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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการ การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำาหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน
รายวชิามนุษยกั์บสงัคมจำานวน 3 ทา่น นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปทีี ่2 ทีเ่รยีนรายวชิามนษุยก์บัสงัคม 
จำานวน 81 คน ผูเ้ชีย่วชาญด้านการพัฒนารปูแบบการจดักิจกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิความสามารถในการ 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จำานวน 5 ท่าน นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ จำานวน 42 คน 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวิจยั ได้แก ่แบบสมัภาษณอ์าจารยผ์ูส้อน แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้รียน แบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ และแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป พบว่าสภาพการจัดการ
เรียนการสอนทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาการจัดการเรียนการสอนทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก และความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์วิชาศึกษาทั่วไป พบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนควรมีขั้นตอนและเป้าหมายที่ชัดเจน มีการ 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหา เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน กำาหนด 
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บทบาทผูเ้รยีนและผูส้อนทีชั่ดเจน มกีารสะทอ้นผลการเรยีนรูข้องตนเอง ส่งเสรมิ ใหผู้เ้รยีนมคีวามมุง่มัน่
ในการเรียนรู้ และนำาเสนอแนวคิดที่หลากหลาย โดยมีผู้สอนเป็น ผู้คอยชี้แนะ มีสื่อ อุปกรณ์ การเรียนที่
เพียงพอ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอิสระ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 2) รูปแบบการ
จัดกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาศกึษาทัว่ไปเพ่ือสง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์สำาหรบั
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ องค์ประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 3 ขั้นตอนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 4 
ระบบสังคม บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน องค์ประกอบที่ 5 หลักการตอบสนอง การสื่อสารและการมี
ปฏิสัมพันธ์ องค์ประกอบที่ 6 ระบบสนับสนุน สื่อ อุปกรณ์และทรัพยากรการเรียนรู้ ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

คำ�สำ�คัญ: สภาพ ปญัหา และความต้องการการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้วชิาศกึษาทัว่ไป  ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

Abstract
This research aimed to 1) investigate condition, problem and needs in activity  

arrangements of general education for creative problem solving of students in higher  
education, 2) develop general education learning activities to enhance creative problem  
solving of students in higher education. Samples in this research were 3 social study  
instructors, 81 undergraduate students who enrolled in Man and Society course, 5 experts 
in education learning activities to enhance creative problem solving and 42 political science 
students. Research instruments were an instructor interview form, a student comment survey 
form, an evaluation for learning activities to enhance creative problem solving, and creative 
problem solving lesson plans.

Research results indicated that 1) in all aspects of teaching and learning arrangement  
of general education condition is at a moderate level while problems in all aspects were at 
a high level and needs of learning activities to enhance creative problem solving existed. 
Learning and instruction activities required more apparent steps and goals, stimulation on 
awareness of problems, focus on authentic practice, interaction between learners-and-
learners and teachers-and-learners for cooperative learning, clear designation of learner 
and teacher roles, learning achievement self-reflection, encouragement on learners focus,  
variety of idea presentation under teacher guidance, adequate amount of learning  
equipment and media with supportive, free, and respectful learning environment; and  
2) learning activities for general education to enhance creative problem solving for students 
in higher education consisted of 6 elements; namely, element 1 – principle, concept and 
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theoretical background of learning activity arrangement, element 2 – objectives, element 3 – 
learning activity arrangement process, element 4 – social system, learner roles, teacher role, 
element 5 – feedback, communication, and interaction and element 6 – supportive system of  
media, equipment and learning resources and direct and indirect learning outcome. Five steps 
in learning arrangement included of accessing to problems, searching for problem solving 
methods, selecting problem solving method, planning and acting, reflecting and evaluating 
problem solving result. The learning and instruction model was at high level appropriateness. 

Keywords: Condition, problem and needs in activity arrangements, general education,  
creative problem solving abilities

บทนำา 
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวิทยาการ 

และเทคโนโลยทีีก้่าวหนา้อย่างรวดเร็ว คนในสงัคม
ปัจจุบันจึงจำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้  
เพื่อให้ก้าวทันและพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้คน
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ และมี
ความสุขนั้น จำาเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานสำาหรับอนาคต ในบทบาท และกลไก
ทางการศึกษา  สาระเนื้อหาวิชาต่างๆ ในการจัด
เรียนการสอนปัจจุบันก็มีความสำาคัญเช่นกัน แต่ก็ 
ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตอยู่ในโลก 
ยุคศตวรรษ ที่ 21 ทักษะที่สำาคัญที่ผู้เรียนทุกคน
จะต้องมี และเรียนรู้ตลอดชีวิต ก็คือ ทักษะด้าน
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ทกัษะในการแก้ปญัหา 
ทกัษะดา้นการคดิสร้างสรรค์ และนวตักรรม ทกัษะ
ดา้นความเขา้ใจในความตา่งของวฒันธรรม ทกัษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
(วิจารณ์ พานิช, 2555: 16-21) อีกทั้งนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเด็ก และ
เยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 ก็ได้
มุ่งส่งเสริม การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ด้วย
เช่นกัน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543: 17) 

เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ได้มีการนำาหลักคิดเกี่ยวกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand  
Qualifications Frameworks) มาใช้ โดยได้มีการ
กำาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อย 
5 ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือด้านทักษะทางปัญญา 
(Cognitive Skills) เป็นความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ และใช้ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎ ีและกระบวนการ
ต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์ และการคิดแก้ปัญหา 
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นโดย
ไม่ได้คาดคิดมาก่อน จะเห็นว่าการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาได้ให้ความสำาคัญกับการคิดเป็นอย่าง
ยิ่ง จากข้อเท็จจริงที่ว่า คุณภาพของคนเป็นสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษา และคุณภาพ
การศึกษาที่ดีจะต้องมีการพัฒนาคน ให้มีความ
สามารถในการคิด (ฆนัท ธาตุทอง, 2554) 

การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน พบว่า แนวทาง 
การจัดกิจกรรมยังไม่มีจุดมุ่งหมายปลายทางที่
แน่นอน ในขณะที่หลักสูตรการศึกษาหลายฉบับ
ต้องการให้ผู้เรียนคิดเป็น อีกทั้งการจัดการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษาปัจจุบันยังขาดการสร้าง
ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางสติปัญญาใน
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เชิงลึก ทำาให้คุณภาพ ของผู้สำาเร็จการศึกษา ไม่
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน หรือผู้ว่าจ้างงานขาด
ทกัษะในการดำารงชีวิต รวมทัง้วกิฤตความสามารถ
ในการแขง่ขนัในสงัคมมมีากขึน้ ซึง่สง่ผลใหบ้ณัฑติ 
ในปัจจุบันมักใชค้วามรูอ้ย่างขาดทกัษะทางปญัญา
ในการพจิารณาความถกูต้อง และขาดการเช่ือมโยง
ความรู้กับสถานการณ์จริง (ประเวศ วะสี, 2543) 

การจดัการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไป
เป็นการปรบัพืน้ฐานความรูแ้ละทกัษะ ใหผู้เ้รียนมี
ความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์อื่นๆ นอกเหนือจาก
วชิาชพีของตน สามารถศกึษาวิเคราะหป์ญัหาทีซั่บ
ซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ แต่การ
จัดการเรียนการสอนของวิชาศึกษาทั่วไปยังพบ
ปัญหาหลายประการ เช่น ความเข้าใจสับสนใน
จุดมุ่งหมายของวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร วิธีการ
ดำาเนินการสอน ผู้สอนสอนด้วยวิธีการบรรยาย
มากกว่าการให้ความรู้ความเข้าใจ ทักษะและการ
คิดค่านิยมที่ถูก (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2550: 20) 
สอดคลอ้งกับการศกึษาสภาพการจดัการเรยีนการ
สอนวชิาศกึษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ในด้านต่างๆ โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษา พบว่า การจัดการเรียนการสอน
ในวิชาศึกษาทั่วไปยังคงมีปัญหาหลายด้าน ใน
ส่วนของด้านวิธีการสอน พบว่า วิธีการสอนส่วน
ใหญ่เป็นการสอนแบบบรรยายจึงเป็นการส่ือสาร
ทางเดียวที่เน้นให้นักศึกษาท่องจำา (มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2550) ทำาให้ผู้เรียนขาดความ
สามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จาก
สภาพปัญหาต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
พฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การจัดเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความ

ต้องการ การจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป ท่ี
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ สำาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

2. เพือ่พฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำาหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. สภาพปัญหา และความต้องการการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่

1.1 อาจารย์ผู้สอนรายวิชามนุษย์กับ
สังคม

กลุม่เปา้หมาย คอื อาจารยผ์ูส้อนรายวชิา
มนุษย์กับสังคมจำานวน 3 ท่าน เพื่อทำาการ
สัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนวชิามนษุยก์บัสังคมใน ดา้นสภาพ ปญัหา 
และความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ศึกษาทั่วไป โดยการเลือกแบบเจาะจง

1.2 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
มนุษย์กับสังคม

ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชัน้ปทีี ่2 ทีเ่รยีนรายวิชามนษุยก์บัสงัคมแลว้ ไดแ้ก ่
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย รวมทั้ง
สิ้นจำานวน 101 คน

กลุม่ตวัอยา่ง คอื นกัศกึษาระดับปรญิญา
ตรีชั้นปีที่  2 สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษา
ไทย จำานวน 81 คน โดยผู้วิจัยใช้สูตรของ ทาโร  
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ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) กำาหนดขอบเขต
ความคลาดเคลื่อน 0.05 แล้วสุ่มอย่างง่าย  
(Sample Random Sampling) โดยใช้วิธีการ 
จับสลาก เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความ
ตอ้งการ การจดักิจกรรมการเรยีนรูว้ชิาศกึษาทัว่ไป 
โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น

2. การพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำาหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ได้แก่

2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนารูป
แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป
ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สรา้งสรรค ์จำานวน 5 ทา่น เพ่ือจดัการสนทนากลุม่ 
(Focus Group) ในการประเมินความเหมาะสม
ของรา่งรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันา
ขึ้น ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

2.2 ผู้ เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จำานวน 5 ทา่น ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง ได้แก ่
ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ จำานวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จดัการเรยีนรูว้ชิาศึกษาทัว่ไป จำานวน 2 ทา่น และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จำานวน 1 
ท่าน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนวิชา
ศกึษาทัว่ไปทีม่ตีอ่สภาพ ปญัหา และความต้องการ
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เป็น
แบบสมัภาษณม์โีครงสรา้ง (Structured interview) 
ซึ่งมีประเด็นข้อคำาถาม 3 ด้าน คือ 1)สภาพการ
จัดการเรียนสอนวิชาศึกษาทั่วไป 2)ปัญหาการ
จดัการเรยีนสอนวชิาศึกษาทัว่ไป 3)ความตอ้งการ

ในการจัดการเรียนสอนวิชาศึกษาทั่วไป

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน
ที่มีต่อสภาพ ปัญหา และความต้องการ ในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งได้คัดข้อ
คำาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 
0.60-1.00 และหาค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับด้วย
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตาม 
วิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความ 
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.71

3. แบบประเมินความเหมาะสมของรูป
แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป
ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ มีประเด็นการประเมิน คือ 1) ความ
เหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 2) ความเหมาะสมของ
กิจกรรมการเรียนการสอน 3) ความเหมาะสม
ของการนำารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ปใช ้ 
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดย 
วิธีการของลิเคิร์ท 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. ศกึษาสภาพ ปญัหา และความตอ้งการ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาศึกษาท่ัวไป โดยใช้
แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนวิชาศึกษาทั่วไป 
เพ่ือเปน็ขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันารปูแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เพื่อร่างรูปแบบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปที่
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ สำาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

3. จัดสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำา
ข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไข 
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4. นำารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้วิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำาหรับนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ที่ปรับแก้จากการจัดสนทนากลุ่มย่อย
แล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 ท่าน ได้ประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) จากแบบสัมภาษณ์อาจารย์
ผู้สอน แบบสอบถามผู้เรียนที่มีต่อความต้องการ
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และ

แบบบนัทกึการสนทนากลุม่ของผูเ้ชีย่วชาญ (focus 
group)

ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เรียนด้านสภาพปัญหาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป และ
แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความ

ตอ้งการ การจดักิจกรรมการเรยีนรูว้ชิาศกึษาทัว่ไป

ต�ร�งที่ 1 สภาพ ปัญหา และความต้องการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป

ร�ยก�ร

สภ�พก�รจัดกิจกรรมก�รเรียน
รู้วิช�ศึกษ�ทั่วไป

ปัญห�ก�รจัดกิจกรรมก�ร
เรียนรู้วิช�ศึกษ�ทั่วไป

S.D. ระดับปฏิบัติ S.D. ระดับปัญห�

ด้�นขั้นตอนวิธีก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

1.อาจารย์เตรียมความพร้อมในการเรียน
รู้ของนักศึกษา แจ้งจุดมุ่งหมายการเรียน 
กระตุ้นความสนใจ การวัดและประเมินผล
ชัดเจน

3.81 0.67 มาก 2.49 0.98 ปานกลาง

2.อาจารย์จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
พิจารณาจากความรู้เดิมของนักศึกษา

3.40 0.86 ปานกลาง 4.13 0.84 มาก

3.อาจารย์ระบุวิธีการสอน เวลาที่ใช้สอน 
วัสดุอุปกรณ์ไว้อย่างชัดเจนในแต่ละหัวข้อที่
สอน และดำาเนินการสอนตามลำาดับขั้นตอน

3.64 0.81 มาก 4.06 0.76 มาก

4.การระบุสิ่งที่เป็นปัญหาในลักษณะแปลก
ใหม่ และอธิบายสาเหตุของปัญหามากกว่า
หนึ่งแนวคิด และตัดสินปัญหาที่แท้จริง

3.25 0.72 ปานกลาง 3.75 0.75 มาก

5.การใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลมากกว่าหนึ่ง
วิธีในการสืบค้นข้อมูล และนำาเสนอผลการ
สืบค้นข้อมูล ด้วยวิธีการที่มากกว่าหนึ่งวิธีใน
การแก้ปัญหา

2.49 0.82 น้อย 3.75 0.99 มาก
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ร�ยก�ร

สภ�พก�รจัดกิจกรรมก�รเรียน
รู้วิช�ศึกษ�ทั่วไป

ปัญห�ก�รจัดกิจกรรมก�ร
เรียนรู้วิช�ศึกษ�ทั่วไป

S.D. ระดับปฏิบัติ S.D. ระดับปัญห�

6.การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นของตนเอง 
มีความแปลกใหม่ต่างจากที่พบหรือมีอยู่เดิม 
และประเมินวิธีการแก้ปัญหาจนได้วิธีการที่ดี
ที่สุดเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหา

1.97 0.70 น้อย 4.01 0.74 มาก

7.การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง
การแก้ปัญหาจากวิธีที่เลือก ทั้งที่เป็นอุปสรรค
และสิ่งสนับสนุนการแก้ปัญหา

3.19 0.82 ปานกลาง 3.64 0.87 มาก

8.การวางแผนการแก้ปัญหา และปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยวิธีการที่แปลกใหม่ตาม ตามวิธี
การและขั้นตอนที่วางแผนได้ตามลำาดับ

2.83 0.62 ปานกลาง 3.53 0.92 มาก

9.นักศึกษานำาเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม มี
ความแปลกใหม่ต่างจากที่พบหรือมีอยู่เดิม

2.34 0.76 น้อย 3.96 0.82 มาก

10.นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบกิจกรรม
และผลการแก้ปัญหากับเป้าหมายที่วางไว้ 
และอธิบายข้อสรุปถึงการนำาผลการปฏิบัติมา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าหนึ่งวิธี

3.08 0.76 ปานกลาง 3.98 0.60 มาก

รวม 3.00 0.75 ป�นกล�ง 3.73 0.83 ม�ก

ด้�นระบบสังคม บทบ�ทผู้เรียน บทบ�ทผู้สอน

1.นักศึกษาเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 3.13 0.90 ปานกลาง 4.08 0.88 มาก

2. นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น เช่น 
กับนักศึกษาด้วยกันเอง ผู้สอน บุคลากรอื่นๆ 

3.49 0.79 ปานกลาง 3.85 0.52 มาก

3.การสร้างแนวคิด จากประสบการณ์ของ
ตนเองอย่างหลากหลายแปลกใหม่ โดยใช้
กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

3.41 0.75 ปานกลาง 3.96 0.74 มาก

4. สร้างสรรค์ผลงานทางความคิดสร้างสรรค์ 2.75 0.88 ปานกลาง 3.85 0.59 มาก

5.อาจารย์เป็นผู้ชี้แนะ และผู้อำานวยความ
สะดวกในการเรียนของนักศึกษา

3.33 0.98 ปานกลาง 3.91 0.50 มาก

รวม 3.22 0.86 ปานกลาง 3.93 0.65 มาก

ด้�นก�รตอบสนอง ก�รสื่อส�รและก�รมีปฏิสัมพันธ์

1.อาจารย์มีการกระตุ้นและเสริมแรงให้
นักศึกษามีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ 

3.40 0.93 ปานกลาง 3.85 0.88 มาก
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ร�ยก�ร

สภ�พก�รจัดกิจกรรมก�รเรียน
รู้วิช�ศึกษ�ทั่วไป

ปัญห�ก�รจัดกิจกรรมก�ร
เรียนรู้วิช�ศึกษ�ทั่วไป

S.D. ระดับปฏิบัติ S.D. ระดับปัญห�

2.การใช้มุมมองที่หลากหลายและค้นหาความ
รู้อย่างอิสระ

3.25 0.89 ปานกลาง 3.75 0.91 มาก

3.การแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์กับ
นักศึกษาด้วยกันเองและอาจารย์

3.38 0.99 ปานกลาง 3.77 0.97 มาก

4.การยกย่องชมเชยของผู้สอนเมื่อความคิด
หรือผลงานของผู้เรียนมีความหลากหลาย
และแปลก

3.33 0.96 ปานกลาง 4.06 0.69 มาก

5.มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็น
จริงขณะดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ความก้าวหน้าของตนเอง

3.45 0.75 ปานกลาง 3.72 0.63 มาก

รวม 3.36 0.90 ป�นกล�ง 3.83 0.82 ม�ก

ด้�นระบบสนับสนุน สื่อ อุปกรณ์และทรัพย�กรก�รเรียนรู้ ผลที่เกิดกับผู้เรียนทั้งท�งตรงและท�งอ้อม

1.อาจารย์ใช้สื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ประกอบการสอนท่ีส่งเสริมวิธีการคิดและการ
กำากับเก่ียวกับการเรียนรู้ของนักศึกษา

3.59 0.80 ปานกลาง 3.83 0.66 มาก

2.นักศึกษามีการเรียนรู้หลากหลายทั้งจาก
บุคคล เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม

3.34 0.89 ปานกลาง 3.87 0.78 มาก

3.นักศึกษาใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลในการเรียน
รู้มากกว่าหนึ่งวิธีในการสืบค้นข้อมูล

3.40 0.83 ปานกลาง 3.67 0.60 มาก

4.การนำาเสนอผลการสืบค้นข้อมูล ด้วยวิธี
การและเหตุผลที่มากกว่าหนึ่งวิธี

3.37 0.81 ปานกลาง 3.54 0.72 มาก

5.บรรยากาศในชั้นเรียน มีความอิสระ ความ
เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และส่ง
เสริมให้มีความเชื่อมั่นในการเรียนรู้

3.38 0.88 ปานกลาง 3.70 0.67 มาก

รวม 3.42 0.84 ป�นกล�ง 3.72 0.69 ม�ก

สรุปรวมทุกด้�น 3.25 0.67 ป�นกล�ง 3.80 0.75 ม�ก
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จากตารางที่ 1 พบว่าสภาพการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =3.25) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านระบบสนับสนุน สื่อ อุปกรณ์และ
ทรัพยากรการเรียนรู้ ผลที่เกิดกับผู้เรียนทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมมีการปฏิบัติมากที่สุด ( =3.42) 
และด้านขั้นตอนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีการปฏิบัติน้อยที่สุด ( =3.00) และปัญหา
การจัดการเรียนการสอนทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
( =3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน
ระบบสังคม บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอนอยู่ใน
ระดบัปญัหามากทีส่ดุ ( =3.93) รองลงมาคอื ด้าน
การตอบสนอง การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์  
( =3.83) และด้านขั้นตอนวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ( =3.73)

จากการศึกษาสภาพ ปัญหา และความ
ต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปของผู้สอน พบว่า ส่วนมากใช้การสอนแบบ
บรรยายและเรยีนรูผ่้านเครือข่ายคอมพวิเตอรเ์ป็น
หลัก ปัญหาที่พบคือผู้เรียนขาดความคิดที่มีความ
หลากหลายและแปลกใหม ่ขาดการสบืคน้ขอ้มลูที่
หลากหลาย ขาดการวางแผนในการทำางาน และ 
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามเป้าหมาย การ 
แลกเปลีย่นประสบการณร์ะหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน
ยังมีน้อย และด้านความต้องการคือ ควรมีการ 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจตระหนักถึงความ
สำาคญัของปัญหา เนน้ใหผู้เ้รยีนได้ลงมอืปฏิบตัจิรงิ  

ควรมีปฏิสัมพันธ์ท้ังผู้เรียนและผู้สอน เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน ควรกำาหนดบทบาทผู้เรียนและ 
ผู้สอนชัดเจน มีการสะท้อนผลการเรียนรู้ของ
ตนเอง สง่เสรมิใหผู้้เรยีนมคีวามมุง่มัน่ในการเรยีนรู ้ 
โดยผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ มีสื่ออุปกรณ์การเรียน 
ที่ เพียงพอมีบรรยากาศที่ อิสระ และเคารพ 
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้วชิาศกึษาทัว่ไปทีส่ง่เสรมิความสามารถ
ในการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์สำาหรบันกัศกึษา
ระดับอุดมศึกษา 

จากผลการศกึษาสภาพปญัหา และความ
ต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทัว่ไปของผูเ้รยีนและผูส้อนดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแล้วนัน้ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อแก้ปัญหาที่ค้นพบและส่งเสริมความสามารถ
ดังกล่าว เพื่อนำามาใช้ในการร่างรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และจัดสนทนากลุ่ม (Focus  
group) จากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 ท่าน เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้อง 
ขององค์ประกอบรูปแบบการ จัด กิจกรรม 
การเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึน แล้วปรับปรุงและพัฒนา 
รปูแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้ตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้รูปแบบการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรู้วชิาศกึษาทัว่ไปทีส่ง่เสรมิความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังภาพที่ 1 
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ภาพประกอบ 1 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาศกึษาทั่วไปทีส่งเสริม 
                    ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค สําหรับนักศึกษา 

          ระดับอุดมศึกษา 
 

จากภาพประกอบที ่1 ผลการประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาศึกษา
ทั่วไปที่สงเสริมความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค สําหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ไดคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(
_

X =4.41) 

1.หลักการของรูปแบบ
การเรียนการสอน 

1)ผูเรียนเปนผูลงมือ
ปฏิบัติและสรางความรู
ความเขาใจในสิ่งที่
เรียนรูดวยตนเอง ใน
การสรางความรูใหม
โดยอาศัยกระบวนการ
มุงหาคําตอบและ
แกปญหาอยาง
หลากหลาย ผาน
กระบวนการคิด
สรางสรรค และการคิด
วิจารณญาณ เพื่อให
สามารถแกปญหาได
อยางหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ 2)ผูเรียน
มีปฏิสมัพันธทางสังคม
โดยการแลกเปล่ียน
เรียนรูและสะทอนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน
ระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน  
3)มีการจัดบรรยากาศ
การเรียนการสอนที่เปน
อิสระ โดยมีผูสอนเปนผู
กํากับ ใหคําแนะนําใน
การเรียน 
 

2.วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาผูเรียนดานความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.ข้ันตอนวิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
ข้ันที่ 1 การเขาถึงปญหา ข้ันที่ 2 สืบคนขอมูลหาวิธีการแกปญหา  ข้ันที่ 3 เลือกกลวิธีการแกปญหา     
ข้ันที่ 4 วางแผนและลงมือปฏิบัติการแกปญหา  ข้ันที่ 5 สะทอนผลและประเมินผลการแกปญหา 
 

4.ระบบสังคม บทบาทผูเรียน บทบาทผูสอน 
1)ผูเรียนเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองและรวมมือเรียนรูกับผูอื่น ในการคนหา สังเกต 
วิเคราะห ลงมือปฏิบัติ สรางแนวคิด ดวยประสบการณของตนเองอยางหลากหลายและมีความแปลก
ใหม 2)ผูเรียนใชกระบวนการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคจากแหลงการเรียนรูหลากหลายทั้งบุคคล 
เอกสาร วัสดุ อุปกรณและสิ่งแวดลอมอื่นๆเพื่อสรางผลงานทางความคิดสรางสรรค 3)การจัด
ประสบการณน้ันผูสอนพิจารณาจากความรูเดิมของผูเรียน เปนผูชี้แนะ และผูอํานวยความสะดวกใน
การเรียนของผูเรียน 

 
5.หลักการตอบสนองการส่ือสารและการมีปฏิสัมพันธ 

1)กระตุนและเสริมแรงใหผูเรียนมุงมั่นในการเรียนรู โดยใชมุมมองที่หลากหลายและคนหาความรู
อยางอิสระ 2)มีการแลกเปล่ียนความคิดประสบการณระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน 
แนะนําและขยายความเขาใจตามผลการปฏิบัติทุกข้ันตอนการเรียนรู 3)ผูสอนแสดงใหผูเรียนเห็นวา
ความคิดหรือผลงานจากการลงมือปฏบิัติน้ันมีคุณคา ยกยองชมเชยเมื่อความคิดหรือผลงานของ
ผูเรียนมีความหลากหลายและแปลกใหมกวาผูอื่น 4)มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
ที่เปนจริงขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดรูความกาวหนาของตนเอง 

6.ระบบสนับสนุน ส่ือ อุปกรณและทรัพยากรการเรียนรู ผลท่ีเกิดกับผูเรียนท้ังทางตรง       
และทางออม 

1) จัดบริบทสภาพแวดลอมของการเรียน เชน สือ่ อุปกรณที่เอื้อตอการเรียนการสอน กิจกรรม เน้ือหา 
สภาพแวดลอม เคร่ืองมอื ที่สงเสริมวิธีการคิดและการกาํกับเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน  2) จัด
บรรยากาศในชั้นเรียน ใหมีความอิสระ ความยุติธรรม ความเคารพในความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และ
สนับสนุนใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองในการเรียนรู 

ภ�พที่ 1 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

จากภาพที ่1 ผลการประเมนิรปูแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
สำาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญ
จำานวน 5 ท่าน ได้ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก ( =4.41)

อภิปรายผล
1. สภาพ ปัญหา และความต้องการการ

จดัการเรยีนการสอนวิชาศกึษาทัว่ไป พบว่า สภาพ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป
ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และมี
ปัญหาโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านความ
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ต้องการ พบว่าควรมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหา 
เนน้ให้ผู้เรยีนไดล้งมอืปฏิบตัจิรงิ ควรมปีฏสิมัพันธ์
ทั้งผู้เรียนและผู้สอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
ควรกำาหนดบทบาทผู้เรยีนและผูส้อนชัดเจน มกีาร
สะทอ้นผลการเรยีนรูข้องตนเอง สง่เสริมใหผู้เ้รยีน
มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ 
มีสื่อ อุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอมีบรรยากาศที่
อิสระ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้
อาจเน่ืองจากวิชาศึกษาทั่วไปเป็นวิชาที่มุ่งสร้าง
พฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยแก่นักศึกษามากกว่า
จะให้แต่เพียงความรู้เพียงอย่างเดียว ส่งเสริมให้
นักศึกษามีความรู้กว้าง รู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผล 
เรียนรู้ด้วยตนเองและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ทุก
สถาบันในระดับอุดมศึกษาจึงมีการจัดการเรียน
การสอนในวิชาน้ี เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานให้แก่
นักศึกษาก่อนเรียนวิชาเฉพาะ เมื่อมีการจัดการ
เรียนการสอนจึงอาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจาก
มีจำานวนนักศึกษาค่อนข้างมาก เช่น ปัญหาด้าน
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคนิคการ
สอน และการวัดผลของผู้สอน ผู้สอนมุ่งเน้นที่
เนื้อหาวิชามากเกินไป เน้นการสอนแบบบรรยาย 
ทำาให้ผู้เรียนไม่สนใจใน การเรียน สอดคล้องกับ
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2549) ได้ประเมินหลักสูตร
วชิาศกึษาท่ัวไป ของจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั พบ
ว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อวิธีการสอนใน
ปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง โดยวิธีการสอนที่
นำามาใช้ระดับมาก คือ การชี้แจงจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา และใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก 
ส่วนอาจารย์มีความคิดเห็นระดับมากต่อวิธีการ
สอนที่ใช้ในปัจจุบัน อันดับแรกคือ มีการสอนให้
นำาความรูข้องวชิานัน้ไปใช้แกป้ญัหา สอดคลอ้งกบั 
บัณฑติ ถนอมชาติ (2547) ไดศ้กึษาเรือ่งแนวโนม้ 
รูปแบบหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบัน
เทคโนโลยรีาชมงคลในทศวรรษหน้า พบวา่ ในด้าน
การจัดการเรียนการสอนควรให้ความสำาคัญกับ 

ผูเ้รยีนมากกวา่ในปจัจบุนั โดยเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีน
มกีารคดิวิเคราะห์ รว่มแสดงความคดิเหน็และรว่ม
ทำากิจกรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีกิจกรรมที่
หลากหลายมากขึน้โดยมุง่ใหผู้เ้รยีนปฏบัิตจิรงิ โดย
จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้วชิาศกึษาทัว่ไปทีส่ง่เสรมิความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่า รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 6 องค์
ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ที่ เป็นพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน 
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน  
3) ขั้นตอนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
4) ระบบสงัคม บทบาทผูเ้รยีน บทบาทผูส้อน 5) หลกั
การตอบสนอง การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์  
6) ระบบสนบัสนนุ สือ่ อปุกรณแ์ละทรพัยากรการ
เรยีนรู ้ผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีนทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน 
ไดแ้ก ่1)การเขา้ถงึปญัหา 2)สบืค้นขอ้มลูหาวธิกีาร
แก้ปัญหา 3)เลือกกลวิธีการแก้ปัญหา 4)วางแผน
และลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา 5)สะท้อนผล
และประเมินผลการแก้ปัญหา ทั้งนี้เน่ืองจากการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนั้นจำาเป็นที่ต้อง
มีองค์ประกอบครอบคลุมที่สำาคัญซึ่งได้รับการจัด
ไว้อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลัก
การ แนวคดิหรอืความเชือ่ตา่งๆ โดยประกอบดว้ย
กระบวนการหรือขั้นตอนสำาคัญในการเรียนการ
สอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ที่
สามารถชว่ยใหส้ภาพการเรยีนการสอนนัน้เปน็ไป
ตามทฤษฎี (ทิศนา แขมมณี. 2556: 221) และมี
การพิสูจน์ ทดสอบว่ารูปแบบการเรียนการสอนมี
ประสทิธิภาพสามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรียนรู้
ได้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้นๆ (วีณา 
ประชานุกูล และประสาท เนืองเฉลิม, 2554: 
112-113) 
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 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 
5 ขั้นตอนนั้น จะเห็นว่าผู้วิจัยกำาหนดให้ขั้นตอน
แรกเป็นการเข้าถึงปัญหา ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะต้องประกอบ
ด้วยองค์ประกอบหลักที่สำาคัญ คือการพร้อมที่
จะเข้าใจปัญหาเพื่อที่ผู้เรียน จะสามารถกำาหนด
แนวทางในการแก้ปัญหาในขั้นต่อไปได้ (Lewin 
& Reed, 1998) เช่นเดียวกับแนวคิดของเดอซูริ
ลลาและกิลฟอร์ด (D’Zuilla & Guilford, 1971) 
ที่ได้อธิบายแนวคิดพื้นฐานในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ตัวปัญหา นิยาม
ปัญหา หาทางเลือกต่างๆ ตัดสินใจ นำาการแก้
ปัญหาไปใช้และมีกระบวนการตรวจสอบผลจาก
การแก้ปัญหา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ได้น้ันผู้เรียนจำาเป็นต้องเข้าใจปัญหา
ก่อนวา่สถานการณป์ญัหาทีเ่กดิขึน้ อะไรคอืปญัหา
ที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถสืบค้นหาข้อมูลหรือวิธี
การในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและหลากหลาย มี
การประเมินเพือ่ท่ีจะเลอืกกลวธิใีนการแกป้ญัหาที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหานั้นๆ มากที่สุด มี
การวางแผนและลงมอืปฏบิตักิารแกป้ญัหา พรอ้ม
ทัง้ประเมนิผลการแกป้ญัหาเพือ่อธบิายขอ้สรปุถงึ
การนำาผลการปฏิบัติมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ที่
หลากหลาย กระบวนการเรียนการสอนจึงเป็นไป
ตามลำาดับขั้นตอนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด
อย่างเป็นระบบและนำาไปสู่การปฏิบัติได้ (ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์, 2558: 258-293) สอดคล้องกับ  
คชากฤษ เหลีย่มไธสง (2554) ได้ศกึษาการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหา
ของนิสิตระดับอุดมศึกษา ซึ่งองค์ประกอบของ 
รูปแบบ ได้แก่ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์
ของรูปแบบ กระบวนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล มีขั้นตอนการเรียนการสอน 6 ขั้น

ตอน คือ การตระหนักรู้ปัญหา การค้นหาสาเหตุ
ของปัญหา การกำาหนดปัญหา การหาแนวทาง
แก้ปัญหา การค้นหาข้อสรุปและเลือกวิธีการแก้
ปญัหา และดำาเนนิการแกป้ญัหา และสอดคลอ้งกบั
สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของครูและนักเรียนในโรงเรียน
ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร ์โดยใชก้ารวจิยัปฏบิตักิารเชงิวพิากษ์
ที่ได้สังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ได้รูปแบบที่สามารถ 
นำาไปใชใ้นการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย แนวคดิ 
พืน้ฐาน จดุมุง่หมาย และหลกัการ และแนวปฏิบตัิ
ของรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ควรเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ฝึก
ทักษะการคิด และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

1.2 ควรเน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมมือเรียนรู้
กับผู้อื่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน สร้าง
แนวคิดด้วยประสบการณ์ของตนเองอย่างหลาก
หลายและมีความแปลกใหม่ 

1.3 ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมุ่งมั่นในการ
เรียนรู้ ใช้มุมมองที่หลากหลายและค้นหาความรู้
อย่างอิสระ 

1.4 ควรจัดบรรยากาศการเรียนการสอน
ให้มีความอิสระ และความยุติธรรม

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

ควรศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถ ใน
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การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนการสอน ของสถาน

ศึกษา และองค์กรต่างๆ 
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