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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐาน
ที่สงเสริมความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 2) ทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน
บนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐานตามเกณฑเมกุยแกนส (Meguigans) 3) เปรียบเทียบคะแนน
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 4) ศึกษาความสัมพันธ
ของการคิดสรางสรรคกับ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของนัก เรียน ชั้นประถมศึก ษาปที่ 4 5) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอบทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐาน
ที่สงเสริมความคิดสรางสรรค
ผลการศึกษาพบวา 1) ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรู
สมองเปนฐาน มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด2)
ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐานมีประสิทธิภาพตามเกณฑเมกุยแกนส
(Meguigans) มีคาเทากับ 1.10 3) การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนดวย
บทเรี ยนบนเว็บ โดยใชรู ป แบบการเรียนรูส มองเปนฐานสูง กวา กอนเรียนอยางมีนัย สําคั ญ ทางสถิติ .05
4) ความสัมพันธของการคิดสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนบนเว็บโดยใชรปู แบบ
การเรียนรูสมองเปนฐานมีความสัมพันธกันทางบวก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระดับตางมาก คือ -.032
และความคิดสรางสรรคมีคาเทากับ .87 มากกวา 0.05 5) นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนบนเว็บโดยใช
รูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐานอยูในระดับพึงพอใจมาก
คําสําคัญ ประสิทธิภาพของบทเรียน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความคิดสรางสรรค, ความพึงพอใจ
Abstract
This research aimed to 1) develop web-based instruction by using brain-based
learning to promote creative thinking of Pratomsuksa 4 student, 2)assess the effectiveness of
the web-based instruction based on Meguigans' ratio, 3) compare creativity scores of the
Pratomsuksa 4 student between their pretest- and posttest scores, 4) study the relation
between creative thinking and learning achievement of the Pratomsuksa 4 student, and 5)
survey the students’ satisfaction toward the web-based instruction by using brain-based
learning to promote creative thinking.
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The research results found that; 1) experts’ opinion toward the web-based
instruction by using brain-based learning to promote creative thinking averaged 4.67 with its
standard deviation 0.48 which was in a highly suitable level. 2) the effectiveness of the webbased instruction using brain-based learning, based on Meguigans' ratio, was 1.10.3) when
comparing creativity scores of the Pratomsuksa 4 student, their pretest scores were
significantly higher than their posttest scores, statistically at .05 level. 4) the relation
between creative thinking and learning achievement of the students after learning with the
web-based instruction was positive, with -.032 of Correlation Coefficient score and .87 of
creative thinking score, which was more than 0.05. 5) the students satisfied with the webbased instruction by using brain-based learning at high level.
Keywords Instruction effectiveness, learning achievement, creative thinking,satisfaction
บทนํา
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของ
บุคคลในสังคม การศึกษาจึงนับวามีความสําคัญทั้งตอบุคคลและประเทศชาติ ฉะนั้นการศึกษาจึงจําเปนตอง
กาวใหทันยุคสมัยในปจจุบันที่เปนการศึกษาแหงโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปลี่ยนโฉมหนาไปอยางรวดเร็วเพราะ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหโลกแหงการเรียนรูเปดกวางและงายตอการเขาถึง ขณะเดียวกัน
ตลาดแรงงานก็ตองการเด็กที่มีความคิดสรางสรรคใหมๆ ในสังคมที่มีเทคโนโลยีเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
(ตะวัน เทวอักษร. 2555)นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษ
ที่ 21 โดยมุง เสริม เสริมใหผูเ รียนมีคุณธรรม รัก ความเปนไทย มีทักษะในการคิดสรางสรรค มีทัก ษะดาน
เทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติสุข(กระทรวงศึกษาธิการ.
2551 :4) ความคิ ดสร างสรรคเ ป นความสามารถที่สํ าคัญ อยา งหนึ่ง ของมนุษ ยมีผ ลตอ การพัฒ นาสั ง คม
ประเทศชาติจึงทําใหเด็กและเยาวชนของชาติไดรับการฝกทักษะใหมีความคิดสรางสรรคตั้งแตเยาววัย (สุคนธ
สินธพานนท และคณะ. 2551: 29)
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ปรับปรุง 2551
ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ ในการ
แขงขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 ปรับปรุง 2551) ซึ่งโรงเรียนบานโพน อําเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม ไดนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นํามาใชในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดซึ่งกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระการเรียนรู ที่มุงพัฒนาผูเ รียนเขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค
สงเสริมกระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู การแกปญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ
การนําไปใชในชีวิต (รายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี.2558 : 14)
จากการที่ผูวิจัยไดสอบถามครูผูสอนที่มีประสบการณสอนไมต่ํากวา 5 ป ถึงปญหาเกิดขึ้นกับเด็ก
นักเรียนปรากฏวาเด็กนักเรียนโรงเรียนบานโพนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เรื่อง การสรางภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด โดยพบวาในป
2556 - 2558 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสาร เรื่อง การสรางภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการ อยูในระดับ 50.40 โดยเฉลี่ย ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑที่
โรงเรียนกําหนด คือ 60.00 เนื่องจากนักเรียนและครูผูส อนมีเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม
เพียงพอตอการเรียนรูจึงทําใหนักเรียนไดรับความรูไมเต็มที่จึงไมสามารถใชเทคนิคในการจินตนาการออกแบบ
ชิ้นงานไดอยางเต็มศักยภาพจึงสงผลใหนักเรียนที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การ
สรางภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการ ทั้งนี้นักเรียนยังมีการแสดงอาการเบื่อหนายไมสนใจกระตือรือรนในการ
ทําชิ้นงานขาดความมั่นใจ ไมสามารถถายทอดความรูสึกนึกคิดออกมาเปนชิ้นงานไดตามวัตถุประสงคที่ตน
ตองการจึงทําใหนักเรียนลอกเลียนแบบชิ้นงานของคนอื่นที่ตรงกับหัวขอที่ไดรับมอบหมายดังนั้นผูวิจัยจึงได
พัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐาน (Brain-based Learning : BBL) ที่สงเสริม
ความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ชวยแกปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มีเวลาเรียนไมเพียงพอตอการเรียนรูและยังชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับนักเรียนไดมีจินตนาการใน
การออกแบบชิ้นงานอยางเต็มศักยภาพสามารถศึกษาไดดวยตนเองไดตลอดเวลาโดยไมจํากัดสถานที่ทําให
นักเรียนมีเวลาเรียนและทบทวนเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นซึ่งเปนการเรียนรูในรูปแบบใหมจึงสรางแรงจูงใจใหกับ
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรูและทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาที่ซับซอนไดงายเปนระบบมากขึ้นสามารถ
ทบทวนฝกฝนคนควาหาความรูดวยตนเองไดตลอดเวลา อีกทั้งยังชวยสงเสริมทักษะการคิดสรางสรรคของ
นักเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน และสามารถติดตอสื่อสารกับครูผูสอนไดทุกเมื่อที่ตองการทํา
ใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนเปนอยางมาก จึงสงผลใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐานที่สงเสริมความคิดสรางสรรค
สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2. เพื่ อทดสอบประสิ ท ธิภ าพของบทเรีย นบนเว็บ โดยใช รู ป แบบการเรีย นรู ส มองเป นฐานให มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑเมกุยแกนส
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4ระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการคิดสรางสรรคกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวย
บทเรียนบนเว็บ โดยใชรูปแบบการเรียนรูส มองเปนฐานที่สง เสริม ความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนบนเว็บดวยการจัดการเรียนรูเรียนรูสมองเปน
ฐานที่สงเสริมความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ขอบเขตการวิจัย
ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4ของศูนยคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงินภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 12 หอง รวม 131 คน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโพน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2559 จํานวน 26 คน 1 หองเรียน และใชการสุมแบบกลุมจํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 26 คน ระยะเวลาที่
ใชในการวิจัยระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 จํานวน 8 สัปดาห 16
ชั่วโมง
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อพัฒนาบทเรียนบน
เว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐานที่สงเสริมความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ผูวิจัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปน
ฐานที่ ส ง เสริ ม ความคิ ด สร า งสรรค เป น การเก็ บ ข อ มู ล โดยใช แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย น
แบบทดสอบความคิดสรางสรรค แบบสอบถามความพึงพอใจ
2. ขั้นตอนการวิจัย
ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยตาง ๆที่เกี่ยวของกับบนเว็ บโดยใชรูปแบบการเรียนรู
สมองเปนฐานที่สงเสริมความคิดสรางสรรค เพื่อสรางเครื่องมือวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือบทเรียนบนเว็บ
โดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐานที่สงเสริมการคิดสรางสรรคที่ไดจากการทดลอง (Try out) มีคาเทากับ
1.02ตามเกณฑเ มกุ ย แกนส แ บบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย น แบบทดสอบความคิ ดสรา งสรรค
แบบสอบถามความพึงพอใจ แผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการ พัฒนาบทเรียนบนเว็บตามรูปแบบการ
สอนแบบ ADDIE Model ตามลําดับขั้นตอน (มนตชัย เทียนทอง 2554 : 123-129) ดังนี้ 1. ขั้นการวิเคราะห
(Analysis) 2. ขั้น การออกแบบ (Design) 3. ขั้น การพัฒ นา (Development) 4. ขั้น การทดลองใช
(Implementation) 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยวิเคราะหความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไปและวิเคราะหความยากงาย
(P) คาอํานาจจําแนก (D) ซึ่งไดความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 และหาคาอํานาจจําแนก .20 ขึ้นไป แลว
นําแบบวัดและแบบประเมิน ที่ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขแลวจึงนําไปเก็บขอมูล วิเคราะห
ขอมูลและสรุปผลการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดวยตนเอง โดยทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 4
โรงเรียนบานโพน ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีลําดับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมดังนี้
1) ผูวิจัยไดทําการชี้แจงและปฐมนิเทศเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนบนเว็บที่สงเสริม
ความคิดสรางสรรค ที่พัฒนาขึ้น ใหแกกลุมตัวอยาง เพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถใชบทเรียนบนเว็บไดอย างมี
ประสิทธิภาพ โดยเริ่มเรียนจากหนวยที่ 1-9 ตามลําดับ 2) ทําแบบทดสอบกอนเรียน ซึ่งแบบทดสอบนี้จะ
ครอบคลุมทุกวัตถุประสงคของทุกหนวยการเรียนรู ที่สรางขึ้น 3) ทําการทดสอบความคิดสรางสรรคกอน
เรียน โดยใชแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของเมกุยแกนส (Meguigans) 4) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนดวยบทเรียนบนเว็บที่สรางขึ้น 5) หลังจากทําการเรียนครบทุกหนวยการเรียนแลว จึงทําแบบทดสอบ
หลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดิมกับแบบทดสอบกอนเรียน หลังจากที่กลุมตัวอยางทดสอบเสร็จเรียบรอย
แลว ทําการตรวจเพื่อประเมินผลคะแนนหลังเรียน 6) ทําการทดสอบความคิดสรางสรรคหลังเรียน โดยใช
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของเมกุยแกนส (Meguigans) 7) เก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของ
ผูเรียนดวยแบบสอบถามความพึงพอใจ 8) รวบรวมขอมูลที่ไดจากการทดลองนําไปวิเคราะหแปรผลขอมูล
ตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลเชิงทดลองทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูลคือคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลโดยเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑ
การทดสอบคาที (t-test) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธและเกณฑของเมกุยแกนส (Meguigans)
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ผลการวิจัย
จากพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใชโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐานที่สงเสริมการคิดสรางสรรค
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4ไดผลปรากฏดังนี้
1. ผลการพัฒ นาบทเรียนบนเว็บโดยใชโ ดยใชรูป แบบการเรียนรูส มองเปนฐานที่สงเสริมการคิด
สรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนบนเว็บ
โดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐานที่สงเสริมการคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.48 โดยรวม พบวาอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด
ตารางที่ 4 ผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรูส มองเปนฐานทีส่ งเสริมความคิดสรางสรรค
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
. . ความหมาย
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1. สวนการออกแบบ
4.82
4.82
4.73 4.79 0.05 มากที่สุด
2. ดานการจัดการบทเรียน
4.6
5
4.40 4.67 0.31 มากที่สุด
3. ความเหมาะสมดาน
4.67
4.67
4.33 4.56 0.19 มากที่สุด
วัตถุประสงคของบทเรียน
รวมทั้ง 3 ดาน

4.67

0.48

มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบวา ผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐานที่สงเสริม
ความคิดสรางสรรค ปรากฏวาบทเรียนบนเว็บมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.48 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด
2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บโดยใชโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐานที่สงเสริม
การคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพเทากับ 1.10 ซึ่งมีคา
ตามเกณฑของเมกุยแกนส (Meguigans) จึงกลาวไดวาบทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหป ระสิท ธิภาพบทเรียนบนเว็บ โดยใชโ ดยใชรูป แบบการเรียนรูสมองเปนฐานที่
สงเสริมการคิดสรางสรรค
คะแนนเต็ม
คาประสิทธิภามตาม
การทดสอบกลุมตัวอยาง
S.D.
X
เกณฑเมกุยแกนส
คะแนนทดสอบกอนเรียน
30
6.03
2.08
1.10
คะแนนทดสอบหลังเรียน
30
20.63
5.10
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปน
ฐานที่สงเสริมความคิดสรางสรรค มีคาเทากับ 1.10 ซึ่งเปนไปตามเกณฑของเมกุยแกนส (Meguigans)
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนดวยบนเว็บโดยใชโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเป นฐานที่
สงเสริมการคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05
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ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบทีและระดับนัยสําคัญทางสถิตขิ องคะแนนความคิด
สรางสรรค
การทดสอบกลุมตัวอยาง
คะแนนทดสอบกอนเรียน
คะแนนทดสอบหลังเรียน

X

S.D.

16.35

3.03

23.19

2.40

D

S.D. D

t

Sig.

6.85

2.81

12.42*

0.0000

จากตารางที่ 6 ผลการวิ เ คราะห คะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการคิด สร างสรรค ของนั ก เรีย น
ชั้นประถมศึก ษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนที่พัฒนาขึ้น พบวา คะแนนหลัง เรียนสูง กวากอนเรียน โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งจากการทําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคกอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.35
และผลที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคหลังเรียน มีเฉลี่ยเทากับ 23.19
4. ความสัมพันธของการคิดสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเว็บโดยใช
รูปแบบการเรียนรูส มองเปนฐานที่สงเสริมความคิดสรางสรรค พบวา ความคิดสรางสรรคกับ ผลสัมฤทธิ์มี
ความสัมพันธกันทางบวก โดยมีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ ระดับตางมาก คือ -.032 และความคิดสรางสรรคมี
คาเทากับ .87 มากกวา 0.05
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธของการคิดสรางสรรคกับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนดวยบทเรียนบนเว็บโดยใชโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐานที่สงเสริมการคิดสรางสรรค
ผลสัมฤทธิ์ทาง
รายการ
ความคิดสรางสรรค
การเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Pearson
1
-.032
Correlation
Sig. (2-tailed)
.
.878
N
26
26
ความคิดสรางสรรค
Pearson
-.032
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
.878
.
N
26
26
จากตารางที่ 7 เมื่อ พิจ ารณาระดั บ ความสัม พันธ พบวา ความคิ ดสร างสรรค มีค วามสัม พัน ธกั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งความคิดสรางสรรคกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธกันทางบวก โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระดับตางมาก คือ -.032 และความคิดสรางสรรค มีคา Sig. = .878 มากกวา 0.05
5. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐาน
ที่สงเสริมความคิดสรางสรรค ในระดับพึงพอใจมาก
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ตารางที่ 8 ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนบนเว็บโดยใชโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐาน
ที่สงเสริมการคิดสรางสรรค
ระดับความคิดเห็น
รายการสอบถามความพึงพอใจ
แปลความหมาย
S.D.
X
1.ความพึงพอใจดานการออกแบบ
3.56
0.81
พึงพอใจมาก
2.ความพึงพอใจดานการนําเสนอเนื้อหา
3.64
0.89
พึงพอใจมาก
3.ความพึงพอใจดานการจัดการบทเรียน
3.43
1.13
พึงพอใจมาก
4.ความพึงพอใจดานสนับสนุนการเรียน
3.99
0.69
พึงพอใจมาก
5.ความพึงพอใจดานการวัดและประเมินผล
3.93
0.56
พึงพอใจมาก
6.ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.93
0.56
พึงพอใจมาก
เฉลี่ยรวม
3.74
0.77
พึงพอใจมาก
จากตารางที่ 8 พบวา ดานการออกแบบมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X = 3.56) ดาน
การนํ า เสนอเนื้ อ หามี ค วามพึ ง พอใจมาก มี ค า เฉลี่ ย ( X = 3.64) ด า นการจั ด การบทเรี ย น มี ค วาม
พึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย ( X = 3.43 ) ดานสนับสนุนการเรียนมีความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย ( X = 3.99)
ดานการวัดและประเมินผลมีความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย ( X = 3.93) และดานสิ่งอํานวยความสะดวกมี
ความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย ( X = 3.93) ผลการสอบถามความพึงพอใจนักเรียนโดยรวมเฉลี่ย 6 ดานมีความ
พึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย ( X = 3.74)
อภิปรายผลการวิจัย: จากผลการวิจัยนํามาอธิปรายผล ดังนี้
1. ผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐาน ที่สงเสริมความคิดสรางสรรค
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48
โดยรวม พบวาอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากมีการศึกษารวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
สรุปเปนองคความรูพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียนโดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาคณะผูเชี่ยวชาญ
และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําและผลการทดลองใชอยางเปนขั้นตอนการวิจัย การพัฒนาบทเรียนบทเว็บ
โดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐานไดผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวจึงสงผลใหบทเรียนบทเว็บโดยใชรูปแบบ
การเรียนรูสมองเปนฐานมีความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย อรามศรี ไทยเสน (2554 :
118-120) ไดวิจัยการพัฒนาบทเรียนทางออนไลนดานเนื้อหาปรากฏวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.43 อยูในระดับมาก และดานสื่อสารและการนําเสนอ ปรากฏวามีคาเฉลี่ยเทากั บ 4.57
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.50 อยูในระดับมาก สวนผลการประเมินประสิทธิ์ภาพของบทเรียนปรากฏวา
มีประสิทธิภาพโดยรวมเปน 82.11/81.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
2. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐาน ที่สงเสริมความคิด
สรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นพบวา บทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการ
เรียนรูส มองเปนฐานที่สง เสริมความคิดสรางสรรค มี ป ระสิท ธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส
(Meguigans) ซึ่งมีคาเทากับ 1.10 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ มีคามากกวาเกณฑ 1.00 หมายความวา
ผูเ รียนไดคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ถือเปนบทเรียนที่มีป ระสิท ธิภาพ สามารถนําไปใชเ ปน
บทเรียนได ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนอยางมีระบบโดยยึดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
สรางบทเรียนตามการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐาน ซึ่งสงผลใหผูเรียนมีความสะดวกในการ
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เรียนซึ่งเปนการเรียนรูในรูปแบบใหมทําใหเกิดความคิดในดานของการออกแบบและความคิ ดสรางสรรค
เพื่อที่จ ะใหชิ้นงานที่นักเรียนออกแบบเกิดเปนชิ้นงานใหม ๆ นาสนใจ ดึงดูดใจและแตกตาง มากกวาการ
ออกแบบชิ้นงานทั่ว ๆไป ซึ่งการเรียนรูบ นเว็บ สง ผลใหนักเรียนไดมีความกระตือรือรนในการเรียนรูผาน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายอินเตอรเน็ตโดยผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดทุกสถานที่ ทุกเวลา ไมจํากัดอยูแตในหองเรียน อีกทั้งบทเรียนมีภาพ วีดีโอ เกม สี เสียง มีเนื้อหาถูกตอง
และครบถวน มีกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกการใชเครื่องมือในการวาดภาพและระบายสีดวยตัวเองผานโปแกรม
สําเร็จรูป ทําใหผูเรียนเพลิดเพลินกับการสรางสรรคชิ้นงาน และบทเรียนไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
และนําไปทดลองใช กอนที่จ ะนํามาใชเ ก็ บ ขอมูล จริง จึง ทําใหบ ทเรียนมีคุณภาพและมีป ระสิท ธิภาพ ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ นิลาวรรณ สิงหงาม (2558 : 132) ไดทําการศึกษาการพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดย
ใชโครงงานเปนฐานรวมกับกระบวนการสอนแบบซินเน็คติกสที่สงเสริมความคิดสรางสรรค วิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวาบทเรียนมีประสิทธิภาพ
เทากับ 1.10 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส
3. เปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 4ระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐาน ที่สง เสริม
ความคิดสรางสรรค สําหรับ นัก เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนและความคิด
สรางสรรคหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 เพราะบทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนา
ขึ้นทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลาจึงทําใหมีเวลาทบทวนเนื้อหาของบทเรียนไดตลอดและสงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤติกา สิง
หะ(2555 : 92) ไดทําการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย ดานการเขียนเชิงสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ดวยการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) ซึ่งมีผลการเปรียบเทียบซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสํ าคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 เนื่องจาก นัก เรียนไดผ านกระบวนการฝก คิดอยา ง
สรางสรรค ซึ่งเปนทัก ษะพื้นฐานที่ชวยใหนักเรียนกลาแสดงออกในการถายทอดอารมณความรูสึก นึก คิด
จินตนาการ และประสบการณไดเปนอยางดี
4. ผลการศึกษาความสัมพันธของการคิดสรางสรรคกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ดวยบทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐาน ที่สงเสริมความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 พบวาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ
ทางบวก เนื่องจากบทเรียนบนเว็บที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นชวยใหเกิดการเรียนรูและสรางสรรคทั้งเนื้อหาและทฤษฎี
ตลอดจนการลงมือปฏิบัติจึงทําใหนักเรียนไดพัฒนาความรูความเขาใจ ความคิดสรางสรรคในแนวความคิดหลัก
ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในรายวิชาและมีความสามารถความคิดสรางสรรคในการใหเหตุผลตามหลักตรรกะในดาน
อื่นๆ เพื่อพัฒนาความคิดใหสูงขึ้น ทั้งนี้นักเรียนสามารถทบทวนความรูไดทุกที่ทุกเวลาและสงผลใหนักเรียน
แสดงความสามารถในการคิดสรางสรรคอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อังคณาพร สอนงาย
และคณะไดวิจัย ความคิดสรางสรรค และการทํางานเปนทีม พบวา คะแนนความคิดสรางสรรคกับคะแนน
ทักษะการทํางานเปนทีมมีความสัมพันธกันในทางบวก
5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปน
ฐาน ที่สงเสริมความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับมากซึ่งมีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 3.74 เนื่องจากนักเรียนไดมีความสนุกสนานในการเรียนรูในรูปแบบที่แปลกใหมซึ่งมีหองเรียนเปนของ
ตัวเองและมีการพูดคุยซักถามผานหองแชทสามารถสนทนาตอบโตกันระหวางครูผูสอนกับนักเรียนและเพื่อนๆ
ในหองเรียนโดยมีเนื้อหาการสอนในรูปแบบเกมและวีดีทัศนที่มีความบันเทิงหลากหลายรูปแบบจึงสงผลให
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นักเรียนมีความพึงพอใจมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา ศรีสวัสดิ์ (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
สรางบทเรียนออนไลนโดยใชก ารจัดการเรียนรูแบบใชปญ หาเปนฐาน ผลการประเมินความพึง พอใจของ
นักเรียนซึ่งมีความพึงพอใจมาก
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐานที่สงเสริมความคิดสรางสรรค
นั้นสามารถพัฒนาดวยเทคนิคตางๆที่หลากหลายดังนั้นควรเลือกใชเทคนิคในการฝกใหสอดคลองกับเนือ้ หาวิชา
นั้น
1.2 ในชั้นเรียนควรมีบรรยากาศการเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนรูสึก สบายใจกลาที่จะแสดงความ
คิดเห็น ไมตําหนิหรือวิจารณความคิดของผูเรียน ควรออกแบบบทเรียนใหสามารถดึงดูดความสนใจผูเรียนใหได
กอนที่จะทําการฝกความคิดสรางสรรคดวยรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐาน เพื่อทําใหการใชเทคนิคในบทเรียน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 เกณฑก ารใหคะแนนความคิดสรางสรรคแตล ะดานมีรายละเอียดไมเ หมือนกัน ดัง นั้นตอง
อธิบายหลักเกณฑการตรวจใหกับผูตรวจอยางชัดเจนจะไดเปนมาตรฐานเดียวกัน และถาผูตรวจมีหลายคน
ควรหาคาความเที่ยงตรงของการตรวจใหคะแนนดวย
2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่สงเสริมความคิดสรางสรรคดวยเทคนิคอื่น ๆ เปรียบเทียบ
กับรูปแบบการเรียนรูสมองเปนฐาน
2.2 ควรเพิ่มกลุมทดลองเพื่อเปรียบเทียมคะแนนความคิดสรางสรรคกับเทคนิคอื่น ๆ
2.3 เพื่อใหเห็นพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคอยางชัดเจนควรเพิ่มระยะเวลาในการฝกใหนาน
ขึ้นเพราะการฝกทักษะความคิดสรางสรรคดวยรูปแบบสมองเปนฐานในระยะแรก ๆ อาจใชเวลาในการคิดนาน
แตเมื่อฝกไปเรื่อย ๆ จะทําใหผูเรียนมีทักษะในการคิดดีขึ้น คิดไดเร็วขึ้น จะสงผลใหเห็นความแตกตางทาง
ความคิดสรางสรรคระหวางกอนฝกและหลังฝกอยางชัดเจน
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