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บทคัดยอ 

                  

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถทางการคิดวิเคราะห  การคิด

สรางสรรค  และการคิดประยุกตใช  ของนกัศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชพี  ปที่  2  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชยีงใหม  ทีไ่ดรับการสอนตามแนวคดิของสเติรนเบอรก  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
คร้ังนี้เปนนักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ปที่  2  วิทยาลัยอาชวีศึกษา  จํานวน  32  คน  โดย
การเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย  1)  แบบทดสอบความสามารถ
ทางการคิดกอนและหลังเรยีน  2)  แผนการสอน  3)  แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษา  ทําการ
วิเคราะห      ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้
 นักศึกษาที่ไดรับการสอนตามแนวคดิของสเติรนเบอรก  มคีาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห  การคิดสรางสรรค  และการคิดประยุกตใช  สูงกวากอนสอนทุกดานอยางมี           
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนตามแนวคิดของ 
สเติรนเบอรก  พบวา  นกัศึกษาไดฝกความคิดอยางเปนระบบ  สามารถพัฒนาความคดิดานการคิด
วิเคราะห  การคิดสรางสรรค  และการคิดประยุกตใช  รูจักตนเองมากขึ้น  ความรูที่ไดรับจากการเรียน
สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวนัและในวิชาชีพได 
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ABSTRACT 
 
             The purposes of this study was to study three aspects of thinking ability; analytical 
creative and practical of second level certificate students from Chiang Mai Vocational College 
taught through Sternberg approach.  The subjects were 32 second level certificate students, 
purposively sampled.  The instruments were: 1) pre and post thinking ability test, 2) lesson plans, 
and 3) students’ viewpoint questionnaire.  The data obtained was statistically analyzed by mean 
and standard deviation. 
 The results were as follows: 
 The students who were taught by using Sternberg approach had higher mean scores on 
all three aspects of the post-test thinking ability test than their mean scores on the pre-test at the 
significant level of .05.  In addition in term of the students’ viewpoints, the students who were 
taught through Sternberg approach had further developed their thinking process and were able to 
improve their thinking ability in all three aspects: analytical, creative and practical.  They had 
learn more about themselves and were able to use the knowledge that was taught through the 
Sternberg approach in their daily life and careers. 
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