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บทคดัย่อ 
การวิจยัในชั้นเรียนน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 
36 คน เคร่ืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ จาํนวน 5 แผน และแบบบนัทึกการสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ และบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน ผูว้ิจยั
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ดว้ยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา 
ผลการวจิยั พบวา่ 

การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ช่วยพฒันาความคิด
สร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนเพ่ิมข้ึน จาก 66.97 เป็น 111.5 ดา้นความคิดคล่องนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน
จาก 36.72 เป็น 45.67 ดา้นความคิดยืดหยุน่นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมจาก 17.39 เป็น 28.92 ดา้นความคิดริเร่ิม นักเรียนมี
คะแนนเพ่ิมจาก 12.86 เป็น 36.92  ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ ขอ้จาํกดัดา้นเวลา และใช้
ประเดน็ท่ีกระตุน้การเรียนรู้ 

ABSTRACT 
  This classroom research aimed to develop 36 grade 7 students’ scientific creativity in topic of  
“Atmosphere” using Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) education in the second semester 
of 2013 academic year. Research instruments were 5 lesson plans according to STEM education and informal 
interview logs. The researcher analyzed quantitative data with finding frequencies and percentages, and analyzed 
qualitative data with content analysis. The findings showed that STEM education could develop grade 7 students’ 
scientific creativity from score 66.97 and 111.5. For fluency aspect, mean scores increased from 36.72 to 45.67. For 
flexibility espect, mean scores increased from 17.3 9  to 2 8 .9 2 . For originality aspect, mean scores increased from 
12 .8 6  to 3 6 .9 2 . The factors that affected their development of scientific creativity were the limitation of time and 
motivated situations for learning. 
 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ความคิดสร้างสรรค ์ 
                ทางวทิยาศาสตร์  บรรยากาศ  
Key Words: STEM Education ,Scientific Creativity ,Atmosphere   
*นิสิต หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
**รองศาสตราจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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………บทนํา  
 การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ท่ี เน้น
นักเรียนเป็นสําคญัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
ผู ้เรียนได้รับทั้ งความ รู้  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนและพฒันาเจตคติ
ต่อวทิยาศาสตร์  
 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 นอกจากน้ี การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จํา เป็ นต้อ งพัฒ น าความ คิดส ร้างส รรค์ (creative 
thinking) ซ่ึ ง เป็น รูปแบบห น่ึ งของการคิดขั้ น สู ง 
(higher-order thinking) โดยเป็นความคิดท่ีเกิดจากการ
ทํางาน ของสมองด้วยกระบ วนการ ท่ี ซั บ ซ้ อน 
ประกอบดว้ย ความคิดคล่อง ความคิดริเร่ิม ละความคิด
ยืดหยุ่น  ความคิดสร้างสรรค์ยงัเป็นทักษะท่ีจําเป็น
สํ าห รับ ก ารแข่ งขัน ใน ระดับ โลกทั้ งท างด้ าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 
21 นักเรียนสามารถใชว้ิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เป็นหลักการในการประยุกต์ไปสู่การ
ออกแบบระบบทางวิศวกรรม โดยผูเ้รียนตอ้งสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของโลกปัจจุบัน  (North Central Regional 
Educational Laboratory and Metiri Group, 2003)  

ทั้ งน้ีแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รัยการ
พิจารณาว่าสามารถนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายดัง
กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์(Science 
Technology Engineering and Mathematics Education) 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนเห็นถึงความสัมพนัธ์
ของแต่ละศาสตร์ท่ีบูรณาการและและสามารถนาํไปใช้
ในการออกแบบส่ิงประดิษฐ์เพ่ือแกปั้ญหาในชีวิตจริง 
(Breiner et al., 2012 and O’Neill et al., 2012)   Lantz 
(2009) ระบุวา่การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดน้ี นกัเรียน
สามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถใน
การประดิษฐ์ความเช่ือมั่นในตนเอง ความคิดอย่างมี
เหตุผล และความรู้ทางเทคโนโลย ี 

จากการจัด กิจกรรมการเรียน รู้รายวิช า
วิทยาศาสตร์ของผูว้ิจยั ให้กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี  1  โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหน่ึง  ในภาคต้น  ปี
การศึกษา 2556 พบว่าเม่ือจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความคิดสร้างสรรค์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่คิด
หรือประดิษฐ์ส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างไปจากส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ 
แต่จะคิดออกแบบสร้างสรรคภ์ายใตแ้นวคิดคลา้ยๆกนั 
ขาดความคิดริเร่ิมหรือความคิดแปลกใหม่ นอกจากน้ี
นกัเรียนส่วนใหญ่ 
 จากเหตุผลข้างต้นผู ้วิจัยจึงประสงค์ท่ีจะ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือพฒันาความคิด
ส ร้ างส รรค์ท างวิท ยาศ าส ต ร์  เ ร่ื อ งบ รรยาก าศ                
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใหสู้งข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย  

พฒันาความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์  
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองบรรยากาศ ดว้ย
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วศิวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 
ขอบเขตการวจิัย 
ระเบียบวธีิการวจิัย 

การวิจัยค ร้ัง น้ี เป็ นการวิจัยในชั้ น เรียน 

(Classroom research) เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของนักเรียนท่ีผูว้ิจัยรับผิดชอบจดัการเรียนรู้รายวิชา

วทิยาศาสตร์พื้นฐาน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

 

กลุ่มทีศึ่กษา  

กลุ่มท่ีศึกษาในคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ของโรงเรียนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 36 

คน ประกอบด้วย นักเรียนชาย จํานวน 20 คน และ

นกัเรียนหญิง จาํนวน 16 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี ประกอบดว้ย 

1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ คือ 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง บรรยากาศตาม

แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์  สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จาํนวน 6 คาบ

เรียน ประกอบด้วย หัวข้อย่อย ได้แก่ 1) บรรยากาศ

และชั้นบรรยากาศ จาํนวน 1 คาบ 2) ผลของรังสีจาก

ดวงอาทิตยต่์อบรรยากาศ จาํนวน 2 คาบ 3) ความดนั

อากาศจาํนวน 1 คาบ 4) ลม จาํนวน 1 คาบ และ 5) เมฆ

และฝน จาํนวน 1 คาบ โดยมีลกัษณะกิจกรรมท่ีเป็น

พื้นฐานของการสืบเสาะและบูรณาการศาสตร์ต่างๆเขา้

ด้ ว ย กั น  ไ ด้ แ ก่  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  เท ค โ น โ ล ย ี

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงองค์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยผา่นการสาํรวจตรวจสอบ 

หรือการทดลอง เพ่ือให้นักเรียนเขา้ใจทั้ งเน้ือหาและ

แนวคิดของแต่ละบทเรียน  

2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

ไดแ้ก่ 1 แบบวดัความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์   

การวิจัย น้ี ผู ้วิ จัยส ร้ างแบบวัดความ คิด

สร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ โดยใชอ้งค์ประกอบของ

ความคิดสร้างสรรค ์3 องคป์ระกอบคือ ความคิดคล่อง 

ความคิดริเร่ิม และความคิดยืดหยุน่ คาํถามในแบบวดั

ความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามจุด

ประเด็นให้คิด และเขียนคาํตอบ จาํนวน 4 ขอ้ ก่อนนาํ

แบบสอบถาม ท่ี ผู ้วิ จัยส ร้ าง ข้ึน ไป ใช้  ผู ้วิ จัย ให้

ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา 

และครูผูมี้ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตรวจสอบความตรงด้านเน้ือหา และภาษาก่อนจะ

นาํไปทดลองใช(้try out) กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 1 จาํนวน 35 คน และปรับแก้ข้อคาํถามท่ีนักเรียน

สงสัย แลว้นาํไปใชว้ดัจริงกบักลุ่มท่ีศึกษา  

2. แบบสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ผูว้ิจยั

ใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เม่ือพบขอ้สงสัย

หรือขอ้มูลท่ีตอ้งการจากนกัเรียนมีความไม่ชดัเจน โดย

เต รียมประเด็นคําถามและนัด เวลานัก เรียน เพื่ อ

สัมภาษณ์หรือทําการสัมภาษณ์นักเรียนในระหว่าง

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ เก่ียวกบัส่ิงท่ีนกัเรียนเกิดการ

เรียนรู้ ปัญหาและส่ิงท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ แลว้บนัทึกส่ิง

ท่ีสัมภาษณ์ลงในแบบบนัทึกการสัมภาษณ์ทนัที 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทาํโดย การนาํแบบ

วดัความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ บรรยากาศ ไปใชก้บันกัเรียนห้องท่ี

ผูว้ิจยัรับผดิชอบจดัการเรียนรู้ทาํก่อนจดัการเรียนรู้ตาม

แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ โดยผู ้วิจัยช้ีแจงเก่ียวกับวตัถุประสงค ์

อธิบายคาํช้ีแจง เวลาท่ีใชใ้นการทาํแบบวดั จากนั้นให้

นักเรียนทาํแบบวดัความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เวลา

ประมาณ 1 ชัว่โมง หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจดัการเรียนรู้ตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนจํานวน  5 แผน 

จาํนวน 6 คาบ คาบละ 50 นาที เม่ือเสร็จส้ินการจดัการ

เรียนรู้ ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนทาํแบบวดัความคิดสร้างสรรค์

ซ่ึงเป็นชุดเดิมจากท่ีนักเรียนทาํก่อนการจดัการเรียนรู้

อีกคร้ัง นอกจากน้ีผูว้ิจยัสุ่มสัมภาษณ์นักเรียนอยา่งไม่

เป็นทางการ พร้อมทั้ งบันทึกขอ้มูลลงในแบบบันทึก

การสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ   
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผู ้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน ของ
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 โดยหาค่าเฉล่ียของ
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ รวมในด้านต่างๆ ดังน้ี 
ดา้นความคิดคล่อง ความคิดยดืหยุน่และความคิดริเร่ิม 

1) คะแนนความคล่องในการคิด  พิจารณา
จากจาํนวนของคาํตอบท่ีเป็นไปได ้ของนกัเรียนแต่ละ
คน ไม่ว่าคาํตอบนั้นจะซํ้ ากบัผูอ่ื้นหรือไม่  ให้คาํตอบ
ละ 1 คะแนน  

2) ความยดืหยุน่ในการคิด พิจารณาจากการ
จดักลุ่มคาํตอบท่ีเป็นไปเป็นไดข้องนกัเรียนแต่ละคนท่ี
เป็นคนละประเภทหรือคนละทิศทาง แยกตามแนวคิด
ท่ีแตกต่างกนั ไม่วา่คาํตอบนั้น จะซํ้ ากบัคาํตอบของ
ผูอ่ื้นหรือไม่ ใหค้ะแนนกลุ่มคาํตอบละ 1 คะแนน   
   3) ความคิดริเร่ิม พิจารณาจากการนบัความถ่ี
ของคาํตอบแต่ละคาํตอบท่ีเป็นไปไดข้อง 
นกัเรียนทั้งหมดแลว้ตรวจความถ่ีนาํมาเปรียบเทียบกบั
ระดบัคะแนน โดยคิดคะแนนดงัน้ี 
 คาํตอบมีความถ่ีเป็น 5 ข้ึนไป ให ้ 0  คะแนน                   
 คาํตอบมีความถ่ีเป็น 5   ให ้ 1  คะแนน 

คาํตอบมีความถ่ีเป็น 4           ให ้ 2  คะแนน
 คาํตอบมีความถ่ีเป็น 3   ให ้ 3  คะแนน 

คาํตอบมีความถ่ีเป็น 2           ให ้ 4  คะแนน
  คาํตอบมีความถ่ีเป็น 1   ให ้ 5  คะแนน 
 
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัพิจารณาค่าเฉล่ียของคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์แยกแต่ละด้าน โดยเปรียบเทียบ
คะแนนทั้งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ ส่วนขอ้มูล
จากแบบบันทึกการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
ผูว้ิจัยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
วิ เคราะห์ เน้ือหาโดยการอ่ านข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ในประเด็นท่ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบถึงขอ้มูลท่ี
ละเอียดและลึกซ้ึงมากข้ึน 
 
 

ผลการวจิัย 
จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผูว้ิจัย
พบว่า นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1  มีพัฒนาการ
ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์สูงข้ึน โดยผลรวม
ของคะแนนความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น  และ
ความคิดริเร่ิม เฉล่ียก่อนเรียนละหลงัเรียน 66.97 และ 
111.5 ตามลาํดบั ซ่ึงคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน 44.53 คะแนน และนักเรียนมีร้อยละ 94.12 มี
คะแนนความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน  

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัพบวา่นกัเรียนยงัพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ในแต่ละองค์ประกอบ  หลังการจัดการ
เรี ยน รู้ ต าม แน ว คิ ด วิ ท ย าศ าส ต ร์  เท ค โน โล ย ี
วศิวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดงัน้ี  
1.ดา้นความคิดคล่อง 
ผูว้ิจยัพบวา่ นกัเรียนมีคะแนนความคิดคล่องเฉล่ีย

ก่อนเรียนและหลังเรียน  36.72 และ 45.67 คะแนน 
ตามลาํดับ คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
8.95 คะแนน นกัเรียนร้อยละ 77.78 มีคะแนนความคิด
คล่อง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สังเกตจากจาํนวน
คาํตอบของนักเรียนมากข้ึน ในเวลาท่ีจาํกดั แสดงถึง
ความคิดคล่อง  สอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ท่ีนักเรียนระบุว่า “มีโอกาสได้คิดบ่อยๆ ทาํ
ให้ มั่นใจกับการคิด และจินตนาการ สามารถคิดได้
มากขึน้ เพราะสนุกกับการคิดท่ีได้ลงมือปฏิบัติจริง”  

2.ดา้นความคิดยดืหยุน่  
ผูว้ิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนความคิดยืดหยุ่น

เฉ ล่ียก่อน เรียนและหลังเรียน  17.39 และ  28.92 
ตามลาํดับ คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
11 .53 คะแนน  นัก เรียน ร้อยละ  94.44 มีคะแนน
ความคิดยืดหยุน่หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน สังเกตจาก
คําตอบของนักเรียน  สามารถจัดกลุ่ม /ประเภทได้
หลากหลายมากข้ึน สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ ท่ีนักเรียนระบุว่า “ได้คิดอย่างอิสระ จาก
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ ไม่มีความคิดใดผิด มีเพียงดีหรือ
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ดีกว่า ซ่ึงเป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาต่อยอดความคิด
ต่อไป” 

3.ดา้นความคิดริเร่ิม  
ผูว้ิจยัพบว่า นักเรียนมีคะแนนความคิดริเร่ิมเฉล่ีย

ก่อนเรียนและหลังเรียน  12.86 และ 36.92 คะแนน 
ตามลาํดับ คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
24.06 คะแนน  นัก เรียน ร้อยละ  97.22 มีคะแนน
ความคิดริเร่ิมหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สังเกตจาก
คําตอบท่ีแปลกใหม่  ต่างจากคนอ่ืนๆ  คําตอบของ
นกัเรียนหลงัเรียนมีความแปลกใหม่มากข้ึน ทั้งน้ีปัจจยั
ส่วนหน่ึงมาจากสถานการณ์ท่ีครูนํามาใช้ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนไดใ้ชค้วามคิด ดงัขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการสัมภาษณ์ ท่ีนักเรียนระบุว่า “สถานการณ์
ปัญหาท่ีเรียนน่าสนใจ จึงทาํให้อยากคิด วิธีแก้ปัญหาท่ี
แปลกใหม่” อย่างไรก็ตามนักเรียนส่วนใหญ่ตอ้งการ
เวลาท่ีเพียงพอในการทาํกิจกรรมดงัท่ีนักเรียนระบุว่า 
“การออกแบบและประดิษฐ์ชิ้นงานต้องการเวลาขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดของชิน้งาน จะได้ชิน้งานท่ีสมบูรณ์
มากขึน้ และมโีอกาสได้นาํเสนอผลงานครบทุกกลุ่ม”  
 
สรุปและวจิารณ์ผล 

จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัพบว่าการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้ดีข้ึนได ้นักเรียนท่ีไดรั้บ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดน้ี  มีคะแนนความคิด
สร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะการเรียนการสอนตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีการกาํหนดสถานการณ์ท่ีเป็นประเด็น
ปัญหาให้นกัเรียนวิเคราะห์ปัญหา เป็นการเปิดโอกาส
ให้นักเรียนมองเห็นปัญหา ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
คน้หาวิธีการแกไ้ขปัญหา สอดคลอ้งกบั วรางภทัร์ สุข
เรือน  (2553) ท่ีระบุว่าการเปิดโอกาสให้นักเรียน
แกปั้ญหาดว้ยการออกแบบ หรือสร้างแบบจาํลองเพ่ือ
อธิบายลกัษณะการแกปั้ญหาของนักเรียน นักเรียนจะ

ไดใ้ชค้วามคิดอย่างอิสระในการกาํหนดรูปแบบหรือ
วิธีการแกปั้ญหา ซ่ึงพบว่าปัญหาเดียวกนั แต่นักเรียน
แต่ละกลุ่มมีวิธีการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย แตกต่างกนั 
แต่สามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้หมือนกนั  นกัเรียน
ท่ีมีความคิดสร้างสรรคม์กัจะคิดหาวิธีการแกปั้ญหาได้
หลากหลายรูปแบบ และใชว้ิจารณญาณในการเลือกหา
วิธีการดาํเนินการท่ีดีท่ีสุด โดยพิจารณาภายใตปั้จจัย
หรือบริบทนั้นๆ เช่น ภายใตข้อ้จาํกดัของเงินทุนในการ
สร้างแบบจําลอง ข้อจํากัดเร่ืองเวลา และชนิดหรือ
ประเภทของวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ี
ครูจัดให้นักเรียนช่วยกันแก้ปัญหา สอดคล้องกับ
Cecco, 1968: 459 ท่ี กล่ าวว่ า  ค รูส าม ารถกําหนด
สถานการณ์ปัญหา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด
คล่อง ความคิดยืดหยุ่น  และความคิดริเร่ิมในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้
ความคิดระดบัสูง ครูยงัสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ให้
นักเรียนได้โดยการกําหนดปัญหาให้นักเรียนรู้จัก
แก้ปัญหา  ความคิดสร้างสรรค์จะเกิด ข้ึนได้จาก
สถานการณ์ปัญหาท่ีครูเตรียมไวใ้ห้ แต่ไม่บอกวิธีการ
แก้ไขปัญหากับนักเรียน  ครูอาจจะจัดแหล่งเรียนรู้
ให้กบันกัเรียน เพ่ือเป็นแหล่งสืบเสาะหาขอ้มูลสาํหรับ
ใช้ในการแก้ปัญหา หากนักเรียนได้รับสถานการณ์
ปัญหาท่ีชดัเจน นักเรียนจะสามารถคิดสร้างสรรค์ได้
มากข้ึน  และสอดคล้องกับพรทิพย์      ศิริภัทราชัย 
(2556, 50) ศึกษาผลจากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดน้ี
ไปใช ้พบว่านกัเรียนมีความสามารถและศกัยภาพทาง
ความคิดสร้างสรรคม์ากข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 

ผู ้วิจัยพบว่า  เวลาในการให้นัก เรียนทํา
กิจกรรมนอ้ยเกินไป บางกลุ่มเสร็จไม่ทนัภายในเวลาท่ี
กาํหนด นําเสนออย่างเร่งรีบ และไม่ได้นําเสนอทุก
กลุ่ม ดงันั้นครูควรมีเวลาในการทาํกิจกรรมมากกว่าน้ี  
เพ่ือให้นักเรียนมีเวลาในการนําเสนอและอภิปราย
ร่วมกนั  
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สําหรับข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไป 
ผูว้ิจยัควรศึกษาเก่ียวกบัทกัษะการคิดอ่ืนๆ เช่น การคิด
แกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนท่ีเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551. 
ก รุ ง เท พ มห าน ค ร : โ ร งพิ ม พ์ คุ รุ ส ภ า
ลาดพร้าว; 2535.  

เกษศิริ  ชูวงศศิ์ริกลุ. ผลการใชชุ้ดกิจกรรมเพื่อ 
พฒันาความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน 
บา้นนา อาํเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง.  
[วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
(ศึกษาศาสตร์-การสอน ) สาขาการสอน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ]. ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร :
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์; 2536. 

คนิวลัย ์ แผลงปัญญา. การปรับแบบทดสอบ 
ความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์โดย
อาศัยฃรูปภาพแบบ A สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กลุ่ม  5 กรุงเทพมหานคร . [วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา
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