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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลของการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเองใน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) ระดับทักษะการปฏิบัติงานที่สะท้อน
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3) พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง และ 4) ระดับความพึงพอใจต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเองในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวั ย กลุ่ มเป้า หมายในการศึกษา คือ นั กศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิ ชาการศึกษาปฐมวั ยชั้ นปี ที่ 4 ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 470 404 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย พ.ศ.2547ภาควิ ช าหลั ก สู ต รและวิ ธี ส อน คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 จานวน 24 คน ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจั ยที่ เกี่ย วข้องกับการกากับตนเอง การกากับตนเองในการเรีย น ความคิดสร้างสรรค์ และการวั ด
ความคิดสร้างสรรค์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) วัดความคิดสร้างสรรค์ก่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกากับ
ตนเอง 3) การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกากับตนเองเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์4)วัดความคิดสร้างสรรค์หลัง
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกากับตนเอง 5) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 470 404 การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง 2) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้วย
แบบทดสอบมาตรฐาน (TCT-DP) ของ Jellen and Urban 3) แบบประเมินทักษะการปฏิบั ติงานที่สะท้อน
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบประเมินแบบประมาณค่า 5 ระดับ 4) แบบสารวจความพึงพอใจที่มีการต่อเรียนรู้
เป็นแบบประเมินแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย t-test ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและฐานนิยม
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ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลของการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเองในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พบว่า คะแนนทดสอบหลังการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับ
ตนเองในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสูงกว่าก่อนการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีนัยทางสถิติที่ ระดับ.05
2) ระดับทักษะการปฏิบัติงานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อยู่ ในระดั บ มาก โดยด้ า นความคิด ริ เริ่ ม มี ค่า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาคือ ด้ า นความคิ ด ละเอีย ดลออ ความคิ ด
คล่องแคล่ว และด้านความคิดยืดหยุ่น ตามลาดับ
3) พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่ได้รับการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเองค่า
ฐานนิยม ระดับ 1 สองด้าน ได้แก่ ด้านความคิดคล่องแคล่ว และด้านความคิดยืดหยุ่น แปลความหมายของ
พฤติกรรมการเรียนรู้ได้ว่า พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความคิ ดสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่ว /ความคิด
ยืดหยุ่น แต่ยังไม่เด่นชัด ค่าฐานนิยม ระดับ 2 สองด้าน ได้แก่ ด้านความคิดริเริ่ม และด้านความคิดละเอียดลออ
แปลความหมายของพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ว่า พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความคิดริเริ่ม /ความคิดละเอียดลออ
อย่างเด่นชัด
4) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
ออกแบบและบรรลุภาระงาน และด้านบรรยากาศการเรียนรู้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
Abstract

The purposes of this research were to study 1) the results of self-regulation learning
process approach in creative development of students in Early Childhood Education, 2) skills
level of performance that reflects creativity of the students in Early Childhood Education,
3) learning behaviors of students in Early Childhood Education by using self- regulation learning
process approach and 4) students’ satisfactory level towards Self- regulation learning process
approach in the creative development. Population of this research was 24 of fourth year Early
Childhood Education students who enrolled in The creative thinking development for Early
Childhood Children (470 404) under the Bachelor of Education Program in Early Childhood
Education, Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education Silpakorn University
Academic Year 2014. The research processes consisted of 1) studying theory and research
related to self- regulation, self-regulation learning process approach, creativity and creativity
measurement, 2) measurement of creativity before using self- regulation Learning process
approach, 3) learning by using self - regulation learning process approach for creative
development, 4) measurement of creativity after using self- regulation learning process
approach developed by the researcher and 5. students’ satisfaction assessment.
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Research instruments consisted of 1) lesson plans of creative thinking development
for Early Childhood Children (470 404) by using self- regulation learning process approach, 2)
creative thinking assessment form of (TCT-DP) Jellen and Urban, 3) skills performance
assessment form (assessment of the level five) and 4) students’ satisfaction assessment form
(assessment of the level five).The data were analyze by percentage, means, standard
deviation, mode and t-test.
The results of the research were
1) Learning achievement of bachelor degree students in Early Childhood Education
by using self-regulation learning process approach higher than pre-test with statistically
significant difference at .05 levels,
2) The skills level of performance that reflects the creativity of the students in Early
Childhood Education was at a high level. The originality thinking was on the highest
average.The second were the elaboration thinking, the fluency thinking and the flexibility
thinking, respectively,
3) Learning behaviors of students in Early Childhood Education by using Selfregulation learning process approach model for the first level were the fluency thinking and
the flexibility thinking. The second level were The originality thinking and the elaboration
thinking and
4) the students’ satisfactory level towards The process of teaching and learning
Design, accomplish tasks and good learning environment were at a high to highest level.
บทนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาความเจริญงอกงามทางสติ ปัญญาและ
ความคิด เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยจัดการศึกษาแบบกว้างให้ผู้เรียนมีความรู้รอบ และเน้นเฉพาะสาขา
วิชาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้ลึกและชานาญทั้งในด้านทฤษฎี การปฏิบัติและมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ การศึกษาใน
ระดับนี้มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และกาลังคน (manpower) ในการรองรับทุกภาคส่วน
ของเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคม นาไปสู่การสร้างงาน การเพิ่มผลผลิต อันเป็นที่มาของรายได้ของคนในชาติ
ส่งผลต่อการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศโดยรวมในระยะยาวอีกด้วย(ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
และชลาธาร แกละมงคล, 2551: 7) ดังนั้นเพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะและคุณภาพตามที่ต้องการจึงได้มี
การกาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในสาขาวิชาปฐมวัย ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
กาหนดไว้ว่าผู้เข้ารับการศึกษาต้องมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรมและการบูรณาการ
ศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2547: 67 - 68) ดังนั้นการพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าว
จาเป็นต้องมีการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุผลซึ่งมีปัจจัยสาคัญอยู่หลายประการทั้งในด้านปัจจัย
ส่วนตัวของผู้เรียน ปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยแวดล้อม ดังที่ สุภาพรรณ โคตรจรัส (2556: ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า
ผู้ที่มีการกากับตนเองในการเรียน หมายถึงผู้ที่มีการรู้คิดของตนเอง มีแรงจูงใจ ได้ความรู้และทักษะต่าง ๆ จากการ
แสวงหาและความพยายามของตนเอง การปรับตัวจากระบบการเรียนในโรงเรียนมาสู่มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง
รับผิดชอบในการเรียนด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ การเรียนรู้วิธีการกากับตนเองในการเรียนที่มีประสิทธิภาพ น่าจะ
เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษาปรับตัวในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ เน้นการสร้างสรรค์
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทุ ก หลั ก สู ต รให้ มี อั ต ลั ก ษณ์ ด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยได้ ก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ เน้ น ให้
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ น าในการถ่ า ยทอดความรู้ สร้ า งสั ง คมฐานความรู้ บู รณาการความเชี่ ย วชาญทางด้ า น
ศิล ปวั ฒ นธรรม สั งคมศาสตร์ และมนุษ ยศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง การกาหนดวิสั ยทั ศน์และ
ยุทธศาสตร์ดัง กล่า วเชื่ อมโยงมายังคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่ มีพัน ธกิจ หลักในการจัด การศึกษาและ
พัฒนาการวิ ชาชีพ ครู ได้กาหนดยุ ทธศาสตร์ที่ มุ่งผลิ ตบัณ ฑิตทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศในวิชาชี พตาม
มาตรฐานสากล และมีคุณลักษณะเป็นผู้ที่รอบรู้ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถประยุกต์ศิลปวิทยาการสู่การปฏิบัติ
อย่า งมีป ระสิทธิ ภาพ รวมทั้งมี คุณ ธรรม จรรยาบรรณและศรัท ธาต่ อวิ ชาชี พ (ภาควิ ชาหลักสูตรและวิธี สอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2547: 3) จากการกาหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญให้การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
ของทุกหลักสูต รต้องมี การพัฒ นานั กศึกษาให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ ประเด็ นดั งกล่ าว รวมทั้ งสาขาวิช า
การศึกษาปฐมวัยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความคิด ความสามารถ มีเจตคติและ
บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการเป็นครูระดับปฐมวัย มีความเป็นผู้นา ก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและวิทยาการ โดยสามารถนามาประยุ กต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพที่เน้นการฝึกปฏิบัติและการศึกษาต่อใน
ระดับสูง (ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547: 7) ดังนั้นในการจัด
หลั ก สู ต รจึ ง ได้ ก าหนดรายวิ ช าต่ า ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา ซึ่งการจัดรายวิชาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2547 และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2555 ได้จัดรายวิชาการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชาเอกบังคับ โดยกาหนดคาอธิบายรายวิชาไว้ดังนี้
“ศึกษาความหมายและความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ บทบาทของพ่อแม่และครูในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์”
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การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ได้กาหนดวิธีการ
จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย การศึกษาค้นคว้า การปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคลและกลุ่ม การนาเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า การจัดกิจกรรมกับเด็กปฐมวัย โดยผลการประเมินการเรียนรู้ในปีก ารศึกษา 2555 และปี
การศึกษา 2556 พบว่า ระดับคะแนนของชิ้นงาน และการปฏิบัติกิจกรรมมีการแปรผันไปตามพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งมีลักษณะไม่คงที่และไม่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาผลรวม
ของการศึกษาแล้ว พบว่ามีระดับผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างสูง อันเป็นเหตุให้อาจารย์ผู้สอนจาเป็นต้องศึกษาและพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีพฤติกรรม
การเรียนรู้ที่มีลักษณะคงทน โดยใช้กระบวนการกากับตนเองในการเรียนรู้ตามผลการวิจัยเกี่ยวกับการกากับ
ตนเองที่พบว่าส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นและเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่คงทนตลอดไป
อีกทั้งผู้วิจัยเห็นความสาคัญของรายวิชาดังกล่าว ที่มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ บทบาทของพ่อแม่และครูในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
ความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ สามารถนาองค์ความรู้จากการเรียนไปพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
เพื่อนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถของตนเองไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งผลการวิจัยนี้จะทาให้
ผู้สอนนาไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนารายวิชาต่อไปเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลบรรลุ ต ามวั ต ถุป ระสงค์ของรายวิ ช าและหลั กสู ต ร ตลอดจนบรรลุ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งบรรลุตามเป้าหมายของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
ศิลปากรต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึกษาผลของการจั ด กระบวนการจั ด การเรีย นรู้แบบกากับ ตนเองในการพั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. เพื่ อ ศึก ษาระดั บ ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ะท้ อ นความคิด สร้า งสรรค์ ของนั กศึ ก ษาสาขาวิ ช า
การศึกษาปฐมวัย
3. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง
4. เพื่ อศึกษาระดั บ ความพึ งพอใจต่ อกระบวนการจั ดการเรีย นรู้แบบกากับ ตนเองในการพั ฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็น เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม
(mixed Method research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยได้กาหนดขั้นตอนการวิจัย ออกเป็น 5
ขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกากับตนเอง การกากับตนเองใน
การเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และการวัดความคิดสร้างสรรค์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 วัดความคิดสร้างสรรค์ก่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกากับตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกากับตนเองเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ 4 วัดความคิดสร้างสรรค์หลังการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกากับตนเอง
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนเรียนรายวิชาการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 24 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 470 404 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง
2) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน (TCT-DP) ของ Jellen and Urban
(1986) เป็นแบบวัดความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ โดยสามารถใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ได้กับบุคลคล
ทุกช่วงวัยที่สามารถวาดภาพได้ตามคาสั่ง
3) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานที่ สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบประเมินแบบ
ประมาณค่า โดยทาการประเมินจากกระบวนการปฏิบัติงาน จากผลงาน ในทุก ๆ สัปดาห์ที่จัดกิจกรรม
4) แบบสารวจความพึงพอใจที่มีการต่อเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
- ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- ด้านการออกแบบและบรรลุภาระงาน
- ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
แบบส ารวจความพึ งพอใจที่ มีต่ อการเรียนรู้เป็ นแบบประเมิน แบบประมาณค่า โดยท าการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้หลังจบการจัดการการเรียนการสอนรายวิชา 470 404 การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
5) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่ได้รับการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
กากับ ตนเอง เป็ น แบบสั ง เกตพฤติ กรรมการเรี ย นรู้ที่ ใช้ ควบคู่กับ แผนการจั ด การเรีย นรู้ รายวิ ช า 470 404
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง โดยทาการสังเกต
ในทุกครั้งที่ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน
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วิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง
1) ศึกษาเอกสาร ตารา และข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
2) ศึกษาเอกสาร ตารา และข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการกากับตนเอง
3) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง จานวน 10
แผน
4) นาแผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง จานวน 10 แผน
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการกากับตนเองจานวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์จานวน 3 ท่าน ตรวจ
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
5) นาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงเพื่อให้แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
6) น าแผนการจั ด การเรีย นรู้โ ดยกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ แบบกากั บ ตนเอง ที่ ผ่ า นการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่เคยผ่านการเรียน
รายวิชา 470 404 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ตามแผนการสอนปกติ
เพื่อเป็นการศึกษากระบวนการของแผนการสอน และเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าวเพื่อนาข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการปรับปรุงแผนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
2. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบ (TCT-DP) ของ Jellen and Urban
เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน ของ Jellen and Urban (1986) โดยวัดความคิดสร้างสรรค์จาก
การวาดภาพตามเกณฑ์ 11 ข้อ
3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์
1) ศึกษาเอกสาร ตารา รูปแบบของแบบประเมินการปฏิบัติงาน
2) สั ม ภาษณ์ นั ก วิ ช าการ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ในด้ า นสาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย ด้ า นความคิ ด
สร้างสรรค์ ด้านการกากับตนเอง เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาสร้างเกณฑ์ของแบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานที่
สะท้อนความคิดสร้างสรรค์
3) จัดทาแบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์
4) นาแบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ให้
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านพิจารณาในด้านเนื้อหา ด้านภาษา และด้านการวัดและประเมิน พิจารณาความตรง
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67 และ 1.00
5) น าแบบประเมิ น ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ะท้ อ นความคิ ด สร้ า งสรรค์ ม าปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและจัดพิมพ์เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์
4. แบบสารวจความพึงพอใจที่มีการต่อเรียน
1) ศึกษาเอกสาร ตารา และข้อมูลของแบบสารวจความพึงพอใจ
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2) ออกแบบองค์ประกอบและรายการสารวจความพึงพอใจ
3) จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนในรายวิชา 470 404
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย เป็นแบบประเมินประมาณค่า 5 ระดับ
4) นาแบบสารวจความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ จานวน 3 ท่านพิจารณา
ในด้านเนื้อหา ด้านภาษา และด้านการวัดและประเมิน พิจารณาความตรง โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
เท่ากับ 0.67 และ 1.00
5) นาแบบสารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและจัดพิมพ์เป็น
เครื่องมือที่สมบูรณ์
5. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
1) ศึกษาเอกสาร ตารา และข้อมูลของแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
2) ออกแบบองค์ประกอบของแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
3) จัดทาแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
4) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์จานวน 3 ท่านพิจารณาในด้านเนื้อหา ด้านภาษา
และด้านการวัดและประเมิน พิจารณาความตรง โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67 และ 1.00
5) น าแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษามาปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญและจัดพิมพ์เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ดาเนินการวัดความคิดสร้างสรรค์โดยแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบ (TCT-DP)
ของ Jellen and Urban ก่อนการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง
2) ดาเนินการสอนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับ
ตนเอง จานวน 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง
3) ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัย ทาการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยการบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง
4) ดาเนินการประเมินทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์โดนการ
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน ประเมินชิ้นงาน ในทุก ๆ ครั้งที่ดาเนินกิจกรรม
5) ดาเนินการวัดความคิดสร้างสรรค์ โดยแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบ (TCT-DP)
ของ Jellen and Urban หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ
1) ระดับคะแนนการทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบ (TCT-DP) ของ Jellen
and Urban ก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง วิเคราะห์โดย
t-test
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2) ระดับคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบกากับตนเอง วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาวิเคราะห์โดยใช้ค่าฐานนิยม (mode)
และการประเมินทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการปฏิบัติงาน
และผลผลิตของชิ้นงาน วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
1) ข้อมูลการทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบ (TCT-DP) ของ (Jellen and
Urban) ก่อนและหลัง การจัด การเรีย นรู้โดยกระบวนการจั ดการเรียนรู้แบบกากับ ตนเอง โดยวิเคราะห์ด้า น
บุคลิกภาพ กระบวนการคิดแบบต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ของความคิดสร้างสรรค์ ที่ปรากฏออกมาเป็นผลงานด้าน
ต่าง ๆ
2) ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยหัวข้อ การพัฒนาความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง พบว่า
1. ผลของการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเองในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเองในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกากับตนเองในการดาเนินกิจกรรม
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และวางแผนการดาเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ตั้งแต่กระบวนการตั้งเป้าหมาย การสังเกตตนเอง การตัดสินตนเอง และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
ดังนี้
1) การตั้งเป้าหมาย (Goal - Setting) โดยกาหนดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาตั้งเป้าหมาย
ในการเรี ย นรู้ การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในการเรี ย นด้ ว ยตนเอง ประกอบด้ ว ย การตั้ ง เป้ า หมายจ านวนชิ้ น งาน
การตั้งเป้าหมายระดับความรู้ ความเข้าใจ และการตั้งเป้าหมายเกณฑ์ของชิ้นงาน
การจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนนี้ ผู้สอนจะให้นักศึกษาได้ตั้งเป้าหมายความคิดสร้างสรรค์จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะอธิบายลักษณะกิจกรรมที่จะปฏิบัติในวันนี้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
คิดไตร่ตรองเป้าหมายของตนเองอย่างรอบคอบ จากนั้นออกมานาเสนอหน้าเป้าหมายหน้าชั้นเรียน และเขียน
บันทึกเป้าหมายลงไปในใบกิจกรรม
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2) การสังเกตตนเอง (Self - Observation) โดยกาหนดกระบวนการที่ให้นักศึกษาสังเกตการ
ปฏิบัติกิจกรรมของตนเองก่อนการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างและหลังการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่กาหนดขึ้นเอง
โดยการเขียนบันทึก การบอกเล่าให้อาจารย์ และเพื่อนในชั้นเรียนฟัง
การจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนนี้ ผู้สอนจะใช้คาถามเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้สังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมของตนเอง ในเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ ในช่วงก่อนปฏิบัติ
กิจกรรม ระหว่าง และหลังการปฏิบัติกิจกรรม โดยในแต่ละสัปดาห์นักศึกษาจะเลือกแนวทางการสังเกตตนเอง
ในวิธีการที่หลากหลาย และจะบันทึกการสังเกตตนเองลงในใบกิจกรรมแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล
ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละครั้ง เพื่อดูพัฒนาการการปฏิบัติกิจกรรมของ
ตนเองตลอด 10 ครั้ง
3) การตัดสินตนเอง (Judgment Process) โดยกาหนดกระบวนการที่ให้นักศึกษานาเสนอ
ความรู้ ความเข้าใจ นาเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม ชิ้นงาน พร้อมทั้งการเทียบเคียงผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
กับการกาหนดเป้าหมายในการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ โดยการออกมานาเสนอผลการหน้าชั้นเรียน การนาชิ้นงานมา
เทียบเคียงกับเป้าหมาย
การจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนนี้ ผู้สอนจะให้นักศึกษาได้สะท้อ นการตั้งเป้าหมาย จากผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม โดยนาเสนอถึงกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมว่าตนเองมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไร และผลงานที่
ตั้งเป้าหมายไว้ถึงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นไปตามที่ไตร่ตรองไว้หรือไม่ อย่างไร
4) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self – Reaction) โดยเป็นกระบวนการที่ให้นักศึกษาประเมิน
ตนเองที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ โดยการสนทนา
การสัมภาษณ์ การเขียนบันทึก การให้ระดับคะแนนการปฏิบัติงาน ชิ้นงาน ด้วยตนเองจากเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้
การจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนนี้ ผู้สอนจะให้นักศึกษาได้ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของตนเอง
ว่าตนเองมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไรจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองเป็นผู้กากับตนเองและประเมิน
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ โดยการประเมินตนเองแต่ละครั้งนั้นจะให้นักศึกษาได้เลือกวิธีการประเมินด้วยตนเอง
และจะบันทึกการสังเกตตนเองลงในใบกิจกรรมแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลความสามารถด้านความคิด
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละครั้ง เพื่อดูพัฒนาการการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองตลอด 10 ครั้ง
คะแนนทดสอบหลั ง การจั ด กระบวนการจั ด การเรีย นรู้ แบบกากับ ตนเองในการพั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสูงกว่าก่อนการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง
ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมีนัยยะทางสถิติที่ ระดับ.05
2. ระดับทักษะการปฏิบัติงานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์
ระดับทักษะการปฏิบัติงานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
พบว่ า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยด้านความคิดริเริ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด (xˉ = 3.82) รองลงมาคือด้ านความคิด
ละเอียดลออ (xˉ = 3.77) ความคิดคล่องแคล่ว (xˉ = 3.73) และด้านความคิดยืดหยุ่น (xˉ = 3.71) ตามลาดับ
3. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่ได้รับการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่ได้รับการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง พบว่า มีค่าฐาน
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นิยม ระดับ 1 สองด้าน ได้แก่ ด้านความคิดคล่องแคล่ว และด้านความคิดยืดหยุ่น แปลความหมายของพฤติกรรม
การเรียนรู้ได้ว่า พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่ว /ความคิดยืดหยุ่น แต่ยัง
ไม่เด่น ชัด ค่า ฐานนิ ยม ระดับ 2 สองด้ าน ได้ แก่ ด้า นความคิด ริเริ่ม และด้ านความคิดละเอียดลออ แปล
ความหมายของพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ว่า พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความคิดริเริ่ม /ความคิดละเอียดลอออย่าง
เด่นชัด
4. ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้แ บบกากับ ตนเองในการพั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4.1 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ระดับมาก ส่วนในรายด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอความ
คิดเห็น ซั กถาม และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่วมกัน มี ค่า เฉลี่ ย สูง สุ ด (xˉ = 4.60) รองลงมาคือด้ า นผู้ สอนชี้ แ จง
รายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนก่อนเรียนชัดเจน (xˉ = 4.56) และด้านผู้สอนประเมินผลงานและแจ้ง
ผลให้นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (xˉ = 3.84)
4.2 ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ เรีย นที่ มี ต่ อด้ า นการออกแบบและบรรลุ ภาระงาน พบว่ า ใน
ภาพรวมอยู่ระดับมาก ส่วนในรายด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยนักศึกษาได้สะท้อนความรู้สึกที่มีผลปฏิบัติ
กิจกรรมตามภาระงานที่ได้ออกแบบไว้ทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ = 4.52) รองลงมาคือ นักศึกษาได้เลือก
เป้าหมายในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง (xˉ = 4.44) ส่วนนักศึกษาได้ทบทวนและกาหนดผลสาเร็จที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (xˉ = 4.08)
4.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อด้านบรรยากาศการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมอยู่ระดับ
มาก ส่วนในรายด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยบรรยากาศในชั้นเรียนมีความเป็นมิตร มีบรรยากาศแห่ง
ความร่วมมือมากกว่าการแข่งขันกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ = 4.56) รองลงมาคือ บรรยากาศในชั้นเรียนมีการให้
ความสาคัญกับความสุขในการเรียนรู้ (xˉ = 4.24) ส่วนสภาพห้องเรียนเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน
ด้านแสงสว่าง เสียง และอุณหภูมิที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (xˉ = 3.64)
อภิปรายผล
1. ผลของการจัดกระบวนการจัดการเรีย นรู้แบบกากับตนเองในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปรากฏว่าคะแนนทดสอบหลังการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับ
ตนเองในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง เนื่องจาก
นักศึกษาได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการกากับตนเองตลอด 10
สัปดาห์ ทาให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ นรินทร์ สุทธิศักดิ์ (2551)
ที่ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ด้านพลศึกษาภายหลักการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ด้านพลศึกษาของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และแสดงให้
เห็น ว่ า กระบวนการจัด การเรียนรู้แบบกากับ ตนเองมีส่ ว นท าให้ความคิด สร้า งสรรค์ของนั กศึกษาสาขาวิ ช า
การศึกษาปฐมวัยมีการพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัลโดไบแบน (Al-Dhobaiban, 2006) ที่ศึกษาวิจัย
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ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับตนเองกับความสร้างสรรค์ พบว่าการกากับตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
สร้างสรรค์ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วินนี (Winny,1997) ที่พบว่า ผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้โดยการกากับ
ตนเอง (Self-regulation learning) เป็นผู้ที่มีความสาเร็จในการเรียนสูง โดยให้เหตุผลว่า เมื่อผู้เรียนมีการกากับ
ตนเอง จะมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง มีการควบคุมพฤติกรรมในการเรียนสามารถแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง รู้ว่าจะใช้ยุทธวิธีใดในการเรียน มีการจูงใจตนเอง และสามารถควบคุมตนเองให้กระทาพฤติกรรม
เพื่อไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเองมีการให้นักศึกษา
ได้ตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง ซึ่งการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้นั้นต้องใช้กระบวนการคิดผนวกกับการรับรู้หรือการมี
ความเชื่อในความสามารถของตน สอดคล้องกับการวิจัยของ ซิมเมอร์แมน และแบนดูรา (Zimmerman and
Bandura, 1994) ที่พบว่า การรับรู้หรือความเชื่อในความสามารถแห่งตน ประกอบกับการกาหนดเป้าหมาย
ทางการศึกษาของบุคคลมีบทบาทช่วยให้บุคคลมีความสามารถในกิจกรรมการเรียนและการพัฒนาทักษะที่สูงขึ้น
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทั้ ง นี้ ก ารฝึ ก ฝนพั ฒ นาทั ก ษะต้ อ งอาศั ย การฝึ ก ฝนซ้ าซากให้ เ กิ ด ความช านาญประกอบ
กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนาเสนอ ความเชื่อมั่นในความสามารถและการรับรู้ในคุณค่าของเป้าหมาย
จึงมีบทบาทเป็นแรงจูงใจให้เกิดความมานะอดทน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของ มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย
(2009) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทั้งปัจจัยภายในของผู้เรียนและปัจจัยภายนอกของผู้เรียน
ซึ่งปัจจัยภายในของผู้เรียนประกอบด้วย ความรู้เดิม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เชาวน์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
ความสามารถในการเผชิญความยากลาบาก เจตคติต่อการเรียน และความเชื่อมั่นในตนเองมีความสาคัญต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรปัจจัยภายในของผู้เรียน
สูงกว่าอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรปัจจัยภายนอกของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับไอแรน – เนจาด์ และ วินสเลอร์ (IranNejad & Winsler, 2000) ที่อธิบายไว้ว่า ปัจจัยภายในของการกากับตนเอง ทาให้บุคคลจะมีการสร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ และจัดการแก้ปัญหา แม้ว่าการสร้างสรรค์จะมีอุปสรรค แต่มีประโยชน์ในการทาให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการ
เรียน การกากับตนเอง และสร้างสรรค์ นอกจากนี้การให้ผู้เรียนได้ตั้งเป้าหมายด้วยตนเองมีความสอดคล้องกับ
ความคิดสร้างสรรค์ในด้านความคิดริเริ่ม นาไปสู่การสังเกตตนเอง การตัดสินตนเอง และการตอบสนองต่อตนเอง
ซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ป ระกอบทุกขั้น ตอน ซึ่งการจัดกระบวนการจัด การเรียนรู้แบบกากับตนเองใน
การพัฒนาความคิดสร้า งสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมพร หลิมเจริญ (2552) ที่พบว่า หลักการที่สาคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ฝึกปฏิบัติกระบวนการคิดที่ที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์ จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ให้มีอิสระในการ
คิด มีอิสระในการปฏิบัติงาน และมีอิสระในการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจโดยเฉพาะแรงจูงใจจากภายในได้แก่ความ
อยากรู้อยากเห็นและความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น สร้างผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ การ
แก้ปัญหาและการคิดด้วยตนเอง และการเสริมแรงทางบวก จากความสาคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรภัสส ร
อินทรบารุง (2558) ที่พบว่าควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคการสอนระดับปฐมวัย ส่วนอาจารย์และ
บัณฑิตเห็นว่า ควร ปรับ จานวนหน่วยกิต เพิ่มรายวิชา หรือขยายขอบเขตเนื้อหาบางรายวิชา ควรเน้นการบูรณา
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การการคิด โดยเฉพาะ Critical Thinking และ Creative Thinking ใน การจัดการเรียนรู้และเน้นการออกแบบ
การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
2. ระดับทักษะการปฏิบัติงานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านความคิดริเริ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากนักศึกษามีโอกาสที่จะแสดงออกถึง
ความคิดที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร ผ่านการนาเสนอ ชิ้นงาน โดยบรรยากาศในห้องเรียนนักศึกษาที่แสดงออก
ด้านความคิดริเริ่มนั้นจะได้รับคาชมเชยจากอาจารย์ผู้สอน และเพื่อน ๆ ทาให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรมด้านริเริ่ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นข้อสังเกตว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ระดับทักษะการปฏิบัติงานด้านริเริ่มมีค่าเฉลี่สูงที่สุด
รองลงมาคือด้านความคิดละเอียดลออ ด้านความคิดคล่องแคล่ว และด้านความคิดยืดหยุ่น ตามลาดับ โดยตลอด
ระยะเวลา 10 สัปดาห์ที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากกระบวนการกากับตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านความคิด
สร้างสรรค์นั้น กิจกรรมต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้พัฒนาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดอคาโลลี และซากอน (De Caloli and Sagone, 2009) ที่ทาวิจัยเกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์กับ ห้า ปัจ จั ยหลักในการวั ดด้ านบุ คลิ กภาพของนั กเรีย นอิต าลี พบว่ า ความคิดริ เริ่มและความคิ ด
ละเอียดลออ จะมีมากในเด็กผู้หญิง รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพงษ์ เพียสิริ (2552) ที่พบว่านักศึกษา
ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้วยกิจกรรมศิลปะ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการผลิตผลงาน ผลการ
ทดสอบความคิดสร้างสรรค์หลังการฝึกอบรม (Posttest) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์
อยู่ในระดับสูงทุกด้าน ได้แก่ ด้านความคิดริเริ่ม ด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้านความคิดยืดหยุ่น และด้านความคิด
ละเอี ย ดลออ ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะว่ า ความคิ ด สร้า งสรรค์ ส ามารถพั ฒ นาได้ ในทุ ก ระดั บ อายุ แ ละทุ ก สาขาถ้า จั ด
ประสบการณ์อย่างเหมาะสม (Anderson and others, 1970) การที่ทักษะการปฏิบัติงานที่สะท้อนความคิด
สร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้สอนให้นักศึกษาได้ตั้งเป้าหมายความคิด
สร้างสรรค์จากการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดไตร่ตรองเป้าหมายของตนเองอย่าง
รอบคอบ ซึ่งสอดคล้องกับทอแรนซ์ (Torrance, 1972) ที่กล่าวว่าการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ต้องให้ผู้เรียน
มีส่วนริเริ่มกิจกรรมด้วยตนเองมากขึ้น ส่วนในด้านความคิดละเอียดลออซึ่งตามธรรมชาติเพศหญิงจะมีมากในเพศ
หญิง (พิสมัย อาไพพันธุ์, 2549) และจากการที่ผู้สอนใช้คาถามเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้สังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมของตนเอง ในเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ ในช่วงก่อนปฏิบัติ
กิจกรรม ระหว่างและหลังการปฏิบัติกิจกรรมเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดละเอียดลออ
3. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่ได้รับการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง
พบว่า มีค่าฐานนิยม ระดับ 1 สองด้านได้แก่ ด้านความคิดคล่องแคล่ว และด้านความคิดยืดหยุ่น แปลความหมาย
ของพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ว่า พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่ว /ความคิด
ยืดหยุ่น แต่ยังไม่เด่นชัด มีค่าฐานนิยม ระดับ 2 สองด้าน ได้แก่ ด้านความคิดริเริ่ม และด้านความคิดละเอียดลออ
แปลความหมายของพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ว่า พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความคิดริเริ่ม /ความคิดละเอียดลออ
อย่างเด่นชัด ซึ่งผลสังเกตพฤติกรรมนี้มีความสอดคล้องกับผลการประเมินระดับทักษะการปฏิบัติที่สะท้อนความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวจี ปัญญาใส (2557) ในการวัดความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์หลังการใช้รูปแบบการพัฒนาความคิด
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สร้างสรรค์ เป็นเวลา 10 สัปดาห์พบว่าคะแนนด้านการคิดคล่องแคล่ว /การเชื่อมโยงความสัมพันธ์มีค่าต่าสุด คือ
1.50 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการคิดคล่องแคล่ว และความคิดยืดหยุ่นเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในทันที หรือความคิด
ดัดแปลงซึ่งเป็นความสามารถในการคิดหาคาตอบได้หลายทิศทางหลายแง่หลายมุม รวมทั้งต้องสามารถคิดหา
คาตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว และได้คาตอบมากที่สุดในเวลาที่จากัด
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ผู้สอนเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาเสนอความคิดเห็น ซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเอกนฤน บางท่าไม้ (2558) ที่พบว่า วิธีสอนที่สามารถบูรณาการกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งเสริม
การใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ คือ การจัดการเรียนรู้แบบการนาตนเอง การใช้ความกระจ่างในค่านิยม และ
แนวคิดการพัฒนาจิตพิสัยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยผนวกแนวคิดของการใช้ปัญหาเป็นฐาน
การใช้สถานการณ์เป็นฐาน ซึ่งสามารถใช้ให้สอดคล้องผสมผสานกัน และยังสอดคล้องกับ ศิริพงษ์ เพียศิริ (2552)
ที่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้วยกิจกรรมศิลปะ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะ
การผลิตผลงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในอาจารย์ผู้สอน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในการฝึกอบรม บรรยากาศในการฝึกอบรม มากที่สุดทั้งนี้เป็นเพราะว่าความคิด
สร้างสรรค์ให้ความสนุก ความสุขและความพอใจแก่ผู้เรียน (Hurlock., 1982 อ้างถึงใน พาสนา จุลรัตน์, 2548)
จากการที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอความคิดเห็น ซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับ
ทอแรนซ์ (Torrance, 1972) ที่กล่าวว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผู้สอนควรหาเทคนิควิธีในการส่งเสริม
บรรยากาศในการถามคาถามและการค้นหาคาตอบให้น่าสนใจขึ้น ซึ่งเป็นความสามารถในการคิดอเนกนัย ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ในตัวเด็กทุกคน และสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้สูงขึ้น และจากการที่ผู้สอน
ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนก่อนเรียนชัดเจนทาให้ผู้เรียนเข้าใจเป้าหมายและวิธีการศึกษาทา
ให้ผู้เรียนได้กาหนดเป้าหมาย สังเกตตนเอง ตัดสินตนเอง และแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ส่วนด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อด้านการออกแบบและบรรลุภาระงาน ที่นักศึกษามีความพึง
พอใจสูงสุดที่ได้สะท้อนความรู้สึกที่มีผลปฏิบัติกิจกรรมตามภาระงานที่ได้ออกแบบไว้ทุกครั้ง เป็นการให้ผู้เรียนได้
แสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแบนดูรา และเคอร์วอนน์ (Bandura and Cervone,
1986) ได้ ศึ ก ษาผลของการตั้ ง เป้ า หมายร่ ว มกับ การให้ข้ อมู ล ป้ อนกลั บ ต่ อแรงจู ง ใจในการท างาน การรับ รู้
ความสามารถของตนเองและความพึงพอใจในการทางานของนักศึกษาผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่มีการตั้งเป้าหมาย
ร่วมกับการให้ข้อมูลป้อนกลับมีแรงจูงใจในการทางาน การรับรู้ความสามารถของตนเอง และมีความพึงพอใจใน
การทางานมากกว่ า กลุ่ ม อื่น ๆ กลุ่ ม ที่มี การตั้ ง เป้ า หมายเพี ย งอย่ า งเดี ย ว มี แรงจู งใจในการทางาน การรับ รู้
ความสามารถของตนเอง และมีความพึงพอใจในการทางานมากกว่ากลุ่มที่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพียงอย่าง
เดียว และกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพียงอย่างเดียว มีแรงจูงใจในการทางาน การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และความพึงพอใจในการทางานมากกว่ากลุ่มควบคุม ส่วนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อด้านบรรยากาศการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเป็นมิตร มีบรรยากาศแห่ง
ความร่วมมือมากกว่าการแข่งขันกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ แฮนลา และคณะ (Heinla and others, 2012) ที่
พบว่าบรรยากาศทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ ถ้าบรรยากาศทางสังคมดีจะส่งผลให้มีความคิด
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สร้างสรรค์สูงขึ้น และการที่ผู้สอนจัดบรรยากาศที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัยในการคิดและ
กระทาจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
1.1 จากผลการวิ จั ยพบว่ ากระบวนการจั ด การเรีย นรู้แบบกากับ ตนเองท าให้นั กศึกษาพั ฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์สูง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ให้นักศึกษาได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
วางแผนการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตั้งแต่กระบวนการตั้งเป้าหมาย การสังเกตตนเอง การตัดสินตนเอง
และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
1.2 การพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ะท้ อ นความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
การศึกษาปฐมวัยต้องมีการพัฒนาทั กษะความคิดสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่ความคิดริเริ่มความคิด
ละเอียดลออ ความคิดคล่องแคล่ว และความคิดยืดหยุ่นให้สูงขึ้น
1.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกากับตนเองเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ต้องดาเนินการโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอความคิดเห็น ซักถาม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนก่อนเรียนชัดเจน ประเมินผลงานและแจ้งผลให้
นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขทุกครั้ง
1.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกากับตนเองเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ต้องดาเนินการให้ผู้เรียนได้เลือกเป้าหมายในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีการ
ทบทวนและกาหนดผลสาเร็จที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ในการออกแบบและบรรลุภาระงานของตน
1.5 การจั ด บรรยากาศการเรีย นรู้แบบกากับ ตนเองเพื่ อการพั ฒ นาความคิ ด สร้า งสรรค์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้มีความเป็นมิตร มีการร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน ให้ความสาคัญกับ
ความสุขในการเรียนรู้ และห้องเรียนต้องเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในด้านแสงสว่าง เสียง และ
อุณหภูมิที่เหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยถึงความสัมพันธ์ของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบอื่น ๆ กับการ
พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู
2.3 ควรมี การวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นารู ป แบบการจั ด กระบวนการเรีย นรู้เ พื่ อพั ฒ นาทั กษะความคิ ด
สร้างสรรค์ในการสอนระดับปฐมวัย
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