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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนา
ขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำานวน 21 คน 1 
ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
คดิแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค์ แผนการจดัการเรยีนรู ้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบทดสอบ
วัดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.67/80.63 ชุด
กิจกรรมช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหาอย่างสรรค์ให้กับนักเรียน และนักเรียนมี
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
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Abstract
The purposes of this study aim to develop instructional packages to promote creative  

problem solving on chemical reactions for Mattayomsueksa 4 students and study the  
learning outcomes of students who learned by developed instructional packages. The 21 
panel students of Mattayomsueksa 4 students who enrolled during the first semester of 
academic year 2016 at Prasatwittayakarn school, Secondary Educational Service Area Office 
33. The cluster random sampling design was used. The instruments applied for this study 
included learning activities that encourage creative problem solving on chemical reactions, 
lesson plans, multiple choices test on the chemical reactions,an 8-item written written test 
on creative problem solving and questionnaire on students’ attitudes toward science lessons. 
The data were analyzed by percentage, average, and standard deviation.

The results showed that instructional packages had efficiency criterion at 80.67/80.63. 
The instructional packages also promote the student academic achievement and creative 
problem solving. The attitudes towards science subject at highly agree level.

Keywords: Instructional package, creative problem solving 

บทนำา
วทิยาศาสตรเ์กีย่วขอ้งกบัวถิชีีวติคนเราทัง้

ในแง่การดำารงชีวิตและการประกอบอาชีพ เครื่อง
อำานวยความสะดวกและเทคโนโลยีต่างๆ ก็เป็น
ผลของความรูว้ทิยาศาสตร ์ผสมผสานกบัความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ ซึ่งทำาให้คนได้พัฒนา
วิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ 
คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะสำาคัญ ในการค้นคว้า
หาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลาก
หลายและประจกัษพ์ยานทีต่รวจสอบได้ ดังนัน้ทกุ
คนจงึจำาเปน็ต้องพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร ์เพ่ือทีจ่ะ
มีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยี
ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำาความรู้ไปใช้
อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์มีคุณธรรม (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551: 1) 

การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สำาหรับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
เน้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ โดย
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกข้ันตอน ผู้เรียน
ได้ทำากิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งเป็นกลุ่มและราย
บุคคล โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสากลและใน
ท้องถิ่น เน้นการฝึกกระบวนการคิด พัฒนาการ
คิดของผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาได้ (สถาบันส่ง
เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี 2553: 
2-3) ซึง่ความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยตีามยคุ
สมยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ทำาใหว้งการ
การศกึษาในประเทศไทยจำาเปน็ตอ้งตอบสนองตอ่
ความท้าทายที่ต้องเผชิญอยู่นี้ เพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการทีก่ำาลงัเปลีย่นแปลงของสงัคมในยคุ
โลกาภิวัตน์ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558ก) การ
แกป้ญัหาเปน็ทกัษะทีม่คีวามจำาเปน็ตอ่การพฒันา
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ด้านสติปัญญา ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของเดก็ไทย ความสามารถในการแกป้ญัหาจงึเปน็
สมรรถนะของผู้เรียนที่จำาเป็นที่ต้องปลูกฝังให้เกิด
ข้ึนในผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
ศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยผู้เรียนต้อง
สามารถสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาและเลือก
ทางเลือกในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และนำา
มาสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพได้ การคิดแก้
ปัญหา จึงเป็นทักษะสำาคัญและจำาเป็นของมนุษย์
ที่อยู่ในภาวะสังคม อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มุ่งกำาหนดให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริม
สร้างทักษะชีวิตอย่างรอบด้านเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
พื้นฐานที่จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเผชิญกับ
ปัญหาและความทา้ทายในการดำารงชีวติได้อยา่งมี
ประสทิธภิาพ (สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน, 2554: 1-2) 

การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นับเป็น
ความคิดรูปแบบหนึ่งที่ต้องอาศัยทั้งองค์ประกอบ
ของการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
ความ สามารถทางสติปัญญาที่ต้องอาศัยความ 
สามารถในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์จำาเป็นต้องนำาความคิดสร้างสรรค์ที่มี
อยู่ในตัวบุคคลมาใช้จัดการกับปัญหาให้เกิดผล
การปฏบิตัติามเปา้หมายและความตอ้งการ (พัชรา 
พุม่พชาติ, 2552: 2) ถา้หากเด็กได้รบัการกระตุน้
ให้แกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค์ยอ่มทำาใหเ้ด็กมอีสิระ
ทางความคิด มีความคิดนอกกรอบและแสวงหา
แนวทาง วิธีการต่างๆ ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
เสมอ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำาหรับการ
แก้ปัญหาในการดำารงชีวิตเพื่อให้เด็กได้ประสบผล
สำาเรจ็ในการเรยีนรูแ้ละดำาเนนิชีวติอย่างมคีวามสขุ 
(อารี พันธ์มณี, 2552: 19 -20) 

การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จึง

เป็นการคิดหาแนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้ใน
การแก้ปัญหา และเป็นรูปแบบการแก้ปัญหาที่ผู้
แก้ปัญหาจะต้องประยุกต์จินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ สัญชาตญาณ แนวคิดใหม่ๆ ร่วมกับ
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่มาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อค้นหา
วิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่า
เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ ดังนั้น จุดสำาคัญของ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่แตกต่างจากการ
แก้ปัญหาทั่วไปและถือเป็นหัวใจสำาคัญของการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คือ การใช้จินตนาการ
หรอืการประยกุตใ์ชแ้นวคดิใหม่ๆ  ในการแกป้ญัหา 
โดยการคิดหาทางเลือกหลายๆ แบบก่อนที่จะนำา
ไปเลือกใช้ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความ
คิดใหม่ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคมและ
บุคคล หลักการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
(Creative Problem Solving Approach) เป็น 
กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาที่เน้น
การพัฒนาสมองทั้งสองซีกควบคู่กัน โดยฝึกการ
คิดสร้างสรรค์ควบคู่กับการคิดอย่างมีเหตุมีผล 
ในทุกๆ ข้ันตอนของการแก้ปัญหาตั้งแต่เผชิญ
ปัญหาจนกระทั่งแก้ปัญหาเสร็จสิ้น จะต้องมีการ
คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีเหตุผลควบคู่กันไป 
(Treffinger, 2005) 

การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดกับเด็กนักเรียนผ่าน
การจัดกิจกรรมการฝึกความพร้อมเรื่องการแก้
ปญัหา มสีว่นชว่ยใหน้กัเรยีนสามารถแยกแยะ และ
ถ่ายโยงความแตกต่างระหว่างทฤษฎีปฏิบัติได้ดี
ขึ้น วิธีการแก้ปัญหาอาจไม่มีวิธีที่แน่นอนตายตัว
เสมอไป อาจใช้กลยุทธ์หรือเทคนิคต่างๆ กัน เพื่อ
ให้ปัญหาได้รับการแก้ไขด้วย ดีดังที่ Albrecht 
(1988: 21) กล่าวว่า ในการแก้ปัญหาอาจใช้วิธีที่
แปลกแตกต่างออกไปจากวิธีเดิมท่ีเคยใช้หรือมอง
ปัญหาในลักษณะที่ผิดไปจากเดิม ขยายขอบเขต
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ทางเลือกให้มีเส้นทางที่แปลกๆ เข้าไปด้วยและ
บางครัง้อาจไปตามเสน้ทางความคิดสรา้งสรรค์ได ้

การพัฒนาผู้เรียนด้วยชุดกิจกรรม เป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่นำามาใช้ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เพราะชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษารูปแบบหน่ึงที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้
เรียนหรือเหมาะสำาหรับการเรียนรู้ที่เพิ่มขีดความ
สามารถในการจัดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการจัด
กิจกรรม เป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบ
หนึ่งที่ช่วยให้การเรียนรู้ที่เพิ่มขีดความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการ
ทีจ่ดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง
ตามความสามารถและความสนใจ มีอิสระในการ
คดิ ทกุคนมโีอกาสใช้ความคิดอย่างเต็มทีโ่ดยคำานึง
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งชุดกิจกรรมจะ
ชว่ยใหใ้ชเ้วลานอ้ยลงในการเสนอขอ้มลูตา่งๆ ช่วย
ให้ผู้เรียนเป็นอิสระ สามารถประกอบกิจกรรม
การเรียนด้วยตนเองมากกว่าท่ีจะให้ครูบอกหรือ
กำาหนดให้ โดยครูเป็นผู้สร้างโอกาสทางการเรียน
การสอน มีกิจกรรมให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล 
หรือรายกลุ่ม ซึ่งผู้เรียนจะดำาเนินการเรียนจากคำา
แนะนำาทีป่รากฏอยู่ในชุดกจิกรรมเป็นไปตามลำาดับ
ขั้นด้วยตนเอง

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ปี 2555 ของโรงเรียนประสาทวิทยาคาร สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 33 
พบว่ามาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา ตัว
บ่งชี้พื้นฐาน ข้อที่ 4 เรื่อง ผู้เรียนคิดเป็น ทำาเป็น 
อยู่ในระดบั ด ีและขอ้ที ่5 เรือ่งผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน อยู่ในระดับ พอใช้ โดยบทสรุปจากการ
ประเมนิในภาพรวมพบวา่ ผูเ้รยีนยังไมไ่ด้รบัการสง่
เสรมิให้มคีวามคดิวเิคราะห ์คิดสงัเคราะห ์และคดิ
สร้างสรรค์ที่ต่อเนื่อง (สำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน,
2555: 5-6) และจากการเปลี่ยนแปลงของโลก

ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว แนวทางในการจัดการ
ศึกษาให้กับนักเรียนตามกรอบแนวคิดเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน
ว่า นอกจากนักเรียนจะต้องมีความรู้ในรายวิชา
แกนแล้ว นักเรียนจะต้องมีทักษะชีวิตและการใช้
เทคโนโลยี และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
โดยทักษะนั้นจะเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา 
รวมไปถึงการสื่อสารและการทำางานร่วมกับผู้อ่ืน 
(วรพจน ์วงศก์จิรุง่เรอืง และอธปิจติตฤกษ,์ 2554: 
30 - 35) ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ของครูในแต่ละ
ครั้ง นอกจากจะต้องการให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นแล้วยังต้องให้นักเรียนได้
รู้จักคิดเพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลตลอดจนการคิด
เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
สามารถนำาไปใช้ได้ในชีวิตประจำาวัน

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นทาง
เลือกใหม่สำาหรับการแก้ปัญหาที่ต้องสร้างให้เกิด
กับนักเรียน เพื่อสามารถเผชิญปัญหาต่างๆ ด้วย
วิธกีารทีเ่หมาะสม ประยกุตใ์ชก้บัการแกป้ญัหาอืน่
ในอนาคตได้ ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูวิทยาศาสตร์
จึงเล็งเห็นถึงความสำาคัญและต้องการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีความ
สอดคล้องกับการดำารงชีวิตของนักเรียนให้มาก
ที่สุด รวมทั้งเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน ผู้วิจัยจึงทำาการ
ศึกษาข้อมูลต่างๆ และได้สร้างชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา
อยา่งสรา้งสรรค ์โดยใชส้ถานการณล์กัษณะตา่งๆ 
ซึ่งอาจเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต
จริงของผู้เรียน รวมทั้งนำาข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จ
จรงิ ความรูห้ลกัการทางวทิยาศาสตร ์มาใชใ้นการ
ตัดสินใจและคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พฒันาใหผู้เ้รยีนคดิเปน็ ทำาเปน็ และแกป้ญัหาเปน็ 
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เกิดการค้นคว้าด้วยตนเอง (ประสาท เนืองเฉลิม. 
2558ข: 8-9) ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง และนำาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการดำาเนินชีวิต ซึ่งในชุดกิจกรรมมีความหลาก
หลาย น่าสนใจ กระตุ้นให้อยากเรียนรู้ และไม่ให้
เกิดความเบื่อหน่ายในการอยากเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิด การค้นคว้า
หาความรู้ ส่งผลต่อการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
อยา่งสรา้งสรรคข์องนักเรยีนใหส้งูขึน้ และนำาความ
รูไ้ปใชใ้ห้เกิดประโยชนใ์นการดำารงชีวติ เพ่ือพัฒนา
ตนเองและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน

ที่ส่ง เสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

2. เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
เรื่องปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้

2 .1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิการคิดแกป้ญัหาอย่าง
สร้างสรรค์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 

2.2 ศึกษาความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ทีส่ง่เสรมิ
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปฏิกิริยา
เคมี 

2.3 ศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุด
กิจกรรมการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิการคิดแกป้ญัหาอย่าง
สรา้งสรรคเ์รือ่งปฏกิริยิาเคม ีช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่4

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้�หม�ย

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประสาท
วิทยาคาร อำาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 21 คน 1 
ห้องเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 10 
แผน รวม 15 ชั่วโมง

2. ชดุกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิการคดิ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 5 ชุด

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ

4. แบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์แบบอัตนัย จำานวน 8 ข้อ

5. แบบวดัเจตคตติอ่วชิาวทิยาศาสตรข์อง
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 เปน็แบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 ซึ่ง
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่
เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตามลำาดับ 
จำานวน 30 ข้อ

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการในลักษณะของการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
โดยแบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้

ระยะที่  1 ศึกษาบริบท วิ เคราะห์  
สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารงาน วิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ระยะที่  2 การพัฒนาและสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ออกแบบแผนการจัดการ
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เรียนรู้ ออกแบบร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล โดยตรวจสอบ และประเมิน
ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้ 
เชี่ยวชาญ

ระยะที่ 3 การทดลองใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ ไปใช้กับนักเรียกลุ่มเป้าหมาย มีการ
ปรบัปรงุระหวา่งการทดลองใช้ชุดกจิกรรม รวมทัง้
ประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้ละชดุกจิกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ ปัญหาอย่าง
สรา้งสรรคเ์รือ่งปฏกิริยิาเคม ีช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่4 
ประเมนิคา่คณุ ภาพ โดยหาค่าเฉลีย่ แลว้เทยีบกบั
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยใช้เกณฑ์แปลความหมาย 

2. เม่ือนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้
จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่ง เสริมการคิดแก้

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ช้ัน
มธัยมศกึษาปทีี ่4 แลว้ วัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนักเรียนหลังเรียนแล้ววิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่า
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. วิเคราะห์การคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนหลังเรียน โดยหาค่า 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. วิเคราะห์เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
โดยเทยีบกบัเกณฑแ์บบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 
ระดับ แล้ววิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง 
ปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งปรากฏ 
ดังตาราง 1 

ต�ร�ง 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง 
ปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนรวม S.D. ร้อยละ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) 100 1,693.99 80.67 3.42 80.67

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) 30 508 24.20 1.36 80.63

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เท่ากับ 80.67 /80.63

จากตาราง 1 พบว่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ เทา่กบั 80.67 และประสทิธภิาพของ
ผลลพัธเ์ทา่กบั 80.63 ดังน้ัน ชุดกจิกรรมการเรยีน
รู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง 
ปฏกิิริยาเคมี ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่4 มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 80.67/80.63 

2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง 
ปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้นำา
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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เรือ่ง ปฏกิิริยาเคมี ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ซึง่ปรากฏ ผล ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และการคิดแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์หลงัจากเรยีนดว้ยชดุกจิกรรม
การเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4

ตัวแปรตาม คะแนนเต็ม N S.D. ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30 21 24.20 1.36 80.63

การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 24 21 20.05 2.06 83.53

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา
อยา่งสรา้งสรรค ์เรือ่ง ปฏิกริยิาเคม ีมคีะแนนเฉลีย่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.63 และ 
83.53 ตามลำาดับ

3.  ผลการวิ เคราะห์ เจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน
รู้ด้วยชุดกิจกรรมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งโดย
มีข้อคิดเห็นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุด ดังนี้ 
ฉนัรูส้กึวา่เมือ่มกีารทดลองในวชิาวทิยาศาสตรฉ์นั
รู้สกึสนกุสนาน ชัว่โมงวทิยาศาสตรเ์ปน็ช่ัวโมงทีฉ่นั
รอคอย และสาระวิทยาศาสตร์เป็นสาระที่ท้าทาย
ความสามารถของนักเรียน ตามลำาดับ

อภิปรายผล
ประเด็นในการนำามาอภิปรายผลมี ดังนี้

1. ประสิทธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีน
รู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง 
ปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1.1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง 
ปฏกิริยิาเคม ีชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 80.67 /80.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด
ไว้ หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนจากใบ
กิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
ทดสอบย่อยหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.67 
และการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิด
เป็นร้อยละ 80.63 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียน
รู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ที่กำาหนดไว้ และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
สามารถนำาไปใชส้อนไดอ้ยา่งมปีระสทิธ ิภาพ ทัง้นี้
อาจเป็นผลมาจากชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้
ผ่านการประเมินตรวจสอบและปรับปรุงตามข้อ
เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนนำามาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสนใจใน
การทำากิจกรรม มีโอกาสในการแสดงความคิด
เห็นในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับ
ครูและเพื่อนๆ ในห้อง เรียน นักเรียนได้เรียนรู้
ตามความ สามารถ ความถนัด และความสนใจที่
แตกต่างกัน จากง่ายไปซับซ้อนมากขึ้นตามลำาดับ 
โดยมีครูคอยแนะนำาช่วย เหลือตามความเหมาะ
สม ทำาให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประ
สิทธิ ภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ สันทัด ภิบาลสุข และ
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พิมพ์ใจ ภิบาลสุข (2535: 81–83) ได้ให้แนวคิด
และหลักการในการพัฒนาชุดกิจกรรม ประกอบ
ด้วย แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล แนวคิดที่ 2 ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับ
สภาพแวดล้อม เพราะชุดฝึกกิจกรรมผลิตไว้เป็น
หมวดหมู่ สามารถหยิบไปใช้ได้ทันที และเพื่อช่วย 
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาใน
การเรียนได้ (ฉวีวรรณ กินาวงศ์. 2542: 2) ซึ่งนำา
มาสูก่ารผลติสือ่ออกมาในรปูแบบของชุดกจิกรรม
การเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้นำากระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของ Treffinger มาใช้ในชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยสร้างสถานการณ์ปัญหา 
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ และเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้คิดหาวิธีการแก้ปัญหาหลาก
หลายวิธี เพื่อให้ได้ค้นพบวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งขั้นตอน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
การเข้าใจความท้าทาย (Understanding the 
challenges) การหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 
(Generating idea) การเตรียมการแก้ปัญหา 
(Preparing for Action) และ การวางแผนการ
ปฏิบัติ (Planning the Approach) ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของเฟ่ืองลัดดา จิตจักร (2557: 
117 - 126) ได้ศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหา
อยา่งสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ปัญหา
เป็นฐานมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งกลุ่มที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
แก้ปัญหาสูงกว่ากลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ สอดคล้องกับงานวิจัยของนพคุณ แดงบุญ 

(2552: 147 - 151) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวทิยาศาสตร ์และเจตคตติอ่วทิยาศาสตรข์อง
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ 
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่2 หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 หลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลก�รใช้ชุดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่
ส่งเสริมก�รคิดแก้ปัญห�อย่�งสร้�งสรรค์ เรื่อง 
ปฏิกิริย�เคมี ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 ได้ผลดังนี้

2.1 นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชช้ดุกจิกรรมการ
เรียนรู้ ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
เรือ่ง ปฏกิริยิาเคม ีชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 มคีะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดแก้
ปญัหาอยา่งสรา้งสรรคเ์ทา่กบั 24.20 และ 20.05 
ตามลำาดับ ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดกิจกรรมการ
เรยีนโดยใชช้ดุกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิการคดิ
แก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้อย่าง
มีหลักการ ฝึกทักษะการคิด เปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมในการเรียน แสดงความคิดเห็น ฝึกการ
ตั้งคำาถาม การตอบคำาถามจากสถานการณ์ที่ใกล้
เคียงกับในชีวิตประจำาวันโดยผ่านกระบวนการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งรูปแบบการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการคิด
แก้ปัญหาที่เริ่มจากการรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาและนำาเอา สภาพการนั้นมาสู่ระบบการ
คิดเพื่อแก้ปัญหา โดยการค้นหาคำาตอบที่แปลก
ใหม่ (Crabbe. 1989: 27-29) ซึ่งสอดคล้องกับ 
Dorval and others (2000: 436) ที่กล่าวว่า 
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และทำาให้บรรลุ 
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เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้โดยง่าย ซึ่งในขั้นตอนนี้ส่งผล
ให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รุ่งนภา กลิ่นกลาง (2558: 101-112) ได้ศึกษา
เกีย่วกบัการเปรยีบ เทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วม มือร่วมกับทักษะปฏิบัติและการจัดการ
เรียนรูแ้บบปกต ินกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จึงควรส่งเสริมให้ครู
นำาไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุ 
จุดประสงค์ของรายวิชาต่อไป  

2.2 นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้ชุดกจิกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งอยู่ในระดับความ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากชุด
กิจกรรมมีความหลากหลาย เร้าความสนใจ มี
กิจกรรม สถานการณ์ที่แปลกใหม่ เป็นกิจกรรม
ที่ใกล้ตัว ได้คิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
รวมทั้งนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วม
ชัน้และครคูอยให้คำาแนะนำาตามความเหมาะสม มี
ความเข้าใจ สามารถแก้ปัญหาได้ มีความสุขขณะ
เรยีน และใชค้วามรูส้กึทีดี่ต่อการเรยีนวทิยาศาสตร ์
ซ่ึงเป็นสิ่งฝังลึกในจิตใจของนักวิทยาศาสตร์ทุก
คนและเป็นตัวที่ส่งผลต่อกระบวนการคิด การ
ตดัสนิใจและลงมือทำาตามวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์
(ประสาท เนืองเฉลิม (2549: 33-34) เมื่อไหร่
ก็ตามที่คนเรามีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์แล้ว 
ก็จะมีความโน้มเอียงที่จะกระทำาออกมาโดยไม่
คำานึงถึงความยุ่งยากหรือไร้เหตุผลที่จะกระทำา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญารัตน์ โคจร 
(2554: 113 - 120) ได้พัฒนารูปแบบการเรียน
รู้การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง สารและ
สมบัติของสาร สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบ 
CPS ทีเ่หมาะสมสำาหรบัการนำาไปใชป้ระกอบดว้ย 
5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นสำารวจ
ตรวจสอบทำาความเขา้ใจปญัหา ขัน้สรา้งทางเลอืก
ในการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและดำาเนินการแก้
ปัญหา และขั้นตรวจสอบ ยอมรับ และขยายองค์
ความรู้ จากนั้นนำาไปทดลองนำาร่องกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับความรู้ขั้นพื้นฐาน
แตกต่างกัน (สูง ปานกลาง ต่ำา) เมื่อได้เรียนรู้ด้วย
รูปแบบการเรียนรู้แบบ CPS พบว่า นักเรียนทั้ง 
3 กลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิด
สรา้งสรรคเ์ชงิวทิยาศาสตร ์ทกัษะการคดิแกป้ญัหา
อยา่งสรา้งสรรค ์และเจตคตเิชงิวิทยาศาสตรส์งูขึน้ 
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของนพคณุ แดงบญุ (2552: 147 - 151) 
ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตร ์และ
เจตคตติอ่วิทยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
วทิยาศาสตร ์ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของ นักเรียนที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั.05 และเจตคตติอ่วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน
ทีเ่รยีนดว้ยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้

1.1 ครูต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า 
โดยศึกษาขั้นตอนต่างๆ ให้เข้าใจ รวมทั้งสำารวจ
ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจใกล้ตัวและใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้

1.2 ครูกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การทำากิจกรรม ช่วยกันตั้งปัญหาและคิดค้นหาคำา
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ตอบโดยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้ผู้เรียน
เกิดความกระตือรือร้น และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน

1.3 ครูสรา้งบรรยากาศทีเ่ปน็กนัเอง และ
ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากแก้ปัญหาโดยใช้หลัก
การและแนวคิดต่างๆ ที่สร้างสรรค์

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีการศึกษาในระยะเวลา
นานขึ้น เพื่อสังเกตความสามารถในการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ ในการติดตามผลและพัฒนา
นวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2.2 ควรจัดการเรียนให้กับนักเรียนในชั้น
ต่างๆ และในเนื้อหาวิทยาศาสตร์เรื่องอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม

2.3 ควรทำาการศึกษาวิจัยผลของการใช้
ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้ตอ่ทกัษะดา้นอืน่ๆ เชน่ การ
คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น
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