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การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์
ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ทัศนีย์ วงค์นรา1* กนก สมะวรรธนะ2 ทรงศักดิ์ สองสนิท3
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. พัฒนาบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 2. เปรี ย บเที ย บความสามารถในการคิ ด สร้ า งสรรค์ นั ก เรี ย นสองกลุ่ ม การเรี ย น
3. เปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลังเรียนของนักเรียนสองกลุ่มการเรียน 4. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน-หลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ 5. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จานวน 80 คน
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนบนเว็บ แผนการสอน แบบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ และแบบทดสอบความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมติ ฐ านด้ ว ย t-test dependent sample ผลการวิ จั ย พบว่ า 1.บทเรี ย นบนเว็ บ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ เท่ากับ 1.19 2. ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนสองกลุ่มการเรียน ได้ค่า t เท่ากับ 8.23 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้บนเว็บโดยใช้เทคนิคส่งผลให้นักเรียน
มีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. คะแนนก่อนเรียนของ
นักเรียนสองกลุ่มการเรียน มีค่า t เท่ากับ 0.59 แสดงว่านักเรียนมีพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน และ
คะแนนหลังเรียนของนักเรียนสองกลุ่มการเรียน มีค่า t เท่ากับ 6.43 แสดงว่ามีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. คะแนนก่อนเรียน - หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง ได้ค่า t เท่ากับ
22.16 แสดงว่านักเรียนที่เรียนบนเว็บมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 5. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.95 นักเรียนพึงพอใจในเนื้อหามีความถูกต้องความทันสมัย
คาสาคัญ : การพัฒนาบทเรียน ความคิดสร้างสรรค์ การสอนแบบซินเนคติกส์ การคิดนอกกรอบ
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THE DEVELOPMENT OF WEB-BASED INSTRUCTION TO PROMOTE CREATIVE THINKING FOR
MATTHAYOMSUEKSA 4 STUDENTS OF NONGSONHONGWITTAYA SCHOOL USING
SYNECTICS INSTRUCTIONAL MODEL WITH LATERAL THINKING.
Tassanee Wongnara1* Kanok Samavardhana2 Songsak Songsanit3
Abstract
The research objectives were to 1. develop Web-based Instruction to promote
Creativity with Synectics Instructional included with Lateral Thinking technique for
Matthayomsueksa 4 students accordingly to criterion of Megulgans. 2. Compare creative
capability of experimental group studying Web-Based instruction and the control group learned
through convention approach. 3. Compare scores of pre and post - test between the
experimental and control group. 4. Compare scores of pre and post - test of experimental.
5. Study satisfaction of experimental group. The populations were Matthayomsueksa 4 students
and all of them were tested using Torrance test of Creative, the first group was chosen as
experimental group and the other was control group. The instruments were Web-Based
Instruction, lesson plan, Torrance Test of Creative Thinking, and satisfaction questionnaire. The
statistics consisted of mean, S.D. and assumption test with t-test both independent and
dependent. The result of study found that 1. Effectiveness to promote creativity of Web-Based
instruction had efficiency corresponded with criteria of Merguigans was 1.19. 2. The capacity of
Creative Thinking scores of an experimental group was higher than control group at .05 level
significantly. 3. The result of comparing pretest score of experimental group and control group
were not significantly different but it was the highest post-test scores of experimental group at
.05 level significantly. 4. The post-test scores of experimental group was higher than the pretest at .05 level significantly. 5. The result of analyzing satisfaction of experimental group was in
high level with mean of 3.95 and S.D. of 0.11
Keywords : The development, Creative thinking, Synectics instructional, Lateral thinking
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บทนา
การศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญที่ทาให้การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีกาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีสังคมที่สงบสุข สังคมโลกยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุม ในขณะที่ประเทศไทยได้เล็ งเห็นความสาคัญและมุมมองของการเตรียม
เด็ ก ไทยสู่ ศ ตวรรษที่ 21 (อนงค์ สิ น ธุ ศิ ริ , นิ ต ยสาร School in focus. 2556: ออนไลน์ ) พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ 2542 บัญญัติไว้ว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังความสามารถใน การประกอบอาชีพ
รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเ ริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความต้องการ
กาลังคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ความรู้จากการคิดไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ
รวมถึงโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – class standard school) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้าหน้า
ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก (สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา.
2556 : 3) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ เป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งใน
การส่งเสริมประเทศชาติ ให้มีการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสิ่งใหม่ ๆ
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาให้ความสาคัญทางด้านวิชาการและความสามารถที่จะพัฒนานักเรียนให้
มีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล จึงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ทดลอง
ใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของทอแรนซ์ (Torrance.1972 : 136) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จานวนทั้งหมด 233 คน ผู้วิจัยทาการสุ่มอย่าง
ง่าย มีหน่วยสุ่มเป็นห้องเรียน 1 ห้อง 35 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยของแต่ละด้านเป็นดังนี้ ความคิดคล่อง มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 40 ความยืดหยุ่น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 20 และความคิดริเริ่ม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.15 จากข้อมูลดังกล่าว จะ
เห็นว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์น้อยมาก อาจจะส่งผลให้นักเรียนถูกครอบงาความคิดได้ง่าย ไม่สามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัย บทความต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ นามาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้ดีขึ้น จากการศึกษา
พบว่ า มี รู ป แบบการเรี ย นการสอนกระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ แ บบซิ น เนคติก ส์ (Synectics Instructional
Model) จะช่วยพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน มุ่งให้นัก เรียนเกิดความคิดที่แตกต่างไปจากเดิม
และหากนักเรียนได้มีโอกาสในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อน (อาภรณ์ ใจเที่ยง. 2546 : 156-157)
การเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาด้วยแนวความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ไม่อยู่ในสภาพที่เป็นตัวเอง ให้
ลองใช้ความคิดในฐานะที่เป็นคนอื่น หรือเป็นสิ่งอื่นๆ สภาพการณ์เช่นนี้จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ
ขึ้ น ได้ (Joyce and Weil, 1966: 239-253) และอี ก หนึ่ ง หลั ก การคื อ เทคนิ ค การคิ ด นอกกรอบ (Lateral
Thinking) ของ De Bono (De Bono, 1990) เป็นแนวคิดที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ ประกอบด้วยวิธี 2 วิธีคือ
วิธีการหลีกเลี่ยงจากแนวคิดครอบงา เช่น การถามว่าทาไม การมองมุมกลับ และวิธีคิดแบบสร้างแนวคิด เช่น
การสุ่มคา การเปรียบเทียบกับสถานการณ์ (De Bono, 1982) ถ้านาเอาเทคนิคการคิดนอกกรอบมาเสริมจะยิ่ง
ทาให้แนวคิดวิธีคิดเปลี่ยนไปจากเดิม หลุดออกจากสิ่งที่ครอบงา กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์มักเป็นเรื่องของผล
ที่เกิดขึ้น ในขณะที่การคิดนอกกรอบเป็นเรื่องของกระบวนการ โดยปกติคนเรามักพอใจในผลที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่
ทุกคนสามารถฝึกที่จะเรียนรู้การใช้กระบวนการให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนกัน ในทางศาสตร์ศิลปะความคิด
สร้างสรรค์จะถูกมองว่าเป็นเรื่องของพรสวรรค์ เป็นเรื่องของอัจฉริยะภาพเฉพาะของบุคคลเท่านั้น เป็นสิ่งพิเศษที่
จับต้องไม่ได้ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ในแง่ของการพัฒนา ดังนั้นถ้าต้องการให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ครูต้อง
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กาจัดแนวคิดที่ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของพรสวรรค์ออกไป แล้วมองว่ามันเป็นวิธีการในการใช้จิตจัดการ
กับข้อมูลอย่างหนึ่งนั่นก็คือการคิดนอกกรอบนั่นเอง (อุดม หอมคา : 2546)
จากสภาพปัญหา และหลักการดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ซินเนคติกส์ (Synectics) โดยการนาเอาแนวคิด นอกกรอบมาส่งเสริม เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสแห่งความสาเร็จในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนได้ โดยต้องการจะนามาพัฒนาเป็นบทเรียนบนเว็บ ผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี Google Apps for
Education กับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ และแก้ปัญหาใน
เรื่องข้อจากัดทางด้านสถานที่และเวลา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และเป็นแนวทางสาหรับ
ครูผู้สอนในการนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์
ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้ วยบทเรียนบนเว็บ กับ
กลุ่มการเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ กับ
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ
4. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อาเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ทั้งหมด 6 ห้องเรียน จานวน 181 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ซึ่ ง ได้ ม าจากการสุ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน (Multi stage sampling) ด้ ว ยวิ ธี ก ารท าแบบทดสอบวั ด ความคิ ด
สร้างสรรค์ของทอแรนซ์ (Torrance Test of Creative Thinking) แล้วเลือกห้องที่มีผลคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่าง
กัน จานวน 80 คน แบ่งดังนี้ 1) กลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ จานวน 40 คน 2) กลุ่ม
ควบคุม เป็นกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติ จานวน 40 คน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิ
นเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1)บทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์
ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1)
ด้านเนื้อหาและการวัดประเมินผล หาคุณภาพเครื่องมือโดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เนื้อหา และการวัดประเมินผล จานวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
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ระหว่าง .60 ถึง 1.00 2) ด้านสื่อและการนาเสนอ หาคุณภาพเครื่องมือโดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญทาง ด้านสื่อและการนาเสนอ จานวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในลักษณะความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหาได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .61 ถึง 1.00 3) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
ของทอแรนซ์ แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพเป็นสือ่ ก. 4) แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนผ่านการศึกษาโดยใช้บทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนค
ติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบสาหรับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5
ระดับ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .60 ถึง 1.00และ 5)แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนบนเว็บและ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผ่านทางการตรวจชิ้นงาน
ผ่านระบบออนไลน์ ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ทาการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด. 2535: 143 – 151) โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการศึกษาการการพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ผลปรากฏดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
เมกุยแกนส์ มีค่าเท่ากับ 1.19 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1.00 จึงกล่าวได้ว่าบทเรียนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของเมกุยแกนส์
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ระหว่างสองกลุ่มการเรียนนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บ กับกลุ่มการเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิค
การคิดนอกกรอบทั้งหมด 8 กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน กลุ่มทดลอง สามารถทาคะแนน
เฉลี่ยได้เท่ากับ 16.10 และกลุ่มควบคุมสามารถทาคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 12.28 เมื่อนาผลที่ได้มาหาค่าทางสถิติ
ปรากฏว่า t ที่คานวณได้เท่ากับ 8.23 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
ซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ ทาให้นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธี
ปกติ มีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน หลังเรียนของนักเรียนสองกลุ่มการเรียน ผลที่ได้จากการทา
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน กลุ่มทดลอง สามารถทาคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 3.21
และกลุ่มควบคุมสามารถทาคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 3.33 เมื่อนาผลที่ได้มาหาค่าทางสถิติ ปรากฏว่า t ที่ได้
คานวณได้เท่ากับ 0.59 แสดงว่านักเรียนทั้งสองกลุ่มการเรียน มีพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนหลังเรียนของนักเรียนสองกลุ่มการเรียน ผลที่ได้จากการทาแบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน กลุ่มทดลอง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.26 และกลุ่มควบคุมคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 6.95 เมื่อนาผลที่ได้มาหาค่าทางสถิติ (t-test Dependent) ได้ค่า t เท่ากับ 6.43 แสดงว่านักเรียน
ที่เรียนด้วยบนเรียนบนเว็บ กับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติมี พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559)

อนุรกั ษ์ เกษวัฒนากุลและคณะ | 158

4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บ ผลทีไ่ ด้จากการทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน กลุ่มทดลอง สามารถทาคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนได้เท่ากับ 3.62และหลังเรียนทาคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 8.26 เมื่อนาผลที่ได้มาหาค่าทางสถิติ
ปรากฏว่า t ที่ได้คานวณได้เท่ากับ 22.16 แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยบนเรียนบนเว็บมีพัฒนาการความคิด
สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
5. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยบทเรี ย นบนเว็ บ ที่ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด
สร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ จานวน 40 คน มีความพึง
พอใจต่อบทเรียน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.95 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 นักเรียนพึง
พอใจใน เนื้อหามีความถูกต้อง ความทันสมัย สามารถนาไปใช้กับชีวิตประจาวันได้ดียิ่งขึ้น
สรุป
จากการศึกษาครั้งนี้ทาให้ได้ บทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบซินเนคติกส์ ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นสื่อที่สามารถ
เรียนรู้ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีเนื้อหาของบทเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการสอนแบบซินเน็คติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
มากยิ่งขึ้น โดยมีเนื้อหาและมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ที่นักเรียนสนใจจากผลการวิจัยพบประเด็นสาคัญที่นามา
อภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิ นเนค
ติกส์ ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อัน
เนื่องมาจากการออกแบบอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การออกแบบโครงสร้างบทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ
วิเคราะห์ด้านเนื้อหาที่เป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะนามาสร้ างบทเรียน เพื่อที่จะพัฒนาบทเรียนได้ตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน ในขั้นของการออกแบบผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิควิธีการ เพื่อนามาออกแบบกิจกรรมต่างๆให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน ในขั้นการพัฒนาได้นาสิ่งที่
ออกแบบมาพัฒนาพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ในขั้นของการประเมินนาบทเรียนไปให้ผู้เชี่ย วชาญ
ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและเทคนิควิธีการ ทั้งบทเรียนตามขั้นการสอนแบบซินเนคติกส์ ที่สอดแทรกเทคนิค
คิดนอกกรอบเข้าไป และแบบทดสอบ แล้วนาไปทดลองกับกลุ่มทดลองโดยใช้บทเรียนบนเว็บเป็น ตัวกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งยังนาไปใช้กับนักเรียนกลุ่มควบคุม โดยใช้วิธีการสอนปกติ เพื่อประเมินความสามารถ
ทางการเรียนของผู้เรียนทั้ง สองกลุ่มการเรียน รวมทั้งประเมินความ พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน จึงได้
บทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอก
กรอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัย ทศ
พล ศิลลา (2554) และ สนิท ตีเมืองซ้าย (2552 : 116) ผลที่ได้พบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 1.06
สรุปว่าผลที่ได้คือบทเรียนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ระหว่างสองกลุ่มการเรียนนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิด
นอกกรอบ กับกลุ่มการเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอก
กรอบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ระหว่างสองกลุ่มการเรียนนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ กับกลุ่มการเรียนที่
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เรียนด้วยวิธีปกติโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบทั้งหมด 8 กิจกรรมการ
เรียนรู้ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน กลุ่มทดลอง สามารถทาคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 16.10และกลุ่มควบคุม
สามารถทาคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 12.28 เมื่อนาผลที่ได้มาหาค่าทางสถิติ ปรากฏว่า t ที่คานวณได้เท่ากับ 8.23
แสดงว่าการจัด การเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอก
กรอบทาให้นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บมีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรี ยนที่เรียนด้วยวิธี
ปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี
สอนชา (2555 : 133), สรัญญา เชื้อทอง (2553 : 312) และอุทุมพร แก่นทอง (2553 : 60-61) ผลการวิจัยได้
ค่าความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ ผล
การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ผลที่ได้จากการทาแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน กลุ่มทดลอง สามารถทาคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 3.21และกลุ่มควบคุม
สามารถทาคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 3.33เมื่อนาผลที่ได้มาหาค่าทางสถิติ ปรากฏว่า t ที่ได้คานวณได้เท่ากับ 0.59
แสดงว่านักเรียน ทั้งสองกลุ่มการเรียน มีพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550 : 113) ศึกษาผลการสอนตามรูปแบบ
การสอนเน้น การคิดนอกกรอบ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ จานวน 60
คน การวิจัยปรากฏผลดังต่อไปนี้ 1)คะแนนการคิดนอกกรอบ หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง สูงกว่าคะแนน
ของกลุ่ ม ควบคุ ม และแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 2) คะแนนการคิ ด สร้ า งสรรค์ ท าง
วิทยาศาสตร์ หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง สูงกว่าคะแนนของกลุ่มควบคุม และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3)คะแนนการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จากโครงงานวิทยาศาสตร์ หลังการทดลอง
ของกลุ่มทดลอง สูงกว่าคะแนนของกลุ่มควบคุม และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังศึกษาเพิ่มเติมกับคะแนนก่อนเรียนของทั้ง 2 กลุ่มพบว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุมผลที่ได้จากการทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10คะแนน กลุ่มทดลอง สามารถทา
คะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 3.58และกลุ่มควบคุมสามารถทาคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 3.75 เมื่อนาผลที่ได้มาหาค่าทาง
สถิติ ปรากฏว่า t ที่ได้คานวณได้เท่ากับ 1.65 แสดงว่านักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียน ของนักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ กับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิค
การคิดนอกกรอบ ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมผลที่ได้จากการ
ทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10คะแนน กลุ่มทดลอง สามารถทาคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 8.26
และกลุ่มควบคุมสามารถทาคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 6.95เมื่อนาผลที่ได้มาหาค่าทางสถิติปรากฏว่า t ที่ได้คานวณ
ได้เท่ากับ 6.43 แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยบนเรียนบนเว็บ กับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติมีความคิดสร้างสรรค์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Clover (Clover.1980) ได้ศึกษา
ผลการใช้กิจกรรมการฝึกความคิดสร้างสรรค์กับนักศึกษาระดับวิทยาลัยจานวน 44 คน โดยการฝึกฝนและให้การ
เสริมแรง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้าน คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และ
ความคิดริเริ่ม ทั้งในด้านการนาสิ่งของมาใช้ประโยชน์และด้า นการแก้ปัญหาในแบบฝึกหัด ผลการวิจัยพบว่า
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หลังจากการฝึกกลุ่มตัวอย่างสามารถทาคะแนนในแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ได้สูงมากขึ้น
และเมื่อมีการติดตามผลในระยะเวลา 11 เดือนต่อมาก็ปรากฎว่ากลุ่มตัวอย่างยังทาคะแนนได้สูงเหมือนเดิม
4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ ผล
การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียนของนักเรียนกลุม่ ทดลอง ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ ผลที่ได้จากการ
ทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน กลุ่มทดลอง สามารถทาคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนได้
เท่ากับ 3.62 และหลังเรียนทาคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 8.26เมื่อนาผลที่ได้มาหาค่าทางสถิติ ปรากฏว่า t ที่ได้
คานวณได้เท่ากับ 22.16 แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยบนเรียนบนเว็บมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Heavilin (Heavilin.1982) ได้ทาวิจัยเรื่อง
การใช้ซินเนคติกส์ช่วยสร้างความคิดในการเขียนความเรียงระดับวิทยาลัย โดยทดสอบกับนักศึกษาที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ พบว่า นักศึกษามีการเรียนรู้ในการคิดเชิงเปรียบเทียบและมีทัศนคติที่ดีต่อการเขียนมากขึ้น มิใช่
เพียงแต่เรียนรู้ที่จะคิดแบบอเนกนัยอย่างเดียวเท่านั้น
5. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยบทเรี ย นบนเว็ บ ที่ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด
สร้ า งสรรค์ โดยใช้ รู ป แบบการสอนแบบซิ น เนคติ ก ส์ ร่ ว มกั บ เทคนิ ค การคิ ด นอกกรอบ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิด
สร้ า งสรรค์ โดยใช้ รู ป แบบการสอนแบบซิ น เนคติ ก ส์ ร่ ว มกั บ เทคนิ ค การคิ ด นอกกรอบ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 40 คน มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาแต่ละระดับมีความเหมาะสม ไม่ยากหรือไม่ง่าย
จนเกินไปอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งในภาพรวมและรายประเด็นย่อยของการประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.95
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 และหากจาแนกตามประเด็นย่อยของการประเมิน พบว่า นักเรียนพึ งพอใจใน
เรื่อง เนื้อหามีความถูกต้อง ความทันสมัย สามารถนาไปใช้กับชีวิตประจาวันระบบช่วยเหลือนักเรียน ช่วยให้มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจ สามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ดียิ่ งขึ้ น มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ย เท่ า กั น อยู่ ที่ 4.20 รองลงมาเป็ น ด้ า น
แบบฝึกหัดมีความเหมาะสม กับเนื้อหา และความรู้ของนักเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 4.10 ซึ่งผู้วิจัยได้ทา
การปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับคาแนะนาและข้อเสนอทุกประการ และงานวิจัยผลงานต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบซินเนคติกส์ ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่พัฒนาขึ้น สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆ ได้ เพราะเป็นบทเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
ควรมีการพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยการเสริมเทคนิคอื่นๆเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จะได้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสานความคิ ดและ
ร่วมกันทากิจกรรมการเรียนได้มากขึ้น
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