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การพัฒนาแบบวัดความคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาแบบวัดความคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ           
2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความคิดสรางสรรค และ  3) สรางเกณฑปกติของแบบวัดความคิดสรางสรรค 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในโรงเรียนเครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 7 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในโรงเรียน
เครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 7 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จํานวน 
295 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคท่ีสรางขึ้นตามทฤษฎีของกิล
ฟอรด และทอแรนซ 

ผลการวิจัยพบวา 1) แบบวัดความคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัดความคิด 3 
ดาน คือ ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และความคิดริเร่ิม  2) แบบวัดความคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ    มีคุณภาพดานความเท่ียงตรง เทากับ 1.00 ทุกขอ คาอํานาจจําแนก  มีคาตั้งแต .41 - .66 คา
ความเชื่อมั่นของแบบวัดท้ังฉบับ มีคาเทากับ .98  และ 3) เกณฑปกตขิองแบบวัดความคิดสรางสรรค กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ไดแก ดานความคิดคลอง T32 ถึง T74  ดานความคิดยืดหยุน T31 ถึง T78 และดานความคิด
ริเร่ิม T39 ถึง T87   
คําสําคัญ: การพัฒนาแบบวัด, ความคิดสรางสรรค, เกณฑปกต ิ
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Abstract 
This research aims to develop a creative thinking test set in foreign langauge 

department, to check the quality and to set up the norns  for prathom VI in school of 
educational quality development network VII under ratchaburi educational service area I. The 
popular used for the research were 295 students. The instrument used in the research was the 
test on creative thinking according to Gilford and Torrance’s theory.     
 The research results were : 1)  The test on creative  thinking in  foreign langauge 
department was obtained  were used for assessing 3 aspects : fluent thinking, flexible thinking 
and initiative thinking. 2) The quality  of the test were as  follow :  the validities  were 1.00,  the 
values of the discrimination  of the test were .41 - .66, and  reliability of  the test was .98 . 3) the 
values of the norms on the test  as follow : the fluent thinking from T32 to T74 ,the flexible 
thinking from T31 to T78 and the initiative thinking from  T39 to T87 .   
Keyword: The development of test,  A creative thinking, Norms 
 

บทนํา 
ยุคโลกาภิวัฒน ทําใหสภาพสังคมปจจุบันมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

กวางขวางและรวดเร็ว เกิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐตางๆขึ้นอยางมากมาย และตอเน่ืองตลอดเวลา ซ่ึงลวนเปน

ความคิดท่ีงอกงามมาจากความคิดสรางสรรคของมนุษยท้ังสิ้น ทําใหมนุษยมีความสะดวกสบายในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน และเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติ (อารมณ  เข็มเพ็ชร,2554: 1) ประเทศไทยเปนประเทศ

ท่ีกําลังพัฒนาจึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพัฒนาประชากร ของประเทศใหเปนผูท่ีมีความสามารถในการคิดหา

หนทางในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ  เพ่ือการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา  การศึกษานับไดวา  เปนรากฐานท่ี

สําคัญท่ีสุด  ในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตางๆ  ในสังคมได (วิไล รักงาม,2553: 1)

โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองของความคิดสรางสรรค ดังท่ี ประพันธศิริ  สุเสารัจ (2551: 12) ไดกลาววา ความคิด

สรางสรรคเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษยจะทําใหสามารถแกปญหา รวมท้ังเลือกตัดสินใจไดอยาง

เหมาะสมและมีเหตุผล  

การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตองเผชิญกับสิ่งทาทายในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงตางๆอันเน่ืองมาจาก

กระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลใหเกิดความตองการกําลังคนท่ีมีศักยภาพสูงเพ่ือการ

พัฒนาประเทศ การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงตองเนนในเร่ืองการจัดการคิดระดับสูงท่ีมิใชเพียงการเรียนรูทักษะการ

คิดเทาน้ัน แตตองสามารถใชพลังปญญาจัดการความรู สรางสรรค แกปญหาท่ีมีความซับซอนย่ิงขึ้น การปฏิรูปการ

เรียนรูในปจจุบันมุงเนนใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะ

ท่ีสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูล

หลากหลายและประจักษพยานท่ีตรวจสอบได โลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge based 

society) การท่ีจะสรางความเขมแข็งในการเรียนรูไดน้ันองคประกอบท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ การจัดการศึกษาเพ่ือ

เตรียมคนใหอยูในสังคมแหงการเรียนรูเปนท้ังผูผลิตและผูบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,2546: 25)  

การจัดการศึกษาของประเทศไทยเทาท่ีผานมานั้นสวนใหญเนนท่ีการถายทอดเน้ือหา ในหองเรียน และ

การทองจําจากตําราเปนสวนใหญ ผูเรียนขาดประสบการณจริง จากขอมูลขาวสาร ท่ีมีอยางทวมทนซึ่งมีท้ังจริงและ

เท็จ ทําใหแยกความจริงกับความเท็จไมเปน การเรียนไมเนนวิธีคิด จึงขาดวิจารณญาณวาอะไรจริงอะไรไมจริง การ
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จัดกระบวนการเรียนรูตองมีการปรับเปลี่ยนท้ังในดานเน้ือหาวิชาและกระบวนการ จัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม

และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ในดานการพัฒนาผูเรียนใหมคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรคและเรียน

รูดวยตนเองอยางตอเน่ือง (มธุรส วงศอําไพ,2553: 1)  

สําหรับการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนปญหาตอการพัฒนาความคิด

สรางสรรคคือ ครูจะสอนโดยวิธีใหนักเรียนทองจําเพ่ือใชในการสอบ ไมเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น ครู

สอนโดยการบรรยาย ใชหนังสือเปนหลักในการสอนแลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัด เนนเน้ือหามากกวาการปฏิบัติจริง 

มีการสงเสริมนักเรียนบาง สวนใหญสงเสริมเฉพาะคนท่ีกลาแสดงออกนอกจากน้ียังมีปญหาคือ ไมสามารถปลูกฝง

คุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคได จะเห็นไดวา สภาพดังกลาวไมเอื้ออํานวยใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค 

ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางเต็มท่ี โดยสอดคลองกับ ชุติมา วงษพระลับ (2549: 1) ท่ีกลาววา นักเรียนมัก

ไมชอบคิดดวยตนเอง นักเรียนสวนมากลอกคําตอบจากเพ่ือน ไมชอบตอบคําถามท่ีแตกตางจากคนอื่นไมชอบแปลก

ใหม การตอบคําถามของนักเรียนมุงเนนท่ีจะจํา อาจกลาวไดวา เด็กไทยมีทักษะการคิดสรางสรรคอยูในเกณฑต่ํา 

เน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนครูเปนสําคัญ และปญหาท่ีพบอีกอยางคือ ครูขาดเคร่ืองมือวัดความคิด

สรางสรรคท่ีไดมาตรฐาน ผู วิจัยจึงสรางแบบวัดความคิดสรางสรรคทักษะการเขียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศขึ้นเพ่ือเปนการตรวจสอบสภาพการคิดสรางสรรค ซ่ึงจะนําไปสูการหาวิธีการแกปญหาหรือพัฒนา

ความคิดสรางสรรคตอไป ตลอดจนเปนการสงเสริมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ แต

เน่ืองจาก การฟง การพูด และการอาน ใหเกณฑในการวัดความคิดสรางสรรคไดยาก ผูวิจัยจึงเนนการสรางแบบวัด

ความคิดสรางสรรคเฉพาะทักษะการเขียนเทาน้ัน สวนการวัดความคิดสรางสรรคผูวิจัยวัดเฉพาะดานความคิดคลอง 

การคิดยืดหยุน และความคิดริเร่ิม โดยผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถใชเปนแนวทางในการกระตุนใหครูผูสอนในระดับชั้น

ประถมศึกษาทุกสาขาวิชา และผูท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ไดใหความสนใจในเร่ืองการพัฒนาทักษะความคิด

สรางสรรคใหกับนักเรียนมากย่ิงขึ้น อันจะเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแบบวัดความคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ในเครือขายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 7 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 

2. เพ่ือหาคุณภาพของแบบวัดความคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ในเครือขายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 7 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ท่ีสรางขึ้น 

3. เพ่ือสรางเกณฑปกติ (Norms) ของแบบวัดความคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในเครือขายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 7 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
 
แนวคิด ทฤษฏี กรอบแนวคิด 

Guilford ไดพัฒนาความคิดเก่ียวกับองคประกอบเฉพาะทางสติปญญาโดยสรางเปนแบบจําลองท่ีเรียกวา

แบบจําลองโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด (Guilford’s Structure of Intellect) สตปิญญาเปนสิ่งท่ีเกิดจาก
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การรวมกันของมิติ  ท้ัง 3 คือ วิธีการคิด (Operation) เน้ือหา (Content) และผลของการคิด(Products) 

(Guilford,1950 อางถึงใน สุชาดา    ยอดสุรางค,2552: 35-40) 

  
ภาพท่ี 1 แสดงโครงสรางทางสติปญญาของ Guilford 

ท่ีมา: สุชาดา ยอดสุรางค (2552: 36) 

 

อารี พันธมณี (2540: 32 อางถึงใน สุชาดา ยอดสุรางค, 2552: 40) กลาววา จากทฤษฎีโครงสรางทาง

สติปญญาของกิลฟอรด อธิบายไดวา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถของสมองท่ีคิดไดกวางไกลหลายทิศทาง 

หรือเรียกวาลักษณะการคิดแบบอเนกนัยซ่ึงประกอบดวย 

1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลักษณะการคิดแบบแปลกใหม แตกตางจากความคิดงาย ๆ

ความคิดริเร่ิมเปนความคิดท่ีเปนประโยชนตอตนเองและสังคม อาจเปนการท่ีเอาความรูเดิมมาดัดแปลง แลว

ประยุกตใชใหเกิดเปนสิ่งใหมขึ้น ซึ่งเกี่ยวของกับผลของการคิดในเร่ืองการแปลงรูป 

2. ความคลองในการคิด (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิด ไดคําตอบจํานวนมากซ่ึงเก่ียวของ

กับผลของการคิดในเร่ือง หนวย ความสัมพันธและ ระบบ 

3. ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) หมายถึง การคิดไดหลายแบบหลายอยางหลายประเภทอยางเปน

อิสระ และกวางขวางมีประโยชนตอการแกปญหา คนท่ีมีความคิดยืดหยุนในการคิดมีความแปลกแตกตางออกไป 

หลีกเลี่ยงการซํ้าซอนหรือเพ่ิมคุณภาพความคิดใหมากขึ้นดวยการจัดเปนหมวดหมู และมีหลักเกณฑยิ่งขึ้น ซึ่ง

เก่ียวของกับผลของการเกิดเร่ืองจําพวก และการแปลงรูป 

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการคิดรายละเอียดเพ่ือตกแตงหรือ

ขยายความคิดริเร่ิม ใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้น ซ่ึงเก่ียวของกับผลของการคิดเร่ืองการแสดงความหมาย 

 แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของ Torrance (Torrance Test of Creative Thinking) เคร่ืองมือวัด

ความคิดสรางสรรคแบบน้ีมีท้ังแบบสํารวจ แบบทดสอบ หลายรูปแบบสําหรับแบบทดสอบ Torrance พัฒนาขึ้น
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ภายในขอบเขตและเน้ือหาทางการศึกษาซึ่งเปนโปรแกรมการวิจัยระยะยาว ท่ีเนนเฉพาะเร่ืองประสบการณใน

หองเรียน ท่ีจะสนับสนุนและเราใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรค ใชไดตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา  

แบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยภาษา (Thinking Creatively With Words) ประกอบดวย

กิจกรรม 7 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมชุดท่ี 1 การตั้งคําถาม ใหนักเรียนตั้งคําถามจากภาพท่ีกําหนดใหมาใหมากท่ีสุด เพ่ือใหรูวาเกิด

อะไรขึ้นมากท่ีสุดและคําถามท่ีตั้งน้ันไมเปนคําถามท่ีสามารถตอบไดเพียงแตเหลือดูรูปภาพเทาน้ัน แตจะตองตอบ

จากความคิด 

กิจกรรมชุดท่ี 2 การเดาสาเหตุ ใหเขียนสาเหตุท่ีเปนไปไดใหมากท่ีสุด โดยเดาจากเหตุการณท่ีแสดงใน

รูปภาพ 

กิจกรรมชุดท่ี 3 การเดาผลท่ีเกิดขึ้น ใหนักเรียนเขียนผลท่ีอาจเกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากเหตุการณในภาพท่ี

กําหนดให 

กิจกรรมชุดท่ี 4 การปรับปรุงผลผลิต ใหนักเรียนดัดแปลงลิงหรือชางในภาพท่ีกําหนดให ใหเปนลิงหรือชาง

ท่ีนารัก  นาเลนดวย และเปนของเลนท่ีเด็ก ๆ ชอบ ใหเขียนมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 

กิจกรรมชุดท่ี 5 ประโยชนของสิ่งของ ใหนักเรียนเขียนรายชื่อของสิ่งท่ีสนใจและแปลกท่ีทําจากกระปอง

แปงมาใหมากท่ีสุด 

กิจกรรมชุดท่ี 6 คําถามแปลก ๆ ใหนักเรียนตั้งคําถามแปลก ๆ เกี่ยวกับกระปองแปง 

กิจกรรมชุดท่ี 7 การสมมติอยางมีเหตุผล ใหนักเรียนบอกถึงเหตุการณท้ังหมดท่ีอาจจะเปนไปได ถา

สถานการณท่ีกําหนดเกิดขึ้นจริง 

วราพร  ทองจีน (2549: 6-7) กลาววา ความคิดสรางสรรคทางภาษา หมายถึงความสามารถของผูเรียนใน

ดานภาษา โดยเห็นสิ่งใดสิ่งหน่ึงแลว สามารถจะมองเห็นความสัมพันธระลึกถึงสิ่งท่ีสัมพันธกับสิ่งท่ีไดเห็นออกมาให

มากท่ีสุด และสามารถรวบรวมสิ่งท่ีสัมพันธกันเขากับสิ่งใหมท่ีมีความหมาย ซึ่งเปนการคิดท่ีทําใหเกิดสิ่งใหมๆ ทาง

ภาษา ในลักษณะเปนวลี ประโยค ขอความ หรือเร่ืองราวท่ีมีความแปลกใหม ผูท่ีมีความคิดสรางสรรคทางภาษาสูง 

จะมีความสามารถในการคิดหลายแงมุม ทําใหไดคําตอบหลายทิศทาง เปนความคิดท่ีไมซํ้ากับผูอื่นในดานความคิด

ริเร่ิม ความคิดคลองแคลว และความคิดยืดหยุน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2558  โรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 7 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 

จํานวน 18 โรงเรียน จํานวน 295 คน  

ผูวิจัยทําการทดสอบกับกลุมประชากร 2 คร้ัง โดยแตละคร้ังเลือกกลุมทดสอบแบบเจาะจงโดยใชโรงเรียน

เปนหนวยในการเลือก ดังน้ี 

ทดสอบคร้ังท่ี 1 จํานวนนักเรียน 124 คน ทดสอบเพ่ือหาเกณฑการใหคะแนนจากการทําแบบวัดความคิด

สรางสรรค 

ทดสอบคร้ังท่ี 2 จํานวนนักเรียน 171  คน ทดสอบเพ่ือหาคุณภาพของแบบวัด และสรางเกณฑปกต ิ

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบวัดความคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามแนวคิดของ Guilford และแนวคิดของ Torrance ผูวิจัยสรางขึ้นตามนิยามศัพทเฉพาะ 

ซ่ึงผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ แบบวัดแตละขอประกอบดวยคําถามท่ีวัด ความคิดสรางสรรค กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศท้ัง 3 ดาน คือ ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และความคิดริเร่ิม โดยใหนักเรียนเขียนตอบ

จากสถานการณทางภาษา โดยใชรูปภาพในการจําลองสถานการณ มีแบบวัดท้ังหมด 2 ฉบับๆละ 3 ขอ ใชเวลาทํา

ฉบับละ 30 นาที รวมใชเวลาท้ังหมด 60 นาที  กําหนดรหัสขอดังน้ี 

ฉบับท่ี1 

ขอท่ี  1 การสรางคําจากภาพท่ีกําหนด คือ A1 

ขอท่ี  2 การสรางประโยคจากภาพท่ีกําหนด คือ B1 

ขอท่ี  3 การสรางชื่อเร่ืองจากภาพท่ีกําหนด  คือ C1 

ฉบับท่ี2 

ขอท่ี  1 การสรางคําจากภาพท่ีกําหนด คือ A2 

ขอท่ี  2 การสรางประโยคจากภาพท่ีกําหนด คือ B2 

ขอท่ี  3 การสรางชื่อเร่ืองจากภาพท่ีกําหนด  คือ C2 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. หาคาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา วิธีการตรวจสอบโดยดูความสอดคลองของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ          

โดยอาศัย ดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญในการตัดสินในแบบวัดแตละขอมีความสัมพันธกับนิยามตัวแปรและตัวชี้วัด กลุม

สาระ  การเรียนรูภาษาตางประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) หรือไม โดยใชผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบความ

เท่ียงตรงตามเน้ือหา แลวนํามาดูคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency :IOC)โดยใชสูตรของโรวิเนลลี

และแฮมแบลตัน (ภัทราพร  เกษสังข, 2549: 129) ดังน้ี 

IOC =  

 

2. วิเคราะหแบบวัดเปนรายขอ เพ่ือหาคาอํานาจจําแนก  เน่ืองจากเปนขอสอบอัตนัย จึงใชสูตร วิทนีย 

(Whitney) และ ซาเบอร (Saber) (จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย, 2555: 169) 

    D =   

 

 

3. หาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดท้ังฉบับ โดยใชวิธีวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(α Coefficient) 

(Cronbach. 1951) (ภัทราพร  เกษสังข, 2549:138-139) 

    α  =  

 

4. เกณฑปกติ (Norm) ของแบบวัด โดยหาคะแนนทีปกติจากการหาตําแหนงเปอรเซ็นตไทล (Percentile           

T-Scores) แลวนําคาเปอรเซ็นตไทลท่ีไดไปเปดตารางสําหรับเปลี่ยนเปนคะแนนทีปกติ (Normalized T-Scores) 
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(ภัทราพร  เกษสังข 2549:145-160) 

    PR  =  

สรุปผลการวิจัย 
 1. ไดแบบวัดความคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 
2 ฉบับๆละ 3 ขอ ขอท่ี 1 การสรางคํา ขอท่ี 2 การสรางประโยค ขอท่ี 3 การสรางชื่อเร่ือง ในแตละขอวัด 3 ดาน 
คือ ดานความคิดคลอง ดานความคิดยืดหยุน และดานความคิดริเร่ิม โดยใหนักเรียนเขียนใหไดคําตอบมากท่ีสุด 
แปลกแตกตางหลายแงมุม และไมซํ้ากับคนอื่น  
 2. แบบวัดความคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีสรางขึ้น 
มีคุณภาพดังนี้  
     2.1 ความเท่ียงตรง มีคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอ 

    2.2 คาอํานาจจําแนกของแบบวัดความคิดสรางสรรค มีคาตั้งแต .41 - .66   
    2.3 คาความเชื่อมั่นของแบบวัดความคิดสรางสรรคดานความคิดคลอง คือ .97 ดานความคิดยืดหยุน 

คือ .95 ดานความคิดริเร่ิม คือ .95 สวนคาความเชื่อมั่นของแบบวัดท้ังฉบับ มีคา .98  
3. เกณฑปกติจากแบบวัดท้ัง 2 ฉบับมีคาทีดังน้ี ดานความคิดคลองมีคา T32 ถึง T74 ดานความคิดยืดหยุน

มีคา T31 ถึง T78 และดานความคิดริเร่ิมมีคา T39 ถึง T87   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการสรางแบบวัดความคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  
  ไดแบบวัดจํานวน 2 ฉบับๆละ 3 ขอ ขอท่ี 1 การสรางคํา ขอท่ี 2 การสรางประโยค ขอท่ี 3 การสราง
ชื่อเร่ือง ในแตละขอวัด 3 ดาน คือ ดานความคิดคลอง ดานความคิดยืดหยุน และดานความคิดริเร่ิม ระยะเวลาท่ีใช
ทดสอบขอละ 10 นาที ถือวาเหมาะสม เพราะเปนขอสอบอัตนัยและพบวานักเรียนไมชอบขอสอบเขียนตอบ ชอบ
ขอสอบปรนัยมากกวาเพราะเดาได ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากการสังเกตและสอบถาม จึงเปนแบบวัดท่ีสามารถวัดทักษะ
การคิดชั้นสูงไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับ ชูศรี สุวรรณรัตน (2550: 91) ท่ีศึกษาความคิดสรางสรรคทางการงาน
อาชีพ สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีราชบุรีเขต 1 จังหวัดราชบุรี เคร่ืองมือท่ีใชเปน
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางการงานอาชีพ ฉบับภาษา ดังน้ันผูท่ีเก่ียวของสามารถนําแบบวัดฉบับน้ีไปเปน
เคร่ืองมือในการวัดความสามารถทางความคิดสรางสรรค และนํามาสรางมาตรฐานกลางเพ่ือวัดความสามารถทาง
ความคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในโรงเรียนเครือขายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ี 7 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และใชเปนแนวทางในการ
สรางแบบวัดความคิดสรางสรรคในกลุมสาระอื่น ๆ ตอไปได 
 2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความคิดสรางสรรค 
     2.1 คาความเท่ียงตรง โดยใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานเปนผูตรวจสอบ ปรากฏวาไดคาดัชนีความสอดคลอง
เทากับ 1.00 ทุกขอ แสดงวาแบบวัดความคิดสรางสรรควัดไดตรงตามตัวชี้วัด 
     2.2 คาอํานาจจําแนก เมื่อพิจารณาแบบทดสอบพบวาแตละขอมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .41 - .66  
ซ่ึงอยูในระดับดีมาก แสดงวาแบบวัดท่ีสรางขึ้นสามารถจําแนกนักเรียนออกเปนกลุมสูงกลุมต่ําไดดี เมื่อพิจารณาคา
อํานาจจําแนกแตละดานของแบบวัดท้ัง 2 ฉบับ พบวา ดานคิดคลองฉบับท่ี 1 อยูระหวาง .57-.66 ฉบับท่ี 2 อยู
ระหวาง .59-.66 ดานความคิดยืดหยุนฉบับท่ี 1 อยูระหวาง .48-.55 ฉบับท่ี 2 อยูระหวาง .54-.61 และดานความคิด
ริเร่ิมฉบับท่ี 1 อยูระหวาง .41-.47 ฉบับท่ี 2 อยูระหวาง .43-.53 จะเห็นไดวาคาอํานาจจําแนก ฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 
มีความสอดคลองกัน จึงถือไดวาเปนแบบวัดท่ีมีความใกลเคียงกันท้ังเน้ือหาและความยากงาย ดังท่ี สมพร สุทัศนีย 
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อางถึงใน ชูศรี สุวรรณรัตน (2550: 106) แบบทดสอบคูขนานเปนแบบทดสอบ 2 ฉบับ ท่ีมีลักษณะเทียบเคียงกันได
ท้ังเน้ือหา จํานวนขอ และความยากงาย 
  2.3 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบจากแบบวัดความคิดสรางสรรคท่ีผูวิจัยสรางขึ้นท้ัง 2 ฉบับมีคา
ความเชื่อมั่นดานความคิดคลอง คือ .97 ดานความคิดยืดหยุน คือ .95 ดานความคิดริเร่ิม คือ .95 จะเห็นไดวาคา
ความเชื่อมั่นดานความคิดคลองมีคาสูงสุด ซ่ึงไดผลเชนเดียวกับผลจากการศึกษาของ Torrance ท่ีวาคะแนน
ความคิดคลองเปนคะแนนท่ีตรวจงายท่ีสุดจึงมีคาความเชื่อมั่นสงู สวนคะแนนความคิดริเร่ิมตรวจลําบากท่ีสุด จึงมีคา
ความเชื่อมั่นต่ําสุด (Torrance, 1962: 47-64) สวนคาความเชื่อมั่นของแบบวัดท้ังฉบับ คือ .98 เน่ืองจากคาความ
เชื่อมั่นท่ีไดมีคาเขาใกล 1 จึงถอืไดวาเปนแบบวัดท่ีมีความเชื่อมั่นสูง ซึ่งสอดคลองกับ ชูศรี สุวรรณรัตน (2550: 97) 
ท่ีไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางการงานอาชีพท้ังฉบับเทากับ .8980 
  3. สรางเกณฑปกติของแบบวัดความคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ผูวิจัยสราง
เกณฑปกติของคะแนนแตละดานในรูปของคะแนนทีปกติ เพ่ือใชเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคแตละดาน
ใหเปนหนวยเดียวกันในการประเมินผลการสอบ ซ่ึงไดคาทีดังน้ี ดานความคิดคลองมีคา T32 ถึง T74 ดานความคิด
ยืดหยุนมีคา T31 ถึง T78 และดานความคิดริเร่ิมมีคา T39 ถึง T87  ถาตองการทราบระดับความคิดสรางสรรคในแตละดาน
ของนักเรียนแตละคน วาอยูในเกณฑสูง-ต่ํา เพียงใด ใหนําคาทีไปเทียบกับเกณฑ ดังน้ี (ชวาล แพรัตกุล, 2520: 54) 
  ตั้งแต T65  หรือสูงกวา  แปลวา มีความคิดสรางสรรคกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศดานน้ันใน
ระดับสูงมาก 
  ตั้งแต T55 – T65         แปลวา  มีความคิดสรางสรรคกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศดานน้ัน
ในระดับสูง 
  ตั้งแต T45 – T55         แปลวา  มีความคิดสรางสรรคกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศดานน้ัน
ในระดับปานกลาง 
  ตั้งแต T35 – T45         แปลวา  มีความคิดสรางสรรคกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศดานน้ัน
ในระดับต่ํา 
  ตั้งแต T35 หรือต่ํากวา  แปลวา  มีความคิดสรางสรรคกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศดานน้ัน
ในระดับต่ํามาก 
  ถาผูสอบไดคะแนนตรงจุดแบงพอดี คือ T35 , T45 , T55 และ T65 ใหเลื่อนผูสอบผูน้ันไปอยูในกลุมสูง
ถัดไปเสมอ 
 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. การวิจัยคร้ังน้ี  ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ี 6  ปการศึกษา 2558 ในเครือขายโรงเรียน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 7 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดังน้ันในการนํา

แบบวัดความคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไปใชกับนักเรียนในระดับอื่น หรือนักเรียนสังกัด

อื่น ๆ หรือประชากรท่ีแตกตางออกไป  ควรหาเกณฑปกติใหมสําหรับการแปลผลคะแนน 

 2. ผูนําแบบวัดไปใชควรศึกษาคูมือการใชอยางละเอียดกอนนําไปใช เพ่ือจะไดใชแบบวัดอยางมคีุณภาพ 

 3. ควรนําแบบวัดไปใชประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาเพ่ือเปนการฝกให

นักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากขึ้น รวมท้ังการนําผลจากการวัดความคิดสรางสรรคท่ีไดจากการทดสอบไปหา

ความสัมพันธวาควรสงเสริมนักเรียนในดานใด เชน ความถนัดทางการเรียน การประกอบอาชีพ เปนตน        

 4. จากการวิจัยพบวา กลุมประชากรบางกลุมมีปญหาการสะกดคําภาษาอังกฤษ บางกลุมมีพ้ืนฐานการ

เขียนนอยมาก การนําแบบวัดไปใชอาจดัดแปลงใหนักเรียนตอบปากเปลาโดยไมตองเขียน แตอาจตองปรับเวลาใน
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การทดสอบดวย เน่ืองจากการตอบปากเปลาใชเวลาในการตอบนอยกวาการเขียนตอบ อาจมีจุดบกพรองในการ

ทดสอบคือใชเวลาในการทดสอบมาก เพราะตองสอบทีละคน 
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