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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม ความคิ ด
สร้ า งสรรค์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลเอกสารและแหล่งข้อมูลบุคคล จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6-1.0 และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ 1) ด้านครูผู้สอน ครูผู้สอนต้อง
เป็นผู้สร้างแรงจูงใจ มีประสบการณ์ ทักษะการจัดกิจกรรม และมีคุณลักษณะใจกว้าง 2) ด้านผู้เรียน
ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ประสบการณ์เดิม ความรู้พื้นฐาน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ท ยาศาสตร์ และมี พื้ น ฐานครอบครั ว ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท าง
วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ และ 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่จะส่ งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนควรใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ การวัดและประเมิลผลตามสภาพจริง บรรยากาศในชั้นเรียนที่มีอิสระใน
การคิด การพูดและการแสดงออกทางความคิด และสื่อการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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ABSTRACT
The purpose of this research was to examine factors related to enhance
scientific creativity and scientific mind of students grade 4-6. The data resources
consisted of documented data resources and 5 personal data resources. The research
instrument was interview form with the index of item objective congruence between
0.6-1.0. Data were analyzed by content analysis.
The findings of the research revealed that: Factors related to enhance scientific
creativity and scientific mind of students were 1) teachers; teachers must be motivational,
experienced, activity skills, and open-minded, 2) learners; learners must be achievement
motivation, experienced, basic knowledge, scientific process skills, have a good attitude
towards science and has a family background that fosters scientific creativity and
scientific mind, and 3) learning management; learning management that to enhance
scientific creativity and scientific mind of learners should use a learning management
model based on the concept of Constructivism, authentic assessment, classroom
atmosphere with freedom of thinking, speaking and expressing ideas and teaching
materials that are conducive to learning.
Keywords: Factors, Scientific Creativity, Scientific Mind
บทนา
ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มีการเปลี่ ยนแปลงรวดเร็ว คนที่จะอยู่ได้อย่างสอดคล้องกับสังคม
ในยุคใหม่จึงต้องฝึกความสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งที่จริงมีอยู่แล้วในความเป็นมนุษย์แต่การเรียนรู้
และการฝึ ก ฝนที่ ดี จ ะช่ ว ยให้ แ หลมคม ฉั บ ไว และอดทน คนที่ มี ทั ก ษะนี้ สู ง จะได้ ง านที่ ดี ก ว่ า
ชีวิตก้าวหน้ากว่า และจะทาประโยชน์ให้แก่สังคมและแก่โลกได้ดีกว่า โลกกาลังเปลี่ยนยุค จากยุค
ความรู้ สู่ ยุ คนวัตกรรม การฝึ กพลั งสร้ างสรรค์และนวัตกรรมจึงส าคัญยิ่ง (วิจารณ์ พานิช , 2555)
ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นความสามารถในการออกแบบ วางแผน ผลิต นาเสนอสิ่ งใหม่ที่แตกต่าง
ไปจากเดิม (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ , 2558) โดยปกติแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์ เรามักจะมุ่ง
ไปที่เรื่องของงานศิลปะ ซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่แค่นั้น โดยแนวคิดใหม่นั้นความคิดสร้างสรรค์เกิดได้กับ
หลายวิช า โดยเชื่อว่าความคิ ดสร้ างสรรค์ ในวิช าวิท ยาศาสตร์ ก็ส ามารถพัฒ นาได้ เนื่องจากวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น วิ ช าหลั ก ส าหรั บ การคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละสร้ า งนวั ต กรรม เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทุ ก คน
ทั้งในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ปัจจุบันผู้เรียนในระดับประถมศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ยังไม่เป็นที่พอใจ เห็นได้จาก
ผลการประเมิน คุณภาพการศึก ษาไทยที่ผ่ านมา ทั้งในช่ว งการประเมินในรอบที่ 2 และรอบที่ 3
ที่พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ตกมาตรฐานหรือตัวบ่งชี้ที่ 4 นั่นก็คือ การคิดสร้างสรรค์ (สมาน อัศวภูมิ,
2558) สอดคล้องกับผลการสังเคราะห์ผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของสานักงานรับรอง
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มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของภิรดี วัชรสินธุ์ และคณะ (2557) ที่พบว่า มาตรฐาน
ที่สถานศึกษา ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ สมศ. สูงสุด ได้แก่ มาตรฐานที่ 4 คือ ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
จากที่กล่าวมานี้บ่งบอกได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จาเป็นต้องส่งเสริมอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
สังคมไทยต้องการพัฒนาสิ่งใหม่ ถ้าเราเพียงแต่คิดวิเคราะห์โดยไม่สร้างอะไรใหม่ขึ้นมา ยากมากที่จะ
พัฒ นาและเราก็จ ะเป็ น ผู้ ซื้อหรื อบริโ ภคสิ่ งที่เป็นความคิดสร้างสรรค์จากต่างประเทศตลอดเวลา
(ไพฑูร ย์ สิ น ลารั ตน์ , 2558) แต่การที่จะพัฒ นาผู้ เรียนระดับประถมศึกษาสู่ ความเป็นผู้ มีความคิด
สร้างสรรค์และเป็นนวัตกรนั้นสามารถพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ โดยการพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์เพื่อส่ งเสริมคุณสมบัติที่ มีแนวโน้ ม ไปสู่
การเป็นนวัตกรได้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่า ปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ เรียน
ผ่านกระบวนการเรียน ได้แก่ ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านการจัดการเรียนรู้
ซึ่งพันธ์ ทองชุมนุม (2547) สรุปไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นมาได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยเสริม
ต่าง ๆ มากมายในกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิ ดความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดวงรัตน์ บุญวัน (2552); ทินกร พันธ์วงศ์ (2553); ชาติ วรภู (2555); เอกสิทธิ์ ศรีเมือง (2556)
และมนัสวี ธนะปัด (2557) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ได้แก่ ปัจจัย
ด้านวิธีสอนของครู บุคลิกภาพ การวัดและประเมินผล อารมณ์ แรงจูงใจ บรรยากาศในชั้นเรี ยน
การอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพในครอบครัว การสนับสนุนของผู้ปกครอง การจัดกิจกรรม การเข้าร่วม
กิจกรรม ความรู้พื้นฐาน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ซึ่งจากเอกสารและ
งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นเพียงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนเท่านั้น
แต่ยังขาดความชัดเจนในเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
และจิ ตวิทยาศาสตร์ของผู้เรีย นโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่ งผู้ วิจัยเห็นว่าเป็นสิ่ งจาเป็นที่ต้องศึกษาให้มี
องค์ความรู้ที่ชัดเจนว่าปัจจัยสาคัญใดบ้างที่จะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์
จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และเพื่อจะได้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการนาไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีให้แก่
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมคุณสมบัติที่มีแนวโน้มไปสู่การเป็นนวัตกรได้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท างวิท ยาศาสตร์ และ
จิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
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วิธีดาเนินการวิจัย
แหล่งข้อมูล
แหล่ งข้อมูล ประกอบด้ว ย แหล่ งข้อมูล เอกสาร ได้แก่ หนังสื อ บทความ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ และ
แหล่ ง ข้ อ มู ล บุ ค คล ได้ แ ก่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ รวมจ านวน 5 ท่ า น ประกอบด้ ว ย 1) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ 2) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์
3) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นหลั ก สู ต รและการสอน 4) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล และ
5) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ท างวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งมีโครงสร้าง ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัย
ด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านการจัดการเรียนรู้
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึ ก ษาเอกสารแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ จิ ต วิ ท ยาศาสตร์
บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
เพื่อสร้างกรอบความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ และเป็นกรอบในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กาหนดประเด็นของปัจจัยในแต่ละด้าน และสร้างข้อคาถามในแต่ละประเด็น
3. สร้างแบบสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งมีโครงสร้าง ที่ประกอบด้วยประเด็นคาถามทั้งปัจจัย
ด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านการจัดการเรียนรู้ โดยปัจจัยแต่ละด้านมีประเด็นสาคัญ
ดังนี้
3.1 ปั จ จั ย ด้ า นครู ผู้ ส อน ประกอบด้ ว ย ประเด็ น ด้ า นแรงจู ง ใจ ด้ า นประสบการณ์
ด้านทักษะการจัดกิจกรรม และด้านคุณลักษณะ
3.2 ปัจจัยด้านผู้เรียน ประกอบด้วย ประเด็นด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านประสบการณ์
เดิม ด้านความรู้พื้นฐาน ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และ
ด้านพื้นฐานครอบครัว
3.3 ปั จ จั ย ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ย ประเด็ น ด้ า นสภาพและปั ญ หา
ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน และด้านสื่อการสอน
4. น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ พิ จ ารณา
ความครอบคลุมของประเด็น ความเหมาะสมของการใช้ภาษา พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5. นาแบบสัมภาษณ์ที่แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาตามประเด็น โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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6. นาแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแล้ว มาแก้ไขปรับปรุง และจัดทา
เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมนาไปใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
2. ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามโครงสร้ า งค าถามที่ เ ตรี ย มไว้ แต่ อ าจ
ดัดแปลงคาถามให้สอดคล้องกับสถานการณ์การสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นหรือ
อธิบายรายละเอียดได้มากที่สุด มีการบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลการให้
สัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ ข้อ มูล โดยการวิเ คราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) โดยนาข้อมูล สั ม ภาษณ์
จากผู้ทรงคุณวุฒิ มาจาแนกข้อมูลที่มีข้อความ/ความหมาย/แนวความคิดที่มีลักษณะในทางเดียวกัน
จากนั้ น จั ดหมวดหมู่ข้อมูล ของแต่ล ะประเด็นคาถาม สั งเคราะห์ ข้อมูล ของแต่ล ะประเด็นค าถ าม
สังเคราะห์ข้อมูลของแต่ละปัจจัยและสรุปเป็นปัจจัยด้านด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัย
ด้านการจัดการเรียนรู้
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และ
จิ ตวิทยาศาสตร์ ส าหรั บ นั กเรี ย นระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้ วิจัยได้ศึกษาปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่
ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านการจัดการเรียนรู้ ได้ผลการวิจัยแต่ละด้าน ดังนี้
1. ปัจจัยด้านครูผู้สอน
1.1 ด้านแรงจู งใจ เนื่องจากครูคือผู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ จึงมีบทบาทส าคัญ
ในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยการกาหนดปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ ทั้งของ
จริงหรือการทดลองต่าง ๆ ที่กระตุ้นความอยากรู้ ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดการตั้งคาถาม เกิดความ
สงสัยใคร่รู้และอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทั้งนี้ ครูผู้สอนต้องเชื่อว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ
ในการเรียนรู้แตกต่างกัน ดังนั้น ครูจึงควรใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และต้องเสริมแรงทางบวก
เช่น คาชม รางวัล เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้
1.2 ด้านประสบการณ์ ครูผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร สามารถวิเคราะห์
เนื้อหาที่จ ะน ามาจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ให้ แก่ผู้เรียน รวมทั้งครูผู้ส อนควรมีความรู้ทั้งด้านเนื้ อ หา
เทคนิค วิธีการสอน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี มีการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม และควรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ ครูผู้ ส อนวิทยาศาสตร์จัดการสอนที่เน้นการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ อาจจะโดยการให้ครูใหม่เข้าสังเกตการณ์
การสอนของครูที่มีความเชี่ยวชาญ การให้คาแนะนาในลักษณะ coaching-mentoring หรือเข้ารับ
การอบรม เป็นต้น
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1.3 ด้านทักษะการจัดกิจกรรม ครูผู้สอนจาเป็นต้องมีทักษะการสังเกต ทักษะการคิด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการจัดการเรียนรู้ เพื่อที่จะสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้น่าสนใจและผู้เรี ยนสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี สามารถให้ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้ที่ต้องการควบคู่กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนที่
ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ เช่น สอนแบบ Active Learning
ในลั กษณะของการจั ดการเรี ย นการสอนที่ ให้ ผู้ เรียนมีส่ ว นร่ว ม การเรียนรู้ด้ว ยกระบวนการกลุ่ ม
วิธีสอนแบบโครงงาน วิธีสอนโดยการทดลอง วิธีสอนโดยใช้เกม วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกการจินตนาการ ได้สะท้อนคิด และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
1.4 ด้านคุณลักษณะ ครูต้องเป็นผู้ที่ใจกว้าง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทา ได้คิดด้วยตนเอง
และเป็นผู้ที่ให้กาลังใจ สร้างพลังบวกแก่ผู้เรียน ครูต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผู้เรียน ต้องมีความเชื่อ ต้องมีอุดมการณ์ มีเป้าหมายที่จะสร้างคน ไม่ปิดกั้น
ความคิดต่างของผู้ เรี ย น และเห็ น ความส าคัญของการส่ ง เสริม ให้ ผู้ เรี ยนเกิด ความคิ ดสร้า งสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
2. ปัจจัยด้านผู้เรียน
2.1 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีความสาคัญมาก กล่าวคือ
เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จุดเริ่มต้นของการอยากที่จะเรียนรู้ อยากหาคาตอบ อยาก
แก้ปัญหา เพราะถ้ามีแรงจูงใจก็มีโอกาสในการที่จะเรียนเนื้อหานั้น ๆ ได้โดยที่ไม่ต้องมีใครบังคับ
แรงจูงใจเป็นตัวกระตุ้นให้อยากทา มีความกระตือรือร้นที่อยากจะทาให้ได้ ทาให้สาเร็จ สุดท้ายผู้เรียน
จะเกิดความภาคภูมิใจในตัว เอง ดังนั้ น ควรให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้อยู่บนบริบทของสถานการณ์จ ริ ง
เป็นเรื่องใกล้ตัว เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างและสรุปองค์ความรู้ด้ วยตนเอง มี
การเสริมแรงทางบวกตลอดเวลาในคาบเรียน เช่น รางวัล คาชม เป็นต้น
2.2 ด้านประสบการณ์เดิม ประสบการณ์เดิมที่ครูสร้างให้กับผู้เรียนอย่างมีความหมาย
จะทาให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ได้ ประสบการณ์เดิมหลาย ๆ
อย่างทาให้คิดนอกเหนื อจากความเป็นจริงได้ อาจทาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดนอกกรอบ
ได้มาก ทาให้ ต่อยอดการเรี ย นรู้ ได้เร็ ว กว่าการไม่มีประสบการณ์เดิมเลย ดังนั้น ครูผู้ ส อนควรจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ซึ่งควรเป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจาวันมาเป็นประเด็นปัญหาให้ผู้เรียนได้ลองฝึกคิด รวมทั้งให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการทางานต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเกิดกระบวนการทางความคิด
2.3 ด้านความรู้พื้นฐาน ความรู้พื้นฐานเป็นเรื่องที่สาคัญ หากผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่ดี
ทั้ ง ความรู้ พื้ น ฐานที่ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ มาโดยการได้ รั บ ประสบการณ์ ต รง และเป็ น การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ความหมายจะทาให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น แต่หากผู้เรียนขาดความรู้พื้นฐานอาจส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะ
การคิด เนื่องจากก่อนจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ มันต้องมีความรู้พื้นฐานเดิมก่อน ซึ่งความรู้พื้นฐาน
ที่ส าคัญ ได้แก่ ความรู้ พื้น ฐานวิช าวิทยาศาสตร์ตามสาระการเรียนรู้ใ นหลั กสู ต ร ความรู้พื้นฐาน
ในการแสวงหาข้อ มูล ซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญของผู้ เรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น หากผู้เรียน
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ขาดความรู้พื้นฐาน ครูผู้สอนจึงควรจัดสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหา ปูพื้นฐานความรู้
พร้อมทั้งจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการคิดให้กับผู้เรียน ปรับกิจกรรมหรื อวิธีการสอนให้เหมาะสมกับ
ความรู้ พื้น ฐานของผู้ เรี ยนแต่ยั งคงจุดประสงค์การเรียนรู้เหมือนเดิม จัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อให้ทุกคนมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอ พร้อมรับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์
2.4 ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มีความสาคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
เนื่องจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะ เป็นตัวที่เปลี่ยนจากความคิดของผู้เรียนออกมา
เป็นชิ้นงาน เหมือนเป็น process ของการจัดการเรียนการสอน ให้เด็ กไปถึง output ทาให้นักเรียน
มี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ด้ จ ากการปฏิ บั ติ แ ละฝึ ก ฝนอย่ า งเป็ น ระบบ โดยผ่ า นการคิ ด การค้ น คว้ า และ
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย หากผู้เรียนยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนควรจัด
กิจกรรมและส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียน
จั ดประสบการณ์ให้ ผู้ เรี ย นได้ฝึ กกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บ่อย ๆ เพื่อเป็นการพัฒ นาทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
2.5 ด้านเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์มักมีคุณ ลักษณะ
อยากรู้อยากเห็น มีความสื่อสัตย์ ช่างสังเกต รู้จักการเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง เชื่อมั่น
ในหลักฐาน ใจกว้าง เปิดรับความคิดของผู้อื่น และมีเหตุผล เป็นต้น แต่หากผู้เรียนขาดเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์จะส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความคิดสร้า งสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
ได้ช้ากว่าผู้เรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เนื่องจากผู้เรียนจะมีพฤติกรรมไม่สนใจ ไม่อยากรู้
ซึ่งก็จะส่งผลต่อการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ สุดท้ายความคิดสร้างสรรค์
ก็อาจไม่เกิดหรือเกิดน้อย ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
โดยเน้ น ให้ ผู้ เรี ย นได้คิดเอง ลงมือทา และแก้ปัญหาด้ว ยตนเอง รวมทั้งการมีปฏิสั มพันธ์กับผู้ อื่ น
โดยอาจมีการยกตัวอย่างหรือแบบอย่างคนใกล้ตัว หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนรู้ จักเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน
2.6 ด้ า นพื้ น ฐานครอบครั ว การอบรมเลี้ ย งดู ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ และจิ ตวิทยาศาสตร์ให้ แก่ผู้ เรียนนั้น ผู้ ปกครองต้องพยายามจัดสภาพแวดล้ อม
ที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ลูกโดยการทากิจกรรมร่วมกัน เช่น การปลูกต้นไม้ ทาอาหาร
หรือไปเที่ยวร่วมกัน ควรสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน
ตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น เด็ ก ฝึ ก การสื่ อ สารกั บ ลู ก สม่ าเสมอ โดยการใช้ ค าถามกระตุ้ น ให้ ไ ด้ คิ ด นอกจากนี้
ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพภายในครอบครัว ที่ดี ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ส มบูร ณ์
สามารถพัฒ นาสมองและความคิด ให้ คิดดี คิดเป็น คิดสร้างสรรค์ออกมาได้ดี เนื่องจากความคิด
สร้างสรรค์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์
3. ด้านการจัดการเรียนรู้
3.1 ด้ า นสภาพและปั ญ หา การจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ใ นปั จ จุ บั น ครู ยั ง คงสอนแบบเนื้ อ หามากเกิ น ไป จนไม่ ส อน
กระบวนการคิด ดังนั้นจึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ส่งเสริม Learning ยังคงเน้น Content based
และยังขาดการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
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ปั ญ หาเรื่ อ งของโครงสร้ า งเวลาเรี ย น การวั ด และประเมิ น ผล ที่ ท าให้ วิ ธี ก ารสอนไม่ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ เพราะการที่จะสอนจนผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้นั้นต้องใช้เวลามาก แต่ในสภาพ
จริงเวลาเรียนไม่เพียงพอด้วยเนื้อหาตามหลักสูตร ตามตัวชี้วัดที่ค่อนข้างเยอะ รวมทั้งครูยังไม่เห็น
ความสาคัญของการสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
3.2 ปัจจัยด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ควรใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้หรือจัดประสบการณ์ ต าม
แนวคิดสตรัคติวิสต์ ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการสอนแบบการทดลอง
ร่ ว มกั บ การแบ่ ง กลุ่ ม ท างาน เพื่ อ เป็ น การกระตุ้ น ความสนใจ จั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการยกตั ว อย่าง
สถานการณ์ เพื่อให้เด็กได้แสดงความคิด และใช้ทักษะการคิด โดยใช้สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และจิต วิทยาศาสตร์
เช่ น Inquiry based learning, Problem based learning, Project based learning, Context
based learning, หรือ STEM เป็นต้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่ าวจะเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
เปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือทากิจกรรมด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย พัฒนาตนเอง
ทั้งด้านความคิดและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทาให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ได้
3.3 ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล ในการวั ด และประเมิ น ผลเพื่ อ ให้ ท ราบว่ า ผู้ เ รี ย น
เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์นั้น ควรเน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยการให้คะแนน
ตามเกณฑ์รูบิค โดยพิจารณาจากชิ้นงานหรือผลงาน การสังเกตเพื่อดูพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้วยการประเมินความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ โดยใช้แบบสอบถาม
แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ หรือแบบประเมิน ซึ่งหากเป็นการวัดควิธีคิด ควรใช้การสัมภาษณ์
หรื อ แบบทดสอบ แต่ ห ากวั ด จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ไ ม่ ค วรใช้ แ บบทดสอบ แต่ ค วรจะใช้ ก ารสั ง เกต
ในสถานการณ์จ ริ ง โดยใช้วิธีการที่ห ลากหลาย ซึ่ งนอกจากครูประเมินผู้ เรียนแล้ ว อาจให้ ผู้ เรียน
ประเมินตนเองด้วย
3.4 ด้านบรรยากาศในชั้น เรี ยน บรรยากาศในชั้นเรียนที่ช่ว ยส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ควรเป็นบรรยากาศที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีอิสระในการคิด การพูด และการแสดงออกทางความคิด มีสภาพแวดล้อมที่ เป็นกัล ยาณมิ ตร
โดยอาจจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และมีการเสริมแรงทางบวก ซึ่งหากผู้เรียนมีความสบายใจ
ไม่เครียดจนเกิน ไปจะทาให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดและความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ รวมทั้ง
ผู้เรียนจะกล้าคิด กล้าถาม กล้าตอบมากขึ้น ซึ่งช่ว ยในการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
การจิ น ตนาการได้ ดี แต่ ห ากบรรยากาศในชั้ น เรี ย นมี ค วามเครี ย ด ครู ไ ม่ เ ปิ ด โอกาสหรื อ รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของผู้เรียน สภาพห้องเรียนทรุดโทรม แออัด ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ย่อมเป็นอุปสรรคต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
3.5 ด้านสื่อการสอน สื่อการสอนมีความสาคัญมากต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะ
สื่อการสอนเป็นเครื่องมือที่ช่วยดึงความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนออกมา สื่อทาให้ผู้เรียนเห็นภาพ
ที่ชัดเจนขึ้น ทาให้ ผู้ เรี ย นมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ซึ่งสื่ อการสอนที่เอื้อ ต่ อ
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การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 ควรเป็นสื่อประเภทอุปกรณ์ซึ่งผู้เรียนสามารถจับต้องได้ สัมผัสได้ ฝึกฝนจนมีความชานาญ
โดยเฉพาะอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นสื่อประเภทเทคโนโลยีก็สามารถกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียนได้ดี เช่น VDO Animation หนังสือเรียนที่มีภาพ AR เป็นต้น
อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยด้านครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และจิต
วิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 ที่ ส าคั ญ คื อ ทั ก ษะการจั ด กิ จ กรรม
ซึ่งพบว่าทักษะที่สาคัญ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการสื่ อสาร และทักษะการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ (2559) ที่ได้
กล่าวว่า ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ ครูวิทยาศาสตร์จะต้องมีความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ความสามารถทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สอดคล้องกับ พิณสุดา สิริรังธศรี (2557) ที่ได้เสนอข้อกาหนดคุณลักษณะครูที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิด
การยกระดับคุณภาพครูไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นครูที่มีคุณภาพ
โดยคุณลักษณะครูที่มีคุณภาพมีหลายประการ ซึ่งทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูก็เป็นคุณลักษณะ
หนึ่งที่ควรกาหนดขึ้น เนื่องจากครูเป็นบุคคลสาคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องได้รับการยกระดับ
คุณภาพทั้งระบบและต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ประขาขน และการพัฒนาประเทศ
ในที่สุด สอดคล้องกับวาสนา กีรติจาเริญ (2555) ที่ได้กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพของครูด้านความรู้
และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้อาจเนื่องจากทักษะข้างต้นนั้นมีความเชื่อมโยงและเป็นทักษะที่เป็น
องค์ประกอบของกัน และกัน อย่างเช่น ทักษะการสังเกตและทักษะการคิด ซึ่งขณะที่ครูผู้สอนสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนแล้ว ครูผู้สอนก็ต้องคิดได้ว่าผู้เรียนกาลังมีการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร ส่วนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการจัดการเรียนรู้ก็มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากกล่ าวคือ
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ต้องมีการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งมีความเป็นระบบ มีการใช้ความคิด ซึ่งทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก็เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วย
ปั จ จั ย ด้านผู้ เรี ย นที่เกี่ย วข้ องกับการส่ งเสริมความคิดสร้า งสรรค์ท างวิทยาศาสตร์ แ ละ
จิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สาคัญคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เนื่องจาก
แรงจูงใจเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ อยากหาคาตอบ และอยากทาโดยที่ไม่ต้องมีใครบังคับ
ใช้ การลองผิ ดลองถูกไปเรื่ อย ๆ จนทาได้ส าเร็จ สุ ดท้ายผู้ เรียนก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง
โดยครู ผู้ ส อนต้ อ งเสริ ม แรงโดยการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นสร้ า งและสรุ ป
องค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการเสริมแรงทางบวก สอดคล้องกับแมคเคลแลนด์ (เอกสิทธิ์ ศรีเมือง, 2556
อ้างถึง McClelland, 1953) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความปรารถนาที่จะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้
ลุล่วงไปด้วยดี โดยพยายามแข่งขันกันด้วยมาตรฐานอันดีเยี่ยม หรือทาให้ดีกว่าบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
พยายามจะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ มี ความสบายใจเมื่อประสบความสาเร็จและมีความวิตกกังวลเมื่อ
ประสบความล้มเหลว เช่นเดียวกับ แอทคินสัน (เอกสิทธิ์ ศรีเมือง, 2556 อ้างถึง Atkinson, 1966)
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ที่กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแรงผลักดันที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้ตัวว่า การกระทาของตนจะได้รับ
การประเมินจากตัวเองหรือบุคคลอื่น โดยเทียบกับมาตรฐานอันดีเยี่ยม ผลจากการประเมินอาจเป็น
สิ่งที่พอใจ เมื่อกระทาจนสาเร็จหรือไม่น่าพอใจเมื่อการกระทาไม่สาเร็จก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
แรงจูงใจใฝ่สั มฤทธิ์ของ แมคเคลแลนด์ (พิณกาน ภัทเศรษฐ์, 2551 อ้างถึง McClelland, 1961)
ที่เชื่อว่า ความต้องการของคนเป็นผลมาจากการเรียนรู้มากกว่าอย่างอื่น ความต้องการที่เกิดจาก
การเรียนรู้จึงมีอิทธิพลจูงใจให้คนแสดงหรือประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการ โดยจะ
มีความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เมื่อสามารถเอาชนะก็จะประสบความสาเร็ว จะมีความ
สบายใจหรือภูมิใจ ถ้าหากไม่สาเร็จก็จะรู้สึกวิตกกังวล แต่ก็จะมุ่งมั่นทางานต่อไป แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สามารถกระตุ้นให้มีขึ้นในบุคคลได้ (โมลี สุทฺธิโมลิโพธิ, 2563 อ้างถึง McClelland, 1985) ดังนั้น
ถ้าผู้เรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้เรียนก็จะมีความพยายามในการเรียน ขั้นตอนต่าง ๆ ของการเรียน
วิทยาศาสตร์ที่จะส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตวิทยาศาสตร์ และที่สาคัญในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์อีกด้วย ซึ่งหากผู้เรียนขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แล้ว โอกาสที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ก็อาจจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากการที่จะสอนให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เหมือนดังที่ผู้ส อน
คาดหวังนั้น มิใช่เรื่องที่สามารถกระทาได้ง่าย ๆ เพราะความคิดสร้างสรรค์ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สูง
ของมนุษย์ ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าจะมีวิธีการสอนอย่างไรจึงจะทาให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมา
ได้ (พันธ์ ทองชุมนุม, 2547) สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกสิทธิ์ ศรีเมือง (2556) ที่พบว่า แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับ มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย
(2551) ที่พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นปัจจัยภายในตัวผู้เรียนที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์
นอกจากนี้งานวิจัยของปริชาติ เบ็ญจวรรณ์ (2551) พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ผ่าน
ทางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีอิทธิพลต่อจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งหมายความว่า เมื่อ นักเรียน
มีแรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับสู ง จะส่ งผลให้ นักเรียนมีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น และส่งผลให้นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ในระดับสูงตามมา เพราะผู้ที่มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์สูงนั้น จะมีความปรารถนาหรือต้องการที่จะได้รั บความสาเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง มีความมานะ
พยามยามในการเอาชนะต่ออุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนรู้ จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน ควรใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสตรัคติวิสต์ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
และจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นสามารถพั ฒ นาการคิ ด คิ ด ได้
หลากหลายแนวทาง ผู้เรียนได้รู้จักคิดรอบด้าน ไม่ยึดติดกับความคิดแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งตามทฤษฎี
การสร้ างความรู้ ผลของการเรี ย นรู้ จ ะมุ่ งเน้น ไปที่ กระบวนการสร้ า งความรู้ และการตระหนั ก รู้
ในกระบวนการนั้น เป้าหมายการเรียนรู้จะต้องมาจากการปฏิบัติงานจริง ครูจะต้องเป็นตัวอย่างและ
ฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็น ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะต้อง
เป็นผู้จัดกระทากับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้นด้วยตนเอง
โดยการให้ผู้เรียนอยู่ในบริบทจริง สามารถจัดกระทา ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูก
กับสิ่งนั้น ๆ จนเกิดเป็นความรู้ ความเข้าใจขึ้น ดังนั้น ความเข้าใจเป็นสิ่งที่เกิดจากกระบวนการคิด
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การจัดกระทากับข้อมูล มิใช่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ จากการได้รับข้อมูลหรือมีข้อมูลเพียงเท่านั้น ผู้เรียน
จะต้องมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งทางสังคมถือว่า เป็นปัจจัย
ส าคัญของการสร้ างความรู้ เพราะล าพังกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายที่ครูจัดให้ห รือผู้ เรียน
แสวงหามาเพื่ อ การเรี ย นรู้ ไ ม่ เ ป็ น การเพี ย งพอ ซึ่ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม การร่ ว มมื อ และ
การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรียน และบุคคลอื่น ๆ จะช่วย
ให้ การเรี ย นรู้ ของผู้ เรี ย นกว้างขึ้น ซั บซ้อนขึ้น และหลากหลายขึ้น ผู้ เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้
อย่างเต็มที่ โดยผู้เรียนจะนาตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้ ครูจะมีบทบาทเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก ช่วยเหลื อผู้เรียนในการเรียนรู้ ช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผู้เรียน จัดเตรียม
กิจกรรมการเรียนรู้ ดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทางที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน ให้คาปรึกษา
แนะนาทั้งทางด้านวิชาการและด้านสังคมแก่ผู้เรียน ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหา และประเมิน
การเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งอาจเป็นการประเมินจากเพื่อน แฟ้มผลงาน รวมทั้ง
การประเมินตนเองด้วย (ทิศนา แขมมณี, 2559) ซึ่งจากงานวิจัยของสุริยา กลิ่นบานชื่น (2558) พบว่า
นักเรียนกลุ่มทดลองเมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ หลังทดลองจะมีความคิด
สร้ า งสรรค์ สู งกว่ า ก่ อ นทดลองอย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ โดยสุ ริ ย าได้ อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติม ว่ า การจั ด
การเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ในขั้นกระตุ้นนักเรียนจากคาถามหรือปัญหา นักเรียนจะมี
การค้นหาและให้นิยามปัญหา อีกทั้งนักเรียนต้องวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การกระตุ้น เพื่อให้เกิด
ความไม่ส มดุล ทางปั ญญา และการปรับความไม่ส มดุล ทางปัญ ญาโดยผู้ เรี ยนค้น หาค าตอบ และ
เมื่ อ ผู้ เ รี ย นพร้ อ มก็ จ ะท าการตอบสนองต่ อ ผู้ ส อน เป็ น การพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ โ ดยใช้
กระบวนการค้นพบปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของคมสัน เอียการนา (2554) ที่พบว่า หลังจากเรียน
ผ่านรูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
การวิจัยครั้งนี้มีข้อค้นพบซึ่งสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยครูผู้สอนสามารถ
พัฒนาตนเองตามข้อค้นพบในปัจจัยด้านครูผู้สอน นอกจากนั้นครูผู้สอนยังสามารถพัฒนาปัจจัยด้าน
ผู้เรียนและปัจจัยด้านการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนมีบทบาทในการรับผิดชอบได้ เช่น การปรับความรู้
พื้ น ฐาน พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ สร้ า งเจตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์
เลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม วัดและประเมินผล การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ตลอดจน
การเลือกใช้สื่อการสอนที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน
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