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บทคัดย่อ1
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ต่อทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ
ที่ส่ง ผลต่อทักษะการคิดแก้ปัญ หาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการคิด แก้ปัญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่ม ตัวอย่ างคือ นักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จานวน 800 คน โดย
การสุ่ม แบบหลายขั้น ตอน เครื่องมือ ที่ใ ช้ใ นการวิ จัย ประกอบด้ วย 1) แบบทดสอบการคิดแก้ปั ญหาอย่า ง
สร้างสรรค์ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .910 2) แบบวัด มี 5 ฉบับ ได้แก่ แบบวัดเจตคติต่อการ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ แบบวัดมโนภาพแห่งตน แบบวัดความเชื่ออานาจภายในตนเอง และแบบวัดความสนในเรียน ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .901, .919, .879, .832 และ .800 ตามลาดับ 3) แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมลิสเรล
ผลการวิจัยพบว่า 1) โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
= 68.504, df = 53, /df = 0.989, p = 0.07447, CFI = 0.999, GFI = 0.993, AGFI = 0.916,
RMSEA = 0.0191, RMR = 0.0154 2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์คือ
เจคติต่อการเรียน ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออานาจภายในตน
ความสนใจเรียน และมโนภาพแห่ง ตน 3) แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย
ครูผู้สอนจะต้องมีรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง รู้จักวิธีการกาหนดปัญหา การค้นหาความคิด
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การเลือกกลวิธีในการแก้ปัญหา การประเมินผล การประยุกต์ใช้และการร่วมมือกัน ปฏิบัติ และนักเรียนจึงจะ
เกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสรรค์
คาสาคัญ ปัจจัยเชิงสาเหตุ แนวทางการพัฒนาทักษะ ทักษะการคิดแก้ปัญหา
Abstract
The purposes of this research were: (1) to develop the causal factors model with
direct and indirect influence on creative problem-solving process of grade 10 students; (2) to
study the influence of independent variables on the creative problem-solving process of
grade 10 students; (3) to study development guidelines on creative problem-solving process
of grade 10 students. The sample consisted of 800 grade 10 students under the Secondary
Educational Service Area Office 21 in the academic year 2018, obtained through multi-stage
sampling. The research instruments were: (1) a creative problem-solving process test, with
the reliability of .910; (2) 5 tests: a study attitude test, an achievement motivation test,
a self-concept test, an internal locus of control test, and a learning attention test, with the
reliability of .901, .919, .879, .832, and .800 respectively; (3) an interview form. The analysis
of the structural equation modeling employed the LISREL Program.
The results revealed that: 1) the measurement model that had been developed
was valid and well fitted to the empirical data as seen from = 68.504, df = 53, /df =
0.989, p = 0.07447, CFI = 0.999, GFI = 0.993, AGFI = 0.916, RMSEA = 0.0191, RMR = 0.0154;
2) the variable that directly influenced the creative problem-solving process was the study
attitude. The variables that had both direct and indirect influence were the achievement
motivation, internal locus of control, study attitude, and self-concept; (3) the development
guidelines on creative problem-solving process suggested using hands-on learning, knowing
how to determine the problem, searching for ideas, choosing problem-solving strategies,
evaluation, application and joint actions, for inducing creative problem-solving skills.
Keywords: causal factors, guidelines on skill development, problem solving skills
บทนา
การคิดแก้ ปัญหาอย่ างสร้างสรรค์ คือ ทักษะการคิดขั้นสู งที่เน้นผู้เ รียนเป็น สาคัญ ใช้ ปัญหาหรื อ
วัตถุ ประสงค์ การเรีย นรู้ เป็ นตั วกระตุ้ นการเรี ยนรู้ข องนัก เรี ยน ที่ อาศัยความคิ ดสร้า งสรรค์ และความคิ ด
วิจารณญาณ ในการแก้ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) สอดคล้องกับความหมายของ Isaksen (1995)
กล่าวว่า การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นกรอบแนวคิด วิธีการที่ได้รับการออกแบบในการช่วยเหลือผู้แก้ปัญหา
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ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการนาไปสู่เป้าหมายด้วยความสาเร็จ สามารถเอาชนะอุปสรรคและการ
ส่งเสริมพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ ยุดา รักษ์ไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ (2542) ให้ความหมายว่า
การแก้ ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นศาสตร์แ ละศิล ป์เป็น กระบวนการที่ต้องใช้ทั้ง ความคิ ดริเริ่ มสร้า งสรรค์
สัญชาติญาณและการหยั่งรู้ จินตนาการ การคิดเชิงวิเคราะห์ การวินิจฉัย การตัดสินใจ และการจัดทาแผนการ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ให้การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการมุ่งหาคาตอบและแก้ปัญหา รวมถึง
การพัฒนาสภาวะที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยการทางานร่วมกันระหว่างการคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิจารณญาณ
การคิดสร้างสรรค์ทาได้โดยให้คิดลึกและหลากหลายที่สุด ปราศจากการตัดสินความคิดต่าง ๆ ว่าดีหรือไม่
จนถึงระยะหนึ่งจึงพิจารณาความคิดเหล่านั้นด้วยการคิดวิจารณญาณ ในการเลือกและประเมินวิธีการแก้ปัญหา
จนได้วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหาและนาไปแก้ปัญหาโดยเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถ
แก้ปัญหาได้และควบคุมตนเองได้เพื่อ ที่จะได้แก้ปัญหาด้วยความรอบคอบ สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน์ (2556)
กล่าวว่า การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นความคิดสร้างสรรค์ชั้นทุติยภูมิ คือ มีการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ที่มี
ความแปลกใหม่ หลากหลายได้จากการคิดสร้างสรรค์ทั้งในด้านการคิดคล่อง ริเริ่ม ยืดหยุ่น และละเอียดลออ
ซึ่งเป็นการคิดสร้างสรรค์ขั้นปฐมภูมิ แล้วจึงพิจารณานาไปใช้ในการแก้ปัญหาในขั้นทุติยภูมิ
ปัจจัยเชิง สาเหตุที่มีอิทธิพลต่ อการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นตัวแปรหรือกลุ่มตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ในรูปที่เป็นสาเหตุโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมหรือทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดยได้มีผู้ที่
ทาการศึก ษา เช่น ธีร์ กัญ ญา โอชรส (2551) ได้ศึก ษาปั จจัย เชิง สาเหตุที่ส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และบรรยากาศในชั้นเรียน รักยิ่ง หงส์ประสิทธิ์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
การคิดขั้นสูง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีโดยตัวแปรสาเหตุที่มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดขั้นสูงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเชื่ออานาจภายในตน เจตคติต่อ
การเรียน ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง สไตล์การเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และสุดาทิพย์ นนตระอุดร ( 2556)
ได้ศึกษาการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรงบวกต่อ ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความพยายาม ที่จะเอาชนะอุปสรรคเพื่อให้ได้รับความสาเร็จ
มีความมั่นใจ รับรู้ของตนเองว่าสามารถ แก้ปัญหาที่ แตกต่างกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ สามารถนา
ความรู้ทักษะและหลักการต่าง ๆ ที่เรียนมาช่วยในการหาคาตอบซึ่งจะทาให้นักเรียนมีการแก้ปัญหาสูงด้วย
แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญ หาอย่างสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดหนึ่งของการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้ปัญหาหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้เป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน ที่อาศัย
ความคิ ดสร้ างสรรค์ และความคิด วิจ ารณญาณ ในการแก้ ปัญหา โดยให้ นักเรี ย นท ากิจ กรรมการเรี ยนรู้
รายบุคคล กระบวนการกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกัน มีการบันทึก และการอภิปราย การสร้างความรู้
หรือบรรลุจุดมุ่งหมายด้วยตนเอง และจัดกิจกรรมที่มีความสมดุลทั้งอารมณ์และประสิทธิผลของการแก้ปัญหา
โดยครูเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการคิดเป็นการพัฒนาการคิดขั้นสูง เช่น การคิดอย่างมี
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วิจารณญาณกระบวนการคิดอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ความคิด คาตอบที่ดีที่สุด มีความสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ
โดยผ่านการพิจารณาและประเมินข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หลักฐาน และความคิดเห็นอย่างรอบด้าน
ทั้ง ทางกว้าง ลึกและไกล รวมทั้งการพิจารณากลั่นกรองคุณโทษ และคุณค่าที่แท้จริงของเรื่องที่คิด การคิด
สร้างสรรค์ การคิดในทางที่ทาให้ดีขึ้น หรือการคิดสร้างสิ่งใหม่ ที่มีลักษณะใหม่ แตกต่างไปจากเดิมและเป็น
ความคิดต้นแบบ ที่ใช้การได้จริง ได้ผลดีกว่าของเดิม และมีความสมเหตุสมผลที่คนทั่วไปยอมรับได้ (ทิศนา
แขมมณี, 2554) โดยการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด การจัด ประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการมากกว่าเนื้อหาสาระวิชา สร้างองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน 3 ด้านคือ 1) ด้าน
ความรู้ 2) ด้านกระบวนการ 3) เจตคติ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความเหมาะสม ความต้องการของผู้เรียน
โดยหาเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ แปลก ๆ มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง คอยติดตามให้กาลังใจพร้อม
ทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีอิสระในการแสดงออกด้วยการพูด หรือการกระทาตามจินตนาการและความพึง
พอใจของผู้เรียน ก็จะช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และยังมีการส่งเสริมครูให้มีรูปแบบการสอน
ที่เหมาะสมกับนักเรียน อย่างเช่น จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติและการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติเพื่อส่งให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดแก้ปั ญหาเชิงสร้างสรรค์ ทาพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากสภาพปัญหาและเหตุผลดัง กล่าวข้างต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญที่จะศึกษาตัวแปรที่มี
อิทธิ พลต่อ ทักษะการคิด แก้ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ของนัก เรี ยนชั้นมั ธยมศึ กษาปีที่ 4 ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่จะนาปัจจัย
เหล่านี้มาเป็นสารสนเทศในการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพของนักเรียนต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 สังกัด
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ซึ่งมีทั้งหวัด 17 อาเภอ มีจานวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 56
โรง แยกเป็ นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 3 โรง โรงเรียนขนาดใหญ่ 6 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 15 โรงและ
โรงเรียนขนาดเล็ก 32 โรง มีนักเรียนทั้งหมด 5,901 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ นการวิจัยครั้งนี้ เป็นนั กเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 4 ปีการศึกษา 2561
สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 กาหนดขนาดของตัวอย่าง โดยกาหนดตามกฎของ
Lindeman, Merenda & Gold (1980 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) กาหนดว่าอัตราส่วนระหว่าง
หน่วยตัวอย่างและจานวนตัวแปรควรจะเป็น 20 คน ต่อ 1 ตัวแปร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ตามโมเดลสมมติฐานการ
วิจัยมีจานวนตัวแปรทั้งสิ้น 23 ตัวแปร ดังนั้นเมื่อใช้เกณฑ์ 20 คน ต่อ 1 ตัวแปร จึงได้ตัวอย่างจานวน 460 คน
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้มีความเพียงพอที่จะวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้
ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 800 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi – stage random
sampling) โดยมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 สุ่มอาเภอในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 เป็นหน่วยการสุ่ม
สุ่มมา 50% จากทั้งหมด 17 อาเภอ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก ได้
9 อาเภอ คือ อาเภอเมืองหนองคาย อาเภอท่าบ่อ อาเภอโพนพิสัย อาเภอ โซ่พิสัย อาเภอปากคาด อาเภอเมือง
บึงกาฬ อาเภอพรเจริญ อาเภอศรีวิไล อาเภอเซกา มีโรงเรียน 41 โรง
ขั้นที่ 2 แบ่งกลุ่มโรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาด
ใหญ่พิเศษ ตามเกณฑ์ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
1. โรงเรียนขนาดเล็ก
มีจานวนนักเรียน
1 – 499
คน
2. โรงเรียนขนาดกลาง
มีจานวนนักเรียน 500 – 1,499 คน
3. โรงเรียนขนาดใหญ่
มีจานวนนักเรียน 1,500 – 2,499 คน
4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีจานวนนักเรียน
2,500 คนขึ้นไป
ผลปรากฏว่า อาเภอเมืองหนองคายได้โรงเรียนขนาดเล็ก 5 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรง
และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 1 โรง อาเภอท่าบ่อ ได้โรงเรียนขนาดเล็ก 4 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรง และ
โรงเรียน ขนาดใหญ่ 1 โรง อาเภอโพนพิสัยได้โรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 3 โรง และโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 โรง อาเภอ โซ่พิสัยได้โรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรง และโรงเรียน
ขนาดใหญ่ 1 โรง อาเภอปากคาด ได้โรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 1 โรง อาเภอเมืองบึงกาฬ
ได้โรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 1 โรง อาเภอพรเจริญ ได้
โรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรง และโรงเรียน ขนาดใหญ่ 1 โรง อาเภอศรีวิไล ได้โรงเรียน
ขนาดเล็ก 1 โรง และ โรงเรียน ขนาดใหญ่ 1 โรง อาเภอเซกา ได้โรงเรียนขนาดเล็ก 4 โรง โรงเรียนขนาดกลาง
1 โรง และโรงเรียน ขนาดใหญ่ 1 โรง รวมทั้งสิ้น 41 โรง
ขั้นที่ 3 สุ่มโรงเรียนตามขนาดโรงเรียนโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random
sampling) มีขนาดโรงเรียนเป็นชั้นและโรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม โดยสุ่มมาขนาดละ 50% ได้โรงเรียน
ขนาดเล็ก 6 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 7 โรง โรงเรียนขนาดใหญ่ 6 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 3 โรง
รวมทั้งสิ้น 22 โรง
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ขั้นที่ 4 กาหนดห้องเรียนในโรงเรียนที่สุ่มได้แต่ละขนาดเป็นตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ 50% ของ
จานวนห้องเรียนในโรงเรียนที่สุ่ม ได้ห้องเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 6 ห้องเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 7 ห้องเรียน
โรงเรียนขนาดใหญ่ 6 ห้องเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 3 ห้องเรียน รวมจานวนห้องเรียนทั้งสิ้น 22
ห้องเรียน ได้นักเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 800 คน ซึ่งมีจานวนมากกว่าจานวนตัวอย่างที่กาหนดไว้ และ
เพื่อให้ตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ผู้วิจัยจึงใช้ตัวอย่างทั้งสิ้น 800 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ชนิด ดังนี้
1. แบบทดสอบการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก เป็นแบบทดสอบที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามองค์ประกอบของการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จานวน 40 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง
1.00 ถือว่าเป็นข้อคาถามที่นาไปใช้ได้ มีค่าความยากรายข้อ (p) ตั้งแต่ 0.37 ถึง 0.67 ค่าอานาจจาแนกรายข้อ
(r) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.58 และมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .910
2. แบบวัดปัจจัยเชิงสาเหตุต่อทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีจานวน 74 ข้อ ได้แก่
2.1 แบบวัดเจคติต่อการเรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
5 ระดับ จานวน 15 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.99 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .901
2.2 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
5 ระดับ จานวน 18 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.99 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .919
2.3 แบบวัดมโนภาพแห่งตน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
5 ระดับ จานวน 12 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่ 0.43 ถึง 0.99 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .879
2.4 แบบวัดความเชื่ออานาจภายในตน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale) 5 ระดับ จานวน 16 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.87 และมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .832
2.5 แบบวัดความสนใจเรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
5 ระดับ จานวน 13 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.84 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .800
3. แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการโรงเรียนและครูผู้สอน จะเกี่ยวกับ
แนวทางและวิธีการที่ทาให้เกิดกระบวนการ เทคนิค รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อขอรับหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยนาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยไปยื่นหนังสือด้วยตนเองเพื่อเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อขอความร่วมมือให้ทางโรงเรียนจัดเตรียมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และนัดวันเวลาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล
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3. เตรียมเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
4. ผู้วิจัยนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ไปทดสอบวัดและสอบถามนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างตามกาหนดเวลาที่นัดหมายกับทางโรงเรียนด้วยตนเอง และฝากเพื่อนครูช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของกระดาษคาตอบที่นักเรี ยนสอบพร้อมตรวจสอบการ
ตอบแบบวัด และแบบสอบถามทุกฉบับ
6. นาผลการตอบไปตรวจให้คะแนน เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจากแบบวัดและแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อคานวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความโด่ง (kurtosis) และความเบ้ (skewness) ของ
ข้อคาถามของแบบทดสอบและแบบวัด
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ใช้มีดังนี้
2.1 คานวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างข้อคาถามทั้งหมดโดยใช้สูตรของ
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
2.2 ตรวจสอบเมตริกซ์สหสัมพันธ์ของข้อมูลแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติหรือไม่
3. ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation
Modeling : SEM) ด้วยสถิติการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) แบบมีตัวแปรแฝง (latent variable) โดย
นาเมตริกซ์สหสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีคุณสมบัติตามการตรวจสอบข้างต้น มาวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ด้วยการพิจารณาความกลมกลืนระหว่าง
โมเดลตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์จากค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน ดังนี้
3.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi – Square : ) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติว่าฟังชั่น
ความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ การคานวณค่าไค – สแควร์ คานวณจากผลคูณขององศาอิสระกับค่าของฟังชั่น
ความกลมกลืน ถ้าค่าสถิติไค – สแควร์มีค่าสูงมาก แสดงว่าฟังชั่นความกลมกลืนมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ นั่นคือ โมเดลตามสมมุติฐานไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้าค่าสถิติไค–สแควร์
มีค่าต่ามาก ยิ่งมีค่าใกล้ศูนย์มากเท่าไร แสดงว่า โมเดลตามสมมุติฐาน มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) นอกจากนั้นได้เสนอว่า โมเดลที่มีความกลมกลืน คือ โมเดลที่มีค่าไค – สแควร์
ใกล้เคียงกับค่าองศาอิสระ (df) ซึ่งตัวบ่งชี้ คือ ค่าความน่าจะเป็น (prob หรือ sig) จะต้องไม่มีนัยสาคัญ (p >
.05) สมบัติ ท้ายเรือคา (2553)
3.2 ดัชนีอัตราส่วนไค – สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square Ratio) เป็นอัตราส่วนระหว่าง
ค่าสถิติไค – สแควร์กับจานวนองศาอิสระ (ไค – สแควร์หารองศาอิสระ : /df) โดย Bollen (1989 อ้างถึงใน
สุภมาส อังศุโชติ, 2552) เสนอว่าควรมีค่าน้อยกว่า 2

ดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
246 วารสารการวั
JOURNAL OF EDUCATIONAL MEASUREMENT, MAHASARAKHAM UNIVERSITY
3.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI) ดัชนี GFI จะมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 – 1 และดัชนี GFI ที่เข้าใกล้ 1 หรือประมาณ .90 ขึ้นไปแสดงว่าโมเดล ตามสมมุติฐานมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
3.4 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index : AGFI)
ได้จากการนาดัชนี GFI มาปรับแก้ เนื่องจากค่า GFI เป็นค่าที่ประมาณจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น เพื่อปรับแก้ให้
ใกล้เคียงกับค่าจากประชากรจึ งทาการปรับแก้ ซึ่งการปรับแก้ต้องคานึงถึงจานวนตัวแปร ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง และค่าองศาอิสระ ซึ่งค่าดัชนี AGFI นี้มีคุณสมบัติเหมือนกับดัชนี GFI เพียงแต่ค่า AGFI ที่ได้จะมีค่าต่า
กว่า GFI เสมอ หากพบว่าค่า AGFI มีค่าเข้าใกล้ 1 หรือประมาณ .90 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลตามสมมุติฐานมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
3.5 ดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษ (Root Mean Squared Residual: RMR) วิธีการนี้ค่า
ดัชนี RMR ยิ่งเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความกลมกลืนกับโมเดลตาม
สมมุติฐาน ซึ่งถ้าดัชนี RMR มีค่าน้อยกว่า .20 ก็ถือว่าโมเดล มีความกลมกลืนแล้ว (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
3.6 ดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณ (Root Mean Squared
Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกความไม่กลมกลืนของโมเดลตามสมมุติฐานกับเมทริกซ์
ความแปรปรวนร่วมของประชากร ซึ่งถ้าดัชนี RMSEA มีค่าน้อยกว่า .08 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนแล้ว
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
3.7 ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) เป็นดัชนีที่มา
ปรับแก้ของ RFI เพื่อให้ดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ดัชนีนี้จึงเป็นดัชนีที่มาจากฐานของค่า ไค - สแควร์ แบบ
noncentrality ด้วยเช่นกัน และเป็นดัชนีหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากเป็นอีกดัชนีที่ไม่ได้รับผลกระทบ
จากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยเกณฑ์การตัดสินที่นิยมใช้ก็คือต้องมีค่ามากกว่า .90 จากค่าสถิติหรือดัชนี ที่ใช้
ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ข้างต้น
ผลการวิจัย
1. การพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากค่าสถิติ
ที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไค-สแควร์
ซึ่งมีค่าเท่ากับ
68.504 ที่ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 53 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.07447 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลัง
สองของส่วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ 0.0154 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.993 และดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.916 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. จากผลการวิจัยพบว่า ความเชื่ออานาจภายในตน (ILC) มโนภาพแห่งตน (SC) ความสนใจเรียน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียน (AL) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (AM) กับ
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ตัวแปรการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (CPS) มีความสัมพันธ์กันสูงสุดมีค่าเท่ากับ .596 รองลงมาคือตัวแปร
เจตคติต่อการเรียน (AL) มีค่าเท่ากับ .104 ตัวแปรความเชื่ออานาจภายในตน (ILC) มีค่าเท่ากับ .054 ตัวแปร
ความสนใจเรียน (LA) มีค่าเท่ากับ .021 และตัวแปรมโนภาพแห่งตน (SC) มีค่าเท่ากับ .018
เมื่อพิจารณาตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (AM) เป็นตัวแปรตาม พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง
ได้แก่ ตัวแปรความเชื่ออานาจภายในตน (ILC)
เมื่อพิจารณาตัวแปรเจตคติต่อการเรียน (AL) เป็นตัวแปรตาม พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง
ได้แก่ ตัวแปรความเชื่ออานาจภายในตน (ILC) ตัวแปรมโนภาพแห่งตน (SC) และตัวแปรความสนใจเรียน (LA)
เมื่อพิจารณาตัวแปรการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็ นตัวแปรตาม พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรง ได้แก่ ตัวแปรเจตคติต่ อการเรียน (AL) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ตัวแปร
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (AM) ตัวแปรความเชื่ออานาจภายในตน (ILC) ตัวแปรมโนภาพแห่งตน (SC) และตัวแปร
ความสนใจเรียน (LA)
เมื่อพิจารณาเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า สัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์
ของตัว แปรแฝงเป็น บวกทั้ งหมด โดยตั วแปรแรงจู ง ใจใฝ่สั ม ฤทธิ์ (AM) มี ค วามสัม พั นธ์ กั บตั ว แปรการคิ ด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (CPS) เท่ากับ .596 รองลงมาคือ ตัวแปรเจตคติต่อการเรียน (AL) มีค่าเท่ากับ .140
ตัวแปรความเชื่ออานาจภายในตน (ILC) มีค่าเท่ากับ .054 ตัวแปรความสนใจเรียน (LA) มีค่าเท่ากับ .021 และ
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่าสุดคือ ตัวแปรมโนภาพแห่งตน (SC) มีค่าเท่ากับ .018
3. แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 มีดังนี้
3.1 การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปั ญ หา เพื่อให้นัก เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิ ด
แก้ปัญหา
3.2 การจัดการเรียนแบบร่วมมือกัน โดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน เน้น
กระบวนการกลุ่มโดยให้นักเรียนระดมความคิดช่วยกัน โดยให้แต่ละกลุ่มมีโจทย์ที่ แตกต่างกันแล้วใช้วิธีหา
คาตอบคนละวิธี
3.3 การจัดการเรียนรู้แบบ STEM เพราะการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคาถาม
แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถนาข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการ
กับชีวิตประจาวันได้
3.4 การจัดการเรียนรู้แบบ active learning เป็นการช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมช่วยฝึกการคิด
แก้ปัญหาและการคิดแบบสร้างสรรค์ได้อย่างดี
3.5 ครูต้องสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีวิธีนาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กิจกรรม
การการเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.6 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem based Learning (PBL) โดยครูกาหนด
ปัญหาแล้วสร้างกิจกรรมให้นักเรียนหาวิธีคาตอบเพื่อนามาร่วมกันอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุและผล
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3.7 การจัดการเรียนรู้โดยกาหนดปัญหาสถานการณ์ เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาร่วมกันมีการระดม
ความคิด หาวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาได้
3.8 การใช้คาถามกระตุ้นการเรียนรู้นักเรียน ซึ่งจะเน้นคาถามปลายเปิด โดยครูจะต้องคอยถาม
นักเรียนอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความกระตือรือร้นต่อการเรียนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดมากขึ้น
3.9 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรกาหนดสถานการณ์จริงและมีการทดลองที่หลากหลาย
เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการคิดสูงขึ้น
3.10 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งจะทาให้นักเรียนได้ฝึกการลงมือปฏิ บัติจริง การสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเองจะทาให้เกิดการคิดแก้ปัญหาและเกิดทักษะการสร้างสรรค์ของนักเรียนสูง
3.11 การเรียนรู้แบบ learning by doing โดยผู้เรียนได้กระทาสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผ่านการ
ปฏิบัติการจริงคือ ผู้เรียนได้ฝึกในสภาพสิ่งแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิดและลงมือทาสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
3.12 การจัดทาแผนการเรียนรู้ ซึ่งครูทาการวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุง แก้ไขตามบริบทการเรียนรู้ของนักเรียน นาแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้แผนการจัดการเรีย นรู้มีประสิทธิภาพและหลังการสอนทุกกิจกรรมครูต้องสรุป
บทเรียน เพื่อสะท้อนผลของการทากิจกรรม และนักเรียนควรร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ทัก ษะการคิ ด แก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ของนัก เรีย นชั้น มั ธยมศึก ษาปี ที่ 4 สานั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 21 พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากโมเดลสมมุติฐานที่ สร้างขึ้น
ได้ศึกษามาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จึงทาให้โมเดลตามสมมุติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตามหลักการการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การกาหนดปัญหา โดยการศึกษารายละเอียดของสถานการณ์
ทาความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาให้ครอบคลุมทุกด้าน การค้นหาความคิด เป็นการสร้า งทางเลือกทั้งที่เป็น
วิธีปกติและวิธีที่แปลกใหม่ให้หลากหลาย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธีการแก้ปัญหาให้มากที่สุด การ
เลือกกลวิ ธีในการแก้ปัญ หา การคิดออกแบบ วางแผน การค้ นหาข้อสรุ ปจากหลากหลายแนวทางในการ
แก้ปัญหาการร่วมมือกันปฏิบัติ การนาแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติให้สาเร็จ การประเมินผลและการประยุกต์ใช้ โดย
จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง รวมทั้งการคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดแก้ ปัญ หาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ซึ่งมิ่งขวัญ ภาคสัญไชย (2551) พบว่า การที่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ คือ ปัจจัยภายในของผู้เรียนและปัจจัยภายนอกผู้เรียน โดยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มี
อิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์สูงสุดคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สอดคล้องกับปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2553)
กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นแรงที่จะทาสิ่งต่าง ๆ ให้ได้รับความสาเร็จ บุคคลที่มีความแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สูงจะมีความมานะพยายามอดทน ทางานมีแผน ตั้งระดับความหวังไว้สูง และพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรค
ต่าง ๆ เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงไปได้ ส่วนผู้ ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่า มีลักษณะของการทางานที่ไม่มีเป้าหมาย

ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน 2563
Vol. 26 No. 1 : January - June 2020

249

หรือตั้งเป้าหมายง่าย ๆ เพราะกลัวความล้มเหลวในการทางาน นอกจากนั้น รักยิ่ง หงส์ประสิทธิ์ (2554) พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดขั้นสูง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิด
ขั้นสูงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเชื่ออานาจภายในตน เจตคติต่อการเรียน ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง
สไตล์การเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ Rincover (2003) พบว่า การที่นักเรียนมีความเชื่ออานาจภายใน
ตนจะแสดงพฤติกรรมที่โรงเรียนและการใช้ชีวิตประจาวันได้ดีกว่านักเรียนที่มีความเชื่ออานาจภายนอกตน โดย
นักเรียนที่เชื่ออานาจภายนอกตนจะมีความคาดหวังต่ากว่าและมักจะเลือกทางเลือกที่ง่ายกว่าและล้มเลิกอย่าง
รวดเร็วซึ่งความรู้สึกที่แสดงการไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จะขยายไปยังสถานการณ์อื่น ๆ และมีอิทธิพลต่อ
ทางทัศนคติ และแรงจูงใจต่อการกระทาทั้งหมดของนักเรียนซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ภาพกับเพื่อน
ใหม่ หรือการพยายามปรับปรุงสัมพันธภาพกับผู้อื่นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นซึ่งสอดคล้องกับรุ่งนภา กลิ่นกลาง (2557)
พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบปกติ นอกจากนั้น
รัชกร ประสีระเตสัง (2558) พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้น 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ข้อตกลงเบื้องต้น
ทางการเรียนรู้ข องทฤษฎีการสร้า งความรู้ หลักการ จุดมุ่งหมาย ขั้น ตอนการจัดการเรียนรู้ ระบบสัง คม
หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน ส่งผลให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์สูงขึ้น
2. ตัว แปรที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่อ การคิ ดแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ข องนั กเรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ผู้วิจัยจะนามาอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ได้แก่ ตัวแปรเจตคติต่อการเรียน เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาอิทธิ พลโดยรวม พบว่ามี
อิทธิพลในทางบวก เนื่องจากเจคติต่อการเรียน เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างความรู้ ความรู้สึก และ
การกระทาของนักเรียน การแสดงสภาพความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและอารมณ์ ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนที่มีต่อการเรียนซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้ง ทางบวกหรือทางลบโดยทฤษฎีเจคติต่อการเรียนของ Freeman
(1970 อ้างถึงใน มิตรชัย มีชัย, 2544) เชื่อว่าเจตคติเกิดจากการวางเงื่อนไขและการเสริมแรง การเรียนรู้ทาง
สังคมทาให้เกิดเจตคติ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมจะสร้างความรู้สึกและความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ความรู้สึกทางบวกหรือทางลบต่อสิ่งที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ สิ่งล่อใจจะเป็นตัวกาหนดเจตคติ
เจตคติทางบวกจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่งล่อใจ ดังนั้นการที่บุคคลแสวงหาข้อมูลเพื่อยืนยันว่าความรู้ความ
เข้าใจของตนถูกต้อง ถ้าความรู้ความเข้าใจสอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจของคนอื่น ๆ ก็จะแสวงหาความ
สอดคล้องจากคนอื่น ๆ มากขึ้น ในทางตรงข้ามหากความรู้ความเข้าใจของตนไม่สอดคล้องกับความรู้ความ
เข้าใจของคนอื่น ๆ บุคคลนั้นก็จะพยายามให้ความสอดคล้องนั้นหมดไปหรือน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับธีร์กัญญา
โอชรส (2551) พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งผลให้นักเรียนมีความคิด
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สร้างสรรค์ และยังสามารถแก้ปัญ หาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ McGuire (1969 อ้างถึงใน
สุวรรณีย์ บุญบูชาไชย, 2545) ได้อธิบายว่า เจคติต่อการเรียน เป็นความรู้ความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อการเรียน
มีความพร้อมหรือความโน้มเอียงที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองต่อการเรียน ในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่ง เช่น สนับสนุนหรือคัดค้าน การตอบสนองจะเป็นในทิศทางใดขึ้นอยู่กับความเชื่อ หรือความรู้สึกของบุคคล
2.2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่
2.2.1 แรงจูง ใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
อิทธิพลโดยรวมพบว่า มีอิทธิพลในทางบวก โดยนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ดีต่อการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์จะมีความเพียรพยายาม อดทน ทางานมีแผนตั้งระดับความหวัง ไว้สูง และพยายามที่จะเอาชนะ
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงไปได้ เชื่อในสิ่งที่มีเหตุผล มีการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความกล้าเสี่ยง
พอสมควร ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความต้องการทราบผลของการตัดสินใจที่แน่ชัด การ
รู้จักวางแผน และมีทักษะการจัดระบบงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hermans (1970) ที่ได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความต้องการได้รับผลสาเร็จจากการกระทาในสิ่งที่ยาก
ต้องการเอาชนะอุปสรรค และบรรลุถึงมาตรฐานอันดีเยี่ยม ต้องการเป็นคนเก่งมีความสามารถในการแข่งขัน
และเอาชนะคนอื่ น ต้ องการเพิ่ม การยอมรั บตนเอง โดยการบรรลุ ความสาเร็ จในกิ จกรรมที่เ ป็นอัจ ฉริย ะ
สอดคล้องกับแนวคิดของสุรางค์ โค้วตระกูล (2545) กล่าวว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นแรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้
บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศ ที่ตนตั้งไว้ สอดคล้อง
กับสร้อยสิรินทร์ เรืองบุญ (2558) พบว่าความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีปัจจัย
ด้านเจตคติ ต่อคณิ ตศาสตร์ และด้า นแรงจูง ใจใฝ่สัม ฤทธิ์ส่ งผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ได้ถูกต้องและทาให้นักเรียนรู้จักกระบวนการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
2.2.2 ความเชื่ออานาจภายในตน เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการ
คิดแก้ปัญ หาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาอิทธิพลโดยรวมพบว่า มีอิทธิพลในทางบวก โดยนักเรียนที่มีความเชื่ออานาจภายในตนจะมีการรับรู้ว่า
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นเป็นผลจากการกระทาหรือความสามารถของตนเองทั้งสิ้น มีความเป็นตัวของ
ตัวเอง มีความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง แวดล้อมและพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับสิ่ง
เหล่านั้น มีความพยายามสูง มีแรงจูงใจมีความเชื่อมั่นในเหตุผลสูง มีการต่อต้าน มีการคล้อยตามต่อ พฤติกรรม
ของสังคม ทาการค้นหาข้อมูลในการทางาน ทาให้มีความสาเร็จตามที่ตนได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Strickland (1977) กล่าวว่า บุคคลที่มีความเชื่ออานาจภายในตนจะเป็นบุคคลที่เชื่อว่าผลต่าง ๆ
ที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นผลดี หรือผลร้ายก็ตาม เกิดจากการกระทาของตนเองส่วนผู้ที่มีความเชื่ออานาจภายนอกตน
จะเป็นผู้ที่เชื่อว่าผลต่าง ๆ ที่ตนได้รับ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทาของตนเอง แต่ขึ้นอยู่กับสาเหตุภายนอก เช่น
โชคชะตา ความบัง เอิญ หรือจากบุคคลอื่น นอกจากนั้น มาลินี วชิราภากร (2546) พบว่าความเชื่ออานาจ
ภายในตน พฤติกรรมการสอนของครู นิสัยทางการเรียน บุคลิกภาพในการแสดงตัว บรรยากาศในชั้นเรียน
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ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับอุษา ธนาบุญฤทธิ์
(2544) พบว่าลักษณะของบุคคลมีความเชื่ออานาจภายในตนทาให้เชื่อได้ว่าผู้ที่มีความเชื่ออานาจภายในตนเป็น
ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกระตือรือร้น ชอบแสวงหาความรู้ มีความอดทนมีจิตใจมั่นคง รู้จักพึ่งพา
ตนเอง มีทักษะในการทางาน รู้จักวางแผนทางานอย่างมีระบบ พยายามพิสูจน์หาข้อเท็จจริงต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผล ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลให้บุคคลมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2.2.3 ความสนใจเรี ยน เป็ นปั จจั ย เชิ งสาเหตุที่ มีอิ ท ธิพ ลทางตรงและทางอ้ อมต่ อการคิ ด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
อิทธิพลโดยรวม พบว่ามีอิทธิพลในทางบวก โดยนักเรียนที่มีความสนใจเรียนมีความเอาใจใส่ต่อการเรียน ตั้งใจ
เรียน ความพอใจในการเรียน ชอบการเรียน เรียนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ มีสมาธิในการเรียน และเรียนอย่างมี
ความสุข จะทาให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ทาให้รู้จัก วิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับสุกัญญา มณีนิล (2552) พบว่า ความสนใจเรียน เชาวน์ปัญญา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการ
เรียน และบรรยากาศในชั้นเรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น โดยนักเรียน
มีความสนใจต่อเนื่องมาจากความสาเร็จ ถ้าผู้เรียนประสบผลสาเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงครั้งเดียว ย่อมมีผลทา
ให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ มีความสนใจงานลักษณะนั้นมากยิ่งขึ้น ในที่สุดผู้เรียนย่อมเรียนรู้สิ่งนั้น ๆ ด้วยความ
ตั้งใจที่จะทาอย่างนั้นอย่างจริงจัง ตามแนวคิดของ Good (1973) อธิบายว่า ความสนใจเป็นความรู้สึกชอบ
ที่คนเราแสดงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งความรู้สึกนี้อาจมีชั่วขณะหนึ่ง หรืออาจจะมีถาวรตลอดไปก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความอยากรู้อยากเห็นของบุคคลนั้นโดยมีอิทธิพลจากประสบการณ์ของเขาเองดังนั้นความสนใจเรียน จึงมี
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
2.2.4 มโนภาพแห่ง ตน เป็น ปัจจัย เชิงสาเหตุที่ มีอิทธิพ ลทางตรงและทางอ้อมต่อ การคิ ด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
อิทธิพลโดยรวม พบว่ามีอิทธิพลในทางบวก โดยนักเรียนที่มีมโนภาพแห่งตนจะมีการรับรู้ตนเองในด้านต่าง ๆ
ทั้งความรู้สึก ความคิดความสามารถ ลักษณะรูปร่าง และคุณค่าทั้งทางบวกและทางลบ ค่านิยมเกี่ยวกับสัมฤทธิผล
ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล และการปรับตัว ทางอารมณ์ ของตนเอง ตามแนวคิด ของ สุ รางค์ โคว้ ตระกู ล
(2545) กล่าวว่า มโนภาพแห่งตน เป็นการรับรู้ตนเอง โดยการรับรู้ความรู้สึกทัศนคติ และความรู้เกี่ยวกับตนเอง
ในด้านต่าง ๆ ทั้ง ด้านสติปัญญาความคิดความสามารถ ทักษะต่าง ๆ รวมทั้งรูปร่างลักษณะทางด้านร่างกาย
และคุณค่าทั้งทางบวกและทางลบสอดคล้องกับโรเจอร์ (สมคริต เตชะ, 2548) ได้อธิบายว่า มโนภาพแห่งตน
เป็นความรู้สึกต่อตนเองในด้านสติปัญญา นิสัยการเรียน แรงจูงใจ ทักษะในการอ่าน แรงกดดันจากบ้าน การ
แข่งขันเกี่ยวกับความสามารถ การเลือกอาชีพ มีความรู้สึกต่อตนเองในด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็น
ความรู้สึกต่อตนเองทางด้านความกดดันของอารมณ์ ความวิตกกังวล ความสุข ความเครียด ความเบื่อ หน่อย
ซึ่งสอดคล้องกับจันทร์ทิมา สูงสุมาลย์ (2555) พบว่า มโนภาพแห่งตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจคติต่อการเรียน
การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง บรรยากาศในชั้นเรียนและประสิทธิภาพการสอนของครู ทาให้นักเรียนมีทักษะ
การคิดระดับสูงด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและด้านการคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น สอดคล้องกับเอกสิทธิ์ ศรีเมือง
(2556) พบว่ามโนภาพแห่งตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ บรรยากาศในชั้นเรียน ส่งผลกับความคิดสร้างสรรค์ทาง
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วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทาให้เกิดทักษะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีค่านิยม
เกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผล และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับผู้อื่น ตามแนวคิดของชวนพิศ ทองทวี (2522) กล่าวว่า
มโนภาพแห่งตน จะเป็นความรู้ตนที่มีต่อตนเองว่าเป็นใคร เป็นลักษณะที่เขาคิดว่าเป็นตัวเขาเองตลอดเวลา
เป็นแก่นแท้ของตัวเอง เข้าใจตนเองมากขึ้น มีหลักการและวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาได้
ดังนั้นมโนภาพแห่งตน จึงมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
2.3 แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนควรจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน
แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้แบบ learning by doing การจัดการเรียนรู้แบบ
problem based Learning และการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ซึ่งครูผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนด้วย
กิจกรรมที่น่าสนใจ และนักเรียนทราบเป้าหมายของการเรียน โดยครูผู้สอนจะต้องใช้วิธีสอนแบบง่ายไปหายาก
มีคาถามให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้หลายวิธี มีกิ จกรรมหรือสถานการณ์ที่
นักเรียนพบเจอหรือมีความสนใจที่อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น จึงทาให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้
และควรจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพราะการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจาทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการ
สร้างความเข้าใจทฤษฎีผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคาถาม แก้ปัญหาและ
การหาข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ ค้ น พบใหม่ ๆ พร้ อ มทั้ ง สามารถน าข้ อ ค้ น พบนั้ น ไปใช้ ห รื อ บู ร ณาการกั บ
ชีวิตประจาวันได้สอดคล้องกับทัศนพร วิบูลย์อรรถ (2556) พบว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับอาทิยา พีระกาลกุล
(2556) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 4 โดยใช้ รู ปแบบการจั ด การเรีย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ ที่ เ น้ น การคิ ด แก้ ปัญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ นอกจากนั้น รัชกร ประสีระเตสัง
(2558) พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้น 7 องค์ประกอบ คือ 1) ข้อตกลงเบื้องต้นทางการเรียนรู้ของ
ทฤษฎีการสร้างความรู้ 2) หลักการ 3) จุดมุ่งหมาย 4) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5) ระบบสังคม 6) หลักการ
ตอบสนอง 7) ระบบสนับสนุน ซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
สามารถเสริมสร้างให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ทั้งยังช่วยให้มีความคงทนในการเรียนรู้จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนารูปแบบการเรียนรู้นี้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ต่อไป สอดคล้องกับภาวินี บุญธิมา (2553) พบว่า คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวด้วยเทคนิคแก้ปัญหาตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ใน
ด้านความคิดคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น และความคิดริเ ริ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับอารี พันธ์มณี (2540) ที่ไ ด้
อธิบายเกี่ยวกับเทคนิคที่เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสรรค์ โดยจะต้ องมีเทคนิคความ
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กล้าที่จะริเริ่ม เทคนิคการสร้างความคิดใหม่ เทคนิคการระดมพลังสมองเพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีความคิดหลาย
ทาง คิดได้คล่องในช่วงเวลาจากัด โดยการให้บุคคลเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ จดรายการความคิดต่าง ๆ ที่คิด
ได้โดย ๆ ไม่ คานึง ถึง การประเมินความคิด แต่เน้นปริมาณความคิ ด คิดให้ได้มาก คิ ดให้แปลง หลังจากได้
รวบรวมความคิดต่าง ๆ แล้ว จึง ค่อยประเมินเลือกเอาความคิดที่ดีท่ีสุดมาใช้ในการแก้ปัญหาและจัดลาดับ
ทางเลือกหรือทางแก้ปัญหารอง ๆ ไว้ด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผลของการวิจัย ครั้ง นี้พบว่า เจตคติต่อการเรียน เป็น ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกอยากเรียน มีพฤติกรรมทางบวกกับกิจกรรมที่เรียนรู้ นาไปสู่กระบวนการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน คือ
ปัจจั ยด้ านแรงจู งใจใฝ่สั มฤทธิ์ ความเชื่อ อานาจภายในตน ความสนใจเรีย น และมโนภาพแห่ง ตน ดั งนั้ น
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรคานึงถึงปัจจัยเหล่านี้เป็นสาคัญ โดยนาผลการศึกษานี้ไป
ส่งเสริมและหาวิธีการให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 จากการวิจัยครั้ ง นี้ควรมีก ารศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่ส่งผลต่อการคิดแก้ปัญหาอย่า ง
สร้างสรรค์ เช่น ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ด้านเชาวน์ปัญญา เพื่อจะได้หาวิธีการส่งเสริมหรือแก้ไขต่อไป
2.2 ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจาก
นักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะต้องอาศัยทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเอง การศึกษาวิจัย
ดังกล่าวจะทาให้เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2556). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561). กรุงเทพฯ :
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
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