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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการจัดการเรียนรู้แบบระดม

สมอง กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้เป็นนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่2 ทีก่�าลงัศกึษาในภาคเรยีน

ที่ 2 ปีการศกึษา 2558 โรงเรยีนจอมทอง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ โดยวธิกีารสุ่มตัวอย่าง

แบบเป็นกลุ่ม จ�านวน 36 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรยีนรู้แบบ

ระดมสมอง เรื่อง อาหารและสารเสพตดิ 2) แบบวัดความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ ที่มคี่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 และ 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

การทดสอบค่าทแีบบสองกลุ่มที่มคีวามสัมพันธ์กัน ผลการวจิัยพบว่า 1) นักเรยีนระดับมัธยมศกึษา 

ตอนต้นที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบระดมสมอง   มคี่าเฉลี่ยความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์

ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดลออ  

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการ 

เรยีนรู้แบบระดมสมอง มคี่าเฉลีย่คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์หลงัเรยีนสงูกว่า

ก่อนเรยีนอย่างมนีัยส�าคัญทางสถติทิี่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ    ความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์  การจัดการเรยีนรู้แบบระดมสมอง

1 นักศกึษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศกึษา คณะศกึษาศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ�าภาควชิาหลักสูตรการสอนและการเรยีนรู้ คณะศกึษาศาสตร์ 
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ABSTRACT

 The purposes of this research were 1) to develop the creative thinking in science 

of lower secondary students learning through brainstorming 2) to study the science learning 

achievement of lower secondary students learning through brain storming. The samples of 

this study were 36 of Mathayom Suksa 2 students of Chomthong School, Chomthong District, 

Chiang Mai Province during the second semester of the year 2015, chosen by cluster random 

sampling. The research tools in this study were consisted of 1) lesson plans learned through 

Brainstorming 2) the creative thinking in science test with reliability index of 0.76 and 3) the 

science learning achievement test with reliability index of 0.82. The means, standard deviation 

and paired t-test were used for statical study.

 The results of this study showed that:

          1)  Students’ post-test score average of creative thinking in science after learned 

through brainstorming were significantly higher than the pre-test ones at the .01 level.

          2)  Students’ post-test score average of learning achievement in science after learned 

through brainstorming were significantly higher than the pre-test ones at the .01 level.  

KEYWORDS :   Creative Thinking in Science and Brain storming   
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บทน�า
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 

ได้สรุปความเป็นมาของการศึกษาไทยในอดีต 

เน้นให้ความส�าคัญกับการท่องจ�า ผู้เรียนไม่ได้

รับการฝึกฝน การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

การวัดและประเมินผลก็มุ ่งเน ้นตัวความรู ้ 

ความจ�ามากกว่าการคดิวเิคราะห์ คดิสงัเคราะห์ 

จึงท�าให้ ผู้เรียนไม่ค่อยมีความสุข ค่อนข้าง

เครยีด วติกกังวลสูง ไม่มทีักษะในการประยุกต์

ความรู ้ไปใช้แก้ปัญหา ตลอดจนไม่ค่อยมี 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย พบว่ามีคุณภาพ

ด้อยกว่าเพื่อนบ้านมาก (ฝ่ายวิชาการส�านัก

พิมพ์เดอะบุคส์, 2546) จากแผนพัฒนาการ

ศกึษาของกระทรวง ศกึษาธกิารฉบับที่ 11 พ.ศ. 

2555-2559 ได้มีนโยบาย ในยุทธศาสตร์ที่ 2 

ผลิตและพัฒนาคุณภาพก�าลังคนรองรับการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ

ประเทศ โดยมจีุดมุ่งหมาย มุ่งผลติ และพัฒนา

ก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีสมรรถนะ 

มีความรู ้ ความสามารถในการปฏิบัติ งาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถแข่งขันได้

ในระดับสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อม

ของผู้เรยีนและก�าลังแรงงานรับการเข้าสู่สังคม

และประชาคมอาเซียนนั้น โดยมีกลยุทธ์และ

แนวทางการด�าเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุนให้

เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้าน

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยไีด้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง เต็มศักยภาพและส่งเสริม สนับสนุน

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษอย่างต่อเนือ่ง 

ทุกระดับ พัฒนาระบบการคัดกรอง สรรหา

เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้าน

ต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุนด้าน

การศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมเต็มศักยภาพ

และต่อเนื่อง พัฒนาหลักสูตรรูปแบบและ

กระบวนการจัดการศึกษาส�าหรับผู ้มีความ

สามารถพิเศษให้ทันสมัย สอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้าทางวิชาการ 

สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการจดัการศกึษา

ส�าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งกับบุคคล 

องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศทั้งใน

และต่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 

ผู้มีความสามารถพิเศษอันโดดเด่น โดยการ

ส่งเข้าแข่งขันทางวิชาการ การจัดประกวด

สิ่งประดิษฐ์คิดค้นหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในระดับประเทศหรือระหว ่างประเทศได ้ 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี, 

2555) ซึ่งแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ได้ระบุว่าผู้เรียนในระดับ

การศกึษาขัน้พื้นฐานจ�าเป็นต้องเรยีนรู้ ในสาระ

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ในด้านการน�าความรู ้และกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ไปใช้ในการศกึษา ค้นคว้าหาความ

รู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่าง

เป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

และจติวทิยาศาสตร์ได้ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 

2551) ทั้งยังเป็นวิชาที่สามารถส่งเสริมให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์ได้โดยการฝึกฝนและการ

สร้างสถานการณ์ส�าหรับการเรียนรู ้ให้แก่

นักเรียน เพื่อให้ได้คิดหรือค้นพบความรู้ความ

สามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 

เนื่องจากโดยธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ

โครงสร้างของวิชามีความต้องการความแปลก

ใหม่และส่งเสริมให้เกิดการกระท�าต่าง ๆ ที่

เป็นการริเริ่มสร้างสรรค์ ดังที่ Papert (1980, 

อ้างใน ชัยอนันต์ สมุทวณชิ, 2541) ได้กล่าวว่า 

“การศึกษา คือ การให้โอกาสแก่เด็กที่จะท�า

กจิกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ  การเรยีนรูท้ีด่กีว่าจะ
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ไม่มาจากการหาทางที่ดกีว่าของครูในการสอน 

แต่มาจากการให้ผู้เรียนรู้ได้มีโอกาสที่ดีกว่าใน

การสร้างสรรค์” 

 ความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์

มีลักษณะโดยธรรมชาตเิป็นแบบเดียวกับความ

คดิสร้างสรรค์ทางศลิปะ คอื เป็นกระบวนการ

อสิระที่ท�าให้ค้นพบวธิกีารแก้ปัญหา กฎเกณฑ์

ใหม่ตลอดจนสิ่งใหม่หรือแนวทางใหม่ด้วยการ

ใช้สติปัญญาของมนุษย์ และมีลักษณะพิเศษ 

เช่นเดียว กับความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ 

ตรงที่มีลักษณะความเป็นเฉพาะทางธรรมชาติ

ของวิชาวิทยาศาสตร์ที่แบ่งย่อยออกเป็นแขนง

ต่าง ๆ หลายแขนง ลักษณะพเิศษของความคดิ

สร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ คอื มเีป้าหมายอยู่

ที่การตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งเป็น

ธรรมชาตพิื้นฐานของมนษุย์และเพือ่สร้างสรรค์

เครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดทั้งเทคโนโลยีอัน

สามารถก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมมนษุยชาติ

และต่อโลก (วนชิ สุธารัตน์, 2547) และความ

คิดสร้างสรรค์ยังสามารถช่วยพัฒนาให้เด็กมี

ความคิดริเริ่ม การคิดค้นคว้า เกิดจินตนาการ 

น�าความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการแก้

ปัญหาในชวีติ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่าง

คล่องตัว และยังเป็นผู้ที่มคีวามพงึพอใจตนเอง

และสภาพแวดล้อม มีสุขภาพจิตดี มีแรงจูงใจ

ที่คิดแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและ

ยังช่วยก่อให้เกิดผลการเรียนที่ดีตามมา ซึ่ง

สอดคล้องกบั อาร ีรงัสนินัท์ (2529) กล่าวไว้ว่า  

“ความคิดสร้างสรรค์อาจจะส่งเสริมด้วย

กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

ความคิดริเริ่ม คือ ความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ�า้

แบบใคร ความคิดยืดหยุ่น คือ ประเภทของ

ความคดิที่ยิ่งมากยิ่งด ีความคดิคล่อง คอื การ

คดิหาค�าตอบได้อย่างรวดเร็ว คล่องแคล่ว และ

ความคิดละเอียดลออ คือ ความคิดที่น�ามา

ตกแต่งความคดิรเิริ่ม   ให้สมบูรณ์”

 อีกทั้ง การค้นหาความรู้ทางวิทยา -

ศาสตร์มีการใช้วิธีการหรือกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์เป็นการแสวงหาความรู้ดังกล่าว 

ซึง่จะต้องอาศยัความคดิสรา้งสรรคด้์วย สภาพ

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ยังขาดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน ผู้วิจัยจึงเห็นความ

จ�าเป็นในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความ

คิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นในโรงเรียน 

โดยแนวทางหนึ่งที่จะท�าได้ คือ จัดในลักษณะ

การจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง ซึ่งเป็นการ

ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้

ดังที่สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544) กล่าว

ไว้สรุปได้ว ่า การจัดการเรียนรู ้แบบระดม

สมองใช้ได้ดีกับวิธีการเสริมสร้างความคิด

สร้างสรรค์ของนักเรียน สิ่งส�าคัญคือ เปิด

โอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่จ�าเป็นต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดคล่อง การ

คิดแบบอเนกนัย การคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม 

และการให้รายละเอยีด รวมถงึอุษณยี์  โพธสิุข

และคณะ (2544) กล่าวไว้สรุปได้ว่า การระดม

สมองเป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้คิด

แกปั้ญหาหลายทศิทางโดยเปิดโอกาสให้ทกุคน

ได้เสนอความคิดเพื่อหาค�าตอบโดยไม่ค�านึงถึง

การประเมินความคิด แต่เน้นปริมาณความคิด

จนถึงขั้นสุดท้าย จึงเลือกเอาความคิดที่ดีที่สุด

มาใช้ในการแก้ปัญหาและจัดล�าดับทางเลือก

หรอืทางแกปั้ญหา การจดัจะเป็นกลุม่ใหญ่หรอื 

กลุ่มย่อย โดยหาค�าตอบให้มากที่สุดแล้ว เลอืก

ค�าตอบทีด่ทีีส่ดุเพือ่การน�าไปสูก่ารปฏบิตัอิย่าง

สร้างสรรค์ อีกทั้งสถาบันส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2552) ได้ก�าหนด

ว่า การจัดการเรียนรู้แบบระดมสมองเป็นวิธี

หนึง่ทีใ่ช้เพือ่ดงึความรู ้ความเข้าใจ ความคดิเหน็

และประสบการณ์ของนักเรยีนแต่ละคนออกมา

ให้ผู้อื่นทราบ โดยให้นักเรยีนทุกคนแสดงความ
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คิดเห็นของตนเองอย่างอิสระเกี่ยวกับประเด็น

ใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมขี้อมูลที่เชื่อถอื ได้ประกอบทุก

ความคิดเห็นที่เสนอนั้นต้องได้รับการยอมรับ

เท่า ๆ กัน ไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าผิดหรือถูก

และต้องได้รับการยอมรับโดยไม่มีโต้แย้ง และ

ยังช่วยพัฒนาทักษะการพูด การฟังและการคดิ 

ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น กระตุ้น

ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ท�าให้ได้ความคิดที่

กว้างขวาง แปลกใหม่หลากหลายจากสมาชิก

ทุกคนและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความ

คิดเห็นเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการผูกขาดความ

คดิอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็น

สิ่งจ�าเป็นในสังคมปัจจุบัน เพราะสังคมมีการ

เปลี่ยนแปลงและมปีัญหาใหม่ ๆ เกดิขึ้นตลอด

เวลา นกัเรยีนจงึต้องได้รบัการฝึกฝนให้รูจ้กัการ

คิดใหม่ ๆ เพื่อน�าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  

ที่ต้องพบในชีวิต ประจ�าวัน ด้วยเหตุนี้การ

จัดการเรียนรู ้จึงควรให้อิสระแก่นักเรียนใน

การเรียนรู ้ เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก 

ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้

พัฒนาตนเองในด้านการใช้ทักษะการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Osbon (1963,  

อ้างใน Dhillon, Stahl และ Baskerville, 2009) 

ซึ่งเป็นผู ้ริเริ่มการระดมสมองได้ใช้หลักการ

ระดมสมองโดยให้เกณฑ์ไว้ 4 ประการ ดังนี้ 1) 

ไม่มกีารวพิากษ์วจิารณ์ความคดิเหน็ของสมาชกิ

ที่แสดงออกมาเพราะความคิดสร้างสรรค์อาจ

หายไป ถ้าคิดว่าคนอื่นคงเห็นว่าความคิดของ

ตนไม่ส�าคัญ และไม่มีคุณค่าจึงท�าให้ระงับ

กระแสความคดิของตนไว้เสยี 2) ให้มกีารเสนอ

ความคดิไปเรือ่ย ๆ  อย่างอสิระยิง่ได้ความกว้าง

ขวางมากเท่าใดยิง่ดเีท่านัน้ 3) ปรมิาณมากเป็น

สิ่งที่ต้องการยิ่งมีความคิดหลากหลายเท่าไร

ศักยภาพในการแก้ปัญหาจะมีมากขึ้นเท่านั้น 

และ 4) พยายามรวมความคิดที่คล้ายกันหรือ

เหมือนกันให้เป็นอันเดียวกัน และพยายาม

ปรับปรุงความคิดบางความคิดให้ดีขึ้นสมาชิก

ในกลุ่มอาจจะช่วยแนะน�าว่าความคิดนั้นจะดี

ขึ้นอย่างไร

 จากผลการประเมินของนักเรียนไทย

จากโครงการ PISA 2012 (สถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557) 

สะท้อนว่า ประเทศไทยยงัต้องยกระดบัคณุภาพ

การเรยีนรูข้องนกัเรยีนอย่างเรง่ด่วนเพือ่ให้กา้ว

ทนันานาชาตแิละเร่งรดั การพฒันาคณุภาพการ

ศึกษาทั้งระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้

ผลการประเมนิ PISA 2015 มอัีนดบัและคะแนน

เฉลี่ยที่สูงขึ้น อันจะเป็นผลสะท้อนศักยภาพ 

ของพลเมืองไทยว่ามีความสามารถในการ

แข่งขันในอนาคตได้เมื่อเทียบกับประชาคม

โลกและจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

หรือ สมศ.ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับ

ชาตแิละนานาชาต ิ ประจ�าปี พ.ศ. 2558 ภาย

ใต้หัวข้อ “ก้าวข้ามขีดจ�ากัดสู่สหัสวรรษแห่ง

คุณภาพ” เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานใน

รอบ 15 ปี ของ สมศ. พบ 3 ปัญหาใหญ่ฉุดรัง้

การศกึษาไทย ได้แก่ 1) การขาดความต่อเนื่อง

เชงินโยบาย  2) การขาดการก�ากับเชงิปรมิาณ

และ 3) การขาดการควบคมุคณุภาพ โดยเฉพาะ

องค์ประกอบทีด้่านเนื้อหาสาระของการประเมนิ 

ต้องมีการก�าหนดเกณฑ์และตัวบ่งชี้ที่สะท้อน

คุณภาพการจัดการศึกษา อาทิ ปริมาณและ

คุณภาพของคณาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษา หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน 

การสอนทีท่นัสมยั การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ  

มีสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ เอื้อ

อ�านวยต่อการศึกษาเล่าเรียน (ประชาชาติ

ธุรกิจ เอชอาร์-ซีเอสอาร์-การศึกษา, 2558) 

และจากการรายงานประจ�าปีของสถานศกึษาปี

การศกึษา 2555 ของโรงเรยีนจอมทอง อ�าเภอ
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จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ก็พบจุดด้อย

ในด้านการพัฒนานักเรียนในด้านความรู้และ

ทักษะที่จ�าเป็นตามหลักสูตรพัฒนาเครื่องมือ

วัดและประเมินผลทักษะกระบวนการคิดให้มี

ประสทิธภิาพมากขึ้นรวมทัง้การวดัและประเมนิ

ผลการอ่าน การคิดต่าง ๆ และการเขียนให้

ตรงกับมาตรฐานที่ก�าหนดมีเกณฑ์ประเมิน 

ที่มีประสิทธิภาพที่แสดงถึงความสามารถใน

การคิดของนักเรียนเป็นรายบุคคลและการ

เสริมสร้างให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด

สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสามารถน�าความรู้ที่แปลก

ใหม่มาปรับใช้กับความรู้เดิมให้เกิดความรู้ที่

ยั่งยนื แก่ตัวนักเรยีนเอง

 ดังนั้น ผู ้วิ จัยจึงมีความสนใจที่จะ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน คือ ความคิดคล่อง 

ความคิดยืดหยุ ่น ความคิดริเริ่มและความ

คิดละเอียดลออ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยได้น�าการจัดการ

เรียนรู้แบบระดมสมองมาเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดแนวทาง

น�าไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาและเกิดความ

คิดเชิงสร้างสรรค์ มีความคิดหลากหลายและ

แปลกใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นต่อไป ซึ่ง

ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของ

ประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวจิัย
 1.  เพือ่พฒันาความคดิสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม ศึกษา

ตอนต้นโดยการจัดการเรยีนรู้แบบระดมสมอง

 2. เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบผลสั มฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการจัดการ 

เรยีนรู้แบบระดมสมอง

วธิกีารด�าเนนิการวจิัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวจิัย

 ประชากรในการวิจั ยครั้ งนี้  คือ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน 

ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจอมทอง  

อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 34 จ�านวน  

8 ห้อง รวมทัง้สิ้น 288 คน

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 

1 ห ้องเรียน จ�านวน 36 คน ที่ เรียนวิชา

วทิยาศาสตร์พื้นฐาน โรงเรยีนจอมทอง อ�าเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 34 ซึง่การได้มาของ

กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบ

กลุ่ม

เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น

เครื่องมอืที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบระดม

สมองในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 2 เรื่อง อาหารและสารเสพติด ซึ่งแต่ละ

แผนมีการจัดการเรียนรู ้แบบระดมสมอง  

โดยมี 5 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู ้ ดังนี้  

1) ขั้นน�าเข้าสู ่บทเรียน 2) ขั้นระดมสมอง  

3) ขั้นอภิปราย 4) ขั้นล�าดับความคิด และ  

5) ขัน้วางแผนเพื่อน�าไปสู่การปฏบิัต ิมแีผนการ

จัดการเรยีนรู้ทัง้หมด 7 แผน จ�านวน 15 คาบ

เรยีน โดยให้อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานพินธ์และ

ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความความเที่ยง
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ตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมกับตัวชี้วัด 

จุดประสงค์การเรียนรู้โดยถือความคิดเห็นที่

สอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 80 ขึ้นไป

เป็นเกณฑ์ 

 2. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกใช้แบบ

วัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์โดย

อ้างอิงแนวคิดของ สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ 

(2544) และวนิช สุธารัตน์ (2547) แสดงออก

มาจากความสามารถทางสมองของนักเรียนที่ 

ประกอบด้วย ความคดิคล่อง ความคดิยดืหยุ่น 

ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ 

เป็นแบบอัตนัย จ�านวน 4 ข้อ พร้อมทั้งสร้าง

เกณฑ์การให้คะแนน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยถือ

ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญ

ร้อยละ 80 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ น�าไปลองใช้กับ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวฒัโนทยั

พายัพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 

45 คน แล้วน�าผลการตรวจให้คะแนนมาหาค่า

ความเชื่อมั่นของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์

ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α-Coefficint) โดยใช้สูตรของครอน 

บัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76  

โดยมค่ีาความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 - 0.80 

และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ตัง้แต่ 0.2 ขึ้นไป

 3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ เรือ่ง อาหารและ

สารเสพติด โดยจ�าแนกพฤติกรรมที่ต้องการ

วัดออกเป็น 6 ด้าน คอื ความรู้ความจ�า ความ

เข้าใจ การน�าไปใช้ การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์

และการประเมนิค่า เป็นแบบทดสอบปรนยัชนดิ 

4 ตัวเลือก จ�านวน 80 ข้อ น�าไปให้อาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญจ�านวน  

5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ภาษาที่ ใช ้  ความเหมาะสมของตัวค�าถาม  

ตวัเลอืกและตวัลวงแล้วน�ามาปรบัปรงุแก้ไขเพิม่

เตมิให้สมบรูณ์โดยถอืความคดิเหน็ทีส่อดคล้อง

กันของผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 80 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์

และน�าไปลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ ที่เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ในเรื่อง อาหารและสารเสพตดิ จ�านวน 45 คน 

เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 

0.20 - 0.80 และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ตัง้แต่ 

0.2 ขึ้นไป ปรับให้เหลอื จ�านวน 40 ข้อ จากนัน้

น�ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร 

KR - 20 ของ Kuder - Richardson ได้ค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.82

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิทดลอง

โดยผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเองมขีัน้ตอนการด�าเนนิงานดังนี้ 

 1. น�าหนังสือจากทางคณะศึกษา

ศาสตร์ไปยังผู ้อ�านวยการโรงเรียนจอมทอง 

อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวจิยั

 2. ท�าการเลือกกลุ ่มตัวอย่างจาก

ประชากรนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 ที่เรยีน

วชิาวทิยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารเสพตดิ 

โดยใช้วธิกีารสุ่มตัวอย่างแบบเป็นกลุ่ม

 3. ท� าการทดสอบก ่อนเรียนกับ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบวัดความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และ

เกบ็รวบรวมผลการทดสอบก่อนเรยีนเพือ่น�าไป

วเิคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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 4. ผู ้วิ จัยด�าเนินการจัดการเรียน

การสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แผนการ

จัดการเรยีนรู้   แบบระดมสมองจ�านวน 7 แผน 

ใช้เวลาทัง้หมด 15 คาบ โดยผู้วจิัยท�าการสอน

ด้วยตนเอง

 5. เมือ่เสรจ็สิ้นการเรยีนผูว้จิยัท�าการ

ทดสอบหลังการเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

อีกครั้ง โดยใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับเดิม แล ้วเก็บ

รวบรวมผลการทดสอบไว้

 6. น�าคะแนนที่ได้จากการท�าแบบวัด

ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และแบบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน

แล้วน�าไปท�าการวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปสถติวิเิคราะห์

การวเิคราะห์ข้อมูล
 วิ เคราะห ์ข ้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ

คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง โดยหาค่า

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ

ค่า t แบบสองกลุ่มสัมพันธ์ (Paired t-test)

สรุปผลการวจิัย
 1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ต้นที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง  

มค่ีาเฉลีย่ความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์  

ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดคล่อง ความคิด

ยดืหยุ่น ความคดิรเิริม่และความคดิละเอยีลออ

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .01

 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบระดมสมอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์หลงัเรยีนสงูกว่า

ก่อนเรยีนอย่างมนีัยส�าคัญทางสถติทิี่ระดับ .01

อภปิรายผลการวจิัย
 ความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์

 ในการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ต้น พบว่า คะแนนเฉลีย่ความคดิสร้างสรรค์ทาง

วทิยาศาสตร์ หลงัการจดัการเรยีนรูส้งูกว่าก่อน

การจัดการเรียนรู ้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .01 ทัง้นี้ เพราะเหตุผล ดังต่อไปนี้

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มีการใช้

แผนการจัดการเรยีนรู้แบบระดมสมอง เป็นรูป

แบบการสอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น โดยเป็นการเปิดโอกาส

ให้กบันกัเรยีนได้คดิอย่างอเนกนยั คดิกว้างไกล 

สามารถให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้

ลงมือท�าด้วยตนเองและสามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง ซึง่สอดคล้องกบัสมศกัดิ ์ภูว่ภิาดาวรรธน์

(2544) กล่าวไว้สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้

แบบระดมสมองใช้ได้ดีกับวิธีการเสริมสร้าง

ความคดิสร้างสรรค์ของนักเรยีน สิ่งส�าคัญ คอื 

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่จ�าเป็น

ต่อความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดคล่อง  

การคิดแบบอเนกนัย การคิดยืดหยุ่น การคิด

รเิริ่ม และการให้รายละเอยีด

 นอกจากนี้ ในแผนการจัดการเรียน

รู้แบบระดมสมองยังท�าให้นักเรียนได้มีโอกาส

ตัดสินใจเลือกความคิดที่ดีที่สุดด้วยตนเองและ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน สามารถ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

ของตนเองด้วยด้วยซึ่งสอดคล้องกับอุษณีย์ 

โพธิสุขและคณะ (2544) กล่าวไว้สรุปได้ว่า  



วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 9

การระดมสมองเป็นการจัดประสบการณ์

ให้ผู ้เรียนได้คิดแก้ปัญหาหลายทิศทางโดย

เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอความคิดเพื่อหา 

ค�าตอบ โดยไม่ค�านงึถงึการประเมนิความคดิแต่

เน้นปริมาณความคิดจนถึงขั้นสุดท้าย จึงเลือก

เอาความคิดที่ดีที่สุดมาใช้ในการแก้ปัญหาและ

จัดล�าดับทางเลือกหรือทางแก้ปัญหา การจัด

จะเป็นกลุม่ใหญ่หรอืกลุม่ย่อย โดยหาค�าตอบให้

มากทีส่ดุแล้ว เลอืกค�าตอบทีด่ทีีส่ดุ เพือ่การน�า

ไปสู่การปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ จากเหตุผล 

ดงักล่าว ผูว้จิยัจงึได้จดัท�าแผนการจดัการเรยีน

รูแ้บบระดมสมองขึ้นมา ตามแนวคดิของ Osbon 

(1963, อ้างใน Dhillon, Stahl และ Baskerville, 

2009) เป็นผู้ริเริ่มการระดมสมอง ได้ใช้หลัก

การระดมสมอง โดยให้เกณฑ์ไว้ 4 ประการ 

ดังนี้ 1) ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็น

ของสมาชิกที่แสดงออกมาเพราะความคิด

สร้างสรรค์อาจหายไป ถ้าคิดว่าคนอื่นคงเห็น

ว่าความคิดของตนไม่ส�าคัญ และไม่มีคุณค่า

จึงท�าให้ระงับกระแสความคิดของตนไว้เสีย  

2) ให้มกีารเสนอความคดิไปเรือ่ย ๆ  อย่างอสิระ

ยิ่งได้ความกว้างขวางมากเท่าใดยิ่งดีเท่านั้น 

3) ปริมาณมากเป็นสิ่งที่ต้องการยิ่งมีความคิด

หลากหลายเท่าไรศักยภาพในการแก้ปัญหา   

จะมีมากขึ้นเท่านั้น และ 4) พยายามรวม 

ความคิดที่คล้ายกันหรือเหมือนกันให้เป ็น 

อันเดียวกัน และพยายามปรับปรุงความคิด

บางความคิดให้ดีขึ้นสมาชิกในกลุ่มอาจจะช่วย

แนะน�าว่าความคดินัน้จะดขีึ้นอย่างไร

 ผู้วิจัยได้ปรับปรุงขั้นตอนการจัดการ

เรียนรู ้แบบระดมสมองสอดคล้องกับสุวิทย์ 

มูลค�าและคณะ (2545) โดยในแต่ละแผนการ

จัดการเรียนรู้จะให้นักเรียนได้ด�าเนินกิจกรรม

เป็นกลุม่และทกุ ๆ  แผนจะเปลีย่นกลุม่ใหม่เสมอ 

เพื่อให้นักเรยีนได้เกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับ

เพือ่นทกุคน นกัเรยีนทกุคนสามารถท�ากจิกรรม

ผ่านขั้นตอนการประเมินครบทุกกิจกรรม 

ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายแผนการจัดการเรียนรู้ 

ปรากฏผลดังนี้

 แผนการจดัการเรยีนรู้ที ่1 เรือ่ง ความ

หมายของอาหารและพลังงานจากอาหาร 

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้สร้างและ

ออกแบบแผนผังความคิด สามารถส่งเสริม

ความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ด้านความ

คิดละเอียดลออเป็นความคิดหลัก ซึ่งนักเรียน

สามารถให้รายละเอียดของชิ้นงานได้อย่าง

ครบถ้วน รอบด้าน มีแนวความคิดหลักและ

ความคิดรอง มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ 

อย่างมีความหมาย ส่วนความคิดริเริ่ม ความ

คิดยืดหยุ ่นและความคิดคล่องเป็นความคิด

แฝง ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของ Osbon (1963) 

ในข้อที่ 2 ให้มีการเสนอความคิดไปเรื่อย ๆ 

อย่างอิสระยิ่งได้ความกว้างขวางมากเท่าใดยิ่ง

ดเีท่านัน้

 แผนการจัดการเรียนรู ้ที่  2 เรื่อง 

ความหมายของสารอาหารและการจ�าแนก

สารอาหาร เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียน

ได้ท�าแบบบันทึกกิจกรรมความคิดคล่อง และ

ออกแบบแผนผังเวนน์ สามารถส่งเสริมความ

คิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความคิด

คล่องเป็นความคิดหลัก ซึ่งนักเรียนสามารถ

คิดหาค�าตอบได้รวดเร็วและได้ปริมาณมาก

ในเวลาจ�ากัด ส่วนความคิดยืดหยุ่น ความคิด

ริเริ่มและความคิดละเอียดลออเป็นความคิด

แฝง ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของ Osbon (1963) 

ในข้อที่ 3 ปริมาณมากเป็นสิ่งที่ต้องการยิ่งมี

ความคิดหลากหลายเท่าไรศักยภาพในการแก้

ปัญหาจะมมีากขึ้นเท่านัน้

 แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 3 เรื่อง การ

ทดสอบสารอาหาร เป็นการจัดการเรียนรู้ที่

ให้นักเรียนได้สร้างและออกแบบ Flow Chat 

และตารางบันทึกผล สามารถส่งเสริมความ
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คิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความคิด

รเิริ่มเป็นความคดิหลัก ซึ่งนักเรยีนสามารถคดิ

แตกต่างและเป็นความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ�้ากับ

ความคิดของผู้อื่น และยังน�าความรู้เดิมมาคิด

ดัดแปลงประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น ส่วน

ความคิดละเอียดลออ ความคิดยืดหยุ่นและ

ความคิดคล่องเป็นความคิดแฝง ซึ่งสอดคล้อง

กับเกณฑ์ของ Osbon (1963) ในข้อที่ 1 ไม่มี

การวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของสมาชิกที่

แสดงออกมาเพราะความคิดสร้างสรรค์อาจ

หายไป ถ้าคดิว่าคนอืน่คงเหน็ว่าความคดิของตน

ไม่ส�าคัญ และไม่มีคุณค่าจึงท�าให้ระงับกระแส

ความคดิของตนไว้เสยี  

 แผนการจัดการเรียนรู ้ที่  4 เรื่อง 

อาหารกับสุขภาพ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้

นักเรียนได้สร้างและออกแบบสมุดนิทานเล่ม

เล็ก สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง

วทิยาศาสตร์ด้าน ความคดิยดืหยุน่เป็นความคดิ

หลกั ซึง่นกัเรยีนสามารถคดิหาค�าตอบได้หลาย

ประเภท หลายทิศทาง น�าความคิดมาจัดเป็น

หมวดหมู่และมหีลักเกณฑ์ยิ่งขึ้น ส่วนความคดิ

คล่อง ความคดิรเิริ่มและความคดิละเอยีดลออ

เป็นความคิดแฝง ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของ 

Osbon (1963) ในข้อที่ 4 พยายามรวมความ

คิดที่คล้ายกันหรือเหมือนกันให้เป็นอันเดียวกัน 

และพยายามปรับปรุงความคิดบางความคิดให้

ดีขึ้นสมาชิกในกลุ่มอาจจะช่วยแนะน�าว่าความ

คดินัน้จะดขีึ้นอย่างไร

 แผนการจัดการเรียนรู ้ที่  5 เรื่อง

โภชนาการของเดก็วยัเรยีน เป็นการจดัการเรยีน

รูท้ีใ่ห้นกัเรยีนได้ฝึกท�าแบบกจิกรรมการอธบิาย

ลักษณะอาการที่สังเกตได้จากภาพ สามารถ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

ด้านความคิดละเอียดลออเป็นความคิดหลัก 

ซึ่งนักเรียนสามารถให้รายละเอียดของชิ้นงาน

ได้อย่างครบถ้วน รอบด้าน มแีนวความคดิหลกั

และความคิดรอง  มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่ง

ต่าง ๆ อย่างมีความหมาย ส่วนความคิดริเริ่ม 

ความคิดยืดหยุ่นและความคิดคล่องเป็นความ

คิดแฝง ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของ Osbon 

(1963) ในข้อที่ 2 ให้มีการเสนอความคิดไป 

เรื่อย ๆ  อย่างอสิระ   ยิ่งได้ความกว้างขวางมาก

เท่าใดยิ่งดเีท่านัน้

 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่6 เรือ่ง ความ

หมายและประเภทของสารเสพติด เป็นการ

จดัการเรยีนรูท้ีใ่ห้นกัเรยีนได้สร้างและออกแบบ

แผนผังความคิด สามารถส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความคิด

ละเอียดลออเป็นความคิดหลัก ซึ่งนักเรียน

สามารถให้รายละเอียดของชิ้นงานได้อย่าง 

ครบถ้วน รอบด้าน มีแนวความคิดหลักและ

ความคิดรอง มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ 

อย่างมีความหมาย ส่วนความคิดริเริ่ม ความ

คดิยดืหยุน่และความคดิคล่องเป็นความคดิแฝง  

ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของ Osbon (1963)  

ในข้อที่ 2 ให้มีการเสนอความคิดไปเรื่อย ๆ 

อย่างอิสระยิ่งได้ความกว้างขวางมากเท่าใด 

ยิ่งดเีท่านัน้

 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่7 เรือ่ง สาเหตุ

และผลของการเสพสารเสพติดและแนวทาง

ป้องกันตนเองจากสารเสพติด เป็นการจัดการ

เรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ฝึกท�าแบบกิจกรรมที่ 1 

และการแต่งค�าขวัญรณรงค์ต่อต้านสารเสพตดิ

สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์ ด้านความคิดริเริ่มเป็นความคิด

หลัก ซึ่งนักเรียนสามารถคิดแตกต่างและเป็น

ความคดิทีแ่ปลกใหม่ไม่ซ�า้กบัความคดิของผูอ้ืน่ 

และยงัน�าความรูเ้ดมิมาคดิดดัแปลงประยกุต์ให้

เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น ส่วนความคิดละเอียดลออ 

ความคิดยืดหยุ่นและความคิดคล่องเป็นความ

คิดแฝง ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของ Osbon 

(1963)  ในข้อที ่1 ไม่มกีารวพิากษ์ วจิารณ์ความ
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คดิเห็นของสมาชกิทีแ่สดงออกมาเพราะความคดิ

สร้างสรรค์อาจหายไป  ถ้าคดิว่าคนอืน่คงเหน็ว่า

ความคดิของตนไม่ส�าคญั และไม่มคีณุค่าจงึท�าให้

ระงับกระแสความคดิของตนไว้เสยี 

 จะเหน็ว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบระดม

สมอง ทัง้ 7 แผนการจดัการเรยีนรูส้ามารถทีจ่ะ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

ได้ทัง้ด้านความคดิรเิริ่ม ความคดิคล่อง ความ

คดิยดืหยุ่นและความคดิละเอยีดลออ ทัง้ความ

คิดหลักและความคิดแฝงในทุก ๆ แผนการ

จัดการเรียนรู้ ท�าให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาการ

ของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ได้

ครบองค์ประกอบของความคิด จากแบบวัด

ความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ มทีัง้หมด 

4 ข้อ แต่ละข้อ ให้เวลา 15 นาท ีโดยให้นกัเรยีน

ตอบค�าถามในแต่ละข้อได้มากวิธี แปลกใหม่ 

หรอืตอบในสิง่ทีค่นอืน่คดิไม่ถงึ โดยค�าตอบนัน้ 

จะต้องมีเหตุผล มีความเป็นไปได้และมีการ

ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการอธิบาย  

พบว่า มค่ีาเฉลีย่สงูขึ้นทกุคน หลงัการเรยีนแบบ

ระดมสมองอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01

 อย่างไรกต็าม มข้ีอสงัเกตส�าหรบัความ

คดิสร้างสรรค์ทัง้ 4 ด้าน พบว่า ความคดิรเิริ่ม

มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดซึ่งในช่วงวัยของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นวัยที่มีพัฒนาการ

ของความคิดสร ้างสรรค์ได ้ดี  มีวุฒิภาวะ 

กว้างไกล จึงท�าให้ความคิดริเริ่มมีพัฒนาการ 

ทีส่งู สอดคล้องกบั Torrance (1972, อ้างในอาร ี

พันธ์มณ,ี 2546) กล่าวไว้สรุปได้ว่า เด็กที่มอีายุ 

12-14 ปี ต้องการเรียนรู้และโอกาสที่จะเลือก

และทดลองท�าในสิ่งต่าง ๆ ต้องการความช่วย

เหลือเพื่อให้รู้จักคิดและรู้จักน�าความสามารถ

ไปใช้เพือ่ท�าให้ประสบความส�าเรจ็และสามารถ

แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ส่วนความคดิคล่อง   

มคีะแนนเฉลี่ยต�่าสุด อาจเป็นเพราะมชี่วงเวลา

ที่จ�ากัดท�าให้นักเรียนรู้สึกกดดันและเป็นการ

ฝึกในบทแรกของนักเรียนท�าให้ไม่สามารถ

พัฒนาการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อ

ไปได้ในบทเรยีนอื่น ๆ ส�าหรับความคดิยดืหยุ่น

และความคิดละเอียดลออ มีคะแนนเฉลี่ย 

ปานกลาง เนื่องจากต้องใช้เวลาในการคิด  

แต่ในการจัดการเรียนรู ้มีช ่วงเวลาที่จ�ากัด

และยังเป็นวิธีการเรียนรู ้แบบใหม่ จึงท�าให้

นักเรียนบางคนไม่ค่อยแสดงความคิดในระยะ

แรก ๆ ท�าให้ไม่สามารถพัฒนาได้คะแนนสูงสุด 

สอดคล้องกับบุญชม ศรีสะอาด (2537) และ

อาร ีแสงข�า (2550) กล่าวไว้สรปุได้ว่า การระดม

สมอง อาจใช้เวลามากและมคีวามคดิที่ใช้ไม่ได้ 

ผู้ไม่คุ้นเคยกับวิธีการนี้จะไม่ค่อยเสนอแนวคิด

หรอืความคดิที่แปลก ๆ ในระยะแรก ๆ 

 ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียนวิชา

วทิยาศาสตร์

 ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนต้น เรื่อง อาหารและสารเสพตดิ พบว่า มี

ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารเสพติด  

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งผู ้วิจัย 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ทางวิ ทยาศาสตร ์ ตามแผนการจั ดการ 

เรียนรู ้ที่เตรียมไว้โดยผ่านการจัดการเรียนรู ้

แบบระดมสมองที่เน้นให้นักเรียนได้มีโอกาส 

ได้ฝึกการระดมสมองตามขัน้ตอน  

 ดังนั้นนักเรียนจะต้องระดมความ

คิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ท้าทายหรือเรื่องที่

ก�าลังอยู่ในความสนใจ ครูต้องตั้งค�าถามเป็น

ส่วนใหญ่ ขัน้ระดมสมองเป็นขัน้ตอนที่นักเรยีน 

ทุก ๆ คน ต้องระดมความคิดให้มากที่สุด 

จดบันทึกค�าตอบที่ได ้จากการระดมสมอง 

ในกลุ่มมีร่องรอยและหลักฐานการพัฒนาของ
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ความคิดต่าง ๆ มีการจัดล�าดับความคิดให้

เหมาะสมเพื่อน�าไปสู่การวางแผนสู่การปฏิบัติ

ชิ้นงานนั้น ๆ ผู ้วิจัยได้ก�าหนดกิจกรรมและ 

ชิ้นงานให้นักเรียนได้ค้นคว้าในการท�างานเป็น 

กลุ่ม โดยเฉพาะขั้นอภิปรายนักเรียนได้ท�าการ

อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน โดยกลวิธีเดินชม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่ม ซึ่งนักเรียน

สามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างให้กับ

กลุม่เพือ่นได้ มกีารแลกเปลีย่นระหว่างนกัเรยีน

และครูเพื่อให้เกดิความถูกต้องและเข้าใจที่ตรง

กันของข้อมูล

 ในกิจกรรมกลุ่มนักเรียนยังได้ฝึกการ

ตอบค�าถามตามประเด็นที่ครูได้ก�าหนดไว้ตาม

แผนการจัดการเรยีนรู้แต่ละแผนนัน้ โดยมกีาร

ระดมสมองของนักเรียนและเขียนลงในแบบ

บันทกึการระดมสมองครัง้ที่ 1 หลังจากนัน้เข้า

สู่ขั้นอภิปราย เมื่ออภิปรายเสร็จ นักเรียนได้

ฝึกการจัดล�าดับความคิดที่ถูกต้องหรือคิดว่า

ดีที่สุดในกลุ่ม น�ามาพิจารณาและให้เหตุผล 

โดยบันทึกลงในแบบบันทึกการระดมสมอง

ครัง้ที่ 2 อกีครัง้ เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไข และ

น�าไปสู่การวางแผน ลงมือปฏิบัติการท�าแบบ

กจิกรรมหรอืชิ้นงานต่อไป จากนัน้ ให้นักเรยีน

และครูได้สรุปร่วมกันทั้งชั้นเรียนเพื่อความถูก

ต้องและเข้าใจตรงกันซึ่งสอดคล้องกับสุวิทย์ 

มูลค�าและคณะ (2545) กล่าวไว้สรุปได้ว่า การ

จัดการเรียนรู้แบบระดมสมองมีขั้นตอนส�าคัญ 

ดังต่อไปนี้ 1) ขัน้น�าเข้าสู่บทเรยีน 2) ขัน้ระดม

สมอง 3) ขัน้อภปิราย 4) ขัน้ล�าดบัความคดิ และ  

5) ขัน้วางแผนเพื่อน�าไปสู่การปฏบิัต ิ

 การจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง ผู้

วิจัยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกความคิด

สร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ทัง้ 4 องค์ประกอบ 

คอื ความคดิคล่อง ความคดิยดืหยุ่น ความคดิ

รเิริ่มและความคดิละเอยีดลออ โดยให้นักเรยีน

ฝึกกระบวนการสืบเสาะจากการค้นคว้าข้อมูล

มาก่อนได้พัฒนาความคิดหลากหลายวิธี คิด

กว้างขวาง แปลกใหม่จากเพื่อนในกลุ่มและ

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการตัดสินใจ

หรอืการแก้ปัญหาได้ด ีซึง่สอดคล้องกบัสถาบนั

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(2552) ได้ระบุว่า การจัดการเรียนรู้แบบการ

ระดมสมองช่วยพัฒนาทักษะการพูด การฟัง 

และการคิด ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของ 

ผู้อื่น กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ท�าให้

ได้ความคดิที่กว้างขวาง แปลกใหม่หลากหลาย

จากสมาชิกทุกคน และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้

แสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการ

ผูกขาดความคดิอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

 จากการจัดการเรียนการสอนแบบ

ระดมสมองที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่ฝ ึกการพัฒนาความคิดสร ้างสรรค ์ทาง

วิทยาศาสตร์ทั้ง 4 องค์ประกอบดังกล่าวนั้น 

ยังสามารถช่วยให้นักเรยีนมคีวามรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องที่เรียนเพิ่มสูงขึ้น โดยผู้วิจัยให้นักเรียน

ได้ฝึกการเขยีนแผนผงัความคดิ ซึง่เป็นการเขยีน

เชิงสร้างสรรค์ ท�าให้นักเรียนสามารถตัดสิน

ใจและเลือกความคิดที่ดีที่สุดมาแก้ปัญหาได้ 

สอดคล้องกบับญุชม ศรสีะอาด (2537) กล่าวไว้ 

สรุปได้ว่า การระดมสมอง ช่วยให้สามารถ

ตดัสนิใจหรอืแก้ปัญหาได้ดรีวมทัง้นกัการศกึษา

ต่างประเทศ Osbon (1963, อ้างใน Dhillon, 

Stahl และ Baskerville, 2009) กล่าวไว้สรุป 

ได้ว่า การระดมสมองเป็นการแสดงความคิด

เพื่อหาหนทางในการแก้ปัญหาให้มากที่สุด ซึ่ง

จากกิจกรรมข้างต้น ท�าให้นักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 

อาหารและสารเสพติดของนักเรียนหลังการ

จัดการเรียนรู ้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู ้

สอดคล้องกับบรรจง อมรชวีนิ (2554) กล่าวไว้

สรปุได้ว่า ความคดิสร้างสรรค์ช่วยก่อให้เกดิผล
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การเรยีนทีด่ตีามมา เดก็ทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์

จะท�าให้ผลการเรยีนปรับปรุงดขีึ้น

 จากเหตุผลที่กล่าวมา เห็นได้ว่าการ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถ

เกิดขึ้นได้จากการจัดการเรียนรู ้แบบระดม

สมอง ซึ่งนอกจากจะสามารถพัฒนาความ

คิดสร ้างสรรค ์ทางวิทยาศาสตร ์แล ้วยั ง

สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วทิยาศาสตร์อกีด้วย

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้

 1. ในการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง

ควรเพิม่เวลาในก ารจดักจิกรรมเพือ่ให้นกัเรยีน

ได้รับโอกาสในการแสดงความคิดออกมาได้

เตม็ศกัยภาพโดยเฉพาะความคดิบางอย่าง เช่น 

ความคดิคล่อง

 2. ในการประเมินผลงานนักเรียนทุกครั้ง     

ควรมกีารให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรยีน เพื่อให้

นักเรยีนน�าข้อบกพร่องในแต่ละด้านไปปรบัปรงุ

แก้ไข และสามารถพฒันางานชิ้นต่อไปได้ดยีิง่ขึ้น 

ซึง่ในงานวจิยั ผูว้จิยัได้ให้ข้อมลูย้อนกลบัทกุครัง้ 

เพือ่ให้นกัเรยีนพฒันาชิ้นงานต่อไปให้มคีณุภาพ

 ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัครัง้ต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้หรือ

รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนา

ความสามารถด้านความคิดระดับสูงด้านอื่น ๆ 

ต่อไป เพื่อให้เกดิการพัฒนาแก่นักเรยีนในด้าน

ความคดิต่าง ๆ มากขึ้น 

 2. ควรมกีารศกึษาในเชงิคุณภาพ เพื่อให้

เห็นพฒันาการของนักเรยีนอย่างชดัเจนมากขึ้น
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