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บทคดัย่อ 

การวิจัยเชิงทดลองน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เปรียบเทยีบความสามารถการคิดนอกกรอบ วิชา

ภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 โดยการเรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ 2) 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ กลุ่ม

ตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ที่เรียนวิชาภาษาไทย ท21102 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2559 จ านวน 30 คนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ส านักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด

ความคิดนอกกรอบก่อนเรียน และหลังเรียน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิชา

ภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) โดยการเรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ สมุดบันทึกการเรียนของนักเรียนที่

เรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ วิชาภาษาไทย แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Paired 

t-test และสมัประสทิธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation) 

ผลการวิจยัพบว่า  

1) นักเรียนมีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถการคิดนอกกรอบหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2) การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีนักเรียนจ านวน 17 

คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 ที่ผ่านเกณฑร้์อยละ 75 ของคะแนนเตม็ 

                                                        
1
 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวิทยาลัย         

   ธรุกจิบณัฑติย์ 

935945945



 

3) คะแนนความสามารถในการคิดนอกกรอบและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในงานเขียน

เชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบ

คิดนอกกรอบ มีความสมัพันธก์นัในทางบวกระดับปานกลาง 

4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยการเรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

( X = 4.41, S.D. = 0.13) 

 

ค าส าคญั: การคิดนอกกรอบ, การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 

  Abstract 

This study aims to 1) compare Matthayomsuksa 1 students’ Thinking out of Box 

abilities of Thai subject (Content 2: Thai writing) before and after using Thinking out of Box 

Learning; 2) investigate the effect of thinking out of box learning on students’ creative writing 

abilities as a learning achievement; 3) explore students’ satisfactory level towards learning through 

Thinking out of Box.  The sample group was 30 students in Prathomsuksa 1, Class1/6, 

Mathayomprachaniwet school, 2
nd
 semester, year 2016. The 30 students were selected by 

purposive sampling. Tools used in the research were 1) lesson plans using Thinking out of Box 

Learning; 2) Paper-Based Tests for investigating students’ Thinking out of Box abilities (before 

and after the treatment); 3 creative writing test after the treatment; 4) students’ reflective journal; 

5) satisfactory evaluation sheet. The statistics used in the analysis were Percentage ( X ), Standard 

Deviation (S.D.), Paired t-test, and Pearson Product Moment Correlation 

 The research findings were as follows: 

1) The students’ score in the post test on Thinking out of Box abilities could gain 

statistically significance at .05 

2) The result of developing the learning achievement in the creative writing test 

revealed that 17 students or 56.70% could reach the test criteria which was 75%. 

3) The results showed a positive correlation between Thinking out of Box abilities and 

creative writing abilities.  

4) The results that obtained from the students’ satisfaction questionnaires showed that 

the overall score of satisfaction of Matthayom 1 students was at a high level ( X = 4.41, S.D = 

0.13).  

 

Keywords :    Thinking  out of  Box, Creative writing  
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ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

 กรอบความคิดทางการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 เปล่ียนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 เป็น

อย่างมาก กล่าวคือ นักเรียนยุคศตวรรษที่ 21 น้ี จ าเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R 

และ 4C ซ่ึงมีองค์ประกอบ ดังน้ี 3 R ได้แก่ การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร์ 

(Arithmetic) และ 4 C  Critical Thinking  การคิดวิเคราะห์, Communication การสื่อสาร Collaboration  

การร่วมมือ และ Creativity ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทกัษะชีวิตและอาชีพ ทกัษะด้านสารสนเทศสื่อและ

เทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่  (วิจารณ์  พาณิช, 2555 : 18-19) ด้วยเหตุน้ี

แผนการศึกษาระดับชาติจึงมีแผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ดังกล่าว    

เป็นที่ทราบกันดีว่าแผนการศึกษาระดับชาติได้พยายามมุ่งพัฒนาทักษะการเขียน และการคิด

ทั้งที่เป็นความคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์  โดยเหน็ได้จากการมีแผนการสอน วิธีการ สื่อการ

สอน และกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่ มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกเขียน ฝึกอ่าน ฝึกคิด

วิเคราะห์  ฝึกคิดนอกกรอบ และฝึกคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ รู้จักการตั้งค าถาม แสวงหาค าตอบ รู้จักคิดใน

มุมมองที่แตกต่างจากคนอื่น และความคิดที่แตกต่างน้ีเป็นที่ยอมรับว่าแปลกใหม่ ความคิดฉับไว ความคิด

ริเร่ิม คิดอย่างยืดหยุ่น และความคิดละเอยีดลออ จนผู้อื่นสามารถท าตาม หรือเลียนแบบ 

นอกจากน้ีแผนการศึกษาระดับชาติได้ก าหนดไว้ว่า นักเรียนทุกคน และทุกระดับต้องมี

ความสามารถในการเขียนเพ่ือการถ่ายทอด  โดยทกัษะการเขียนถือเป็นทักษะที่บูรณาการกับทกัษะอื่นๆ 

ด้วย ไม่ว่าจะเป็นทกัษะการคิด  หรือทกัษะการน าเสนอถ่ายทอดสาร  ดังน้ันหากนักเรียนในฐานะผู้เขียนผู้

บกพร่องด้านความคิด และการถ่ายทอด การเขียนช้ินน้ันกอ็าจจะไม่สามารถสื่อความได้ครบถ้วน และไม่

เร้าความสนใจของผู้อ่าน (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2552 :2) 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเขียนที่ให้นักเรียนได้แสดงทกัษะการคิดสร้างสรรค์กล่าวคือ 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนที่มีลักษณะของการคิดริเร่ิมโดยผู้เขียนจะต้องใช้จินตนาการและ

ประสบการณ์ของตนมาเช่ือมโยงความคิดในการเขียน การเขียนสร้างสรรค์ที่มาจากความคิดนอกกรอบถือ

เป็นผลผลิตของความคิดริเร่ิม ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักได้ว่าเขาได้ผลิตผลงาน ซ่ึงมีช้ินเดียวในโลกด้วย

ตัวเขาเอง (อจัฉรา  ชีวพันธ์, 2552 : 3-4)    

วิธทีี่จะสนับสนุนให้นักเรียนคิดด้วยกระบวนการคิดนอกกรอบ ครูสามารถท าได้โดยก าหนดให้ 

นักเรียนท างานที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม เช่นครูอาจจะต้ังโจทย์ให้แตกต่างจากสิ่งที่เป็นอยู่  หรือกระตุ้น

ให้นักเรียนคิดแบบแนวคิดหน่ึงแต่มีหลากหลายวิธีการ เพ่ือให้ครอบคลุมหนทางต่างๆ มากที่สุด  รวมทั้ง

ครูสามารถกระตุ้นให้นักเรียนแตกความคิดจากค าหน่ึงๆ นอกจากน้ีครูสามารถกระตุ้นให้นักเรียนคิดนอก

กรอบได้ด้วยการเสนอปัญหา การก าหนดปัญหาให้นักเรียนคิดแตกต่างจากที่เคยคิด การเสนอวิธแีก้ปัญหา

ที่หลากหลายเพ่ือแก้ปัญหา และการประเมินวิธีการว่าแปลกใหม่ น่าสนใจหรือไม่ เอด็วาร์ด เดอ โบโน 

(De Bono 1982) ยังได้เสนอว่า การฝึกทกัษะการคิดสร้างสรรค์สามารถท าได้ด้วยวิธีคิดแบบนอกกรอบ 

กล่าวคือจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการฝึกให้

นักเรียนคิดนอกกรอบ ผู้เรียนจะมีโอกาสใช้ความรู้สึกของตัวเอง และน าตัวเองให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเร่ือง
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ใดเร่ืองหน่ึงแล้วจินตนาการให้กว้างขวางหลากหลาย โดยสามารถคิดแตกต่างจากผู้อื่น อันเป็นจุดเร่ิมต้น

ของการเกิดความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ กล่าวอีกนัยหน่ึงความคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์

ไม่ใช่เป็นคุณลักษณะความสามารถเฉพาะตัว หากเป็นทกัษะความคิดทางปัญญาที่สามารถฝึกให้เกิดข้ึนได้  

(ยุดา  รักไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท,์ 2547) 

ผู้วิจัยเหน็ว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยการคิดนอกกรอบ จะช่วยในเร่ืองการพัฒนาความคิด 

สามารถใช้ทกัษะกระบวนการสอน ให้อิสระในการแสดงออกทางการอ่าน การพูด การเขียน จินตนาการ

และการคิดนอกกรอบ กล่าวคือนักเรียนมีโอกาสและกล้าที่จะคิดนอกกรอบ มีมุมมองที่แตกต่างน าไปสู่การ

คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ พร้อมที่จะยอมรับซ่ึงการหย่ังรู้สิ่งแปลกใหม่ จึงได้ศึกษา การพัฒนาความคิดนอก

กรอบ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถการคิดนอกกรอบ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 โดยการเรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ  

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1. นักเรียนที่เรียนรู้การคิดนอกกรอบ สามารถพัฒนาความคิดนอกกรอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 

2.  นักเรียนที่เรียนรู้การคิดนอกกรอบ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในงานเขียนเชิง

สร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ไม่ต ่ากว่าเกณฑร้์อยละ 75 

3. คะแนนความสามารถในการคิดนอกกรอบและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในงานเขียน

เชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบ

คิดนอกกรอบ มีความสมัพันธก์นั 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) โดยการ

เรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ อยู่ในระดับมาก  

  

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

1. การคิดนอกกรอบ หมายถึง ความสามารถในการคิดหลากหลายแปลกใหม่ ไม่อิงกับความ

เช่ือเดิม มีการแก้ปัญหาน่าสนใจ โดยการคิดนอกกรอบน้ีจะเป็นส่วนส าคัญที่ท  าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

และการสร้างงานเขียนเชิงสร้างสรรค์    
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2. วิธกีารสอนคิดนอกกรอบ หมายถึง วิธีการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดด้วยมุมมองที่แตกต่างจาก

สิ่งที่มีอยู่ หรือคิดด้วยมุมมองใหม่ ด้วยข้ันตอน 4 ข้ันตอน ได้แก่ การเสนอปัญหา การก าหนดปัญหา 

เสนอวิธกีารแก้ปัญหา และประเมินวิธกีารแก้ปัญหา ตามแนวคิดของ (De Bono : 1982) 

3. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดหลายทศิทางหลายแง่มุม คิดได้กว้างไกลของแต่ละ

บุคคล ลักษณะความคิดเช่นน้ี จะน าไปสู่ความคิด การประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมทั้งการคิดหาวิธีการ

แก้ปัญหาได้ส าเรจ็ด้วยความคิดอเนกนัย ประกอบด้วยความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องตัว ความคิดยืดหยุ่น 

และความคิดละเอยีดลออ ตามแนวคิดของ (Guilford : 1968) 

4. ความสามารถในการเขียนสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถประมวลความรู้สึกนึกคิด 

จินตนาการ เพ่ือสร้างสรรค์ออกมาเป็นงานเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงความคิดริเร่ิม (Originality) 

– ความแปลกใหม่ ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) – ความฉับไวในการเขียนอย่างสร้างสรรค์ให้ได้มาก

ที่สุดในเวลาที่จ ากัด ความยืดหยุ่น (Flexibility) – การเสนอวิธีการที่หลากหลาย ความคิดละเอียดลออ 

(Elaboration) – ความสามารถให้รายละเอยีดได้อย่างชัดเจน ตามแนวคิดของ (Guilford : 1968) 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สกึของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการคิดนอกกรอบ 

วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) โดยวัดค่าเป็นคะแนนจากการท าแบบประเมินความพึงพอใจของ

นักเรียนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 

 

ขอบเขตการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนมัธยม

ประชานิเวศน์ ส านักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่เลือกเรียนวิชาภาษาไทย ท21102 ในภาคเรียนที่ 

2   ปีการศึกษา 2559 จ านวน 30 คน โดยได้มาจากวิธกีารเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้    

2. แบบทดสอบวัดความคิดนอกกรอบ ก่อนเรียน และหลังเรียน   

3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ  

4. สมุดบันทึกการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) โดยการ

เรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ  

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 

การเขียน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ 
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ผลการวิจยั 

จากการศึกษาการพัฒนาความคิดนอกกรอบ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1    

สรุปผลได้ดังน้ี 

1. ผลการเปรียบเทยีบความสามารถการคิดนอกกรอบวิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

1.1 ผลการเปรียบเทยีบความสามารถการคิดนอกกรอบวิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การ

เขียน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักเรียนได้คะแนนเฉล่ีย 12.80 

จากก่อนเรียน ( X  = 12.80, S.D. = 1.24) ได้คะแนนเฉล่ีย 15.17 จากหลังเรียน ( X  = 15.17, S.D. 

= 1.64) และเมื่อทดสอบทางสถิติ Paired t-test ความสามารถการคิดนอกกรอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 7.95, Sig = 0.00) ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

1.2 ผลการเปรียบเทยีบความสามารถการคิดนอกกรอบวิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การ

เขียน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยแยกตามเกณฑ์ พบว่าการ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียก่อนเรียนและหลังเรียน ทุกเกณฑ์มีค่าเฉล่ียสูงข้ึน ล าดับที่หน่ึงคือ ความคิด

คล่องแคล่วสูงขึ้นจาก 3.39 เป็น 4.68 ล าดับที่สองความคิดริเร่ิมสูงข้ึนจาก 2.66 เป็น 3.43 ล าดับที่สาม

ความคิดยืดหยุ่นสงูขึ้นจาก   3.00 เป็น 3.46 ล าดับสุดท้ายคือความคิดละเอียดลออสูงขึ้นจาก 3.00 เป็น 

3.40 

นอกจากน้ียังพบว่าผลคะแนนของนักเรียนในเกณฑ์ 3 เกณฑ์ หลังเรียนอันได้แก่ ความคิด

คล่องแคล่ว ความคิดละเอียดลออ และความคิดริเร่ิม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 อย่างไรกต็ามมีคะแนนนักเรียนในเกณฑ์ความคิดยืดหยุ่น ได้ผลการศึกษาวิจัยที่ได้ค่า p-value 

มากกว่า 0.05 ซ่ึงถือว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 

การเขียน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1    

2.1 ผลการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 

2 การเขียน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คนพบว่านักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 

75 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33  

2.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยแยกตามเกณฑ์

การให้คะแนน จ านวน 30 คน พบว่านักเรียนได้คะแนนมากที่สุดคือเน้ือหาสอดคล้องกับภาพ   

( X =3.80, S.D. = 0.48) คะแนนรองลงมาคือ คะแนนความแปลกใหม่น่าสนใจและคะแนนการเรียบ

เรียงล าดับความคิดที่ ( X =3.77, S.D. = 1.04) และ ( X =3.43, S.D. = 0.57) ตามล าดับ และล าดับ

สดุท้ายคือความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ภาษาที่ ( X =3.00, S.D. = 0.59) 

 3. ผลเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดนอกกรอบและคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
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ที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่าการ

คิดนอกกรอบ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับผลสัมฤทธิ์ในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิชา

ภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

4. ผลการศึกษาข้อมูลที่ได้จากสมุดบันทกึการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้วิชาภาษาไทย (สาระที่ 

2 การเขียน) โดยการเรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิจินตนาการได้ง่ายขึ้น และรวดเรว็

ข้ึน ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลาย และยังช่วยฝึกการคิดวิเคราะห์ และหาเหตุผล การสร้าง

ทักษะในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ต้องมาจากการสอนควบคู่กับการฝึกด้วยตนเอง และกิจกรรมที่ใช้การ

วิจารณ์งานจากเพ่ือน (Peer Feedback) และการตรวจงานด้วยตัวเอง   (Self-evaluation) ช่วยสร้างทกัษะ

การสื่อสาร และการจัดกระบวนการคิดแบบนอกกรอบ         

5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการคิดนอกกรอบ จ านวน 1 ชุด นักเรียนจ านวน 30 คน พบว่า

ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.41, S.D. = 0.13)  

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาความคิดนอกกรอบ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. จากการเปรียบเทยีบความสามารถการคิดนอกกรอบ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักเรียนได้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เ รียนอย่าง มี นัยส า คัญทางสถิ ติที่ ร ะ ดับ  .05 เ น่ืองจากความคิดนอกกรอบเ ป็นสิ่ งที่ สอนไ ด้         

(teachable) ดังที่ Appleman (2011) และ Milton, Rohl & House (2007) ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดนอก

กรอบไม่ใช่พรสวรรค์เพียงอย่างเดียว หากสามารถเป็นทกัษะที่เกดิข้ึนและพัฒนาจากการฝึกและการเรียนรู้  

นอกจากน้ี Appleman (2011) ยังได้แนะน าเพ่ิมเติมว่า ถึงแม้ความคิดนอกกรอบเป็นสิ่งที่สอนได้ แต่

ครูผู้สอนต้องไม่มุ่งสอนแบบตรงไปตรงมา (explicit teaching) คือแนะให้คิดตามกฎ หรือหลักการ หรือ

คิดไปตามค าตอบที่ครูเตรียมไว้  หากต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกคิดตามผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นการต้ัง

ค าถาม การให้ดูตัวอย่าง การระดมความคิด หรือการกระตุ้นให้คิด   

ประการที่สอง การพยายามสอนให้ ผู้เรียนฝึกคิดในกิจกรรมที่หลากหลาย รู้จักการต้ังค าถาม  

ก าหนดปัญหา  และประเมินปัญหา ล้วนเป็นการฝึกฝนโดยให้เวลานักเรียนได้ฝึกการคิดอย่างสร้างสรรค์  

ดังที่  Milton, Rohl&House (2010) ได้เสนอแนะว่า ความคิดนอกกรอบเป็นทกัษะที่ต้องใช้การฝึกฝน

และใช้ระยะเวลา การเรียนการสอนของผู้วิจัย ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนมีแบบฝึกมากกว่า 10 ช้ิน เพ่ือเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ความคิดนอกกรอบ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์  ผลการวิจัยที่ได้นักเรียน

มีคะแนนทั้งความสามารถการคิดนอกกรอบและการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสงูขึ้น 

ประการที่สาม การพัฒนาความคิดนอกกรอบของนักเรียนมีคะแนนความสามารถความคิด

นอกกรอบหลังเรียนสูงขึ้ น เน่ืองจากเป็นกิจกรรมในลักษณะของการตอบแบบเปิดกว้าง (opened end 
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task) เช่น การตั้งค าถามปลายเปิด การตอบอย่างอสิระ การตอบตามความคิดและจินตนาการ เพ่ือเน้นให้

นักเรียนคิดแตกต่างจากผู้อื่นอย่างอิสระช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดนอกกรอบเพราะมีโอกาสคิดแตกต่าง 

ตามจินตนาการของตนเอง สอดคล้องกับความคิดของ Emerson (2007) ได้เสนอแนะว่า การตั้งค าถาม

ปลายเปิดสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดในระดับสูงอันได้แก่ การคิดวิเคราะห์ และการคิด

สร้างสรรค์   หรือการให้เขียนแสดงจินตนาการ โดยดูจากภาพ  ที่สอดคล้องกับ Labov (1974) ที่แนะน า

ว่า การเขียนเร่ืองจากภาพโดยใช้ การถ่ายทอดจินตนาการและความรู้สึก ช่วยเสริมสร้างความคิดนอก

กรอบได้ดี นอกจากน้ียังสอดคล้องกับความคิดของ Schroedor & Adesope ( 2014) ได้เสนอแนะไว้  

การตอบค าถามได้อย่างอสิระ จะได้ค าตอบและการแสดงความคิดเหน็ที่หลากหลายตามความสามารถของ

นักเรียน และยังท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท างานมากขึ้ นซ่ึงจะส่งผลให้การท างานในช้ันเรียนมีความ

สมบูรณ์เพราะนักเรียนได้แสดงความสามารถของนักเรียนอย่างเตม็ที่ 

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนในเกณฑ์ทั้ง 4 เกณฑ์ อันได้แก่ ความคิดริเร่ิม ความคิด

คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ พบว่าความคิดคล่องแคล่วสูงขึ้นจาก 3.39 เป็น 

4.68 ล าดับที่สองความคิดริเร่ิมสูงข้ึนจาก 2.66 เป็น 3.43 ล าดับที่สามความคิดยืดหยุ่นสูงข้ึนจาก 3.00 

เป็น 3.46 ล าดับสดุท้ายคือความคิดละเอยีดลออสูงขึ้นจาก 3.00 เป็น 3.40 การที่คะแนนทุกเกณฑ์สูงข้ึน

หลังเรียน แสดงให้เหน็ว่าความคิดนอกกรอบเป็นทกัษะที่สามารถสอน แนะน า และฝึกฝนได้    

อย่างไรกต็าม มีเกณฑ์ความคิดยืดหยุ่น ซ่ึงหมายถึงการเสนอวิธีการที่หลากหลาย ในมุมมอง

ใหม่ๆ มีค่า  p-value  = 0.557 ซ่ึงถือว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  การที่มีผลทางสถิติเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ

การเสนอวิธีการที่หลากหลายและการให้เหตุผล เป็นทักษะการคิดวิเคราะห์มากกว่าจะเป็นการคิดนอก

กรอบ ดังที่ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549 : 5) และราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1071)  

และเกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ (2549 : 24) และสุวิทย์  มูลค า (2550 : 9)  กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์

เป็นการระบุเร่ืองหรือปัญหา จ าแนกแยกแยะ เปรียบเทยีบข้อมูลเพ่ือจัดกลุ่มอย่างเป็นระบบ ระบุเหตุผล

หรือเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลหรือหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอในการ

ตัดสนิใจ     

2. การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การ

เขียน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 17 คน 

คิดเป็นร้อยละ 56.67 สอดคล้องกับความคิดของ Kartik Prabhakar (2011) และ Drew Boyd (2014) 

ที่ได้กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้กระตุ้นให้คิดในการแก้ปัญหาผ่านสถานการณ์และกิจกรรมที่หลากหลาย 

และให้อสิระทางความคิด สามารถช่วยท าให้เกดิความคิดสร้างสรรค์และสร้างงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้  

อย่างไรกต็ามผลการวิจัยพบว่ามีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.33 

การที่จ านวนร้อยละนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูง  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากระยะเวลาที่ใช้เพียง 12 คาบ ถือว่าไม่

เพียงพอที่จะพัฒนาความคิดนอกกรอบ และความสามารถในการใช้ภาษาไทยให้ดีจุดอ่อนจุดน้ีสอดคล้อง

กับข้อเสนอแนะ Martin (1993) และ Hayashi (2001) ที่ได้กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด

สร้างสรรค์ จ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องใช้ระยะเวลาในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพราะการใช้
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ระยะเวลาที่น้อยเกินไป หรือไม่เพียงพอไม่สามารถท าให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ รวมถึง

สอดคล้องกับความคิดของ สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2531)การเขียนทุกประเภทเป็นทกัษะที่ค่อนข้างยาก

เพราะต้องอาศัยหลักวิชาและศิลปะต้องใช้ความคิดความรู้ในด้านการเขียน และในด้านอื่นๆ ประกอบกัน

ในการฝึกฝนเป็นระยะเวลานาน 

3. ผลเปรียบเทยีบความสมัพันธร์ะหว่างคะแนนความสามารถในการคิดนอกกรอบกับคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ผล

ที่ได้น้ีสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Adrian (2016) กล่าวคือ การสอนให้คิดแบบนอกกรอบสามารถ

ช่วยให้นักเรียนเช่ือมโยงการคิดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ได้ ความสามารถในการคิดนอกกรอบและ

ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์จะพัฒนาไปด้วยกัน นอกจากน้ีการที่ความสัมพันธ์ทางบวกของ

คะแนนความคิดนอกกรอบและผลสัมฤทธิ์ในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับกลาง อาจจะเป็นเพราะ

ปัจจัยเร่ืองของระยะเวลาในการเรียนการสอนด้วยความคิดนอกกรอบเช่นกนั   

นอกจากน้ีหากพิจารณาการให้คะแนนในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยแยกตามเกณฑ์การให้

คะแนน พบว่านักเรียนได้คะแนนมากที่สุดคือ เน้ือหาสอดคล้องกับภาพ( X =3.80, S.D. = 0.48) 

คะแนนรองลงมาคือ คะแนนความแปลกใหม่น่าสนใจและคะแนนการเรียบเรียงล าดับความคิด ( X =3.77, 

S.D. = 1.04) และ ( X =3.43, S.D. = 0.57) ตามล าดับ และล าดับสุดท้ายคือความถูกต้องเหมาะสม

ของการใช้ภาษา ( X =3.00, S.D. = 0.59)    

การที่คะแนนความแปลกใหม่น่าสนใจอยู่ที่ ( X =3.77, S.D. = 1.04) ซ่ึงถือว่าสูงเป็นล าดับที่

สองถือเป็นสิ่งที่สนับสนุนว่านักเรียนมีพัฒนาการในการคิดนอกกรอบ และเม่ือพัฒนากจ็ะสามารถสร้าง

ผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ 

4. จากการพิจารณาความเหน็ของนักเรียนผ่านสมุดบันทกึ พบว่าการเรียนโดยการเรียนรู้แบบ

ความคิดนอกกรอบช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดจินตนาการได้ง่ายขึ้น และรวดเรว็ขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศ

การเรียนที่ผ่อนคลาย และยังช่วยฝึกการคิดวิเคราะห์ และหาเหตุผล การสร้างทักษะในการเขียนเชิง

สร้างสรรค์ต้องมาจากการสอนควบคู่กบัการฝึกด้วยตนเอง มีประโยชน์กบันักเรียนดังต่อไปนี้  

ประการแรก กิจกรรมที่ใช้การวิจารณ์งานจากเพ่ือน (Peer Feedback) กิจกรรมน้ีทุกคนต้อง

อ่านงานเขียนของเพ่ือนให้เข้าใจก่อน ก่อนที่จะช่วยกันเสนอว่า ตรงไหนน่าสนใจ หรือยังต้องปรับแก้ไข 

สอดคล้องกับความคิดของ Steve Mueller (2015) ที่ได้เสนอแนะว่า การรับฟังข้อเสนอแนะหรือค า

วิจารณ์จากผู้อื่นช่วยพัฒนางานของตนเองได้ และประเมินค่างานของตนเอง  

ประการที่สอง การตรวจงานด้วยตัวเอง (Self -evaluation) การประเมินตนเองเป็นสิ่งส าคัญ

เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่างวิเคราะห์ว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไร มีกระบวนการเรียนรู้

อย่างไร และพัฒนางานเขียนไปได้มากน้อยเพียงใด ดังที่ Naama Mayseless (2015) ได้เสนอแนะว่า 

นักเรียนต้องเรียนรู้วิธกีารในการประเมินความคิดในงานน้ันๆ เพ่ือที่จะได้รู้ระดับความสามารถของตนเอง 

และเปรียบเทยีบระดับความสามารถของตนเองกบัผู้อื่น อนัจะน าไปสู่การพัฒนาการสร้างงานของตน  

943953953



 

นอกจากน้ี การตรวจงานด้วยตัวเอง (Self -evaluation)ยังช่วยให้นักเรียนรู้จักกลยุทธ์การ

สร้างกระบวนการคิดแบบนอกกรอบ หรือ การรู้จักควบคุมการรู้คิดของตนเอง คือรู้ว่าตนเองควรคิดอะไร 

อย่างไรให้แปลกใหม่ และสามารถควบคุมและประเมินการคิดของตนเองได้ (ทิศนา แขมมณีและคณะ 

2544) กลยุทธ์ที่นักเรียนใช้ ได้แก่ การประเมินตนเอง (Self-appraisal) โดยผู้เรียนตรวจงานด้วยตนเอง 

และประเมินผลงานที่แสดงความคิดนอกกรอบของตน และรู้วิธีที่จะท าให้งานเขียนของตนเองแปลกใหม่ 

น่าสนใจมากขึ้น    นอกจากน้ียังมีการจัดการตนเอง (Self-management) คือนักเรียนรู้ จักการการวางแผน

ในการคิดและการเขียนเพ่ือให้ผลงานดีขึ้นในคร้ังต่อไป ส่งผลให้นักเรียนรู้ความสามารถของตนเอง (Self 

-Efficacy)   

5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการคิดนอกกรอบ พบว่าภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

( X = 4.41, S.D. = 0.13) เม่ือพิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการ

เรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาคือด้านเน้ือหาสาระการเรียนรู้ และด้านการจัดการเรียนรู้ เป็นล าดับ

สดุท้าย 

จะเหน็ได้ว่าความพึงพอใจในการเรียน และผลการเรียนจะมีความสัมพันธ์กันทางบวก ทั้งน้ี

ข้ึนอยู่กับกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ปฏบัิติ ฝึกคิด ฝึกประเมินตนเอง การใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือกระตุ้นให้คิด 

เกดิการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างสนุกสนานและผ่อนคลายขณะที่เรียน ซ่ึงครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบ

ต่างๆ ที่น ามาใช้ในจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนให้กับผู้เรียน 

สอดคล้องกับแนวคิดของ เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง (2555) กล่าวว่า ความพึงพอใจที่

น าไปสู่การเรียนหรือการท างาน เป็นการตอบสนองความต้องการ ของนักเรียนหรือผู้ปฏิบัติงานจนเกิด

ความพึงพอใจ จะท าให้เกดิแรงจูงใจในการเพ่ิมประสทิธภิาพการเรียนหรือการท างานที่สูงกว่า และผลของ

การเรียน/การปฏิบัติงานน าไปสู่ความพึงพอใจ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลการ

ปฏิบัติงานที่ ถูกเช่ือมโยงด้วยปัจจัยอื่นๆ ผลการเรียน/การปฏิบัติงานที่ ดี ที่ประทับใจจะน าไปสู่

ผลตอบแทนที่เหมาะสมคุ้มค่า และน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจของผลการเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยสุภานันท ์ชาทอง(2551) ได้ศึกษาทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกความคิดอเนกนัย พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

  

ขอ้คน้พบในการวิจยัครั้งนี้   

1.  การเรียนรู้โดยการเรียนแบบคิดนอกกรอบ ครู จะท าหน้าที่เป็นโค้ช (Coach) ที่ช้ีแนะและ

แนะน านักเรียนผ่านกิจกรรมและแบบฝึก โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเองตลอดทั้งคาบ

เรียน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอปัญหา การก าหนดปัญหา การแก้ปัญหา หรือการประเมินปัญหา  การที่

ครูผู้สอนท าหน้าที่โค้ชไม่ตีกรอบค าตอบ หากแต่ใช้ค าถามปลายเปิดให้ผู้ เรียนสามารถตอบได้ตาม

จินตนาการช่วยให้นักเรียนแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเตม็ที่อย่างอิสระ  
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2. การจัดการเรียนรู้แบบความคิดนอกกรอบควรสร้างบรรยากาศการเรียนแบบผ่อนคลาย 

เพ่ือให้นักเรียนกล้าคิด และกล้าเขียน ดังที่นักเรียนที่ร่วมงานวิจัยคนหน่ึงได้กล่าวว่า “ หนูชอบที่ห้องเรา

เรียนไม่เครียด ครูไม่บอกว่าผิด หรือถูก ครูแค่พูดว่าน่าสนใจ แปลก หรือคิดไกลอีก ความคิดที่หนูมีไม่

จ าเป็นต้องเหมือนเพ่ือน หนูฟังเพลงแล้วรู้สึกอย่างไร คิดถึงอะไร หนูกส็ามารถเขียนถ่ายทอดออกมาได้

เลย”  

3. ความคิดนอกกรอบสามารถเรียนรู้และสอนได้น้ัน นักเรียนจะต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้

และฝึกฝน การได้ฝึกให้นักเรียนเกดิความสามารถในการคิดนอกกรอบ  แบบฝึกในการคิดนอกกรอบ ต้อง

เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกคิด กระตุ้นให้คิดต่าง เหน็ได้จากแบบฝึกที่ครูได้น าไปใช้กบันักเรียนกว่า 12 คาบ

เรียน ดังเช่น การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ การเขียนจินตนาการจากความรู้สึก จินตนาการที่ได้จากเพลง 

การฟังเพลงบรรเลง การเขียนเร่ืองจากภาพ การตอบค าถามปลายเปิด  

4. จากการที่คะแนนของนักเรียนในเกณฑ์ความคิดยืดหยุ่น ได้ค่า p-value มากกว่า 0.05 ซ่ึง

ถือว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถช้ีแนะผู้วิจัยได้ว่า ความคิดยืดหยุ่น ซ่ึงหมายถึงการเสนอวิธีการที่

หลากหลาย ในมุมมองใหม่ๆ และการให้เหตุผล อาจจะเป็นเกณฑ์ที่ไม่เหมาะกับการวัดความคิดนอก

กรอบ เน่ืองจากความคิดยืดหยุ่นมีลักษณะเป็นการคิดแบบวิเคราะห์มากกว่า นอกจากน้ีในแผนและ

กจิกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยในฐานะผู้สอนจัดกจิกรรมที่เน้นการคิดแปลกใหม่ ใช้จินตนาการ และนอก

กรอบมากกว่าจะแสวงหาเหตุผลของค าตอบ กิจกรรมเหล่าน้ีจึงไม่สามารถพัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์ได้ 

ฉะน้ันการเลือกใช้เกณฑค์วามคิดยืดหยุ่นจึงถือว่าสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้  

5. การใช้กจิกรรมการวิพากษ์วิจารณ์งานเขียนซ่ึงกนัและกนั และระดมความคิดร่วมกัน ช่วยให้

นักเรียนพัฒนากลยุทธเ์พ่ือการคิดแบบนอกกรอบ และทกัษะการสื่อสารระหว่างบุคคล อันน าไปสู่การสร้าง

การเขียน และการวิพากษ์วิจารณ์งานอย่างสร้างสรรค์ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ความคิดนอกกรอบ ครูควรท าหน้าที่เป็นโค้ช (coach) 

ช้ีแนะแนวทางรวมทั้งการใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านกจิกรรมเพ่ือให้นักเรียนเกดิการคิดนอกกรอบ  

2. ครูควรออกแบบกิจกรรมให้เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้เกิดการคิดและเขียนอย่างอิสระ 

และกระตุ้นการความคิดนอกกรอบให้สอดคล้องกับบทเรียนเพ่ือสร้างความคุ้นเคยในกระบวนการจัดการ

เรียนรู้  และนักเรียนเข้าใจก่อนลงมือปฏบัิติ สามารถท ากจิกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน  

3. กิจกรรมที่ส าคัญอย่างหน่ึงคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินผลงานตัวเอง ตรวจงาน

ด้วยตัวเอง และให้เพ่ือนประเมินผลงานซ่ึงกันและกัน เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้กลยุทธ์เพ่ือการคิดแบบนอก

กรอบ และความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) รวมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการ

วิพากษ์วิจารณ์อย่างกลัยาณมิตร 
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ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเทคนิคการสอนแบบคิดนอกกรอบแบบต่างๆ เพ่ือเปรียบเทยีบหาเทคนิค

การคิดนอกกรอบที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

2. ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการฝึกการคิดเป็นรายบุคคล ดังน้ันการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษา

เทคนิคการฝึกการคิดแบบอื่นๆ ที่เน้นการคิดเป็นกลุ่ม 

3. ควรมีการศึกษาระยะเวลาในการเรียนที่เหมาะสมกับวัย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ

พัฒนาศักยภาพได้อย่างเตม็ที่ 

4. ควรแยกเกณฑ์ในสมุดบันทึกการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบคิดนอก

กรอบให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้วัดความคิดนอกกรอบ เพ่ือให้สมุดบันทึกเป็นเคร่ืองมือที่เสริมหรือ

สนับสนุนค าตอบของการพัฒนาความคิดนอกกรอบได้อย่างมีประสทิธภิาพ  
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