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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาความคดิสรา้งสรรค์ของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรใีนการ

ออกแบบเคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานที่เน้นชุมชนเป็นฐาน เป็นการวิจัย
เชิงผสมผสานรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ออกแบบการทดลองแบบแผนการทดลอง
กลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำานวน 32 คน และรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ดว้ยการใช ้แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคต์ามแบบของกลิฟอรด์ กอ่นและหลงัเรยีน ซึง่มอีงคป์ระกอบ 
4 ด้าน คือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ และการสังเกต
การสอนในห้องเรียน ผลการวิจัย พบว่า ก่อนเรียนนักศึกษามีระดับความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย คือ 62.85 
ซึง่อยูใ่นชว่งความคดิสรา้งสรรคร์ะดบัพอใช ้และหลงัการจดัการเรยีนรูผ้า่นโครงงานทีเ่นน้ชมุชนเปน็ฐาน 
นักศึกษามีระดับความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย คือ 82.50 ซึ่งอยู่ในช่วงความคิดสร้างสรรค์ระดับดีมาก โดย
นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานที่เน้นชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความคดิสรา้งสรรคแ์ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และผลจากการสังเกตแสดงใหเ้หน็
ว่าการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานที่เน้นชุมชนเป็นฐานสามารถส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ครบทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านความคิดคล่อง นักศึกษาสามารถคิดหาพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ และตอบ
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คำาถามได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว 2) ด้านความคิดยืดหยุ่น นักศึกษาสามารถหาสมุนไพรต่างๆ มา
ทดแทนสารเคมีที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์จากสูตรเดิมได้เป็นอย่างดี 3) ด้านความคิดริเริ่ม นักศึกษาสามารถ
ตอบคำาถามไดแ้ตกตา่งจากความคดิธรรมดาและไมซ่้ำากบัทีม่อียู ่สามารถดดัแปลงเปน็ความคดิใหม ่โดย
สังเกตจาก การสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ 4) ความคิดละเอียดลออ นักศึกษา
สามารถเพิ่มรายละเอียดด้านต่างๆ ทำาให้บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

คำ�สำ�คัญ:  ความคิดสร้างสรรค์ เคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การเรียนรู้แบบโครงงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

Abstract 
This research aimed to study the creative thinking of undergraduate students by the 

design of the local chemistry product through Community-based Project Learning (CBL). 
The mixed-method research, including quantitative and qualitative, is used for designing 
an experimental study of One Group Pretest and Post-test design. The participants in this 
research are 32 third-year students in Chemistry major, Faculty of Science and Technology, 
Nakhon Pathom Rajabhat University. Thus, researchers collected research data by using The 
Creative thinking Test, The Guilford’s questions guideline, fluency, flexibility, originality, and 
elaboration. Also, classroom observation was used to collect data. The results revealed that, 
before the study, students had a fair level of creative thinking with an average value of 68.25 
and after learning management by this project, students had an excellent level of creative 
thinking with the average value of 82.50. Also, students gained more creative thinking level 
after learning management with statistical significance at.05. It shows that learning through 
CBL had improved four parts of creative thinking in students as follow. 1) fluency, students 
can find benefits from herb and answer fluency, 2) flexibility, students can use the herb  
in the product instead of chemicals, 3) originality, students can answer the questions as  
different form and get more creative thinking by creating the new product and new packaging,  
and 4) elaboration, students can add more details in product to make more attractive. 

Keywords:  Creative thinking, local chemistry product, community-based project learning

บทนำา
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถ

ทางสมองที่คิดได้กว้ างไกลหลายทิศทางมี
ประโยชน์ในการสร้างแนวความคิด มุมมองใหม่ๆ 
และเปน็ทกัษะทีส่ำาคญัสำาหรบันักศกึษาในศตวรรษ
ที ่21 เพราะสังคมปจัจบัุนตอ้งการคนทีม่คีวามคิด

สรา้งสรรค์มากขึน้นำาไปสูก่ารคดิคน้นวตักรรมและ
นำารายได้มาพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน (วิริยะ 
ฤาชัยพาณิชย์, 2558) การเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาในด้านความคิดสร้างสรรค์จึงถือเป็น
สมรรถนะของบัณฑิตที่สำาคัญอีกประการหน่ึงอัน
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สงัคมไทย สำาหรบัความสามารถในการสรา้งสรรค์
นวตักรรมหรอืผลผลติของนกัศกึษาระดับปรญิญา
ตรีอาจสามารถส่งเสริมด้วยการจัดประสบการณ์
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมุ่งให้ผู้เรียนฝึก
การคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ (สุคนธ์ สินธพ
านนท์ และคณะ, 2555) งานวิจัยของ Zhou et 
al., (2010) ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยชี้ให้
เห็นถึงจุดเน้นของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) จุด
เริม่ตน้ของปญัหาทีเ่ปดิกวา้งและเปน็ประสบการณ์
ในชีวิตจริง 2) กระบวนการของการทำางานร่วม
กันของกลุ่มในการค้นหาการแก้ปัญหา และ 3) 
ผู้สอนทำาหน้าที่อำานวยความสะดวกช่วยทำาให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกสิ่ง
ที่ศึกษา กำาหนดเรื่องที่จะศึกษาหรือโครงงานที่
สนใจในสิง่ทีม่คีล้ายคลงึ เกีย่วขอ้งกบัชีวติจรงิหรอื
สภาพปัญหาที่เป็นจริงในชีวิตประจำาวัน ใช้ความ
รู้ความคิดที่ลึกซึ้งเชื่อมโยงสอดคล้องสัมพันธ์กัน
จนได้ความรู้ใหม่ที่มีความหมาย ได้ใช้ทักษะการ
ร่วมมือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทำาให้ผู้เรียนได้
พฒันาความคดิสรา้งสรรค์ (Bell, 2010; Hughes, 
2012) อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงการแก้
ปัญหาท่ีผู้สอนเป็นผู้กำาหนดสถานการณ์จำาลอง
นั้นมักจะขาดปัญหาการทำางานสภาพจริง ดังนั้น
การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นวิธีที่เรียนรู้
จากสถานการณจ์ริง โดยนกัศึกษาไดล้งมอืทำาจาก
ประสบการณ์และเข้าใจกับแนวคิดที่หลากหลาย
ทางสังคม (Dallimore et al., 2010) ซึ่งเป็นวิธี
การเรียนรู้จากประสบการณ์หลายประเภทที่ใช้
ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้
รับประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติและเข้าใจ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางสังคม 
(Nicholas et al., 2011) 

การเรยีนการสอนในยุคปจัจบัุนจงึจำาเปน็
อย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำาคัญกับผู้ เรียนให้

สามารถเกดิองคค์วามรูใ้นการเรยีนรูจ้ากการลงมอื
ปฏิบัติในบริบทของสภาพจริงทั้งในเชิงกายภาพ
และทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “การ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community  
Based Learning; CBL)” ที่มุ่งเน้นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้จากชุมชน เปิดโอกาสให้ 
ผู้ เรียนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพความ
ต้องการหรือธรรมชาติของชุมชน โดยเฉพาะ
ชุมชนที่เป็นถิ่นอาศัย และสร้างความรู้โดยผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
สถานการณ์จริงของชุมชนตามมุมมองต่างๆ ท่ี
สนใจ เน้นการร่วมมือกับชุมชนและใช้ทรัพยากร
และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนนั้น Eyler (2009) 
ได้เสนอแนวคิดที่ได้จากการวิจัยว่า CBL เป็น 
กระบวนการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของ
ผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ในบริบทที่ผิดแผกไปจาก
บริบทในชั้นเรียน ซึ่งนำาไปสู่เป็นการปรับเปลี่ยน
กรอบแนวคิดการเรียนรู้ เชื่อว่า การเรียนรู้จาก
การลงมือทำา ก่อให้เกิดกระบวนการที่ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองเช่นเดียวกับ Lazarus (2005) 
และ Torp and Sage (2002) เน้นการเรียนรู้
จากประสบการณ์สิ่งที่รอบตัวโดยการตรวจสอบ
หาความจริงและแก้ปัญหาจากบริบทจริง Fischer 
et al., (2007) ได้กล่าวถึงการสอนแบบดั้งเดิมใน
ระดบัมหาวิทยาลยัว่าเปน็การสอนทีเ่นน้ใหค้วามรู ้ 
ขาดการสร้างความเชื่อมโยงเนื้อหากับรากฐาน
ทางสังคมและชุมชน พบว่าการเรียนการสอน
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานสามารถนำามาบูรณาการใน
หลักสูตรของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
โดยแนวคิดการเรียนการสอนนี้สามารถฝึกฝนซึ่ง
เปน็กลยุทธก์ารปฏบิติัทีมุ่ง่เนน้การสรา้งนวัตกรรม 
Shah และ Treby (2006) ได้ศึกษาโครงงานที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานเพื่อเช่ือมต่อการสอนและงานวิจัย 
พบวา่ การบรูณาการวจิยัในหลกัสตูรสามารถชว่ย
ในการเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียนโดย
รวม รวมถึงการสะท้อนความเห็นในเชิงลึกเกี่ยว
กับประสบการณ์ที่มีคุณค่า ส่งเสริมความร่วมมือ
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จากชุมชน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน พัฒนา
ทกัษะการเรยีนรู ้สรา้งแรงจงูใจ สง่ผลใหเ้กดิความ
หลากหลายของโอกาสในการทำางานและการวิจัย 

การเรยีนรูแ้บบโครงงาน (Project Based 
Learning) เป็นการทำากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองภายใต้การดูแลและให้คำาปรึกษาของครู
ตั้งแต่การคิดสร้างโครงงาน การวางแผนดำาเนิน
การ การออกแบบลงมอืปฏบิตั ิรวมทัง้รว่มกำาหนด
แนวทางในการวัดและประเมินผล (พิมพันธ์  
เดชะคุปต์, 2552; Bransford and Stein, 1993; 
Newell, 2003) มีการใช้ทักษะกระบวนการและ
ปัญญาหลายๆ ด้าน มีวิธีการศึกษาที่เป็นระบบ
มีขั้นตอนต่อเน่ืองมีการวางแผนแล้วลงมือปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือคำาตอบเกี่ยว
กับเรื่องนั้นๆ (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2544) นอกจากนี้
การศกึษาเพือ่คน้พบความรูใ้หม ่ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ  
และวิธีการใหม่ด้วยตัวของนักเรียนเองโดยใช้วิธี
การทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ใหม่ และวิธีการใหม่นั้นทั้งนักเรียนและครูไม่เคย
รู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน (unknown by all) 
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2552) ทำาให้การเรียนรู้
แบบเดิมทีน่่าเบ่ือ เปลีย่นเปน็การลงมอืปฏบิตัแิละ 
มุ่งมั่นในการผลิตชิ้นงานซึ่งจะส่งผลในการเรียนรู้
ที่ลึกซึ้ง (Hong et al., 2010) 

สำาหรับรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
เครื่องสำาอางและสารทำาความสะอาด จากกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) นำา
วัสดุในท้องถ่ินสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนั้นการ
สร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่สร้างสรรค์
และทันสมัย เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุ
และสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น จึงจำาเป็นต้องฝึกฝน
ให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์

ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการพฒันาความ
คิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนผ่านการจัดการเรียน
รู้แบบโครงงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยความคิด
สร้างสรรค์จะพัฒนาตามทฤษฎีโครงสร้างทาง
ปัญญาของกิลฟอร์ด ซึ่งประกอบด้วย ความคิด
รเิร่ิม (originality) ความคดิคลอ่ง (fluency) ความ
คดิยดืหยุ่น (flexibility) และ ความคดิละเอียดลออ 
(elaboration) งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งนำาเอา แนวคิด
การเรียนรู้ผ่านโครงงานที่เน้นชุมชนเป็นฐาน 
(Community-based Project learning, CBL) 
ซึ่งจะทำาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจาก
สถานการณ์จริงในชุมชน และเกิดความสนใจ
มากขึ้นในการเรียนการสอน มีแรงบันดาลใจใน
การทำาการทดลองให้ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีทำา และผู้เรียนมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน
ทำาใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณจ์รงิ มทีกัษะความ
รู้มากขึ้น และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชม 
(Wenzel, 2002) เกิดการกระตุ้นความอยากรู้
ทางปัญญา การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และมี
แรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น (Draper, 2004)  
ดังนั้น การเรียนการสอนแบบโครงงานที่ใช้ชุมชน
เป็นฐานจึงเป็นการทำาโครงงานโดยให้ผู้เรียนได้
เข้าใจธรรมชาติของชุมชนหรือความต้องการของ
ชุมชน ผ่านสถานการณ์จริงของชุมชน และใช้
ทรัพยากร ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนนั้นมาสร้าง
สรรค์เป็นช้ินงานเพื่อส่งเสริมการออกแบบเคมี
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 เสริมสร้างประสบการณ์
การทำางานในสภาพจริงที่ต้องเชื่อมโยงแนวคิด
วิทยาศาสตร์ไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ทั้งในระดับ
การใช้งานในชีวิตประจำาวัน จัดโอกาสในการเข้า
ถึงแหล่งข้อมูลท้องถิ่นในการพัฒนาและต่อยอด
ทางความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากท้องถิ่นเพื่อ
เปน็การเตรยีมความพรอ้มบณัฑติใหม้คีณุลกัษณะ
ของการเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาประเทศ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เ พ่ือศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในการออกแบบเคมี
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ ใช้การจัดการเรียนรู้ผ่าน 
โครงงานที่เน้นชุมชนเป็นฐาน 

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน 

เน้นการรวบรวมข้อมูลท้ังเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ออกแบบการทดลองตามแบบแผนการ
ทดลองกลุม่เดยีวสอบกอ่นและหลงั (One Group 
Pretest-Posttest Design) 

ผู้มีส่วนร่วมก�รวิจัย

นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จำานวน 32 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง ซึ่งเป็นผู้เรียนที่ลงทะเบียนในรายวิชาเคมี
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การ
เรียนรู้ผ่านโครงงานที่เน้นชุมชนเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเคมี
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียน
การสอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 
1 การเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น ขั้นที่ 2 การ
พัฒนาความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ขั้นที่ 3 
การสรา้งผลิตภณัฑใ์หม ่ขัน้ที ่4 ออกแบบ วางแผน
การทดลอง และทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ขั้น
ที่ 5 ประเมินผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญจากชุมชน  
ใช้เวลา 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง

2. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อน
และหลังเรียน โดยใช้แนวคำาถามตามแบบของ 

กิลฟอร์ด (Guilford) ในหัวข้อเรื่อง เคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ ข้อสอบเป็นแบบอัตนัยชนิดเขียนตอบ 
จำานวน 2 ชุด ที่มีความคล้ายคลึงกันสำาหรับการ
สอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดละ 3 ข้อ รวม
เป็น 6 ข้อ เป็นลักษณะแบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด ที่ประเมินแบบทดสอบ 
และตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์โดย
ประเมินในด้านความคิดคล่องความคิดยืดหยุ่น 
ความคดิรเิริม่ และความคดิละเอยีดลออ ผา่นการ
ประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญในสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และเคมี จำานวน 3 คน 
(IOC > 0.67)   

3. การสงัเกตอยา่งมสีว่นรว่ม (participant  
observation) โดยผู้วิจัยมีบทบาทเป็นครูผู้สอน 
รวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกเหตุการณ์สำาคัญ
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์หลัง
การสอนแต่ละครั้ง ร่วมกับการบันทึกเทปวีดีทัศน์
ตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ชี้แจงและแนะนำานักศึกษาเกี่ยวกับ
การเรยีนในรายวชิาเคมีผลติภณัฑท์อ้งถิน่ จากนัน้
ทำาการวัดความคิดสร้างสรรคก์อ่นเรยีนโดยใช้แบบ
ทดสอบซึ่งเป็นอัตนัยชนิดเขียนตอบ จำานวน 3 ข้อ 
เป็นลักษณะแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
ตามแนวคิดของ กิลฟอร์ด ดำาเนินการสอบเป็น 
รายบุคคลและทำาการสอบก่อนการเรียนการสอน
ในสัปดาห์แรก ใช้เวลา 38 นาที โดยข้อที่ 1 ใช้
เวลา 3 นาที (ความคิดคล่อง) ข้อที่ 2 ใช้เวลา 5 
นาที (ความคิดยืดหยุ่น) และข้อที่ 3 ใช้เวลา 30 
นาที (ความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดลออ) 

2. ดำาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามแผนการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยแบ่ง
นักศึกษาออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 5-6 คน แล้ว
แต่ความสมัครใจ จากนั้นดำาเนินการสอนโดยใช้
การเรียนรู้ผ่านโครงงานที่เน้นชุมชนเป็นฐานเพื่อ
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ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเคมี
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการ
เรียนการสอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน 

3. หลังจากการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้
ทำาการวดัความคดิสรา้งสรรคห์ลงัเรยีนโดยใช้แบบ
ทดสอบคนละชดุกบักอ่นเรียนแต่มลีกัษณะขอ้สอบ
ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัยชนิดเขียนตอบ 
จำานวน 3 ข้อ เป็นลักษณะแบบทดสอบวัดความ
คิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ของ

นกัศกึษา โดยการนำาคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบทดสอบ
ความคดิสรา้งสรรค์นำามาเปรียบเทยีบผลกอ่นและ
หลังเรียนของนักศึกษา โดยใช้ t-test dependent 
sample 

2. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับ
ทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นรายบุคคล โดยใช้
คะแนนความคิดสร้างสรรค์เป็นรายบุคคลก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยนำาระดับคะแนนมาจัด
ระดับความคิดสร้างสรรค์เป็น 4 ระดับ ดังนี้

 ความคิดสร้างสรรค์ระดับดีมาก มชีว่ง
คะแนน 80-100

 ความคิดสร้างสรรค์ระดับดี มีช่วง
คะแนน 70-79 

 ความคิดสร้างสรรค์ระดับพอใช้ มช่ีวง
คะแนน 60-69

 ความคิดสร้างสรรค์ระดับปรับปรุง  
มีช่วงคะแนน 0-59

3. ข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม นำามาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

(content analysis) โดยผู้วิจัยนำาผลการจด
บันทึกเหตุการณ์หลังสอนแต่ละครั้ง และผลการ
ถอดเทปจากการบันทึกวีดีทัศน์แบบคำาต่อคำาใน
บางช่วงเวลามาวิเคราะห์บทสนทนาระหว่างครู
กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา
เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาที่เกิดข้ึนระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้

ผลการวิจัย
1. ผลคว�มส�ม�รถในก�รคดิสร�้งสรรค์

ของนักศึกษ�

จากผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียน เป็นแบบ
ตอบคำาถามปลายเปิด จำานวน 6 ข้อ แบ่งเป็น 2 
ชุด ชุดก่อนเรียน 3 ข้อ และชุดหลังเรียน 3 ข้อ 
กำาหนดเกณฑ์การใหค้ะแนนแบบรบูริกส์ หลังจาก
นั้นเก็บข้อมูลกับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 จำานวน 32 
คน ผลการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ก่อน
และหลังเรียนมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ (ที่ระดับ .05) และเมื่อทำาการศึกษา
แยกตามองค์ประกอบ พบว่าก่อนเรียนนักศึกษา
มีความคิดคล่องร้อยละ 63.28 ความคิดยืดหยุ่น
รอ้ยละ 73.12 ความคดิรเิริม่รอ้ยละ 59.38 ความ
คิดละเอียดลออร้อยละ 55.63 และหลังเรียน
นักศึกษามีความคิดคล่องร้อยละ 75.00 ความ
คิดยืดหยุ่นร้อยละ 80.62 ความคิดริเริ่มร้อยละ 
87.50 ความคิดละเอียดลออร้อยละ 86.88 ซึ่ง
พบว่ามคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิ 
(ทีร่ะดบั .05) ทกุองคป์ระกอบ แสดงดงัตารางที ่1
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2. ผลก�รเปล่ียนแปลงระดับทักษะ
คว�มคิดสร้�งสรรค์เป็นร�ยบุคคล

จากการทำาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่าน
โครงงานที่เน้นชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการ
สร้างสรรค์เคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การโดยหาคา่เฉลีย่ระดับทกัษะความคิดสร้างสรรค์
ของนักศึกษาแต่ละคนจากค่าคะแนนทักษะความ

คิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการทำาแบบวัดทักษะความ
คิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์
หาจำานวนนักศึกษาและการเปลี่ยนแปลงระดับ
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนเปรียบเทียบ
กับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน
ที่เน้นชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์
เคมผีลติภณัฑท์อ้งถิน่ไดผ้ลการวิเคราะหด์งัรปูที ่1

ต�ร�งที่ 1 แสดงผลความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

ร�ยก�รประเมิน
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน

p
S.D. S.D.

ความคิดคล่อง 63.28 24.58 75.00 20.08 .041

ความคิดยืดหยุ่น 73.12 30.31 80.62 17.94 .024

ความคิดริเริ่ม 59.38 44.78 87.50 21.99 .000

ความคิดละเอียดลออ 55.63 8.40 86.88 13.06 .000

คะแนนรวมเฉลี่ย 62.85 18.68 82.50 8.43 .000
*p < 0.05 

 
 

คะแนนทักษะความคิดสรางสรรคที่ไดจากการทําแบบวัดทักษะความคิดสรางสรรคกอน
เรียนและหลังเรียน วิเคราะหหาจํานวนนักศึกษาและการเปลี่ยนแปลงระดับทักษะความคิด
สรางสรรคกอนเรียนเปรียบเทียบกับหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูผานโครงงานที่เนน
ชุมชนเปนฐานเพ่ือสงเสริมการสรางสรรคเคมีผลิตภัณฑทองถิ่นไดผลการวิเคราะหดังรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1  กราฟความคิดสรางสรรคเปนรายบุคคลกอนเรียนและหลงัเรียน 
 

 จากกราฟระดับคะแนนความคิดสรางสรรคเปนรายบุคคลกอนเรยีนและหลังเรียนเมื่อ
นําระดับคะแนนมาจัดระดับความคิดสรางสรรคเปน 4 ระดับ พบวา นักศึกษาที่ระดับ
ความคิดสรางสรรคไมมีการเปลี่ยนแปลง  คือ ระดับดีเปนระดับดี จํานวน 2 คน ระดับดีมาก
เปนระดับดีมากจํานวน 3 คน รวมเปน 5 คน คิดเปนรอยละ 15.63  สวนนักศึกษาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในระดับความคิดสรางสรรคจากระดับปรับปรุงเปนระดับพอใช 2 คน ระดับ
ปรับปรุงเปนระดับดี 3 คน ระดับปรับปรุงเปนระดับดีมากจํานวน 6 คน ระดับพอใชเปน
ระดับดีจํานวน 3 คน ระดับพอใชเปนระดับดีมากจํานวน 3 คน และระดับดีเปนระดับดีมาก
จํานวน 9 คน รวมนักศึกษาทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความคิดสรางสรรคที่ดีข้ึนจาก
เดิมจํานวน 26 คน  คิดเปนรอยละ 81.25  
 

 3. ผลความคิดสรางสรรคเชิงคุณภาพที่ไดจากการสังเกต 
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รูปที่ 1 กราฟความคิดสร้างสรรค์เป็นรายบุคคลก่อนเรียนและหลังเรียน
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จากกราฟระดั บคะแนนความคิ ด
สร้างสรรค์เป็นรายบุคคลก่อนเรียนและหลัง
เรียนเมื่อนำาระดับคะแนนมาจัดระดับความคิด
สร้างสรรค์เป็น 4 ระดับ พบว่า นักศึกษาที่ระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ 
ระดบัดเีปน็ระดบัด ีจำานวน 2 คน ระดับดีมากเปน็
ระดับดีมากจำานวน 3 คน รวมเป็น 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.63 ส่วนนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในระดับความคดิสรา้งสรรค์จากระดับปรบัปรงุเปน็
ระดับพอใช้ 2 คน ระดับปรับปรุงเป็นระดับดี 3 
คน ระดับปรับปรุงเป็นระดับดีมากจำานวน 6 คน 
ระดับพอใช้เป็นระดับดีจำานวน 3 คน ระดับพอใช้
เป็นระดับดีมากจำานวน 3 คน และระดับดีเป็น
ระดับดีมากจำานวน 9 คน รวมนักศึกษาทั้งหมด
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระดับความคิดสร้างสรรค์ที่ดี
ขึ้นจากเดิมจำานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 

3. ผลคว�มคิดสร้�งสรรค์เชิงคุณภ�พที่
ได้จ�กก�รสังเกต

จากการสังเกตนักศึกษาท่ีใช้การจัดการ
เรียนรู้ผ่านโครงงานที่เน้นชุมชนเป็นฐานเพ่ือส่ง
เสริมการสร้างสรรค์เคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยใช้
แนวความคิดสร้างสรรค์ของ กิลฟอร์ด ที่ประกอบ
ไปด้วย ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิด
ริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ พบว่า

3.1 ความคิดคล่อง นักศึกษาสามารถ
ตอบคำาถามไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ รวดเรว็ และได้คำา
ตอบในปริมาณมากในเวลาที่จำากัด ซึ่งเมื่อให้บอก
ประโยชน์ของสมุนไพรที่กำาหนดให้ภายในเวลา 
3 นาที นักศึกษาสามารถบอกประโยชน์ได้สูงสุด
จำานวน 21 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9 ข้อ ทั้งนี้ใน
ระหว่างการสร้างผลิตภัณฑ์นักศึกษายังสามารถ
คดิหาคำาตอบในการหาพืชสมนุไพรมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างรวดเร็ว

3.2 ความคิดยืดหยุ่น ในระหว่างการ
สร้างผลิตภัณฑ์นักศึกษาสามารถตอบคำาถามได้

หลายประเภทและหลายทิศทางไม่ซ้ำาแบบ และ
สามารถหาสมุนไพรต่างๆ มาทดแทนสารเคมีที่
มีอยู่ในผลิตภัณฑ์จากสูตรเดิมได้เป็นอย่างดี ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 สบายแฮร์ สามารถใช้น้ำาขี้
เถ้ามาทดแทนแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เพื่อลดใช้
สารเคมีและน้ำาข้ีเถ้าก็เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ
ที่มีสมบัติเป็นเบส

 กลุ่มที่ 2 เจลไลเนอร์ สามารถใช้
ถ่านจากกะลามะพร้าวซึ่งมีสารปนเปื้อนน้อยกว่า
ถ่านชนิดอื่นๆ ดูดซับความชื้นได้ดี และให้สีดำามา
ทดแทนผงคาร์บอนแบล็ค (Carbon Black) เป็น
สดีำาทีผ่ลติจากการเผาน้ำามนั หรอื แกส๊ ใหไ้ด้เขมา่
สีดำา เพื่อใช้เป็นสีดำา 

 กลุ่มที่ 3 เคอร์รี่โลชั่น สามารถใช้
อบเชย (เพิม่ความสดชืน่ ลดอาการอ่อนเพลยี) เมลด็
ผักชี (ลดสิวอุดตัน สิวเสี้ยน รูขุมขนเล็ก) ขมิ้นชัน  
(มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ลดการ
อกัเสบ) โปย๊กัก๊ (ตา้นเชือ้แบคทเีรยี) และงา (บำารุง
ผิวพรรณให้ชุ่มชื่น) มาทดแทนกลีเซอรีน (ช่วยให้
ความชุ่มชื้นกับผิว ทำาให้เน้ือโลชั่นมีความนุ่มลื่น) 
กรดไฮยาลูโรนิก (ให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิว ทำาให้ผิว
เนียนนุ่มขึ้น) อัลฟาอาร์บูติน (บำารุงให้ผิวเราขาว
ใสสว่าง) และ อัลลันโทอิน (ช่วยลดระคายเคือง) 

 กลุ่มท่ี 4 สเปรย์ S&C สามารถใช้
สารสกัดจากใบน้ำาเต้า (ต้านเช้ือแบคทีเรีย) และ
แก่นฝาง (การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย) มาทดแทน 
อะลูมิเนียมคลอโรไฮเดรต สารระงับเหงื่อและ
ลดกลิ่นกาย มีฤทธิ์ระงับการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย

 กลุ่มที่ 5 ทินต์ ปลังปลัง สามารถ
ใช้สารเมือกจากใบผักปลัง ซึ่งมีความลื่นผิวและ
มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน มีฤทธิ์ปกป้องเซลล์โดย
การเคลือบและลดการอักเสบที่ผิว ลดการติดเชื้อ
แบคทีเรียที่ผิว ช่วยสมานรักษาผิวแห้ง ผื่นคัน มา
ทดแทน เอทลิเฮกซลิสเทยีเรต เปน็สารไขมนัทีช่ว่ย
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ให้ความรู้สึกลื่นผิว และบิวทิลไกลคอล เป็นสาร
เพิ่มความชุ่มชื่นและเป็นตัวทำาละลาย

 กลุ่มที่ 6 สเปรย์ล้างมือ สามารถใช้
ว่านหางจระเข้ที่ช่วยให้ผิวพรรณเนียนนุ่มและเต่ง
ตงึ มาทดแทนกลเีซอรอล สารใหค้วามชุ่มชืน้ และ
สามารถใชเ้ปลอืกมงัคดุ ซึง่มสีารแทนนิน (Tannin) 
มีฤทธิ์ฝาดสมานช่วยแก้ท้องเสีย สารแมงโกสติน  
(mangostin) และอนุพันธ์ สามารถยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรีย และ แซนโทน (xanthones) มีฤทธิ์ลด
การอักเสบ มาทดแทนไตรโคลซาน เปน็สารฆ่าเช้ือ

3.3 ความคิดรเิริม่ นักศกึษาสามารถตอบ
คำาถามไดแ้ปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดธรรมดา
และไม่ซ้ำากับที่มีอยู่ เป็นความคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้ง
แรก ไม่เคยมีใครนึกถึงมาก่อนและนักศึกษาบาง
กลุม่นำามาคดิดดัแปลงเป็นความคดิใหม ่โดยสังเกต
จากการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีความ
แปลกใหม่ ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 สบายแฮร์ ได้พัฒนาแชมพู
ใหม้คีณุสมบตัพิเิศษคอื สามารถใช้เปน็เจล ตกแต่ง
ทรงผมของผู้ชายได้ โดยไม่ต้องล้างน้ำา หรือจะ
ใช้สระผมอย่างเดียวก็ได้ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีแปลก
ใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อน นอกจากนั้นบรรจุภัณฑ์ยัง
มีความแปลกใหม่ คือนำาหลอดดูดที่ใช้กันทั่วไป
มาสร้างเป็นบรรจภุัณฑ์ เพื่อใหง้่ายและสะดวกต่อ
การใช้งาน พกพาสะดวกเมื่อต้องเดินทางไปต่าง
จังหวัด 

 กลุ่มที่ 2 เจลไลเนอร์ ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เขียนค้ิวในรูปแบบเจลซ่ึงมีความแตก
ต่าง คือ เจลเขียนคิ้วที่มีสรรพคุณบำารุงคิ้ว ทำาให้
คิ้วดกดำาด้วยอัญชัน ซึ่งใช้เป็นสมุนไพรท่ีใช้ปลูก
คิ้ว ปลูกขน ช่วยให้ดกดำา เงางามยิ่งขึ้น และช่วย
รักษาอาการขนค้ิวร่วง โดยมีน้ำามันมะพร้าวกับ
มะรมุเสรมิการบำารงุคิว้เพิม่ขึน้ อกีทัง้ยังใช้สดีำาจาก
ธรรมชาติซึ่งมาจากถ่านกะลามะพร้าวมีสารปน
เปื้อนน้อยกว่าถ่านชนิดอื่นๆ และดูดซับความช้ืน

ได้ดี เป็นเจล เขียนคิ้วที่แปลกใหม่ เจลเขียนคิ้ว 
(2in1) 

 กลุ่มที่ 3 เคอร์รี่โลชั่น ได้พัฒนาสูตร
โลช่ันโดยเพิ่มสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นส่วน
ประกอบของผงกะหรี่ ซึ่งประกอบด้วย อบเชย 
เมล็ดผักชี ขมิ้นชัน โป๊ยกั๊ก งา ซึ่งมีกลิ่นเฉพาะตัว 
เป็นเอกลักษณ์แต่มีสรรพคุณบำารุงผิวพรรณเป็น
อย่างมากสามารถรักษารอยแผลจากสิวได้ เพิ่ม
ความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ให้มีจุดขาย 
มากขึ้น 

 กลุ่มที่ 4 สเปรย์ S&C ได้พัฒนา
สเปรย์กำาจัดกลิ่นกายด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น  
มคีวามแปลกใหม ่คอื เปน็ผลติภณัฑน์ีใ้ชส้มนุไพร
ทั้งหมด 98% ปราศจากแอลกอฮอล์ และใช้
สมุนไพรในการต้านเชื้อแบคทีเรียแทนสารเคมี 
และยังสามารถใช้ระงับกลิ่นเท้าได้ด้วย

 กลุ่มที่ 5 ทินต์ ปลังปลัง ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทินต์ บำารุงและเติมแต่งสีของปาก ด้วย
สมนุไพรทอ้งถิน่โดยมคีวามแปลกใหมใ่นการสรา้ง
ผลิตภัณฑ์ คือ การนำาสารเมือกจากใบผักปลัง  
ที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน มีฤทธิ์ปกป้องเซลล์  
ลดการอักเสบที่ผิว ลดการติดเช้ือแบคทีเรียที่ผิว 
ช่วยสมานรักษาผิวแห้ง ผ่ืนคัน มาเป็นส่วนผสม
หลักในผลิตภัณฑ์ทินต์ ใช้แล้วรู้สึกเย็น ทาแล้ว 
ชุ่มชื่น ไม่เหนียวเหนอะหนะ 

 กลุ่มที่ 6 สเปรย์ล้างมือ ได้พัฒนาส
เปรยล์า้งมอืโดยใชส้ารสกดัจากธรรมชาต ิเชน่ สาร
สกัดจากเปลือกมังคุดแทนการใส่สารสังเคราะห์
และยังช่วยยับยั้งแบคทีเรีย สกัดกลิ่นส้มจาก
เปลือกส้ม บรรจุภัณฑ์มีความแปลกใหม่ สามารถ
นำาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ เช่น ที่ใส่ดินสอ/ปากกา/
หนังยางมัดผม

3.4 ความคิดละเอียดลออ นักศึกษา
สามารถตอบคำาถามโดยสามารถให้รายละเอียด 
เพื่อตกแต่งหรือขยายความคิดหลักให้ได้ความ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 66 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2564

หมายสมบูรณ์ย่ิงขึ้น โดยในการสร้างบรรจุภัณฑ์ 
นักศึกษาได้ใส่ใจในรายละเอียดด้านต่างๆ ทำาให้
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจและสมบูรณ์มากขึ้น 
ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 ได้เพิ่มรายละเอียดในการ
สร้างบรรจุภัณฑ์ด้วยแนวคิดว่า บรรจุภัณฑ์ที่จะ
บรรจุเยลสระผมจะเน้นความสะดวกและมีขนาด
เล็กกะทัดรัดเหมาะแก่การพกพาไปยังที่ต่างๆ 
ทำาให้ภายในกระเป๋ามีเนื้อที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น โดย
จะใช้หลอดทั่วๆ ไปและทำาการปิดหัวท้ายด้วย
ความร้อนจากเตารีดซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆ ขนม
โชกี้โชกี้ 

 กลุม่ที ่2 ได้เพ่ิมรายละเอยีดใหบ้รรจุ
ภัณฑ์มีความคิดที่แตกต่างคือเป็นดินสอ เพ่ือให้
เข้ากับแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่เขียนคิ้ว จึงได้
ออกแบบมาเปน็รปูดนิสอ สว่นตวับรรจขุา้งในเปน็
แบบแทง่ทีม่ทีัง้แปรงเขยีนค้ิวและเจลเขียนคิว้ซึง่อยู่
คนละดา้นกนัแตร่ว่มเป็นช้ินเดียวเพ่ืองา่ยต่อการใช้
งาน ดูทันสมัยพกพาสะดวก 

 กลุ่มท่ี 3 ได้เพิ่มรายละเอียดของ
บรรจุภัณฑ์โดยนำาไม้ไผ่ที่มีขนาดข้างในกระบอกมี
ความกวา้งพอดกีบัขนาดขวดโลชัน่ จากนัน้นำาสว่น
เปลือกสีเขียวของกระบอกไม้ไผ่ออกเพื่อให้เหลือ
สีเนื้อไม้ซึ่งเป็นสีเหลืองให้เหมือนสีของเนื้อโลชั่น 
ประดับด้วยดอกโป๊ยกั๊กให้ดูสวยงามเอกลักษณะ
เฉพาะของบรรจุภัณฑ์เคอรี่โลชั่น

 กลุ่มที่ 4 ได้ใส่ใจในรายละเอียดโดย
ออกแบบสร้างบรรจภุณัฑถ์งึ 2 แบบ ซึง่บรรจุภณัฑ์

แบบแรก คอืแบบกลม นกัศึกษามคีวามตัง้ใจใหส้ือ่
ถึงลูกน้ำาเต้ามีความเด่นชัดเป็นเอกลักษณ์ใครเห็น
กจ็ะรู้ว่ามส่ีวนผสมเกีย่วกบัน้ำาเตา้และมไีมพ้นัด้าน
บนเพื่อสื่อถึงแก่นฝางโดยนักศึกษาใช้ไม้ลักษณะ
คล้ายแก่นฝางแทนเพราะแก่นฝางมีลักษณะแข็ง
เกินไป บรรจุภัณฑ์แบบที่ 2 เป็นทรงกระบอก
ทัว่ไปใช้ไมลั้กษณะคลา้ยแกน่ฝางใหด้เูปน็แกน่ฝาง  
มีป้ายแขวนเป็นรูปน้ำาเต้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์ 
และใส่ในกลอ่งกระดาษโดยกลอ่งกระดาษสามารถ
นำาไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีก

 กลุ่มที่ 5 ได้เพิ่มรายละเอียดในการ
สร้างบรรจุภัณฑ์ด้วยแนวคิดการผสมผสานเข้า
ด้วยกันระหว่าง ปากกาแท่งท่ีมีความเรียวยาว 
แท่งลิปสติกแบบหมุน และขวดบรรจุลิป กลอสที่
มีหัวแปรงเป็นกำามะหยี่ ทำาให้ได้เป็นบรรจุภัณฑ์
ที่สามารถบรรจุทินต์ในรูปแบบดังกล่าวโดยกลไก
การใช้งาน จะหมุนในส่วนท้ายของแท่งลิปทินต์
เพื่อให้เกิดแรงดันดันเนื้อทินต์ออกมาทางส่วนหัว
ที่เป็นผ้ากำามะหยี่นุ่มๆ ให้สามารถเกลี่ยเนื้อทินต์ 
ได้ง่ายและแท่งบรรจุภัณฑ์โดยรวมจะมีลักษณะ
ยาวเรียวคล้ายปากกาพกพาและเก็บได้ง่าย 

 กลุม่ที ่6 ไดพ้ฒันาแนวคดิโดยใสร่าย
ละเอยีดในการพฒันารปูแบบบรรจภัุณฑใ์หม้คีวาม
โดนเด่น มีทันสมัย สะดวก ประหยัด เกิดการต่อย
อดจากสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งใช้ประโยชน์ได้อย่าง
สงูสดุ แตกตา่งจากทอ้งตลาดทัว่ไป ดงึดดูความนา่
สนใจ และยงัเอาใจทกุเพศทกุวยั เปน็การใชว้สัดทุี่
เหลืออยู่ให้คุ้มค่าที่สุด
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อภิปรายผล
จากผลการศกึษาความสามารถในการคดิ

สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการ
ออกแบบเคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้

การศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ของ
นักศึกษารายบุคคลโดยใช้แบบวัดความคิด
สรา้งสรรคก์อ่นและหลงัเรยีนตามแนวคดิของ กลิฟ
อรด์ ซ่ึงวดัความคดิสร้างสรรค์ทัง้ 4 ด้าน ประกอบ
ไปด้วย 1) ความคิดคล่อง 2) ความคิดยืดหยุ่น 
3) ความคิดริเริ่ม และ 4) ความคิดละเอียดลออ 
(Guilford, 1950) พบวา่ ความคดิสรา้งสรรคก์อ่น
และหลังเรยีนมค่ีาแตกต่างกนัอย่างมนัียสำาคัญทาง
สถิติ (ทีร่ะดับ .05) และเมือ่ทำาการศกึษาแยกตาม
องค์ประกอบ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี 

นยัสำาคญัทางสถติิ (ทีร่ะดบั .05) ทกุองคป์ระกอบ 
เมื่อทำาการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับทักษะ
ความคดิสรา้งสรรคเ์ปน็รายบคุคล พบวา่ นกัศกึษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์ในระดับ
ที่มากขึ้นกว่าระดับเดิม จำานวน 26 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 81.25 และ ผลความคิดสร้างสรรค์เชิง
คุณภาพที่ได้จากการสังเกต พบว่า 1) ด้านความ
คิดคล่อง นักศึกษาสามารถตอบคำาถามได้อย่าง
คลอ่งแคลว่ รวดเรว็ และไดค้ำาตอบในปรมิาณมาก
ในเวลาทีจ่ำากดั ทัง้นีใ้นระหวา่งการสร้างผลติภณัฑ์
ผู้ เรียนยังสามารถคิดหาคำาตอบในการหาพืช
สมุนไพรมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว 2) ด้าน
ความคิดยืดหยุ่น นักศึกษาสามารถตอบคำาถาม
ไดห้ลายประเภทและหลายทศิทางไมซ่้ำาแบบ และ
สามารถหาสมุนไพรต่างๆ มาทดแทนสารเคมีที่มี
อยูใ่นผลติภัณฑจ์ากสตูรเดมิไดเ้ปน็อยา่งด ี3) ดา้น
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ความคิดริเริ่ม นักศึกษาสามารถตอบคำาถามได้
แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดธรรมดาและไม่
ซ้ำากับทีมี่อยู ่เปน็ความคิดทีเ่กดิขึน้เปน็ครัง้แรก ไม่
เคยมใีครนกึถงึมาก่อนและนักศกึษาบางกลุ่มนำามา
คิดดัดแปลงเป็นความคิดใหม่ โดยสังเกตจากการ
สรา้งผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑท์ีม่คีวามแปลกใหม ่
4) ความคิดละเอียดลออ นักศึกษาสามารถตอบ
คำาถามโดยสามารถให้รายละเอียด เพ่ือตกแต่ง
หรือขยายความคิดหลักให้ได้ความหมายสมบูรณ์
ย่ิงขึน้ โดยในการสรา้งบรรจภุณัฑ ์นักศกึษาได้ใสใ่จ
ในรายละเอียดดา้นตา่งๆ ทำาใหบ้รรจภุณัฑม์คีวาม
น่าสนใจและสมบูรณ์มากขึ้น แสดงให้เห็นว่าการ
จัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานท่ีเน้นชุมชนเป็นฐาน
สามารถส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
โดยทำาให้นักศึกษาได้เข้าใจธรรมชาติหรือความ
ตอ้งการของชมุชน ผา่นสถานการณจ์รงิของชุมชน 
และใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนนั้นมา 
สร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน เกิดการกระตุ้นความอยาก
รู้ทางปัญญา การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ มีความ
คิดริเริ่มและมีแนวคิดที่หลากหลายในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้แปลกใหม่และน่าสนใจ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Zhou (2012) ที่กล่าวว่า การ 
บูรณาการความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ปัญหาและ
โครงงานผ่านกระบวนการฝึกอบรมในหลักสูตร
การศกึษา ออกแบบโดยใช้การบรรยายการประชุม
เชิงปฏิบัติการสามารถส่งเสริมทักษะการทำางาน 
แนวความคิดสร้างสรรค์ และความเชื่อมั่นในการ
สร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของโครงงานที่
สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้เรียนได้
รับการกระตุ้นแรงจูงใจและเข้าใจทฤษฎีความคิด
สร้างสรรค์ซึ่งเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต อีกท้ังทำาให้เห็นภูมิปัญญาชาวบ้าน

ซึ่งอาจทำาให้เกิดความคิดนอกกรอบและแปลก
ใหม่เพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้การเช่ือมโยง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนและความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสู่ห้องเรียน สามารถนำา
องค์ความรู้จากชุมชนที่ได้รับมาปรับใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (Shah and Treby, 2006) 
ซึ่งมีประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเป็นอย่างมากเพราะ
ความรูแ้ละประสบการณจ์รงิจากชมุชนไมส่ามารถ
หาไดใ้นหอ้งเรยีนหรอืในตำารา (Zlotkowski et. al., 
2010) สอดคล้องกับแนวคิดของรัชนี (2561) ที่
กล่าวว่า การเรียนรู้ผ่านโครงงานบริการชุมชน
เป็นการพัฒนาทักษะการออกแบบการสอนที่ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สัมผัสและเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ที่ แท้จริ งและสามารถนำาข้อมูลดั งกล่าวมา 
บูรณาการเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ข้อเสนอแนะ
1. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ใช้

ชุมชนเป็นฐาน ควรเลือกชุมชนในการเรียนรู้ที่
สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนได้
อย่างเปิดเผย เพื่อนักศึกษาได้รับประสบการณ์
ข้อมูลในการพัฒนาและการผลิตสินค้าจริงจาก
ชุมชน และองค์ความรู้ที่สามารถนำามาต่อยอด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สร้างสรรค์มากขึ้น

2. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ผู้สอนควรมีการตั้งคำาถามท่ีช่วยกระตุ้นและ
ช้ีแนะแนวทางเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ไขและ
ปรับปรุงช้ินงานในระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อ
ทำาให้ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ
มากขึ้น
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