
การศึกษาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสรางสรรค     

เปนฐาน ( Creativity-base Learning ) วิชาโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน                   

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

A Study of Scientific Creativity of Students Taught 

Creativity-base Learning of Science Projects of Mathayom Suksa Five Students. 

เบญญา โชคชัยพรรักษ1  น้ําเพชร นาสารีย2 ทิพย หาสาสนศรี3 

การสอนวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

บทคัดยอ 

การวิจยัครั้งนี้ เปนการศกึษาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที ่

ไดรับการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน วิชาโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัยเปนนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตร 2 หอง จํานวน 85 คน ในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2559 เปนกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง ซ่ึงผลการวิจัยพบวา 

 1. คะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  มคีะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวาคะแนน

เฉล่ียกอนเรยีนแบบสรางสรรคเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2. ผลการวิเคราะหคุณภาพโครงงานวทิยาศาสตรดานความคิดสรางสรรค มีคาเฉล่ียเทากบั 

75.29 จากคะแนน 100 คะแนน จัดอยูในระดับดีและคาเฉล่ียสูงกวารอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 

 3. ผลการศึกษาคุณภาพชิน้งานของโครงงานวิทยาศาสตร พบวาคาเฉล่ียเทากับ 92.29 

จากคะแนนเต็ม 125 ซ่ึงคิดเปนรอยละ 73.8 จัดอยูในระดับดี 
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ABSTRACT 

 

This research is a study of the creative thinking of students who are taught creativity 

base learning in the science project of mathayom suksa five students. The research sample 

consisted of 85 science-mathematic course two class in the second semester of academic 

year 2016. Research by Average And the standard deviation The scores from the test of 

scientific creativity. Both before and after treatment of a population-based research. The 

results of the research is 

1. Creative Science Score during class And after the students are taught creative 

teaching as a base. (Creativity-base learning) The average score after the study was higher 

than the mean score before the study at the .05 level of significance. Flexible science 

thinking The scientific initiative. Scientifically thoughtful The mean score after the study was 

significantly higher than the mean score at the .05 level. 

2. The results of the analysis of the quality of creative science projects that are 

taught as a creative base. In the subject matter The mean was 75.29 from 100. That is good 

level and 60% higher than statistically significant. 

3. The study of the quality of a creative science project by creative teaching as a 

base of thoughtful thinking. the mean of the science project was 92.29, out of 125, which 

accounted for 73.8 percent and it good level. 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียน และหลังเรียนของนักเรียน

ที่ไดรับการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity-base learning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 2) เพ่ือศึกษาคณุภาพช้ินงานของโครงงานวิทยาศาสตรดานความคิดสรางสรรคดวยการสอนแบบ

สรางสรรคเปนฐาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1) นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบความคิดสรางสรรคเปนฐานมีคะแนนเฉลีย่ความคิดสรางสรรคหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2) นักเรียนที่ไดเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตรมีคุณภาพช้ินงานของโครงงานวิทยาศาสตรดาน

ความคิดสรางสรรคดวยการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน สูงกวารอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 



ขอบเขตในการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนบางกะป สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 หอง รวม 200 

คน 

1.2 กลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2 

หองเรียนที่เรียนวิชาโครงงานโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 85 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรที่จัดกระทํา คือการสอนแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน 

2.2 ตัวแปรตาม คือ  

1) ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร     

2) คุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร              

3. เน้ือหา/สาระการเรียนรู 

วิชาโครงงานระดับมัธยมศึกษาปที่  5 ภาคเรียนที่ 2 

4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559  จํานวน 2 คาบ /สัปดาห  จํานวน 6 สัปดาห   รวม 12 คาบ 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูที่เรียนดวยการจัดการเรียนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐานและ

โครงงานวิทยาศาสตร จํานวน 6 แผน 

2. แบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 

3. แบบประเมินคุณภาพการจัดทําโครงงาน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ

สรางสรรคเปนฐาน ( Creativity-base Learning ) วิชาโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

5 ผูวิจัยจะเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอนดังน้ี  

ตอนที่ 1 ผลการผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียน และหลัง

เรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity-base learning)   ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5โดยใชสถิติ t test แบบ Paired-Samples T Test 

ตอนที่ 2   ผลการศึกษาคุณภาพช้ินงานของโครงงานวิทยาศาสตรดานความคิดสรางสรรคดวยการ

สอนแบบสรางสรรคเปนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  โดยใชสถิติ t test แบบ Paired-Samples T 

Test 



สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

n  แทน จํานวนนักเรียน 

x   แทน คะแนนเฉลี่ย (mean) 

S.D.  แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

ΣX  แทน ผลรวมของคะแนน 

             t  แทน คาสถิติที่ใชในการทดสอบที (t) 

 

ตอนที่ 1 ผลการผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียน และ

หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity-base learning)   ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชสถิติ  t test แบบ Paired-Samples T Test 

 การวิจัยคร้ังน้ี กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 

จํานวน 1 หองเรียนที่เรียนวิชาโครงงานโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 85 คน โรงเรียนบางกะปโดยไดรับ

การสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน 

ตาราง 2 คะแนนแบบทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียนจากแบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิททยา

ศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดรับการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน 

ชวงเวลาเก็บ

ขอมูล 

จํานวน

นักเรียน (n) 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 
t p 

หลังเรียน 85 100 56.76 3.65 
-11.82 .00 

กอนเรียน 85 100 52.56 5.29 

*p < .05 

จากตาราง 2 พบวา คะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียน และหลังเรียนของ

นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity-base learning)   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 5 โรงเรียนบางกะป มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  



ตาราง 3 คะแนนแบบทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียนจากแบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิททยา

ศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดรับการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน ดานความคิดคลองทาง

วิทยาศาสตร 

ชวงเวลาเก็บ

ขอมูล 

จํานวน

นักเรียน (n) 

คะแนนเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

t p 

หลังเรียน 85 20.60 2.07 
-4.40 .00 

กอนเรียน 85 19.73 3.32 

*p < .05 

จากตาราง 3 พบวา คะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียน และหลังเรียนของ

นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity-base learning) ดานความคิดคลองทาง

วิทยาศาสตร  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบางกะป มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ย

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตาราง 4 คะแนนแบบทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียนจากแบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิททยา

ศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดรับการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน ดานความคิดยืดหยุนทาง

วิทยาศาสตร 

ชวงเวลาเก็บ

ขอมูล 

จํานวน

นักเรียน (n) 

คะแนนเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

t p 

หลังเรียน 85 13.68 1.78 
-8.97 .00 

กอนเรียน 85 12.35 1.75 

*p < .05 

จากตาราง 4 พบวาคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียน และหลังเรียนของ

นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity-base learning) ดานความคิดยืดหยุนทาง

วิทยาศาสตร  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบางกะป มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ย

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



ตาราง 5 คะแนนแบบทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียนจากแบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิททยา

ศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดรับการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน ดานความคิดริเริ่มทาง

วิทยาศาสตร 

ชวงเวลาเก็บ

ขอมูล 

จํานวน

นักเรียน (n) 

คะแนนเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

t p 

หลังเรียน 85 11.82 1.24 
-8.29 .00 

กอนเรียน 85 10.89 1.42 

*p < .05 

จากตาราง 5 พบวาคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียน และหลังเรียนของ

นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity-base learning) ดานความคิดริเร่ิมทาง

วิทยาศาสตร  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบางกะป มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ย

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตาราง 6 คะแนนแบบทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียนจากแบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิททยา

ศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดรับการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน ดานความคิด

ละเอียดลออทางวิทยาศาสตร 

ชวงเวลาเก็บ

ขอมูล 

จํานวน

นักเรียน (n) 

คะแนนเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

t p 

หลังเรียน 85 10.66 1.26 
-9.35 .00 

กอนเรียน 85 9.59 1.35 

*p < .05 

จากตาราง 6 พบวาคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียน และหลังเรียนของ

นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity-base learning) ดานความคิดละเอียดลออทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบางกะป มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ย

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



ตอนที่ 2   ผลการศึกษาคุณภาพชิ้นงานของโครงงานวิทยาศาสตรดานความคิดสรางสรรคดวย

การสอนแบบสรางสรรคเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โดยใชสถิติ t test แบบ Paired-

Samples T Test 

ตาราง 7 ผลการศึกษาคุณภาพชิ้นงานของโครงงานวิทยาศาสตรดานความคิดสรางสรรคดวยการ

สอนแบบสรางสรรคเปนฐานแบบรายกลุม  

ชื่อโครงงาน คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

คะแนน

รอยละ 

 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

คุณภาพ

โครงงาน

วิทยาศาสตร 

น้ําหอมไลยุงจากสารสกัดเปลือกสม 125 83 66.4 0.56 ปานกลาง 

การสํารวจปญหาเด็กติดเกม 125 82 65.6 0.61 ปานกลาง 

การบําบัดน้ําเสียโดยใชน้ําหมกัผลไมที่มีรสเปรยีว 125 92 73.6 0.56 ดี 

ยาฆามดจากสารบอแรกซ 125 81 64.8 0.88 ปานกลาง 

ยาสระผมมะกรดู 125 82 65.6 0.79 ปานกลาง 

การทําแบบฝกหัดซ้ําๆเพือ่พัฒนาความจํา 125 101 80.8 0.68 ดีมาก 

ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยในการกําจัด

แมลงสาบ 
125 92 73.6 0.63 ดี 

การทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรในการดับ

กล่ินหองน้ํา 
125 101 80.8 0.61 ดีมาก 

การศึกษาปริมาณคาเฟอีนที่มใีนเครื่องดื่มกาแฟ ชา 125 89 71.2 0.58 ดี 

ลดขยะดวยกลยุทธ 5R จากกระบวนการ Recycle 125 99 79.2 0.54 ดี 

อาหารคลีน 125 97 77.6 0.67 ดี 

กระถางตนไมจากขวดพลาสตกิ 125 90 72 0.71 ดี 

กลองเก็บโทรศัพทอเนกประสงค 125 103 82.4 0.67 ดีมาก 

เจลแตมสิวจากสารสกัดดอกดาวเรือง 125 95 76 0.71 ดี 

ลดภาวะโลกรอนโดยการตรวจสอบปริมาณคาไฟฟา 125 93 74.4 0.79 ดี 

เครื่องดื่มแกงวง 125 93 74.4 0.74 ดี 

การบําบัดน้ําเสียโดยสมและมะนาว 125 96 76.8 0.75 ดี 

รวม 125 94.10 75.29 0.72 ดี 

 



จากตาราง 7 พบวา ผลการวิเคราะหคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตรดานความคิดสรางสรรคของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5ที่ไดรับการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน ในวิชาโครงงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

75.29 จากคะแนน 100 คะแนน และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72  

ตาราง 8 การศึกษาคุณภาพชิ้นงานของโครงงานวิทยาศาสตรดานความคิดสรางสรรคดวยการ

สอนแบบสรางสรรคเปนฐาน แบบรายดาน 

รายการขอคําถาม คะแนน

เต็ม 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

รอยละ ระดับ

คุณภาพ 

1. ดานความคิดสรางสรรคของ

โครงงาน 

     

1.1 ดานความคิดคลอง 15 11.23 1.71  74.87  ดี

1.2 ดานความคิดยืดหยุน 20 14.35 1.41  71.75  ดี

1.3 ดานความคิดริเริ่ม 20 14.58 2.00  72.90  ดี

1.4 ดานความคิด

ละเอียดลออ 

20 

15.70 2.31  78.50  ดี

2. ดานคุณภาพของโครงงาน 50 36.41 3.51  72.82  ดี

รวม 125 92.29 7.06  73.83  ดี

 

จากตาราง 8 พบวา การศึกษาคุณภาพช้ินงานของโครงงานวิทยาศาสตรดานความคิดสรางสรรคดวย

การสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน แบบรายดาน ดานความคิดคลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 11.23 มีคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 1.71 ดานความคิดยืดหยุน มีคาเฉลี่ยเทากับ 14.35  มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  

1.41 ดานความคิดริเร่ิมคาเฉลี่ยเทากับ 14.58  มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  2.00 ดานความคิด

ละเอียดลออ คาเฉลี่ยเทากับ 15.70 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.31 ดานคุณภาพของโครงงาน 

คาเฉลี่ยเทากับ 36.41 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.51 และรวมแบบประเมินคุณภาพโครงงาน

วิทยาศาสตรคาเฉลี่ยเทากับ 92.29 จากคะแนนเต็ม 125  มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 7.06 

 

  



จากผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี มีประเด็นนาสนใจที่ควรนําเขาสูการอภิปรายดังน้ี 

 1. คะแนนแบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียน และหลังเรียนของ

นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity-base learning)         มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน

สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     สอดคลองกับ อารี พันธมณี (2546) ที่

ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรควา ความคิดจินตนาการประยุกตที่สามารถนําไปสูสิ่งประดิษฐคิดค

นพบใหมๆทางเทคโนโลยีเปน ความคิดในลักษณะที่คนอ่ืนคาดคิดไมถึงหรือมองขาม เปนความคิดหลากหลาย 

คิดไดกวางไกลและทําใหผูเรียนเกิดความคิดที่สามารถแกปญหาในรูปแบบใหมๆได ซึ่งความคิดสรางสรรคที่

นํามาศึกษาไดแบงออกเปน 4 ดาน ตามแบบของ Torrance (1962) อางอิงใน สุพรรณี พรพิสุทธิชัย (2551) 

โดยดานความคิดคลองทางวิทยาศาสตร  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบางกะป มีคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานความคิดยืดหยุนทาง

วิทยาศาสตร  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบางกะป มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ย

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร  ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบางกะป มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ดานความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบาง

กะป มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงพบวาทุก

ดานมีคาที่สอดคลองกัน ตามที่นรินทร วงคคําจันทร (2558)ไดอางอิงไวในการศึกษาความคิดสรางสรรคทาง

วิทยาศาสตรและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning โดยวิชาที่เหมาะสมกับการใชรูปแบบการสอนแบบสรางสรรคเปนฐานควรเปน

วิชาที่สงเสริมความคิดสรางสรรค ตามที่ พันธ   ทองชุมนุม (2547: 257)  ไดกลาวถึง  หลักการสําคัญในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ไวในสวนหน่ึงวาควรเนนดานการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง เปดโอกาสใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มในการวางแผนและดําเนินการศึกษาดวยตนเอง โดยมีอาจารย

ที่ปรึกษาชวยช้ีแนะแนวทาง ผูทําการวิจัยจึงใชกระบวนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐานในวิชาโครงงานเพ่ือให

ผูเรียนไดสรางสรรคโครงงานที่มีคุณภาพ 

 2. การศึกษาคุณภาพช้ินงานของโครงงานวิทยาศาสตรดานความคิดสรางสรรคดวยการสอนแบบ

สรางสรรคเปนฐานรวมแบบประเมินคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตรมีคาเฉลี่ยเทากับ 75.29 จากคะแนน 100 

คะแนน และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนในภาพรวมอยูใน

ระดับดี  สอดคลองกับงานวิจัยของกฤษณา พรหมวงษ (2544) ผลการใชชุดแบบฝกเพ่ือสงเสริมความคิด

สรางสรรคทางวิทยาศาสตรและคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวา 

โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนมีคุณภาพอยูในระดับดี โดยมะลิวัลย  หาญชนะ (2546: 10) ใหความหมาย

ของโครงงานวิทยาศาสตรไววา โครงงานวิทยาศาสตรเปนการศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่ เกี่ยวของกับ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามความถนัดความสนใจของนักเรียนและลงมือปฏิบัติดวยตนเองทางผูวิจัยซึ่งถา

ผูเรียนไดมีการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรจะสงผลตอคุณภาพของโครงงานทางวิทยาศาสตร 



และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2531: 2) ใหความหมายของโครงงานวิทยาศาสตรไว

วา  เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการศึกษาคนควาเพ่ือ

ตอบปญหาที่สงสัยซึ่งผูเรียนไดนําความรูในเรื่องโครงงานและความคิดสรางสรรคเปนฐานมาใชในการแกปญหา 

และสมมติฐานของโครงงาน โดยอาจใชความรูเพ่ิมเติมในสวนอ่ืนเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามที่ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย 

(2558) ไดใหแนวคิดของการสอนแบบสรางสรรคเปนฐานวารูปแบบการเรียนการสอนที่ใชความคิดสรางสรรค

เปนฐานเปนหน่ึงในวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยมีผูเรียนเปนสําคัญโครงสรางหลักของรูปแบบการเรียนการ

สอนที่ใชความคิดสรางสรรคเปนฐานพัฒนามาจากโครงสรางการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานซึ่งเปน

วิธีการที่สอดคลองและใกลเคียงกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 

 1. ในการนํารูปแบบการสอนแบบสรางสรรคเปนฐานน้ีไปใชการสอนควรนําไปประยุกตกับการสอนได

ในหลายวิชา และสื่อการสอนที่หลากหลายประเภทเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูแบบสรางสรรคตามที่ผูวิจัย

ตองการได 

 2. การสอนแบบสรางสรรคเปนฐานในวิชาโครงงานมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายและยังไมมี

แนวทางที่แนนอน ผูสอนควรมีรูปแบบที่ตนเองไดพัฒนาที่ชัดเจนเพ่ือเปนรูปแบบของการเรียนรูที่แนนอน 

 3. แผนการจัดการเรียนรูในวิชาโครงงานที่ใชรูปแบบการสอนแบบสรางสรรคเปนฐานควรเพ่ิมสื่อการ

สอนที่ชัดเจนเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 

1. การสอนในวิชาโครงงานเปนการสอนเพ่ือสงเสริมการแกปญหาของผูเรียนซึ่งความใชวิธีการสอนแบบ

สรางสรรคเปนฐานควบคูกับการสอนในรูปแบบอ่ืนๆควบคูกับไปดวย 

2. ควรพัฒนารูปแบบการสอนใหมีความหลากหลายมากย่ิงขึ้นใหเหมาะสมกับเน้ือหาหรือตัวช้ีวัด 

3. ควรทํางานวิจัยในรูปแบบการสอนที่ใชความคิดสรางสรรคเปนฐานกับตัวแปรอ่ืนๆ เชน การคิดวิเคราะห 

การแกปญหา ทักษะกระบวนกรทางวิทยาศาสตร 

4. ควรนํารูปแบบการสอนแบบสรางสรรคเปนฐานไปใชในวิชาอ่ืนๆที่มีการบูรณาการการเรียนรูที่จะสงเสริม

ความคิดสรางสรรค 
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