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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์และระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
เชิงสร้ างสรรค์ ด้ วยการเรีย นรู้แบบโครงงาน โดยระบบประเมิ นความคิดสร้ างสรรค์ ได้ รับความร่ วมมื อจาก Creative Center, Drexel
University's School of Education ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ รับอนุมัติให้ ใช้ แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์โดยแปลจากต้ นฉบับของ
Fredricka K. Reisman. เป็ นแบบทดสอบที่ ต่ อ ยอดจาก Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT) ที่ นิ ย มใช้ ในการวั ด ระดั บ
ความคิดสร้ างสรรค์ มีความแม่นยา และสามารถบ่งชี้ถึงตัวชี้วัดความคิดสร้ างสรรค์ได้ โดยไม่ต้องใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ านความคิดสร้ างสรรค์ใน
การประเมินผล โดยผลคะแนนที่ได้ จะแสดงตามดัชนีช้ ีวัดความคิดสร้ างสรรค์ รวม 11 ด้ าน ทั้งนี้ระบบที่พัฒนาขึ้น ผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผล ร่ วมกับผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาต่างประเทศ เพื่อประเมินความสอดคล้ องและประเมินคุณภาพของ
ระบบ นอกจากนี้ผ้ ูวิจัยได้ พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้ างสรรค์ ด้ วยการเรียนรู้แบบโครงงาน
เพื่อใช้ เป็ นส่วนสนับสนุนการพัฒนากระบวนการคิดเชิงสร้ างสรรค์ในแต่ละด้ านของผู้ เรียน ร่วมกับการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาทั่วไป และเพื่อ
ใช้ ร่วมกับระบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ท่พี ัฒนาขึ้น
ผลการวิจัยพบว่ า ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผลรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาต่ างประเทศได้ ประเมินการแปลแบบวินิจฉั ย
ความคิดสร้ างสรรค์ ทั้งหมด 40 ข้ อ สรุปได้ ว่า มีความสอดคล้ องกับต้ นฉบับทุกข้ อ คิดเป็ น 100% และผลการให้ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญที่
ประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พั ฒ นาขึ้น จานวน 4 ด้ าน มี ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ ในระดับ ดีมาก (X ̅ = 4.43, S.D. = 0.15) กล่ าวได้ ว่า
ระบบประเมินความคิ ด สร้ างสรรค์ ท่ ีพั ฒ นาขึ้น สามารถนาไปใช้ วั ด ผลได้ จ ริงเมื่ อ เทีย บเคีย งกับ ต้ นฉบั บ และประสิท ธิภ าพของระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้ างสรรค์ ด้ วยการเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถนาไปใช้ ในการเรียนการสอนได้
เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: ระบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ ความคิดสร้ างสรรค์ ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบโครงงาน
Abstract
This research aims to develop the Creativity Assessment System and Instructional Support System to Improve Creative
Thinking with Project-based Learning. The creative thinking assessmentsystemis developed with the cooperation of Creative
Center at Drexel University’s School of Education in the United States of America. In this research, researcher is allowed to use
Reisman Diagnostic Creativity Assessment (RDCA)with permission of Fredricka K. Reisman, Ph.D., the RDCA developer, by
translating the original version into Thai and applying it to the development of creative thinking assessment system. The RDCA is
built on the Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT),a popular and accurate assessment to evaluate level of creativity. For
the RDCA, it can not only assess creative thinking accurately, but also automatically identify creative thinking indicators with no
need to request for scores or evaluation result from creative thinking expert. The score result of RDCA will be displayed into11
areas of indicators. The developed creative thinking assessment system is tested by many evaluation and foreign language
specialists. The instructional support system for an enhancement of creative thinking through project-based learning is another
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system developed with the aim to use in the development of students’ creative thinking in different areas together with the
creative thinking assessment system.
The research finding shows that the content of all 40 indicators of creative thinking assessment system, examined by
evaluation and foreign language specialists, is correctly translated and can be used practically with the equivalent scores of 100
percent.For the effectiveness of the system evaluated in 4 areas, the mean score is at the highest level(X ̅ = 4.43, S.D. = 0.15).
Therefore, it can be concluded that the creative thinking assessment system can be used practically and effectively as well as the
original system. The instructional support system for an enhancement of creative thinking through project-based learning can also
be utilized as an effective tool for instruction.
Keywords: creative thinking assessment system, project-based learning, instructional support system , creative thinking

บ ริ บ ท ( Ubiquitous Learning: U-Learning) ท า ใ ห้
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศได้ ทุกหนทุกแห่ งและทุก
กระบวนการคิดของสมองสามารถคิดได้ หลากหลาย เวลาโดยการเชื่ อมต่ อ ผ่ านเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
และแปลกใหม่ สามารถนาไปประยุกต์ทฤษฎีหรือปฏิบัติ (Tatanarm, 2013) อีกทั้งการพั ฒนาผู้เรียนให้ สามารถ
ได้ อย่างรอบคอบและถูกต้ อง โดยสามารถนาไปประยุกต์ เรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยใช้ จิตวิทยาการเสริมแรง ส่งผล
ทฤษฎี หรือหลั กการได้ อย่ างรอบคอบ จนน าไปสู่การ ให้ ผู้ เรี ย นมี ผ ลการเรีย นที่ดี ข้ ึน โดยจั ด การเรี ย นรู้ท่ี ใ ช้
คิ ด ค้ น และสร้ างสิ่ง ประดิ ษ ฐ์ ท่ีแ ปลกใหม่ ห รื อ รูป แบบ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ประกอบกั บ บทเรี ย นส าเร็ จ รู ป
ความคิดใหม่ (Jarernwongsak, 2010) ทั้งนี้ปัจจุบัน สะ (Boonma, 2013)
ด้ วยเหตุผลที่กล่ าวมาข้ างต้ นทาให้ ผ้ ูวิจัยตะหนั กถึง
เต็มศึกษานับเป็ นแนวทางใหม่ ในการจัดการศึกษาสาย
วิ ท ยาศาสตร์ ท่ี เน้ นบู ร ณาการ การเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ การพั ฒ นารู ป แบบการประเมิ น ความคิ ด สร้ างสรรค์ ท่ี
คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้ ง แต่ ข้ั น พื้ นฐานจนถึ ง สามารถจาแนกและบ่ งชี้ถึงการพั ฒ นาแต่ ล ะตัวบ่ งชี้ได้
อุดมศึกษา เพื่ อให้ คนรุ่นใหม่มีความรู้และทักษะในการ อย่ างอิ ส ระ จึ ง ได้ พั ฒ น าระบบป ระเมิ น ความคิ ด
ส ร้ างส รรค์ สิ่ งให ม่ ๆ ส าม ารถ ป ระก อบ วิ ช าชี พ สร้ างสรรค์ แ ละระบบสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนที่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต้ องอาศัยกระบวนการ ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้ างสรรค์ ที่ใช้ ร่วมกับการ
และวิ ธี คิ ด เชิ ง สร้ างสรรค์ พร้ อมทั้ ง มี เ ป้ าหมายที่ จ ะ เรี ย นรู้แ บบโครงงาน ที่จ ะสามารถส่ งเสริ ม การพั ฒ นา
ยกระดั บ คุ ณ ภาพและเพิ่ ม จ านวนผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา กระบวนการคิดเชิงสร้ างสรรค์ของผู้เรียนได้ และสามารถ
วิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เร่ งเพิ่ ม ขี ด วัดระดับความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรียนโดยจาแนกตาม
ความสามารถในการแข่งขันของประชากรไทยให้ ทนั การ ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ได้ ตาม
เปลี่ยนแปลงโลก ซึ่งจะเกิดกระบวนการดังกล่ าวขึ้นได้ กรอบแนวคิ ด รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม
ต้ องอาศัยความคิดสร้ างสรรค์เป็ นส่วนหนึ่งของการเรียน กระบวนการคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ ด้ วยการเรี ย นรู้ แบบ
การสอน (Tanyatorn, 2015) โดยจุ ด เริ่ ม ต้ น คื อ ต้ อ ง โครงงาน สาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (Suwantada,
สามารถประเมินความคิดสร้ างสรรค์ และรู้วิธกี ารพัฒนา & Sanrach, 2016) เพื่อให้ ผ้ ูสอนสามารถพัฒนาผู้เรียน
ได้ ตรงตามความสามารถเฉพาะบุคคลต่อไป
ในแต่ละองค์ประกอบได้ (Sternberg, 1998)
การศึกษาในปั จจุ บันเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทในการ
วัตถุประสงค์การวิจยั
เรียนการสอนมากขึ้น ส่งผลให้ องค์ความรู้ต่าง ๆ ถ่ายทอด
สู่ผ้ ูเรียนได้ หลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ ชีวิตประจาวัน
ของผู้คนมีพัฒนาการด้ านการติดต่อสื่อสาร การค้ นคว้ า
1. เพื่อพัฒ นาระบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ ที่
ข้ อมู ลความรู้ รวมถึงใช้ ประโยชน์ ด้านอื่น ๆ ทาให้ เกิด ใช้ ร่ ว มกั บ การเรี ย นรู้ แ บบโครงงานส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
การพั ฒ นาเทคโนโลยีทางด้ านการเรียนการสอนโดยนา ระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้ าน
อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีมาประยุ กต์ใช้ จนกลายเป็ น ก ารวั ด แ ล ะป ระเมิ น ผ ล รวม ถึ งผู้ เชี่ ยวช าญ ด้ าน
การเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลา หรืออัจฉริยะแห่ งการล่ วงรู้ ภาษาต่างประเทศ
บทนา
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2. เพื่ อ พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนที่

ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้ างสรรค์ ที่ใช้ ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบโครงงานสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระเบียบวิธีวิจยั

การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น งาน วิ จั ย แบบ ป ระยุ กต์ ท่ี มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อพั ฒ น าระบบป ระเมิ น ความคิ ด
สร้ างสรรค์ท่ีส ามารถวัด ระดับ ความคิด สร้ างสรรค์แ ละ
จ าแนกตามดั ช นี ช้ ี วั ด ได้ ร่ ว มกั บ การพั ฒ นาระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิง
สร้ างสรรค์ ร่ ว มกับ การเรีย นรู้แ บบโครงงาน ผู้ วิ จั ย ใช้
ขั้นตอนดาเนินการวิจัยแบบ ADDIE Model (Tiantong,
2002) ดังนี้
1. การวิ เคราะห์ (Analysis) ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาค้ นคว้ า
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดระดับความคิดสร้ างสรรค์จาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องโดยนามาสังเคราะห์ ซึ่งผลที่ได้ จาก
การสั ง เคราะห์ ส รุ ป ได้ ว่ า ดั ช นี ช้ ี วั ด ระดั บ ความคิ ด
สร้ างสรรค์ (KPI) มี ท้ั ง สิ้ น 23 KPI จาก 8 โมเดล
(Fields, 2013) และผู้ วิ จั ย ได้ เลื อ กใช้ แบบทดสอบ
Reisman Diagnostic Creativity Assessment (RDCA)
(Reisman, 2015) เพราะเป็ นแบบทดสอบที่ต่อยอดมา
จ า ก Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT)
เป็ นแบบทดสอบที่ใช้ ในการวัดระดับความคิดสร้ างสรรค์
ที่ มี ก ารอ้ า งอิ ง ทางวิ ช าการอย่ า งแพร่ ห ลาย (Munro,
2011) ซึ่งแตกต่างจากแบบเดิมคือสามารถประเมินผล
ได้ โดยไม่ ต้องใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ านความคิดสร้ างสรรค์ใน
การร่ วมประเมิน ผล ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ท าการขออนุ ญ าตใช้
แบบทดสอบ Reisman Diagnostic Creativity Assessment
(RDCA) และขอเกณฑ์การประเมินเพื่อใช้ ในการพัฒนา
ระบบ และได้ แปลเป็ นภาษาไทย เป็ นที่เรียบร้ อย
2. การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ ออกแบบระบบ
โดยรวม โดยใช้ ทฤษฎี สี ท่ี ส่ ื อ ความหมาย อี ก ทั้ ง การ
ออกแบบผู้วิจัยได้ ใช้ รูปแบบ Flat design และเรื่องการ
จั ด วางตั ว หนั ง สือ หรื อ การวางโลโก้ ต่ าง ๆ มี แ นวทาง
เดียวกันในการจัดวางอ้ างอิงตามหลัก Golden Ratio in
User Interface Design แ ล ะ Golden spiral ใ น ก า ร
ออกแบบและการวางแนวทางของทั้งระบบ
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3. การพั ฒ น า (Development) ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการ
พัฒนาระบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ โดยเริ่มต้ นจาก
การติดตั้งโฮสติงและจดทะเบียนโดเมนโดยใช้ ช่ ือเว็บไซต์
ว่ า www.epm-system.com ซึ่ ง ในเบื้ องต้ นได้ ใ ช้ มู เ ดิ้ ล
(Moodle) เป็ นระบบจั ด การข้ อ มู ล และท าการติ ด ตั้ ง
Plugin แบ่ ง ออกเป็ น 2 อย่ า ง ได้ แก่ 1) การติ ด ตั้ ง
Theme สาหรับการแก้ ไข Theme ของหน้ าเว็บไซต์ และ
2) การติดตั้ง Questionnaire เพื่ อทาการสร้ างแบบสอบถาม
ต้ น แบบ และหลั งจากได้ ท ดลองระบบเป็ นที่เรียบร้ อ ย
แล้ ว พบว่ า ระบบมีความยืดหยุ่นน้ อย ไม่รองรับการใช้
งานจากผู้ใช้ ท่วั ไป ทาให้ ส่งผลต่อการเผยแพร่ส่สู าธารณะ
จึงพัฒนาระบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ข้ นึ ใหม่ โดย
ใช้ ช่ ือว่ า www.emc.in.th ด้ วยภาษา PHP และ SQL เพื่อ
ดึงข้ อมู ลจากฐานข้ อมู ลมาแสดงผลในรูปแบบกราฟและ
ตาราง โดยเปิ ดให้ ผ้ ใู ช้ ท่วั ไปสามารถเข้ าถึงได้
4. การน าไปใช้ (Implement) ผู้ วิ จั ย ได้ น าระบบ
ประเมินความคิดสร้ างสรรค์และระบบสนับสนุนการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้ างสรรค์ ด้ วยการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ส่งให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญด้ านการวัด และ
ประเมินผลรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาต่างประเทศได้
ท าการประเมิ น คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ดั ง กล่ า วก่ อ น
นาไปใช้ จริงกับ กลุ่มตัวอย่ าง โดยเข้ าใช้ งานผ่ านระบบที่
ผู้วิจัยได้ พัฒนาขึ้น
5. การประเมิ น (Evaluation) ผู้ วิ จั ย ได้ น าระบบ
ประเมินความคิดสร้ างสรรค์และระบบสนับสนุนการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้ างสรรค์ ด้ วยการ
เรียนรู้แบบโครงงานที่พั ฒ นาเข้ าสู่ข้ัน ตอนการประเมิน
คุณภาพและความสอดคล้ องโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัด
และประเมินผลรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาต่างประเทศ
เพื่ อประเมินคุณ ภาพของเครื่องมือ โดยใช้ แบบวินิจฉั ย
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ส่ ง ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญประเมิ น ความ
ถูกต้ องของภาษาและความครอบคลุ มของเนื้ อหาตาม
เกณฑ์การประเมิน ก่อนน ามาพั ฒ นาเป็ นระบบฯ รวม
ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ประกอบด้ ว ย 1) ประเมิ น การแปลจาก
ภาษาอังกฤษ (ต้ นฉบับ) เป็ นภาษาไทย และ 2) ประเมิน
การแปลจากภาษาไทย กลับเป็ นภาษาอังกฤษ (ต้ นฉบับ)
หลังจากผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบและประเมินผลแล้ ว
จึงปรับ แก้ ต ามค าแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนน าไปใช้
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ แบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คือ 1)
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 6 คน มีคุณสมบัติคือ ประสบการณ์
ด้ านการวัดและประเมินผล หรือด้ านภาษาต่างประเทศ
อย่ า งน้ อย 3 ปี ขึ้ นไป, มี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเอก และ 2) ประชากรผู้ใช้ ระบบ คือ นักศึกษาที่
ลงทะเบี ยนในรายวิช า GE001: ทักษะการคิด เพื่ อการ
เรียนรู้ (Thinking Skills for Learning) จานวน 16 กลุ่ม
ชั้นเรียนโดยทาการสุ่มเลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม
ชั้นเรียนใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่ างแบบง่ าย (Simple random
sampling) ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชั้ น เรี ย น (1) GE001-S1031
จานวน 155 คน (2) GE001-S1052 จานวน 277 คน
และ (3) GE001-S1401 จานวน 151 คน

สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจยั
การด าเนิ น งานวิจัย มีผ ลการด าเนิ น งานตามหั วข้ อ
ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยได้ สังเคราะห์
แบบวินิ จฉั ย ความคิด สร้ างสรรค์ และได้ น าเอาการวั ด
ระดับความคิดสร้ างสรรค์ของงานวิจัยต่าง ๆ มาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ในรูปแบบตาราง KPI สรุปได้ ผลดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ผลการสังเคราะห์ดัชนีช้ ีวัด (KPI) ความคิดสร้ างสรรค์

ได้ ผ ลลั พ ธ์ คื อ แบบทดสอบ Reisman Diagnostic จากแบบทดสอบต้ นฉบั บ ดั ง รู ป ที่ 2 โดยได้ แสดง
Creativity Assessment (RDCA) เพราะเป็ นแบบทดสอบที่ สถาปั ตยกรรมของระบบ EMC-System Model ใน
ไม่ต้องใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญในการตรวจและประเมินผล อีกทั้งมี ภาพรวมดังรูปที่ 3
ตัว ชี้วัดครอบคลุม ประเด็น สาคัญ ต่ าง ๆ โดยได้ อ้างอิง

รูปที่ 2 แบบทดสอบ RDCA บนระบบปฏิบัติการ iOS
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รูปที่ 3 สถาปัตยกรรมของระบบ EMC-System Model

2. ผลการออกแบบ (Design) ผู้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบ
ระบบและออกแบบแสดงผลแบบ Responsive Design
เพื่ อรองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์ผ่านรูปแบบเว็บ
แอปพลิเคชัน เพื่ อให้ ง่ายต่ อการเข้ าถึงของผู้ใช้ รวมทั้ง
ออกแบบให้ ระบบมีความยืดหยุ่นรองรับการใช้ ง านของ
ผู้ใช้ ท่วั ไปที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่ าง โดยจะแสดงผลในหั วข้ อ
ผลการพัฒนาต่อไป
3. ผลการพัฒนา (Development) ผู้วิจัยได้ แบ่งส่วน
ของการพั ฒ นาออกเป็ น 2 ส่ ว นหลั ก ๆ คื อ 1) ระบบ

ประเมิ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ หลั ง จากที่ แ บบวิ นิ จ ฉั ย
ความคิดสร้ างสรรค์ ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเป็ น
ที่ เรี ย บร้ อย จึ ง ได้ พั ฒ นาระบบประเมิ น ความคิ ด
สร้ างสรรค์ด้ วยรูป แบบเว็บแอปพลิเคชัน ได้ ผ ลลัพ ธ์ท่ี
เป็ นแบบฟอร์ ม แบบประเมิ น โดยระบบจะแสดงการ
แสดงผลตามคาเรคเตอร์ของตัวละครแต่ละแบบอ้ างอิง
ตามผลการประเมินในแต่ ละด้ านคิดเป็ นเปอร์เซ็นแบบ
รายบุคคล ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ระบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์และผลสรุปเป็ นเปอร์เซ็นทั้งแบบรายบุคคล

และ 2) ระบบสนับสนุ นการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
กระบ วน ก ารคิ ด เชิ งส ร้ างส รรค์ ด้ วยการเรี ย น รู้
แบบโครงงาน ผู้วิจัยได้ พัฒนาระบบให้ รองรับการใช้ งาน
จากทุ ก อุ ป กรณ์ แ ละสามารถเข้ า ใช้ ผ่ า นเว็บ ไซต์ ห รื อ
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เว็บแอปพลิเคชันได้ โดยมีรูปแบบการเชื่อมโยงของเว็บ
แอปพลิ เคชั น และแสดงผลแบบ Responsive Design
ดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5 การเชื่อมโยงของเว็บแอปพลิเคชันและการแสดงผลแบบ Responsive Design

นอกจากการออกแบบระบบสนั บ สนุ น การเรี ย น
สนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิง
สร้ างสรรค์ ด้ วยการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจัยได้ พัฒนา
ระบบติดตามผู้เรียนซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของระบบสนับสนุ น

การเรียนฯ โดยใช้ เป็ นส่วนหนึ่งในการทากิจกรรมในชั้น
เรี ย นด้ ว ยเทคนิ ค TGT (Team-Games–Tournament)
ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 ระบบติดตามผู้เรียนในการทากิจกรรมในชั้นเรียนด้ วยเทคนิค TGT (Team-Games–Tournament)

4. ผลการน าไปใช้ (Implementation) จากการที่ได้
นาระบบประเมิน ความคิดสร้ างสรรค์ ไปเก็บข้ อมู ลกับ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่ างที่ลงทะเบียนในรายวิชา GE001
จ านวน 3 กลุ่ มชั้ นเรี ย นได้ แก่ กลุ่ มชั้ นเรี ย น (1)
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความคิดสร้ างสรรค์
เกณฑ์การประเมิน
KPI 1. ความเป็ นต้ นฉบับ
KPI 2. ความคล่องแคล่ว
KPI 3. ความยืดหยุ่น
KPI 4. ความละเอียดละออ
KPI 5. การแก้ ไขปัญหาที่คลุมเคลือ
KPI 6. การไม่ด่วนหาข้ อสรุป
KPI 7. การคิดอย่างอิสระ
KPI 8. การคิดแบบบรรจบกัน
KPI 9. ความกล้ าที่จะเสี่ยง
KPI 10. แรงจูงใจภายใน
KPI 11. แรงจูงใจภายนอก
ค่าเฉลีย่ รวม

GE001-S1031 จานวน 155 คน (2)GE001-S1052
จ านวน 277 คน และ (3) GE001-S1401 จ านวน
151 คนได้ ผลลัพธ์ดงั นี้

กลุ่ม ตย.1
77 %
72 %
77 %
77 %
75 %
88 %
81 %
70 %
72 %
85 %
35 %
73.55 %

กลุ่ม ตย.2
79 %
75 %
78 %
78 %
78 %
88 %
81 %
71 %
72 %
86 %
34 %
74.55 %

กลุ่ม ตย.3
76 %
72 %
77 %
76 %
76 %
88 %
80 %
70 %
72 %
86 %
34 %
73.36 %
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จากข้ อมู ล ข้ างต้ นพบว่ า การประเมิ น ความคิ ด
สร้ างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่ างทั้ง 3 กลุ่ม สรุปได้ ว่า กลุ่ม
ตัวอย่ างที่ 2 มีค ะแนนเฉลี่ย สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มตัวอย่างที่ 3 ที่มคี ะแนนเฉลี่ย
ใกล้ เคียงกัน ทั้งนี้ เมื่อพิ จารณาในแต่ ล ะตัวชี้ วัดพบว่ า
การไม่ ด่วนหาข้ อสรุป ทั้ง 3 กลุ่มมีคะแนนเท่ากัน ซึ่งมี
ค่ าเฉลี่ ย ที่ 88% และเป็ นคะแนนที่สูง ที่สุด รองลงมา
พบว่า แรงจูงใจภายใน มีค่าเฉลี่ยที่สงู ซึ่งมีผลตรงข้ ามกับ
แรงจูงใจภายนอก ซึ่งผลคะแนนทาให้ ทราบได้ ว่า มีความ
สอดคล้ องกับพฤติกรรมของผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่มเป็ นอย่างมาก

5. ผลการป ระเมิ น (Evaluation) ผู้ วิ จั ย ได้ เชิ ญ
ผู้ เชี่ ยวชาญ ทางด้ านการประเมิ น ผลและทางด้ าน
ภาษาต่างประเทศ เป็ นผู้ประเมินระบบประเมินความคิด
สร้ างสรรค์ท่พี ัฒนาขึ้น โดยผลการประเมินค่าดัชนีความ
สอดคล้ องของแบบประเมิ น แบบวิ นิ จ ฉั ย ประเมิ น
ความคิดสร้ างสรรค์ 40 ข้ อ สรุปได้ ว่า มีความสอดคล้ อง
กับต้ น ฉบั บทั้ง 40 ข้ อ คิด เป็ น 100% และผลการให้
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินภาพรวมประสิทธิภาพ
ของระบบที่พัฒนาขึ้น จานวน 4 ด้ าน ซึ่งแสดงค่าเฉลี่ย
(X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบของผู้เชี่ยวชาญแยกเป็ นรายด้ าน
รายการ
ด้ านความสะดวกต่อการใช้ งานของระบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์
ด้ านความสะดวกต่อการใช้ งานของระบบสนับสนุนการเรียนการสอนฯ
ด้ านความเชื่อมโยงของระบบทั้ง 2
ด้ านประสิทธิภาพในภาพรวมของระบบ
ค่าเฉลีย่ รวม

จากข้ อมู ล ข้ างต้ นพบว่ า ผู้ เชี่ ย วชาญได้ ประเมิ น
ประสิทธิภาพของระบบทั้ง 4 ด้ านอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุก
ด้ าน และเมื่อพิจารณาในค่าเฉลี่ยรวม พบว่า อยู่ในระดับ
ดีมาก (X ̅ = 4.43, S.D. = 0.15) เมื่อพิ จารณาในแต่
ล ะด้ าน พ บ ว่ า ด้ าน ที่ ได้ ค่ าเฉ ลี่ ยสู ง สุ ด คื อ ด้ าน
ประสิทธิภาพในภาพรวมของระบบ แสดงให้ เห็นถึงระบบ
ที่ผ้ ูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ ในการ
เรียนการสอนได้ จริง

̅
𝑿𝑿
4.37
4.35
4.33
4.65
4.43

S.D.
0.06
0.08
0.14
0.19
0.15

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ประสิ ท ธิ ภ าพ ของแบบทดสอบการที่ ผู้ วิ จั ย ได้ น า
แบบทดสอบ RDCA ไปเก็บ ข้ อ มู ล ตั ว อย่ า งจากกลุ่ ม
ตั ว อย่ าง มี ค วามคล้ ายกั บ งาน วิ จั ย ของ Klawans.
(2014) เรื่ อ ง Enhancing Creativity in Engineering
and Engineering Technology Students ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร
ทดลองเกี่ยวกับ การเพิ่ ม ระดับความคิด สร้ างสรรค์ของ
นั กศึ กษ าคณ ะวิ ศ วกรรมศ าสต ร์ ซึ่ งการวิ จั ย นี้ มี
จุ ดมุ่งหมายเหมือนกับงานวิจัยของผู้วิจัยคือการพั ฒ นา
ความคิด สร้ างสรรค์ข องนั กศึ กษากลุ่ มตัวอย่ าง โดยใช้
เครื่องมือประเมินระดับความคิดสร้ างสรรค์ ในการแยก
อภิปรายผลการศึกษา
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ท่กี ่อให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์
ระบบป ระเมิ น ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละระบบ เช่นเดียวกัน (Klawans, 2014) และการวิจัยที่กล่าวมานี้
สนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิง ได้ มีการใช้ แบบทดสอบ Reisman Diagnostic Creativity
สร้ างสรรค์ ด้ วยการเรี ย นรู้ แบบโครงงาน สามารถ Assessments ซึ่งสามารถยืนยันว่าแบบทดสอบ Reisman
อภิ ป รายผลได้ ว่ า แบบประเมิ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ Diagnostic Creativity Assessments ส า ม า ร ถ วั ด ผ ล
RDCA ที่ท าการแปลจากต้ น ฉบับ ภาษาอังกฤษได้ ผ่ าน ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไ ด้ อย่ า งมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ทั้ ง ใน
การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้ านแบบประเมิน และ รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็ นต้ นฉบับ อีกทั้ง
ผู้ เชี่ ย วชาญทางด้ านภาษา โดยได้ ท าการแก้ ไขตาม สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ มีความคิดสร้ างสรรค์ข้ ึนได้ จริง
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญและได้ นาแบบประเมินความคิด ในแต่ละตัวบุคคลและในแต่ละองค์ประกอบนับเป็ นการ
สร้ า งสรรค์ RDCA ที่ เ ป็ นภาษาไทยมาแปลกลั บ เป็ น พั ฒ นาผู้ เรีย นเฉพาะบุ ค คลได้ อย่ างแท้ จริง นอกจากนี้
ภาษาอั ง กฤษ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อท าการ ระบบสนับสนุ นการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการ
ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อเป็ นการยืนยันถึงความถูกต้ อง และ คิดเชิงสร้ างสรรค์ ด้ วยการเรียนรู้แบบโครงงาน ยังมีส่วน
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ส าคัญ ที่ก ระตุ้น และสนั บ สนุ น ให้ กิจ กรรมการเรีย นรู้ท่ี
เกิดขึ้นสามารถติดตามผลลัพธ์ของผู้เรียนรายบุคคลได้
จากระบบติดตามผู้ เรียนในการทากิจกรรมในชั้น เรีย น
ด้ วยเทคนิ ค TGT (Team-Games–Tournament) ทั้งนี้
ระบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์แ ละระบบสนับสนุ น
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้ างสรรค์
ด้ วยการเรียนรู้แบบโครงงาน จะเป็ นส่วนช่ วยให้ ผ้ ูสอน
สามารถจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ร่วมกับออฟไลน์ได้
โดยใช้ ร ะบบสนั บ สนุ น การเรีย นรู้อ อนไลน์ ท่ีให้ ผู้ เรี ย น
สามารถแสวงหาความรู้ได้ ด้ วยตนเอง และง่ ายต่ อการ
จัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มเพื่อมุ่งเน้ นในการ
พัฒนาทักษะของผู้เรียนเป็ นสาคัญ

สิ่งที่เรียนได้ และส่งผลดีต่อการพัฒนานวัตกรรมซึ่งเป็ น
แนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ ได้ รับทุนอุดหนุ นการทากิจกรรมส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การวิ จั ย ประเภททุ น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จาก
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2560
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