มอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ อ งถิ่น ให้ ชุมชน และท้ อ งถิ่นมีส่วนร่ วมในการปลูก ฝั ง
คุณธรรม จิตสานึก จริยธรรมที่สาคัญของแต่ละที่ให้ แก่นกั เรียนอีกด้ วย
ผู้วิจยั นาหลักการการจัดการเรียนรู้เชิงสรรค์ผลิตภัณฑ์ มาสรุปดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 6 หลักการการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
การจัดการเรียนรู้
เชิงสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์
(อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ และ
ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2548,
พฤศจิกายน 2547-กุมภาพันธ์
2548, 112-118)

หลักการการจัดการเรียนรู้
หลักการการเรี ยนรู้ ผลิ ตภัณฑ์ เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นให้
นักเรียนได้ เรียนรู้ และฝึ กฝนด้ วยการปฏิบตั ิงาน จากกิจกรรมในการ
เรี ยนมีคุณค่าต่อสังคม โดยใช้ ทฤษฎี แหล่งการเรี ยนรู้ และแนวทาง
ปฏิบตั ิที่หลากหลายในการแก้ ปัญหาที่ตนเองสนใจ โดยการวางแผน
งาน และใช้ กระบวนการกลุ่ม ซึ่งมีหลักการ ดังนี ้
1. การเรี ยนรู้ ถูกสร้ างขึน้ โดยนักเรี ยน แรงจูงใจในการเรี ยน หรื อ
การปฏิบตั ิงานจะต้ องเกิดจากสิ่งที่นักเรี ยนมีความสนใจในการที่จะ
ศึกษา ครู ผ้ สู อนต้ องกระตุ้นให้ นักเรี ยนเกิดความสนใจในประเด็น
ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง
2. การตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมในการสร้ างความรู้ ใน การ
จัดการเรี ยนรู้ ผลิตภัณฑ์นี ้ ครู ผ้ ูสอนจะต้ อ งแนะนาแนวทาง
สถานการณ์ หรือภาระงานให้ นกั เรียนศึกษาปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ บท หรื อสังคม ได้ แก่ ปั ญหาท้ องถิ่น หรื อสถานการณ์
ทางสังคม ทังนี
้ ้ ต้ องอาศัยกลุ่ม และความร่ วมมือจากสังคม
นอกห้ อ งเรี ยน ซึ่งจะนามาซึ่งความเกี่ยวข้ อ งและการมีส่วน
ร่วมในการแก้ ปัญหาในบริบทจริงของสังคม
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ และพัฒนาการกากับตนเอง
การเรี ย นเป็ นการฝึ ก ฝนบุ ค คลในการควบคุ ม ความคิ ด
ความรู้ สึก การจูงใจในการปฏิบัติของตนเอง ครู ผ้ ูสอนต้ อง
เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ ไตร่ ตรอง และสะท้ อนตนเองในการ
ปฏิบตั ิภาระงาน ได้ แก่ สะท้ อนตนเองจากกิจกรรมการเรี ยนที่
เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนและเพื่อนในชัน้ เรี ยนมีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน การปฏิบตั ิภาระงานที่ผ่านมา
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ตาราง 6 (ต่อ)
การจัดการเรียนรู้
เชิงสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์

หลักการการจัดการเรียนรู้
4. การเรี ยนรู้ ที่ ส่ งเสริ มความคิ ดระดับสูง (Higher Order
Thinking) โดยครู ผ้ ูสอนวิเคราะห์และทดสอบความรู้ จากการ
ปฏิ บั ติ นั ก เรี ย นจะต้ องเน้ นการสร้ างความรู้ และเหตุ ผ ล
ประกอบการนาเสนอผลงานอย่างสร้ างสรรค์
5. การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น นั ก เรี ย นควรต้ อ งท าในลั ก ษณะ
โครงการหรื อ ร่ วมกับกลุ่มกับนักเรี ยนที่มี ความหลากหลาย
ซึ่งอาจรวมถึงผู้ชานาญการ ซึ่งนักเรี ยนต้ องคานึงถึงบทบาท
การให้ ความช่วยเหลือกันและกัน การเรี ยนรู้ ร่วมกันและการ
ตัดสินใจ
การจัดการเรียนรู้
1. การจั ด เตรี ย มบริ บ ทตามสภาพจริ ง ครู ผ้ ู สอนต้ อง
จั ด เตรี ย มกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ รวมทั ง้ แนะแนวทางของ
การศึกษา หรื อประเด็นที่สะท้ อนการนาความรู้ จากการเรียน
ไปใช้ ประโยชน์ในบริ บทจริ ง การจัดหาแหล่งข้ อมูลที่เพียงพอ
เพื่อ สนับสนุนการค้ นคว้ า และส่งเสริ มการแสดงทัศนะของ
นักเรี ยนที่หลากหลายแง่มุม รวมทังการเตรี
้
ยม หรื อแนะนา
แหล่งความรู้ และผู้ชานาญการจากภายนอกในประเด็นนัน้ ๆ
เพื่อเป็ นการถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะแหล่งความรู้จาก
บุคลากร
2. การเลือกกิจกรรมและโครงการในการเรียนรู้
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ตาราง 6 (ต่อ)
การจัดการเรียนรู้
สร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์

หลักการการจัดการเรียนรู้
3. การวางแผน ครู ผ้ สู อนชี ้แนะให้ นักเรี ยนเสนอแผนของ
โครงการ ได้ แก่ ประเด็นปั ญหา แนวทางแก้ ไขปั ญหา แนว
ทางการดาเนินการ และระยะเวลาการดาเนินการรวมทังการ
้
ทบทวนแผน ทังนี
้ ้ ครูผ้ สู อนต้ องช่วยเหลือชี ้แนะให้ นกั เรี ยนคิด
และดาเนินการในเชิงเดียวกับผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติจึงเป็ น การ
ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ ปฏิ บั ติ ง านตามระดั บ ของความ
เชี่ยวชาญ
4. การดาเนินการ นักเรี ยนต้ องปฏิบัติ งานด้ วยตนเองโดย
ครู ผ้ ู สอนให้ การสนั บ สนุ น หรื อ ชี แ้ นะแหล่ ง ความรู้ หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี ้ครูผ้ สู อนต้ องสนับสนุนความร่วมมือใน
การสร้ างความรู้
5. การติดตามผลงาน นักเรี ยนนาเสนอความก้ าวหน้ าของงาน
ตามแผนที่ได้ เสนอ ครูผ้ สู อนต้ องสนับสนุนการสะท้ อนความรู้เพื่อให้
เข้ าใจ นั กเรี ยนควรต้ องสามารถตรวจสอบเปรี ยบเที ยบ การ
ปฏิบัติงานของตนเองกับการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญ ผู้อื่นหรื อ
ระหว่ างกลุ่ มนั กเรี ยนด้ วยกั น เพื่ อให้ นั กเรี ยนสามารถประเมิ น
ตรวจสอบตนเองตลอดระยะเวลา การเรียนรู้ และนักเรียนต้ องมีโอกาส
ในการประเมินโครงการ และนาเสนอการปรับปรุ งแผนเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
6. การประเมิน ครู ผ้ สู อนร่ วมกับนักเรี ยนในการประเมินผล
การเรี ย นรู้ จากผลงานที่ ไ ด้ ร วมทัง้ ประเมิ น กระบวนการใน
การปฏิบตั ิงานเพื่อให้ ได้ ความรู้นนั ้
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ตาราง 6 (ต่อ)
การจัดการเรียนรู้
หลักการของการจัดการเรียนรู้
เชิงสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
ชักชวนให้ สงสัย สนใจ
การสร้ าง และกระตุ้นให้ นักเรี ยนเกิดความสนใจในสิ่งที่จ ะ
(นาถศจี สงค์อินทร์ , 2557, 35-45) เรี ย นรู้ เป็ น จุด เริ่ ม ต้ น ที่ ส าคัญ ที่ จ ะท าให้ นัก เรี ย นก้ า วเข้ า สู่
ความพร้ อ มที่จ ะเรี ยนรู้ ในเรื่ องนัน้ ๆ ที่เกิดจากแรงจูงใจของ
ตนเอง ในขณะเดียวกันสถานการณ์ และสภาพแวดล้ อมเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ครู ผ้ ูสอนต้ องคานึงถึง เพื่อกระตุ้นให้ นักเรี ยน
เกิดความสนใจ
ใส่ใจความแตกต่างด้ วย
การจัดการเรี ยนรู้ จึงต้ องมีความหลากหลาย และสามารถ
นวัตกรรมการเรียนรู้ และ
ตอบสนองต่อความถนัดในการเรียนรู้ของนักเรียน
กิจกรรมที่หลากหลาย
(นาถศจี สงค์อินทร์ , 2557, 35-45)
ใช้ คาถามกระตุ้นให้ คิด
การกระตุ้น การเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น โดยการตัง้ ค าถามมี
(นาถศจี สงค์อินทร์ , 2557, 35-45) จุ ด มุ่ ง หมายหลายประการขึ น้ อยู่ กั บ ครู ผ้ ู ส อนว่ า ก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียนไว้ อย่างไร เพื่ออะไร เช่น ถาม
ความรู้ ถามเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ ข้ อ เท็ จ จริ ง ถามเกี่ ย วกับ ใคร
(Who) อะไร (What) เมื่อไร (When) ที่ไหน (Where) รวมทัง้
ใช่หรื อไม่ คาถามความเข้ าใจ คาถามการนาไปใช้ คาถามที่
ให้ จ าแนกแยกแยะ ค าถามการสั ง เคราะห์ ค าถามที่ ใ ช้
กระบวนการคิด หรือคาถามเพื่อประเมินค่า
พิชิตปัญหาด้ วยปัญญาของตน ครู ผ้ สู อนต้ องคานึงถึงศักยภาพของแต่ละบุคคล ครู ผ้ สู อน
(นาถศจี สงค์อินทร์ , 2557, 35-45) จึงต้ องมีความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู้ ที่
สาคัญ คือ ต้ องสอนวิธีคิดและวิธีเรียนที่หลากหลาย
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ตาราง 6 (ต่อ)
การจัดการเรียนรู้
หลักการของการจัดการเรียนรู้
เชิงสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
ฝึ กฝนการแลกเปลี่ยน
ความแตกต่ า งของนัก เรี ย น คื อ ต้ น ทุน ของการเกิด สิ่ งใหม่ๆ
เรียนรู้
เรื่ อ งราวใหม่ ๆ ความคิดใหม่ๆ การจัดการเรี ยนรู้ จึงต้ องจัดให้
(นาถศจี สงค์อินทร์ , 2557, นัก เรี ย นได้ มี สัง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ทัง้ กลุ่ม ย่ อ ยกลุ่ม ใหญ่ ทัง้
35-45)
ภายใน และภายนอกห้ อ งเรี ยนตลอดจนสังคมอื่นๆ ภายนอก
โรงเรียน
นาสู่ความคิดใหม่
การจัด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น นัก เรี ย นเป็ น ส าคัญ โดยค านึ ง ถึ ง
(นาถศจี สงค์อินทร์ , 2557, 35-45) ความแตกต่างของบุคคล การใช้ นวัตกรรมที่หลากหลายให้
นักเรี ยนมีโอกาสเลือกตัดสินใจ กล้ า ท้ าทายกับปั ญหาต่างๆ
ในรูปแบบการเรียนรู้ทงเดี
ั ้ ่ยว กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
ให้ ลงมือทา
การจัดให้ นักเรี ยนได้ ปฏิบัติซา้ ๆ จะช่วยให้ นักเรี ยนมีความ
(นาถศจี สงค์อินทร์ , 2557, 35-45) คล่องแคล่วในการคิดและการลงมือทาจนเกิดทักษะใหม่ๆ ได้
เสมอ
นาเสนอผลงาน
การฝึ กนาเสนอผลงานจึ งเป็ นอุบายอันแยบคายวิธี ห นึ่ ง ที่
(นาถศจี สงค์อินทร์ , 2557, 35-45) ช่วยให้ นักเรี ยนเกิดความคิดสร้ างสรรค์ และพัฒนาทักษะที่
เป็ นตั ว ตนเป็ นเอ กลั ก ษณ์ ในกา รน า เสนอ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ใช้ การได้ อย่างเหมาะสม
การนาไปใช้ เป็ นเป้าหมายปลายทางที่ต้องการให้ เกิดกับนักเรี ยน
(นาถศจี สงค์อินทร์ , 2557, 35-45) เพราะ การนาไปใช้ เป็ นความจริ ง สัมพันธ์กบั
การดาเนินชีวิต
ของมนุษย์ การที่มนุษย์คิดสร้ างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
และคิดสิ่งใหม่ๆ ก็เพื่อตอบสนองความต้ องการของมนุษย์ทงสิ
ั ้ ้น แต่
สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงตระหนักส าหรับนักคิ ด รุ่ นใหม่ คือ ต้ องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
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ตาราง 6 (ต่อ)
การจัดการเรียนรู้
หลักการของการจัดการเรียนรู้
เชิงสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
การเรี ยนรู้ ตามสถานการณ์จริง การเรี ยนรู้ นี ้เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นให้ เรี ยนรู้ ด้วยการฝึ กฝนและ
(ธนาวุฒิ แก้ วนุช, 2557, 61-72) ปฏิบตั ิงานที่มีคณ
ุ ค่าต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของนักเรี ยน การจัด
กิจกรรมมุ่งเน้ นการใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาจากสถานการณ์ที่ซับซ้ อน
เป็ นแรงจู งใจให้ นักเรี ยนกล้ าที่ จะปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จที่ ได้ รั บ
มอบหมาย โดยครู ผ้ สู อนต้ องให้ อิสระทางความคิด และมีปฏิสัมพันธ์
กับนักเรียน
การเรียนรู้แบบนาตนเอง
นัก เรี ย นมี โ อกาสในการวางแผนการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
(ธนาวุฒิ แก้ วนุช, 2557, 61-72) อย่างครบวงจร ส่วนครู ผ้ สู อนมีบทบาทเป็ นกัลยาณมิตรที ทา
หน้ าที่ กระตุ้น แนะแนว ช่วยเหลือ
การสอนเพื่อส่งเสริม
เป็ นการจัดประสบการณ์ที่ให้ นกั เรียนได้ ค้นพบ ได้ เห็น ได้ ยิน
ความคิดสร้ างสรรค์
ได้ สั ม ผั ส ผลงานที่ เ ป็ น ความคิ ด สร้ างสรรค์ ใน ด้ า นที่
(ธนาวุฒิ แก้ วนุช, 2557, 61-72) นักเรี ยนถนัด สนใจ ซึ่งจะเป็ นการกระตุ้น สร้ างแรงบันดาลใจ
ได้ แ นวทาง และได้ ค วามคิ ด ที่ ห ลากหลาย ให้ เ วลาและให้
โอกาสในการคิดจินตนาการ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ และ
เป็ นการเรียนรู้ที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจในการศึกษาค้ นคว้ าและ
การเรียนรู้แบบร่วมแรงรวม ปฏิบัติงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายซึ่งถือว่าเป็ นความสาเร็ จของกลุ่ม
พลัง
เน้ นการทางานคละความสามารถของสมาชิก
(ธนาวุฒิ แก้ วนุช, 2557, 61-72)
การเรียนรู้แบบโครงงาน
การเรี ยนรู้ นี ้เป็ นกระบวนการสอนที่ลุ่มลึก เน้ นการให้ นักเรี ยนเรี ยนรู้
(ธนาวุฒิ แก้ วนุช, 2557, 61-72) การทากิจกรรมด้ วยตนเองผ่านประสบการณ์ต่างๆ จนสาเร็ จ ดาเนินงาน
มักเริ่ มต้ นจากการใช้ ปัญหาอาศัยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานจะมีจดุ มุ่งหมายให้ นกั เรี ยน
ทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความสนใจ
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ตาราง 6 (ต่อ)
การจัดการเรียนรู้
เชิงสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมนอกห้ องเรียนเชิง
สร้ างสรรค์ และผลิตภัณฑ์
(ธนาวุฒิ แก้ วนุช, 2557, 61-72)

หลักการของการจัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมนี ้ประกอบไปด้ วยกิจกรรมต่าง ต่อไปนี ้
1. การสร้ างบริษัทจาลอง และการฝึ กงานเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้
ฝึ กหัดการเป็ นผู้ประกอบการ
2. สร้ างอุด มการณ์ โ ดยการกระตุ้น สิ่ ง เร้ าภายใน โดย
การจัดการแข่งขันภายในโรงเรี ยน หรื อภายนอกโรงเรี ยน และ
มีรางวัลที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้
3. กา รศึ ก ษา ดู ง า น และ กา รแบ่ ง ปั นแลกเ ปลี่ ย น
ประสบการณ์จากวิทยากรภายนอก
4. การแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ จ ากวิ ท ยากร
ภายนอกโดยเฉพาะผู้ประกอบการในชุมชน หรือท้ องถิ่น

จากตารางผู้วิได้ สรุ ปแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่นามาใช้ ใน
งานวิจยั ในครัง้ นี ้ ดังต่อไปนี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้ ดังต่อไปนี ้
1. การจัดกิจกรรมให้ นักเรียน ได้ มีโอกาสคิด ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้
นักเรียนมีความพร้ อมในการเรียนรู้ เปิ ดใจที่จะรับรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูผ้ สู อน
2. การจัดกิจกรรมโดยให้ นกั เรียนได้ พบเห็นของจริง ซึ่งมีการให้ ความรู้จากการศึกษา
ดูงานจากวิทยากรภายนอกโดยเฉพาะผู้ประกอบการในชุมชน หรื อท้ องถิ่น แล้ วนามาเปรียบ โดย
การใช้ จินตนาการของตนเองในการผลิตผลงาน หรือชิ ้นงานออกมาให้ อยู่ในเชิงประจักษ์
3. การจัดกิจกรรมที่เน้ นนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้ ต่า งๆ
ส่งผลให้ นักเรี ยนได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน วางแผนการทางานร่ วมกัน จะส่งให้
สามารถพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนที่ต้องการพัฒนาได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
4. การจัด กิ จ กรรมที่ เ น้ น ให้ นัก เรี ย นได้ ล งมื อ กระท าจริ ง โดยการใช้ ค วามคิ ด ใน
การพัฒนาผลงาน หรื อชิน้ งานออกมา ซึ่งอาศัยปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชน อาจจะเป็ นปั ญหาที่มี
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ความสาคัญหรื อปั ญหาเพียงเล็กน้ อย แล้ วนาปั ญหานันมาวิ
้
เคราะห์ สังเคราะห์ หลังจากนัน้ จึง
สร้ างผลผลิต หรือชิ ้นงาน เพื่อแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ และเป็ นผลผลิต หรือชิ ้นงานที่สามารถใช้ ได้ จริง
5. การจัดกิจกรรมที่เน้ นให้ นักเรี ยนได้ มีโอกาสในการวางแผนการผลิตผลงานหรื อ
ชิ ้นงาน ตามความสนใจของตนเอง และนาเสนอผลงาน หรือชิ ้นงานที่ตนเองที่ผลิตขึ ้นให้ บุคคลอื่น
ได้ รับทราบ
6. การประเมินผล ครูผ้ สู อนร่วมกับนักเรียนในการประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานที่
ได้ ร วมทัง้ สรุ ป กระบวนการในการปฏิ บัติ ง านทัง้ หมดที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามรู้ จากการจัด
การเรียนรู้นนั ้
จากการศึ ก ษาปรั ช ญาทางการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การพัฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์ และการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ผลิต ภัณฑ์ ผู้วิจัย
สังเคราะห์กิจกรรมการจัดการเรี ย นรู้ ของรู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้ เชิ งสร้ า งสรรค์ เพื่อ ส่ง เสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 เป็ น 6 ขันตอน
้
ดังนี ้
ตาราง 7 การสังเคราะห์ขนั ้ ตอนการจัดการเรียนรู้ ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
ปรัชญาทาง
การศึกษาที่
เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์
การพั ฒ นาความคิ ด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง
นั ก เรี ย นนั น้ จะต้ อง
พัฒ นาจิ ต ใจ กระตุ้น
ให้ นั ก เรี ย นมี ค วาม
พร้ อมต่อการเรียนรู้

ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
กับความคิด
สร้ างสรรค์

การจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์
การจั ด กิ จ กรรมให้
นัก เรี ย น ได้ มี โ อกาส
คิ ด ในรู ป แบบต่ า งๆ
เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้
นักเรียนมีความพร้ อม
ในการเรียนรู้ เปิ ดใจที่
จะรับรู้ ในการจัด การ
เรียนรู้ของครูผ้ สู อน

สังเคราะห์
ได้ เป็ น
ขันที
้ ่1
การกระตุ้นการคิด
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ตาราง 7 (ต่อ)
ปรัชญาทาง
การศึกษาที่
เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์
การเรี ยนรู้ ที่จัดขึ น้ นัน้
ต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์
กั บ ธรรมชาติ และ
ความจริ ง ที่ เ ป็ น วัต ถุ
สามารถจับต้ องได้

ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
กับความคิด
สร้ างสรรค์
- ความคิดสร้ างสรรค์จะ
เกิ ดจากการที่ มี ความ
ขัดแย้ งกันระหว่ างแรง
ขั บทางเพศ ซึ่ งจะถู ก
ผลักดันให้ แสดงออกมา
ภายใต้ จิ ต ส านึ ก กั บ
ความรู้ สึ กผิ ดชอบชั่วดี
ในสังคมที่อาศัยอยู่
- ผู้เรี ยนได้ ท ากิ จกรรม
กลุ่ ม โดยแต่ ล ะกลุ่ ม
ผู้ เ รี ย น จ ะ ต้ อ ง มี
คุณสมบัติที่แตกต่างกัน

การจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์

สังเคราะห์
ได้ เป็ น

การจั ดกิ จกรรมโดยให้
ขันที
้ ่2
นักเรี ยนได้ พบเห็ นของ การเรียนรู้จากของ
จริ ง ซึ่ งมี การให้ ความรู้ จริงด้ วยการทางาน
จากการศึกษาดูงานจาก
กลุ่ม
วิ ทยา กรภา ย น อ ก
โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ในชุ มชน หรื อท้ องถิ่ น
แล้ วน ามาเปรี ยบ โดย
การใช้ จิ นตนาการของ
ตนเองในการผลิตผลงาน
หรือชิ ้นงานออกมาให้ อยู่
ในเชิงประจักษ์
การจั ดกิ จกรรมที่ เน้ น
นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ร่วมกัน
ส่ งผลให้ นั กเรี ยนได้ มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น
วางแผนการท างาน
ร่ วมกัน จะส่งให้ สามารถ
พัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียนที่ต้องการพัฒนา
ได้ ง่ายยิ่งขึ ้น

ขันที
้ ่3
การวางแผน
การทางาน
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ตาราง 7 (ต่อ)
ปรัชญาทาง
การศึกษาที่
เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์
ใ น ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
นั ก เ รี ย น ต้ อ ง มี
การศึ ก ษาหาความ
จริ ง จากการสั ง เกต
สัมผัส จับต้ อง โดยให้
นั ก เ รี ย น ไ ด้ ล ง มื อ
ปฏิ บั ติ ผ ลงาน โดย
การค้ นคว้ าหาความรู้
ด้ วยตนเอง

ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
กับความคิด
สร้ างสรรค์
- ครู ผู้ สอนจะต้ อง
ตระหนั กถึ งความคิ ด
สร้ างสรรค์ของนักเรี ยน
แต่ ละคนมี ความรู้
ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง
ในเรื่ อ งราวต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับความคิ ด
สร้ างสรรค์ เปิ ดโอกาส
ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ผ ลิ ต
ผลงานด้ วยตนเอง

การจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์

สังเคราะห์
ได้ เป็ น

การจัดกิจกรรมที่เ น้ น
ขันที
้ ่4
ให้ นกั เรียนได้ มีโอกาส การสร้ างสรรค์ผลงาน
ในการสร้ างผลงาน
ห รื อ ชิ ้น ง า น ต า ม
ความสนใจของ
ตนเอง

การจั ด กิ จ กรรมที่ ใ ห้
ขันที
้ ่5
นั ก เ รี ย น น า เ ส น อ การนาเสนอผลงาน
ผลงาน หรื อ ชิน้ งานที่
ตนเองที่ ผ ลิ ต ขึ น้ ให้
บุคคลอื่นได้ รับทราบ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ขันที
้ ่6
ค รู ผู้ ส อ น ร่ ว ม กั บ การประเมินผลงาน
นั ก เ รี ย น ใ น ก า ร
ประเมินผลการเรี ยนรู้
จากผลงานที่ได้
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จากตาราง ผู้วิจยั สังเคราะห์ขนตอนออกมาเป็
ั้
น 6 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
ขันที
้ ่ 1 การกระตุ้นการคิด
ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน โดยการกระตุ้นให้
นักเรียนมีความพร้ อมต่อการเรียนรู้ การค้ นหาความคิดใหม่ๆ และเป็ นการกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียนทุกคนให้ มีความพร้ อมในกระบวนการคิด
ขันที
้ ่ 2 การเรียนรู้จากของจริงด้ วยการทางานกลุ่ม
การเรี ยนรู้ ที่จัดขึน้ นันต้
้ องมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ และความจริ งที่เป็ นวัตถุ
สามารถจับต้ องได้ โดยการให้ นักเรี ยนได้ ศึกษาความรู้ จากการศึกษาดูงานจากวิทยากรภายนอก
โดยเฉพาะผู้ ป ระกอบการในชุ ม ชน หรื อ ท้ อ งถิ่ น และมี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ให้ นั ก เรี ย นโดยคละ
ความสามารถในการเรี ยนรู้ สติปัญญา และเพศ แล้ วนาความรู้ ที่ได้ จากการศึกษานามาเปรี ยบ
โดยการใช้ จินตนาการของตนเองในการผลิตผลงาน หรือชิ ้นงานออกมาให้ อยู่ในเชิงประจักษ์
ขันที
้ ่ 3 การวางแผนการทางาน
การจัดกิจกรรมที่เน้ นนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้ ต่างๆ
ส่งผลให้ นักเรี ยนได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน วางแผนการทางานร่ วมกัน จะส่งให้
สามารถพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนที่ต้องการพัฒนาได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
ขันที
้ ่ 4 การสร้ างสรรค์ผลงาน
ให้ นักเรี ยนลงมือสร้ างสรรค์ผลงานตามที่ได้ วางแผนไว้ จากศึกษาการค้ นคว้ าหา
ความรู้ด้วยตนเอง ตามความสมัครใจของนักเรียน โดยมีครูเป็ นผู้ให้ คาปรึกษา ชี ้แนะ
ขันที
้ ่ 5 การนาเสนอผลงาน
การจัดกิจกรรมที่ให้ นักเรี ยนนาเสนอผลงาน หรื อชิ ้นงานที่ตนเองที่ผลิตขึ ้นให้ บุคคล
อื่นได้ รับทราบ
ขันที
้ ่ 6 การประเมินผลงาน
การประเมินผล ครูผ้ สู อนร่วมกับนักเรียนในการประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานที่ได้
3.4. กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาปรัชญาที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
กับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ และการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเอกสารต่างๆ
พบว่า มีการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์อยู่หลากหลาย ผู้วิจัยได้ เลือก
การจัดการเรียนรู้ที่เป็ นที่ร้ ูจกั และมีความเกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ในครัง้ นี ้ ดังนี ้
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3.4.1. การจัดการเรียนรู้ท่มี าจากลัทธิจิตนิยม
การจัดการเรียนรู้ ที่มาจากลัทธิจิตนิยม ซึ่งมีทฤษฎีที่ข้อง คือ ทฤษฎีความคิด
สร้ างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์ ประกอบด้ วยการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคการคิดนอกกรอบ
เดอร์ โบโน (De Bono, 1986, 5-8) ได้ กล่ าวถึ งเทคนิ คการจัดการเรี ย นรู้
กระบวนการคิดนอกกรอบ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเกิดแนวคิด และสามารถสร้ างแนวคิดขึ ้นมาได้
โดยประกอบไปด้ วยขันตอน
้
และการใช้ เทคนิคต่างๆ ดังนี ้
1. ขัน้ ตอนการคิ ด เพื่ อ ให้ อ อกไปจากกรอบที่ ค รอบง าอยู่ แ ละ
สามารถเกิดแนวคิดซึ่งประกอบด้ วยเทคนิคต่างๆ ดังนี ้
1.1. เทคนิคการหาแนวคิดครอบงา และองค์ประกอบที่สาคัญ
ของปัญหา (Dominant Ideas and Crucial Factors) กล่าวคือ ในสภาพการณ์ที่เป็ นปัญหาคนเรา
จะมีความคิดครอบงาทาให้ คิ ดแก้ ปัญหาไปตามแนวคิ ดเดิม บางครัง้ ไม่สามารถแก้ ปัญ หาได้
แนวคิดที่ครอบงาทาให้ ปิดแนวคิดอื่นๆ ที่เป็ นความคิดแปลกใหม่ เป็ นความคิดริ เริ่ ม ดังนัน้ เมื่อ
ต้ องการแก้ ปัญหาจึงต้ องใช้ เทคนิคการคิดว่ากรอบครอบงานันคื
้ ออะไร
1.2. เทคนิคการเลื่อนการตัดสินใจ (Suspended Judgement)
กล่าวคือ เมื่อคิดแก้ ปัญหาในปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง แนวคิดบางอย่างอาจมองดูแล้ วว่าไม่น่าใช้
แก้ ปัญหาได้ หรื อดูพิสดารต่างจากสภาวการณ์ โดยทั่วไป ขอแนะนาว่าอย่ารี บด่วนตั ดสินใจว่า
แนวคิดนัน้ ไม่สมเหตุสมผลแต่ควรให้ ระยะเวลาการตัดสิ นแนวคิ ดนีอ้ อกไปอีก แล้ วกลับมาคิด
ทบทวนอี ก ครั ง้ ว่ า แนวคิ ด นี ม้ ี อ ะไรเป็ นส่ ว นดี อะไรที่ น่ าจะน ามาใช้ ใ นการสร้ างแนวคิ ด ที่เป็ น
ประโยชน์ได้ และวิธีการอย่างไร
1.3. เทคนิ ค การเปลี่ ย นความเชื่ อ เดิ ม ( Challenging
Assumptions) กล่าวคือประสบการณ์เดิม หรื อความเชื่อเดิมเป็ นสิ่งที่จากัดขอบเขตของแนวคิดที่
จะใช้ ในการแก้ ปัญหา จึงต้ องพยายามคิดที่จ ะเปลี่ยนความเชื่อ เดิม เพราะ ปั จ จุบันจะเห็นได้
ชัดเจนว่าปัญหาเดียวกันมีแนวทางแก้ ปัญหาได้ มากมายไม่ใช่เฉพาะวิธีการเดิมๆ ที่เคยใช้ มาอดีต
1.4. เทคนิคการหาคาตอบหลายๆ ทาง วิธีการนีจ้ ะทาให้
ทราบความเชื่อเดิมและสร้ างแนวคิดได้ หลายๆ แนวคิดในการแก้ ปัญหาโดยการถามว่าทาไม (The
Why Technique) ถามไปเรื่ อยๆ เพื่อให้ สามารถทราบว่าความเชื่อเดิมที่กาหนดแนวคิดมีอย่างไร
และเพื่อเปลี่ยนความเชื่อเดิมว่าไม่จาเป็ นเฉพาะแนวคิดแบบเดียวเท่านันที
้ ่จะใช้ เป็ นแนวทางใน
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การแก้ ปัญหาถ้ าคนเราเกิ ดแนวคิ ดใหม่ ๆ เกิดความเชื่อ ใหม่ก็จ ะทาให้ ค นเรามีแ นวคิด ใหม่ ใ น
การแก้ ปัญหาเกิดขึ ้นได้ หลายๆ แนวคิด หรือหลายๆ วิธี
2. การสร้ างแนวคิดโดยใช้ เทคนิคกระบวนการคิดเพื่อทาให้ เกิดการคิด
2.1. การจัดการเรี ยนรู้ แบบการคิดแบบเป็ นรายบุคคล หรื อกลุ่ม
ชันเรี
้ ยนที่มีรูปแบบกลุ่มไม่เป็ นทางการ
1) การสร้ างแนวคิดอื่น (The Generation of Alternative)
หมายถึง การระลึกอยู่เสมอในความคิดว่าแนวทาง หรื อ วิถีทางในการแก้ ปัญหาหนึ่งๆ ไม่ได้ มี
คาตอบหรื อวิธีการเดียว แต่มีได้ หลากหลาย จึงต้ องพยายามคิดหาวิธีการ หรื อแนวทางอื่นๆ มา
แก้ ปัญหา
2) การสุ่ม หรือเลือกคาจากตารามาเป็ นสิ่งกระตุ้นให้ คิดว่า
คาที่ส่มุ ได้ นนั ้ จะทาให้ เกิดแนวคิดในการแก้ ปัญหาได้ อย่างไร
3) การใช้ เ ทคนิ ค การคิ ด แบบโป เป็ น การคิ ด ที่ สูง เหนือ
สติปัญญากว่าคาตอบที่ว่า ใช่/ไม่ใช่ (Po : Beyond Yes/No) หมายถึง การคิดที่มีความคิ ด ใน
ทางบวกยอมรับในหลักการที่ว่าปั ญ หาทุกปั ญหาสามารถแก้ ไ ข หรื อ หาคาตอบได้ จึงเกิดแรง
กระตุ้นสร้ างพลังความคิด หรือความพยายามคิดเพื่อใช้ แนวคิดที่มีอยู่แล้ ว
2.2. การคิดแบบกลุ่มเป็ นทางการ หมายถึง เทคนิคของการจัดกลุ่ม
แล้ วสร้ างแนวคิดจากลุ่มรวมกัน หรื อ เรี ยกว่า การระดมสมอง (Brainstroming) เป็ นการสร้ าง
โอกาส และให้ อิสระกับสมาชิกได้ เสนอแนวคิดออกมาโดยไม่มีการตัดสินใจแนวคิดในช่วงนันๆ
้
เมื่อได้ แนวคิดต่างๆ ก็นามารวบรวมแล้ วทาการพิจารณาคัดเลือก เพื่อนามาพัฒนาหรื อดัดแปลง
ในจุดต่างๆ มาใช้ ในการแก้ ปัญหาต่อไป อาจสร้ างเกณฑ์ในการประเมิน เช่น เวลา ความเหมาะสม
งบประมาณ ความเป็ นไปได้ เป็ นต้ น
2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคการตรวจสอบรายการ (Checklist)
ออสบอน (Osborn, 1963, 137) ได้ กล่ าวว่ า เทคนิ คการตรวจสอบ
รายการเป็ นวิธีที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ การจดบันทึกลงบนรายการความคิดที่เป็ นแรงบันดาลใจของ
ตนเองแบบตรวจสอบรายการที่ร้ ู จักกันดี คือ แบบตรวจสอบรายการสาหรับการคิดสร้ างสรรค์
และการแก้ ปัญหา คือ 73 คาถามกระตุ้นความคิด ของออสบอน “73 idea-spurring question”
เป็ นคาถามที่กระตุ้นในการทาให้ เหมาะสม (Adapt) การดัดแปลง (Modify) การขยาย (Magnify)
การย่อให้ ลดลง (Minify) การใช้ สิ่งทดแทน (Subdtitute) และอื่นๆ
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3.4.2. การจัดการเรียนรู้ท่มี าจากลัทธิวัตถุนิยม
การจัดการเรียนรู้ที่มาจากลัทธิวตั ถุนิยม ซึ่งมีทฤษฎีที่ข้อง คือ ทฤษฎีความคิด
สร้ างสรรค์เชิงมนุษนิยม และทฤษฎีซินเนติคส์ ประกอบด้ วยการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
1) การทัศนศึกษา (Field Trip)
ทิศนา แขมมณี (2553, 343-346) กล่าวว่า การนานักเรี ยนเดินทาง
ไปยังแหล่งเรียนรู้ โดยมีการศึกษาหาความรู้จากสิ่งต่าง ซึ่งจะทาให้ นกั เรียนได้ รับประสบการณ์ตรง
จากการเรียนรู้จากสภาพจริง โดยที่ครู และนักเรียนต้ องร่วมกันวางแผนการดาเนินการทัศนศึกษา
ในด้ านต่าง เช่น การเดินทาง ค่าใช้ จ่าย กาหนดการเดินทาง และหน้ าที่ความรับผิดชอบ เป็ นต้ น ใน
การจั ด การเรี ย นรู้ โดยการทั ศ นศึ ก ษานี ้ จะเป็ น การจัด การเรี ย นรู้ ที่ ท าให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความ
สนุกสนานในการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลทาให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ที่ดี และนักเรียนได้ มีโอกาสสัมผัส
หรือพบเห็นของจริง ซึ่งเป็ นการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่ง
2) การทางานเป็ นกลุ่ม
วรัญญา กิ่งสวัสดิ์ (2560, ออนไลน์ ) กล่าวว่า การทางานกลุ่มเป็ น
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ทาให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ประหยัดแรงงาน ค่าใช้ จ่าย
และทาให้ ได้ ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
3.4.3. การจัดการเรียนรู้ท่มี าจากลัทธิประสบการณ์ นิยม
การจัด การเรี ย นรู้ ที่ ม าจากลัท ธิ ป ระสบการณ์ นิ ย ม ซึ่ ง มี ท ฤษฎี ที่ ข้ อ ง คื อ
ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม ประกอบด้ วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
1) การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)
จินดารัตน์ โพธิ์ นอก (2560, ออนไลน์ ) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้
เชิงรุ กสามารถทาได้ ทงั ้ ใน และนอกห้ องเรี ยน การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กเป็ นการเรี ยนที่เปิ ดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สงู สุด ส่วนผู้สอนทาหน้ าที่เป็ นผู้อานวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรียนเป็ นผู้ปฏิบตั ิด้วยตนเอง ซึ่งทาให้ ผ้ เู รียนได้ ค้นพบความรู้ พัฒนาความสามารถ เกิดเจตคติที่ดี
และมีประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง การเรี ยนรู้ เชิงรุ กช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ เข้ าใจ
จดจ า และประมวลผลข้ อ มู ล ที่ เ รี ย น และท าให้ บ ทเรี ย น และกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนมี
ความหมายและน่าสนใจทังผู
้ ้ สอน และผู้เรียน
2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning)
ภัทราวดี มากมี (2559, ออนไลน์ ) กล่าวถึงกิจ กรรมการจัดการเรี ยนรู้
แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เพื่อฝึ กทักษะการคิดแก้ ปัญหาอย่างมีเหตุผล และเป็ นระบบให้ แก่นกั เรี ยน
โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่เน้ นทักษะกระบวนการคิดแก้ ปัญหา การคิดสร้ างสรรค์ คิดวิจารณญาณ
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การสืบค้ น และรวบรวมข้ อมูล กระบวนการกลุ่ม การบันทึกและการอภิปราย ซึ่งลักษณะของ
ปั ญหาจะเกิดขึน้ จริ งในชีวินประจาวันของนักเรี ยน และคาตอบของปั ญหานันไม่
้ ตายตัว ไม่มีผิด
หรื อ ถูก และต้ องเป็ นปั ญหาที่เร้ าความสนใจของนักเรี ยนได้ ดี โดยมี ขัน้ ตอน ดังนี ้ 1) ทดสอบ
ความรู้ เกี่ ย วกับเนื อ้ หาที่ จะสอนก่ อ นเรี ย น 2) ให้ ค วามรู้ เบื อ้ งต้ น ก่ อ นเริ่ ม กิจ กรรมการเรี ยนรู้
3) เปิ ดโอกาสให้ เด็กเสนอสิ่งที่อยากเรี ยนรู้ 4) แบ่งกลุ่มเด็กในการทากิจกรรม 5) สร้ างกติกาใน
การร่วมกิจกรรมในชันเรี
้ ยน 6) ให้ เด็กลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้ วยตนเอง 7) ครูให้ เด็กสรุปสิ่งที่เรี ยนรู้
จากการท ากิ จ กรรม และให้ เ ด็ ก ได้ น าเสนอผลงานของตน 8) ประเมิ น ผลการจัด การเรี ย นรู้
ตามสภาพจริง
3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน (Project Based Learning)
ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2557, 19-28) กล่าวว่า โครงงานเป็ นการลงมือ
ปฏิบตั ิเพื่อต่อความความรู้ของตนเองขึ ้นมา โดยผ่านกระบวนการการทางานกลุ่มที่จะส่งผลให้ เกิด
ความรู้ใหม่ มีการนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานออกมาเป็ นรูปธรรม เป็ นการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ เนื่องจาก ผู้เรียนได้ ลงมือปฏิบตั ิเพื่อฝึ กทักษะต่างๆ ด้ วยตนเองทุกขันตอนโดยมี
้
ครู เป็ น
ผู้ควบคุมดูแล และให้ แรงเสริมแก่นกั เรียน
4) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ศูน ย์ ส ะเต็ ม การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (2560, 12-24) กล่ า วถึ ง การจัด
การเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเป็ นการเรี ยนรู้ ผ่านกิจ กรรม หรื อ โครงงานที่บูรณาการการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3.4.4. การจัดการเรียนรู้ท่มี าจากลัทธิอัตถิภาวะนิยม
การจัดการเรี ยนรู้ ที่มาจากลัทธิอตั ถิภาวะนิยม ซึ่งมีทฤษฎีที่ข้อง คือ ทฤษฎีอูต้า
ประกอบด้ วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
1) การเรียนรู้โดยการแก้ ปัญหา (Problem Sloving)
ต่อเกียรติ น้ อ ยสาลี (2560, ออนไลน์ ) ได้ กล่าวถึง การเรี ยนรู้ โดย
การแก้ ปัญหา หมายถึง การแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ โดยใช้ วิธีการต่างๆ ซึ่งในการระบุปัญหาที่
แท้ จริ ง เป็ นขัน้ ตอนการแยกแยะรายละเอียดของความแปรเปลี่ยนที่ไม่ทราบสาเหตุด้วยคาถาม
3 คาถาม เพื่อยืนยันเหตุการณ์นัน้ ๆ ว่าเป็ นปั ญหาหรื อไม่ คือ 1) มีความผิดปกติ เกิดขึน้ หรื อไม่
2) ความผิดปกตินนั ้ ยังไม่ทราบสาเหตุใช่หรื อไม่ 3) คุณต้ องการทราบสาเหตุของความผิดปกตินนั ้
ใช่หรือไม่ ถ้ าใช่ทงั ้ 3 ข้ อ แสดงว่าเป็ นปัญหา โดยมีขนตอนการวิ
ั้
เคราะห์ปัญหา ดังนี ้
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1) การระบุปัญหา หมายถึง การระบุสิ่งที่เกิดความผิดปกติอย่างชัดเจน
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกันตามขอบเขตของความผิดปกติ และช่วยให้ เก็บข้ อมูลได้ อย่างตรง
ประเด็น
2) การเก็บรวบรวมข้ อมูล หมายถึง การรวบรวมข้ อเท็จจริ งจาก
บุคคล และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่เกิดความผิดปกติ และอาการความผิดปกติ เพื่อ อธิ บาย
ปัญหาที่เกิดขึ ้นให้ เกิดความชัดเจน และสามารถระบุปัญหาได้
3) ระบุสาเหตุที่เป็ นไปได้ หมายถึง การระบุแหล่งที่มาหรือต้ นเหตุ
ของความผิดปกติ เพื่อหาสาเหตุที่เป็ นไปได้ ซึ่งการระบุสาเหตุทาได้ 2 วิธี คือ 1) จากความรู้ และ
ประสบการณ์ และ 2) จากความแตกต่าง และการเปลี่ยนแปลงของข้ อมูลในสภาวะที่เกิดปัญหา
และข้ อมูลในสภาวะที่ไม่เกิดปัญหา
4) การพิจารณาสาเหตุที่เป็ นไปได้ มากที่สุด หมายถึง การเลือก
สาเหตุที่สามารถอธิบายข้ อมูลของสภาวะที่เกิดปัญหาได้ อย่างถูกต้ อง ชัดเจน
2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคการเปรียบเทียบ (Analogy)
ออสบอน (Osborn, 1963, 138) กล่าวว่า เทคนิคการเปรี ยบเทียบเป็ น
เทคนิ คการค้ นพบความคิ ด 3 วิ ธี โดยใช้ วิ ธี ซิ นเน็ คติ ตส์ (Synectics) เป็ นฐานในการเปรี ย บเทียบ
ประกอบด้ ว ย 1. วิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บโดยตรง (Direct Analogy) เป็ น การค้ น หาเปรี ย บเที ย บ
ความสัมพันธ์ของปั ญหากับวิธีการแก้ ปัญหาในธรรมชาติ 2. การเปรี ยบเทียบบุคคล (Personal
Analogy) เป็ นการจินตนาการด้ วยตนเองไปสู่ปัญหา 3. การเปรี ยบเทียบจินตนาการ (Fantasy
Analogy) เป็ นการจินตนาการสิ่งหนึ่งที่กว้ างที่สดุ แล้ วเลือกปัญหาที่จะนาไปสู่วิธีการแก้ ปัญหา
3) การจัดการเรียนรู้โดยการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
โคแลนจี โ ล และเดวิ ส (Colangelo & Davis, 1991, 241-242) ได้
กล่าวถึง เทคนิควิธีการระดมพลังสมอง ดังนี ้ เทคนิควิธีการระดมพลังสมองมีความเชื่อในเรื่องของ
การตัดสินใจ และการค้ นหาสิ่งแปลกใหม่ โดยเทคนิควิธีการระดมพลังสมองนัน้ ไม่สามารถคิด
วิ พ ากษ์ (Critical) และคิ ด สร้ างสรรค์ ไ ด้ ใ นเวลาเดี ย วกัน การระดมสมองช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
บรรยากาศของการสร้ างสรรค์ ช่วยส่งเสริ มการจินตนาการ ช่วยสอนให้ เกิดลักษณะของความคิด
สร้ างสรรค์ (Creative Attitudes) และเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ นักเรียนได้ พิจารณาความคิดที่
หลากหลายก่อนที่จะแก้ ไขปัญหา
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อ งกับ กิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ ผู้วิจัยได้ นา
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ผ้ วู ิจยั ศึกษามาใช้ ในการจัดการเรียนรู้ตาม
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ขันตอนกิ
้
จกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 4-6 ที่ผ้ ูวิจัยได้ พัฒนาขึน้ โดยผู้วิจัยน า
กิ จ กรรม และเทคนิ ค การจั ด การเรี ย นรู้ มาผสมผสานเข้ า ด้ ว ยกัน เพื่ อ ใช้ ในการจัด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ให้ แก่นกั เรียนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
3.5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในโรงเรียนสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
การวัดผลประเมินผล เป็ นกระบวนการหนึ่งในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เนื่อ งจาก
การวัดเป็ นการตรวจสอบนักเรียน เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลเกี่ยวกับนักเรียนในรู ปแบบของคะแนนหรือ
คาบรรยายที่เกี่ยวกับผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่แสดงทังในระยะเวลาก่
้
อน ระหว่างหรื อหลังจาก
จัดการเรี ยนรู้ ส่วนการประเมินผลเป็ นกระบวนการนาข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ จ ากการวัดมาพิจารณา
ตัดสินว่า นักเรี ยนสามารถบรรลุเป้าหมาย หรื อจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาเพียงใด มีสิ่งใดที่
ต้ องการปรับปรุ ง และพัฒนาให้ ดีขึ ้น โดยพบว่า กิตติภา หิมพานต์ (2557, 59-69) ได้ กล่าวถึงการ
วัด และประเมินผลการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์นนสามารถประเมิ
ั้
นตามขันตอน
้
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ขันตอน
้
ดังนี ้
3.5.1. วิสัยทัศน์ กว้ างไกล
วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ภาพองค์การในอนาคต ซึ่งได้ มาจากปัญญาความคิด
มีความเป็ นไปได้ และสอดคล้ องกับเป้าหมายและภาระหน้ าที่ การประเมินวิสยั ทัศน์ (Vision) ทาให้
ทราบว่าวิสยั ทัศน์นนมี
ั ้ พลัง และประสิทธิภาพมากเพียงใด โดยการพิจารณาผลการดาเนินงานตาม
แผน และโครงการว่ามีความก้ าวหน้ าที่ม่งุ ไปสู่วิสัยทัศน์ เพียงใด ควรปรับปรุ งแก้ ไขการดาเนินงาน
เพื่อ ให้ เป็ นไปตามวิ สัย ทัศน์ อ ย่างไร เป็ นภาพเชิงบวกที่ สะท้ อ นถึง ความเป็ น เลิ ศ ของผลงานที่
สร้ างสรรค์ในอนาคต ซึ่งอาจจะกาหนดเวลาไว้ ด้วยก็ได้ การประเมินวิสัยทัศน์ เป็ นการประเมิน
มุมมองของนักเรียนในภาพรวมโดยดูความเชื่อมโยง (Share and Relate the Dreams) ของแต่ละ
ความคิดแล้ วเรียงลาดับความสาคัญ
3.5.2. ใส่ ใจ (Purpose)
ในการประเมินความก้ าวหน้ าของนวัตกรรมที่แสดงถึงความสร้ างสรรค์นนสิ
ั ้ ่ง
ที่จาเป็ นในการประเมิน คือ วัตถุประสงค์ ภาพรวมความสาเร็จความคุ้มค่าทังหมดของชิ
้
้นงานให้ มี
การใช้ ท รั พ ยากรให้ เกิ ด ประโยชน์ เ ต็ มที่ แ ละคุ้มค่ า เพราะการประเมิน วัต ถุประสงค์ หมายถึง
กระบวนการที่ก่อให้ เกิดสารนิเทศในการปรับปรุ งโครงการ และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์
ของงาน การตัดประเมินงาน เพื่อ ให้ ทราบว่างานนัน้ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ เพียงใดมี
ปัญหาอุปสรรคอย่างไร จะได้ เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงงาน

100
วัตถุประสงค์เป็ นการสนับสนุนเป้าหมาย การกาหนดเป้าหมายที่ทุกคนมี
อาจจะมีหลายเป้าหมายที่เชื่อมโยงกัน แต่ม่งุ ตรงไปที่วัตถุประสงค์เดียวที่ชัดเจน ในสาระสาคัญ
ของวัตถุประสงค์ คือ “วิธีการ” ของกระบวนการเพื่อให้ มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ คื อ การวัดค่าได้ ตาม
เป้าหมายกาหนด และเมื่อโครงการสิ ้นสุดก็จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการด้ วยกระบวนการของ
การดาเนินงานที่วดั ได้
3.5.3. เปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐาน (The Discrepancy Evaluation Model)
การวัด และประเมินผลเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน ต้ องมีเกณฑ์การประเมิน
โดยเทียบผลการทางาน (Performance : P) กับมาตรฐาน (Standard : S) มีลกั ษณะ ดังนี ้
1) ผลงานที่นาเสนอสามารถบอกระดับ หรืออัตราความเจริญงอกงามว่า
ผลงานที่นกั เรียนผลิตขึ ้นนันพั
้ ฒนามาจากเดิมเท่าไร
2) เป็ นการค้ นหาสาเหตุของความบกพร่องต่างๆ เพื่อหาวิธีการซ่อมเสริ ม
หรือปรับปรุงนักเรียน และปรับปรุงการเรียนรู้ต่อไป
3) เป็ นการนาผลจัดกิจกรรมจากการวัดมาสรุ ปว่าคุณภาพการเรี ยนของ
นั ก เรี ย น และคุ ณ ภาพการจั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษาว่ า ดี เ ลวเพี ย งใด เหมาะสมหรื อ ไม่ บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการเพื่อให้ เกิดชิ ้นงานที่สร้ างสรรค์มากน้ อยแค่ไหน
3.5.4. สานต่ อนวัตกรรม (Innovation Evaluation)
การประเมิ น นวัต กรรมทางการศึ ก ษา ใช้ เ กณฑ์ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพ
นวัตกรรมทางการศึกษา ดังนี ้
1) คุณค่าทางวิช าการ ได้ แก่ กระบวนการทาที่สมเหตุสมผล แสดงถึง
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี หรือจุดเน้ นของนวัตกรรมที่พฒ
ั นา มีความคิดรวบยอด และความถูกต้ อง
ของสาระความรู้ ที่นาเสนอ ตลอดจนมีขัน้ ตอนการปฏิบัติที่นาผลปฏิบัติที่สาเร็ จ และเกิดผลต่อ
กลุ่มเป้าหมายอย่างสร้ างสรรค์
2) ประโยชน์ ข องนวัต กรรม เป็ น ผลงานที่ น าสู่ก ารพัฒ นาด้ า นต่ า งๆ
อย่างสร้ างสรรค์ ทาให้ นกั เรียน และผู้เกี่ยวข้ องเกิดการเรี ยนรู้กันในทังระดั
้ บโรงเรี ยน และส่งผลถึงชุมชน
3) การมี ส่ ว นร่ ว ม หมายถึ ง การที่ ผ้ ูเ กี่ ย วข้ อ งได้ ร่ ว มกัน คิ ด วิ เ คราะห์
วางแผน ตัดสินใจ ประเมินและชื่นชมในผลงานที่เกิดขึ ้น
3.5.5. จัดสรรกระบวนการปฏิบัติ (Performance Assessment)
การประเมินผลการปฏิบัติงานมีระบวนการประเมิน ดังต่อไปนี ้ การประเมิน
การปฏิ บัติ งานของนักเรี ยน เป็ นการประเมิ นผลนัก เรี ย นซึ่ ง สัง เกตความสามารถและทัก ษะใน
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การทางาน และนาข้ อมูลที่ได้ ไปตรวจสอบว่า นักเรี ยนมีผลการปฏิบัติงานเป็ นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ หรือไม่
3.5.6. จัดลาดับสมมติฐานของการคิด (Hypothesis Thinking)
ในการประเมินผลงานว่าสร้ างสรรค์หรือไม่นนั ้ ผู้ประเมินสามารถประเมินจาก
คาตอบที่นักเรี ยนคาดคะเนไว้ ล่วงหน้ าอย่างมีเหตุผล เพื่อตอบความมุ่งหมายของงานที่วางไว้ เป็ น
ข้ อ ความที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของรายละเอียดที่ตัง้ ไว้ ล่วงหน้ า อย่างมีเหตุผล เข้ าในชัดเจน
สอดคล้ องกับสถานการณ์จริง และมีอานาจในการพยากรณ์สงู
3.5.7. คิดเชื่อมโยงองค์ ความรู้ (Think about Connectivity)
ความคิดสร้ างสรรค์นนั ้ ผู้ประเมินสามารถดูที่ความรอบรู้ ที่หลากหลายของ
นักเรี ยนในการประดิษฐ์ คิดค้ นนวัตกรรม และสามารถเชื่อมโยงความรู้ ต่างๆ เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่
เพื่อค้ นและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรี ยน เพื่อดูว่านักเรี ยนบกพร่ องหรื อไม่เข้ าใจในเรื่ องใด ตอนใด
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ มีความเจริญงอกงามตามศักยภาพของตนเอง จุดมุ่งหมายข้ อนี ้สาคัญ
มาก หรืออาจกล่าวได้ ว่าเป็ นปรัชญาการวัดผลการศึกษาที่สาคัญและจาเป็ น
3.5.8. ชีก้ ารใช้ ประโยชน์
การประเมิ น แบบผู้ใ ช้ ประโยชน์ (Utilization-Focused Evaluation : UFE)
ต้ องการเน้ นไปที่การนานวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์ โดยหลักการขันตอนของการประเมิ
้
นแบบมุ่งเน้ น
ประโยชน์ เป็ นหลักการขัน้ ต้ นของการประเมิ นแบบมุ้งเน้ นประโยชน์ เป็ นหลักการที่นักประเมิน
จะต้ องนาไปใช้ เพื่อให้ ได้ ผลการประเมินที่แท้ จริงทาให้ เกิดคุณค่าต่อการนานวัตกรรมไปใช้
3.5.9. การเสนอผลงาน (Result Presentation)
วิธีการประเมินผลจากการนาเสนอผลงาน มีดงั นี ้
1) เนื ้อหา ครอบถ้ วนสมบูรณ์ ถูกต้ อง ต่อเนื่อง มีการค้ นคว้ าเพิ่มเติมและ
สามารถขยายต่อองค์ความรู้ไปได้ อีกอย่างสร้ างสรรค์
2) การนาเสนอ การใช้ สานวนภาษาดี ถูกต้ อง การสะกดคา และไวยากรณ์
ถูกต้ อง รูปแบบน่าสนใจ ความสวยงาม และสามารถนาเสนอแนวทางความคิดสร้ างสรรค์ได้ อย่างชัดเจน
นอกจากนีป้ ระโยชน์ที่ได้ รับจากการประเมินผลการดาเนินงานของนัก เรี ยน
นัน้ จะคุ้มค่าได้ มากน้ อยเพียงใด เป็ นสิ่งที่ผ้ เู กี่ยวข้ องต้ องคานึงถึง ถ้ าพิจารณาถึงประโยชน์ ที่จ ะ
เกิดขึ ้นสามารถแยกได้ ดงั นี ้
1. ประโยชน์ ต่อตัวนักเรียน
ทาให้ นักเรี ยนทราบจุดมุ่งหมายของการจัดการเรี ยนรู้ ที่ชัดเจน เกิด
แรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึน้ เพื่อให้ ได้ ผลการวัด และประเมินดีขึ ้น ช่วยสร้ างนิสยั ในการใฝ่ รู้ ให้
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เกิดขึน้ แก่นักเรี ยน เมื่อไม่สามารถตอบคาถาม หรื อตอบแบบทดสอบได้ นักเรี ยนจะไปศึกษาเพิ่มเติม
ก่อให้ เกิดนิสัยอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ ้น และทาให้ ทราบถึงสถานภาพทางการเรียนมากขึ ้นและทาให้
ทราบถึงสถานภาพทางการเรียนของตนเองว่าเด่น-ด้ อยในเรื่องใด ควรได้ รับการปรับปรุงอย่างไร
2. ประโยชน์ ต่อครูผ้ สู อน
ทาให้ ครู ผ้ สู อนทราบข้ อมูลพื ้นฐานในด้ านต่างๆ ของนักเรี ยนทราบถึงผล
การจัด การเรี ย นรู้ ของครู ผ้ ูส อนว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากน้ อ ยเพี ย งใด ท าให้ ค รู ผ้ ู สอนได้ ข้ อ มูล ใน
การปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการกาหนดจุดมุ่งหมาย
จุดเน้ นของกระบวนการวัด และประเมินผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนอยู่ที่ความเข้ าใจ
ธรรมชาติของงานที่ให้ ทาแล้ วระบุตัวบ่งชี ้พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับงานนันให้
้ ครบถ้ วน ความหลากหลาย
ของสาขาวิชา และธรรมชาติของการปฏิบตั ิที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งต้ องอาศัยเครื่องมือที่มีคณ
ุ ภาพและ
ยังต้ องให้ ความสาคัญกับการตัดสินคุณภาพของการปฏิบัติด้วย เพราะคะแนนที่นักเรี ยนได้ รับ
ไม่ได้ เป็ นผลมาจากการตอบถูก หรื อผิดเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่ องที่ต้องการใช้ การประเมิน ที่
หลากหลาย เพื่อยืนยันผลการใช้ ผลงานหลายชันที
้ ่สะสมเพื่อให้ เห็นพัฒนาการความคิดสร้ างสรรค์
และใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลหลายวิธีเพื่อให้ การวัดมีความถูกต้ องมากที่สดุ
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อ งกับการวัด และประเมินผลการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ย น
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ นาวิธีการวัด และประเมินผลที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตผลงานมาใช้
เป็ นแบบในการวัด และประเมินผลโดยใช้ เทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ในงานวิจัยนี ้ และผู้วิจัย
ประเมินความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยน โดยใช้ การประเมินตามสถาพจริ งซึ่งประเมิน
ทัง้ กระบวนการทางาน และผลผลิต (ชิ ้นงาน) ของนักเรี ยนด้ วยแบบประเมินผลงานของนักเรี ยนที่
เป็ นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประเมินค่าในการประเมินผลงานของนักเรียน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่ายังไม่พบนักวิชาการที่ทางานการศึกษางานวิจบั
เกี่ ย วกับ ความคิด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึ งได้ ท าการศึ ก ษางานวิ จัยเกี่ย วข้ อ งกับ
ความคิดสร้ างสรรค์ของนักวิชาการทังใน
้ และต่างประเทศ ซึ่งได้ ทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับความคิดสร้ างสรรค์ที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจยั ในเล่มนี ้ และสรุปออกมาได้ ดงั นี ้
พาร์ เนส (Parnes, 1976, 98) ได้ ศึกษาวิธีการระดมสมองเพื่อแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
โดยใช้ วิธีการศึกษาทดลองเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 ใช้ วิธีการระดมสมองที่ให้ นกั เรียนทุกคน
พูดเท่าที่คิดออกมา โดยไม่จาเป็ นจะต้ องเป็ นวิธีแก้ ปัญหาที่ดีและสัมพันธ์กับเรื่ องให้ พูดเท่าที่มี
ความคิดแวบเข้ ามาในสมอง กับกลุ่มที่ 2 ใช้ วิธีการระดมสมองที่ให้ นักเรี ยนเสนอวิธีแก้ ปัญหา
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เฉพาะความคิดที่ดีและมีความสัมพันธ์กบั เรื่อง ผลของการศึกษาพบว่า ในระยะเวลาที่เท่ากันกลุ่ม
ทดลองที่ 1 มีแนวทางในการคิดแก้ ปัญหามาก และได้ ผลกว่ากลุ่มทดลองที่ 2 ที่ต้องใช้ ความคิดที่ดี
และมีความสัมพันธ์กบั เรื่องเท่านัน้ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการคิดแก้ ปัญหามีความสัมพันธ์กบั ปริมาณของการคิด
ส่วนการศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ในระดับมหาวิทยาลัยมีผ้ ูศึกษาไว้ คือ โคลเวอร์
(Clover, 1980, 3-16) ได้ ใช้ กิจกรรมการนาสิ่ง ของมาใช้ ใ ห้ เกิ ดประโยชน์ การเสริ ม แรง เพื่อ ฝึ ก
ความคิดสร้ างสรรค์กับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจานวน 44 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์สามด้ าน คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม โดยใช้
ระยะเวลาในการฝึ กฝนทัง้ สิน้ 4 สัปดาห์ ซึ่งหลังจากการฝึ กโดยใช้ การฝึ กฝน และให้ การเสริมแรง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถทาคะแนนในแบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของทอร์ แรนซ์ได้ สงู ขึ ้น
นอกจากนีย้ ังมีผ้ ูศึกษาความคิดสร้ างสรรค์กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีก คือ
พรพิมล พจนาพิมล (2559, 142-158) ได้ ทาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสร้ าง
การคิดสร้ างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ใช้ เวลาใน
การศึกษาสัปดาห์ล ะ 3 วัน วันละ 60 นาที รวมทัง้ สิน้ 24 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่า นิสิต ที่ มี
ความคิดสร้ างสรรค์ที่สงู ขึ ้น
และอรชร วัฒ นกุ ล (2553, 106-121) ได้ ท าการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ วิ ช า
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี โดยทา
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อ สาร
แล้ วนาไปใช้ กับนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยเรี ยนสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ
60 นาที จานวน 4 สัปดาห์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาปริ ญญาตรี ที่ได้ รับการจัดการเรี ย น
การสอนตามรู ปแบบที่ พัฒ นาขึ น้ มีค วามคิ ด สร้ างสรรค์ เรื่ อ ง การสื่ อ สาร และผลสัม ฤทธิ์ ทาง
การวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การสื่อสารดีขึ ้น
นอกจากจะมีการศึกษาการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในระดับอุดมศึกษาแล้ ว ยังมี
ผู้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความคิด สร้ างสรรค์ ในระดับมัธยมศึกษา คือ ปนัดดา แก้ วเสทือ น
(2554, 76-83) ได้ ทาการศึกษาผลของกิจ กรรมการเรี ยนรู้ โ ดยใช้ เ ทคนิค การตัง้ ปั ญหา ที่มีต่อ
ความสามารถใน การแก้ ปัญหา และความคิดสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยผู้วิจยั ได้ จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้โดยการใช้ เทคนิคการตังปั
้ ญหาในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ให้ แก่นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 5 ใช้ เวลาในการศึกษาสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ
60 นาที รวมทังสิ
้ ้น 12 ชัว่ โมง จานวน 4 สัปดาห์ ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีความคิดสร้ างสรรค์ที่
สูงขึ ้น
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และสุขุมาลย์ อนุเวช (2558, 127-155) ได้ ท าการพัฒนารู ปแบบการจั ดการเรี ย นรู้
ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้วิจยั
ได้ พัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมกับนัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึ ก ษาตอนปลายในวิช า
ภาษาไทย แล้ วนาไปศึกษากับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ เวลาในการทดลองสัปดาห์ละ 3 วัน
วันละ 60 นาที รวมทัง้ สิน้ 24 ชั่วโมง จานวน 8 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนที่ มีความคิด
สร้ างสรรค์ที่สงู ขึ ้นกว่าเดิม
นอกจากนีย้ ังมีนักวิชาการต่างประเทศทาการศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ในเด็กระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา คื อ เคอร์ ลี่ และคณะ (Kerry & other, 2017, October-December, 50-64) ได้
ท าการศึ ก ษาความคิ ด สร้ างสรรค์ ที่ ช าญฉลาดการเปลี่ ย นวิ ธี ที่ ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ ราส ร้ างขึ น้ ใน
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้เสมือนจริงโดยทาการศึกษากับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาประเทศต่างๆ ใน
ทวีปยุโรป โดยใช้ เวลาใน การทดลองทัง้ สิน้ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 60 ที รวมทัง้ สิน้ 24 ชั่วโมง
จานวน 8 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดค้ นสร้ างผลงานได้ เป็ นอย่างดี
เมื่อตัวของนักเรียนได้ เข้ าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีความใกล้ เคียงกับชีวิตประจาวันของตนเอง
ชามอลล์ (Schmoelz, 2017, 25-64) ได้ ทาการศึกษาความคิดเห็นของครู ผ้ ูสอนต่อ
ความคิดสร้ างสรรค์ร่วมในกิจกรรมในชัน้ เรี ยนที่สนุกสนาน โดยทาการศึกษากับเด็กนักเรี ย นใน
โรงเรี ยนการบิน กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย ที่มีอายุระหว่าง 13-14 ปี จานวน 24 คน โดยใช้
เวลาในการทดลองทัง้ สิน้ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 60 ที รวมทังสิ
้ ้น 24 ชั่วโมง จานวน 8 สัปดาห์
ผลปรากฏว่า นักเรียนที่ได้ เรียนรู้ตามความคิดสร้ างสรรค์ร่วมในกิจกรรมในชันเรี
้ ยนนันมี
้ ความกล้ า
แสดงออกมีความคิดในการทางานที่ดี และสามารถสร้ างผลงานออกมาได้ อย่างเป็ นที่น่าพึงพอใจ
ยังมีนกั วิจยั อีกหลายท่านได้ ทาการศึกษาการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน
ในระดับประถมศึกษา โดยใช้ วิธีการต่างๆ คือ สมพร หลิมเจริ ญ (2552, 135-157) ได้ ทาการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์สาหรับนักเรียนช่วงชันที
้ ่ 2 โดยผู้วิจยั ได้ ทาการพัฒนาหลักสูตร
เสริ มขึน้ มาเพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในมิติด้านการคิด และมิติด้านจิตใจและบุคลิกภาพโดย
ทาการทดลองใช้ หลักสูตรกับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 จานวน 60 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 30 คน
และกลุ่มควบคุม 30 คน ใช้ เวลาในการทดลองจานวน 3 วันต่อสัปดาห์รวม ทิ ้งสิ ้น 29 ชัว่ โมง ผลการวิจยั
พบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองมีความคิดสร้ างสรรค์ดีกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม
และรัฐนนท์ สว่างผล (2558, 58-59) ได้ ทาการศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้ างสรรค์
ก่อน และหลังการทดลองสอนด้ วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ตามแนวคิดวิธีการของอารี สุทธิ พันธุ์
โดยผู้วิจัยมีการมุ่งเน้ นการศึกษาในวิชาศิลปะโดยนาแนวคิดของอารี สุทธิ พันธุ์มาประยุกต์ใช้ ใน
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การจัดกิจกรรมผ่านชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ คือ นักเรียนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 จานวน 25 คน ใช้ เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 เรื่อง วันละ 50 นาที ผลการวิจยั
พบว่า นักเรียนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมตามชุดกิจกรรมศิ ลปะสร้ างสรรค์ตามแนวคิดวิธีการของอารี
สุทธิพนั ธุ์มีความคิดสร้ างสรรค์สงู ขึ ้น
นอกจากจะมี ก ารพั ฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องนั ก เรี ย นในระดั บ การศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐานแล้ วยังมีผ้ วู ิจัยได้ ทาการศึกษาการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กในระดับก่อนวัย
เรี ยนอีกด้ วยโดยชลธิ ชา ชิวปรี ชา (2554, 60-64) ได้ ทาการศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยที่ทากิจกรรมศิลปะด้ วยใบตอง โดยจุดมุ่งหมาย คือ การเปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์
ของเด็กปฐมวัยก่อน และหลังการจัดกิจ กรรมด้ วยใบตอง โดยใช้ เวลาในการทดลองสัปดาห์ละ
3 วัน วันละ 30 นาที รวมทัง้ สิน้ 8 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
หลังการจัดกิจกรรมศิลปะจากใบตองสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องผู้วิจัยพบว่า งานวิจัยที่ศึกษากันอยู่ในปั จจุบันนีส้ ่วน
ใหญ่จะเป็ นการศึกษาการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในทุกระดับชันตั
้ ง้ แต่วยั เด็กก่อนวัยเรียนถึงวัย
ผู้ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นการสร้ างนวัตกรรม เช่น ชุดการสอน หลักสูตร หลักสูตรเสริมหรือเทคนิค
การสอนต่างๆ เป็ นต้ น แต่มีงานวิจยั เป็ นส่วนน้ อยที่มีการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อนาไปพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ และในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
พบว่าส่วนใหญ่จะเน้ นการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในรายวิชาต่างๆ ซึ่งไม่มีการพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์โดยเฉพาะ และการศึกษาความคิดสร้ างสรรค์จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องจะเป็ นการศึกษาที่
เน้ นการคิดของนักเรี ยน โดยวัดความคิดสร้ างสรรค์ ของนัก เรี ยนจากแบบทดสอบวัดความคิ ด
สร้ างสรรค์ ซึ่งไม่มีการศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนในรูปของผลผลิต หรือชิ ้นงาน และวัด
ความคิดสร้ างสรรค์จากผลผลิต หรื อชิ ้นงานนันๆ
้ นอกจากนี ้ผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์ระยะเวลาที่
ใช้ ในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของงานวิจยั แต่ละเล่มพบว่า ระยะเวลาในการพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์จะใช้ ระยะเวลาในการพัฒนาสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 60 นาที รวมทังสิ
้ ้น 4- 8 สัปดาห์
เคอร์ ลี่ และคณะ (Kerry & other, 2017, October-December, 50-64), ชามอลล์ (Schmoelz, 2017, 25-64),
(อรชร วัฒนกุล, 2553, 106-121), (ปนัดดา แก้ วเสทือน, 2554, 76-83), (พรพิมล พจนาพิมล, 2559,
142-156) ดังนัน้ ผู้วิ จัยจึ งมี ความสนใจในการพัฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ย นโดยท า
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของ
นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โดยเฉพาะ ซึ่งใช้ ระยะเวลาในการพัฒนาสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ
60 นาที รวมทังสิ
้ ้น 9 สัปดาห์
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ ส่งเสริ มความคิ ด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีม่งุ หมายย่อยของการวิจยั เพื่อพัฒนา
ตัวชีว้ ัดของความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 พัฒนารู ปแบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องนั ก เรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 พร้ อมทัง้ หาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนั กเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ผู้วิจยั เลือกใช้ การวิจยั และพัฒนา ในการศึกษาวิจยั มีการเก็บข้ อมูลทังในเชิ
้ งปริมาณ และเชิงคุณภาพ
และมีกระบวนการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ระยะ ดังต่อไปนี ้
การวิจัยระยะที่ 1 (R 1) การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์ และการพัฒนาตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
การวิจัยระยะที่ 2 (D 1) การพัฒนา และตรวจสอบประสิทธิ ภาพของรู ปแบบการจั ด
การเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือในการวิจยั
การวิจัยระยะที่ 3 (R 2) การนาไปใช้ และศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
การวิจยั ระยะที่ 4 (D 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ให้ มีความสมบูรณ์
รายละเอียดของแต่ขนตอนสรุ
ั้
ปได้ ดงั ต่อไปนี ้
การวิจัยระยะที่ 1 (R 1) การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์ และการพัฒนาตัวชีว้ ัดความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ที่ 4-6
1. การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อ
ส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ เชิงผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
1.1. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ในขันตอนนี
้
้มีเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบวิเคราะห์เอกสารใน
การศึกษาเนื ้อหาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
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1.2. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
การดาเนินการขันตอนที
้
่ 1 ในการวิจัยใช้ เครื่ องมือ 1 ชิ ้น โดยมีรายละเอียด
ของการสร้ าง และหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี ้
1.2.1. แบบวิ เ คราะห์ เ อกสารในการศึ ก ษาเนื อ้ หาการพั ฒ นา
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 มีขนตอนการสร้
ั้
าง และหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี ้
1) ก าหนดหั ว ข้ อของเอกสาร ซึ่ ง ท าการก าหนดหั ว ข้ อตาม
วัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะต้ องทาการศึกษา
2) สร้ างแบบวิเคราะห์เอกสารตามหัวข้ อที่ได้ กาหนดไว้ คือ 1) ข้ อมูล
ทั่วไปของเอกสาร ประกอบไปด้ วย 1.1) ชื่อผู้เขียน 1.2) ชื่อเอกสาร 1.3) ประเภทของเอกสาร 1.4) ปี ที่
พิมพ์เอกสาร 1.5) สานักพิมพ์หรื อ หน่วยงานที่ผลิต เอกสาร 1.6) สาขาวิช า และ 2) ข้ อ มูลของ
เอกสารประกอบไปด้ วย 2.1) เนือ้ หาหลักของเอกสาร 2.2) เนือ้ หาของเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
งานวิจยั นี ้ 2.3) ข้ อค้ นพบที่สามารถนาไปใช้ ในงานวิจยั ได้
3) นาแบบวิเคราะห์เอกสารในการศึกษาเนื ้อหาการพัฒนารู ป แบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ พั ฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องนั ก เรี ย นชัน้
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 ที่ ส ร้ างขึ น้ ไปให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ ต รวจสอบ และให้
ข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
3.1) ควรปรับปรุงชื่อเครื่องมือให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
3.2) ควรมีการปรับปรุงภาษาให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
4) นาข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์มาปรับปรุ ง
แบบวิเคราะห์เอกสารในการศึกษาเนื ้อหาตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ หลังจากนันจั
้ ดทา
เป็ นแบบวิเคราะห์เอกสารในการศึกษาเนือ้ หาตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และ
นาไปใช้ ต่อไป
1.3. วิธีดาเนินการ
ศึกษาเอกสารตารา วารสาร และอินเตอร์ เน็ตที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลพื ้นฐานใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้ ปรัชญาทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การจัดการเรี ยนรู้
เชิ ง สร้ างสรรค์ อุป สรรคในการพัฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เชิง สร้ างสรรค์
และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อ
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เป็ นการเตรียมข้ อมูลพืน้ ฐานที่ใช้ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิ จัย ด าเนิ น การวิเ คราะห์ ข้ อ มูล จากแบบวิเ คราะห์ เ พื่ อ สัง เคราะห์ ข้อ มูล
พืน้ ฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์เชิง
ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content Analysis)
2. การพัฒนาตัวชีว้ ัดความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
2.1. กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการพัฒนาตัวชี ้วัดของความคิดสร้ างสรรค์ ผ ลิต ภัณฑ์
ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ซึ่งประกอบไป 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี ้
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่เป็ นปราชญ์ชาวบ้ าน เป็ นกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลพื ้นฐานโดย
คัดเลือกจากผู้มีประสบการณ์ในการผลิตสินค้ าจากวัสดุต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในชุมชน และเป็ นที่ร้ ูจกั
แก่บุคคลทัว่ ไปในชุมชนที่อาศัยอยู่ซึ่งได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 5 คน
2) กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ เ ป็ น ผู้อานวยการโรงเรี ย น อาจารย์ม หาวิทยาลัย
ครู ผ้ สู อนในโรงเรี ยน เป็ นกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล ในการดาเนินการโดยใช้ เทคนิคเดลฟาย โดยมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือก ดังนี ้ 1. ผู้วิจัยต้ องคานึงถึงความสามารถของผู้ให้ ข้อมูล โดยคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีความชานาญในเรื่ องที่ ต้องการศึกษาเป็ นอย่างดี เพราะจะทาให้ ผลของ
การวิจยั ที่ออกมานันมี
้ ความน่าเชื่อถือ และสามารถนาไปใช้ จริงได้ ในอนาคต 2. ผู้วิจยั ต้ องคานึงถึง
ความร่วมมือของผู้ให้ ข้อมูลที่ได้ คัดเลือก ซึ่งผู้วิจยั ควรเลือกผู้ให้ ข้อมูลที่เต็มใจ และให้ ความสาคัญ
ของหัวข้ อในการวิจัย นอกจากนีผ้ ้ ูให้ ข้อมูลที่ผ้ วู ิจัยคัดเลือกนันต้
้ องให้ ความร่ วมมือ ตลอดจนสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามซ ้าๆ กันหลายรอบ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม,
2547, 59-63) ดังนัน้ ผู้วิจยั คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูล
ตามความรู้ ความสามารถ ความชานาญในเรื่ องนันๆ
้ โดยเฉพาะ จานวนทังสิ
้ ้น 17 คน (Macmillan,
1981, 56) ประกอบไปด้ วย 2.1) เป็ นผู้ที่สอนนิสิต/นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยคัดเลือกจากผู้
ที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัย และผลงานทางวิช าการที่
เกี่ยวกับข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์ หรื อความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้ มา
จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 8 คน และ 2.2) เป็ นผู้บริ หาร หรื อ ครู ผ้ ูสอนในโรงเรี ยนโดย
คัดเลือกจากผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสังเกตจากการที่โรงเรี ยน
ประสบความสาเร็ จในการส่งผลงาน หรื อชิ ้นงานเข้ าประกวดในระดับจังหวัด หรื อระดับประเทศ
โดยกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 9 คน
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การวิจัยระยะที่ 2 (D 1) การพัฒนา และตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือในการวิจัย
1. การพัฒนา และตรวจสอบประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
เพื่อส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ผู้วิจัยดาเนินการการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ให้ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูล
พืน้ ฐานที่ได้ จากการวิจัย ระยะที่ 1 โดยมีขัน้ ตอนการดาเนิ นการ 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ การพัฒ นา
รู ปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิ งสร้ างสรรค์ และขันตอนตรวจสอบประสิ
้
ทธิภาพ และปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ มีรายละเอียดในแต่ละขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ ดังนี ้
1. กาหนดกรองโครงสร้ างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสรรค์
2. เขียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสรรค์ตามกรอบที่กาหนดไว้
รายละเอียดแต่ละขันตอน
้
มีดงั นี ้
1. กาหนดกรอบรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ โดย
มีการนาเสนอรู ปแบบ การจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ทัง้ สิน้ 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ที่มาของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ ตอนที่ 2 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ตอนที่ 3 การนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ไปใช้
ตอนที่ 4 ผลที่ได้ จากการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ ้นกับนักเรียน รายละเอียดแต่ละตอนมีดงั นี ้
ตอนที่ 1 ที่มาของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ (Orientation
to the Model) ประกอบไปด้ วยประกอบไปด้ วย 2 ส่วน ดังนี ้
1) ทฤษฎี หลักการ หรื อแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เป็ นการกาหนดแนวทางของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ โดยพิจารณาจากข้ อมูลพื ้นฐานที่
ได้ ศึกษาจากการวิจยั ระยะที่ 1
2) เป้าหมายของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นการกาหนด
ทิ ศทางของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ ให้ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของรู ปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 2 รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ (The Models of
Teaching) อันมีองค์ประกอบ 6 ด้ าน คือ
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1) หลักการ เป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานที่ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
2) วัตถุประสงค์ เป็ นการนาเสนอจุดมุ่งหมายที่จะเกิด
แก่นักเรี ยนเมื่อได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งแบ่งเป็ นวัตถุประสงค์หลัก
และวัตถุประสงค์ย่อย
3) สาระการจัดการเรียนรู้ เป็ นการนาเสนอเนื ้อหาที่เป็ น
ความรู้ที่จะดาเนินการจัดการเรียนรู้ให้ แก่นกั เรียน โดยกาหนดให้ มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
หลักของรูปแบบหลักของรูปแบบการจัดการเรียรู้เชิงสร้ างสรรค์ และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดย
ยึดตามตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาจากการจัดเก็บข้ อมูล ดังนี ้
3.1) การผลิตผลิตภัณฑ์ หมายถึง การที่นักเรี ย น
สร้ างสรรค์สิ่งของเครื่ องใช้ ออกมาได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตัง้ ไว้ เป็ นที่ต้องการของชุมชนที่
ตนเองอาศัยอยู่และสามารถนาเทคโนโลยีเข้ ามามีส่วนช่วยในการสร้ างสิ่งของเครื่องใช้ จนสามารถ
ผลิตออกมาในเชิงประจักษ์
3.2) รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมาให้ มีความแปลกใหม่ และทันสมัย
3.3) การใช้ งานของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตขึ ้นมาสามารถใช้ ประโยชน์ได้ หลากหลาย ใช้ งานได้ สะดวก และใช้ งานได้ อย่างปลอดภัย
3.4) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ขึ ้นมามีความประณีตในการผลิต สีสนั สวยงามน่าสนใจ และมีความแข็งแรง ทนทาน
3.5) ความเหมาะสมของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หมายถึ ง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ขึ น้ มามี ราคาที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าต่ อราคา และเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มี ความ
เหมาะสมต่อชุมชนที่อาศัยอยู่
3.6) คุณค่าของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ผลิต
จากเศษวัสดุเหลือใช้ มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้ เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม มีความปลอดภัย ไม่มี
สารพิษตกค้ างและสามารถแก้ ปัญหาในชุมชนได้
4.) กิจ กรรมการจัดเรี ยนรู้ เป็ นการนาเสนอขัน้ ตอนใน
การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ย นรู้ ให้ แก่ นักเรี ย น โดยพัฒนามาจากการศึกษาปรัช ญาทาง
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การศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความคิ ดสร้ างสรรค์
และการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ผลิตภาพ
5) สื่ อ และแหล่ ง การเรี ย นรู้ เป็ น การน าเสนอวั ส ดุ
อุปกรณ์ หรื อสถานที่ที่ใช้ ในการส่งเสริ มเพื่อให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยให้ มี
ความสัมพันธ์กบั กิจกรรมการเรียนรู้
6) การวัดและประเมินผล เป็ นการนาเสนอวิธีการวัดผล
การเรี ยนรู้ ว่ามีวิธีการอย่างไรและการประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตัง้ ไว้ เมื่อ ได้ จัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เสร็ จ สิ น้ แล้ ว โดยให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเรี ย นรู้ ทัง้
วัตถุประสงค์หลักและ วัตถุประสงค์ย่อย
ตอนที่ 3 การนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ (Application)
เป็ นการให้ คาแนะนานาเสนอเกี่ยวกับข้ อ ดี ข้ อ จากัดในการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ไปใช้
ประโยชน์ ใน การจัดการเรี ยนรู้ ให้ แก่นัก เรี ย นต่อ ไป และตัง้ ข้ อ สังเกตเกี่ยวกับการนารู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้ไปใช้ ให้ ได้ ผลสาเร็จ
ตอนที่ 4 ผลที่ได้ จากการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เกิด
ขึ ้นกับนักเรียนทังทางตรงและทางอ้
้
อม เป็ นการนาเสนอผลทังทางตรง
้
และทางอ้ อมที่จาเกิดขึ ้นแก่
นักเรี ยนเมื่อครู ได้ นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีความสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั้
จากรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ ผู้วิจัยนามาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้ วย 9 ส่วน ดังนี ้
1. สาระของการจัดการเรียนรู้
สาระของการเรี ยนรู้ เป็ นการกาหนดสารที่จ ะใช้ ในการจัดการเรี ย นรู้
ให้ แ ก่ นัก เรี ย นในแผนการจัด การเรี ย นรู้ นัน้ ๆ โดยมี ก ารก าหนดให้ มีค วามสอดคล้ อ งกับข้ อ มูล
พื ้นฐานที่ได้ ศึกษาจากการวิจยั ระยะที่ 1
2. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรี ย นรู้ เป็ น การก าหนดมาตรฐานที่ นัก เรี ย นต้ อ งได้ รั บ
การเรี ยนรู้ จากรู ปแบบการจัดการเรี ยนเชิงสร้ างสรรค์ โดยมีการกาหนดให้ มีความสอดคล้ อ งกับ
ข้ อมูลพื ้นฐานที่ได้ ศึกษาจากการวิจยั ระยะที่ 1
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3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง เป็ น ข้ อ กาหนดเกี่ยวกับคุณภาพที่ต้อ งการให้
เกิ ด ขึ น้ แก่ นักเรี ยน หลังจากผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ โดยให้ มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ทัง้
วัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์ย่อยของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
4. สาระสาคัญ
สาระสาคัญ เป็ นการบรรยายกรอบความคิดหลักในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนตามผลการเรียนรู้ที่ได้ กาหนดไว้ ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้
ซึ่งต้ องมีความสอดคล้ องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแผนการจัดการเรียนรู้นนๆ
ั้
5. สาระการเรียนรู้
สาระการเรี ยนรู้ เป็ นองค์ ความรู้ รวบยอดในการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ของ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ แต่ละแผนตามผลการเรี ยนรู้ ที่ได้ กาหนดไว้ ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้
ซึ่งจะต้ องมีความสอดคล้ องกับสาระสาคัญในแผนการจัดการเรียนรู้นนๆ
ั้
6. จุดประสงค์การเรียนรู้
จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ เป็ นการก าหนดจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ทงั ้ วัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์ย่อยในรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
ในลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ต้องการพัฒนาให้ เกิดขึ ้นในตัวผู้เรี ยนโดยเขียนในลักษณะที่
สามารถวัด และประเมินผลได้ อย่างชัดเจน
7. หลักฐานหรือร่องรอยการเรียนรู้ / การวัดประเมินผล
หลักฐานหรื อร่ องรอยการเรี ยนรู้ / การวัดประเมินผล เป็ นการกาหนดภาระ
งาน/ชิน้ งานงานของนักเรี ยนที่จะต้ อ งปฎิบัติใ นแผนการจัด การเรี ย นรู้ นัน้ ๆ และวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ทงั ้
วัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์ย่อย
8. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ต้องเป็ นไปตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 โดยการกาหนดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ จะต้ องมี ความสอดคล้ อ งกับข้ อ มูล พืน้ ฐานที่ไ ด้ จ ากการวิจัยระยะที่ 1 โดยมีการจัด
การเรียนรู้ และเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้ เทคนิคการคิดนอกกรอบ, เทคนิคการตรวจสอบรายการ
(Checklist), การทัศนศึกษา เทคนิคการทางานเป็ นกลุ่ม การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก การจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทาง
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สะเต็มศึกษา การเรี ยนรู้ โดยการแก้ ปัญหา การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ เ ทคนิ คการเปรี ยบเที ย บ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิควิธีการระดมพลังสมอง
9. สื่อ และแหล่งการเรียนรู้
สื่อ และแหล่งการเรียรู้ เป็ นการกาหนดสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ประกอบการจัด
การเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับเนื ้อหา และกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ ที่ใช้ ใน
การจัดการเรี ยนรู้ คือ แหล่งเรี ยนรู้ ภายนอก ห้ องสมุด เกมการศึกษา นิทาน สถานการณ์ต่างๆ
วัสดุ และอุปกรณ์ในการทางาน
2. ดาเนินการเขียนรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
และแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่กาหนด โดยการนาข้ อมูลพื ้นฐานที่ได้ จากการวิจัยระยะที่ 1 มาใช้ ใน
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้ ดังนีน้ าข้ อ สรุ ปของปรัช ญาทางการศึกษาที่เ กี่ยวข้ อ งกับ
ความคิดสร้ างสรรค์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ความคิดสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์
การจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ กิจ กรรมการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ และอุปสรรคในการพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ มากาหนดเป็ นทฤษฎี หลักการ หรื อแนวคิด และป้าหมายของรู ปแบบการจั ด
การเรียนรู้ และนาข้ อสรุปของเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบย้ อนกลับ (Backward Design) ตัวชี ้วัด
ความคิดสร้ างสรรค์ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ที่พัฒ นาขึ น้ ความคิดสร้ างสรรค์ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ การจัดการเรี ย นรู้
เชิงสร้ างสรรค์ กิจกรรมการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2551 มากาหนดหลักการ วัตถุประสงค์ สาระการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการจัด
เรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ และผล
ที่ได้ จากการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ตอนตรวจสอบประสิทธิภาพ และปรั บปรุ งรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงสร้ างสรรค์
เป็ นขัน้ ที่ผ้ วู ิจัยนาร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่ได้ จัดทาขึ ้นในขันที
้ ่ 1 เสนอ
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ และปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
จากผู้เชี่ยวชาญ และการทดลองนาร่อง มีขนตอนการด
ั้
าเนินการ ดังนี ้
2.1. การตรวจสอบประสิทธิภาพ และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงสร้ างสรรค์ จากผู้เชี่ยวชาญ
2.1.1. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจัยในขันตอนนี
้
้ใช้ เครื่ องมือในการวิจัย ดังนี ้ แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
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2.1.2. วิธีดาเนินการวิจัย และการพัฒนาเครื่องมือ
1) ผู้วิจัยนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ ส่ง เสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่พัฒนาขึ ้นไปให้ อาจารย์ ที่
ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ พิจารณาความเหมาะสม และปรับปรุ งตามข้ อ เสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาตามข้ อเสนอแนะดังนี ้
1.1) ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ให้ มีความละเอียดมากยิ่งขึ ้น
1.2) มีการปรับปรุ งชื่อ ในขันตอนที
้
่ 2 จากการเรี ยนรู้ จากของจริง
ด้ ว ยการท างานกลุ่ม เป็ น การระดมสมอง และปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ มี
ความชัดเจน และสมบูรณ์มากยิ่งขึน้
1.3) เพิ่ ม ขั น้ ตอนกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จาก 6 ขั น้ ตอน เป็ น
7 ขันตอน
้
คือ ขันที
้ ่ 7 การสรุปผลการเรียนรู้ และเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู้ขึ ้นมา
1.4) เพิ่ ม ชื่ อ ขั น้ ตอนเป็ นภาษาอั ง กฤษในแต่ ล ะขั น้ ตอน
การจัดการเรียนรู้
2) น ารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่ปรับปรุ งตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญให้ ข้อ คิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และแก้ ไขกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตาม
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษา ปี ที่ 4-6 โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
2.1) อาจารย์ หรื อนั ก วิ ช าการด้ านสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยาที่มีบทความทางวิชาการ งานวิจยั หรือตาราเกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ การพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์การสอนเชิงสร้ างสรรค์ และ/หรือการสอนผลิตภัณฑ์ จานวน 1 คน
2.2) อาจารย์ ที่ มี บทความทางวิ ช าการ งานวิ จั ย หรื อ ต ารา
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน หรือคุณครูที่มีความดีเด่นในการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
จานวน 2 คน
2.3) อาจารย์ ใ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญใน
ด้ านการวัด และประเมินผล หรือการวิจยั ทางการศึกษา จานวน 2 คน
3) ผู้เชี่ยวชาญประเมิน รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 โดยใช้ แบบประเมิ น
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ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริม ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีขนตอนการสร้
ั้
าง และหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี ้
3.1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างแบบประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้จากเอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3.2) สร้ างแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
โดยเป็ นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้ อย น้ อยที่สดุ
เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
5 หมายถึง รายการประเมินอยู่ในระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง รายการประเมินอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง รายการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง รายการอยู่ในระดับน้ อย
1 หมายถึง รายการประเมินอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
เกณฑ์ในการให้ คะแนนการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 5 ได้ คะแนน 5 คะแนน
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 4 ได้ คะแนน 4 คะแนน
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 3 ได้ คะแนน 3 คะแนน
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 2 ได้ คะแนน 2 คะแนน
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 1 ได้ คะแนน 1 คะแนน
3.3) นาแบบประเมินคุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่
พัฒ นาขึ น้ ไปให้ อาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ พิ จ ารณาความเหมาะสม และปรั บ ปรุ งตาม
ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี ้ 1) ควรมีการเพิ่มข้ อคาถามให้ มีความครอบคลุมให้ มาก
ยิ่งขึ ้น 2) ตัดข้ อคาถามที่ไม่เกี่ยงข้ องออก 3) ปรับปรุงข้ อคาถามให้ มีความชัดเจมากยิ่งขึ ้น
3.4) นาแบบประเมินคุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่
พัฒนาขึ ้น ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
(1) อาจารย์ หรือนักวิชาการด้ านสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
ที่มีบทความทางวิชาการ งานวิจัย หรื อ ตาราเกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ การพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์การสอนเชิงสร้ างสรรค์ และ/หรือการสอนผลิตภัณฑ์ จานวน 1 คน
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(2) อาจารย์ ที่ มี บทความทางวิ ชาการ งานวิ จัย หรื อต ารา
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน หรือคุณครูที่มีความดีเด่นในการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
จานวน 2 คน
(3) อาจารย์ ใ นระดับ อุด มศึ ก ษาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญใน
ด้ านการวัด และประเมินผล หรือการวิจยั ทางการศึกษา จานวน 2 คน
เกณฑ์ ในการคั ดเลื อกข้ อค าถามที่ มี คุ ณภาพต้ องมี ค่ าดั ช นี
ความสอดคล้ องมากกว่า หรือเทียบเท่ากับ 0.5 ขึ ้นไป (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556, 68) พร้ อมทังให้
้
ผู้เชี่ยวชาญแสดงข้ อ เสนอแนะในการปรับปรุ ง แก้ ไขแบบประเมิ น คุณภาพของรู ป แบบการจั ด
การเรียนรู้
3.5) นาข้ อมูลที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญไปหาความตรงเชิงเนื ้อหา
พบว่า ข้ อคาถามมีความตรงเชิงเนื ้อหาอยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงนาข้ อคาถามทุกข้ อไป
เป็ นข้ อคาถามในแบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
3.6) นาข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ดังนี ้ 1) ปรับข้ อคาถามให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น 2) ปรับภาษา
ในข้ อคาถามให้ มีความเข้ าใจง่ายขึ ้น
3.7) นาข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบประเมิน
คุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ หลังจากนัน้ จัดทาเป็ นแบบประเมินคุณภาพของรู ปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์เพื่อนามาใช้ ในการเก็บข้ อมูลต่อไป
4) น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญจากแบบ
ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 มาทาการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัด
การเรี ย นรู้ โดยผู้ เชี่ ย วชาญ โดยผลจากการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิ ตภัณฑ์ของนัก เรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
มีค่าเฉลี่ย (̅X) เท่ากับ 4.43 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
5) ปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ ส่ง เสริ ม
ความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข องนัก เรี ย นชั น้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 ตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
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5.1) ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ให้ มีความละเอียดมากยิ่งขึ ้น
5.2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ควรเขียนให้ มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
5.3) ควรมีการระบุเป้าหมายของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ให้
ชัดเจนเพียงเป้าหมายเดียว
6) จัด ท ารู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่มีความสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ ใน
การจัดทาแผนจัดการเรียนรู้ที่ใช้ ในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์เชิงผลิตภัณฑ์ให้ แก่นกั เรียนต่อไป
2.1.3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ดังนี ้
1) ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงคุณภาพจากข้ อเสนอแนะการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ย นชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จากข้ อ เสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
2) วิเคราะห์ผลจากการประเมินประสิทธิ ภาพของรู ปแบบการจัด
การเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 4-6 จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ สถิติบรรยาย ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (X̅) โดยใช้ เกณฑ์แปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ยดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 8 เกณฑ์การประเมินระดับ ประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
ระดับคุณภาพ
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

ช่ วงคะแนน
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50
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2.2. การตรวจสอบประสิ ทธิ ภ าพรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิง
สร้ างสรรค์ จากการทดลองนาร่ อง
2.2.1. กลุ่มเป้ าหมายในการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการวิจยั มีดงั นี ้
1) กลุ่มเป้าหมายในการนาร่ องใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ คือ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 ซึ่งมีคณ
ุ ลักษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
1.1) กลุ่มเป้าหมายของการน าร่ อ งกลุ่ม ขนาดย่อ ย คือ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 โรงเรียนบ้ านวังยาง อาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดย
ใช้ วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง จานวน 3 คน
1.2) กลุ่มเป้าหมายของการนาร่ องกลุ่มขนาดกลาง คือ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 โรงเรียนบ้ านดอนทราย อาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยใช้ วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง จานวน 9 คน
1.3) กลุ่มเป้าหมายของการนาร่ อ งกลุ่มขนาดใหญ่ คือ
นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรี ยนสมาคมเลขานุการสตรี 2 อาเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์โดยใช้ วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง จานวน 30 คน
2.2.2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ในขันตอนนี
้
้ใช้ เครื่องมือในการวิจยั ทังหมด
้
2 ชิ ้น ดังนี ้
1.2.1. แบบประเมินความคิดเห็นของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตาม
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
1.2.2. แบบประเมินความสอดคล้ องของแผนการจัดการเรี ยนรู้
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
2.2.3. วิธีดาเนินการวิจัย และการพัฒนาเครื่องมือ
1) ผู้วิจยั นารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ที่มีความสมบูรณ์
มาสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามกรอบที่ได้ วางไว้ ในขันที
้ ่ 1 และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ในแผนการจัด การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ตามที่วางกรอบไว้ ในขันตอนที
้
่1
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2) น าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่
พัฒ นาขึ น้ ไปให้ อาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ พิ จ ารณาความเหมาะสม และปรั บ ปรุ งตาม
ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี ้ 1) ปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนรู้ ให้ มีความเหมาะสมกับ
นักเรี ยนมากยิ่ง ขึ น้ 2) ปรับปรุ งเวลาในแผนการจัดการเรี ย นรู้ ใ ห้ มี ความเหมาะสมกับวัย ของ
นักเรียน
3) น าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ที่พัฒนาขึน้ ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ ให้ ข้อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และแก้ ไขกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 4-6 โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
3.1) อาจารย์ หรื อนักวิชาการด้ านสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
ที่มีบทความทางวิชาการ งานวิจัย หรื อ ตาราเกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ การพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์การสอนเชิงสร้ างสรรค์ และ/หรือการสอนผลิตภัณฑ์ จานวน 2 คน
3.2) อาจารย์ ที่ มี บทความทางวิ ช าการ งานวิ จั ย หรื อ ต ารา
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน หรื อ ศึกษานิเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้ านความคิดสร้ างสรรค์
จานวน 1 คน
3.3) ผู้อานวยการ หรื อคุณครู ที่มีความดีเด่นในการจัดการเรี ยน
การสอนในโรงเรียน จานวน 2 คน
4) ผู้เชี่ยวชาญประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบประเมิ น
ความคิดเห็นของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่ง เสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีรายละเอียดของการสร้ าง
และหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังต่อไปนี ้
4.1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างแบบประเมินความคิดเห็นของ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 จากเอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
4.2) สร้ างแบบประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของแผนการจั ด
การเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
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ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โดยเป็ นแบบประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
เกณฑ์ในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
5 หมายถึง รายการประเมินอยู่ในระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง รายการประเมินอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง รายการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง รายการอยู่ในระดับน้ อย
1 หมายถึง รายการประเมินอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
เกณฑ์ในการให้ คะแนนการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 5 ได้ คะแนน 5 คะแนน
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 4 ได้ คะแนน 4 คะแนน
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 3 ได้ คะแนน 3 คะแนน
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 2 ได้ คะแนน 2 คะแนน
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 1 ได้ คะแนน 1 คะแนน
4.3) นาแบบประเมินความคิดเห็นของแผนการจัดการเรี ยนรู้
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่พัฒนาขึน้ ไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม
และปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี ้ ปรุงปรุงข้ อคาถามให้ มีมีชดั เจนมากยิ่งขึ ้น
4.4) น าแบบประเมิ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจั ด
การเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 4-6 ที่ พัฒนาขึ น้ ไปให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อ้ หา โดยมี เกณฑ์ ในการเลื อ ก
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
(1) อาจารย์ หรือนักวิชาการด้ านสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
ที่มีบทความทางวิชาการ งานวิจัย หรื อ ตาราเกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ การพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์การสอนเชิงสร้ างสรรค์ และ/หรือการสอนผลิตภัณฑ์ จานวน 2 คน
(2) อาจารย์ที่มีบทความทางวิชาการ งานวิจัย หรื อตาราเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน หรือศึกษานิเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้ านความคิดสร้ างสรรค์ จานวน 1 คน
(3) ผู้ อ านวยการ หรื อ คุ ณ ครู ที่ มี ค วามดี เ ด่ น ในการจั ด
การเรียนการสอนในโรงเรียน จานวน 2 คน
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เกณฑ์ ในการคั ดเลื อกข้ อค าถามที่ มี คุ ณภาพต้ องมี ค่ าดั ช นี
ความสอดคล้ องมากกว่าหรือเทียบเท่ากับ 0.5 ขึ ้นไป (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556, 68) พร้ อมทังให้
้
ผู้เ ชี่ ย วชาญแสดงข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ ไขแบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบ
การจั ดการเรี ยนรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องนั ก เรี ย น
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
4.5) นาข้ อมูลที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญไปหาความตรงเชิงเนื ้อหา
พบว่า ข้ อคาถามมีความตรงเชิงเนื ้อหามีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้ อ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงนาข้ อคาถามทุกข้ อ
ไปเป็ นข้ อคาถามในแบบประเมินความคิดเห็นของแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
4.6) นาข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ดังนี ้ 1) ปรับข้ อคาถามให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น 2) ปรับภาษา
ในข้ อคาถามให้ มีความเข้ าใจง่ายขึ ้น
4.7) นาข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแบบประเมิน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์
ผลิ ตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชั น้ ประถมศึ กษาปี ที่ 4-6 หลังจากนัน้ จัดท าเป็ นแบบประเมิ นแผนการจั ด
การเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่สมบูรณ์เพื่อนามาใช้ ในการเก็บข้ อมูลต่อไป
5) ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้ องของแผนการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ แบบประเมิน ความสอดคล้ อ งของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
รายละเอียดของการสร้ าง และหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังต่อไปนี ้
5.1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างแบบประเมินความสอดคล้ อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จากเอกสาร บทความวิช าการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ อง
5.2) สร้ างแบบประเมินความสอดคล้ องของแผนการจัดการเรี ยนรู้
ตามรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
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เกณฑ์ในการประเมินความสอดคล้ องของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
-1
หมายถึง มีความคิดเห็นว่าไม่มีความสอดคล้ องกัน
0
หมายถึง มีความคิดเห็นว่าไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้ องกัน
1
หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความสอดคล้ องกัน
เกณฑ์ ใ นการให้ คะแนนการประเมิ น ความสอดคล้ อ งของแผน
การจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
รายการประเมินที่ได้ -1 ได้ คะแนน -1 คะแนน
รายการประเมินที่ได้ 0 ได้ คะแนน 0 คะแนน
รายการประเมินที่ได้ 1 ได้ คะแนน 1 คะแนน
5.3) นาแบบประเมินความสอดคล้ องของแผนการจัดการเรี ย นรู้
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่พัฒนาขึน้ ไปให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม
และปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี ้ ปรับปรุงภาษาให้ มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
5.4) นาแบบประเมินความสอดคล้ องของแผนการจัดการเรี ย นรู้
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่พฒ
ั นาขึ ้น ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา โดยมีเกณฑ์
ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
(1) อาจารย์ หรือนักวิชาการด้ านสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
ที่มีบทความทางวิชาการ งานวิจัย หรื อ ตาราเกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ การพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์การสอนเชิงสร้ างสรรค์ และ/หรือการสอนผลิตภัณฑ์ จานวน 1 คน
(2) อาจารย์ ที่ มี บทความทางวิ ชาการ งานวิ จัย หรื อต ารา
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน หรือคุณครูที่มีความดีเด่นในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรี ยน
จานวน 2 คน
(3) อาจารย์ ใ นระดับ อุด มศึ ก ษาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญใน
ด้ านการวัด และประเมินผล หรือการวิจยั ทางการศึกษา จานวน 2 คน
เกณฑ์ ในการคั ดเลื อกข้ อค าถามที่ มี คุ ณภาพต้ องมี ค่ าดั ช นี
ความสอดคล้ องมากกว่า หรือเทียบเท่ากับ 0.5 ขึ ้นไป (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556, 68) พร้ อมทังให้
้
ผู้เชี่ ยวชาญแสดงข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ งแก้ ไขแบบประเมิ นความสอดคล้ องของแผนการจั ด
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การเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
5.5) นาข้ อมูลที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญไปหาความตรงเชิงเนือหา
้
พบว่า ข้ อคาถามมีความตรงเชิงเนื ้อหาเท่ากับ 1.00 ทุกข้ อ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงนาข้ อคาถามทุกข้ อไป
เป็ นข้ อคาถามในแบบประเมินความสอดคล้ องของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
5.6) นาข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ดังนี ้ 1) ปรับภาษาในข้ อคาถามให้ มีความเข้ าใจง่ายขึ ้น
5.7) ปรั บปรุ งแบบประเมิ นความสอดคล้ อ งของแผนการจั ด
การเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อ ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 หลังจากนัน้ จัดทาเป็ นแบบประเมินความสอดคล้ อ งของ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่สมบูรณ์เพื่อนามาใช้ ในการเก็บข้ อมูลต่อไป
6) น าข้ อมูลที่ ได้ จากการประเมิ นของผู้เชี่ ยวชาญจากแบบประเมิ น
ความคิดเห็นของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มาทาการวิเคราะห์หาผลการประเมิน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จากผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมิ นพบว่า แผนการจั ด
การเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ในแต่ละข้ อมีค่าเฉลี่ย (X̅) ระหว่าง 4.00 – 5.00 ผลการประเมินอยู่
ในระดับมากถึงมากที่สดุ และภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (̅X) เท่ากับ 4.43 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
7) นาข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากแบบประเมิน
ความสอดคล้ องของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มาทาการวิเคราะห์หาความสอดคล้ อง
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จากผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินพบว่า แผนการจัด
การเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของ
นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 มีค่าความสอดคล้ องเท่ากับ 1.00 ทุกข้ อ ซึ่งแสดงว่าแผนการจัด
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การเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีเนื ้อหาที่สอดคล้ องกัน (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556, 68)
8) ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้
เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้ 1) ควรเขียนตัวชี ้วัดให้ มีความชัดเจนมากกว่านี ้ 2) ภาษาที่
ใช้ ในกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเขียนให้ เป็ นภาษาที่เข้ าใจได้ ง่าย 3) การวัดประเมินผลควรเขียนให้ มี
ความชัดเจน เพื่อเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิ
9) น าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ที่ ป รั บ ปรุ ง ตามค าแนะน าจากผู้เ ชี่ ย วชาญไปทดลองใช้ กับ นัก เรี ย นที่ มี ลัก ษณะคล้ า ยคลึ งกับ
กลุ่มตัวอย่างที่มี ขนาดย่อย จานวน 3 คน และขนาดกลาง จานวน 9 คน เพื่อปรับปรุ งคุณภาพ
ของแผนการจัด การเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัด การเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ ส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ให้ ดีขึ ้น โดยมีการปรับปรุง ดังนี ้
9.1) ปรั บปรุ งเนื อ้ หากิ จกรรมในแผนการจั ดการเรี ยนรู้ ให้ มี
ความเหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ ้น
9.2) ปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ ในการทากิจกรรมของนักเรี ยนใน
แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ให้ มีความเหมาะสมกับนักเรียนมากกว่านี ้
9.3) ปรั บปรุ งการก าหนดเกณฑ์ การประเมิ นในแบบต่ างๆ ให้ มี
ความชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ ้น
9.4) ปรับปรุ งภาษาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ให้ แก่นักเรียนใน
แต่ละแผนให้ มีความเหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ ้น
10) น าแผนการจัด การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่ได้ ทา
การปรับปรุ งแล้ วไปนาร่ องใช้ กับนักเรี ยนที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จากการนาร่ อง โดยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.69/80.93
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11) จั ดท าแผนการจั ดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิ ตภัณฑ์ของนัก เรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
เพื่อนาไปใช้ กบั นักเรียนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.2.4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ดังนี ้
1) ผู้วิจัยใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากแผนการจัด การเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัด การเรี ย นรู้ เ ชิง สร้ างสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 จากข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2) ผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (̅X) และค่าเฉลี่ยร้ อยละ จากการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 จากการนาร่องใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
3) นาผลจากการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตาม
รู ปแบบ การจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ย น
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 โดยใช้ สถิติบรรยาย ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (X̅) โดยใช้ เกณฑ์แปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 9 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
ระดับคุณภาพ
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

ช่ วงคะแนน
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50
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2. การพัฒนา และตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการการพัฒนาเครื่ อ งมือ ที่ใช้ ในการวิจัยให้ มีความสอดคล้ อ งกับ
การจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดในแต่ละขันตอน
้
ดังนี ้
2.1. กลุ่มเป้ าหมายในการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายในการนาร่องใช้ แบบการประเมินผลงานของนักเรี ยน และ
แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ คื อ นัก เรี ย นชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซึ่งมีคุณลักษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
กลุ่มเป้าหมายของการนาร่ องกลุ่มขนาดใหญ่ คือ นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรี ยนสมาคม
เลขานุการสตรี 2 จานวน 30 คน อาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง
2.2. การพัฒนา และตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
2.2.1. การออกแบบ และยกร่ างใบงาน เรื่ อง ความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
1) ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อ งกับ ใบงานใน
การวัดความคิดสร้ างสรรค์ และการวัดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ
2) นาข้ อ มูลที่ได้ จ ากการศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องมาสร้ างใบงาน โดยทาการสร้ างใบงาน เรื่อง ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
3) น าใบงาน เรื่ อ ง ความคิ ดสร้ างสรรค์ ผลิ ต ภั ณฑ์ ของนั ก เรี ยน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่พัฒนาขึน้ ไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม
และปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี ้ 1) ปรับปรุ งเนื ้อหาในสถาการณ์โดยมี
การใช้ ภาษาให้ มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 2) ปรับปรุงภาษาของคาสัง่ ให้ เหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน
4) นาข้ อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์มาปรับปรุง
ใบงาน เรื่อง ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
5) น าใบงาน เรื่ อ ง ความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข องนัก เรี ย น
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่พฒ
ั นาขึ ้น ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา โดยเกณฑ์ใน
การคัดเลือกสถาการณ์ที่มีคุณภาพต้ องมีค่าดัชนีความสอดคล้ องมากกว่า หรื อเทียบเท่ากับ 0.5
ขึน้ ไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556, 68) พร้ อมทังให้
้ ผ้ เู ชี่ยวชาญแสดงข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
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แก้ ไขใบงาน เรื่อง ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 โดยมีเกณฑ์ใน
การเลือกผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
5.1) อาจารย์ หรือนักวิชาการด้ านสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
ที่มีบทความทางวิชาการ งานวิจัย หรื อ ตาราเกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ การพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์การสอนเชิงสร้ างสรรค์ และ/หรือการสอนผลิตภัณฑ์ จานวน 1 คน
5.2) อาจารย์ที่มีบทความทางวิชาการ งานวิจัย หรื อตาราเกี่ยวกับ
การจัด การเรี ย นการสอน หรื อ คุณ ครู ที่ มี ค วามดี เ ด่ น ในการจัด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น
จานวน 2 คน
5.3) อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านการวัด
และประเมินผล หรือการวิจยั ทางการศึกษา จานวน 2 คน
6) นาข้ อ มูลที่ได้ จ ากผู้เชี่ยวชาญไปหาความตรงเชิงเนือ้ หา พบว่า
สถานการณ์ที่กาหนดให้ มีความตรงเชิงเนื ้อหาเท่ากับ 1.00 ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงนาสถนการณ์นีไ้ ปเป็ น
สถานการณ์ในใบงาน เรื่อง ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
7) นาข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงใบงาน เรื่อง ความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ดังนี ้ 1) ปรับคาสั่งให้ มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ ้น 2) ปรับภาษาในสถานการณ์ให้ มีความเข้ าใจง่ายขึ ้น
8) นาข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงใบงาน เรื่อง ความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 หลังจากนันจั
้ ดทาเป็ นใบงานก่อนเรี ยน
ที่สมบูรณ์เพื่อนามาใช้ ในการเก็บข้ อมูลต่อไป
9) น าใบงาน เรื่ อง ความคิ ดสร้ างสรรค์ ผลิ ตภั ณฑ์ ของนั กเรี ยนชั น้
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ก่อนเรี ยนมาทาการปรับปรุ งคาสั่ง โดยเพิ่มเติมคาสั่ง ดังนี ้ “ซึ่งนักเรี ยน
อาจจะนาผลงานที่นักเรี ยนได้ ผลิตขึน้ ไว้ แล้ วมาปรับปรุ งให้ มีความสมบูรณ์ ยิ่งขึน้ โดยการศึกษา
ค้ นคว้ ารายละเอียดเพิ่มเติม หรือศึกษา ค้ นคว้ าแล้ วผลิตผลงานขึ ้นมาใหม่” แล้ วจัดทาเป็ นใบงาน
หลังเรียนที่สมบูรณ์เพื่อนามาใช้ ในการเก็บข้ อมูลต่อไป
2.2.2. การออกแบบ และยกร่ างแบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
1) ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการวัดและ
เครื่ อ งมื อ วัด ความคิ ด สร้ างสรรค์ และการวัด และประเมิน ผลการเรี ย นในโรงเรี ยนสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์

128
2) น าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาเอกสาร บทความ และงานวิ จัยที่
เกี่ยวข้ องมาสร้ างแบบวัดความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ โดยทาการสร้ างแบบการประเมินผลงาน
ของนักเรียนตามสภาพจริงของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ซึ่งทาเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
เกณฑ์ในการประเมินผลงานของนักเรียนตามสภาพจริง ดังนี ้
5 หมายถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ป ระเมิ น มี ค วามสอดคล้ อ งกับ
รายการประเมินมากที่สดุ
4 หมายถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ป ระเมิ น มี ค วามสอดคล้ อ งกับ
รายการประเมินมาก
3 หมายถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ป ระเมิ น มี ค วามสอดคล้ อ งกับ
รายการประเมินปานกลาง
2 หมายถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ป ระเมิ น มี ค วามสอดคล้ อ งกับ
รายการประเมินน้ อย
1 หมายถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ป ระเมิ น มี ค วามสอดคล้ อ งกับ
รายการประเมินน้ อยที่สดุ
เกณฑ์ ใ นการให้ ค ะแนนการประเมิน ผลงานของนัก เรี ย นตาม
สภาพจริง ดังนี ้
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 5 ได้ คะแนน 5 คะแนน
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 4 ได้ คะแนน 4 คะแนน
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 3 ได้ คะแนน 3 คะแนน
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 2 ได้ คะแนน 2 คะแนน
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 1 ได้ คะแนน 1 คะแนน
3) น าแบบการประเมิ น ผลงานของนั ก เรี ย นตามสภาพจริ ง ของ
นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่พัฒนาขึน้ ไปให้ อ าจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพ นธ์ พิจ ารณา
ความเหมาะสม และปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา ดังนี ้ ปรับข้ อคาถามให้ มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
4) น าแบบการประเมิ น ผลงานของนั ก เรี ย นตามสภาพจริ ง ของ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่พฒ
ั นาขึ ้นไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา โดยมี
เกณฑ์ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
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4.1) อาจารย์ หรือนักวิชาการด้ านสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
ที่มีบทความทางวิชาการ งานวิจัย หรื อ ตาราเกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ การพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์การสอนเชิงสร้ างสรรค์ และ/หรือการสอนผลิตภัณฑ์ จานวน 1 คน
4.2) อาจารย์ที่มีบทความทางวิชาการ งานวิจัย หรื อตาราเกี่ยวกับ
การจัด การเรี ย นการสอน หรื อ คุณ ครู ที่ มี ค วามดี เ ด่ น ในการจัด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น
จานวน 2 คน
4.3) อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านการวัด
และประเมินผล หรือการวิจยั ทางการศึกษา จานวน 2 คน
เกณฑ์ในการคัดเลือกข้ อคาถามที่มีคณ
ุ ภาพต้ องมีค่าดัชนีความสอดคล้ อ ง
มากกว่า หรื อเทียบเท่ากับ 0.5 ขึน้ ไป (ศิริชัย กาญจนวาสี , 2556, 68) พร้ อ มทัง้ ให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
แสดงข้ อเสนอแนะในการปรับ ปรุ งแก้ ไขแบบการประเมินผลงานของนักเรี ยนตามสภาพจริ ง ของ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
5) นาข้ อ มูลที่ได้ จ ากผู้เชี่ยวชาญไปหาความตรงเชิงเนือ้ หา พบว่า
ข้ อคาถามมีความตรงเชิงเนือ้ หาเท่ากับ 1.00 ทุกข้ อ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงนาข้ อคาถามทุกข้ อ ไปเป็ น
ข้ อคาถามในแบบการประเมินผลงานของนักเรียนตามสภาพจริงของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
6) นาข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุ ง แบบการประเมิน ผล
งานของนักเรี ยนตามสภาพจริ งของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ดังนี ้ ควรมีการปรับรายการ
ประเมินให้ มีความชัดเจนเพื่อความสะดวกในการประเมินผลงาน
7) นาข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแบบการประเมิ น ผล
งานของนั กเรี ยนตามสภาพจริ งของนั กเรี ยนชั น้ ประถมศึ กษาปี ที่ 4-6 หลั งจากนั น้ จั ดท าเป็ น
แบบการประเมินผลงานของนักเรียนตามสภาพจริงของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
8) น าแบบการประเมิ น ผลงานของนั ก เรี ย นตามสภาพจริ ง ของ
นักเรี ยน ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ได้ ทาการปรับปรุ งแล้ วไปทดลองใช้ กับนักเรี ยนที่มีลักษณะ
คล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้ วยวิธีประมาณค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Cofficient) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.950 ซึ่งจะ
เห็ น ว่ า ค่ าความเชื่ อมั่ นของแบบการประเมิ นผลงานของนั กเรี ยนตามสภาพจริ งของนั ก เรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 มีค่าสูง นันคื
้ อ มีความเชื่อมั่นตังแต่
้ .800 ขึ ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี ,
2556, 162)
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9) จัดทาแบบการประเมินผลงานของนักเรี ยนตามสภาพจริ งของ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 เพื่อนาไปใช้ กบั นักเรียนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.2.3. การออกแบบ และยกร่ างแบบการประเมินความพึงพอใจ
ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิต ภัณฑ์
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
1) ศึกษาหลักการ และเทคนิคการสร้ างแบบประเมินความพึงพอใจ
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2) เลื อ กประเภทของแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ จ ะวั ด คื อ
มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
เกณฑ์ในการประเมินความพึงพอใจของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้ อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
เกณฑ์ในการให้ คะแนนการประเมินความพึงพอใจของรู ปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 5 ได้ คะแนน 5 คะแนน
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 4 ได้ คะแนน 4 คะแนน
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 3 ได้ คะแนน 3 คะแนน
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 2 ได้ คะแนน 2 คะแนน
รายการประเมินที่อยู่ในระดับ 1 ได้ คะแนน 1 คะแนน
3) น าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาเอกสาร บทความ และงานวิ จัยที่
เกี่ยวข้ องมาสร้ างแบบการประเมินความพึงพอใจของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
4) น าแบบการประเมิ นความพึ งพอใจของรู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิต ภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ที่พัฒนาขึน้ ไปให้ อาจารย์ที่ ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ พิจ ารณาความเหมาะสม และปรับปรุ งตาม
ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี ้ 1) เพิ่มข้ อคาถามเพื่อให้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น 2) ปรับภาษาใน
ข้ อคาถามให้ มีความเข้ าใจง่ายยิ่งขึ ้น
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5) นาข้ อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์มาปรับปรุ ง
แบบการประเมินความพึงพอใจของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
6) น าแบบการประเมิ นความพึ งพอใจของรู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิด สร้ างสรรค์ ผลิ ตภัณฑ์ของนักเรี ย นชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ที่พฒ
ั นาขึ ้นไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
6.1) อาจารย์ หรือนักวิชาการด้ านสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
ที่มีบทความทางวิชาการ งานวิจัย หรื อ ตาราเกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ การพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์การสอนเชิงสร้ างสรรค์ และ/หรือการสอนผลิตภัณฑ์ จานวน 1 คน
6.2) อาจารย์ที่มีบทความทางวิชาการ งานวิจัย หรื อตาราเกี่ยวกับ
การจัด การเรี ย นการสอน หรื อ คุณ ครู ที่ มี ค วามดี เ ด่ น ในการจัด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น
จานวน 2 คน
6.3) อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านการวัด
และประเมินผล หรือการวิจยั ทางการศึกษา จานวน 2 คน
เกณฑ์ในการคัดเลือกข้ อคาถามที่มีคณ
ุ ภาพต้ องมีค่าดัชนีความสอดคล้ อง
มากกว่า หรื อเทียบเท่ากับ 0.5 ขึ น้ ไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556, 68) พร้ อมทังให้
้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
แสดงข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแบบการประเมิ น ความพึ ง พอใจของรู ปแบบการจั ด
กา รเรี ยนรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ มควา มคิ ด สร้ า งสรรค์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ของนั ก เรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
7) นาข้ อ มูลที่ได้ จ ากผู้เชี่ยวชาญไปหาความตรงเชิงเนือ้ หา พบว่า
ข้ อ คาถามมีความตรงเชิงเนือ้ หาเท่ากับ 1.00 ทุกข้ อ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงนาข้ อคาถามทุกข้ อไปเป็ นข้ อ
คาถามในแบบการประเมินความพึงพอใจของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
8) น าข้ อ เสนอแนะของผู้เ ชี่ ย วชาญมาปรั บ ปรุ ง แบบการประเมิน
ความพึ ง พอใจของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ดังนี ้ 1) ควรมีการประเมินความพึงพอใจเป็ น
หัวข้ อๆ ตามที่กาหนดไว้ 2) ควรมีการปรับข้ อรายการประเมินให้ มีความชัดเจนมากกว่านีส้ ะดวกใน
การประเมินผลงาน
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9) น าข้ อเสนอแนะของผู้ เชี่ ย วชาญมาปรั บ ปรุ งแบบการประเมิ น
ความพึ งพอใจของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 หลังจากนันจั
้ ดทาเป็ นแบบการประเมินความพึงพอใจ
ของรู ปแบบการจัด การเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มความคิ ดสร้ างสรรค์ ผลิ ตภัณฑ์ของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
10) น าแบบการประเมิ นความพึ งพอใจของรู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่ได้
ท าการปรั บ ปรุ ง แล้ ว ไปทดลองใช้ กับ นัก เรี ย นที่ มี ลัก ษณะคล้ า ยคลึ ง กับ กลุ่มตัว อย่ าง จ านวน
30 คน เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่น ด้ ว ยวิ ธี ป ระมาณค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค ซึ่งมี
ค่ าเท่ ากับ 0.901 ซึ่ งจะเห็ นว่าค่ าความเชื่อมั่นของแบบการประเมิ นความพึ งพอใจของรู ปแบบการจัด
การเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
มีค่าสูง นันคื
้ อมีความเชื่อมัน่ ตังแต่
้ .800 ขึ ้นไป (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556, 162)
11) จั ด ท าแบบการประเมิ น ความพึ ง พอใจของรู ป แบบการจั ด
การเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 4-6 เพื่อนาไปใช้ กบั นักเรียนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อ มูลที่ได้ ดังนี ้ วิเคราะห์ข้อ มูลหาหาค่าเที่ยงตรงของ
ข้ อสอบ ด้ วยวิธีประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบการประเมินผลงานของนักเรียน
ตามสภาพจริ งของนักเรี ย นชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 และแบบการประเมินความพึงพอใจของ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
การวิจัยระยะที่ 3 (R 2) การนาไปใช้ และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ขัน้ ตอนนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึน้ ไปใช้ กับ
กลุ่มตัวอย่าง ศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 และความเหมาะสมในการใช้ รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ รวมถึงปัญหา และอุปสรรคต่างๆ โดยใช้ วิธีการวิจยั เชิงทดลองแบบ
กลุ่ ม เดี ยว ทดสอ บ ก่ อ นและ ทดสอ บ หลั ง ( One Group Pretest-Posttest Design) ดั งนี ้
(บุญมี พันธุ์ไทย, 2554, 45)
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T1

X

T2

T1 = การวัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภาพก่อนการจัดการเรียนรู้
X = การนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ไปใช้
T2 = การวัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภาพหลังการจัดการเรียนรู้
ภาพประกอบ 4 วิธีการวิจยั เชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและทดสอบหลัง
1. วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ในขันตอนนี
้
้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ ดังนี ้
1.1. ผู้วิจัยส่งหนังสือขออนุญาตทาการทดลองใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์ที่ผ้ ูวิจัยพัฒนาขึน้ ต่อ ผู้อานวยการโรงเรี ยนประชาราษฎร์ บารุ ง อาเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
1.2. ผู้วิจัยจัดเตรี ยมเอกสาร เครื่ องมือ ก่อนนาไปใช้ ได้ แก่ 1) แผนการจัด
การเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 2) ใบงาน เรื่ อง ความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 4-6 3) แบบประเมิ นความคิ ดสร้ างสรรค์ ผลิ ตภั ณฑ์ ของนั กเรี ย นชั น้ ประถมศึ กษาปี ที่ 4-6
และ 4) แบบการประเมินความพึงพอใจของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่ง เสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.3. ผู้วิจัยปฐมนิเทศนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ ชี ้แจงวัตถุประสงค์
เป้าหมาย และการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.4. ผู้วิ จัยน าแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 ไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ให้ แก่
นักเรี ยน โดยน าใบงาน เรื่ อง ความคิ ดสร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึ กษาปี ที่ 4-6 ก่ อนเรี ยน
วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนก่อนการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.5. ผู้วิจัยนาแบบการประเมินผลงานของนักเรี ยนตามสภาพจริ งของ
นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โดยทาการประเมินผลงานของนักเรี ยน และบันทึกคะแนนเป็ น
คะแนนก่อนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
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1.6. ผู้วิจัยดาเนินการทดลองใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 โดยนาแผนการจัด
การเรียนรู้ที่ 2 ถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 ที่ได้ รับการพัฒนาขึ ้นมาทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้ ระยะเวลาทดลอง 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ชัว่ โมง รวมระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง
ใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 เป็ นจานวน 27 ชัว่ โมง
1.7. ผู้วิ จัยน าแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 8 ไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ให้ แก่
นักเรียน โดยนาใบงาน เรื่อง ความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ในหลังเรียน
วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนก่อนการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.8. ผู้วิจัยนาแบบการประเมินผลงานของนักเรี ยนตามสภาพจริ งของ
นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โดยทาการประเมินผลงานของนักเรี ยน และบันทึกคะแนนเป็ น
คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
1.9. ผู้วิ จัย น าแบบประเมิ น ความพึ งพอใจในรู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ไป
สอบถามนักเรียนหลังได้ รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
1.10. ผู้วิจัยนาคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้มาทาเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย และนาคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจมาทาการวิเคราะห์
เพื่อหาความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ของนักเรียน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การดาเนินการวิจยั ในขันตอนนี
้
้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ ดังนี ้
2.1. ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย คื อ นัก เรี ย นชัน้ ประถมศึ กษาปี ที่ 4-6
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี การศึกษา 2562 จานวน 7,602 คน
2.2. เนื่ อ งจากบริ บ ทโรงเรี ย นของส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ส่วนใหญ่เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก ที่มีการควบรวมชัน้ เรี ยน
ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 โรงเรี ยนประชาราษฎร์ บารุง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการการศึกษา
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ขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 20 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้
2.2.1. เป็ นโรงเรี ยนที่ผ้ วู ิจัยได้ รับความร่ วมมือจากผู้บริหารในการจัด
กิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ระหว่างการดาเนินการวิจยั
2.2.2. เป็ น โรงเรี ย นที่ มีส ภาพแวดล้ อ มที่ ส ามารถพัฒ นาความคิด
สร้ างสรรค์เชิงผลิตภัณฑ์ให้ แก่นกั เรียนได้
2.2.3. เป็ นโรงเรี ยนที่มีความพร้ อมในด้ านสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรี ยนรู้
ภายนอกห้ องเรียน เพื่อใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ขันตอนที
้
่ 4 มีเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
1.3.1. เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง คือ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.3.2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ
1) ใบงาน เรื่อง ความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
2) แบบการประเมิ นผลงานของนั กเรี ยนตามสภาพจริ งของนั กเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
3) แบบการประเมิ นความพึ งพอใจของรู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ดังนี ้
4.1. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยน
ก่อ นและหลังที่นักเรี ยนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้ วิธีการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนด้ วย
ค่าสถิติที (t - test Dependent for Samples)
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4.2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 โดย
การหาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้ เกณฑ์แปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 10 เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
ระดับคุณภาพ
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

ช่ วงคะแนน
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

การวิจัยระยะที่ 4 (D 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ ให้ มี
ความสมบูรณ์
ขันตอนนี
้
้เป็ นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น โดยนาผลการศึกษา
ประสิทธิผลของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์มาใช้ ปรับปรุ งให้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์ให้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
การพิทักษ์ สิทธิ์และจรรยาบรรณในการวิจัย
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ท าเรื่ อ งขออนุมัติ โ ครงการวิ จัย ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณา
จริยธรรมในการทาวิจยั ในมนุษย์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรม มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
การเข้ าร่ วมในการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างจะเป็ นไปโดยสมัครใจ และสามารถปฏิเสธที่จะเข้ าร่ วม
หรือถอนตัวจากการวิจยั ได้ ทกุ ขณะ โดยไม่ต้องให้ เหตุผล และไม่สญ
ู เสียประโยชน์ที่พึงได้ รับ ข้ อมูล
ทังหมดที
้
่ได้ จากกลุ่มตัวอย่าง จะถือว่าเป็ นความลับ ผู้วิจยั จะไม่เผยแพร่ในลักษณะของรายบุคคล
โดยจะเปิ ดเผยเฉพาะในรู ปแบบที่เป็ นรายงานสรุ ปผลการวิจัยในภาพรวมเท่านัน้ เมื่อทาการวิเคราะห์
ข้ อมูลเรียบร้ อยแล้ ว แบบสอบถามจะถูกทาลายทันที
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การนาเสนอผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีรายละเอียดของการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้ จากวิจยั ในครัง้ นี ้เสนอเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
และการพัฒนาตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
ตอนที่ 2 ผลการพั ฒนา และตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาประสิทธิ ผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
ตอนที่ 4 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ให้ มีความสมบูรณ์
รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการวิจยั มีดงั ต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ และการพัฒนา
ตัวชีว้ ัดความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี ้เป็ นการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัด
การเรี ยนรู้ เชิง สร้ างสรรค์ และวิเคราะห์ หาตัวชีว้ ัด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ผลิ ต ภัณ ฑ์ของนัก เรี ย น
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ประกอบด้ วย 2 ส่วน ดังนี ้
1.1. การศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
1.2. การวิ เ คราะห์ ห าตั ว ชี ว้ ั ด ความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องนั ก เรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
รายละเอียดดังแสดงต่อไปนี ้
1.1. การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงสร้ างสรรค์
จากการศึ ก ษา และวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกับ ปรั ช ญาทางการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความคิดสร้ างสรรค์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อ งกับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ การจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ อุปสรรคในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ กิจกรรมการเรียนรู้เชิง
สร้ างสรรค์ และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 จากเอกสารตารา
วารสาร และอินเตอร์ เน็ต สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดงั ต่อไปนี ้
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1.1.1. ผลการศึกษาปรัชญาทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์
สรุ ปปรัชญาที่ใช้ ในการวิจัยในครัง้ นี ไ้ ด้ ว่า การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนนัน้ จะต้ อง
พัฒนาจิตใจให้ นักเรี ยนมีความพร้ อ มต่อ การเรี ยนรู้ ที่จ ะจัดขึน้ โดยการเรี ยนรู้ ที่จัดขึน้ นัน้ ต้ อ งมี
ความสัมพันธ์ กับธรรมชาติ และความจริ งที่เป็ นวัตถุสามารถจับต้ อ งได้ และในการเรี ยนรู้ ของ
นักเรียนต้ องมีการศึกษาหาความจริงจากการสังเกต สัมผัส จับต้ อง โดยให้ นกั เรียนได้ ลงมือปฏิบัติ
ผลงาน โดยค้ น คว้ า หาความรู้ ด้ ว ยตนเองจากห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า งๆ โดยอาศั ย
ประสบการณ์ที่ตนมีอยู่ ทุกคนมีเสรี ภาพในการแสวงหาความรู้ และในการแสวงหาความรู้นนจะ
ั้
ขึ ้นอยู่กบั แต่ละบุคคลที่จะเลือกสรรเพื่อให้ สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ในสังคม และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และสังคมที่คนเองอาศัยอยู่
1.1.2. ผลการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ สรุ ป
ทฤษฎีที่ใช้ ในการวิจัยในครัง้ นีไ้ ด้ ว่าความคิดสร้ างสรรค์จะเกิดจากการที่มีความขัดแย้ งกันระหว่าง
แรงขับทางเพศ ซึ่งจะถูกผลักดันให้ แสดงออกมาภายใต้ จิตสานึกกับความรู้สึกผิดชอบชัว่ ดีในสังคม
ที่อาศัยอยู่ โดยเน้ นการจัดกิจกรรมที่เน้ นความสาคัญของการเสริมแรง การตอบสนองที่ถกู ต้ อ งกับ
สิ่งเร้ าหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นและความสัมพันธ์ของสติปัญญา คือ การที่บุคคลสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ าต่างๆ จากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง และบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ ต้อง
เป็ นบรรยากาศที่ เอือ้ อานวยต่อการเรี ยนรู้ คือ การยอมรับในคุณค่าของตนเอง เคารพสิทธิ และ
ความคิดเห็นซึ่งกัน และไม่ตีราคา ประเมิน เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้อื่น มั่นใจในตนเอง
และเปิ ดใจยอมรับกับประสบการณ์ใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนมีความร่ าเริ งแจ่มใส ผ่อ นคลาย
อิสระ หรื อมีลักษณะของความเป็ นเด็กบริ สุทธิ์เป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่เสแสร้ ง สนุกสนาน ไม่ยึด
ติดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และไม่เคร่ งเครี ยด และต้ องให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทากิจกรรมกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มผู้เรียน
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติที่แตกต่างกัน เช่น ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านความคิด ด้ านสังคม ด้ านสติปัญ ญา
เป็ นต้ น มาทางานร่ วมกันในระบบกลุ่ม ส่วนครู ผ้ สู อนจะต้ องตระหนักถึงความคิดสร้ างสรรค์ของ
นักเรี ยนแต่ ละคนมี ความรู้ ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ง้ ในเรื่ อ งราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อ งกับความคิ ด
สร้ างสรรค์เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ผลิตผลงานด้ วยตนเอง โดยให้ ใช้ ความคิดยืดหยุ่นเข้ ากั บทุก
รู ปแบบของชีวิต โดยอาศัยเทคนิคส่วนบุคคลและเทคนิคที่เป็ นมาตรฐาน เพื่อส่งเสริ มให้ เกิ ดผล
ผลิตสร้ างสรรค์ ซึ่งรวมถึงเทคนิค และวิธีการต่อไปนี ้ คือ การระดมสมอง การคิดเชิงเปรียบเทียบ
1.1.3. ผลการศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สรุปได้ ว่า ความสามารถของ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ ให้ มีความแปลกใหม่หรื อต่อ
ยอดจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ มีรูปแบบที่ทันสมัย มีความสวยงาม สามารถนาไปใช้ ประโยชน์
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(ใช้ งาน) ได้ จริ งโดยใช้ ความรู้ ที่มีอยู่ในตนเองและประสบการณ์ที่ตนเองได้ พบเจอ มีการเชื่อมโยง
ความรู้ ที่ตนเองมีจนสามารถนามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่ องใช้ จากวัสดุต่างๆ ซึ่ง
เป็ นผลผลิตที่เกิดขึน้ ในเชิงประจักษ์โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็ น ตัวช่วยในการค้ นคว้ าหาข้ อมูล หรื อ
แสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์
1.1.4. ผลการศึกษาการจัดการเรี ยนรู้เชิงสร้ างสรรค์ สามารถสรุปแนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้ ดังต่อไปนี ้
1) การจัดกิจกรรมให้ นักเรี ยน ได้ มีโอกาสคิด ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อ เป็ น
การกระตุ้นให้ นกั เรียนมีความพร้ อมในการเรี ยนรู้ เปิ ดใจที่จะรับรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูผ้ สู อน
2) การจัดกิจกรรมโดยให้ นักเรี ยนได้ พบเห็นของจริ ง ซึ่งมีการให้ ความรู้
จากการศึกษาดูงานจากวิทยากรภายนอกโดยเฉพาะผู้ประกอบการในชุมชน หรื อ ท้ อ งถิ่น แล้ ว
นามาเปรียบ โดยการใช้ จินตนาการของตนเองในการผลิตผลงาน หรือชิ ้นงานออกมาให้ อยู่ในเชิงประจักษ์
3) การจัดกิจกรรมที่เน้ นนักเรี ยนได้ เรียนรู้ ร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้
ต่ า งๆ ส่ ง ผลให้ นัก เรี ย นได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กัน และกัน จะส่ ง ให้ ส ามารถพัฒ นา
คุณลักษณะของนักเรียนที่ต้องการพัฒนาได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
4) การจัด กิ จ กรรมที่ เ น้ น ให้ นัก เรี ย นได้ ล งมื อ กระท าจริ ง โดยการใช้
ความคิดในการพัฒนาผลงาน หรื อชิ ้นงานออกมา ซึ่งอาศัยปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชน อาจจะเป็ น
ปัญหาที่มีความสาคัญหรือปัญหาเพียงเล็กน้ อย แล้ วนาปัญหานันมาวิ
้ เคราะห์ สังเคราะห์ หลังจาก
นันจึ
้ งสร้ างผลผลิต หรือชิ ้นงาน เพื่อแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ และเป็ นผลผลิต หรือชิ ้นงานที่สามารถ
ใช้ ได้ จริง
5) การจัดกิจกรรมที่เน้ นให้ นกั เรียนได้ มีโอกาสในการวางแผนการผลิตผลงาน
หรือชิ ้นงาน ตามความสนใจของตนเอง และนาเสนอผลงาน หรือชิ ้นงานที่ตนเองที่ผลิตขึ ้นให้ บุคคล
อื่นได้ รับทราบ
6) การประเมินผล ครู ผ้ สู อนร่ วมกับนักเรียนในการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลงานที่ได้ รวมทัง้ สรุ ปกระบวนการในการปฏิบตั ิงานทังหมดที
้
่ได้ เรี ยนรู้ เพื่อให้ ได้ ความรู้จาก
การจัดการเรียนรู้นนั ้
1.1.5. ผลการศึกษาอุปสรรคในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ สามารถสรุ ป
อุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน คือ
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1) อุปสรรคในด้ านการรับรู้ คือ การมีโอกาสเลือกคาตอบเพียงค าตอบ
เดี ยว การไม่ ชอบซั กถาม การลอกเลี ยนแบบซึ่ งกั นและกั น ความเฉื่ อยชา ความเกี ยจคร้ าน
การกาหนดความคิด การประเมินความคิดเร็วเกินไป
2) อุปสรรคในด้ า นวัฒ นธรรม คือ การทาตามแบบอย่า งตามกรอบที่
บุคคลอื่นได้ กาหนดไว้ การมุ่งมั่นในความประหยัด ความกลัวที่จ ะเป็ นคนไม่สุภาพเรี ยบร้ อย
การมุ่งมัน่ ในเรื่ องการแข่งขันมากเกินไป ขาดความประนีประนอมในความคิดเห็น มีความเชื่อว่า
ความเพ้ อฝันเป็ นสิ่งที่ไร้ ค่า
3) อุปสรรคด้ านอารมณ์ คือ การเน้ นบทบาทความแตกต่างระหว่างเพศ
มากเกินไป การมีบรรยากาศที่เคร่ งเครี ยด ความกลัวว่าตนเองโง่ ความเคยชิน ความมีอคติหรือ
ความลาเอียง การไม่สนใจในสิ่งที่น่าสนใจ
4) อุปสรรคเชิงสภาพแวดล้ อม โดยการที่นกั เรียนตกอยู่ในสภาพแวดล้ อม
ที่ไม่เหมาะสมต่อการเรี ยนรู้ ซึ่งผู้วิจัยต้ องควบคุมอุปสรรคเหล่านี ้ให้ เป็ นอย่างดีขณะที่ทาการจัด
การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น
1.1.6. ผลการศึกษากิจ กรรมการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ ผู้วิจัยได้ นากิจกรรม
ดังต่อไปนี ้ คือ เทคนิคการคิดนอกกรอบ, เทคนิคการตรวจสอบรายการ (Checklist), การทัศนศึกษา,
เทคนิคการทางานเป็ นกลุ่ม, การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก , การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน,
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน, การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา, การเรียนรู้
โดยการแก้ ปัญหา, การจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคการเปรียบเทียบ, การจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค
วิธีการระดมพลังสมอง มาใช้ ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้ เชิ ง
สร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.1.7. ผลการศึ ก ษาหลั ก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ การงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2551 พบว่า กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีข้างต้ น มีความสอดคล้ องกับ
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผู้วิจยั จึงนาการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์มา
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยทาการจัดการเรี ยนรู้ อยู่ใน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
โดยให้ นักเรี ยนประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ประเภทสิ่งของเครื่ อ งใช้ ตามตัวชี ้วัดที่ได้ ทาการศึกษา และมี
เป้าหมายรอง คือ ทาการพัฒนาทักษะในการทางาน และพัฒนาคุณ ลักษณะในการทางานของ
นักเรี ยน ซึ่งผู้วิจัยได้ นาหลักการดังกล่าวไปใช้ ในการทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ที่
ผู้วิจยั จัดทาขึ ้น เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนรู้ให้ แก่ผ้ เู รียนต่อไป
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1.2. การวิ เ คราะห์ ห าตั ว ชี ว้ ั ด ความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องนั ก เรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี เ้ ป็ นการวิเคราะห์หาตัวชีว้ ดั ความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ประกอบด้ วย 2 ส่วน ดังนี ้
1.2.1. การพิ จ ารณาคัด เลื อ กตัว ชี ว้ ัด ความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภัณฑ์ ของ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ในรอบที่ 1
1.2.2. การพิ จ ารณาคัด เลื อ กตัว ชี ว้ ัด ความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข อง
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 เป็ นการหาฉันทามติของผู้ให้ ข้อมูล
รายละเอียดดังแสดงต่อไปนี ้
1.2.1. การพิจารณาคัดเลือกตัวชีว้ ัดความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ในรอบที่ 1
ตาราง 11 องค์ประกอบตัวชีว้ ดั ตัวชีว้ ดั ของความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 4-6 ในรอบที่ 1

ตัวชีว้ ัด และคาอธิบาย
ตัวชีว้ ัดจากข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. ผลิตได้ ตามวัตถุประสงค์
(Cover) เป็ นการสร้ างสรรค์
ผ ล ง า น ใ ห้ อ อ ก ม า ใ น เ ชิ ง
ประจักษ์ และตอบสนองต่อสิ่ง
เร้ าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั้

ตัวชีว้ ัด และคาอธิบาย
ตัวชีว้ ัดจากการสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญที่สนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญ
ในรอบที่ 1
1. การผลิตผลิตภัณฑ์
1.1) ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ตรงตามวัตถุประสงค์ ที่ ไ ด้ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
ตังไว้
้
16, 17
1.2) ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 2, 3, 6, 9,
11, 14, 16, 17
ตรงตามความต้ องการของ
ชุมชน
1.3) มีการใช้ เทคโนโลยีมา ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2, 3, 5, 9,10,
11, 15, 16, 17
ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตขึ ้น
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ตัวชีว้ ัด และคาอธิบาย
ตัวชีว้ ัดจากข้ อมูลพืน้ ฐาน
2 . คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สิ่ ง ใ ห ม่
( Originality) เ ป็ น ก า ร
สร้ างสรรค์ ผ ลงานให้ มี ค วาม
ห ล า ก ห ล า ย ลั ก ษ ณ ะ
หลา กหลา ยป ระ เภท หรื อ
หลากหลายแง่มมุ เป็ นผลงานที่
ไ ม่ ถู ก จ า กั ด อ ยู่ ใ น ผ ล ง า น
ประเภทเดียวกนัเป็ นผลงานที่มี
ค ว า ม แ ป ล ก ใ ห ม่ แ ล ะ มี
ประโยชน์ต่อชมุชน
3. ใช้ ได้ หลากหลาย (Variety)
เป็ นการสร้ างสรรค์ผลงานให้ มี
ประโยชน์ ใ นการใช้ สอย ที่
หลา กหลา ย หรื อ อ า จ เป็ น
การนาาผลงานเดิมมาดัดแปลง
หรื อประยุกต์ในการสร้ างสรรค์
ผลงานให้ ดีขึน้ มีประสิทธิ ภาพ
ดีขึน้ น และใช้ ประโยชน์ได้ มาก
ขึ ้นน

ตัวชีว้ ัด และคาอธิบาย
ตัวชีว้ ัดจากการสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญที่สนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญ
ในรอบที่ 1
2. รูปแบบของผลิตภัณฑ์
2.1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ขึ ้น มี รู ป แ บ บ ที่ มี ค ว า ม 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
แปลกใหม่
16, 17
2.2) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ขึ ้น มี รู ป แ บ บ ที่ ทั น สมั ย 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
แปลกใหม่
16, 17

3. การใช้ งานของผลิตภัณฑ์
3.1) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7,
สามารถใช้ ประโยชน์ ไ ด้ 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17
หลากหลาย
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 11, 12, 13, 14,
3.2) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น
สามารถใช้ งานได้ สะดวก
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
3.3) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17
สามารถใช้ งานได้ อย่ า ง
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5, 11, 13, 14,
ปลอดภัย
17
3.4) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต
ขึ น้ สามารถประหยั ด เวลา
การท างาน ท าให้ ท างานได้
เร็วและง่ายขึ ้น
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ตัวชีว้ ัด และคาอธิบาย
ตัวชีว้ ัดจากข้ อมูลพืน้ ฐาน
4. ป ร ะ ณี ต ส ว ย ง า ม
(Beautiful) เป็ นการตกแต่ ง
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึน้ ให้ มีความ
ป ระ ณี ต สว ยงา ม สม บู ร ณ์
ชัดเจน โดยใส่ใจรายละเอียด
เล็ ก ๆน้ อ ยๆ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
ผลิตขึ ้น

ตัวชีว้ ัด และคาอธิบาย
ตัวชีว้ ัดจากการสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญที่สนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญ
ในรอบที่ 1
4. คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
ผลิตภัณฑ์
4.1) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิ ตขึ น้ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
มีความประณีตในการผลิต
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17
4.2) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ขึ ้นมีสีสนั สวยงามน่าสนใจ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17
4.3) ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ขึ ้นมีความแข็งแรงทนทาน 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17
4.4) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9, 12, 17
ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง เ ส ริ ม
บรรยากาศ เป็ นตั ว แทน
ของความรู้ทางวัฒนธรรม
5. ความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์
5.1) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมี ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ราคาที่เหมาะสม
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17
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ตัวชีว้ ัด และคาอธิบาย
ตัวชีว้ ัดจากข้ อมูลพืน้ ฐาน

ตัวชีว้ ัด และคาอธิบาย
ตัวชีว้ ัดจากการสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญที่สนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญ
ในรอบที่ 1
5.2) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ขึ ้นมีความคุ้มค่าต่อราคา
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17
5.3) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ขึ น้ มี ค วามเหมาะสมตาม 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
บริบทของชุมชนที่อาศัยอยู่
16, 17
6. คุณค่ าของผลิตภัณฑ์
6.1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 4, 6, 7, 8, 9,
ขึ น้ สามารถแก้ ปั ญ หาใน
13, 14, 15, 16, 17
ชุมชนได้
6.2) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ขึ ้นใช้ เศษวัสดุเหลือใช้
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17
6.3) ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7,
ขึ ้นไม่มีสารพิษตกคค้ าง
8, 9, 1, 12, 13, 15, 16
6.4) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7,
ขึ ้นมีกระบวนการผลิ ตที่ไม่ 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
ก่ อ ให้ เกิ ด ม ลพิ ษ ต่ อ ส่ ง
แวดล้ อม
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จากตารางแสดงให้ เ ห็ นว่า ผู้เชี่ ยวชาญที่ ใช้ ใ นการพัฒ นาตัวชีว้ ัดความคิด สร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ ได้ พิจารณาตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
มีทงสิ
ั ้ ้น 6 ตัวชี ้วัด และคาอธิบายตัวชี ้วัด มีดงั นี ้
ตัวชีว้ ัดที่ 1 การผลิตผลิตภัณฑ์ มี คาอธิบายตัวชี ้วัดดังนี ้ 1) ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ 2) ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ ตรงตามความต้ องการของชุมชน และ 3) มีการใช้
เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น
ตัวชี ้วัดที่ 2 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ มีคาอธิบายตัวชี ้วัดดังนี ้ 1) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึน้ มี
รูปแบบที่มีความแปลกใหม่ และ 2)ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมีรูปแบบที่ทนั สมัย
ตัวชี ้วัดที่ 3 การใช้ งานของผลิตภัณฑ์ มีคาอธิบายตัวชี ้วัดดังนี ้ 1) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ หลากหลาย 2) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นสามารถใช้ งานได้ สะดวก 3) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ขึ ้นสามารถใช้ งานได้ อย่างปลอดภัย และ 4) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นสามารถประหยัดเวลาการทางาน
ทาให้ ทางานได้ เร็ว และง่ายขึ ้น
ตัวชี ้วัดที่ 4 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีคาอธิบายตัวชี ้วัดดังนี ้ 1) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ขึน้ มีความประณีตในการผลิต 2) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึน้ มี สีสันสวยงามน่าสนใจ 3) ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตขึน้ มีความแข็งแรง ทนทาน และ 4) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นสามารถสร้ างเสริ มบรรยากาศเป็ น
ตัวแทนของความรู้ทางวัฒนธรรม
ตัวชี ้วัดที่ 5 ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ มีคาอธิบายตัวชี ้วัดดังนี ้ 1) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
มี ราคาที่ เหมาะสม 2) ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ผลิ ตขึ น้ มี ความคุ้มค่ าต่ อราคา และ 3) ผลิ ตภัณฑ์ ที่ ผลิ ตขึ น้ มี
ความเหมาะสมตามบริบทของชุมชนที่อาศัยอยู่
ตัวชีว้ ัดที่ 6 คุณค่าของผลิตภัณฑ์ มี คาอธิ บายตัวชีว้ ัดดังนี ้ 1)ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ น้
สามารถแก้ ปัญหาในชุมชนได้ 2) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึน้ ใช้ เศษวัสดุเหลือใช้ 3) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ น้ ไม่มี
สารพิษตกค้ าง และ 4) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้ เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม
1.2.2. การพิจารณาคัดเลือกตัวชีว้ ัดความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3
ผลการวิเคราะห์ฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ใน
การพัฒนาตัวชีว้ ัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากการตอบแบบสอบถามโดยใช้ เทคนิคเดลฟาย
ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 มีดงั ตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญจากการตอบแบบสอบถามโดยใช้ เทคนิคเดลฟาย
ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3

Q3-Q1

Median

Q3-Q1

4

1

5

0.5 5

1

5

0

2. ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ ได้
ตรงตามความต้ องการ
ของชุมชน

5

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

0.5 4

0

4

0.5

5

0

5

1

5

1

5

1

5

0

5

1

5

1

4

1

3. มี ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี ม าช่ ว ยใน
การพั ฒ นาผลงานที่
ผลิตขึ ้น
1. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น
รูปแบบ มี รู ป แ บ บ ที่ มี ค ว า ม
แปลกใหม่
ของ
ผลิตภัณฑ์ 2. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น
มีรูปแบบที่ทนั สมัย

Median

Median

1. ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงั ้ ไว้

Q3-Q1

Q3-Q1

การผลิต
ผลิตภัณฑ์

คาอธิบายตัวชีว้ ัด

Median

ตัวชีว้ ัด

รอบที่ 2
รอบที่ 3
ความ
ความเป็ นไป
ความ
ความ
เป็ นไป
ได้ ในการเก็บ
เหมาะสม
เหมาะสม
ได้ ใน
ข้ อมูล
ของ
ของ
การเก็บ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด
ข้ อมูล
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Median

Q3-Q1

Median

Q3-Q1

Median

Q3-Q1

1. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น
สามารถใช้ ป ระโยชน์
ได้ หลากหลาย
2. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้
การใช้ งาน สะดวก
ของ
3. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น
ผลิตภัณฑ์ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้
อย่างปลอดภัย
4. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิ ตขึ น้
สามารถประหยัดเวลา
การทางาน ทาให้ ทางาน
ได้ เร็วและง่ายขึ ้น

Q3-Q1

คาอธิบายตัวชีว้ ัด

Median

ตัวชีว้ ัด

รอบที่ 2
รอบที่ 3
ความ
ความเป็ นไป
ความ
ความ
เป็ นไป
ได้ ในการเก็บ
เหมาะสม
เหมาะสม
ได้ ใน
ข้ อมูล
ของ
ของ
การเก็บ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด
ข้ อมูล

5

1

5

1

5

1

5

1

4

1

5

1

4

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

2

1

2

0.5 2

0

2

0.5
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ตาราง 12 (ต่อ)

Q3-Q1

Median

Q3-Q1

Median

Q3-Q1

4. ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ผลิ ตขึ น้
สามารถสร้ างเสริ ม
บรรยากาศ เป็ นตัวแทนของ
ความรู้ทางวัฒนธรรม
1. ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต มี
ราคาที่เหมาะสม
ความ
2. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น
เหมาะสม
มีความคุ้มค่าต่อราคา
ของ
3. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิ ตขึน้ มี
ผลิตภัณฑ์
ความเหมาะสมต่อชุมชน
ที่อาศัยอยู่

Median

1. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมี
ความประณีตในการผลิต
2. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น
มี สี สั น ส ว ย ง า ม
คุณลักษณะ น่าสนใจ
ของ
3. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น
ผลิตภัณฑ์ มี ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง
ทนทาน

Q3-Q1

คาอธิบายตัวชีว้ ัด

Median

ตัวชีว้ ัด

รอบที่ 2
รอบที่ 3
ความ
ความเป็ นไป
ความ
ความ
เป็ นไป
ได้ ในการเก็บ
เหมาะสม
เหมาะสม
ได้ ใน
ข้ อมูล
ของ
ของ
การเก็บ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด
ข้ อมูล

5

1

5

1

5

1

5

1

4

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

0.5 5

1

5

1

2

1

2

1

2

0

2

0

4

1

5

1

5

1

5

1

5

1

4

1

5

1

4

1

4

0

4

0.5 4

1

4

0.5
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ตาราง 12 (ต่อ)

Median

Q3-Q1

Median

4

0.5

4

0.5 4

1

4

0

5

1

5

0

5

1

5

0.5

4

1

4

1

5

1

4

1

5

1

4

1

4

1

4

1

Q3-Q1

Q3-Q1

คุณค่าของ
3. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ น้ มี
ผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิ ตไม่ มี
มลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม
4. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึน้ มี
ความปลอดภั ย ไม่ มี
สารพิษตกค้ าง

Median

1. ผลิ ตภัณฑ์ ที่ ผลิ ตขึ น้
สามารถแก้ ปั ญหาใน
ชุมชนได้
2. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น
ใช้ เศษวัสดุเหลือใช้

Q3-Q1

คาอธิบายตัวชีว้ ัด

Median

ตัวชีว้ ัด

รอบที่ 2
รอบที่ 3
ความ
ความเป็ นไป
ความ
ความ
เป็ นไป
ได้ ในการเก็บ
เหมาะสม
เหมาะสม
ได้ ใน
ข้ อมูล
ของ
ของ
การเก็บ
ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด
ข้ อมูล

จากตารางผลการวิเคราะห์ฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญจากการตอบแบบสอบถามโดยใช้
เทคนิคเดลฟาย ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ตัวชี ้วัดในด้ านการผลิตผลิตภัณฑ์ มีคาอธิบายตัวชี ้วัดทังหมด
้
3 ตัว มีคาอธิบายตัวชี ้วัด
ที่ได้ รับฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญในด้ านความเหมาะสมของตัวชี ้วัด และความเป็ นไปได้ ในการเก็บ
ข้ อมูลทัง้ 3 ตัว คือ (1), (2), (3)
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2. ตัวชี ้วัดในด้ านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ มีคาอธิบายตัวชี ้วัดทังหมด
้ 2 ตัว มีคาอธิบายตัวชี ้วัดที่
ได้ รับฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญในด้ านความเหมาะสมของตัวชี ว้ ัด และความเป็ นไปได้ ในการเก็บ
ข้ อมูลทัง้ 2 ตัว คือ (1), (2)
3. ตัว ชี ว้ ัด ในด้ า นการใช้ ง านของผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค าอธิ บ ายตัว ชี ว้ ัด ทัง้ หมด 4 ตัว
มี ค าอธิ บ ายตัว ชี ว้ ัด ที่ ไ ด้ รั บ ฉั น ทามติ จ ากผู้เ ชี่ ยวชาญในด้ า นความเหมาะสมของตัวชี ว้ ัดและ
ความเป็ นไปได้ ในการเก็บข้ อมูล 3 ตัว คือ (1), (2), (3) คาอธิบายตัวชี ้วัดที่ไม่ได้ รับฉันทามติจาก
ผู้เชี่ยวชาญในด้ านความเหมาะสมของตัวบ่งชี ้ และความเป็ นไปได้ ในการเก็บข้ อมูล 1 ตัว คือ (4)
4. ตัว ชี ว้ ัด ในด้ า นคุณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค าอธิ บ ายตัว ชีว้ ัด ทัง้ หมด 4 ตัว
มี ค าอธิ บ ายตัว ชี ว้ ัด ที่ ไ ด้ รั บ ฉั น ทามติ จ ากผู้เ ชี่ ยวชาญในด้ า นความเหมาะสมของตัวชี ว้ ัดและ
ความเป็ นไปได้ ในการเก็บข้ อมูล 3 ตัว คือ (1), (2), (3) คาอธิบายตัวชี ้วัดที่ไม่ได้ รับฉันทามติจาก
ผู้เชี่ยวชาญในด้ านความเหมาะสมของตัวบ่งชี ้ และความเป็ นไปได้ ในการเก็บข้ อมูล 1 ตัว คือ (4)
5. ตัวชีว้ ัดในด้ านความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ มีคาอธิบายตัวชี ้วัดทังหมด
้
3 ตัว
มี ค าอธิ บ ายตัว ชี ว้ ัด ที่ ไ ด้ รั บ ฉั น ทามติ จ ากผู้เ ชี่ ยวชาญในด้ า นความเหมาะสมของตัวชี ว้ ัดและ
ความเป็ นไปได้ ในการเก็บข้ อมูลทัง้ 3 ตัว คือ (1), (2), (3)
6. ตัวชี ้วัดในด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ มีคาอธิบายตัวชี ้วัดทังหมด
้
4 ตัว มีคาอธิบาย
ตัวชีว้ ัดที่ได้ รับฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญในด้ านความเหมาะสมของตัวชี ว้ ัก และความเป็ นไปได้ ใน
การเก็บข้ อมูลทัง้ 4 ตัว คือ (1), (2), (3), (4)
ตอนที่ 2 ผลการพั ฒนา และตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้ เชิ ง
สร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนีเ้ ป็ นการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
เพื่อ ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัด
การเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้ วย
1.1. การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
1.2. การตรวจสอบประสิทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
รายละเอียดดังแสดงต่อไปนี ้
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1.1. การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริมความคิด
สร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
การพัฒนารู ปแบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิง สร้ างสรรค์ มีขัน้ ตอนการดาเนิ น การ
2 ขัน้ ตอน คื อ ขัน้ การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิง สร้ างสรรค์ และขัน้ ตอนตรวจสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพ และปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ ผลการพัฒ นารู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ มีดงั นี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ ได้ นา
ข้ อ มูลพืน้ ฐานจากขัน้ ตอนการศึกษาข้ อ มูลพืน้ ฐาน และการพัฒนาตัวชีว้ ัดความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ ดังนี ้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ตอนที่ 1 ที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Orientation to the Model)
1. ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1.1. ปรัชญาทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนนันจะต้
้ องพัฒนาจิตใจให้ นักเรี ยน
มีความพร้ อมต่อการเรี ยนรู้ ที่จะจัดขึ ้น โดยการเรี ยนรู้ ที่จัดขึ ้นนันต้
้ องมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ
และความจริ งที่เป็ นวัตถุสามารถจับต้ อ งได้ และในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนต้ อ งมีการศึกษาหา
ความจริ งจากการสังเกต สัมผัส จับต้ อ ง โดยให้ นักเรี ยนได้ ลงมือ ปฏิบัติ ผลงาน โดยค้ นคว้ าหา
ความรู้ ด้วยตนเองจากห้ องสมุด หรื อแหล่งเรี ยนรู้ ต่างๆ โดยอาศัยประสบการณ์ที่ตนมีอยู่ ทุกคนมี
เสรี ภ าพในการแสวงหาความรู้ และในการแสวงหาความรู้ นัน้ จะขึ น้ อยู่กับ แต่ ล ะบุค คลที่จ ะ
เลือกสรรเพื่อให้ สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ในสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมที่คน
เองอาศัยอยู่
1.2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้ างสรรค์จะเกิดจากการที่มีความขัดแย้ งกันระหว่างแรงขับทาง
เพศ ซึ่งจะถูกผลักดันให้ แสดงออกมาภายใต้ จิตสานึกกับความรู้สึกผิดชอบชัว่ ดีในสังคมที่อาศัยอยู่
โดยเน้ นการจัดกิจกรรมที่เน้ นความสาคัญของการเสริ มแรง การตอบสนองที่ถูกต้ องกับสิ่งเร้ าหรือ
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ และความสั ม พั น ธ์ ข องสติ ปั ญ ญา คื อ การที่ บุ ค คลสามารถเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ าต่างๆ จากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง และบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ ต้อง
เป็ นบรรยากาศที่เอือ้ อานวยต่อการเรี ยนรู้ คือ การยอมรับในคุณค่าของตนเอง เคารพสิทธิ และ
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ความคิดเห็นซึ่งกัน และไม่ตีราคา ประเมิน เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้อื่น มั่นใจในตนเอง
และเปิ ดใจยอมรับกับประสบการณ์ใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนมีความร่ าเริ งแจ่มใส ผ่อ นคลาย
อิสระ หรื อมีลักษณะของความเป็ นเด็กบริ สุทธิ์เป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่เสแสร้ ง สนุกสนาน ไม่ยึด
ติดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และไม่เคร่ งเครี ยด และต้ องให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทากิจกรรมกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มผู้เรียน
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติที่แตกต่างกัน เช่น ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านความคิด ด้ านสังคม ด้ านสติปัญญา
เป็ นต้ น มาทางานร่ วมกันในระบบกลุ่ม ส่วนครู ผ้ สู อนจะต้ องตระหนักถึงความคิดสร้ างสรรค์ของ
นักเรี ยนแต่ ละคนมี ความรู้ ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ง้ ในเรื่ อ งราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อ งกับความคิ ด
สร้ างสรรค์เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ผลิตผลงานด้ วยตนเอง โดยให้ ใช้ ความคิดยืดหยุ่นเข้ ากับทุก
รู ปแบบของชีวิต โดยอาศัยเทคนิคส่วนบุคคลและเทคนิคที่เป็ นมาตรฐาน เพื่อส่งเสริ มให้ เกิ ดผล
ผลิตสร้ างสรรค์ ซึ่งรวมถึงเทคนิค และวิธีการต่อไปนี ้ คือ การระดมสมอง การคิดเชิงเปรียบเทียบ
1.3. ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ความสามารถของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ในการผลิตผลิ ต ภัณฑ์
ประเภทสิ่งของเครื่ องใช้ ให้ มีความแปลกใหม่หรื อต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ มีรูปแบบที่
ทันสมัย มีความสวยงาม สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ (ใช้ งาน) ได้ จริงโดยใช้ ความรู้ ที่มีอยู่ในตนเอง
และประสบการณ์ที่ตนเองได้ พบเจอ มีการเชื่อมโยงความรู้ ที่ตนเองมี จนสามารถนามาผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ จากวัสดุต่างๆ ซึ่งเป็ นผลผลิตที่เกิดขึ ้นในเชิงประจักษ์ โดยอาศัย
เทคโนโลยีเป็ น ตัวช่วยในการค้ นคว้ าหาข้ อมูล หรือแสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์
1.4. การจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
การดาเนินการจัดกิ จ กรรมเพื่อ พัฒ นาความคิด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ข อง
นักเรียนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้ ดังต่อไปนี ้
1. การจัดกิจกรรมให้ นักเรี ยน ได้ มีโอกาสคิด ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อ เป็ น
การกระตุ้นให้ นกั เรียนมีความพร้ อมในการเรียนรู้ เปิ ดใจที่จะรับรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูผ้ สู อน
2. การจัดกิจกรรมโดยให้ นักเรี ยนได้ พบเห็นของจริ ง ซึ่งมีการให้ ความรู้
จากการศึกษาดูงานจากวิทยากรภายนอกโดยเฉพาะผู้ประกอบการในชุมชน หรื อ ท้ อ งถิ่นแล้ ว
นามาเปรี ยบโดยการใช้ จินตนาการของตนเองในการผลิตผลงาน หรื อชิ ้นงานออกมาให้ อยู่ในเชิง
ประจักษ์
3. การจัด กิ จ กรรมที่ เ น้ น นัก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ ร่ ว มกั น โดยผ่ า นกิ จ กรรม
การเรี ยนรู้ ต่างๆ ส่งผลให้ นักเรี ยนได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน จะส่งให้ สามารถ
พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนที่ต้องการพัฒนาได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
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4. การจัด กิ จ กรรมที่ เ น้ น ให้ นัก เรี ย นได้ ล งมื อ กระท าจริ ง โดยการใช้
ความคิดในการพัฒนาผลงาน หรื อชิ ้นงานออกมา ซึ่งอาศัยปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชน อาจจะเป็ น
ปัญหาที่มีความสาคัญหรือปัญหาเพียงเล็กน้ อย แล้ วนาปัญหานันมาวิ
้ เคราะห์ สังเคราะห์ หลังจาก
นันจึ
้ งสร้ างผลผลิต หรือชิ ้นงาน เพื่อแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ และเป็ นผลผลิต หรือชิ ้นงานที่สามารถ
ใช้ ได้ จริง
5. การจัดกิจกรรมที่เน้ นให้ นักเรี ยนได้ มีโอกาสในการวางแผนการผลิต
ผลงานหรื อชิน้ งาน ตามความสนใจของตนเอง และนาเสนอผลงาน หรื อชิ ้นงานที่ตนเองที่ผลิตขึ ้น
ให้ บุคคลอื่นได้ รับทราบ
6. การประเมินผล ครู ผ้ สู อนร่ วมกับนักเรี ยนในการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลงานที่ได้ รวมทัง้ สรุ ปกระบวนการในการปฏิบตั ิงานทังหมดที
้
่ได้ เรี ยนรู้ เพื่อให้ ได้ ความรู้จาก
การจัดการเรียนรู้นนั ้
1.5. อุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
อุป สรรคที่ ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์ ส ามารถแบ่ง ออกเป็ น
4 ด้ าน คือ
1) อุปสรรคในด้ านการรับรู้ คือ การมีโอกาสเลือกคาตอบเพียงคาตอบ
เดียว การไม่ชอบซักถาม การลอกเลียนแบบซึ่งกันและกัน ความเฉื่ อ ยชา ความเกียจคร้ า น
การกาหนดความคิด การประเมินความคิดเร็วเกินไป
2) อุปสรรคในด้ า นวัฒ นธรรม คือ การทาตามแบบอย่า งตามกรอบที่
บุคคลอื่นได้ กาหนดไว้ การมุ่งมั่น ในความประหยัด ความกลัวที่จ ะเป็ นคนไม่สุภาพเรี ยบร้ อย
การมุ่งมัน่ ในเรื่ องการแข่งขันมากเกินไป ขาดความประนีประนอมในความคิดเห็น มีความเชื่อว่า
ความเพ้ อฝันเป็ นสิ่งที่ไร้ ค่า
3) อุปสรรคด้ านอารมณ์ คือ การเน้ นบทบาทความแตกต่างระหว่างเพศ
มากเกินไป การมีบรรยากาศที่เคร่ งเครี ยด ความกลัวว่าตนเองโง่ ความเคยชิน ความมีอคติ หรือ
ความลาเอียง การไม่สนใจในสิ่งที่น่าสนใจ
4) อุปสรรคเชิงสภาพแวดล้ อม โดยการที่นกั เรียนตกอยู่ในสภาพแวดล้ อม
ที่ไม่เหมาะสมต่อการเรี ยนรู้ ซึ่งผู้วิจัยต้ องควบคุมอุปสรรคเหล่านีใ้ ห้ เป็ นอย่างดีขณะที่ทาการจัด
การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น
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1.6. กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ ที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ มีดังนี ้ เทคนิคการคิดนอกกรอบ, เทคนิคการตรวจสอบรายการ, การทัศนศึกษา, เทคนิค
การทางานเป็ นกลุ่ม, การจัดการเรียนรู้เชิงรุก, การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน, การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน, การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา, การเรี ยนรู้ โดยการแก้ ปัญหา,
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคการเปรียบเทียบ, การจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิควิธีการระดมพลังสมอง
1.7. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
การศึ ก ษาหลั ก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2551 พบว่า กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีข้างต้ น มีความสอดคล้ องกับการพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผู้วิจยั จึงนาการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์มาบูรณาการ
กับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยทาการจัดการเรี ยนรู้ อยู่ในกิจกรรมลด
เวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยให้
นักเรียนประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ ตามตัวชี ้วัดที่ได้ ทาการศึกษา และมีเป้าหมาย
รอง คือ ทาการพัฒนาทักษะในการทางาน และพัฒนาคุณลักษณะในการทางานของนักเรี ยน
ซึ่งผู้วิจยั ได้ นาหลักการดังกล่าวไปใช้ ในการทาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ที่ผ้ วู ิจยั จัดทาขึน้
เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนรู้ให้ แก่ผ้ เู รียนต่อไป
2. เป้ าหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาขึ น้ มี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 เพื่อให้ นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
สามารถสร้ างสรรค์ผลงานที่เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ ออกมาในเชิงประจักษ์ได้
ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (The Models of Teaching)
1. หลักการ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิ ตภัณฑ์
ของนัก เรี ย นชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 เป็ น รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ที่ ค รู ผ้ ู ส อนใช้ ใ นการจั ด
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานประเภทสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ ของนักเรียน โดยอาศัยเทคนิค
การจัด การเรี ย นรู้ แบบย้ อ นกลับ (Backward Design) ผ่ า นกระบวนการจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน และมีกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะเป็ นกิจกรรมที่เน้ นการคิด
การแก้ ปัญหาในสถานการณ์ที่กาหนดให้ การศึกษานอกสถานที่ การดูคลิปวีดีโอ และการทา
กิจกรรมกลุ่มของนักเรียน
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2. วัตถุประสงค์
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
2.1. วัตถุประสงค์ หลัก คือ
เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท
สิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ตามตัวชี ้วัด ดังนี ้
1) การผลิตผลิตภัณฑ์ : นักเรี ยนสามารสร้ างสรรค์สิ่งของเครื่ องใช้
ออกมาได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ เป็ นที่ต้องการของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่และสามารถ
น าเทคโนโลยี เ ข้ ามามี ส่ ว นช่ ว ยในการสร้ างสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ จนสามารถผลิ ต ออกมาใน
เชิงประจักษ์
2) รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ : ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ นักเรี ย นผลิ ต
ขึ ้นมามีความแปลกใหม่ และทันสมัย
3) การใช้ ง านของผลิ ต ภั ณ ฑ์ : ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ นั ก เรี ย นผลิ ต ขึ น้ มา
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ หลากหลาย ใช้ งานได้ สะดวก และใช้ งานได้ อย่างปลอดภัย
4) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมามีความประณีต
ในการผลิต สีสนั สวยงามน่าสนใจ และมีความแข็งแรง ทนทาน
5) ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ที่นักเรี ยนผลิตขึ ้นมา
มีราคาที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าต่อราคา และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมต่อชุมชนที่อาศัยอยู่
6) คุณ ค่ า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ : ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ ลิ ต จากเศษวัส ดุ เ หลื อ ใช้
มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้ เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม มีความปลอดภัย ไม่มี สารพิษตกค้ างและ
สามารถแก้ ปัญหาในชุมชนได้
2.2. วัตถุประสงค์ ย่อย ดังนี ้
1) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะในการสร้ างผลงานให้ แก่ นั ก เรี ย นชั น้
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ดังนี ้
1.1) ความขยันในการสร้ างผลงาน
1.2) ความอดทนในการสร้ างผลงาน
1.3) ความรับผิดชอบในการสร้ างผลงาน
1.4) ความซื่อสัตย์ในการสร้ างผลงาน
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2) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ทั ก ษะในการท างานเป็ น กลุ่ ม ให้ แก่ นั ก เรี ย นชั น้
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ดังนี ้
2.1) ความเป็ นผู้นา ผู้ตามที่ดี
2.2) ความร่วมมือในกลุ่ม
2.3) การแสดงความคิดเห็น
2.4) น ้าใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่เพื่อนในกลุ่ม
2.5) ยอมรับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม
3) เพื่อส่งเสริ มทักษะการนาเสนอผลงานให้ แก่นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 4-6 ดังนี ้
3.1). เนื ้อหาที่นาเสนอ
3.2). กลวิธีการนาเสนอ
3.3) ขันตอนการน
้
าเสนอผลงาน
3.4) การใช้ ภาษาในการนาเสนอผลงาน
3.5) การตอบคาถาม และเวลาในการนาเสนอผลงาน
3. สาระการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีสาระการเรียนรู้ ดังนี ้
1) การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ ให้ ได้ รับความนิยมนักเรียนต้ อง
ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ เป็ นที่ต้องการของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ และสามารถ
นาเทคโนโลยีเข้ ามามีส่วนช่วยในการผลิตผลงานจนสามารถผลิตผลงานออกมาในเชิงประจักษ์
2) การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่ องใช้ ให้ ได้ รับความนิยมจากบุคคล
ทัว่ ไป ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นต้ องมีรูปแบบที่มีความแปลกใหม่ และทันสมัย
3) ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่ องใช้ ที่ผลิตขึ ้นต้ องสามารถใช้ ประโยชน์ ได้
หลากหลาย ใช้ งานได้ สะดวก และใช้ งานได้ อย่างปลอดภัยจึงจะได้ รับความนิยมจากบุคคลทัว่ ไป
4) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ที่ ผ ลิ ต ขึ น้ ต้ อ งมี ค วามประณี ต ใน
การผลิต สีสนั สวยงามน่าสนใจ และมีความแข็งแรง ทนทานจึงจะได้ รับความนิยมจากบุคคลทัว่ ไป
5) ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ ที่ผลิตขึ ้นต้ องมีราคาที่เหมาะสม มีความคุ้มค่า
ต่อราคา และเป็ นผลงานที่มีความเหมาะสมต่อชุมชนที่อาศัยอยู่จึงได้ รับความนิยมจากบุคคลทัว่ ไป
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6) ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ ที่ผลิตขึ ้นต้ องผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้
มีกระบวนการผลิตไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม มีความปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้ าง และสามารถ
แก้ ปัญหาในชุมชนที่อาศัยอยู่ได้ จึงได้ รับความนิยมจากบุคคลทัว่ ไป
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 การกระตุ้นการคิด (Thinking)
ในขั น้ ตอนนี เ้ ป็ น การกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามพร้ อมในการค้ น หา
ความคิดใหม่ๆ และเป็ นการกระตุ้นความสนใจของนักเรี ยนทุกคนให้ มีความพร้ อมในกระบวนการคิ ด
โดยใช้ สื่อที่หลากหลาย เช่น เกมการศึกษา นิทาน ใช้ คาถามกระตุ้นการคิด ดูคลิปวีดีโอหรือรูปภาพ
เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการสร้ างบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนรู้
ขันที
้ ่ 2 การระดมสมอง (Brainstorming)
ในขันตอนนี
้
้เป็ นการแบ่งกลุ่มให้ นกั เรี ยนโดยคละความสามารถในการเรี ยนรู้
สติปัญญา และเพศ โดยให้ นักเรี ยนในแต่ละกลุ่มจัดการปั ญหาที่มีอยู่ในใจของคนในกลุ่ม ที่ทาให้
เกิดความสับสนวุ่นวาย โดยมีการตังค
้ าถาม การอภิปรายกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การดูคลิป
วี ดี โ อ หรื อ การไปทั ศ นศึ ก ษาจากแหล่ ง เรี ยนรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชน เป็ นต้ น จนท าให้ นั ก เรี ย นเกิ ด
ความคิดใหม่ๆ หรื อมีการกระตุ้นให้ นักเรียนได้ คิด เพื่อที่จะค้ นหาความรู้ ใหม่ๆ โดยครู และนักเรียน
ร่วมกันกาหนดสถานการณ์ที่นกั เรียนสามารถเชื่อมโยงกับการดาเนินในชีวิตประจาวันได้
ขันที
้ ่ 3 การวางแผนการทางาน (Planing)
ในขันตอนนี
้
้จะเป็ นขันตอนต่
้
อเนื่องขันที
้ ่ 2 เมื่อได้ ข้อสรุปจากขันที
้ ่ 2 แล้ ว
ครู จึงให้ นักเรี ยนได้ ร่วมกันพิจารณาถึงวิธีการแก้ ปัญหาที่เหมาะสมโดยนาความรู้ ประยุกต์ ใช้ ใ น
การแก้ ไขปัญหาด้ วยตนเอง โดยมีครูเป็ นผู้ให้ คาปรึกษา ชี ้แนะ ให้ คาตอบด้ วยคาถาม เสริมกาลังใจ
เพื่อให้ นักเรี ยนค้ นคว้ าหาความรู้ นามาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
และดาเนินการวางแผนการแก้ ปัญหานันๆ
้ ให้ สาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี
ขันที
้ ่ 4 การสร้ างสรรค์ผลงาน (Creating)
ในขันตอนนี
้
้จะเป็ นขันตอนต่
้
อเนื่องขันที
้ ่ 3 เมื่อได้ วางแผนการปฏิบัติงาม
ตามขันที
้ ่ 3 แล้ วให้ นกั เรียนลงมือสร้ างสรรค์ผลงานตามที่ได้ วางแผนไว้ ในขันตอนที
้
่ 3 โดยมีครู เป็ น
ผู้ให้ คาปรึกษา ชี ้แนะ ให้ คาตอบด้ วยคาถาม เสริมกาลังใจจนกระทัง่ นักเรียนปฏิบตั ิผลงานออกมาสาเร็จ
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ขันที
้ ่ 5 การนาเสนอผลงาน (Presenting)
ในขัน้ นีค้ รู ให้ นักเรี ยนนาเสนอผลงานตามที่ตนได้ ปฏิบัติไว้ ด้วยวิธีก าร
ต่างๆ ที่หลากหลายตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม โดยครู ให้ อิสระในความคิดของนักเรี ยนใน
การสะท้ อ นความคิ ด อภิ ป ราย ท าความเข้ า ใจ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า งบุ ค คลถึ ง
กระบวนการรู้ แก้ ปัญหา การสร้ างองค์ความรู้ใหม่ การเชื่อมโยง และสรุปภาพรวมเป็ นความรู้ทวั่ ไป
ขันที
้ ่ 6 การประเมินผลงาน (Evaluating)
ในขัน้ นี เ้ ป็ น ขัน้ ตอนการประเมิ น ผลงานของนัก เรี ย นที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ จ าก
การทากิจกรรม และการนาเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม โดยให้ เพื่อนนักเรียนเป็ นผู้สะท้ อนผลงานที่
เกิดขึ ้น โดยครูมีหน้ าที่คอยเสริม และเติมเต็มเพื่อให้ นกั เรียนได้ นาไปปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
ขันที
้ ่ 7 การสรุปผลการเรียนรู้ (Concluding)
ในขัน้ ตอนนีค้ รู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ ที่ได้ จ ากกิจกรรมต่างๆ
โดยครูต้องยอมรับความรู้ หรือความคิดที่นกั เรียนได้ ค้นพบ จะส่งผลให้ ได้ ความรู้ใหม่ๆ ขึ ้นมา
5. สื่อและแหล่ งการเรียนรู้
5.1. แหล่งเรียนรู้ภายนอก เพื่อให้ นกั เรียนไปทัศนศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้ าน
5.2. ห้ องสมุด เพื่อใช้ ในการสืบค้ นเนื ้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้
ของนักเรียน
5.3. เกมการศึกษา นิทาน เพื่อใช้ ในการจัดกิจกรรมกระตุ้นการคิดของนักเรี ยน
ทาให้ นกั เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ ้นในกิจกรรมการเรียนรู้นนๆ
ั้
5.4. สถานการณ์ต่างๆ ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยรู้ ให้ นักเรี ยน เพื่อให้ นักเรี ยน
ได้ เรียนอย่างหลากหลาย และเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้
5.5. วัสดุ และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนใน
แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
6. การวัด และประเมินผล เป็ นการประเมินผลตามสภาพจริง ดังนี ้
6.1. การประเมินผลงาน โดยใช้ แบบประเมินผลงานของนักเรียน
6.2. การประเมินคุณลักษณะในการทางาน โดยใช้ แบบสังเกตคุณลักษณะในการทางาน
ของนักเรียน
6.3. การประเมินทักษะการทางานเป็ นกลุ่ม โดยใช้ แบบสังเกตการทางานกลุ่มของนักเรี ยน
6.4. การประเมินทักษะการนาเสนอผลงาน โดยใช้ แบบสังเกตการนาเสนอผลงานของนักเรี ยน
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ตอนที่ 3 การนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ (Application)
ข้ อดีของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่พัฒนาขึ ้นเป็ นการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของ
นักเรียนในการสร้ างผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ ให้ ออกมาในเชิงประจักษ์
2) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่พัฒนาขึน้ เน้ นการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนท าให้
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นค้ นหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง
3) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีกิจกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลาย ส่งผล
ทาให้ นกั เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย และส่งผลให้ นักเรียนสามารถสร้ างผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของ
เครื่องใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อจากัดในการนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ประโยชน์
1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นการจัดการเรียนรู้ให้ แก่นกั เรียนในช่วง
อายุ 10-12 ปี ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดความเลื่อมลา้ ในทางความคิดได้ ง่าย ครู ผ้ ูสอนควรระมัดระวัง ใน
การจัดการเรียนรู้ให้ แก่นกั เรียนในกลุ่มนี ้
2) รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาขึ น้ เป็ น รู ป แบบการพั ฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ของนักเรี ยนในการสร้ างผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่ องใช้ เท่านัน้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้ องกับ
การสร้ างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ
ข้ อสังเกตเกี่ยวกับการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้
1) ครู ผ้ ูสอนที่สนใจนารู ป แบบการจัดการเรี ย นรู้ ที่พัฒ นาขึ น้ นีไ้ ปใช้ ประโยชน์
ควรมีการปรับเนื ้อหาสาระการเรียนรู้ให้ มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้นนๆ
ั้
2) รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่พัฒนาขึ ้นเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ให้ มีความสอดคล้ องกับ
บริ บทของชุมชนที่นักเรี ยนอาศัยอยู่ ดังนัน้ ครู ผ้ ูสอนที่สนใจนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ไปใช้
ประโยชน์ ควรมีการปรับเนื ้อหา หรือกิจกรรมการเรียนรู้ให้ สอดคล้ องกับบริบทในชุมชนนันๆ
้
ตอนที่ 4 ผลที่ได้ จากการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ท่ีเกิดขึน้ กับนั กเรี ยนทั ง้
ทางตรงและทางอ้ อม
ผลทางตรงที่เกิดขึน้ แก่ นักเรียน
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 สามารถสร้ างผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่ องใช้
ต่างๆ ออกมาในเชิงประจักษ์ และสามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อใช้ ในการดารงชีพได้ ในอนาคต
ผลทางอ้ อมที่เกิดขึน้ แก่ นักเรียน
1) นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะในการท างานเป็ นอย่ า งดี ซึ่ ง สามารถน าไปใช้ ใน
การดารงชีวิตได้ ในอนาคตได้
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2) นักเรี ยนมีทักษะการทางานเป็ น กลุ่ม ซึ่งสามารถนาไปใช้ ในการทางานใน
อนาคตได้
3) นักเรี ยนมีทักษะการแก้ ปัญหาในสถานการณ์ต่างนาเสนอผลงาน ซึ่งส่งผลให้
นักเรียนมีความมัน่ ใจและสามารถนาไปใช้ ในการดารงชีวิตในอนาคตได้
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ตอนการตรวจสอบประสิทธิภาพ และปรั บปรุ งรู ปแบบการจัด
การเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
ในขันนี
้ ้เป็ นการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรที่ผ้ วู ิจยั ได้ พัฒนาขึ ้น โดยทา
การหาประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน และการนาร่ องใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์ แล้ วนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงให้ มีความสมบูรณ์ยิ่ง ขันตอนตรวจสอบ
้
ประสิทธิภาพ และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ มีดงั นี ้
1. การศึกษาประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
เพื่อส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี ้เป็ นการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ประกอบด้ วย 2 ส่วน ดังนี ้
1.1. การหาประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการจั ด การเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 จากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ
1.2. การหาประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
จากการนาร่องใช้ เครื่องมือ
รายละเอียดของการการศึกษาประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ดังแสดงต่อไปนี ้
1.1. การหาประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อ
ส่ งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนั กเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ
การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ได้ ผลดัง
ตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 13 การหาประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ข้ อ
ข้ อคาถาม
ที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่ ม าของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ มี ค วาม
1
สอดคล้ องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ศึกษา
ทฤษฎีหรื อแนวคิดของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
2
สอดคล้ องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ศึกษา
เป้ า หม า ยของรู ปแบ บการจั ด การเรี ยนรู้
3
สอดคล้ องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ศึกษา
เป้ า หมายของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ มี
4
ความเหมาะสมกับนักเรียน
รวม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
หลั ก การของรู ปแบบการจั ด การเรี ยนรู้ มี
5
ความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
6 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความชัดเจน
7
8

หลักการของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้มีความสอดคล้ อง
กับที่มาของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ มี
ความเหมาะสมกับนักเรียน

ค่ าเฉลี่ย

การแปลผล

4.60

มากที่สดุ

4.40

มาก

5.00

มากที่สดุ

4.60

มากที่สดุ

4.65

มากที่สุด

5.00

มากที่สดุ

4.60

มากที่สดุ

4.40

มาก

4.80

มากที่สดุ

9

วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ มี
ความชัดเจน

4.80

มากที่สดุ

10

วั ตถุ ประสงค์ ของรู ปแบบการจั ด การเรี ยนรู้ มี
ความสอดคล้ องกับที่มาของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้

4.60

มากที่สดุ

สาระการจัดการเรี ยนรู้ ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
11
มีความเหมาะสมกับนักเรี ยน

4.80

มากที่สดุ
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ตาราง 13 (ต่อ)
ข้ อ
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22

ข้ อคาถาม
สาระการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มี
ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
กิจกรรมการจัดเรียนรู้ ของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ มี
ความเหมาะสมกับนักเรียน
กิ จ กรรมการจั ด เรี ย นรู้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
กิ จ กรรมการจั ด เรี ย นรู้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ความสอดคล้ องกั บ หลั ก การของรู ป แบ บ
การจัดการเรียนรู้
กิ จ กรรมการจั ด เรี ย นรู้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ความสอดคล้ อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ ข องรู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้
กิ จ กรรมการจั ด เรี ย นรู้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ความสอดคล้ องกับสาระการจัดการเรี ยนรู้ ของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
กิ จ กรรมการจั ด เรี ย นรู้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ความสอดคล้ องกับสื่อ และแหล่งการเรียนรู้
สื่ อ และแหล่ ง การเรี ย นรู้ มี ค วามเหมาะสมกับ
นักเรียน
สื่อ และแหล่งการเรี ย นรู้ มีค วามสอดคล้ อ งกับ
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
สื่อ และแหล่งการเรี ย นรู้ มีค วามสอดคล้ อ งกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
การวั ด และประเมิ น ผลมี ค วามสอดคล้ อ งกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์

ค่ าเฉลี่ย

การแปลผล

4.80

มากที่สดุ

5.00

มากที่สดุ

4.60

มากที่สดุ

4.00

มาก

4.60

มากที่สดุ

4.20

มาก

4.00

มาก

4.20

มาก

4.40

มาก

4.20

มาก

4.20

มาก
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ตาราง 13 (ต่อ)
ข้ อ

ข้ อคาถาม
การวัดและประเมินผลสามารถนาไปใช้ ได้ จริงกับ
23
นักเรียน
24 การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมกับนักเรียน
รวม
การนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้
ข้ อดีของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เป็ นข้ อความที่
25
มีความชัดเจน
ข้ อเสียของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็ นข้ อความ
26 ที่มีความชัดเจน
ข้ อจ ากั ด ของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เป็ น
ข้ อความที่มีความชัดเจน
รวม
ผลที่ได้จากการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ผลที่ ไ ด้ จ ากการใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ มี
28 ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของรูปแบบ การ
จัดการเรียนรู้
ผลที่ ไ ด้ จ ากการใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ มี
29
ความเหมาะสมกับระดับชันของนั
้
กเรียน
รวม
รวมทัง้ หมด
27

ค่ าเฉลี่ย

การแปลผล

4.60

มากที่สดุ

4.40
4.51

มาก
มากที่สุด

4.20

มาก

4.40

มาก

4.20

มาก

4.27

มาก

4.60

มากที่สดุ

4.00
4.30
4.43

มาก
มาก
มาก

จากตารางการหาประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริม
ความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ของนัก เรี ย นชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 จากกลุ่ม ผู้เ ชี่ ยวชาญใน
ภาพรวม มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.43) เมื่อวิเคราะห์แยกออกเป็ นตอนพบว่า ตอนที่ 1
ที่ ม าของรู ปแบบการจัด การเรี ยนรู้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู่ใ นระดับมากที่ สุด ( ̅X = 4.65) ตอนที่ 2
รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ มีประสิทธิ ภาพอยู่ในระดับมากที่ สุด (X̅ = 4.51) ตอนที่ 3 การนารู ปแบบ
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การจัดการเรี ยนรู้ ไปใช้ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.27) และตอนที่ 4 ผลที่ได้ จากการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (̅X = 4.30)
1.2. การหาประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อ
ส่ งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จากการนาร่ อง
ใช้ เครื่องมือ
การประเมินประสิทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ ส่งเสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 จากการนาร่ องใช้ เครื่ อ งมือ
ได้ ผลดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 14 การหาประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 จากการนาร่องใช้ เครื่องมือ
คะแนนระหว่างเรียน
คะแนนทดสอบหลังเรียน
นักเรียน
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนนเฉลี่ย
(คน)
เต็ม เฉลี่ย เฉลี่ยร้ อยละ เต็ม เฉลี่ย
ร้ อยละ
30
156 127.43 81.69
90
72.83
80.93

E1/E2
81.69/80.93

จากตารางการหาประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 จากการนาร่ องใช้ เครื่ องมือมี
คะแนนเฉลี่ยร้ อยละระหว่างเรี ยนเท่ากับ 81.69 และมีคะแนนทดสอบหลังเรี ยนเท่ากับ 80.93
แสดงว่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.69/80.93
2. การปรั บปรุ งรู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ
ส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 มีดังนี ้
ในตอนนีเ้ ป็ นการปรับปรุ ง รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
เพื่อส่งเสริ มความคิ ดสร้ างสรรค์ ผลิ ตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ตามค าแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญและการนาร่ องใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ โดยมีสาระการปรับปรุ ง
ดังต่อไปนี ้
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2.1. การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการจั ด การเรี ย น รู้ ตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2.1.1) ปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ มีความละเอียดมาก
ยิ่งขึ ้น
2.2.2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ควรเขียน
ให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
2.2.3) ควรมี ก ารระบุ เ ป้ า หมายของรู ป แบบการจั ด
การเรียนรู้ให้ ชดั เจนเพียงเป้าหมายเดียว
2.2.4) ควรมีการใช้ สื่อที่มีความหลากหลายมากขึ ้น เพื่อให้
นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ที่ดีขึ ้น
2.2.5) ควรมีการวัดประเมินให้ หลากหลาย และรอบด้ าน
มากยิ่งขึ ้น เพื่อจะทาทราบผลการจัดการเรียนรู้ที่แท้ จริง
2.2. การปรั บปรุ งรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามการนา
ร่ องใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.2.1) ปรับปรุงเนื ้อหากิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้
มีความเหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ ้น
2.2.2) ปรั บ ปรุ ง ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการท ากิ จ กรรมของ
นักเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ให้ มีความเหมาะสมกับนักเรียนมากกว่านี ้
2.2.3) ปรั บ ปรุ ง การก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ในแบบ
ต่างๆ ให้ มีความชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ ้น
2.2.4) ปรั บ ปรุ ง ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ให้ แก่
นักเรียนในแต่ละแผนให้ มีความเหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ ้น
ตอนที่ 3 ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เพื่อ
ส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนีเ้ ป็ นการหาประสิทธิ ผลของรู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
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1.1. การเปรี ย บเที ยบความคิ ด สร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภัณฑ์ ข องนัก เรี ย นก่ อ นและหลังที่
นักเรี ยนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่พฒ
ั นาขึ ้น
1.2. การศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
รายละเอียดดังแสดงต่อไปนี ้
1.1. การเปรียบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนก่ อนและหลัง
ที่นักเรียนได้ รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริม
ความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่พัฒนาขึน้
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนก่อนและหลังที่
นักเรี ยนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่ อส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่พัฒนาขึน้ มีรายละเอียดดังแสดง
ต่อไปนี ้
1.1.1. การทดสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของคะแนนก่อนและหลังการใช้ รูปแบบ
การจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข องนั ก เรี ย นชั ้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
1.1.2. การวิเคราะห์ข้อ มูลเพื่อ เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของคะแนนความคิ ด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ก่อน และหลังการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ ส่งเสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
รายละเอียดของการเปรียบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนก่อน
และหลังที่นักเรี ยนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่พฒ
ั นาขึ ้น ดังแสดงต่อไปนี ้
1.1.1. การทดสอบข้ อตกลงเบื อ้ งต้ นของคะแนนก่ อนและหลังการใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
การทดสอบข้ อ ตกลงเบื อ้ งต้ นของคะแนนก่ อ นและหลั งการใช้ รู ปแบบ
การจัดการเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องนั ก เรี ย นชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 เป็ นการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ ของคะแนนก่อ นและหลังการใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 15 การทดสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของคะแนนก่อนและหลังการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
Shapiro-Wilk
df
20
20

Statistic
.970
.935

คะแนนก่อนเรียน
คะแนนหลังเรียน

Sig.
.763
.189

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางการทดสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของคะแนนก่อนและหลังการใช้ รูปแบบการจัด
การเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
พบว่า คะแนนก่อนและหลังการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิ ด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีค่า Shapiro-Wilk เท่ากับ .970 และ
.935 ตามลาดับ และมีค่านัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ .763 และ .189 ตามลาดับ แสดงว่าคะแนน
ก่ อ นและหลัง การใช้ รู ปแบบการจัด การเรี ย นรู้ เ ชิ งสร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีการแจกแจงแบบปกติ
1.1.2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของคะแนนความคิด
สร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ก่อน และหลังการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อ
ส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ในขัน้ นี เ้ ป็ น การเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ย ของคะแนน
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ก่อน และหลังการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 16 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
ก่อนและหลังการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
กลุ่มการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

N
20
20

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Mean
46.30
82.95

S.D.
4.791
4.407

t

Sig.

-150.45*

.000*
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จากตารางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้ างสรรค์
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก่ อ นและหลัง การใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิ ด
สร้ างสรรค์ ผลิต ภัณฑ์ ก่อ นและหลังการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิง สร้ างสรรค์ เพื่อ ส่ ง เสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
1.2. การศึกษาความพึงพอใจต่ อรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อ
ส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี เ้ ป็ นการวิเคราะห์ หาความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัด
การเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 4-6 รายละเอียดดังแสดงต่อไปนี ้
ตาราง 17 การศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ รู ปแบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
ข้ อ
รายการประเมิน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
1 รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้มีความน่าสนใจ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มทักษะ
2
การผลิตผลิตภัณฑ์ของนักเรียน
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มทักษะ
3
ในการทางานในด้ านต่างๆ ของนักเรียน
รวม
กิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู้
4 กิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู้น่าสนใจ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ มีความหลากหลาย
5
ไม่น่าเบื่อ
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้
6
หรือ ลงมือปฏิบตั ิ

̅
𝐗

S.D.

การแปลผล

4.30

.733

มาก

4.60

.502

มากที่สดุ

4.60

.598

มากที่สดุ

4.50

.611

มาก

4.55

.605

มากที่สดุ

4.60

.598

มากที่สดุ

4.75

.444

มากที่สดุ
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ตาราง 17 (ต่อ)
ข้ อ

รายการประเมิน
กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ นกั เรียนมีความ
7 กระตื อ รื อ ร้ นในการเรี ย น และเกิ ด
แรงจูงใจในการเรียน
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ จัด มีก ารส่ ง เสริ ม
8
การทางานเป็ นทีม
รวม
ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียน
รู ป แบ บ กา รจั ด กา รเรี ยนรู้ นี ท้ าให้
9
นักเรียนกล้ าแสดงความคิดเห็นมากขึ ้น
10

รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ นี ท้ าให้ เ กิ ด
ความสนุกสนานในการเรียนรู้
รวม

บรรยากาศของการจัดการเรียนรู้
บรรยากาศในการเรี ยนในรู ปแบบ
11
การจัดการเรียนรู้ไม่เคร่งเครียด
บรรยากาศในการเรี ยนในรู ปแบบ
12 การจัดการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มในการเรี ย นรู้
ของนักเรียน
รวม
เนือ้ หาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เนือ้ หาของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เริ่ ม
13
จากง่ายไปยาก
เนือ้ หาของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เป็ น
14
เนื ้อหาที่ใกล้ ตวั ของนักเรียน
15 เนื ้อหามีมากเพียงพอ และครอบคลุม

̅
𝐗

S.D.

การแปลผล

4.50

.607

มาก

4.65

.587

มากที่สดุ

4.61

.568

มากที่สุด

4.65

.489

มากที่สดุ

4.65

.587

มากที่สดุ

4.65

.538

มากที่สุด

4.55

.510

มากที่สดุ

4.60

.598

มากที่สดุ

4.58

.554

มากที่สุด

4.60

.503

มากที่สดุ

4.65

.489

มากที่สดุ

4.55

.604

มากที่สดุ
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ตาราง 17 (ต่อ)
ข้ อ

รายการประเมิน
เนื อ้ หาเกี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ ชุ ม ชนที่
16
นักเรียนอาศัยอยู่
17 เนื ้อหาเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
18 เนื ้อหาเหมาะสมกับจานวนคาบที่เรียน
รวม
ความรู้ท่นี ักเรียนได้ รับ
นั ก เรี ยนได้ รั บ ความรู้ เพิ่ ม ขึ น้ และ
19
สามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้
20 นักเรียนมีทกั ษะในการประกอบอาชีพที่ดีขึ ้น
รวม
รวมทัง้ หมด

̅
𝐗

S.D.

การแปลผล

4.80

.410

มากที่สดุ

4.55
4.90
4.68

.510
.308
.471

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สุด

4.65

.587

มากที่สดุ

4.65
4.65
4.61

.489
.538
.547

มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด

จากการศึกษาความพึงพอใจต่อ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ ส่ง เสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 พบว่า ในภาพรวมนักเรี ยนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.61, S.D. = .547) เมื่อ วิเคราะห์แยกออกเป็ นตอน
พบว่า ตอนที่ 1 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.50,
S.D. = .611) ตอนที่ 2 กิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
(X̅ = 4.61, S.D. = .568) ตอนที่ 3 ลักษณะพฤติกรรมของนักเรี ยน นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ (̅X = 4.65, S.D. = .538) ตอนที่ 4 บรรยากาศของการจัดการเรี ยนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.58, S.D. = .554) ตอนที่ 5 เนื ้อหาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ (̅X = 4.68, S.D. = .471) และตอนที่ 6 ความรู้ที่นกั เรียนได้ รับ นักเรี ยน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.65, S.D. = .538)
ตอนที่ 4 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ ให้ มีความสมบูรณ์
จากการทดลองใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องนัก เรี ยนชัน้ ประถมศึ กษาปี ที่ 4-6 ผู้วิ จัย ได้ น าผลการทดลองใช้ รู ปแบบการจัด
การเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
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ปี ที่ 4-6 พบว่ า รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิง สร้ างสรรค์ มี ประสิ ท ธิ ผ ล คื อ นัก เรี ย นมี ค ะแนน
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ก่อน และหลังการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ
ส่ งเสริ มความคิ ดสร้ างสรรค์ ผลิ ตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึ กษาปี ที่ 4-6 แตกต่ างกันอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และจากข้ อเสนอแนะในแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี
ต่อรู ปแบบการจัดการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ทีทมีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
เกี่ยวกับปั ญหา และอุปสรรคขณะดาเนินการทดลองใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
พบว่า เวลาที่ใช้ ในการปฏิบัติกิจกรรมในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 4 มีเวลาน้ อยเกินไป นักเรี ยนไม่
สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ ทันตามเวลาที่กาหนดไว้ และกติกาในการเล่นเกมในบางกิจกรรมยังไม่
ชัดเจน ทาให้ นักเรี ยนมีข้อสงสัยในการเล่นเกม ดังนัน้ ผู้วิจัยได้ ปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
ตามประเด็น ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 18 ประเด็นปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ฉบับสมบูรณ์
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ฉบับปรับปรุง
1. เวลาในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ 1. เพิ่มเวลาในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 5
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง คุณลักษณะของ เรื่ อ ง คุ ณ ลั ก ษณ ะ ขอ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ มีเวลาน้ อยเกินไป ทาให้ นักเรี ย น 4 ชัว่ โมง
ผลิ ต ผลงานอย่ า งเร่ ง รี บ และผลงานไม่ มี
คุณภาพเท่าที่ควร
2. ใ น กิ จ กรรมเกม ผลิ ต ได้ อย่ า งไรใน 2. ปรับปรุ งภาษา และข้ อคาสั่งในการเล่น
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 และเกม เรี ยงให้ ถู ก เกมให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
ร่ างรูปแบบการจัดการเรียนรู้

เรียงให้ ดีมีรางวัล ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 5
ยั ง ไม่ ชั ด เจน ท าให้ นั ก เรี ย นมี ข้ อสงสั ย ใน
การเล่นเกม
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จากผลการศึ ก ษาในข้ า งต้ น ผู้วิ จัย สรุ ป รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิง สร้ างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์เชิงผลิตภาพของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 เป็ นอินฟอร์ เมชัน
กราฟิ ก (Information Graphics) ได้ ดงั นี ้

ภาพประกอบ 5 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จัยเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิ งสร้ างสรรค์ เพื่ อส่ งเสริ มความคิ ด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ดาเนินการในลักษณะการวิจยั และพัฒนา
ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นีม้ ีความมุ่งหมายหลักเพื่อวิจัย และพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 โดย
มีความมุ่งหมายย่อย ดังนี ้
1. เพื่อพัฒนาตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
2. เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
3. เพื่อหาประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ ม
ความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข องนัก เรี ย นชั น้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 ที่ พัฒ นาขึ น้ จากกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญ และการนาร่องใช้ เครื่องมือกับกลุ่มที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
4. เพื่อหาประสิทธิผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่พฒ
ั นาขึ ้น ดังนี ้
4.1. เปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนก่อนและหลังที่
นักเรี ยนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่พฒ
ั นาขึ ้น
4.2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิง
สร้ างสรรค์เพื่อส่ง เสริ ม ความคิด สร้ างสรรค์ ผลิ ต ภัณฑ์ ของนักเรี ย นชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่
พัฒนาขึ ้น
วิธีการดาเนินการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์
เชิงผลิตภาพของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีระยะของการวิจยั ทังสิ
้ ้น 4 ระยะ ดังต่อไปนี ้
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การวิ จั ยระยะที่ 1 (R 1) การศึ กษาข้ อมู ลพื น้ ฐานในการพั ฒนารู ปแบบการจัด
การเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ และการพัฒนาตัวชีว้ ัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
การดาเนินการวิจัยในระยะนี ้เป็ นการจัดเตรี ยมข้ อมูลพืน้ ฐานที่จาเป็ นและ
ต้ อ งการในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ และการพัฒนาตัวชีว้ ัดความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 แบ่งขันตอนการศึ
้
กษาเป็ น 2 ขัน้ คือ
ขัน้ ที่ 1 การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้ างสรรค์เชิงผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 โดยการศึกษาเอกสารตารา
วารสาร และอินเตอร์ เน็ตกับข้ อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ขัน้ ตอนที่ 2
การพัฒนาตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ดาเนินการเก็บ
ข้ อมูลด้ วยเทคนิคเดลฟาย จานวน 3 รอบ โดยใช้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูล จานวน 17 คน
การวิจัยระยะที่ 2 (D 1) การพัฒนา และตรวจสอบประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัด
การเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือในการวิจยั
การดาเนินการวิจัยในระยะนี แ้ บ่ ง ขัน้ ตอนการศึ ก ษาเป็ น 2 ขัน้ คื อ ขัน้ ที่ 1
การพัฒนา และตรวจสอบประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิง สร้ างสรรค์ เพื่อ ส่งเสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิต ภัณฑ์ เป็ นการนาข้ อมูลพื ้นฐานมาเขียนเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์ หลังจากนัน้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงสร้ างสรรค์ที่พัฒนาขึ ้นไปเขียนเป็ นแผนการจัด
การเรี ยนรู้ จานวน 8 แผน แล้ วนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ไปตรวจสอบประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน และนาร่ องใช้ กบั นักเรี ยนที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ การพัฒนา และตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือในการวิจยั เป็ นการสร้ างเครื่องมือ
ที่ใช้ ในการวิจยั และนาเครื่องที่ที่สร้ างไปพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพก่อนนาไปใช้ จริง
การวิจัยระยะที่ 3 (R 2) การนาไปใช้ และศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
การด าเนิ น การวิ จัย ในระยะนี ้ เป็ น การน ารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง
สร้ างสรรค์ที่ได้ รับการตรวจสอบประสิทธิภาพแล้ วจากการวิจยั ระยะที่ 2 ไปทดลองใช้ กับนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรี ยนประชาราษฎร์ บารุ ง อาเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 20 คน โดยใช้ วิธีการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน
และทดสอบหลัง มีการทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ก่อน และหลังการจัดการเรี ยนรู้ เชิ ง
สร้ างสรรค์ แล้ วนาคะแนนที่ได้ จากการทดสอบความคิดสร้ างสรรค์เชิงผลิตภัณฑ์มาวิเ คราะห์
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เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ การทดสอบค่าสถิติที และวัดความพึงพอใจของ
นักเรี ยนต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ แล้ วนาคะแนนที่ได้ จากแบบวัดความพึงพอใจ
มาหาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การวิจัยระยะที่ 4 (D 2) การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ให้ มี
ความสมบูรณ์
การดาเนินการวิจัยในระยะนี ้ เป็ นการนาผลจากการตอบแบบการประเมิน
ความพึ ง พอใจของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 และปั ญหาอุปสรรคในระหว่างดาเนินการจัด
การเรี ยนรู้ มาใช้ เป็ นข้ อมูล ในการปรับปรุ งแก้ ไ ขเพื่อ ให้ รูป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ที่พัฒ นาขึ น้ มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ และ
การพัฒนาตัวชีว้ ัดของความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ดังนี ้
1.1. การศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ สามารถ
สรุปผลได้ ดงั นี ้
ผลการศึ ก ษาข้ อ มูล พื น้ ฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิ งสร้ างสรรค์
ได้ ข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์
เชิงผลิตภัณฑ์ ดังนี ้ 1) ปรัชญาทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์ 2) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
กับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ 3) ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 4) การจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
5) อุปสรรคในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ 6) กิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ และ 7) หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
1.2. การพั ฒ นาตั ว ชี ว้ ั ด ของความคิ ด สร้ างสรรค์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องนั ก เรี ย นชั น้
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
การศึกษาตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
มีจานวนตัวชี ้วัดทังสิ
้ ้น 6 และคาอธิบายตัวชี ้วัดดังนี ้
ตัว ชี ว้ ัด ที่ 1 การผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค าอธิ บ ายตัวชี ว้ ัดดังนี ้ การที่ นัก เรี ย น
สร้ างสรรค์สิ่งของเครื่ องใช้ ออกมาได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตัง้ ไว้ เป็ นที่ต้องการของชุมชนที่
ตนเองอาศัยอยู่ และสามารถนาเทคโนโลยีเข้ ามามีส่วนช่วยในการสร้ างสิ่งของเครื่ องใช้ จนสามารถ
ผลิตออกมาในเชิงประจักษ์
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ตัวชีว้ ัดที่ 2 รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ มีคาอธิ บายตัวชี ้วัดดังนี ้ ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมาให้ มีความแปลกใหม่ และทันสมัย
ตัวชีว้ ัดที่ 3 การใช้ งานของผลิตภัณฑ์ มีคาอธิบายตัวชี ้วัดดังนี ้ ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตขึ ้นมาสามารถใช้ ประโยชน์ได้ หลากหลาย ใช้ งานได้ สะดวก และใช้ งานได้ อย่างปลอดภัย
ตัวชี ้วัดที่ 4 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีคาอธิบายตัวชี ้วัดดังนี ้ ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตขึ ้นมามีความประณีตในการผลิต สีสนั สวยงามน่าสนใจ และมีความแข็งแรง ทนทาน
ตั ว ชี ว้ ั ด ที่ 5 ความเหมาะสมของผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค าอธิ บ ายตั วชี ว้ ั ดดั งนี ้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผลิ ตขึ น้ มามี ราคาที่ เหมาะสม มี ความคุ้มค่ าต่ อราคา และเป็ นผลิ ตภัณฑ์ ที่ มี ความ
เหมาะสมต่อชุมชนที่อาศัยอยู่
ตัวชี ้วัดที่ 6 คุณค่าของผลิตภัณฑ์ มีคาอธิบายตัวชี ้วัดดังนี ้ ผลิตภัณฑ์ผลิตจาก
เศษวัสดุเหลือใช้ มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้ เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม มีความปลอดภัย ไม่มี
สารพิษตกค้ างและสามารถแก้ ปัญหาในชุมชนได้
2. การพั ฒ นา และตรวจสอบประสิ ทธิ ภ าพของรู ป แบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิง
สร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
2.1. ผลการพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เ ชิง สร้ า งสรรค์เ พื่อ ส่ง เสริ ม ความคิด
สร้ า งสรรค์ผ ลิต ภัณ ฑ์ชั น้ ประถมศึก ษาปี ที ่ 4-6 ได้ รู ป การจัด การเรี ย นรู้ เ ชิง สร้ า งสรรค์ มี
ส่วนประกอบของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ทั ้งสิ ้น 4 ตอน ดังนี ้ ตอนที่ 1 ที่มาของ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบไปด้ วย 1) ทฤษฎี หลักการ หรื อ แนวคิดของรู ปแบบการจัด
การเรี ยนรู้ 2) เป้าหมายของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบ
ไปด้ วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระการจัดการเรี ยนรู้ 4) กิจกรรมการจัดเรียนรู้ 5) สื่อและ
แหล่งการเรี ยนรู้ และ 6) การวัด และประเมินผล ตอนที่ 3 การนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ไปใช้
ประกอบไปด้ ว ย 1) ข้ อ ดี ข องรู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ 2) ข้ อ จ ากัด ในการน ารู ปแบบการจัด
การเรี ย นรู้ ไปใช้ ป ระโยชน์ และ 3) ข้ อ สัง เกตเกี่ ย วกับ การน ารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ไปใช้
และตอนที่ 4 ผลที่ได้ จากการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เกิ ดขึ น้ กับ นักเรี ย นทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม แล้ วนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ไปเขียนเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทงสิ
ั ้ ้น
8 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้ เวลาในในการจัดการเรียนรู้รวมทังสิ
้ ้น 27 ชัว่ โมง
2.2. การตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัด การเรี ยนรู้ เชิงสร้ า งสรรค์ เพื่อ
ส่ งเสริ มความคิ ดสร้ างสรรค์ ผลิ ตภั ณฑ์ พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการจั ด การเรี ยนรู้
เชิ งสร้ างสรรค์ เพื่ อส่ งเสริ มความคิ ดสร้ างสรรค์ ผลิ ตภัณฑ์ จ ากกลุ่ม ผู้เ ชี่ ย วชาญอยู่ใ นระดับ มาก
และประสิทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ ส่งเสริ มความคิด สร้ างสรรค์
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ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จากการทดลองใช้ เครื่ องมือประสิทธิภาพเท่ากับ
81.69/80.93
3. การศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
3.1. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนก่อนและหลัง ที่
นักเรี ยนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิ ด
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์
เชิงผลิตภาพของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2. ผลการศึกษาความพึ งพอใจต่อ รู ปแบบการจัด การเรี ยนรู้ เชิ ง สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ
ส่งเสริ มความคิดสร้ า งสรรค์ผ ลิต ภัณฑ์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 พบว่า นักเรี ย นมี
ความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 อยู่ในระดับมากที่สดุ
4. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ ให้ มีความสมบูรณ์
การทดลองใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 พบว่า เวลาที่ใช้ ในการปฏิบัติกิจกรรมในแผนการจั ด
การเรี ยนรู้ ที่ 4 มีเวลาน้ อยเกินไป นักเรี ยนไม่สามารถปฏิบัติกิจ กรรมได้ ทันตามเวลาที่กาหนดไว้
และกติกาในการเล่นเกมในบางกิจกรรมยังไม่ชดั เจน ทาให้ นกั เรียนมีข้อสงสัยในการเล่นเกม ผู้วิจยั
จึงได้ ปรับปรุ งข้ อบกพร่ อง และแก้ ไขรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ในประเด็นดังกล่าว
ดังต่อไปนี ้
1. เพิ่มเวลาในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 5 เรื่ อง คุณลักษณะของผลิตภัณ ฑ์ เป็ น
4 ชัว่ โมง
2. ปรับปรุงภาษา และข้ อคาสัง่ ในการเล่นเกมให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนาตัวชีว้ ัดของความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ผลการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี ้วัดของความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีประเด็นสาคัญที่สามารถอภิปราย ได้ ดงั นี ้
จากการพัฒนาตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 4-6 พบว่า ตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่พฒ
ั นาขึ ้นประกอบไปด้ วย 6 ตัวชี ้วัด ที่เป็ นเช่นนี ้
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เพราะการเรี ยนรู้ ผลิตภัณฑ์ เป็ นการเรี ยนรู้ เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และความคิดเพื่อ
ความสามารถในการผลิตผลงานใหม่ และสร้ างสรรค์ผลงานให้ ออกมาในเชิงประจักษ์ ในรู ปของ
สิ่งประดิษฐ์ สิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ (ธนาวุฒิ สิงสถิต, 2559, ออนไลน์) โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็ นตัวช่วยใน
การค้ นคว้ าหาข้ อมูลหรือแสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ ได้ ผลงาน (นวรัตน์ รามสูต และบัลลังก์ โรหิตเสถียร
, 2559, ออนไลน์) และผลงานนัน้ ต้ องตรงเป้าหมาย และความต้ องการของบุคคลต่างๆ ด้ วย (Thien,
2016, ออนไลน์) ดังนัน้ ครูผ้ สู อนที่จะพัฒนานักเรี ยนให้ สามารถสร้ างสรรค์ผลงานประเภทสิ่งของ
เครื่ อ งใช้ ให้ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจากบุค คลทั่วไปจ าเป็ น ต้ อ งค านึ ง ถึง ตัวชีว้ ัด ความคิ ด สร้ า งสรรค์
ผลิตภัณฑ์ ทัง้ 6 ตัวชีว้ ัดเป็ นตัวกาหนดในการจัดการเรี ย นรู้ ถ้ าขาดตัวชีบ้ างตัวไปจะส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ ้นเป็ นดังนี ้
ตัวชี ้วัดที่ 1 การผลิตผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดของตัวชี ้วัดดังนี ้ 1) ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ 2) ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ ตรงตามความต้ องการของชุมชน และ 3) มีการใช้
เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น ซึ่งมีความสอดคล้ องกับธนาวุฒิ สิงสถิต (2559,
ออนไลน์) ได้ กล่าวว่าในการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาในเชิ งประจักษ์ จ นได้ รับความนิยมจากบุค คล
ทัว่ ไปนัน้ จาเป็ นต้ องคานึงวัตถุประสงค์ของการผลิตผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ ด้ วย และเทียน (Thien, 2016,
ออนไลน์) ได้ กล่าวว่า การผลิตผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนนันจะต้
้
องมาจากการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่
เน้ นการปฏิบัติงานตามทักษะในการทางานของผู้เรี ยนจนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ออกมา ซึ่งเป็ น
ผลของการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนจากกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนไปยังสถานที่ทางานจริ ง ซึ่งส่งผล
ให้ ผ้ ูเ รี ย นสามารถผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อกมาได้ ต รงตามเป้ า หมายที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ที่ เ ป็ น เช่ น นี ก้ ็
เนื่ อ งมาจาก การที่ บุ ค คลต่ า งๆ จะตัด สิ น ใจเลื อ กซื อ้ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ต่ า งๆ เหตุผ ลหลัก ก็ คื อ
วัตถุประสงค์ของการใช้ งานสิ่งของนันๆ
้ ดังนัน้ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ควรคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ว่าเป็ นไปตามความต้ อ งการของบุคคลทั่วไปหรื อไม่ ถ้ าขาดตัวชี ้วัดนีไ้ ป อาจจะ
ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นจะไม่ได้ รับความนิยมจากบุคคลต่างๆ
ตัวชีว้ ัดที่ 2 รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดของตัวชี ้วัดดังนี ้ 1) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ขึ ้นมีรูปแบบที่มีความแปลกใหม่ และ 2) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมีรูปแบบที่ทนั สมัย ซึ่งมีความสอดคล้ อง
กับพรชัย เจดามาน และคณะ (2559, ออนไลน์) ที่กล่าวไว้ ว่า การสร้ างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกมาให้
เป็ นที่นิยมของบุคคลทั่วไปนัน้ จาเป็ นต้ องอาศัยทักษะความคิดสร้ างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ออกมาใน เชิงประจักษ์ เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ให้ มีรูปแบบที่แปลกใหม่ ทันสมัยกว่าเดิม ไม่ซ ้าใคร
เป็ นต้ น ที่เป็ นเช่นนีเ้ พราะ รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ย่อ มเป็ นปั จ จัย หนึ่ งในการตัด สิ นใจเลื อ กซื อ้
ผลิตภัณฑ์ที่ผ้ ูผลิ ตได้ ผ ลิต ขึน้ มา ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแปลกใหม่ ทันสมัย ไม่ซา้ ใคร ย่อ มเป็ น ที่
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ต้ องการของบุคคลทั่วไป ถ้ าขาดตัวชี ้วัดนี ้ไป จะส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ ้นไม่เป็ นที่ดึงดูดใจ
แกบุคคลทัว่ ไป ทาให้ บุคคลเหล่าไม่ค่อยให้ ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ของเราได้
ตัวชีว้ ัดที่ 3 การใช้ งานของผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดของตัวชี ้วัดดังนี ้ 1) ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตขึ ้นสามารถใช้ ประโยชน์ได้ หลากหลาย 2) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นสามารถใช้ งานได้ สะดวก และ
3) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึน้ สามารถใช้ งานได้ อย่างปลอดภัย ซึ่งมีความสอดคล้ องกับ นวรัตน์ รามสูต
and บัลลังก์ โรหิตเสถียร (2559, ออนไลน์) ที่ได้ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตกันอยู่นนจะต้
ั้
องไม่เป็ น
เพียงสิ่งประดิษฐ์ เท่านัน้ เพราะผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้ องจริ งๆ ต้ องสามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้
และสามารถนาไปผลิตใช้ จริงในชุมชนนันๆ
้ ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะ การใช้ งานของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึน้ ก็
เป็ นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนัน้ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้องคานึงการใช้ งาน
ของผลิตภัณฑ์ให้ มีความสอดคล้ องกับสถานการณ์ หรื อบริ บทต่างๆ ในชุมชนนันๆ
้ ด้ วย ถ้ าขาด
ตัวชีว้ ัดนีไ้ ปส่งผลทาให้ ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ ้นไม่สามารถใช้ งานได้ จริ ง และทาให้ ผลิตภัณฑ์ของ
เราไม่ได้ รับความนิยมจากบุคคลต่างๆ
ตัวชีว้ ัดที่ 4 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดของตัวชี ้วัดดังนี ้ 1) ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตขึ ้นมีความประณีตในการผลิต 2) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมีสีสนั สวยงามน่าสนใจ และ 3)ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตขึน้ มีความแข็งแรง ทนทาน ซึ่งมีความสอดคล้ องกับ พิมลพรรณ ธนเศรษฐ (2558, 120) ที่ได้
กล่าวว่า การผลิตสินค้ าให้ ได้ รับความนิยมจากบุคคลต่างๆ นัน้ สินค้ าที่ผลิตขึ ้นจะต้ องมีความสวยงาม
สามารถใช้ งานได้ นาน มีความทนทาน และผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดี ที่เป็ นเช่นนีเ้ พราะ
สินค้ าที่มีความสวยงาม ประณีตในการผลิตย่อมเป็ นที่ดึงดูดความสนใจของบุคคลทัว่ ไปเมื่อได้ พบเห็น
นอกจากนี ้ ความแข็งแรงทนทานของสินค้ ายังเป็ นตัวส่งผลให้ ผ้ ซู ื ้อสินค้ าต่างๆ ถ้ าสินค้ าชิ ้นใดที่มี
ความสวยงามแล้ ว แต่ไม่มีความแข็งแรงทนทาน ก็จะทาให้ สินค้ าชิ ้นนันไม่
้ ได้ ความนิยมจากผู้ซื ้อ
สินค้ ามากเท่าใดนัก
ตัวชี ้วัดที่ 5 ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดของตัวชี ้วัดดังนี ้ 1) ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตมีราคาที่เหมาะสม 2) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมีความคุ้มค่าต่อราคา และ 3) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึน้
มีความเหมาะสมต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ ซึ่งมีความสอดคล้ องกับ พิมลพรรณ ธนเศรษฐ (2558, 120)
ที่ได้ กล่าวว่า ความเหมาะสมของสินค้ า เช่น ราคา ความคุ้มค่าของสินค้ า นันจะส่
้ งผลต่อการได้ รับความนิยม
ของสินค้ าต่างๆ และพรชัย เจดามาน และคณะ (2559, ออนไลน์) กล่าวว่า การผลิตสินค้ าต่างๆ
สิ่งที่ต้องคานึงถึงก็คือ สินค้ านันจะตอบสนองความต้
้
องการของสังคม และมีความเหมาะสมกับชุมชนนัน้
มากน้ อยเพียงใด ถ้ ามีความต้ องการของสังคม และมีความเหมาะสมต่อชุมชนนันมาก
้
สินค้ านันก็
้
ย่ อ มได้ รั บความนิ ยมจากบุ ค คลทั่ว ไป ที่ เ ป็ น เช่ น นี เ้ พราะ การบริ โ ภคสิ น ค้ าของผู้ซือ้ สิน ค้ านัน้

180
ย่อ มขึน้ อยู่กับรายได้ ของผู้ซือ้ สินค้ านัน้ ๆ และความคุ้มค่าของสินค้ า ถ้ าสินค้ ามีความคุ้มค่าใน
การซือ้ ก็จะส่งผลให้ ผ้ ซู ือ้ มีความสนใจที่จะซื ้อสินค้ าต่างๆ นอกจากนี ้ ในการผลิตสินค้ าต่างๆ ต้ อง
คานึงถึงบริบทของสังคมนันๆ
้ ด้ วย เพราะถ้ าสินค้ าที่ผลิตขึ ้นไม่เหมาะสมกับบริบทในสังคมนันก็
้ จะ
ย่อมทาให้ สินค้ านันไม่
้ ได้ รับความนิยมจากผู้บริโภคไปด้ วย
ตัวชีว้ ัดที่ 6 คุณค่าของผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดของตัวชี ้วัดดังนี ้ 1) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น
สามารถแก้ ปัญหาในชุมชนได้ 2) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นใช้ เศษวัสดุเหลือใช้ 3) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึน้ มี
กระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้ เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม และ 4) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นมีความปลอดภัย
ไม่มีสารพิษตกค้ าง ซึ่งสอดคล้ องกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559, 2-5) ที่ได้ กล่าวว่า การศึกษายุค
ผลิตภัณฑ์เป็ นยุคของการศึกษาที่ม่งุ เน้ นให้ คนสามารถผลิตสิ่งต่างๆ ออกมาให้ ได้ มากที่สุด เพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนของตนเองและชุมชนอื่นๆ และสมศักดิ์ คงเที่ยง (2559, ตุลาคม, 74-77) กล่าวว่า
การศึกษาไทย 4.0 จะต้ องสามารถพัฒนาคนให้ สามารถรังสรรค์นวัตกรรมต่างๆ จนเกิดผลิตภัณฑ์
และมีคณ
ุ ค่าต่อสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ค่าต่อชุมชน
จะส่งผลให้ ชมุ ชนนันมี
้ ความเจริญ ไม่ประสบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นปัญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม หรือ
ปั ญหาอื่นๆ ซึ่งเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่งในปัจจุบนั นี ้ ดังนัน้ ผู้ผลิตสินค้ าควรต้ องคานึงถึงคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ให้ มากยิ่งขึ ้น เพื่อความเป็ นปกติสขุ ของชุมชนนันๆ
้
2. ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิ ตภัณ ฑ์
ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ได้ พัฒนาขึน้ มาจากการสั มภาษณ์ผ้ ูเชี่ยวชาญที่มีผลงาน
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ คือ อาจารย์อเล็กซานเดอร์
(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา) กล่าวว่า ความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์เป็ นส่วนสาคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจากเดิมเคยเป็ นผู้บริ โภค
สิ่งต่างๆ แต่ปัจจุบันต้ องเป็ นผู้ผลิตสิ่งต่างๆ ที่มีความน่าสนใจเป็ นที่ดึงดูดแก่คนทั่วโลก ซึ่งเป็ น
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่กาลังจะเกิดขึน้ ในปั จจุบันนี ้ จากการสัมภาษณ์ข้างต้ น พบว่ า
การพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคุณภาพ และเท่ากันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันได้ นนจ
ั ้ าเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้ องมีการพัฒนาให้ ผ้ เู รียนสามารถผลิตสิ่งต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ และดึงดูดใจแก่คน
ทั่วไปได้ จึงจะทาให้ ประเทศ หรื อสังคมนันเกิ
้ ดความเจริ ญก้ าวหน้ าไปได้ อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี ้
นโยบายของประเทศไทยนันมี
้ ความมุ่งหวังให้ ประเทศไทยก้ าวเข้ าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้ ได้ ซึ่งสิ่งที่มี
ความส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะท าให้ ป ระเทศไทยก้ า วเข้ า สู่ ไ ทยแลนด์ 4.0 ก็ คื อ ควรมี ก ารพั ฒ นา
ด้ านการศึกษาของไทยให้ รองรับการก้ าวเข้ าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศไทย (โพยม จันทร์ น้อย,
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2556, ออนไลน์) และ (นวรัตน์ รามสูต และบัลลังก์ โรหิตเสถียร, 2559, ออนไลน์) ดังนัน้ ผู้วิจยั จึง
ได้ ทาการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ข อง
นัก เรี ย นชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 นี ข้ ึ น้ มาเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงของการศึ ก ษาไทยให้
ก้ าวเข้ าสู่การศึกษาไทย 4.0 ได้ อย่างสมบูรณ์แบบ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ ผลิ ตภัณ ฑ์
ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ ้น เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่ม่งุ เน้ นให้
นักเรี ยนสามารถสร้ างผลิตภัณฑ์ หรื อผลผลิตที่ออกมาจนเป็ นผลงานในเชิงประจักษ์ โดยอาศัย
ความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณ ฑ์ในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ ครู ผ้ ูสอนที่สนใจนารู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ นีไ้ ปใช้ ในการพัฒนานักเรี ยนควรคานึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรี ย น
เมื่อนักเรียนได้ เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น ดังนี ้
1) นักเรียนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ ออกมาจนเป็ นผลงาน
เชิงประจักษ์ มีความรับผิดชอบต่อชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ และเป็ นผลงานสามารถใช้ งานได้ จริง
ในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่
2) นักเรี ยนมีคุณลักษณะในการสร้ างสรรค์ ผลงาน ซึ่งเป็ นลักษณะที่สามารถ
นาไปปฏิบตั ิเมื่อไปประกอบอาชีพในอนาคต
3) นักเรี ยนสามารถทางานกลุ่มร่ วมกับเพื่อนได้ เป็ นอย่างดี รู้ จักการเป็ นผู้นาผู้ตามที่ดี
มีความเป็ นประชาธิปไตย และมีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
4) นักเรี ยนมีความกล้ าแสดงในทางที่ถูกต้ อง มีความมั่นใจในตนเอง กล้ าคิด
กล้ าทา เคารพกฎ กติกาที่ได้ วางไว้ และมีเหตุผลในการทางานต่างๆ
การศึกษาการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จ ากอภิภา ปรัชญพฤทธิ์ และ
ใจทิพย์ ณ สงขลา (2548, พฤศจิกายน 2547-กุมภาพันธ์ 2548, 112-118) , นาถศจี สงค์อินทร์
(2557, 35-45) และธนาวุฒิ แก้ วนุช (2557, 61-72) พบว่า ครู ผ้ ูสอนที่สนใจนารู ปแบบการจัด
การเรี ยนรู้ ที่ผ้ ูวิจัยพัฒนาขึน้ ไปใช้ ในการดาเนินการจัดกิจ กรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ในระหว่างการจัดกิจกรรมครูผ้ สู อนควรคานึงถึงสิ่งต่อไปนี ้ คือ
1. การจัดกิจกรรมให้ นกั เรียน ได้ มีโอกาสคิด ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็ นการกระตุ้น
ให้ นกั เรียนมีความพร้ อมในการเรียนรู้ เปิ ดใจที่จะรับรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูผ้ สู อน
2. การจัด กิ จ กรรมโดยให้ นัก เรี ย นได้ พ บเห็ น ของจริ ง ซึ่ ง มี ก ารให้ ค วามรู้ จ าก
การศึกษาดูงานจากวิทยากรภายนอกโดยเฉพาะผู้ประกอบการในชุมชน หรื อท้ องถิ่น แล้ วนามา
เปรียบโดยการใช้ จินตนาการของตนเองในการผลิตผลงาน หรือชิ ้นงานออกมาให้ อยู่ในเชิงประจักษ์
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3. การจัดกิจกรรมที่เน้ นนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ร่วมกัน โดยผ่านกิจ กรรมการเรี ยนรู้
ต่ า งๆ ส่ ง ผลให้ นัก เรี ย นได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กัน และกัน จะส่ ง ให้ ส ามารถพัฒ นา
คุณลักษณะของนักเรียนที่ต้องการพัฒนาได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
4. การจัดกิจกรรมที่เน้ นให้ นักเรี ยนได้ ลงมือกระทาจริ ง โดยการใช้ ความคิดใน
การพัฒนาผลงาน หรื อชิน้ งานออกมา ซึ่งอาศัยปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชน อาจจะเป็ นปั ญหาที่มี
ความสาคัญหรื อปั ญหาเพียงเล็กน้ อย แล้ วนาปั ญหานันมาวิ
้
เคราะห์ สังเคราะห์ หลังจากนัน้ จึง
สร้ างผลผลิต หรือชิ ้นงาน เพื่อแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ และเป็ นผลผลิต หรือชิ ้นงานที่สามารถใช้ ได้ จริง
5. การจัดกิจกรรมที่เน้ นให้ นกั เรียนได้ มีโอกาสในการวางแผนการผลิตผลงานหรื อ
ชิ ้นงาน ตามความสนใจของตนเอง และนาเสนอผลงาน หรือชิ ้นงานที่ตนเองที่ผลิตขึ ้นให้ บุคคลอื่น
ได้ รับทราบ
6. การประเมินผล ครู ผ้ ูสอนร่ วมกับนักเรี ยนในการประเมินผลการเรี ยนรู้ จาก
ผลงานที่ได้ รวมทังสรุ
้ ปกระบวนการในการปฏิบตั ิงานทังหมดที
้
่ได้ เรียนรู้เพื่อให้ ได้ ความรู้จากการจัด
การเรียนรู้นนั ้
นอกจากนี ก้ ิ จกรรมการเรี ยนรู้ เชิ งสร้ างสรรค์ ผลิ ตภั ณฑ์ จะต้ องเป็ นกิ จกรรมที่ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนา และมีความหลากหลาย จึงจะส่งผลให้ ให้ นักเรียนเกิดความสนใจและ
สามารถเรี ยนรู้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (จรัญ เกษมสายชนม์, 2555, ออนไลน์) ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจ ัย เรื ่ อ งนี ท้ ี ่ม ีก ิจ กรรมการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย ได้ แก่ การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ เทคนิคการคิ ด
นอกกรอบ (De Bono, 1986, 5-8), เทคนิคการตรวจสอบรายการ (Osborn, 1963, 137), การทัศนศึกษา
(ทิศนา แขมมณี, 2553, 343-346), เทคนิคการทางานเป็ นกลุ่ม (วรัญญา กิ่งสวัสดิ์, 2560, ออนไลน์),
การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก (จินดารัตน์ โพธิ์นอก, 2560, ออนไลน์), การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
(ภัทราวดี มากมี, 2559, ออนไลน์), การจัด การเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน (ดุษฎี โยเหลา และคณะ,
2557, 19-28), การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (ศูนย์สะเต็มการศึกษาแห่งชาติ, 2560, 12-24),
การเรี ยนรู้ โดยการแก้ ปัญหา (ต่อเกียรติ น้ อยสาลี, 2560, ออนไลน์), เทคนิคการเปรี ยบเทียบ (Osborn,
1963, 138), และเทคนิ ควิ ธีการระดมพลังสมอง (Colangelo & Davis, 1991, 241-242) จึ ง ส่ ง ผลให้
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้
นักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์เชิงผลิตที่สูงขึ ้น ดังนัน้ ครู ผ้ สู อนที่มีความสนใจที่จะพัฒนานักเรียน
ให้ มีความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดี และมีคุณภาพ ควรคานึงถึงกิจกรรมการจัดการเรี ยรู้ให้ แก่
นักเรี ยน ควรมีกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีความหลากหลาย และคล้ อ งกับวั ตถุประสงค์ของ
การพัฒนานันๆ
้ จึงจะทาให้ การพัฒนานักเรียนเป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
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3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อ
ส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
การศึกษาประสิทธิ ภาพของรู ป แบบการจัดการเรี ย นรู้ เชิง สร้ างสรรค์เ พื่อ ส่ง เสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ผู้วิจัยได้ ทาการตรวจสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ทัง้ สิ น้ 2 ขัน้ ตอน ดัง นี ้ ขัน้ ตอนที่ 1 ประเมิ น จาก
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้ 1) อาจารย์ หรื อนักวิชาการด้ านสัง คมวิทยา และมานุษยวิทยาที่มีบทความทาง
วิชาการ งานวิจัย หรื อตาราเกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์การสอน
เชิงสร้ างสรรค์ และ/หรื อการสอนผลิตภัณฑ์ 2) อาจารย์ที่มีบทความทางวิช าการ งานวิจัยหรื อ
ตาราเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนหรื อคุณครู ที่มีความดีเด่นในการจัดการเรี ยนการสอนใน
โรงเรี ยน 3) อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านการวัด และประเมินผลหรื อ
การวิจยั ทางการศึกษา ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์
เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 อยู่ในระดับมาก
แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดว่ารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องนั ก เรี ย นชั น้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ะน าไปสู่
การทดลองใช้ ต่อไป และขัน้ ตอนที่ 2 ประเมินจากการทารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ไปใช้ จ ริ งกับ
นัก เรี ย นที่ มี ลัก ษณะคล้ า ยคลึ ง กับ กลุ่ม ตัวอย่า ง ซึ่ ง ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ปแบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง สร้ างสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องนั ก เรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.69/80.93 ซึ่งแสดงว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ มีประสิทธิ ภาพที่จ ะพัฒนาให้ นักเรี ยนมีคุณ ลักษณะที่ผ้ ูวิจัยตัง้ เป้าหมายไว้ ไ ด้
ซึ่งจะเห็นได้ ว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ตงไว้
ั ้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่
ยืนยันได้ ว่ารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผ้ วู ิจัยได้ พัฒนาขึน้ สามารถพัฒนาผู้เรี ยนได้ เป็ นไปตามที่
ตังเป้
้ าหมายไว้ ได้ อย่างแน่นอน
4. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการจัด การเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เ พื่ อ
ส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณ ฑ์
ของนั ก เรี ย นชั น้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 เป็ นรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ผ้ ู วิ จั ย สร้ างขึ น้ โดย
ทาการศึกษาแนวโน้ ม ที่จะเกิดขึน้ ในประเทศไทย และปั ญหาที่เกิดขึ ้นในปั จจุบันที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคตได้ พบว่า แนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นในประเทศไทย คือ ความต้ องการที่จะต้ องผลิต
บุคคลให้ เป็ นผู้ที่สามารถผลิตผลงาน สร้ างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้ เกิดประโยชน์ได้ มากที่สดุ และมีความ
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รับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อสามารถทีจ่ ะแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในโลกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ไพฑูรย์ สิน
ลารัตน์, 2559, 1-5) และนอกจากนีป้ ระเทศไทยมีความต้ องการพัฒนาประเทศให้ ก้าวเข้ าไปสู่ไ ทย
แลนด์ 4.0 ซึ่งถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ า งทางเศรษฐกิจ ที่เ น้ นอุตสาหกรรมหนัก ไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม ซึ่งสิ่งที่จาเป็ นจะต้ อ งมีสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
อย่างหนึ่ง ก็คือ การเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนประเทศด้ วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อน
ด้ วยเทคโนโลยี ความคิด สร้ า งสรรค์ และนวัตกรรม โดยที่อ งค์ประกอบที่ สาคัญอย่า งหนึ่ ง ของ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ าสู่ประเทศไทย 4.0 คือ เปลี่ยนจากแรงงานที่มีทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ซึ่งในการพัฒนาบุ ค คลต่า งๆ ในประเทศให้ มี ทั ก ษะ
ดังกล่าวนัน้ สิ่งที่หลีกเลี่ ยงไม่ได้ ก็คือ จะต้ อ งมีการพัฒนาความคิด สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ เกิ ด
ขึน้ กับบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในประเทศชาตินนด้
ั ้ วย (สุวิทย์ เมษิ นทรี ย์, 2559, 1-2) แต่ปัญหาสาคัญที่ทาให้
ประเทศไทยประสบปั ญหาในการพัฒนาประเทศให้ ก้าวย่างเข้ าสู่ ประเทศไทย 4.0 ก็คือ การที่
เยาวชนไทยยังเป็ นผู้ใช้ นวัตกรรมต่างๆ ทังนี
้ ้เนื่องมาจากพฤติกรรมของเยาวชนไทยส่วนใหญ่มกั จะ
มีการเลียนแบบมาจากต่างประเทศด้ วยกันทังสิ
้ ้น ถึงแม้ ว่าคนไทยจะมีคนเก่งทังทางด้
้
านวิชาการ
และด้ านอื่นๆ มากมาย พิจารณาได้ จ ากการที่เยาวชนไทยไปแข่ งขัน ทางวิช าการแล้ วประสบ
ความส าเร็ จ ท าชื่ อ สี ย งให้ กับ ประเทศไทยในหลายเรื่ อ ง แต่ ใ นการที่ จ ะเป็ น ผู้น าในการผลิ ต
นวัตกรรมออกมาได้ นนั ้ ยังไม่ค่อยปรากฏออกมาชัดเจนเท่าใดนัก ทังนี
้ ้เพราะเยาวชนไทยยังขาด
การใช้ ทักษะความคิ ดสร้ างสรรค์ ผลิ ตภัณฑ์ ผู้วิ จัยจึ งได้ ท าการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิง
สร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 เพื่อ
ส่งเสริ มทักษะความคิดสร้ างสรรค์ให้ เกิดขึน้ แก่ตัวนักเรี ยน ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนมีทักษะ
ความคิดสร้ างสรรค์ที่ สูงขึ น้ ซึ่งสาเหตุที่ทาให้ รูปแบบการจัดการเรี ย นรู้ สามารถพัฒนาทัก ษะ
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนได้ ก็เนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี ้
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่พัฒนาขึน้ ได้ มีการศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด
ต่างๆ อย่างหลากหลาย และนาความหลากหลายนันมาบู
้
รณาการทาให้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความสมบูรณ์ในการพัฒนาตัวผู้เรียนมากยิ่งขึ ้น
2. รู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้ ที่ พัฒ นาขึน้ จะมีกิจ กรรมการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เ น้ น
กระตุ้นให้ นักเรี ยนได้ เกิดการคิด ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้ างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพ และนอกจากนี ้
ยังส่งเสริ มให้ นักเรี ย นได้ ทากิจกรรมร่ วมกันผู้อื่ น ซึ่งจะทาให้ เกิดการแลกเปลี่ ยนความรู้ ซึ่ ง กั น
และกัน และเป็ นแนวทางในการจุดประกายทางด้ านความคิดของนักเรี ยน จึงส่งผลทาให้ นกั เรี ยนมี
พัฒนาการในการผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพอีกทางหนึ่ง
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3. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ มีกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่มีความหลากหลาย ส่งผลให้
นักเรี ยนมีความตื่นตัวในการเรี ยนรู้ อยู่เสมอ และนอกจากนี ้กิจกรรมบางกิจกรรมมีความท้ า ทาย
ความสามารถของนักเรียน ซึ่งส่งผลต่อความกระตือรือร้ นในการทากิจกรรมต่อนักเรียนตลอดเวลา
4. บรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นบรรยากาศที่มี ความเหมาะสมต่ อการพั ฒ นา
การเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนเป็ นอย่างดี ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนได้ ฝึกปฏิบัติจริ งภายใต้ สถานการณ์ ต่า งๆ
ตามความสนใจของเขาเอง ซึ่ งมี ความสอดคล้ องกับค ากล่ าวของธนาวุฒิ แก้ วนุช (2557, 61-72)
ได้ กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
การเรี ยนรู้ อย่างมีความหมายในการเรี ยนจึงต้ องถูกสร้ างขึ ้นโดยนักเรี ยน นันคื
้ อ นักเรี ยนได้ ฝึกฝน
และปฏิบตั ิจากกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีคณ
ุ ค่าต่อสังคมภายใต้ แนวคิดแหล่งการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย
และแนวทางปฏิบตั ิในการแก้ ปัญหาที่แตกต่างกันตามความสนใจ
5. สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ ที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ มีความน่าสนใจ และมีความสอดคล้ อง
กับ ชี วิ ต ประจ าวัน ของนัก เรี ย น ส่ ง ผลให้ นัก เรี ย นมี ค วามสนใจในการจัด กิ จ กรรมเป็ น อย่ า งดี
ซึ่งส่งผลทาให้ นกั เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้ทีดีขึ ้น
6. การวัด และประเมิ น ผลของนัก เรี ย นมี ค วามหลากหลาย คื อ การวัด และ
ประเมิ น ตามสภาพจริ ง การประเมิ น ผลงานของนัก เรี ย นที่ มี ค วามหลากหลายของชิ น้ งาน
การประเมินการทางานกลุ่มของนักเรี ยนที่มีการเปลี่ยนกลุ่มอยู่ตลอดเวลา การประเมินทักษะของ
นักเรี ยน ส่งผลให้ นักเรี ยนเกิดการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้ การพัฒนานักเรี ยนเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่ อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์ เพื่อ
ส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ผลการศึกษาพบว่ามี
ความสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ที่เป็ นเช่นนี ้ก็อาจจะเนื่องมาจาก
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่พัฒนาขึ ้นมีความน่าสนใจทังในด้
้ านเนื ้อหาที่เป็ น
เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันของนักเรี ยน และมีความชัดเจน ทาให้ นกั เรียนมีจินตนาการใน
การรับรู้ และไม่เกิดความสับสนในการเรียน
2. กิจกรรมในรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ มีความน่าสนใจ หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ
นักเรียนได้ ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้ วยตนเอง จึงส่งผลให้ มีประสบการณ์ในการคิดมากยิ่งขึ ้น
3. นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ตลอดเวลาจึ งส่ งผลท าให้ เกิ ดความสนุกสนานในการเรี ยน
และการเรียนรู้ที่เน้ นการแสดงออกของนักเรียนทาให้ นกั เรียนเกิดความกระตือรือร้ นในการทางานมากขึ ้น
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เพราะมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม จึงส่งผลให้ นักเรี ยนได้ พัฒนาความคิดของตนเองได้ อย่างเต็มที่
และเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึงส่งผลให้ นกั เรียนมีพฒ
ั นาการทางด้ านความคิดที่ดีขึ ้น
4. บรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู้ มีความสนุกสนาน ไม่เคร่ งเครี ยด ส่งผลให้
นักเรียนกระตือรือร้ นในการทากิจกรรม เปิ ดความออกสู่โลกจินตนาการได้ ดีขึ ้น
จากสาเหตุดัง กล่ าวนัน้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับค ากล่ าวที่ ว่า การพัฒ นาความคิด
สร้ างสรรค์ของนักเรี ยนนัน้ จะต้ องพัฒนาจิตใจให้ นักเรี ยนมีความพร้ อมต่อการเรี ยนรู้ ที่จะจัดขึ น้
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2529, 66-74) และ (Nilsson, 2012, ออนไลน์) โดยการเรียนรู้ ที่จดั ขึ ้นนัน้ ต้ อง
มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ และความจริ งที่เป็ นวัตถุสามารถจับต้ อ งได้ (อุรวดี รุ จิเกียรติขจร,
2535, 56-60) และในการเรียนรู้ของนักเรียนต้ องมีการศึกษาหาความจริงจากการสังเกต สัมผัสจับ
ต้ อง โดยให้ นักเรี ยนได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อค้ นคว้ าหาความรู้ ด้วยตนเอง (อุดมศักดิ์ มีสุข, 2552, 3-4) โดย
อาศัยประสบการณ์ที่ตนมีอยู่ ทุกคนมีเสรีภาพในการแสวงหาความรู้ และในการแสวงหาความรู้นนั ้
จะขึน้ อยู่กับแต่ละบุคคลที่จะเลือกสรร เพื่อให้ สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ในสังคม (สมชาย รัตนทอง
คา, 2550, 1-10) นอกจากนี ้ยังมีความสอดคล้ องกับคากล่าวว่าที่ว่า บรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู้
ต้ องเป็ นบรรยากาศที่เอือ้ อานวยต่อการเรี ยนรู้ (กรมวิชาการ, 2537, 12-14) และ (อรชร วัฒนกุล, 2553, 28) ซึ่งจะ
ส่งผลให้ ผ้ เู รียนมีความร่าเริงแจ่มใส ผ่อนคลาย อิสระ หรือลักษณะของความเป็ นเด็กบริสทุ ธิ์เป็ นไป
ตามธรรมชาติ ไม่เสแสร้ ง สนุกสนาน ไม่ยึดติดต่อสิ่งใด และไม่เคร่งเครียด (กรมวิชาการ, 2534, 6)
และ (สมพร หลิมเจริ ญ, 2552, 19-21) และต้ องให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทากิจกรรมกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มผู้เรี ยน
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติที่แตกต่างกัน, (ยงยุทธ ณ นคร, 2540, 87-88) และ (สมพร หลิมเจริญ, 2552, 20)
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
สาหรับครูผ้ สู อน
1. ครูผ้ สู อนต้ องทาความเข้ าใจเนื ้อหาที่จะจัดการเรี ยนรู้ให้ แก่นกั เรียนของตนเอง
จนมีความเข้ าใจกระจ่างชัดก่อนที่จะจัดการเรี ยนรู้ ให้ แก่นักเรี ยน เพื่อสามารถพัฒนานักเรี ยนได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ ได้ อย่างสมบูรณ์
2. การไปทัศนศึกษาของนักเรียนครูผ้ สู อนควรทาการติดต่อสถานที่ หรื อบุคคลที่
ต้ องการให้ นกั เรียนไปเรียนรู้ก่อนที่จะดาเนินการไปทัศนศึกษา เพื่อทาให้ นกั เรียนสามารถเรียนรู้ ใน
แหล่งเรียนรู้ที่ไปทัศนศึกษาได้ อย่างเต็มที่
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3. ครู ผ้ ูสอนควรเตรี ยมสื่อ และอุปกรณ์ การเรี ยนเรี ยนให้ พร้ อ มก่อ นทาการจัด
การเรียนรู้ให้ แก่นักเรี ยนในแต่ละครัง้ เพราะจะส่งผลให้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ แก่นกั เรี ยนใน
ครัง้ นันราบรื
้
่น และทาให้ นกั เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่อเรียนการเรียน
4. กิจกรรมการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ ้นจาเป็ น ต้ อ ง
อาศัยเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ดังนัน้ ครูผ้ สู อนควรเตรี ยมเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ พกพา
โปรแจคเตอร์ สัญญาณอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น ให้ มีความพร้ อมต่อการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครัง้
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ ความสาคัญในการจัดการเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ของ
ครูผ้ สู อน เพื่อทาให้ การจัดกิจกรรมของครูผ้ สู อนดาเนินไปได้ อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริ หารสถานศึกษาควรให้ การสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่จาเป็ นต้ องใช้
ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ ครูสามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ แก่นกั เรียนได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ผลการพัฒนาตัวชีว้ ัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเกี่ยวกับความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาตัวชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์แต่
ละตัวชี ้วัดได้
2. ผลการพัฒนาตัวชีว้ ัดความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
ผู้ที่สนใจสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อ หาตัวชี ้วัดที่มีความสาคัญในการพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวชี ้วัด
ความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ ในการพัฒนานักเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
Anderson, & others. (1970). Developing Children’s Thinking Though Science. New Jersey:
Prentice-Hall.
Applewhite, Philip B. (1965). Organization Behavior. New York: Prentice Hall.
Clover, J. (1980). Becoming a More Creative Person. New Jersey: Prentice Hall.
Colangelo, Nicholas , & Davis, Gray A (1991). Handbook of Gifted Education. Boston: Allyn
and Bacon.
Cole, P.G., & Chan, L.K. (1987). Teaching : Principle and Practice. Sydney: Prentice-Hall of
Australia.
Cooper, Robert G. (2001). Winning at new product : Accelerating the process from idea
to launch (3rd ed). Cambridge: Perseus Publishing.
De Bono, Edward. (1986). Lateral Thinking : A textbook of creativity. New York: Peguin Books.
Dick, W. , & Carey, L. (1996). The Systematic Design of Instruction (4th ed). New York: Harper
Collins College Publishers.
Duke, D. L. (1990). Teaching An Introduction. New York: McGraw-Hill.
Dustin, Wax. (2017). Why You Should Learn a Productivity System. Retrieved from
https://www.lifehack.org/articles/featured/why-you-should-learn-a-productivitysystem.html
Eggen, P. , & Kauchak, D. . (1996). Strategies for Teacher : Teacluing Content and Thinking
Skill (3rd ed). Bosto: Allyn and Bacon.
Good. (1973). Dictionary of Education. New York: McGraw Hill.
Gray, Alex (2016). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution.
Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-tothrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
Guildford. (1967). The Nature of Human Intelligence. New York: McGraw-Hill.
Guildford, & Hoepfner, R. (1971). The Analysis of Intelligence. New York: McGraw-Hill.
Gunter, R.J. , & Schwab, B.L. (1995). Instruction a Model Approach. Boston: Allyn & Bacon.

189
Jellen, H.G. , & Urban, K.K. (1989, July). Assesing Creative Potential World-wide : the crosscultural Application of the Test for Creative Thinking-drawing Production (TCT-DP).
Education International, 26(5), 78-86.
Joyce, & Weil. (2000a). Model of teaching (5thed). Boston: Aliyn & Bacon.
Joyce, & Weil. (2000b). Models of Teaching (6th ed). Boston: Allyn & Bacon.
Joyce, Weil, & Calhoun. (2004). Model of teaching (7th ed). Boston: Allyn & Bacon.
Kerry, Chappell , & other. (2017, October-December). Wise Humanising Creativity:
Changing How We Create in a Virtual Learning Environment. International Journal of
Game-Based Learning, 7(4), 50-64.
Lee, Kyung Hwa. (2005, February). The relationship between creative thinking ability and
creative personality of preschoolers. International Education Journal, 6(2), 194-199.
Macmillan, T. T. (1981). The Delphi Techique. California: The California Junior Colleges
Nilsson, Peter (2012). Taxonomy of creative design.
Retrieved from
http://www.senseandsensation.com/2012/03 /taxonomy-of-creative-design.html
Osborn, A.F. (1963). Creative Imagination (3rd ed). New York: Charies Scribners.
Parnes, S.J. (1976). Creative Behavior Work Look. New York: Chaeles Scribner.
Russ, Sandra W. (1993). Affect & Creativity : The Role of Affect and Play in the Creative
Process. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
Saylor, J. G (1981). Curriculum planning for better teaching and learning (4th ed). Japan:
Holt/Saunders International Edition.
Schirrmacher, Robert. (1998). Art and Creative Delopment for Young Children. Boston: Delmar.
Schmoelz, Alexander (2017). On Co-Creativity in Playful Classroom Activities. Creativity
Theories – Research- Application, 4(1), 25-64.
Scott, G Parnes. (1985, January). Curriculum planning for creative thinking and problem
solving. The Journal of Creative Behavior, 19(1), 1-29.
Starko, Jordan Alane. (2001). Creativity in the classroom School of Curious Delight. New
Jersey: Lawrence Erbaum.
Sternberg, Robert J. (2001). The elementary School Training Program in thought. New York:
Oxford University Press.

190
Thien. (2016). The Productivity of Learning at Work.
Retrieved from
https://learningatwork.ial.edu.sg/productivity-learning-work
Torrance, E.P. (1962). Guiding Creative Talent. New Jersey: Prentice-Hall.
Torrance, E.P. (1964, September-October). Predictive validity of the Torrance Tests of
Creative Thinking. Journal of Creative Behavior, 6(4), 125-145.
Torrance, E.P. (1965). Rewarding Creative Behavior. New Jersey: Prentice-Hall.
Torrance, E.P. (1970). Creativity and Infinity, Journal of Research and Development in
Education. New Jessy: Prentice-Hall.
Wiggins, Grant , & McTighe, Jay (2005). Virginia: Association for Supervision and
Curriculum Developmen. Virginia: United of America.
กรมวิชาการ. (2534). ความคิ ดสร้างสรรค์ หลักการ ทฤษฎี การเรี ยนการสอน การวัดผลประเมิ นผล.
กรุงเทพฯ: วิชาการ.
กรมวิชาการ. (2537). ความคิ ดสร้างสรรค์ หลักการ ทฤษฎี การเรี ยนการสอน การวัดผลประเมิ นผล
(พิมพ์ครัง้ ที่ 3). กรุงเทพฯ: วิชาการ.
กรมวิชาการ. (2555). การสังเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการคิ ด . กรุงเทพฯ: คุรุ
สภาลาดพร้ าว.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงาน
อาชี พ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ:
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). หลักสูตรแกนกลางขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ: คุรุสภา
ลาดพร้ าว.
กาธร ไพจิตต์. (2557). 9 คุณลักษณะของผู้เรี ยนในโรงเรี ยนคิ ดสร้างสรรค์ . กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติภา หิมพานต์. (2557). การประเมิ นผลการเรี ยนรู้ 9 แบบในโรงเรี ยนสร้ างสรรค์ . กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติมา ปรีดีดิลก. (2543). ทฤษฎีการบริ หารองค์กร. กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ์.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์. (2545). การคิ ดเชิ งสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย.
จรัญ เกษมสายชนม์. (2555). การส่งเสริ มการจัดการศึ กษาเชิ งสร้ างสรรค์ สู่การปฏิ บัติ . ค้ นคว้ าจาก
https://www.gotoknow.org/posts/101674

191
จันทร์ เพ็ญ เชือ้ พานิช. (2549). รู ปแบบการเรี ยนการสอนเชิ งผลิ ตภาพสู่แ ผนการจัดการเรี ยนรู้ ใน
นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวปฏิ รูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
จิ น ด า รั ต น์ โ พ ธิ์ น อ ก . ( 2560). ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง รุ ก .
ค้ น ค ว้ า จ า ก
https://www.dailynews.co.th/article/578619
เฉลิม ฟั กอ่อน. (2554). การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยเทคนิ ค Backward Design. ค้ นคว้ า
จาก www.kroobannok.com
ชลธิ ช า ชิ ว ปรี ชา. (2554). ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องเด็ ก ปฐมวัย ที่ ท ากิ จ กรรมศิ ล ปะด้ ว ยใบตอง.
ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ,
กรุงเทพฯ.
ชัย ยงค์ พรหมวงศ์ . (2556, มกราคม-มิ ถุน ายน). การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพสื่ อ หรื อ ชุด การสอน.
ศิ ลปากรศึกษาศาสตร์ วิจยั , 5(1), 7-19.
ชุติมา วงษ์ พระลับ. (2553, ตุลาคม-ธันวาคม). ความคิดสร้ างสรรค์ที่สรรค์สร้ างได้ . ศึกษาศาสตร์ ,
33(4), 10-21.
ชูศรี การเกษ. (2546). การพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตามแนวทฤษฎี พหุปัญญา วิ ช าคณิ ตศาสตร์
เรื ่ อง การบวกลบระคน ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน),
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.
เชาวริ นทร์ สีใหม่. (2552). ผลของการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเชิ งผลิ ตภาพที่มีต่อมโนทัศน์ทาง
ธรณี วิทยาและความสามารถในการสร้ างแบบจ าลองของนักเรี ย นมัธยมศึ กษาตอนต้ น .
วิทยานิพนธ์ ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์ ) , บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
กรุงเทพฯ.
ดุษฎี โยเหลา และคณะ. (2557). การศึกษาการจัดการเรี ยนรู้แบบ PBL ที่ได้จากโครงการสร้ า งชุด
ความรู้ เพื่อสร้ างเสริ มทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์
ความสาเร็ จของโรงเรี ยนไทย. กรุงเทพฯ: ทิพยวิสทุ ธิ์.
ต่ อ เกี ย รติ น้ อยส าลี . (2560). กระ บ ว นกา รแก้ ปั ญ หา ( Problem Sloving). ค้ นคว้ าจาก
https://piu.ftpi.or.th/productivity-tools/problem-solving/
ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ . (2559, มกราคม-เมษายน). การพัฒนาและประเมินความคิดสร้ างสรรค์ใน
สถานศึกษา. ศึกษาศาสตร์ , 27(1), 1-14.

192
ทิศนา แขมมณี. (2545). กระบวนการเรี ยนรู้ : ความหมาย แนวทางการพัฒนาและปัญหาข้อ งใจ.
กรุงเทพฯ: พัฒนาวิชาการ.
ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตร์ การสอน : องค์ความรู้เพือ่ กระบวนการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิ ภาพ (พิมพ์
ครัง้ ที่ 13). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิศนา แขมมณี. (2555). บัณฑิ ตศึกษาในศตวรรษที่ 21 การปรับหลักสูตรและการสอน. กรุ งเทพฯ:
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนาวุฒิ แก้ วนุช. (2557). 7 รู ปแบบการสอนสร้ างสรรค์ และผลิ ตภาพ. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธ น า วุ ฒิ สิ ง ส ถิ ต . ( 2559). Productivity-Based Learning. ค้ น ค ว้ า จ า ก
https://prezi.com/5bp5sdkqqr1a/productivity-based-learning/
นวรัตน์ รามสูต และบัลลังก์ โรหิตเสถียร. (2559). การศึกษาไทย 4.0 ในบริ บทการจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน. ค้ นคว้ าจาก http://www.moe.go.th/websm/2016/aug/354.html
นาถศจี สงค์อินทร์ . (2557). การจัดการเรี ยนการสอนเชิ งสร้างสรรค์ 9 แบบ. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิภาลัย แรกข้ าว. (2557). การเขี ยนแสดงผลงาน/การสอนเชิ งสร้ างสรรค์ /การพัฒ นาผู้ เรี ย นตาม
หลั ก สู ต ร/ กา รป ระ กั น คุ ณ ภา พกา รศึ กษา ภา ยใ นส ถา น ศึ กษา . ค้ นคว้ าจา ก
http://www.vcharkarn.com/journal/download/5473/12
บุญชม ศรีสะอาด. (2541). การพัฒนาการสอน (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก.
บุ ญ มี พั น ธุ์ ไ ทย. (2554). ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย การศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น = Introduction to educational
research methodology : MR 393. กรุ งเทพฯ: ภาควิ ช าการประเมิ น แล ะการวิ จั ย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ปนัดดา แก้ วเสทือน. (2554). ผลของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิ คการตั้งปัญหาที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิ ดสร้างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ เรื ่อง ความน่าจะ
เป็ น ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์ ) , บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.

193
ประชุม พลเมืองดี. (2544). การศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความคงทนในการเรี ยนรู้
และความพึงพอใจในการเรี ยนวิ ชาห้องสมุด และการศึกษาค้นคว้าในระดับประกาศนี ยบัตร
วิ ช าชี พ ชั้น สู ง โดยใช้ บ ทเรี ย นโปรแกรมและการสอนตามปกติ . ปริ ญ ญานิ พ นธ์ กศ.ม.
(หลักสูตรและการสอน), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
ป ร ะ ภั ส ส ร เ ท พ ช า ต รี . ( 2560). แ น ว ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ไ ท ย ใ น ยุ ค 4.0. ค้ นคว้ าจ า ก
http://www.drprapat.com
ประยุทธ ไทยธานี. (2541). ผลของการฝึ กการคิ ดแบบหมวกหกใบที่มีต่อความคิ ดสร้างสรรค์ ในการ
ปฏิ บัติงานของนักวิ ชาการศึ กษาศูนย์ พฒ
ั นาหลักสูตรกรมวิ ชาการ กระทรวงศึ กษาธิ การ.
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
, กรุงเทพฯ.
พรชัย เจดามาน และคณะ. (2559). การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21.
ค้ นคว้ าจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=1013129
พรพิมล พจนาพิมล. (2559). การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้างการคิ ดสร้างสรรค์
อย่างมี วิจารณญาณ สาหรับนิ สิตสาขาวิ ชาการออกแบบทัศนศิ ลป์ . ปริ ญญานิพนธ์ ปร.ด.
(การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
พรพิมล อ่อนอินทร์ . (2559). การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้บนเว็บเพจ
ร่วมกันผังมโนทัศน์ เพือ่ พัฒนากระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 5. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
พรรณี, จันทบุรี.
พระภูริภัทร คูณสาร. (2552). การสร้างบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มลั ติ มีเดี ย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคม
ศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื ่ อ ง ไตรสิ กขา ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม.
(หลักสูตรและการสอน), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, สกลนคร.
พิมลพรรณ ธนเศรษฐ. (2558). โครงการธุรกิ ออกแบบ ผลิ ต และจาหน่ายกระเป๋ าแฟชัน่ . วิทยานิพนธ์ บร.ม.
(การจัดการสาระและสร้ างคุณค่า), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ปทุมธานี.
เพ็นนี บุญอาษา. (2552). การพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษา หน่วยการ
เรี ยนรู้ วั ย รุ่ น วั ย วิ ก ฤติ ตามทฤษฎี พ หุ ปั ญ ญา ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2.
(วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร,
สกลนคร.

194
โพยม จัน ทร์ น้ อ ย. (2556). การศึ ก ษาไทย 4.0. ค้ นคว้ าจาก http://www.birdkm.com/outsideclassroom/outsideclass/thai-education-40
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ . (2529). ปรั ช ญาการศึ ก ษาเบื้อ งต้ น (พิมพ์ครัง้ ที่ 3). กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2549). การศึกษาเชิ งสร้างสรรค์ และผลิ ตภาพ. กรุ งเทพฯ: สาขาวิชาอุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2555). การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาการเรี ยนการสอน. ค้ นคว้ าจาก
https://www.slideshare.net/taxiboat/21-23558049
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2557a). โรงเรี ยนผลิ ตภาพ : สัตตทัศน์เพือ่ การศึกษา. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2557b). โรงเรี ยนสร้างสรรค์ : นวทัศน์สู่การปฏิ บตั ิ . กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2559). การศึกษาไทย 4.0 : การศึกษาเชิ งสร้างสรรค์ และผลิ ตภาพ. กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทราวดี มากมี. (2559). การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based Learning). ค้ นคว้ าจาก
https://candmbsri.wordpress.com/2015/04/07/การจัดการเรียนรู้แบบใช/
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. (2540). ประมวลสาระชุดวิ ชาทฤษฎี และแนวการปฏิ บตั ิ ในการบริ หาร
การศึกษา (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ยงยุท ธ ณ นคร. (2540). แนวความคิ ด ตามวิ ธี ก าร Synectic ในแนวความคิ ด ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตจุลาศัย.
รัฐนนท์ สว่างผล. (2558). การศึกษาเปรี ยบเที ยบความคิ ดสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการทดลองสอน
ด้วยชุดกิ จกรรมศิ ลปะสร้างสรรค์ ตามแนวคิ ดวิ ธีการของอารี สุทธิ พนั ธุ์. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม.
(ศิลปศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
รัตนา สิงหกุล. (2555). รูปแบบการสอน. ค้ นคว้ าจาก http://sps.lpru.ac.th.\
ราชบัณฑิตยสถาน. (2558). พจนานุกรมศัพท์ ศึกษาศาสตร์ ร่วมสมัย ฉบับราชบัณฑิ ต . กรุ งเทพฯ:
สานักงานราชบัณฑิตยสภา.

195
วรวุธ มัสพันธ์. (2556). ปัจจัยทางจิ ตสังคมที่ส่งผลต่อความคิ ดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนช่วงชัน้ ที่ 2 ใน
โรงเรี ย นสัง กัด กรุ ง เทพมหานคร. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
ว รั ญ ญ า กิ่ ง ส วั ส ดิ์ . ( 2560). ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ลุ่ ม ค้ น ค ว้ า จ า ก
https://sites.google.com/site/kruwarann/m-4/ngan-pradisth/krabwnkar-klum
วราณี สั ม ฤทธิ์ . (2555). กา รอ อ กแบ บ กา รเรี ยนรู้ แบ บ Backward Design. ค้ นคว้ าจาก
https://www.gotoknow.org/posts/285998
วิ จิ ต ร วรุ ต บางกู ร . (2535). สารานุ ก รมศึ ก ษาศาสตร์ ฉบับ เฉลิ ม พระเกี ย รติ . กรุ ง เทพฯ: คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วิโพฎฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2540). การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้สาระอิ งบริ บทเพือ่ ส่งเสริ มความใฝ่
รู้ ข องนัก เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษา. วิ ท ยานิ พ นธ์ ค.ด. (หลัก สูต รและการสอน), บัณ ฑิ ต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์. (2556). คู่มือออกแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 การสอนสร้างสรรค์ . ค้ นคว้ า
จ า ก
http://www.eqd.cmu.ac.th/Innovation/media/2559/2559_06_07-08Creative/CBL21_handbook.pdf.
วีณา ประชากูล. (2549, เมษายน-กรกฎาคม). การวัดความคิดอย่างสร้ างสรรค์. วิ ชาการ, 9(2), 1421.
ศิริชยั กาญจนวาสี. (2556). ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้ เดิ ม = Classical test theory (พิมพ์ครัง้ ที่ 7 (ฉบับ
ปรังปรุงเพิ่มเติม)). กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพงษ์ เพียศิริ. (2550). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมสาหรับนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิ ตด้วยกิ จกรรม
ศิ ลปะเพื่อพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ และทักษะการผลิ ตผลงาน. วิทยานิพนธ์ ค.ด. (การ
อุดมศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ศุภสิริ โสมาเกตุ. (2545). การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนและความพึงพอใจในการเรี ยน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึ กษาปี ที่ 5 ระหว่างการเรี ยนรู้ โดยโครงงานกับการเรี ย นรู้
ตามคู่มือครู. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, มหาสารคาม.

196
ศู น ย์ ส ะเต็ ม การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ . (2560). คู่ มื อ หลัก สู ต รอบรมครู ส ะเต็ ม ศึ ก ษา. ค้ นคว้ าจาก
http://www.stemedthailand.org/wp-content/uploads/2015/03/newIntro-toSTEM.pdf.pdf
สนองจิฏฐ์ วัชโรทัย. (2554). การพัฒนารูปแบบการสอนเพือ่ พัฒนาความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน), บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา, กรุงเทพฯ.
สมชาย รัตนทองคา. (2550). เอกสารประกอบการสอน 475 759 การสอนทางกายภาพบาบัด 2550.
ค้ นคว้ าจาก http://ams.kku.ac.th/aalearn/resource/edoc/tech/1philos.pdf
สมพร โกมารทัต. (2557, กันยายน-ธันวาคม). การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ. ศึกษาศาสตร์ , 25(3), 1-11.
สมพร หลิมเจริ ญ. (2552). การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริ มความคิ ดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรี ยนช่วง
ชัน้ ที่ 2. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
สมศักดิ์ คงเที่ยง. (2559, ตุลาคม). การศึกษาไทย 4.0 กับการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย. วิ ทยาจารย์ ,
115(12), 74-77.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ ฉ บั บ ที่ สิ บ ส อ ง พ . ศ . 2560 – 2564. ค้ น ค ว้ า จ า ก
http://www.ldd.go.th/www/files/78292.pdf
ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา. (2559). สภาวะการศึ ก ษาไทย ปี 2557/2558 “จะปฏิ รู ป
การศึกษาไทยให้ทนั โลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร”. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์.
สิ ริ กุ ล จุ ล คี รี . (2556). อุ ป สรรคของการพัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องเด็ ก . ค้ นคว้ า จาก
https://www.facebook.com/KiddyToysOnLine/posts/581547231877019
สิริพร กุ่ยกระโทก. (2555). การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้รูปแบบ Backward Design. ค้ นคว้ าจาก
https://www.gotoknow.org/posts/48081
สุขุมาลย์ อนุเวช. (2558). การพัฒนารู ปแบบการสอนภาษาไทยเพื่อ ส่งเสริ มความคิ ดสร้ างสรรค์
สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยานิพนธ์ ค.ด. (หลักสูตรและการเรียนการ
สอน), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2547). วิธีวิทยาการวิ จยั คุณภาพ : การวิ จยั ปัญหา
ปัจจุบนั และการวิ จยั กาลอนาคต. กรุงเทพฯ: เฟื่ องฟ้า พริน้ ติ ้ง.

197
สุมิตรชัย กันหาคุณ. (2551). การพัฒนาบทเรี ยนบนเว็บ เรื ่อง ระบบควบคุมด้วยอิ เล็กทรอนิกส์ วิ ชา
ระบบควบคุมเครื ่องยนต์ ด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชี พชั้นสูง. วิทยานิพนธ์ ค.ม.
(หลักสูตรและการสอน), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, สกลนคร.
สุ วิ ท ย์ เ ม ษิ น ท รี ย์ . ( 2559). แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 4.0. ค้ น ค ว้ า จ า ก
http://planning2.mju.ac.th/goverment/20111119104835_planning/Doc_25590823143652_358135.pdf
อติพร ศงสภาต. (2554). การพัฒนารู ปแบบการสอนเพือ่ ส่งเสริ มการจาบทเพลงสาหรับนักเรี ยนเปี ยโนอายุ 11-12 ปี .
วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิชาดนตรีศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ และใจทิพย์ ณ สงขลา. (2548, พฤศจิกายน 2547-กุมภาพันธ์ 2548). การเปลี่ยนผ่านการศึกษาสู่
เศรษฐกิจสารสนเทศ : การเรียนการสอนเชิงสร้ างสรรค์และผลิตภาพ. ครุศาสตร์ , 33(2), 112-118.
อรชร วัฒนกุล. (2553). การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนวิ ชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริ ม
ความคิ ดสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลัยรัตนบัณฑิ ต. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด.
(การอุดมศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
อะกี บ สะไหน. (2555). อุ ป สรรคของการพัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องเด็ ก . ค้ นคว้ า จาก
https://www.gotoknow.org/posts/125787
อั ค ร วิ ท ย์ ร า บิ ล . ( 2559). ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ยุ ค Thailand 4.0. ค้ น ค ว้ า จ า ก
http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/540274
อานุภาพ เลขะกุล. (2551). อาจารย์ มืออาชี พ แนวคิ ด เครื ่องมื อ และการพัฒนา: การเรี ยนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
อารี พันธ์มณี. (2537). ความคิ ดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ 1412.
อารี พันธ์มณี. (2547). ฝึ กคิ ดให้เป็ นคิ ดให้สร้างสรรค์ (พิมพ์ครัง้ ที่ 3). กรุงเทพฯ: ใยไหม.
อุดมศักดิ์ มีสขุ . (2552). ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา. ค้ นคว้ าจาก http://www.kroobannok.com/19891
อุรวดี รุจิเกียรติขจร. (2535). ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.
อุษณี สุวรรณะชฏ. (2557). 7 คุณลักษณะนักเรี ยนผลิ ตภาพ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภาคผนวก

199

ภาคผนวก ก
รายนามปราชญ์ชาวบ้ านและผู้เชี่ยวชาญ

200
รายนามปราชญ์ ชาวบ้ าน
1. นางถนอม ทวนแหลมน้ อย
2. นางปราณี เทียนเพชร
3. นางราพึง ท่าผา
4. นางสาวสุรีรัตน์ ภิรมย์เอี่ยม
5. นายอมร ศรีบุญโฮม
รายนามผู้เชี่ยวชาญ
1. ผู้เชี่ยวชาญสาหรับพัฒนาตัวบ่งชีค้ วามคิดสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์
1.1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
1.2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวรี ผลพันธิน
อาจารย์ประจาภาควิชาพื ้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.3. ดร. ศจี จิระโร
อาจารย์ประจาสานักงานทะเบียน และวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.4. ดร. ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล
อาจารย์ประจาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วยอึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.5. ดร. ธิดารัตน์ ตันนิรัตน์
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
1.6. ดร. อนันดา สัณฐิ ติวณิชย์
อาจารย์ประจาสานักงานทะเบียน และวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.7. ว่าที่เรือเอกหญิง ดร. จุฬาลักษณ์ โสระพันธ์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ . แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.8. อาจารย์จิตสุภวัฒน์ สาราญรัตน
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.9. นางสุภาพรรณ จูสวย
ผู้อานวยการโรงเรี ยนอ่างทองพัฒนา สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
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1.10. นางสาวรัชนีกร เยาวมาลย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้ านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้ อยอุปถัมภ์) สานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
1.11. นางสาววิชดุ า แดนเมือง
ศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
1.12. นางสาวปัญจรัตน์ จันทร์ สรุ ิยา
ครูโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
1.13. นางสาวกุณฑิกา โกมุก
ครูโรงเรียนบ้ านพุตะแบก สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
1.14. นางปาริชาติ ห้ วยหงส์ทอง
ครูโรงเรียนประชาราษฎร์ บารุง สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
1.15. นางสาวณัฐวราพร หลอดแก้ ว
ครูโรงเรียนบ้ านหนองระแวง สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
1.16. นางสาวเกสร พันคู
ครูโรงเรียนบ้ านหนองสามสี สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ
1.17. นางสาวมะลิวลั ย์ พรมโสภา
ครูโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2
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2. ผู้เชี่ยวชาญสาหรับตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
2.1. ดร. ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล
อาจารย์ประจาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วยอึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.2. ดร. ธิดารัตน์ ตันนิรัตน์
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
2.3. ดร. ศจี จิระโร
อาจารย์ประจาสานักงานทะเบียน และวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2.4. ดร. อนันดา สัณฐิ ติวณิชย์
อาจารย์ประจาสานักงานทะเบียน และวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2.5. นางสาวกุณฑิกา โกมุก
ครู โ รงเรี ย นบ้ านพุ ต ะแบก ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
3. ผู้เชี่ยวชาญสาหรับตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
3.1. ดร. ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล
อาจารย์ประจาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วยอึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.2. ดร. ธิดารัตน์ ตันนิรัตน์
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
3.3. นางสาววิชดุ า แดนเมือง
ศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
3.4. นางสุภาพรรณ จูสวย
ผู้อานวยการโรงเรี ยนอ่างทองพัฒนา สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
3.5. นางสาวกุณฑิกา โกมุก
ครู โ รงเรี ย นบ้ านพุ ต ะแบก ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
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ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบประเมิ น ความคิ ด สร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข องนัก เรี ย นชั น้
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
N of Items = 18
Alpha = .9497
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง
สร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
N of Items = 20
Alpha = .9012
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ประวัติผู้เขียน

ประวัติผ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

ยรรยงค์ ณ บางช้ าง
20 มกราคม 2525
ประจวบคีรีขนั ธ์
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2
การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท ครุศาสตมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิจยั การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
129 หมู่ 13 ตาบลห้ วยทราย อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์

