
 

 

การพฒันาความคดิสร้างสรรค์วชิาคอมพวิเตอร์ โดยใช้แนวคดิของกาเย่ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

The Development of Creative Thinking in Computer Subject by Using Gagne’s 
Approach in Prathomsuksa 6 Students 

 
 ปัทมา อินทร์แช่มชอ้ย1   

ศศิธร อนนัตโสภณ2  
 บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันาความคิดสร้างสรรค์วิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้แนวคิดของกาเย่ ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นวชิาคอมพิวเตอร์ 2) ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนในการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
ของกาเย ่กลุ่มเป้าหมาย คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวดัป่าพระ
เจา้ อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี จ  านวน 16 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการ
เรียนรู้ วชิาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใชโ้ปรแกรม Photoshop , Photo scape 2) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์
3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์
ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ได้แก่ 1) ค่าร้อยละ 2) ค่าเฉล่ีย 3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ 4) ค่าสถิติ t-test 
(dependent sample) 

ผลการวจิยั พบวา่ 1) นกัเรียนมีการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นวิชาคอมพิวเตอร์โดยใชแ้นวคิด
ของกาเย ่มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 ผา่นเกณฑ์จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 ไม่ผา่นเกณฑ์จ านวน 
3 คนคิดเป็นร้อยละ 18.75 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 3) ระดบัความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (�̅� = 3.91, S.D.= 0.70)  
ค าส าคัญ: การพฒันาความคิดสร้างสรรค์, วชิาคอมพิวเตอร์, แนวคิดของกาเย ่
 
1. ทีม่าและความส าคัญของปัญหา  

ในปัจจุบนัโลกมีความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือท่ี
เรียกกนัว่า Information and Communication Technology : ICT เขา้มามีบทบาทในการพฒันาประเทศอยา่ง
กวา้งขวาง ซ่ึงส่งผลใหก้ารด าเนินชีวิตของมนุษย ์มีความจ าเป็นตอ้งพฒันาความรู้ และทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง วชิา

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์   
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คอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากข้ึนทุกที ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัลว้นแลว้แต่มีคอมพิวเตอร์
เขา้มาเก่ียวขอ้ง ท าให้ประชากรโลกมีการต่ืนตวั ปรับวิถีชีวิตให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงน้ี การน า ICT มาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจาก ICT มีความทนัสมยั แปลกใหม่ ดึงดูด ความสนใจ รวมทั้งทา้ทายให ้ผูเ้รียนคิดอย่าง
สร้างสรรคไ์ดดี้ การเตรียมนกัเรียนใหมี้ความรู้ ดา้นคอมพิวเตอร์ใหม้ากพอท่ีจะใชค้อมพิวเตอร์ท างานต่าง ๆ 
ตามท่ีตอ้งการได ้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง (บดินทร์ รัศมีเทศ,2550) นกัเรียนควรไดรั้บความรู้พื้นฐานดา้น
คอมพิวเตอร์ มีการจดัประสบการณ์ให้เกิดความคุน้เคย เห็นประโยชน์และมีทกัษะเบ้ืองตน้ในการใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ในฐานะเคร่ืองช่วยงาน ท่ีมีคุณค่า และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถปรับตวัให้ เขา้กบัการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานต่าง ๆ ได ้เทคโนโลยีต่าง ๆ มีส่วนช่วยให้การศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งทางตรงและ
ทางออ้มอยา่งรวดเร็วจะเห็นไดว้า่มีการน าเอาเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาใชเ้พื่อประกอบการเรียนการสอน 
เพื่อให้ผูเ้รียน เกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนมากข้ึน ลว้นแลว้แต่มีคอมพิวเตอร์เป็นตวัควบคุมทั้งส้ิน 
การศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงส าหรับการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ของประเทศและ
ยงัจะช่วยให้บุคคลนั้นเป็นผูท่ี้รู้จกัคิด รู้จกัท า รู้จกัแก้ปัญหา การท่ีประเทศก้าวหน้าได้จ  าเป็นจะต้องมี
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ ความคิด ความสามารถ จ านวนมาก ดงันั้นการศึกษาจึงเป็น กระบวนการในการ
เสริมสร้างบุคคลให้มีคุณลกัษณะพึงประสงค์ดงักล่าวจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัยิ่ง เป้าหมายส าคญัคือ
พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนเพราะเช่ือวา่ถา้ผูส้อนใชกิ้จกรรมการสอนท่ีดีและเหมาะสมกบัผูเ้รียนย่อมมี
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนและบรรลุเป้าหมายทางการพฒันาผูเ้รียนจนในท่ีสุดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน
ระดบัเป็นท่ีน่าพอใจ และไม่มีปัญหาการเรียนอีกต่อไป 

กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน จดัวา่ส าคญัอยา่งยิ่งในการจดัการศึกษา เป้าหมายทางการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ โดยแนวคิดท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองของการสอนให้คิดเป็นท าเป็น
และแกปั้ญหาเป็น ขณะท่ีเป้าหมายสูงสุดประการหน่ึงของการจดัการศึกษาคือ ผูเ้รียนสามารถถ่ายโยงความรู้
ท่ีเรียนไปใชใ้นชีวติจริงได ้การพฒันาคนในศตวรรษท่ี 21 แกนหลกัในการพฒันาคนจะอาศยัเทคโนโลยแีละ
การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีมีทัว่โลก เพื่อพฒันาศกัยภาพและการลงทุนในเด็ก โดยปรับเปล่ียนแนวทางและ
กระบวนการเรียนรู้ใหม ่จากแนวทางและวิธีการแบบสั่งสอนมาเป็นการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ น า
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเด็กๆ มีในการใชค้อมพิวเตอร์มาเป็นแนวทางการเรียนรู้แบบใหม่  

จากการปฏิบติัหน้าท่ีจดัการเรียนการสอนของผูว้ิจยั พบว่า นกัเรียนมีปัญหาเร่ืองไม่สนใจใน
เน้ือหา มีท่าทางเบ่ือหน่าย ไม่สนุกกบัการเรียน เรียนไม่เขา้ใจเป็นสาเหตุให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 
นกัเรียนไม่ไดรั้บการฝึกฝนในเร่ืองการสืบคน้ขอ้มูล ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนและการคน้ควา้  ครู
คนเดียวสอนหลายชั้น หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดส่ือการสอนท่ีเป็นรูปธรรมและเร้าความสนใจ ส่ือการ
สอนทางคอมพิวเตอร์ท่ีผลิตข้ึนยงัไม่ไดรั้บการพฒันาเท่าท่ีควร อนัเน่ืองมาจากขาดความรู้และเทคนิคในการ
ผลิตส่ือการสอน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ซ่ึงเป็นการปิดโอกาสในการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน คน
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เรียนเก่งยงัขาดโอกาสท่ีจะได้รับการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้มากข้ึนตามความสามารถ ส่วน
นกัเรียนท่ีเรียนอ่อนก็เรียนไม่ทนัเพื่อนท าใหเ้กิดความทอ้แทแ้ละเบ่ือหน่ายการเรียน  

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนและการจ าของมนุษยท่ี์น่าสนใจ คือการเรียนรู้
โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่(Robert Gagne, 1985) แนวคิดน้ีมีหลกัการ แนวคิดการเรียนรู้และความสามารถดา้น
ต่าง ๆ ของมนุษย ์ซ่ึงมีอยู ่5 ประเภท คือ 1)ทกัษะทางปัญญา (Intellectual skill) ซ่ึงประกอบดว้ยการจ าแนก
แยกแยะการสร้างความคิดรวบยอด การสร้างกฎ การสร้างกระบวนการหรือกฎชั้นสูง 2) กลวธีิในการเรียนรู้ 
(Cognitive strategy) 3) ภาษาหรือค าพูด (verbal information) 4) ทกัษะการเคล่ือนไหว (motor skills) และ 5) 
เจตคติ (attitude) ในกระบวนการเรียนรู้และจดจ าของมนุษย ์กาเย่ ไดเ้สนอแนะว่า ควรมีการจดัสภาพการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แต่ละประเภท ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั และส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ภายในสมอง โดยการจดัสภาพภายนอกใหเ้อ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในของผูเ้รียน 

แนวคิดการเรียนรู้ของกาเย่ มี 9 ขั้น คือ เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) บอกวตัถุประสงค์ 
(Specify Objective) ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) น าเสนอเน้ือหาใหม่ (Present New 
Information) ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) กระตุน้การตอบสนองบทเรียน (Elicit Response)
ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) ทดสอบความรู้ใหม่(Assess Performance) สรุปและน าไปใช้ 
(Review and Transfer) (ภทัรพงศ ์คู่กระสังข ์, 2551) 

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีวิชาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเพิ่มการเรียนรู้คือการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นสมรรถภาพทางดา้นสมองท่ีมีอยูใ่นตวัของมนุษยทุ์กคน จะมีมากหรือมีนอ้ย ข้ึนอยูก่บั
แต่ละบุคคล (วีณา ประชากูล, 2549, น.14-21) ทอแรนซ์ (E. Paul Torrance) ได้ให้แนวคิดว่าหากได้ มีการ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์และฝึกฝนในเด็กยิ่งเร็วเท่าใดยิ่งเป็นการดี เพราะวยัเด็กเป็นช่วงท่ีมีความคิด
จินตนาการสูงจนสามารถพฒันาศกัยภาพความคิดสร้างสรรค์เพิ่มข้ึนได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย และ
หลกัการตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีในการจดัการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียน
มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง (กัลยา อมัพปฏิภาค, 2547:10-13) 
ความคิดสร้างสรรค ์มีองคป์ระกอบส าคญัท่ีไดรั้บอิทธิพลพื้นฐานมากจากทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ
กิลฟอร์ด (Guilford)ท่ีอธิบายไวว้า่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดได ้หลายทิศทางหรือ
เรียกวา่“ลกัษณะการคิดแบบอเนกนยั (Divergent Thinking)” โดยมีองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์คือ 
1) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) เป็นความสามารถในการคิดหาแนวทางท่ีคลา้ยกนัในการแกปั้ญหา ไดห้ลาย
แนวทางในเวลาท่ีก าหนด 2) ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) เป็นความสามารถในการหาแนวทางท่ีไม่ซ ้ ากนัได้
หลายแนวทางในการแกปั้ญหา 3) ความคิดริเร่ิม (Originality) เป็นความคิดท่ีแปลกแตกต่างจากความคิดเดิม
ซ่ึงไม่เหมือนใครอาจเกิดจากการน าความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงและประยกุตใ์หเ้กิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึน ความคิดริเร่ิม
จึงเป็นลกัษณะความคิดท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก ความคิดท่ีเกิดข้ึนดว้ยการอาศยัความกลา้คิด กลา้ลอง 4) ความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration) เป็นความคิดในรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นไปไดท่ี้จะน าความคิดนั้น
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ไปสู่การปฏิบติัการสร้าง การกระท าให้เป็นผลส าเร็จ ท าให้เกิดผลงานหรือผลผลิตสร้างสรรคข้ึ์นมาเพื่อท าให้
ความคิดริเร่ิมนั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้แนวคิดกาเย่ เพื่อพฒันาผูเ้รียนในการ
แสวงหาขอ้มูลหรือการคน้ควา้หาความรู้จากส่ือต่างๆ ซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรคใ์นรายวชิา
คอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึน อนัเป็นแนวทางน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และผูส้อนสามารถน าไปศึกษาเพื่อน าไป
พฒันาการเรียนการสอนในรายวชิาคอมพิวเตอร์ในระดบัอ่ืนๆ ต่อไป 

ดงันั้นการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ใชส้ าหรับการเรียนการสอนน่าจะเป็นแนวทาง
หน่ึงในการพฒันาการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ใหแ้ก่นกัเรียน โดยเฉพาะการใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้แนวคิดกาเย ่ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ในการใช้
แนวคิดของกาเย ่ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
 
2. วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นวชิาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้
แนวคิดของกาเย ่ 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ 

 
3. สมมุติฐาน 

1. นกัเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรคโ์ดยใชแ้นวคิดของกาเย ่มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 
2. นกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่าง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของเย ่อยูใ่นระดบัมาก 

 
4. ขอบเขตของการวจัิย 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวดัป่าพระเจา้ อ าเภอศรี

ประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 16 คน  
2. ขอบเขตเน้ือหา 
 หน่วยการเรียนรู้ จ  านวน 3 หน่วย คือ โปรแกรม Photoshop, Photo scape 

- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง รู้จกักบัโปรแกรม Photoshop ,Photo scape 
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- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง เคร่ืองมือต่างๆ ใน Toolbox   
- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง Workshop     
 

3. ตวัแปรท่ีใชศึ้กษา 
 ตวัแปรตน้  
การเรียนรู้วชิาคอมพิวเตอร์โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ 
 ตวัแปรตาม 
1. ความคิดสร้างสรรคใ์นการเรียนรู้วชิาคอมพิวเตอร์  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ 
3. ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่

 
5. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
1. แผนการจดัการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใช้โปรแกรม Photoshop , Photo scape ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6  
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์จากช้ินงาน  
3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์  
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่

6. ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

ขั้นเตรียม 
1. ช้ีแจงวตัถุประสงค ์ขั้นตอน รายละเอียดเก่ียวกบัการเรียนแก่นกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใช้

แนวคิดของกาเย่ วิชา วิชาคอมพิวเตอร์ แก่นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายหลกัจากนั้นให้นกัเรียนท าแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ก่อนเรียน 
ขั้นทดลอง 

1. ผูส้อนสอนตามแผนการเรียนรู้ จ  านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้
นกัเรียนเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่

2. ผูส้อนประเมินช้ินงานหลงัจากส้ินสุดการเรียนทั้ง 3 หน่วยการเรียนรู้ 
3. ทดสอบหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ 
4. นกัเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ 

ข้ันสรุป 
ผูว้จิยัน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก็บรวบรวมได ้มาประมวลผล และวเิคราะห์ 
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7. การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. น าขอ้มูลท่ีไดจ้าก แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์และแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งหมด

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื้นฐาน ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 2 คร้ัง (ก่อนเรียน- หลงัเรียน) โดยวเิคราะห์ค่าร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าสถิติ t-test (dependent sample) 
3. แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 
4. สรุปผลโดยใชต้าราง และการพรรณนา และอภิปรายผล 

8. สรุปผลการวจัิย 
ผลการวจิยัสรุปผลไดด้งัน้ี 
จากการศึกษาการพฒันาความคิดสร้างสรรค์วิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้แนวคิดของกาเย่ ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 16 คน สรุปผลไดด้งัน้ี 
1. นกัเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยใชแ้นวคิดของกาเย่ มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 

ผ่านเกณฑ์จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 นกัเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.75 
และมีความคิดสร้างสรรคเ์รียงล าดบัคะแนนมากไปหานอ้ยคือ ความคิดคล่อง ความคิดยดืหยุน่ ความคิดริเร่ิม 
และความคิดละเอียดละออ ตามล าดบั 

 2. ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของกาเย่ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของเย ่โดยภาพรวมของความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก(�̅� = 3.91, S.D.=0.70 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผูส้อนมีความพึงพอใจระดบัมาก (�̅� = 3.93, 
S.D.=0.63) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้มีความพึงพอใจระดบัมาก (�̅� = 3.91, S.D.=0.71 ) ดา้นส่ือการเรียนการสอน มีความพึง
พอใจระดบัมาก (�̅� = 3.89, S.D.=0.71 )  

 
9. อภิปรายผล 

การวจิยัคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลเป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 
1. ผลจากการศึกษาการพฒันาความคิดสร้างสรรค์วิชาคอมพิวเตอร์โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 16 คน พบวา่นกัเรียนทุกคนมีความคิดสร้างสรรคใ์นวิชาคอมพิวเตอร์ 
ผา่นเกณฑจ์ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 นกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จะเห็นไดจ้ากการเรียนรู้รายวชิาคในระดบั คอมพิวเตอร์ทั้ง 9 ขั้นของกาเย ่(Gagne, 1974) ท าให้
เห็นพฒันาการเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการตั้งแต่การ สร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียน ความสนใจต้องการเรียนรู้  
กระตุน้ให้ผูเ้รียนแสดงความสามารถเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซ่ึงผูเ้รียนจะเลือกเรียนรู้ส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตั้งใจของตน การจดัขยายการรับรู้ ซ่ึงมีทั้งการจ าระยะสั้น และการจ าระยะยาว การเก็บสะสมส่ิงท่ีเรียนรู้ให้
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คงอยู ่หรือเป็นการจ าระยะยาว ซ่ึงคงทนถาวร ความสามารถท่ีระลึกถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปแลว้ ความสามารถ
ในการน าความรู้ หรือกฎเกณฑ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ผูเ้รียนได้แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถท่ีไดเ้รียนรู้มา การแจง้ผลการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดท้ราบ เพื่อผูเ้รียนจะไดเ้กิดก าลงัใจ หรือปรับตวั
เองให้ดีข้ึน และ การฝังตวัในความจ าระยะยาว นอกจากนั้นการจดัสภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบั
การเรียนรู้ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนอีกดว้ย 

2. ผลคะแนนของความคิดสร้างสรรคใ์นวิชาคอมพิวเตอร์โดยใชแ้นวคิดของกาเย ่เป็นในทางท่ีดี
เพราะความคิดแต่ละดา้นจากกคร้ังท่ี 1 มาคร้ังท่ี 2 มีคะแนนเพิ่มข้ึน คือความคิดคล่องคร้ังท่ี1ไดค้ะแนน 37 
คร้ังท่ี 2 ไดค้ะแนน 39 ความคิดยดืหยุน่ คร้ังท่ี 1 ไดค้ะแนน 37 คร้ังท่ี 2 ไดค้ะแนน 39 แต่คะแนนทั้ง 2 ดา้นน้ี
ต่างกนัไม่มากนกั ส่วนความคิดริเร่ิมคร้ังท่ี 1 ไดค้ะแนน 34 คร้ังท่ี 2 ไดค้ะแนน 40 และความคิดละเอียดลออ 
คร้ังท่ี 1 ไดค้ะแนน 29 คร้ังท่ี 2 ไดค้ะแนน 40 ทั้ง 2 ดา้นน้ีมีคะแนนคร้ังท่ี 2 เพิ่มข้ึนมากกวา่คร้ังท่ี 1 และโดย
ภาพรวมคะแนนท่ีน้อยท่ีสุดคือ การคิดละเอียดลออมีคะแนนน้อยกว่า ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุน่ และ
ความคิดริเร่ิม ซ่ึงมีคะแนนรวม 76,76,74 และ 69 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เรวดี รัตนวิจิตร 
(2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันาความคิดสร้างสรรคร์ายวิชา คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ีโดยใชก้ารจดัการเรียนรูปแบบ โครงงานเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรูปแบบโครงงานเป็นฐานมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์
เท่ากกบั 57.50 โดยคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เมริกา ตรรกวาทการ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด
สร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทกัษะการคิดสร้างสรรค์ 
พบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะการคิดสร้างสรรค์มีระดบัความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า
ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และบุญณิตา จิตรีเชาว ์(2559) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 
การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะความคิดสร้างสรรค์ ในวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ผลการวิจยัพบวา่ คะแนนหลงัการฝึกทกัษะนกัเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึน โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัการฝึกทกัษะ
เท่ากบั 47.52 คิดเป็นร้อยละ 79.20 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากคะแนนเฉล่ียก่อนการฝึก ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 34.50 คิดเป็นร้อย
ละ คะแนนพฒันาการเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 50.69 

3. ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของกาเย่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จะเห็นไดว้า่คะแนน
เฉล่ียก่อนเรียน 7.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.69 และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 16.21 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.96 มีค่า t = 23.58, sig =.000 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนศกัด์ิ ฟักทอง (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง 
การพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายตามแนวคิดของโรเบิร์ต กาเย่ รายวิชาการเขียนโปรแกรคอมพิวเตอร์ 
เบ้ืองตน้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .50 และ ศุภาวรรณ ชัยลงักา และคณะ (2557) ได้ศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของกาเย่ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
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ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ หลงัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียรวม เท่ากบั 23.42 คิดเป็นร้อยละ 78.06 ซ่ึงสูงกว่าก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียรวมเท่ากบั 12.67 โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า 10.75 และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้คือ ร้อยละ 75 
เท่ากบั 3.06 และนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนวิชาภาษาไทยว่า เป็นส่ิงท่ีดี เรียนแลว้สนุก น าไปใช้
ประโยชน์ได ้ท าใหมี้ความรู้ภาษาไทยเพิ่มมากข้ึน อ่านได ้เขียนได ้เรียงประโยคได ้ท าใหไ้ดค้วามคิดใหม่ ๆ 
จากการท ากิจกรรมและไดมี้การท างานร่วมกนักบัเพื่อนและไดท้  าในส่ิงท่ีชอบ  

4. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของเย ่โดยภาพรวมของความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (�̅� = 3.91, S.D.= 0.70 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นผูส้อนมีความพึงพอใจระดบัมาก (�̅� = 3.93, 
S.D. = 0.68) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้มีความพึงพอใจระดบัมาก (�̅� = 3.91, S.D.=0.71 ) ดา้นส่ือการเรียนการสอน มีความพึง
พอใจระดบัมาก (�̅� = 3.89, S.D.=0.71 ) จะเห็นไดว้่านกัเรียนมีความพึงพอใจดา้นผูส้อน ไดแ้ก่ มีการแจง้
วตัถุประสงค ์เน้ือหารายวิชาก่อนการเรียนรู้อยา่งชดัเจน และนกัเรียนมีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ครูอธิบาย
เน้ือหาท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและต้องลงมือปฏิบัติ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายสามารถ นกัเรียนมีความพึงพอใจต ่าสุด 
คือ บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนท างานไดอ้ยา่งอิสระ ครูอธิบายเน้ือหาท าให้นกัเรียนเกิด
กระบวนการคิดและตอ้งลงมือปฏิบติั ดา้นส่ือการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ส่ือท่ีในการจดัการเรียนการสอนท า
ให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนมากข้ึน นกัเรียนมีความพึงพอใจต ่าสุด คือ อุปกรณ์การเรียนการสอนมีจ านวน
เพียงพอต่อการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานนวิจยัของ สิริมณฑน์ สนิทอินทร์ (2551) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การ
พฒันาชุดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคต์ามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ
กิลฟอร์ด เร่ือง อาหารและผลิตภณัฑ์สุขภาพ ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลกการวิจยัพบว่า 
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ เร่ือง อาหารและผลิตภณัฑ์สุขภาพ เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ตามทฤษฏีโครงสร้างทางสติปัญญาของ กิลฟอร์ด ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับมาก และ Zhu QiongLei (2559) ได้ศึกษาการวิจัย เ ร่ือง การพัฒนา
ความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ผลการวิจยัพบวา่ ผลของ
ความพึงพอใจต่อการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใชแ้นวคิดของกาเย ่ภาพรวมระดบัความพึง
พอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.61 
 
10. ข้อค้นพบงานวจัิย 

1. แนวคิดการจดัการเรียนรู้ทั้ง 9 ขั้นตอน ของกาเย่ เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองและสามารถสร้างความคิดสร้างสรรคใ์นช้ินงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

2. ส าหรับขั้นของการทบทวนความรู้เดิม ท าให้นกัเรียนไดมี้โอกาสร่วมคิด ร่วมท ากิจกรรม ท า
ให้เกิดความรู้ใหม่เพราะเข้าใจเน้ือหาง่ายข้ึนมีความจ าดีกว่าการใช้ค  าอธิบายเพียงอย่างเดียว เช่น 
ภาพเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ ภาพวีดีทศัน์ และภาพจากโปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ดงันั้นการสร้าง
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การ์ดอวยพร และโพสเตอร์ นักเรียนสามารถสร้างช้ินงานใหม่และแปลกกว่าเดิมซ่ึงเป็นความคิดริเร่ิม 
ตามปกติการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ นกัเรียนเรียนรู้และสร้างช้ินงานข้ึนมา ท าให้เห็นวา่นกัเรียนแต่ละคนมี
ความคิดแต่ละดา้นแตกต่างกนั เช่น บางคนมีความคิดริเร่ิมมาก บางคนมีความคิดยืดหยุน่คือมีความมคิดได้
หลายดา้นคิดใหเ้กิดประโยชน์เป็นตน้  

 
11. ข้อเสนอแนะ 

11.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
  1. ครูผูส้อนจะตอ้งศึกษากระบวนการ 9 ขั้นตอน ของกาเย ่อยา่งละเอียดเพื่อน าไปใชใ้นการ

เรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ และตอ้งช้ีแจงแต่ละขั้นตอนให้นกัเรียนเขา้ใจและสามารถปฏิบติัได้เพราะ
นกัเรียนยงัไม่เคยใชก้ระบวนการ 9 ขั้นตอน ของกาเย ่

  2. ความพร้อมของอุปกรณ์เพียงพอต่อจ านวนผูเ้รียน ครูจะตอ้งตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ก่อนใชทุ้กคร้ังเพราะเคร่ืองอาจจะช ารุดเสียหายท าให้นกัเรียนไม่สามารถใชไ้ดจ้  าเป็นตอ้งใชร่้วมกบันกัเรียน
คนอ่ืน 

  3. ครูผูส้อนจะต้องศึกษาเร่ืองเกณฑ์การประเมินและแจ้งวิธีการประเมินและเกณฑ์การ
ประเมินใหแ้ก่ผูเ้รียนอยา่งละเอียดและชดัเจนเพราะนกัเรียนบางคนอาจไม่เขา้ใจ  

 11.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรพฒันารูปแบบการเรียนโดยใช้แนวคิดของกาเย่กับการเรียนรู้แบบร่วมมือรายวิชา

คอมพิวเตอร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นอ่ืน 
 2. ควรน าแนวคิดของกาเย่ไปใช้กบัเทคนิคอ่ืนๆ เช่น แบบร่วมมือ แบบน าตนเอง ในรายวิชา

คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นอ่ืน 
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