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การวิจยั เรื่ องการพัฒ นาความคิ ดสร้ า งสรรค์วิช าคอมพิ วเตอร์ โดยใช้แนวคิ ดของกาเย่ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในวิชาคอมพิวเตอร์ 2) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิด
ของกาเย่ กลุ่มเป้ าหมาย คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนวัดป่ าพระ
เจ้า อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี จานวน 16 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่ องการใช้โปรแกรม Photoshop , Photo scape 2) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์
ข้อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใ ช้ไ ด้แ ก่ 1) ค่ า ร้ อ ยละ 2) ค่ า เฉลี่ ย 3) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและ 4) ค่ า สถิ ติ t-test
(dependent sample)
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แนวคิด
ของกาเย่ มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.25 ไม่ผา่ นเกณฑ์จานวน
3 คนคิดเป็ นร้ อยละ 18.75 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) ระดับความพึงพอใจในการเรี ยนรู ้ โดยใช้แนวคิดของกาเย่ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.91, S.D.= 0.70)
คาสาคัญ: การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์, วิชาคอมพิวเตอร์ , แนวคิดของกาเย่
1. ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั โลกมีความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อที่
เรี ยกกันว่า Information and Communication Technology : ICT เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศอย่าง
กว้างขวาง ซึ่ งส่ งผลให้การดาเนินชีวิตของมนุษย์ มีความจาเป็ นต้องพัฒนาความรู ้ และทักษะที่เกี่ยวข้อง วิชา
1
2

นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
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คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้นทุกที สิ่ งแวดล้อมรอบตัวล้วนแล้วแต่มีคอมพิวเตอร์
เข้ามาเกี่ยวข้อง ทาให้ประชากรโลกมีการตื่นตัว ปรับวิถีชีวิตให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ การนา ICT มาใช้
ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนด้ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายเพื่ อ ให้ นัก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ เนื่องจาก ICT มีความทันสมัย แปลกใหม่ ดึงดูด ความสนใจ รวมทั้งท้าทายให้ ผูเ้ รี ยนคิดอย่าง
สร้างสรรค์ได้ดี การเตรี ยมนักเรี ยนให้มีความรู ้ ด้านคอมพิวเตอร์ให้มากพอที่จะใช้คอมพิวเตอร์ทางานต่าง ๆ
ตามที่ตอ้ งการได้ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง (บดินทร์ รัศมีเทศ,2550) นักเรี ยนควรได้รับความรู ้ พ้ืนฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ มีการจัดประสบการณ์ให้เกิดความคุน้ เคย เห็นประโยชน์และมีทกั ษะเบื้องต้นในการใช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ในฐานะเครื่ องช่ วยงาน ที่มีคุณค่า และมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ เข้ากับการ
เปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ดารงชี วิตอยู่ใ นสั ง คมได้อย่า งมี ค วามสุ ข สามารถใช้คอมพิ วเตอร์ ใ นการ
สร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ได้ เทคโนโลยีต่าง ๆ มีส่วนช่วยให้การศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอย่างรวดเร็ วจะเห็ นได้วา่ มีการนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อประกอบการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยน เกิดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องที่เรี ยนมากขึ้น ล้วนแล้วแต่มีคอมพิวเตอร์ เป็ นตัวควบคุมทั้งสิ้ น
การศึกษาเป็ นรากฐานที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งสาหรับการสร้างสรรค์ความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศและ
ยัง จะช่ วยให้บุ ค คลนั้นเป็ นผูท้ ี่ รู้จกั คิ ด รู ้ จกั ท า รู ้ จกั แก้ปั ญหา การที่ ป ระเทศก้า วหน้า ได้จาเป็ นจะต้อ งมี
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ้ ความคิด ความสามารถ จานวนมาก ดังนั้นการศึกษาจึงเป็ น กระบวนการในการ
เสริ มสร้ างบุ คคลให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ดงั กล่ าวจึ งเป็ นสิ่ ง จาเป็ นและสาคัญยิ่ง เป้ าหมายสาคัญคื อ
พัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนเพราะเชื่ อว่าถ้าผูส้ อนใช้กิจกรรมการสอนที่ดีและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนย่อมมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและบรรลุเป้ าหมายทางการพัฒนาผูเ้ รี ยนจนในที่สุดมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยู่ใน
ระดับเป็ นที่น่าพอใจ และไม่มีปัญหาการเรี ยนอีกต่อไป
กระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน จัดว่าสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา เป้ าหมายทางการศึกษาที่
มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ โดยแนวคิดที่มุ่งเน้นในเรื่ องของการสอนให้คิดเป็ นทาเป็ น
และแก้ปัญหาเป็ น ขณะที่เป้ าหมายสู งสุ ดประการหนึ่งของการจัดการศึกษาคือ ผูเ้ รี ยนสามารถถ่ายโยงความรู ้
ที่เรี ยนไปใช้ในชีวติ จริ งได้ การพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 แกนหลักในการพัฒนาคนจะอาศัยเทคโนโลยีและ
การเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายที่มีทวั่ โลก เพื่อพัฒนาศักยภาพและการลงทุนในเด็ก โดยปรับเปลี่ยนแนวทางและ
กระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ จากแนวทางและวิธีการแบบสั่งสอนมาเป็ นการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ นา
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เด็กๆ มีในการใช้คอมพิวเตอร์ มาเป็ นแนวทางการเรี ยนรู ้แบบใหม่
จากการปฏิ บตั ิหน้าที่จดั การเรี ยนการสอนของผูว้ ิจยั พบว่า นักเรี ยนมีปัญหาเรื่ องไม่สนใจใน
เนื้ อหา มี ท่าทางเบื่ อหน่ าย ไม่สนุ กกับการเรี ยน เรี ยนไม่เข้าใจเป็ นสาเหตุ ให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นต่ า
นักเรี ยนไม่ได้รับการฝึ กฝนในเรื่ องการสื บค้นข้อมูล ขาดความกระตือรื อร้นในการเรี ยนและการค้นคว้า ครู
คนเดียวสอนหลายชั้น หลายกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ขาดสื่ อการสอนที่เป็ นรู ปธรรมและเร้าความสนใจ สื่ อการ
สอนทางคอมพิวเตอร์ ที่ผลิตขึ้นยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากขาดความรู ้และเทคนิคในการ
ผลิตสื่ อการสอน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี ต่างๆ ซึ่ งเป็ นการปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู ้สาหรับนักเรี ยน คน
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เรี ย นเก่ ง ยัง ขาดโอกาสที่ จะได้รับ การเสริ ม ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ใ ห้ม ากขึ้ นตามความสามารถ ส่ วน
นักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนก็เรี ยนไม่ทนั เพื่อนทาให้เกิดความท้อแท้และเบื่อหน่ายการเรี ยน
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนและการจาของมนุษย์ที่น่าสนใจ คือการเรี ยนรู ้
โดยใช้แนวคิดของกาเย่ (Robert Gagne, 1985) แนวคิดนี้มีหลักการ แนวคิดการเรี ยนรู ้และความสามารถด้าน
ต่าง ๆ ของมนุ ษย์ ซึ่ งมีอยู่ 5 ประเภท คือ 1)ทักษะทางปั ญญา (Intellectual skill) ซึ่ งประกอบด้วยการจาแนก
แยกแยะการสร้างความคิดรวบยอด การสร้างกฎ การสร้างกระบวนการหรื อกฎชั้นสู ง 2) กลวิธีในการเรี ยนรู ้
(Cognitive strategy) 3) ภาษาหรื อคาพูด (verbal information) 4) ทักษะการเคลื่อนไหว (motor skills) และ 5)
เจตคติ (attitude) ในกระบวนการเรี ยนรู ้ และจดจาของมนุ ษย์ กาเย่ ได้เสนอแนะว่า ควรมีการจัดสภาพการ
เรี ย นการสอนให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ แต่ ล ะประเภท ซึ่ ง มี ล ัก ษณะเฉพาะที่ แตกต่ า งกัน และส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรี ยนรู ้ภายในสมอง โดยการจัดสภาพภายนอกให้เอื้อต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ภายในของผูเ้ รี ยน
แนวคิ ด การเรี ย นรู ้ ข องกาเย่ มี 9 ขั้น คื อ เร่ งเร้ าความสนใจ (Gain Attention) บอกวัต ถุ ประสงค์
(Specify Objective) ทบทวนความรู ้ เ ดิ ม (Activate Prior Knowledge) น าเสนอเนื้ อ หาใหม่ (Present New
Information) ชี้ แนะแนวทางการเรี ยนรู ้ (Guide Learning) กระตุน้ การตอบสนองบทเรี ยน (Elicit Response)
ให้ ข ้อ มู ล ย้อ นกลับ (Provide Feedback) ทดสอบความรู ้ ใ หม่ ( Assess Performance) สรุ ปและน าไปใช้
(Review and Transfer) (ภัทรพงศ์ คู่กระสังข์ , 2551)
อี ก เรื่ องหนึ่ ง ที่ วิช าคอมพิ วเตอร์ ม าใช้ใ นการเพิ่ ม การเรี ย นรู ้ คื อการพัฒนาความคิ ดสร้ า งสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นสมรรถภาพทางด้านสมองที่มีอยูใ่ นตัวของมนุษย์ทุกคน จะมีมากหรื อมีนอ้ ย ขึ้นอยูก่ บั
แต่ละบุ คคล (วีณา ประชากูล , 2549, น.14-21) ทอแรนซ์ (E. Paul Torrance) ได้ให้แนวคิ ดว่าหากได้ มี การ
พัฒนาความคิ ดสร้ า งสรรค์และฝึ กฝนในเด็ ก ยิ่ง เร็ ว เท่ า ใดยิ่ง เป็ นการดี เพราะวัย เด็ ก เป็ นช่ วงที่ มี ค วามคิ ด
จินตนาการสู งจนสามารถพัฒนาศักยภาพความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มขึ้นได้ ซึ่ งสอดคล้องกับจุ ดมุ่งหมาย และ
หลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ในการจัดการเรี ยนการสอนควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
มี ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์ ใฝ่ รู ้ ใ ฝ่ เรี ย นและ เรี ย นรู ้ ด้วยตนเองอย่า งต่ อเนื่ อง (กัล ยา อัม พปฏิ ภาค, 2547:10-13)
ความคิดสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบสาคัญที่ได้รับอิทธิ พลพื้นฐานมากจากทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ
กิลฟอร์ ด (Guilford)ที่อธิ บายไว้วา่ ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถทางสมองที่คิดได้ หลายทิศทางหรื อ
เรี ยกว่า“ลักษณะการคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking)” โดยมีองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ คือ
1) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) เป็ นความสามารถในการคิดหาแนวทางที่คล้ายกันในการแก้ปัญหา ได้หลาย
แนวทางในเวลาที่กาหนด 2) ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) เป็ นความสามารถในการหาแนวทางที่ไม่ซ้ ากันได้
หลายแนวทางในการแก้ปัญหา 3) ความคิดริ เริ่ ม (Originality) เป็ นความคิดที่แปลกแตกต่างจากความคิดเดิ ม
ซึ่ งไม่เหมือนใครอาจเกิดจากการนาความรู ้เดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็ นสิ่ งใหม่ข้ ึน ความคิดริ เริ่ ม
จึงเป็ นลักษณะความคิดที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งแรก ความคิดที่เกิดขึ้นด้วยการอาศัยความกล้าคิด กล้าลอง 4) ความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration) เป็ นความคิดในรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นไปได้ที่จะนาความคิดนั้น
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ไปสู่ การปฏิบตั ิการสร้าง การกระทาให้เป็ นผลสาเร็ จ ทาให้เกิดผลงานหรื อผลผลิตสร้างสรรค์ข้ ึนมาเพื่อทาให้
ความคิดริ เริ่ มนั้นสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใน
รายวิช าคอมพิ วเตอร์ ข องนัก เรี ย น ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โดยใช้แนวคิ ดกาเย่ เพื่ อพัฒนาผูเ้ รี ย นในการ
แสวงหาข้อมูลหรื อการค้นคว้าหาความรู ้จากสื่ อต่างๆ ซึ่ งจะช่วยให้นกั เรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้น อันเป็ นแนวทางนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และผูส้ อนสามารถนาไปศึกษาเพื่อนาไป
พัฒนาการเรี ยนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับอื่นๆ ต่อไป
ดังนั้นการเรี ยนการสอนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ ใช้สาหรับการเรี ยนการสอนน่าจะเป็ นแนวทาง
หนึ่งในการพัฒนาการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ ให้แก่นกั เรี ยน โดยเฉพาะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเรี ยน
วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แนวคิดกาเย่ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในการใช้
แนวคิดของกาเย่ ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้
แนวคิดของกาเย่
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 6
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้แนวคิดของกาเย่
3. สมมุติฐาน
1. นักเรี ยนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของกาเย่ มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
2. นักเรี ยนที่เรี ยนรู ้ โดยใช้แนวคิดของกาเย่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของเย่ อยูใ่ นระดับมาก
4. ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนวัดป่ าพระเจ้า อาเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี จานวน 16 คน
2. ขอบเขตเนื้ อหา
หน่วยการเรี ยนรู ้ จานวน 3 หน่วย คือ โปรแกรม Photoshop, Photo scape
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
เรื่ อง รู ้จกั กับโปรแกรม Photoshop ,Photo scape
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- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3

เรื่ อง เครื่ องมือต่างๆ ใน Toolbox
เรื่ อง Workshop

3. ตัวแปรที่ใช้ศึกษา
ตัวแปรต้น
การเรี ยนรู ้วชิ าคอมพิวเตอร์ โดยใช้แนวคิดของกาเย่
ตัวแปรตาม
1. ความคิดสร้างสรรค์ในการเรี ยนรู ้วชิ าคอมพิวเตอร์
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของกาเย่
5. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่ องการใช้โปรแกรม Photoshop , Photo scape ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ จากชิ้นงาน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของกาเย่
6. ขั้นตอนการรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
ขั้นเตรียม
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน รายละเอียดเกี่ยวกับการเรี ยนแก่นกั เรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้โดยใช้
แนวคิดของกาเย่ วิชา วิชาคอมพิวเตอร์ แก่นกั เรี ยนกลุ่มเป้ าหมายหลักจากนั้นให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ ก่อนเรี ยน
ขั้นทดลอง
1. ผูส้ อนสอนตามแผนการเรี ย นรู ้ จานวน 3 หน่ วยการเรี ย นรู ้ โดยแต่ ล ะหน่ วยการเรี ย นรู ้ ให้
นักเรี ยนเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของกาเย่
2. ผูส้ อนประเมินชิ้นงานหลังจากสิ้ นสุ ดการเรี ยนทั้ง 3 หน่วยการเรี ยนรู ้
3. ทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์
4. นักเรี ยนทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์
ขั้นสรุ ป
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้ มาประมวลผล และวิเคราะห์
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7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. นาข้อมูลที่ได้จาก แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งหมด
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพ้นื ฐาน ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทั้ง 2 ครั้ง (ก่อนเรี ยน- หลังเรี ยน) โดยวิเคราะห์ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าสถิติ t-test (dependent sample)
3. แปลผลและวิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
4. สรุ ปผลโดยใช้ตาราง และการพรรณนา และอภิปรายผล
8. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุ ปผลได้ดงั นี้
จากการศึ ก ษาการพัฒ นาความคิ ดสร้ า งสรรค์วิช าคอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้แ นวคิ ด ของกาเย่ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 16 คน สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. นักเรี ยนมีคะแนนความคิดสร้ างสรรค์โดยใช้แนวคิดของกาเย่ มีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 70
ผ่านเกณฑ์จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.25 นักเรี ยนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 3 คน คิดเป็ น ร้อยละ 18.75
และมีความคิดสร้างสรรค์เรี ยงลาดับคะแนนมากไปหาน้อยคือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ ม
และความคิดละเอียดละออ ตามลาดับ
2. ผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนรู ้ วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนที่ เรี ยนรู ้ โดยใช้แนวคิ ดของกาเย่ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของเย่ โดยภาพรวมของความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก(𝑥̅ = 3.91, S.D.=0.70 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านผูส้ อนมี ความพึงพอใจระดับมาก (𝑥̅ = 3.93,
S.D.=0.63)ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความพึงพอใจระดับมาก(𝑥̅ = 3.91, S.D.=0.71) ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน มีความพึง
พอใจระดับมาก (𝑥̅ = 3.89, S.D.=0.71 )
9. อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้สามารถอภิปรายผลเป็ นข้อๆ ดังนี้
1. ผลจากการศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แนวคิดของกาเย่ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 16 คน พบว่านักเรี ยนทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ในวิชาคอมพิวเตอร์
ผ่านเกณฑ์จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.25 นักเรี ยนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75 ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ จะเห็นได้จากการเรี ยนรู ้รายวิชาคในระดับ คอมพิวเตอร์ ท้ งั 9 ขั้นของกาเย่ (Gagne, 1974) ทาให้
เห็ นพัฒนาการเรี ย นรู ้ ที่ เป็ นกระบวนการตั้ง แต่ ก าร สร้ างแรงจู งใจให้ผูเ้ รี ย น ความสนใจต้องการเรี ยนรู ้
กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนแสดงความสามารถเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งผูเ้ รี ยนจะเลือกเรี ยนรู ้ สิ่งที่สอดคล้องกับความ
ตั้งใจของตน การจัดขยายการรับรู ้ ซึ่ งมีท้ งั การจาระยะสั้น และการจาระยะยาว การเก็บสะสมสิ่ งที่เรี ยนรู ้ ให้
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คงอยู่ หรื อเป็ นการจาระยะยาว ซึ่ งคงทนถาวร ความสามารถที่ระลึกถึงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปแล้ว ความสามารถ
ในการนาความรู ้ หรื อกฎเกณฑ์ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ ไปใช้ในชี วิตประจาวัน ผูเ้ รี ยนได้แสดงออกถึงความรู ้
ความสามารถที่ได้เรี ยนรู ้มา การแจ้งผลการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบ เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้เกิดกาลังใจ หรื อปรับตัว
เองให้ดีข้ ึน และ การฝังตัวในความจาระยะยาว นอกจากนั้นการจัดสภาพการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับ
การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างกันจะส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนอีกด้วย
2. ผลคะแนนของความคิดสร้างสรรค์ในวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แนวคิดของกาเย่ เป็ นในทางที่ดี
เพราะความคิดแต่ละด้านจากกครั้งที่ 1 มาครั้งที่ 2 มีคะแนนเพิ่มขึ้น คือความคิดคล่องครั้งที่1ได้คะแนน 37
ครั้งที่ 2 ได้คะแนน 39 ความคิดยืดหยุน่ ครั้งที่ 1 ได้คะแนน 37 ครั้งที่ 2 ได้คะแนน 39 แต่คะแนนทั้ง 2 ด้านนี้
ต่างกันไม่มากนัก ส่ วนความคิดริ เริ่ มครั้งที่ 1 ได้คะแนน 34 ครั้งที่ 2 ได้คะแนน 40 และความคิดละเอียดลออ
ครั้งที่ 1 ได้คะแนน 29 ครั้งที่ 2 ได้คะแนน 40 ทั้ง 2 ด้านนี้ มีคะแนนครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้นมากกว่าครั้งที่ 1 และโดย
ภาพรวมคะแนนที่น้อยที่สุดคือ การคิดละเอียดลออมีคะแนนน้อยกว่า ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุน่ และ
ความคิดริ เริ่ ม ซึ่ งมีคะแนนรวม 76,76,74 และ 69 ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เรวดี รัตนวิจิตร
(2555) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์รายวิชา คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ปแบบ โครงงานเป็ นฐาน สาหรับนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ปแบบโครงงานเป็ นฐานมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์
เท่ากกับ 57.50 โดยคะแนนความคิดสร้ างสรรค์เฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมริ กา ตรรกวาทการ (2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุ ดกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มทักษะการคิ ด
สร้างสรรค์สาหรับนักเรี ยนประถมศึกษา ผลการศึกษาการใช้ชุดกิ จกรรมส่ งเสริ มทักษะการคิดสร้ างสรรค์
พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มทักษะการคิดสร้ างสรรค์มีระดับความคิดสร้ างสรรค์สูงกว่า
ก่อนเข้าร่ วมกิ จกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และบุญณิ ตา จิตรี เชาว์ (2559) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง
การพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ โดยใช้แบบฝึ กทักษะความคิ ดสร้ างสรรค์ ในวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนหลังการฝึ กทักษะนักเรี ยนมีคะแนนเพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึ กทักษะ
เท่ากับ 47.52 คิดเป็ นร้อยละ 79.20 ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึ ก ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 34.50 คิดเป็ นร้อย
ละ คะแนนพัฒนาการเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 50.69
3. ผลสั ม ฤทธิ์ ในการเรี ย นรู ้ วิช าคอมพิวเตอร์ ของนัก เรี ย นที่ เรี ย นรู ้ โดยใช้แนวคิ ดของกาเย่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็นได้วา่ คะแนน
เฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย น 7.50 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 1.69 และหลัง เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย 16.21 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 1.96 มีค่า t = 23.58, sig =.000 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนศักดิ์ ฟั กทอง (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง
การพัฒนาบทเรี ย นบนเครื อข่ า ยตามแนวคิ ด ของโรเบิ ร์ ต กาเย่ รายวิช าการเขี ย นโปรแกรคอมพิ ว เตอร์
เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .50 และ ศุภาวรรณ ชัยลังกา และคณะ (2557) ได้ศึกษาการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ตาม
แนวคิดของกาเย่ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยสาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3
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ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดของกาเย่ หลังการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ มีคะแนนเฉลี่ ยรวม เท่ากับ 23.42 คิดเป็ นร้ อยละ 78.06 ซึ่ งสู งกว่าก่อนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่มี
คะแนนเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 12.67 โดยมี คะแนนเฉลี่ ยสู งกว่า 10.75 และสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คื อ ร้ อยละ 75
เท่ากับ 3.06 และนักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อการเรี ยนวิชาภาษาไทยว่า เป็ นสิ่ งที่ดี เรี ยนแล้วสนุ ก นาไปใช้
ประโยชน์ได้ ทาให้มีความรู ้ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น อ่านได้ เขียนได้ เรี ยงประโยคได้ ทาให้ได้ความคิดใหม่ ๆ
จากการทากิจกรรมและได้มีการทางานร่ วมกันกับเพื่อนและได้ทาในสิ่ งที่ชอบ
4. ความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของเย่ โดยภาพรวมของความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก (𝑥̅ = 3.91, S.D.= 0.70 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านผูส้ อนมีความพึงพอใจระดับมาก (𝑥̅ = 3.93,
S.D. = 0.68)ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความพึงพอใจระดับมาก(𝑥̅ = 3.91,S.D.=0.71 ) ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน มีความพึง
พอใจระดับมาก (𝑥̅ = 3.89, S.D.=0.71 ) จะเห็ นได้ว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจด้านผูส้ อน ได้แก่ มีการแจ้ง
วัตถุประสงค์ เนื้ อหารายวิชาก่อนการเรี ยนรู ้ อย่างชัดเจน และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่ าสุ ด คือ ครู อธิ บาย
เนื้ อหาท าให้นัก เรี ย นเกิ ดกระบวนการคิ ดและต้องลงมื อปฏิ บ ัติ ด้า นกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ได้แก่ การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ทาให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วและง่ายสามารถ นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่าสุ ด
คือ บรรยากาศของการเรี ยนเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนทางานได้อย่างอิสระ ครู อธิ บายเนื้ อหาทาให้นกั เรี ยนเกิ ด
กระบวนการคิดและต้องลงมือปฏิบตั ิ ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ได้แก่ สื่ อที่ในการจัดการเรี ยนการสอนทา
ให้เกิดแรงจูงใจในการเรี ยนมากขึ้น นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่าสุ ด คือ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนมีจานวน
เพียงพอต่อการเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานนวิจยั ของ สิ ริมณฑน์ สนิ ทอินทร์ (2551) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การ
พัฒนาชุ ดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ
กิ ลฟอร์ ด เรื่ อง อาหารและผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ สาหรั บนักเรี ยน ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ผลกการวิจยั พบว่า
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มี ต่อชุ ดกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อาหารและผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ตามทฤษฏี โ ครงสร้ า งทางสติ ปั ญ ญาของ กิ ล ฟอร์ ด ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 อยู่ ใ นระดับ มาก และ Zhu QiongLei (2559) ได้ศึ ก ษาการวิ จ ัย เรื่ อง การพัฒ นา
ความสามารถการฟั งและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ ผลการวิจยั พบว่า ผลของ
ความพึงพอใจต่อการฟั งและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ ภาพรวมระดับความพึง
พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.61
10. ข้ อค้ นพบงานวิจัย
1. แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ ท้ งั 9 ขั้นตอน ของกาเย่ เป็ นกระบวนการที่ช่วยให้นกั เรี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและสามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ในชิ้นงานได้อย่างมีคุณภาพ
2. สาหรับขั้นของการทบทวนความรู ้ เดิม ทาให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสร่ วมคิด ร่ วมทากิจกรรม ทา
ให้ เ กิ ด ความรู ้ ใ หม่ เ พราะเข้า ใจเนื้ อ หาง่ า ยขึ้ น มี ค วามจ าดี ก ว่ า การใช้ ค าอธิ บ ายเพี ย งอย่ า งเดี ย ว เช่ น
ภาพเคลื่ อนไหว ได้แก่ ภาพวีดีทศั น์ และภาพจากโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว เป็ นต้นดังนั้นการสร้ าง
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การ์ ดอวยพร และโพสเตอร์ นัก เรี ย นสามารถสร้ า งชิ้ นงานใหม่ และแปลกกว่าเดิ ม ซึ่ งเป็ นความคิ ดริ เริ่ ม
ตามปกติการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ นักเรี ยนเรี ยนรู ้ และสร้างชิ้ นงานขึ้นมา ทาให้เห็นว่านักเรี ยนแต่ละคนมี
ความคิดแต่ละด้านแตกต่างกัน เช่น บางคนมีความคิดริ เริ่ มมาก บางคนมีความคิดยืดหยุน่ คือมีความมคิดได้
หลายด้านคิดให้เกิดประโยชน์เป็ นต้น
11. ข้ อเสนอแนะ
11.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. ครู ผสู ้ อนจะต้องศึกษากระบวนการ 9 ขั้นตอน ของกาเย่ อย่างละเอียดเพื่อนาไปใช้ในการ
เรี ยนการสอนในรายวิชานั้นๆ และต้องชี้ แจงแต่ละขั้นตอนให้นกั เรี ยนเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิได้เพราะ
นักเรี ยนยังไม่เคยใช้กระบวนการ 9 ขั้นตอน ของกาเย่
2. ความพร้อมของอุปกรณ์เพียงพอต่อจานวนผูเ้ รี ยน ครู จะต้องตรวจสอบเครื่ องคอมพิวเตอร์
ก่อนใช้ทุกครั้งเพราะเครื่ องอาจจะชารุ ดเสี ยหายทาให้นกั เรี ยนไม่สามารถใช้ได้จาเป็ นต้องใช้ร่วมกับนักเรี ยน
คนอื่น
3. ครู ผูส้ อนจะต้องศึ ก ษาเรื่ องเกณฑ์ก ารประเมิ นและแจ้งวิธี ก ารประเมิ นและเกณฑ์การ
ประเมินให้แก่ผเู ้ รี ยนอย่างละเอียดและชัดเจนเพราะนักเรี ยนบางคนอาจไม่เข้าใจ
11.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นโดยใช้แ นวคิ ด ของกาเย่ก ับ การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ รายวิ ช า
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นอื่น
2. ควรนาแนวคิ ดของกาเย่ไปใช้กบั เทคนิ คอื่ นๆ เช่ น แบบร่ วมมื อ แบบนาตนเอง ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นอื่น
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