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การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะความคิ ด สร้ า งสรรค์ ก่ อ นและหลั ง ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (PjBL) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ที่ ก าลั งศึ ก ษาอยู่ ร ะดั บ ชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู งชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช าการเลขานุ ก าร จ านวน 10 คน
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการในภาคเรียนที่ 2 ปีก ารศึก ษา 2556 ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอ ย่า ง
แบบเจาะจงจากความพร้อมของครู นักศึกษา วิชาที่เปิดสอนและระยะเวลาที่สอนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555-เดือนกุมภาพันธ์ 2556
เป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เนื้อหา แบบประเมินคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงการเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบที และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงก่อนได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X =1.65, S.D.=0.21) แต่
หลังจากได้รับการพัฒ นาคุณ ลักษณะความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน โดยใช้แผนการสอนที่ส่งเสริม
คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ นักศึ กษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =3.22, S.D.=0.21) ซึ่ งนั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ ชั้ น สู งที่ ได้ รับ การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะความคิ ด
สร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน โดยใช้แผนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ในการสอน มีคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์หลังการประเมินสูงกว่าก่อนการประเมินอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน
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Abstract
This research aimed to compare the creative characteristics of high vocational students before and
after using Project- Based Learning (PjBL). Sample of this study was ten 2nd year vocational students of
program in secretarial in Krabi Technical College. The sample was chosen by purposive sampling technique
based on teacher and student readiness, provided courses, and the period time of the course (OctoberFebruary 2013). The study was a quasi – experimental research. Content analysis, the evaluation of creative
characteristics of the students before and after using PjBL, and lesson plans were employed to analyze the
data in this study. The numeric data were analyzed using statistical analysis included mean ( X ), standard
deviation (S.D.), and t-test.
The study revealed that students’ creative characteristics before using Project-Based Learning were
marked at low level ( X =1.65, S.D. =0.21). However, after the students were taught using PjBL, their creative
characteristics were marked at fair level ( X =3.22, S.D. =0.21). It could be concluded that students’ creative
characteristics increased after using PjBL were significantly different at a .05 statistical level.
Key words: Creative Characteristics; Project-Based Learning

บทนา
ปั จ จุ บั น จะเห็ น ได้ ว่ า ระบบการศึ ก ษาในหลาย
ประเทศ เช่ น สิ งคโปร์ เกาหลี ใต้ ได้ มี การพั ฒ นาหลั กสู ตร
การศึกษาที่เน้นสร้างสมรรถนะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st
Century Competencies) ซึ่งเน้นให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต อันเป็นที่มาของ
ทิ ศ ทางในการจั ด การศึ ก ษาใหม่ ที่ เน้ น กระบวนการเรี ยนรู้
สาคัญกว่าความรู้ ด้วยผลการวิจัยที่พบว่าการอัดข้อมูลความรู้
ผ่านการสอนเข้าไปสู่สมองของเด็กและเยาวชนจานวนมากนั้น
มิ ได้ ส่ งเสริ มให้ เกิ ดกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ส าคั ญ ต่ อความคิ ด
สร้างสรรค์แต่อย่างใด ในทางกลับกัน เด็กและเยาวชนควรมี
โอกาสได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยส่งเสริมให้
เด็ ก สามารถริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ค วามคิ ด ใหม่ ๆ ได้ เอง ผ่ า น
กระบวนการเรียนการสอนในสาระวิชาต่ าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
(ไกรยส ภัทราวาท, 2556)
จากผลการสารวจของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(2555) “ความคิ ด สร้ า งสรรค์ กั บ การพั ฒ นาประเทศ ”
ประชาชน 98.0% เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อ
การพั ฒ นาประเทศไทย มหาวิ ท ยาลั ย โรงเรี ย น และ
ครอบครั ว ควรมี บ ทบาทในการส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การพั ฒ นา
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้เห็นเป็นรูปธรรมสาหรับสังคมไทย
ภาพรวมของคนในสังคมคื อการเป็ น ผู้ บ ริโภคมากกว่าเป็ น
ผู้ผ ลิ ต เป็ น ผู้ เสพมากกว่ าเป็ น ผู้ สร้ าง และเป็ น ผู้ ล อกเลี ย น

มากกว่าเป็นผู้ริเริ่ม ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในชาติ
อย่ างมหาศาล อี ก ทั้ งยังมี ข้อ มู ล จากการสารวจพั ฒ นาการ
เด็ ก ไทยพบว่ า ความคิ ด สร้างสรรค์ ข องเด็ กไทยมี แ นวโน้ ม
ลดลง ซึ่งสังคมไทยยังไม่มีการตอบรับต่อปัญหานี้ เนื่องจาก
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส ามารถพั ฒ นาได้
โดยเฉพาะในช่ ว ง 3 ขวบแรกของชี วิ ต ถ้ า เด็ ก ได้ รั บ การ
กระตุ้น บ่มเพาะและพัฒนา จะทาให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
ที่มีศักยภาพสูงในด้ านความคิ ด สร้างสรรค์ และจะเป็นกาลัง
ส าคั ญ ในการพั ฒ นาชาติ ให้ เจริ ญ ก้ าวหน้ าทั ด เที ย ม
อารยประเทศ (กรมสุขภาพจิต, 2547)
ปั จจั ยข้ างต้ นจึ งเป็ นที่ มาของคนไทยที่ ไม่ ชอบคิ ด
สร้างสรรค์ สิ น ค้ าใหม่ ๆ นวั ต กรรมใหม่ ๆ จึ งไม่ เกิ ด ขึ้ น ใน
เมืองไทยมากมาย แต่ตรงกันข้ามสังคมไทยเป็นสั งคมที่ชอบ
ลอกเลียนแบบ เช่น การลอกเลีย นแบบ เพลง ภาพยนตร์
โดยการผลิต เชิง พาณิช ย์เ พื ่อ จ าหน่า ย ฯลฯ ดัง นั ้น การ
ส่ง เสริม ความคิด สร้า งสรรค์จ ึง เป็น สิ่ งส าคั ญ และมี ค วาม
จาเป็ น ต่อ การพัฒ นาประเทศชาติ ให้ เจริญ รุ่งเรืองก้าวหน้ า
ต่อไป (สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 2555)
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้าง
องค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและจิตสานึกในเชิงธุรกิจ
ให้แก่กลุ่มนักศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
มีพื้นฐาน ความรู้ด้านเทคนิควิธี และวิชาชีพ ได้มีโอกาสเรียนรู้
การบริห ารจั ดการธุรกิ จอย่างเป็ นระบบ และเป็ นการสร้าง
แรงจูงใจให้ แก่เยาวชนในระดับ อาชี วศึ ก ษา เพื่ อ ปลู ก ฝังให้
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เข้าใจถึ งประโยชน์ ของการน าผลงานวิจั ยและเทคโนโลยีอย่าง
ง่ายมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมในรูปของผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ
เพื่อก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่ดีในอนาคต การจัดการศึกษา
ทางด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาจึ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บการเรี ยนรู้ แบบ
โครงการเป็ นอย่ างยิ่ ง โดยก าหนดเอาไว้ เป็ นนโยบายในการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในปี พ.ศ. 2557 แนวทางในการ
ขั บ เคลื่ อนในการพั ฒ นาหลั กสู ตรไปใช้ ข องสถานศึ ก ษาถู ก
กาหนดให้บูรณาการจัดการเรียนรู้เป็นเรื่องเป็นชิ้นงาน จัดเป็น
โครงการในแต่ละภาคเรียน (สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชี พ , 2557) การจัด การเรียนรู้ที่ ให้ ผู้ เรียนได้ ลงมื อ
ปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สารวจ ค้นคว้า ทดลอง
ประดิษ ฐ์คิ ดค้น โดยผู้สอนเป็น ผู้อานวยความสะดวกหรือให้
ค าแนะน า ท าหน้ าที่ ออกแบบกระบวนการเรี ย นรู้ กระตุ้ น
แนะน า ให้ ค าแนะน าเพื่ อ ให้ โครงการส าเร็จ ลุล่ ว งไปด้ วยดี
ขานรับนโยบายในการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษา
ตามที่ กล่ าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้ วิ จั ยมองเห็ นความส าคั ญในการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอย่างเป็นกระบวนการ
และต่อเนื่องผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ
เป็ นฐาน (Project-Based Learning: PjBL) โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพราะการ
เรียนการสอนทางด้านนี้เป็นการสร้างกาลังคนเข้าสู่ระบบการ
พั ฒนาธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมและบริ ก าร นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี
ความรู้ มี ทั ก ษะ และมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ ใช้ ในการ
พัฒนาเทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมไทยในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ในชีวิตประจาวันเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อเปรียบเทียบคุณ ลัก ษณะความคิดสร้างสรรค์
ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (PjBL)

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ประกอบด้ วยนั กศึ กษาระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาวิ ช าการเลขานุ ก าร
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กระบี่ จ านวน 46 คน กลุ่ ม ตั ว อย่ าง คื อ
นั กศึ กษาระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง สาขาวิ ชาการ
เลขานุการ วิทยาลัยเทคนิ คกระบี่ จานวน 10 คน โดยกาหนด
คุณสมบัติดังนี้ (1) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการ
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ในภาคเรียนที่ 2/2556 และ (2) สมัครใจในการเรียนรู้ โดย
การใช้โครงการเป็นฐาน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัด
คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษา คือ (1) ข้อมูล
ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบประเมิ น (2) คุ ณ ลั ก ษณะความคิ ด
สร้ างสรรค์ ข องนัก ศึก ษา และ (3) ข้อ เสนอแนะ/ความ
คิด เห็น สร้า งเครื ่อ งมือ โดยมีขั ้น ตอนดั ง นี ้ (1) ศึก ษา
เอกสาร หนังสือ วารสาร และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คุ ณ ลั ก ษณะความคิ ด สร้ า งสรรค์ (2) สร้ า งแบบวั ด โดยน า
คุ ณ ลั ก ษณะความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ นั ก วิ จั ย /นั ก ทฤษฎี เห็ น
สอดคล้องกันมาสร้างแบบประเมิน (3) นาแบบวัดไปทดสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
3 ท่ า น โดยการหาค่ า IOC ข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า มากกว่ า หรื อ
เท่ า กั บ .50 ถื อ ว่ า ผ่ า นเกณฑ์ พิ จ ารณาและสามารถน าไป
ทดลองใช้ได้ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินโดยวิธีหา
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค มีความเชื่อมั่นในระดับ .79
หลั ง จากนั้ น น าไปปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขแบบประเมิ น ตาม
ค าแนะน าของผู้ เ ชี่ ย วชาญ (5) น าแบบประเมิ น ที่ มี ก าร
ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขเรี ย บร้ อ ยไปทดลองใช้ กั บ นั กศึ กษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย เทคนิคกระบี่
จานวน 10 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขจน
ได้แบบประเมินฉบับสมบูรณ์ และ (6) นาแบบประเมินไปใช้
เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ (1) การบันทึกอนุทิน
การเรี ย นรู้ และ (2) แผนการสอนที่ ส่ งเสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะ
ความคิดสร้างสรรค์วิชาโครงการเป็นฐานของนักศึกษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 5 แผนการสอน รวม 72
ชั่ ว โมง โดยมี ก ารสร้ างเครื่ อ งมื อ ดั งนี้ (1) ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
แบบเรียน คู่มือครูในรายวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชี พชั้ นสู ง (2) ศึ กษาแผนการสอนปกติ รวมทั้ งเอกสารที่
เกี่ ยวข้ องกั บการปรั บแผนการสอนและการจั ดกิ จกรรมเพื่ อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แผนการสอน (3) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสาคั ญ
หัวข้อเนื้อหา ตลอดจนคาบเวลาที่ใช้สอน (4) กาหนดกิจกรรม
การเรียนการสอน กิจกรรมที่เสริมเนื้อหาเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ สื่อ รวมทั้งการวัดประเมินผล ซึ่งกิจกรรมการเรียน
การสอน ได้ ป รั บ จากกิ จ กรรมในแผนการสอนปกติ ม าเป็ น
แผนการสอนที่ ส่งเสริมคุ ณลั กษณะความคิดสร้างสรรค์ ที่ ใช้
วงจรการเรี ยนรู้แนวทางการจั ดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้ เรี ยนเป็ น
ส าคั ญ การจั ดการเรี ยนรู้ แบบส่ งเสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์
ส านั กงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา (2550) โดยแบ่ งเป็ น 6
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ขั้นตอน คือ (4.1) สร้างความตระหนัก (4.2) ระดมพลังความคิด
(4.3) สร้างสรรค์ชิ้นงาน (4.4) นาเสนอผลงาน (4.5) วัด/ประเมินผล
และ (4.6) เผยแพร่ผลงาน (5) นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตรวจสอบความถู กต้ องและให้ ค าแนะน า
เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง (6) นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเหมาะสมเพื่ อน ามาปรับปรุ งแก้ ไขอี กครั้ ง และ (7) น า
แผนการเรียนรู้นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ (1.1) ก่อนประเมิน (Pretest)
นาแบบประเมินคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ไปประเมิน
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 10 คน วิเคราะห์ทางสถิติ (1.2) ทดลองในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 รวมระยะเวลา 18 สัปดาห์ ๆ ละ
2 วัน ๆ ละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 72 ชั่วโมง โดยนากลุ่มตัวอย่าง
มาทากิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ส่งเสริม
คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ (PjBL) เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามระยะเวลา
ปกติของชั้นเรียนและสอนทุกวันพุธและวันศุกร์ รวมทั้งสิ้น 5
แผน ตั้ งแต่ 15.00-17.00 น. (1.3) หลั ง การทดลอง
(Posttest) นาแบบประเมินคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์
ไปประเมินนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน อีกครั้ง โดยให้กลุ่มตัวอย่างทา
แบบประเมินโดยใช้แบบประเมินชุดเดิม แล้วนาแบบประเมิน
คุ ณ ลั ก ษณะความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไ ปตรวจให้ ค ะแนนและ
วิเคราะห์ท างสถิติ (4) ให้ก ลุ่ม ตัว อย่า งเขีย นบัน ทึก อนุทิน
การเรียนรู้หลังจากที่ได้ผ่านการเรียนรายวิช าโครงการตาม
แผนการสอนที่ส่ง เสริม คุณ ลัก ษณะความคิด สร้า งสรรค์
หลังจากนั้น นาข้อ มูล ที่ไ ด้ม าสรุป ผล และ (5) นาคะแนน
คุณ ลัก ษณะความคิด สร้า งสรรค์ข องกลุ่ม ตัวอย่าง ทั้งก่อน
และหลังการประเมิน ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับวิเคราะห์
ค่าต่าง ๆ ดังนี้ (1) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ใช้วิ เคราะห์ ข้ อมู ล ในตอนที่ 2 ได้แ ก่ คุณ ลัก ษณะความคิ ด
สร้างสรรค์ของนักศึกษา (2) เปรียบเทียบความแตกต่างโดย
ใช้ สถิติ t-test ใช้เพื่ อทดสอบความแตกต่ างระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน (3) วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานสรุปคุณลักษณะ
ความคิด สร้า งสรรค์เ พื่อ ใช้ใ นการออกแบบการสอน ด้ว ย
วิ ธี ก ารสอนแบบโครงการ Project-Based Learning และ
(4) วิ เคราะห์ เนื้ อ หาจากการบั น ทึ ก อนุ ทิ น การเรี ย นรู้ ข อง
นักศึกษา หลังจากที่ ได้ผ่านการเรียนรายวิชาโครงการตาม
แผนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
คุณ ลัก ษณะความคิด สร้า งสรรค์ก ่อ นเรีย นและ
หลัง เรียนพบว่า ระดับคุณ ลักษณะความคิดสร้างสรรค์ข อง
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ก่อนได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีการสอนแบบโครงการ
เป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X =1.65, S.D.=0.21)
แต่หลังจากได้รับการพัฒนาคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์
ด้วยการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน นักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงมีระดับคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นอยู่
ในระดับปานกลาง ( X =3.22, S.D.=0.21) ซึ่งนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน โดย
ใช้แผนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ใน
การสอนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังการประเมินสูงกว่า
ก่ อ นการประเมิ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
สอดคล้องกับการศึกษาของประทานพร อุ่นออ (2556) พบว่า
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Project Based Learning
ในรายวิ ชา 2201-2412 วิ ชาการเขี ย นโปรแกรม GUI ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2545 ซึ่งการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการเขียนโปรแกรม GUI ได้อย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ ในระดับปานกลาง แต่สามารถพัฒ นาทัก ษะ
การคิด การสร้า งความรู้ด้ว ยตนเองและส่งผลต่อ ระดับ ผล
การเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างการจัดการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน ช่วยให้ผู้เรียนได้ผลิตงานที่เป็นรูปธรรม
คุ ณ ลั ก ษณะความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก ศึ ก ษา
ประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ ชั้ น สู ง หลั งจากได้ รั บ การพั ฒ นา
คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงการ
เป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และแตกต่างอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 แสดงให้ เห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เกิดการพัฒนาทางด้านความคิด
สร้างสรรค์ จากการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน ที่เป็นเช่ นนี้
เพราะกิ จกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ ช่ วยกระตุ้ น
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ สร้ า งจิ น ตนาการ แสดงความคิ ด ได้
หลากหลาย รู้ จั กสั งเกตและซั กถาม ซึ่ งสอดคล้ องกั บวัฒ นา
มัคคสมัน (2551) ได้ใช้คาว่า “โครงการ”และสรุปความหมาย
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ของรูปแบบการสอนแบบโครงการว่าเป็นการจัดประสบการณ์ที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกโดย
เรื่องที่เรียนและประเด็นปัญหาที่ศึกษามาจากความสนใจของ
ตนเอง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนมุ่ งให้ ผู้ เรี ย นมี
ประสบการณ์ ตรงกั บเรื่ องที่ ศึ กษานั้ น โดยการเปิ ดโอกาสให้
สังเกตอย่างใกล้ชิด จากแหล่งความรู้เบื้องต้น อาจใช้ระยะเวลา
ที่ ยาวนานอย่ างเพี ยงพอตามความสนใจของเขา เพื่อที่ จะได้
ค้นพบคาตอบและคลี่คลายความสงสัยใคร่รู้ ในการจัดกิจกรรม
นั้นอาจประสบกับทั้งความสาเร็จและความล้มเหลวในวิธีการ
แสวงหาความรู้ตามวิธีการของเขาเอง และเมื่อเขาพบคาตอบก็
จะนาความรู้ใหม่ที่ได้นั้ นมาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ตามความ
ต้ องการของเขาเอง โดยจะน าเสนอต่ อเพื่ อน ครู ผู้ ปกครอง
และคนอื่น ๆ ทาให้เขาเกิดความภาคภูมิใจในความสาเร็จนั้น
วิธีการสอนแบบโครงการเป็นฐาน ช่วยพัฒนาผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้และคุณลักษณะผ่านการทางานที่มีการค้นคว้ามี
การแก้ปัญหาและการใช้ ความรู้ในชีวิตจริงโดยมีตัวผลงาน
และการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้ ทาให้เกิ ดเป็ น
ความคิ ดสร้ างสรรค์ และมี การพั ฒ นาการเพิ่ ม ขึ้ น ไปทุ ก ๆ
สั ปดาห์ ซึ่ ง Guilford (1967) ได้ กล่ าวไว้ว่ า ความสามารถใน
การแก้ปัญหาของบุคคล เป็นการคิดที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ้น
และสามารถน ามาประยุ กต์ ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ได้ ความคิ ด
สร้างสรรค์เป็นความคิดหลายแง่หลายมุม
บทบาทของครูผู้สอน ครูต้องเป็นผู้คอยกระตุ้นส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยากทาโครงการ ให้แนวคิดกว้าง ๆ
ให้คาแนะนาที่เหมาะสม ให้กาลังใจ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีใน
การเรียน ดูแลการจัดทารายงานให้สมบูรณ์และถูกต้อง
ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ออกแบบและวางแผนการดาเนิน
โครงการเอง ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้เรียน รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับกลุ่มอื่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิ ดของ Katz (1993) กล่ าวว่า การจั ดการเรี ยนการสอน
แบบโครงงาน เป็นการศึกษาอย่างลุ่มลึกในเรื่องที่เด็กมีความ
สนใจจะศึกษาด้วยตนเองจากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
จริงที่อยู่รอบตัวเขา ซึ่งจะทาให้เด็กได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิ ดเห็ นโต้ แย้ งต่ อรองกั บครู นอกจากนี้ ผู้ เรี ยนจะต้ องมี การ
ประเมินผลการทาโครงการของตนเอง สะท้อนความคิดเกี่ยวกับ
งานของตน ตรวจสอบความก้าวหน้าของงานทักษะและความรู้
ที่ได้รับ การเขียนบันทึกการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ลั ดดา ภู่ เกี ยรติ (2552) ผู้ เรี ยนต้ องสรุปผลการศึ กษา จั ดท า
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รายงาน คิ ด และหาวิ ธี ก ารน าเสนอผลงานที่ เหมาะสมกั บ
โครงงานที่ทา เตรียมการนาเสนอผลที่ ได้จากการทาโครงงาน
เพื่อให้ผู้อื่นมีความเข้าใจในการศึกษาของตนเองหรือกลุ่มอย่าง
ชัดเจน ทั้งในด้านกระบวนการศึกษาหรือการดาเนินงานและผล
ที่ได้จากการศึกษาในเรื่องนั้น โดยมีครูดูแลให้คาแนะนาหรือให้
คาปรึกษาและจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้เรียนนาเสนอผลการศึกษาได้อย่างราบรื่น

สรุป
การพัฒนาคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ด้วยการ
เรี ย นรู้ แ บบโครงการเป็ น ฐาน ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเลขานุการ พบว่า
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู งที่ ได้ รั บ การ
พัฒ นาคุณ ลักษณะความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้แบบ
โครงการเป็นฐาน โดยใช้แผนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการสอน มี คุ ณ ลั ก ษณะความคิ ด
สร้างสรรค์หลังการประเมินสูงกว่าก่อนการประเมิน

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การที่นักศึกษาได้นาผลงานของแต่ละหน่วยการ
เรียนออกไปนาเสนอหน้าชั้นเรียน จะช่วยให้นักศึกษามีความ
กล้าแสดงออก พั ฒ นาการพูด การน าเสนอ การใช้ภาษาที่
ถูกต้อ ง สังเกตได้จากอาทิ ตย์แรก ๆ ที่ มีก ารเรียนการสอน
นัก ศึ กษาไม่ก ล้ าอธิบ ายผลงานของตนเอง เพราะกลั วสิ่ งที่
ตนเองพูดไม่ถูกต้อง แต่เมื่อผ่านไปหลายสัปดาห์ นักศึกษามี
การพั ฒ นามากยิ่งขึ้ น กล้าพู ด กล้าแสดงออก มีค วามคิด ที่
แปลกใหม่ไปจากเดิม มีความมั่นใจในการนาเสนอผลงานของ
ตนเองได้ดียิ่งขึ้น
2. จากการสังเกตในห้องเรียน พบว่า นักศึกษาไม่
เข้าใจในส่ วนของรูป แบบการท ารายงาน และการน าเสนอ
ผลงาน ดั งนั้ น ในการวิ จั ย ครั้งต่ อ ไปควรจะมี รู ป แบบหรื อ
ตัวอย่างรูปเล่มรายงานที่ถูกต้อง และรูปแบบการนาเสนอที่
แปลกใหม่มาให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางใน
การนาเสนอผลงานที่สร้างสรรค์
3. สาหรับผู้ที่ต้องการนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์แบบโครงการ (PjBL)
ควรจะมี กิ จ กรรมโดยไม่ ต้ อ งยึ ด ตามหน่ ว ยการเรี ย น ให้
นั ก ศึ ก ษาได้ ท าตามความคิ ด และจิ ต นาการอย่ า งอิ ส ระ ก็
อาจจะส่งผลให้ ระดั บ คุ ณ ลั กษณะความคิด สร้างสรรค์ข อง
นักศึกษาอยู่ในระดับสูงขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคิ ด สร้า งสรรค์ ใน
กลุ่มนักศึกษาอาชีวะของรัฐกับเอกชน ทั้งนี้ เพราะระบบการ
เรี ย นการสอนที่ แ ตกต่ า งกั น อาจส่ งผลต่ อ พั ฒ นาการทาง
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
2. ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทั้งระดับชั้นปี แผนก
หรือสาขางานที่แตกต่างกัน
3. ศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าอื่ น ทั้ ง
ภาพรวมและเปรียบเทียบความแตกต่าง การใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบโครงการเป็นฐาน
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