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วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิคการสอน
แบบระดมสมองที่ มี ต่อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นสุ ข ศึ ก ษาและความคิด สร้ างสรรค์ ของนัก เรี ยนประถมศึ ก ษา
วิธีดาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 60 คน ได้มาจากการ
สุ่มอย่างง่าย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับ
เทคนิคการสอนแบบระดมสมอง จานวน 30 คน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จานวน 30
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ
ระดมสมอง จานวน 8 แผน มีค่าดัชนีความสอดคล้องรวม 0.96 และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้
เจตคติ และการปฏิบัติ และการคิดสร้างสรรค์มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.92, 0.84, 0.96 และ 1.00 ค่าความเที่ยง
0.89, 0.80, 0.83 และ 0.80 ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย 8 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปผลการวิจัย การจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับ
เทคนิ ค การสอนแบบระดมสมองส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาแบบปกติ
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา; ตามแนวนักคิดสร้างสรรค์; การสอนแบบระดมสมอง
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Abstract
Purposes: To study the effects of health education learning management using creative
thinking concept and brainstorming technique on learning achievement and creative thinking for
primary school students. Methods: The subjects were 60 sixth grade students, using simple random
sampling into 30 students for the experimental group who were assigned to study under the
health education learning management with the creative thinking concept and brainstorming
technique learning while 30 students of the control group were assigned to study with the
conventional teaching method. The research instruments were comprised of 8 health education
lesson plans using the creative thinking concept and brainstorming technique learning with IOC
0. 96 and the data collection instruments included the learning achievement in the area of
knowledge, attitude, practice tests and creative thinking test with IOC 0. 92, 0. 84, 0. 96 and 1. 00,
reliabilities were 0.89, 0.80, 0.83 and 0.80, The data were analyzed by mean, standard deviation
and t- test. Results: The research findings were as follows: The mean scores of the learning
achievement in the area of knowledge, attitude, practice and creative thinking of the experimental
group students after learning were significantly higher than that before learning at .05 level., and
the mean scores of the learning achievement in the area of knowledge, attitude, practice and
creative thinking of the experimental group students after learning were significantly higher than
that in the control group at .05 level. Conclusion: Health education learning management with
the creative thinking concept and brainstorming technique learning effect on learning achievement
and creative thinking of sixth grade students were higher than health education learning management
with the conventional teaching method.
Keywords: Health Education learning Management, Creative Thinking Concept, Brainstorming
Technique
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24 (Royal Gazette, 1999) กาหนดให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะให้ทาได้มีกระบวนการคิด
คิดเป็น ทาเป็น มีการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอน และ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ทุกเวลาทุกสถานที่ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยังได้กาหนดมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ไว้ดังนี้ คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ ซึ่งสอดคล้องกับความหมาย
ของความคิดสร้างสรรค์
จากการศึกษาความหมายของ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) (Naovanit Songkram, 2013)
พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดได้กว้างไกล คิดนอกกรอบ สามารถมองเห็น
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ มีความไวในการรับรู้ต่อปัญหา ทาให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการ มีความคิด
แปลกใหม่ที่เกิดจากการเรียนรู้และจากการเชื่อมโยงประสบการณ์เก่ากับประสบการณ์ใหม่เข้าด้วยกัน ทาให้เกิดผล
งานหรื อผลผลิ ตที่มีลั กษณะแปลกใหม่ เป็ นลั กษณะความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ การคิด
หลากหลายแนวทาง คิดให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้ เป็นการมองปัญหาในแนวกว้างเหมือนกับแสงอาทิตย์ที่แผ่รัศมี
ออกรอบด้าน ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นจะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม (Originality) คือ มีความคิดที่แปลกใหม่ต่าง
จากความคิดธรรมดาของคนทั่ว ๆ ไป มีความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) คือ มีความสามารถในการคิดหาคาตอบได้
หลายทิศทางหลายแง่หลายมุม มีความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) คือ สามารถคิดหาคาตอบได้อย่างคล่องแคล่ว
ว่องไว รวดเร็ว และได้คาตอบมากที่สุดในเวลาที่จากัด และมีความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ การคิดได้ใน
รายละเอียดเพื่อขยายหรือตกแต่งความคิดหลักให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันจึงควรเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ส่งผล
ให้เกิดการคิดแก้ปัญหาสุขภาพในชีวิตประจาวันของผู้เรียนได้หลากหลายแนวทาง อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้
สุขศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้นั้นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมาย คือ แนวคิดทฤษฎีที่นามาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ แนวคิด การจั ด การเรี ย นรู้ ที่มี จุ ดมุ่ ง หมายเพื่อ ให้ นัก เรีย นพั ฒ นาความคิ ดสร้ างสรรค์ ได้ นั้น พบว่ า
การจัดการเรียนรู้ตามแนวนักคิดสร้างสรรค์มีความเหมาะสมในการนามาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ หมายถึง รูปแบบการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์โดยทาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในการสร้างความรู้
ด้วยตนเองและการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น สอดคล้องกับ แนวความคิดของ Torrance (1962) ได้สรุปไว้ว่า เด็ก
ในช่วงอายุ 10 - 12 ปี ชอบการสารวจ ชอบค้นคว้า ชอบการทดลอง ชอบเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง แต่จุดอ่อน
ในช่วงวัยนี้ คือ ขาดความมั่นใจในการสร้างผลงานของตนเองและการแสดงความคิดสร้างสรรค์ลดลงในบางช่วง
เนื่องจากเด็กในช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่พยายามปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อน ทาให้ไม่มีอิสระและการมีความคิดที่เป็นตัว
ของตัวเองลดลงและความสามารถของความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในช่วงวัยนี้ลดลง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดใน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนวัยประถมศึกษา โดยมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดสร้างสรรค์หรือ

จินตนาการเพื่อเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้ที่แปลกใหม่ อีกทั้งยังเป็นการ
ป้องกันปัญหาของเด็กในช่วงอายุ 10 - 12 ปี
นอกจากแนวนักคิดสร้างสรรค์เป็นแนวคิดทฤษฎีที่มีความเหมาะสมที่นามาเป็นพื้นฐานในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และยังมีเทคนิคการสอนแบบระดมสมองเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ สิริญญา ดวงคาจันทร์ (Sirinya Duangkamchan, 2015) เสาวนีย์
สุขสาราญ (Saowanee Suksamran, 2017) และกิตติ ลออกุล (Kitti Laokul, 2019) พบว่า เทคนิคการสอนแบบ
ระดมสมอง (Brainstorming) เป็นรูปแบบการสอนที่มีความเหมาะสมในการนามาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากเทคนิคการสอนแบบระดมสมองเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระ แต่การแสดงความคิดเห็นที่ดีต้องอาศัยทักษะการสื่อสาร
ซึ่งสอดคล้องกับ บุษกร เฉลิมสินสุวรรณ และจินตนา สรายุทธพิทักษ์ (Busakorn Chalermsinsuwan, & Jintana
Sarayuthpitak, 2019) การจัดเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้การเรียนรู้ด้วยการทางานที่มีต่อทักษะการดูแลตนเอง
และทักษะการสื่อสารของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ว่าผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงการฝึกทักษะการสื่อสารไปพร้อมกันจากการจัดการเรียนรู้แต่ละขั้นจะทา
ให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสารที่ดีและเห็นได้ชัดจากกิจกรรมต่าง ๆ
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 2542 ที่ระบุไว้ว่า กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริ มให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิด และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่กาหนดสมรรถนะสาคัญประการหนึ่ง คือ ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์
จึงเป็นที่มาของการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบระดมสมองที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิค
การสอนแบบระดมสมองและนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาแบบปกติ
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองของ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ
ระดมสมองกับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาแบบปกติ
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทักษะตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิคการสอน
แบบระดมสมองหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงก่อนการทดลอง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทักษะตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิคการสอน
แบบระดมสมอง หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการทาการวิจัย ปรากฏดังแผนภาพที่ 1

แนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวนักคิด
สร้างสรรค์
ร่วมกับ
เทคนิคการสอนแบบ
ระดมสมอง

การจัดการเรียนรู้ตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับ
เทคนิคการสอนแบบระดมสมอง
ขั้นที่ 1 การเข้าใจถึงปัญหาและการกาหนดเป้าหมาย
ของการเรียน
ขั้นที่ 2 แบ่งกลุ่มวางแผนการทางานและวิเคราะห์
ปัญหา
ขั้นที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและการตั้งสมมติฐาน
เพื่อหาทางเลือก
ขั้นที่ 4 การคัดเลือกคาตอบหรือทางเลือกที่ถูกต้อง
และเป็นไปได้
ขั้นที่ 5 นาเสนอผลงาน/ชิ้นงานของกลุ่มและสรุปผล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. ความรู้
2. เจตคติ
3. การปฏิบัติ
ความคิดสร้างสรรค์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) แบบ 2 กลุ่มเปรียบเทียบ
มีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนวนักคิด
สร้างสรรค์ เทคนิคการสอนแบบระดมสมอง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์
2. กาหนดประชากร คือ นักเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จานวน 21,490 คน การเลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จานวน 60 คน
ผู้วิจัยใช้วิธีการการสุ่มห้องเรียนเข้ากลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)
ด้วยวิธีการจับฉลากเพื่อกาหนดเป็นกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิค
การสอนแบบระดมสมองจานวน 30 คน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จานวน 30 คน
3. สร้างและพัฒ นาเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวนักคิดสร้างสรรค์
ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบระดมสมอง จานวน 8 แผน ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามวัตถุประสงค์ความตรง
ตามเนื้อหาและความเหมาะสมของกิจกรรมการสอนตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบระดม
สมองโดยทรงคุ ณวุฒิ จ านวน 5 ท่ าน น าผลการพิจารณามาหาค่า ดั ช นี ความสอดคล้ องระหว่ างข้อ คาถามกั บ
วัตถุประสงค์การวิจัย (Index of Congruence: IOC) พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านการปฏิบัติ
ลักษณะแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ (อย่างละ 10 ข้อ) และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบวัดเชิง
สถานการณ์ แบบอัตนัย จานวน 12 ข้อ จากแนวคิดด้านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของพัชนี เจียระผกานนท์

(Patchanee Jiaaraphakanon, 2014) โดยวิเคราะห์จากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom, & Krathwohl (1956)
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 0.92, 0.84, 0.96 และ
1.00 ตามลาดับ นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ไปทดลองใช้กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 30 คนที่มีบริบทใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง นามาวิเคราะห์ความเที่ยง
ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89, 0.80, 0.83 และ 0.80 ตามลาดับ
ขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนทดลอง (Pre - test) กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
2. นาผลการทดสอบก่อนการทดลองมาทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยการทดสอบค่าที (t - test)
เพื่อทดสอบว่านักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันหรือไม่
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์
ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ดาเนินการทดลองการจัดการเรียนรู้ด้ว ยแผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาตามแนวนักคิดสร้างสรรค์
ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบระดมสมองกับนักเรียนกลุ่มทดลอง จานวน 8 แผน แผนละ 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1
คาบเรียน รวม 8 สัปดาห์ และจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ
กับนักเรียนกลุ่มควบคุมจานวน 8 แผน แผนละ 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน รวม 8 สัปดาห์
4. ทดสอบหลั ง การทดลอง (Post - test) กั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม โดยใช้ แ บบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติและแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ชุดเดียวกับก่อนการทดลอง
ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และ
ความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา ตามแนว
นักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบระดมสมองและนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา
แบบปกติ ดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และ
ความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง
ตัวแปรที่ศึกษา
ความรู้
เจตคติ
การปฏิบัติ
ความคิดสร้างสรรค์
*p < .05

n
30
30
30
30

ก่อนทดลอง
Mean
S.D.
5.27
0.58
5.17
1.12
5.13
0.51
8.47
1.63

หลังทดลอง
Mean
S.D.
7.40
2.28
7.83
0.95
8.10
1.13
19.33
1.92

t

p

5.45
11.28
15.24
26.39

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และ
ความคิดสร้างสรรค์ หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และ
ความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มควบคุม
ตัวแปรที่ศึกษา
ความรู้
เจตคติ
การปฏิบัติ
ความคิดสร้างสรรค์
*p < .05

n
30
30
30
30

ก่อนทดลอง
Mean
S.D.
5.00
0.91
4.93
0.58
5.17
0.65
9.03
2.41

หลังทดลอง
Mean
S.D.
5.17
0.65
5.10
0.76
5.23
0.57
9.53
1.89

t

p

0.74
0.96
0.49
1.35

0.23
0.17
0.31
0.09

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และ
ความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างจากก่อนการทดลองที่อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และ
ความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาตามแนวนักคิด
สร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบระดมสมองกับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาแบบปกติ
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยของคะแนนผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และ
ความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม
ตัวแปรที่ศึกษา
ความรู้
เจตคติ
การปฏิบัติ
ความคิดสร้างสรรค์
*p < .05

n
30
30
30
30

กลุ่มทดลอง
Mean
S.D.
7.07
1.11
7.83
0.95
8.10
1.12
19.33
1.92

กลุ่มควบคุม
Mean
S.D.
5.17
0.65
5.10
0.76
5.23
0.57
9.53
1.89

t

p

8.09
12.31
12.46
19.94

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และ
ความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถนามาอภิปรายได้ ดังประเด็นต่อไปนี้

1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์ของ
กลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 สามารถอภิปรายในประเด็น
ดังต่อไปนี้
การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบระดมสมอง ประกอบด้วย
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเข้าใจถึงปัญหาและการกาหนดเป้าหมายของการเรียน
ขั้นที่ 2 แบ่งกลุ่มวางแผนการทางานและวิเคราะห์ปัญหา ขั้นที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและการตั้งสมมติฐานเพื่อ
หาทางเลือก ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม โดยมีผู้สอนคอยให้คาแนะนา และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการหาคาตอบหรือแนวทางในการแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 การคัดเลือกคาตอบหรือทางเลือกที่ถูกต้อง
และเป็นไปได้ ขั้นที่ 5 นาเสนอผลงานของกลุ่มและสรุปผล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาตาม
แนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบระดมสมอง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ
และความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนและการทางาน โดยทุกขั้นตอนจะฝึกฝนให้นักเรียนได้มีการแสดงความคิดเห็น
ของตนเองและได้ลงมือปฏิบัติ และสามารถนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการแสดงผลงานของตนเอง
และร่วมกันระดมสมองเพื่อให้เกิดผลงานที่สร้างสรรค์และนาไปใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (Royal Gazette, 1999) ยังได้กาหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 4
ไว้ดังนี้ คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
คิด ไตร่ ตรอง และมี วิ สั ยทั ศน์ มองโลกในแง่ ดี และมี จิ นตนาการ ซึ่ งสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ ชั ยพร นิ่มนวล
(Chaiporn Nimnuan, 2013) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบจาลองชุดการเรียนแบบใหม่ตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนแบบใหม่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชนี เจียระผกานนท์ (Patchanee Jiaaraphakanon, 2014) ได้ศึกษาการใช้สื่อสังคม
ด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้าง
ความคิดใหม่สูงกว่าก่อนเรียน
2. จากการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และ
ความคิดสร้างสรรค์ระหว่างกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 สามารถอภิปรายใน
ประเด็น ดังต่อไปนี้
การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบระดมสมองมีความแตกต่าง
จากการจัดการเรียนรู้แบบปกติในทุกด้าน โดยการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิค
การสอนแบบระดมสมองเป็น การจัดการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา
หรือแนวทางร่วมกันในช่วงเวลาจากัด ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ
และการปฏิ บั ติ และพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Naovanit Songkram, 2013) ได้ ใ ห้ ห ลั ก การไว้ ว่ า ความคิ ด
สร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดได้กว้างไกล คิดนอกกรอบ สามารถมองเห็นความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ มีความไวในการรับรู้ต่อปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนีย์ สุขสาราญ (Saowanee
Suksamran, 2017) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวด้วยเทคนิคระดมสมองเพื่อพัฒนาความสามารถในการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) จังหวัดปราจีนบุรี
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยา ภู่ทอง (Kanlaya Phuthong, 2012) ได้ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจที่คงทนเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการ
ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาตามแนวนักคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบระดมสมองในแต่ละ
สัปดาห์นั้นมีเวลาในการสอนสัปดาห์ละ 1 คาบ และมีขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้หลายขั้นตอนในการแสดงความ
คิดเห็นและการตั้งสมมติฐานเพื่อหาทางเลือกโดยเฉพาะเป็นการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา ดังนั้น ผู้สอน
จึงควรให้คาแนะนาและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงความคิดเห็นของตนเองให้มากขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาการทางด้านความคิดของตนเองและรู้จักการยอมรับต่อการแสดงความคิดเห็นของ
เพื่อน ๆ ภายในกลุ่มมากขึ้น
2. ในการกาหนดหัวข้อกิจกรรมหรือการยกตัวอย่างสถานการณ์ ครูผู้สอนควรคานึงถึงความพร้อมของ
ผู้เรียนและสื่อการเรียนรู้ในแต่ละสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการอธิบายถึงจุดประสงค์ที่ต้องการให้นักเรียนได้รับ
ในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และควรมีการศึกษา ติดตามและประเมินผลหลังการ
เรียนรู้ว่านักเรียนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นอกเหนือจากการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือไม่
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