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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาแนวทางการจัด การเรียนรู้โดยใช้การ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา แบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ เรื่อง 
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ 2) เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียน
รู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ 
เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีผู้กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก จำานวน 
41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ อย่างสร้างสรรค์ เรื่อง มนุษย์กับสิ่ง
แวดล้อม จำานวน 3 แผน 2) แบบสะท้อนผลการจัด การเรียนรู้ 3) แบบทดสอบความสามารถในการแก้
ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และ 4) แบบบันทึกกิจกรรม ซึ่งใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ผลการวจิยัพบวา่ 1) แนวทางการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์เพือ่สง่เสรมิ
ความสามารถในการแกป้ญัหาแบบรว่มมอือย่างสรา้งสรรค์ เรือ่ง มนษุยกั์บสิง่แวดลอ้ม สำาหรบันกัเรยีนชัน้
มัธยมศกึษาปทีี ่3 ควรมขีัน้ตอนการจดัการเรยีนรู้ดังนี ้(1) ขัน้รว่มกนัเขา้ใจปญัหา ด้วยการรว่มกนักำาหนด
บทบาทหน้าทีข่องสมาชิกในกลุม่ สรา้งกฏระเบยีบรว่มกนัภายในกลุม่ เหน็ความสำาคญั สำารวจขอ้มลูและ
ระบปุญัหา (2) ขัน้รว่มกนัคิดหาวธีิการแกป้ญัหา ด้วยการใชค้วามคดิสรา้งสรรคค์ดิหาวธิแีกป้ญัหา (3) ขัน้
รว่มกันเลอืกและเตรยีมการแกป้ญัหาด้วยการรว่มกนักำาหนดเกณฑ ์บอกขอ้ด-ีขอ้เสยีของวิธกีารแก้ปญัหา
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แต่ละ และคัดเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม (4) ขั้นร่วมกันวางแผน การแก้ปัญหาด้วย
การร่วมกันการประเมินงาน ออกแบบกระบวนการและสะท้อนผลผลการดำาเนินงาน (5) ขั้นร่วมกันลง
มือปฏิบัติ ด้วยการร่วมกันลงมือปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะ และ 2) ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
แก้ปัญหารว่มมืออย่างสรางสรรค ์เพ่ือสง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาแบบรว่มมืออยา่งสรา้งสรรค ์
พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วม
มอือยา่งสรา้งสรรค ์จากแบบทดสอบ มคีา่เฉล่ียรอ้ยละ 59.08 ซึง่แสดงว่านกัเรยีนมคีวามสามารถในการ
แกป้ญัหาแบบร่วมมอือย่างสรา้งสรรคอ์ยู่ในระดับสงู สอดคลอ้งกบัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละของความสามารถ
ในการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ จากแบบบันทึกกิจกรรมทั้ง 3 วงรอบ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
56.85 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับสูง

คำ�สำ�คัญ:  การจัดการเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้
ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์

Abstract
The purposes of this action research were to 1) study how learning management 

using creative problem solving framework and 2) study the result of learning management 
for enhance the creative skills of collaborative problem solving on the topic of human and 
environment for grade 9 students. The participants were 41 grade 9 students studying in 
2nd semester, academic year 2016, at a Phitsanulok School. The research instruments were: 
1) 3 lesson plan using creative problem solving framework, 2) the learning reflect form, 
3) creative and collaborative problem solving ability test and 4) worksheet. The data were 
analyzed by using qualitative data analysis and quantitative data analysis.

The study found that 1) using learning creative problem solving framework consists 
of 5 main step: (1) understanding the problems by set goals and roles within a group, fact 
finding, exploring data and framing problems. (2) generating ideas. Thinking creatively and 
developing ideas (3) preparing for action. Strengths and weaknesses of group decisions 
making (4) appraising tasks. Planning and reflection and (5) action by take action and use of 
feedback, and 2) the results of the study showed that learning management using creative  
problem solving on the topic of human and environment to enhance grade 9 students  
creative and collaborative problem solving ability from creative and collaborative problem 
solving ability test are 56.85% that means students have creative and collaborative problem 
solving ability in high level accord with worksheet are 59.08% that show students have  
creative and collaborative problem solving ability in high level. 

Keywords:  Learning management using creative problem solving, creative and collaborative 
problem solving ability
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บทนำา
การศึกษาไทยในยุค 4.0 เป็นยุคที่สังคม

ไทยตอ้งส่งเสรมิทกัษะการผลติและ การสร้างสรรค์
สิง่ตา่งๆ (Creativity) ซึง่เปน็ทกัษะทีจ่ำาเปน็สำาหรับ
การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 สังคมในศตวรรษที่ 
21 ต้องการบุคลากรทีม่ทีกัษะความคดิสรา้งสรรค ์
เพื่อใช้ใน การสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในการ
ดำาเนินชีวิต (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) และ
สงัคมในศตวรรษที ่21 ยังตอ้งการการรว่มมอืหรอื
ทำางานร่วมกัน (Collaboration) และการทำางาน
เป็นทีมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา คนในสังคมแห่ง
ศตวรรษที่ 21 จึงจำาเป็นต้องมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ดัง
จะเห็นได้จาก องค์การเพ่ือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา ได้จัดโครงการประเมิน
ผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ที่มุ่งหวังให้
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วม
มือ (Collaborative Problem Solving) ด้วยการ
ใช้ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการทำางานแบบ
ร่วมมือ (OECD, 2013) สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
ที่ได้มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเกิดสมรรถนะที่สำาคัญ 
คือ ความสามารถใน การแก้ปัญหา ซึ่งเป็นความ
สามารถในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สามารถแสวงหาความรู้และ
ประยกุต์ใชค้วามรู้ในการแกไ้ขปญัหาได้ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551) ตลอดจนทำางานร่วมกับผู้อื่น
อยา่งสรา้งสรรค ์แสดงความคิดเหน็และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

นอกจากนีโ้ลกแหง่ศตวรรษที ่21 จดัเปน็
โลกแห่งสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (ไพฑูรย์ สินลา
รัตน์, 2557) โดยปัจจุบัน 5 ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระดบัชาติ ไดแ้ก ่ปญัหาขยะอเิลก็ทรอนกิส ์ปญัหา
สถานการณ์น้ำาและภัยแล้ง ปัญหาการบุกรุก
ป่า ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และปัญหา

มลพิษทางอากาศ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2559) ซึ่งปัญหาเหล่านี้จำาเป็นต้อง
ใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
มาแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ดังนั้นในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้
ความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่าง
สรา้งสรรคม์าใชใ้นการแกป้ญัหา โดยใชค้วามรูเ้รือ่ง 
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาให้มวลมนุษย์ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตามพบว่า นักเรียนในปัจจุบัน
ยังขาดความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์ ดังจะเห็นได้จากผลการประเมิน
การใช้ทักษะการแก้ปัญหา PISA 2012 พบว่า 
นักเรียนในประเทศไทยส่วนมาก มีทักษะการแก้
ปัญหาต่ำากว่าระดับมาตรฐาน (โครงการ PISA 
ประเทศไทย สสวท., 2557) นอกจากนี้ ยังพบ
สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดการทะเลาะเบาะ
แว้งในห้องเรียน ทั้งนี้ สาเหตุบางส่วนมาจาก
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ส่งผลให้ขาดความร่วม
มือกัน (เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2556) สอดคล้อง
กับผลการสังเกตของผู้วิจัย เมื่อสังเกตการเรียนรู้
ของนักเรียนห้องหนึ่งในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ณ โรงเรยีนแหง่หนึง่ในจงัหวัดพษิณโุลก รายวิชา
วทิยาศาสตร ์ดว้ยแบบสงัเกตการเรยีนรู ้พบวา่ เมือ่
ครใูหน้กัเรยีนแตล่ะคนแกไ้ขปญัหาในสถานการณ์
ที่กำาหนด วิธีการแก้ปัญของนักเรียนยังไม่มีความ
แปลกใหม่ นักเรียนยังขาด การวางแผนเพื่อแก้ไข
ปัญหา รวมถึงเมื่อครูให้นักเรียนทำางานกลุ่ม พบ
ว่า นักเรียนบางคนไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองและมีนักเรียนบางกลุ่มที่มอบภาระงานให้
สมาชิกคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบ ดังนั้น เมื่อผู้วิจัย
ได้ทำาการสำารวจด้วยแบบประเมินความสามารถ 
ในการแกป้ญัหาแบบร่วมมอือยา่งสรา้งสรรค ์พบวา่  
นักเรียนมีระดับความสามารถในการแก้ปัญหา
แบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในระดับต่ำา และผล
จาก การสัมภาษณ์ครูผู้สอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
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6 อย่างไม่เป็นทางการถึงพฤติกรรม การเรียนรู้
ของนักเรียนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ พบว่า 
บางครั้งนักเรียนไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่กำาหนด
เพียงคนเดียวได้ และการคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
ของนักเรียนยังไม่หลากหลาย อีกทั้ง ยังพบว่า
แนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูยังคงเน้นเนื้อหา
และไม่ได้เน้นถึงการนำาความรู้หรือทักษะไปใช้ใน
ชีวิตจริง จากสภาพปัญหาข้างต้น สะท้อนให้เห็น
ว่านักเรียนยังขาดความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้น จึงควรพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ให้แก่
นักเรียน

เมื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความ
สามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่าง
สรา้งสรรค ์พบวา่ การจดัการเรยีนรูแ้บบแกป้ญัหา
อย่างสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการจัด การเรียนรู้
หนึ่งที่ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ มีเหตุผล 
และเสริมสร้างให้นักเรียน มีทักษะท่ีจำาเป็นแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การ
สื่อสาร และความร่วมมือ (ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, 
2558) รวมถงึยงักอ่ให้เกดิความสามารถในการแก้
ปญัหาทีแ่ตกต่างจากเดิม และความสามารถในการ
เลอืกวธิกีารแกป้ญัหาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์
ปัญหา (ณฏัฐพงศ ์กาญจนฉายา, 2555) ทัง้น้ี การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ได้รับการพัฒนาจากนักวิชาการและนักการศึกษา
หลายทา่น ซ่ึงในปัจจบุนั Isaksen และ Treffinger 
(2004) ได้พัฒนารูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา
อยา่งสรา้งสรรค ์ทีก่ระตุน้ให้ผูรั้บการฝกึแกป้ญัหา
เกิดความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ที่สามารถนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริงได้ (นฤมล จันทร์สุขวงศ์, 2551) 

ดว้ยเหตผุลดังกลา่วขา้งต้น ผูว้จิยัจงึสนใจ
ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การแก้ปัญหาอย่าง

สรา้งสรรค ์ซึง่ผูวิ้จัยได้ประยกุตข์ัน้ตอนการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ง
แบ่งออกเป็นข้ันตอนย่อย 5 ข้ันตอน ได้แก่ ขั้น
ร่วมกันเข้าใจปัญหา ขั้นร่วมกันคิดหาวิธีการแก้
ปัญหา ข้ันร่วมกันเลือกและเตรียมการแก้ปัญหา 
ขัน้รว่มกนัวางแผนการแกป้ญัหา และขัน้รว่มกนัลง
มือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้
ปญัหาแบบรว่มมอือยา่งสรา้งสรรค ์เรือ่ง มนษุยก์บั 
สิ่งแวดล้อม สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้

โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ เร่ือง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ เร่ือง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การ ตามแนวคิดของชมัค (Schmuck, 2006) 
ซึ่งใช้กระบวนการวิจัยนี้ เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

กลุ่มเป้�หม�ย 

กลุ่ ม เ ป้ าหมาย  คื อ  นั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำานวน 41 คน ที่เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรยีนแหง่หนึง่ในจังหวดัพษิณโุลก โดยการเลอืก
อย่างเจาะจง โดยนักเรียนกลุ่มนี้เป็นนักเรียนสาย
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ที่มีผลการสำารวจ
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ความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ในระดับต่ำา

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. เครือ่งมือทีใ่ช้ศกึษาแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วม
มืออย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ 1.1) แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วม
มืออย่างสร้างสรรค์ เรื่อง มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 3 
แผน ใช้เวลาในการสอน 10 ชั่วโมง ซึ่งมีขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นร่วมกัน
เข้าใจปัญหา เป็นกระบวนการให้นักเรียนกำาหนด
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกและตั้งกฏระเบียบร่วม
กัน ตั้งคำาถาม สืบค้นและสำารวจข้อมูล แล้วระบุ
ปัญหา (2) ขั้นร่วมกันคิดหาวิธีการแก้ปัญหา เป็น 
กระบวนการฝึกให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์
แสวงหาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ด้วยการ
คิดหลากหลาย คิดนอกกรอบ คิดแปลกใหม่ (3) 
ข้ันร่วมกันเลือกและเตรียมการแก้ปัญหา เป็นขั้น
พิจารณาบอกข้อดี ข้อเสียของวิธีการแก้ปัญหา
แตล่ะวธิ ีโดยรว่มกนัพิจารณาถงึแผนการแกป้ญัหา
ว่าเหมาะสมกับบริบท ทรัพยากร เงื่อนไข และ
ปัจจัยสนับสนุนต่างๆ (4) ขั้นร่วมกันวางแผน
การแก้ปัญหา เป็นขั้นการประเมินทรัพยากรและ
แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา ด้วยการ
แสดงรายละเอียดขั้นตอนหรือแนวทางที่ใช้ในการ
แก้ปัญหา และ (5) ข้ันรว่มกันลงมอืปฏิบตั ิเปน็ขัน้
ท่ีให้นักเรียนร่วมกันดำาเนินการปฏิบัติตามแผนที่
วางไว ้โดยนำาวธีิการแก้ปญัหามาแกไ้ขสถานการณ์
ปัญหาท่ีกำาหนด แล้วให้นักเรียนร่วมกันสะท้อน
ผลของการแก้ปัญหา ทั้งนี้ แผนการจัดการเรียนรู้
ท้ัง 3 แผน ผา่นการตรวจสอบความเหมาะสมจาก 
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1, 

2 และ 3 มคีา่เทา่กบั 4.57, 4.61 และ 4.52 ตาม
ลำาดับ แสดงว่ากิจกรรมทัง้ 3 แผน มคีวามเหมาะสม 
มากที่สุด และ 1.2) แบบสะท้อนผลการจัดการ
เรียนรู้ ใช้สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวง
รอบ ซึ่งจะใช้บันทึกข้อมูลในแต่ละขั้นการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยการบันทึกจุดเด่น/ความสำาเร็จในการ
พฒันาความสามารถ จดุทีเ่ปน็ปญัหาและอปุสรรค 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
เพิ่มเติม ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้วิจัยและผู้สังเกตการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 
จำานวน 1 ทา่น ทีม่คีวามชำานาญและประสบการณ์
สอน 

2. เครื่องมือที่ใช้ศึกษาผลของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วม
มืออย่างสร้างสรรค์ มีดังนี้ 2.1) แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์ เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะข้อสอบเป็นแบบเขียนคำาตอบการแก้
ปญัหาสถานการณป์ญัหาทีเ่กิดข้ึนในชวิีตประจำาวัน  
จำานวนทั้งสิ้น 6 ข้อ และ 2.2) แบบบันทึก
กิจกรรมของนักเรียนในระหว่างจัดการเรียนรู้ ใช้
วดัความสามารถในการแกป้ญัหาแบบรว่มมอือยา่ง
สร้างสรรค์ของนักเรียน ซึ่งให้นักเรียนเขียนบันทึก
คำาตอบแบบบรรยาย ในระหว่างการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วย แบบบันทึกกิจกรรมเรื่องทรัพยากร
ปา่ไมแ้ละสตัวป์า่ ทีม่สีถานการณป์ญัหาการบกุรกุ
ทำาลายป่า แบบบันทึกกิจกรรมเรื่องทรัพยากรน้ำา
และดิน ที่มีสถานการณ์ปัญหาน้ำาเน่าเสีย และ
แบบบนัทกึกิจกรรมเรือ่งการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ที่มีสถานการณ์ปัญหาขยะในโรงเรียน 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดต่อ
ไปนี้ ข้ันวางแผน ศึกษาสภาพปัญหาและค้นคว้า
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ในวงรอบที่ 1 ขั้นปฏิบัติ ดำาเนินการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนที่วางไว้ ขั้นสังเกต สังเกตผลและ
เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยในระหว่างจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ และแบบ
บันทึกกิจกรรม และ ขั้นสะท้อนผล นำาข้อมูลที่
ได้มาสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้พัฒนา
และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในวงรอบที่ 2 
และ 3 ต่อไป เมื่อจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 วงรอบ  
ผูวิ้จัยดำาเนินการวดัความสามารถในการแกป้ญัหา
แบบรว่มมอือยา่งสรา้งสรรค์ของนกัเรียน ด้วยแบบ
ทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาแบบรว่ม
มืออย่างสร้างสรรค์ เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยทำาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีราย
ละเอียดดังนี้ 1) แบบสะท้อนผลการจัดการเรียน
รู้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
โดยการอ่านและจัดระเบียบข้อมูลออกเป็นกลุ่ม 
แลว้สรุปขอ้มลูทีไ่ด้ด้วยการเขยีนบรรยายเปน็ความ
เรียง ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล 
ด้วยการพิจารณาข้อสรุปจากข้อมูลทั้งสองแหล่ง
ว่าไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ โดยตรวจสอบข้อ
สรปุจากตวัผูว้จิยัเองและผูส้งัเกตการจดัการเรยีนรู ้ 
หากพบประเด็นที่ไม่สอดคล้องกัน จะมีการ
อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน 2) แบบบันทึก
กิจกรรม ผูว้จิยัอา่นขอ้มลู ตคีวาม วเิคราะหข์อ้มลู 
และสรุปข้อมูล แล้วตรวจให้คะแนน ซึ่งมีคะแนน
รวม 74 คะแนน จากนั้นแปลงคะแนนที่ได้เป็น
ร้อยละ แล้วแปลผลความสามารถเทียบเกณฑ์ที่
กำาหนด ดังน้ี ช่วงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.00-
100.00 แสดงวา่นกัเรยีนมคีวามสามารถในระดับ
สูงมาก ช่วงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.00-74.99 
แสดงว่านักเรียนมีความสามารถในระดับสูง ช่วง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.00 - 49.99 แสดงว่า

นักเรียนมีความสามารถในระดับปานกลาง และ
ช่วงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0 - 24.99 แสดงว่า
นักเรียนมีความสามารถในระดับต่ำา และ 3) แบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการแกป้ญัหาแบบรว่ม
มืออย่างสร้างสรรค์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ตรวจใหค้ะแนน ซึง่มคีะแนนรวม 76 คะแนน จาก
นัน้แปลงคะแนนทีไ่ดเ้ปน็ร้อยละ แล้วแปลผลความ
สามารถเทยีบเกณฑท่ี์กำาหนด ซึง่ใช้เกณฑเ์ดยีวกับ
แบบบันทึกกิจกรรม

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาแนวทางการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ เรื่อง มนุษย์กับสิ่ง
แวดล้อม สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
โดยมรีายละเอยีดดงันี ้1) ขัน้รว่มกนัเขา้ใจปญัหา: 
ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สื่อสารพูดคุยกันใน
กลุ่ม เพื่อกำาหนดบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมตาม
ความสามารถของแต่ละคน แล้วให้นักเรียนร่วม
กันสร้างกฏระเบียบภายในกลุ่ม เช่น การให้ความ
ร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น และรับทราบเป้า
หมายของกลุ่มร่วมกัน จากนั้นกระตุ้นให้นักเรียน
ร่วมกันทำาความเข้าใจปัญหาด้วยการตั้งคำาถามว่า 
ใคร ทำาอะไร ทีไ่หน อยา่งไร เชน่ “จากสถานการณ์
ดังกล่าว นักเรียนคิดว่าใครบ้างที่มีส่วนเก่ียวข้อง
กบัสถานการณ”์ และใชค้ำาถามเชือ่มโยงความรูเ้ดิม
ของนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนสำารวจและสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและน่าเชื่อ
ถือ แล้วให้นักเรียนร่วมกันระบุปัญหาด้วยการคิด
วเิคราะหแ์ละกลัน่กรองปญัหา นำาไปสูก่ารรว่มกนั
ระบุประเด็นปัญหา 2) ขั้นร่วมกันคิดหาวิธีการแก้
ปญัหา: ผูวิ้จยัเปดิโอกาสใหน้กัเรียนในกลุ่มรว่มกนั
ระดมความคดิวธิกีารแกป้ญัหาใหไ้ดม้ากทีส่ดุและ
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หลากหลาย ในเวลาท่ีกำาหนดเพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาการคิดคล่องแคล่ว ซึ่งนักเรียนสามารถคิด
วธิกีารแกป้ญัหาไดแ้ตกต่างกนัในเวลาทีจ่ำากดั และ
วิธีการนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้ (แบบสะท้อน
การจัดการเรียนรู้) จากน้ันให้นักเรียนวิเคราะห์
จัดกลุ่มแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียนร่วม
กันเสนอความคิดจากสถานการณ์ที่กำาหนด เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดยืดหยุ่น แล้ว
ให้นักเรียนร่วมกันคิดวิธีการแก้ปัญหาท่ีแตกต่าง
จากเดิม เป็นการฝึกให้นักเรียนได้พัฒนาการคิด
ริเริ่มของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่ม
ทุกคนแสดงความคิดเห็น และกระตุ้นให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นด้วยการเดินซักถามนักเรียน
รายบุคคล 3) ขั้นร่วมกันเลือกและเตรียมการแก้
ปญัหา: ผู้วจัิยให้นักเรยีนรว่มกนัสรา้งเกณฑท์ีใ่ช้ใน
การคัดเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม ด้วยการ
พิจารณาถึงความเหมาะสม ทรัพยากรข้อจำากัด 
และปัจจัยต่างๆ แล้วให้นักเรียนร่วมกันบอกข้อดี-
ข้อเสียของวิธีการแก้ปัญหาที่คัดเลือก จากนั้นครู
เปิดโอกาสใหนั้กเรยีนได้โตแ้ยง้และแสดงความคดิ
เห็น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งการ
โต้แย้งจะนำาไปสู่การได้มาซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหา
ที่เหมาะสม (แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้) 
และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม 4) ขั้นร่วม
กันวางแผนการแกป้ญัหา: ผู้วจิยัใหนั้กเรียนรว่มกนั
ประเมนิงาน ดว้ยการระบุวสัดุหรอืทรพัยากรท่ีต้อง
ใชใ้นการแกป้ญัหาจรงิ ภายใตเ้งือ่นไขและข้อจำากดั

ที่กำาหนด จากน้ันกระตุ้นให้นักเรียนออกแบบ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างละเอียด โดยการวาด
เป็นภาพหรือแผนผัง เช่น ในกิจกรรมปัญหาขยะ
ในโรงเรียนนักเรียนออกแบบและวาดภาพ บ้าน
แมว ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์จากเศษขยะในโรงเรียน
ที่สามารถใช้งานได้จริง (แบบบันทึกกิจกรรม) 
และส่งเสริมให้นักเรียนรับทราบถึงแผนการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่ม ด้วยการซักถาม
ข้อมูลจากสมาชิกในกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนร่วม
กันสะท้อนผลการแก้ปัญหา โดยผู้วิจัยชี้แนะให้
นักเรียนคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากวิธี
การแก้ปัญหาที่นักเรียนคัดเลือก 5) ขั้นร่วมกันลง
มอืปฏบิตั:ิ ผูว้จิยัสนบัสนนุใหน้กัเรยีนลงมอืปฏบิตัิ
ตามแผนทีว่างไว ้โดยใหน้กัเรยีนทกุคนดำาเนนิการ
แก้ปัญหาตามแผนและปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย จากนั้นนำาเสนอผลการแก้ปัญหาของ
กลุ่มหน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนกลุ่มอื่นๆ ร่วม
กันให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้วิจัยกระตุ้นให้นักเรียนตั้ง
คำาถาม รับฟัง และแสดงความคิดเห็น โดยกระตุ้น
ดว้ยการใหร้างวลัแกน่กัเรยีนทีถ่ามหรอืใหข้อ้เสนอ
แนะ (แบบสะท้อนการจัดการเรียนรู้) 

ตอนที ่2 ผลการศกึษาผลของการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วม
มืออย่างสร้างสรรค์ เรื่อง มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 
สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีราย
ละเอียดดังนี้ 
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จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ด้านการแก้ปัญหา ระหว่างและ

หลังการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งมี
ค่าเท่ากับร้อยละ 56.64 และร้อยละ 57.57 หรือ
มีความสามารถในระดับสูงตามลำาดับ 

ต�ร�งที่ 1 ผลการพิจารณาค่าเฉลีย่คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาแบบรว่มมอือยา่งสรา้งสรรค ์
ด้านการแก้ปัญหา ระหว่างและหลังการจัดการเรียนรู้

คว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�แบบร่วมมือ
อย่�งสร้�งสรรค์

ด้�นก�รแก้ปัญห�

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละจ�ก
แบบบันทึก
กิจกรรม

ระดับ

คะแนน
เฉลี่ยร้อย

ละจ�กแบบ
ทดสอบ

ระดับ
คว�ม

สอดคล้อง

1) ความสามารถในการร่วมกันเข้าใจปัญหา 52.32 สูง 56.46 สูง สอดคล้อง

2) ความสามารถในการร่วมกันคิดหาวิธีการแก้
ปัญหา 64.43 สูง 52.85 สูง สอดคล้อง

3) ความสามารถในการร่วมกันเลือกและเตรียม
การแก้ปัญหา 54.81 สูง 59.76 สูง สอดคล้อง

4) ความสามารถในการร่วมกันวางแผนการแก้
ปัญหา 53.59 สูง 58.13 สูง สอดคล้อง

5) ความสามารถในการร่วมกันลงมือปฏิบัติ 58.03 สูง 60.67 สูง สอดคล้อง

รวม 56.64 สูง 57.57 สูง สอดคล้อง

ต�ร�งที่ 2 ผลการพิจารณาค่าเฉลีย่ คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาแบบรว่มมอือยา่งสรา้งสรรค ์
ด้านผลผลิต 

คว�มส�ม�รถในก�รแก้
ปัญห�แบบร่วมมืออย่�ง
สร้�งสรรค์ ด้�นผลผลิต

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละจ�กแบบ
บันทึกกิจกรรม

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละจ�ก
แบบทดสอบ

ระดับ คว�มสอดคล้อง

1) ด้านการทำางาน 64.23 สูง 67.07 สูง สอดคล้องกัน

2) ด้านรูปแบบ 59.35 สูง 64.02 สูง สอดคล้องกัน

3) ด้านการเสริมแต่ง 60.37 สูง 64.02 สูง สอดคล้องกัน

รวม 64.23 สูง 65.04 สูง สอดคล้องกัน

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือปัญหา
อยา่งสรา้งสรรค ์ดา้นผลผลิต ระหวา่งและหลงัการ

จัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 64.23 และร้อยละ 65.04 หรือมีความ
สามารถในระดับสูงตามลำาดับ 
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จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความ
สามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่าง
สรา้งสรรค ์ระหวา่งและหลงัการจดัการเรยีนรู ้สอด
คล้งกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 56.85 และร้อยละ 
59.08 หรือมีความสามารถในระดับสูงตามลำาดับ

อภิปรายผล
ตอนที่ 1 แนวทางการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่าง
สรา้งสรรค ์มรีายละเอยีดดงันี ้1) ขัน้รว่มกนัเขา้ใจ
ปัญหา: ซึ่งเป็นขั้นตอนของการทำาความเข้าใจ รับ
รู้ความท้าทายของปัญหา ผ่านสถานการณ์ปัญหา
ท่ีกำาหนด การสำารวจข้อมูลและการระบุปัญหา 
ในขั้นนี้ควรใช้สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำาวัน โดยปัญหา
อาจเป็นเรื่องใกล้ตัวกับนักเรียน เข้าถึงง่ายและ
เหมาะสมกับวยั ซ่ึงงานวจิยันีใ้ช้สถานการณป์ญัหา
ที่มีลักษณะเข้าใจง่าย เป็นสถานการณ์ใกล้ตัว ซึ่ง
จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำาคัญของ
ปัญหาได้ง่ายย่ิงขึ้น เช่น ปัญหาขยะในโรงเรียน 
สอดคล้องกับ วู๊ด (2006) ที่กล่าวว่า กลยุทธ์
ในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความพยายามหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การใช้ปัญหาที่

เหมาะสมกับผู้เรียน ปัญหานั้นไม่ควรเป็นปัญหา
ที่ยากเกินไป อีกทั้ง ควรให้นักเรียนอภิปราย
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา ซึ่งการอภิปรายจะ
ช่วยให้นักเรียนทำาความเข้าใจปัญหาได้ดียิ่งข้ึน  
2) ขั้นร่วมกันคิดหาวิธีการแก้ปัญหา: เป็นขั้นที่ให้
นักเรียนร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์หาวิธีการ
แก้ปัญหา โดยในขั้นนี้ควรสนับสนุนให้นักเรียน
ในกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดด้วยการระดม
ความคิด ใช้เทคนิคการระดมสมอง เพื่อให้ได้วิธี
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และแปลก
ใหม่ โดยใช้คำาถามแล้วให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกัน
ระดมสมอง เสนอความคิด เพื่อคิดหาวิธีแก้ไข
ปัญหา สอดคล้องกับ พาสนา จุลรัตน์ (2548)  
ที่กล่าวถึงเทคนิคระดมสมองว่า การระดมพลัง
สมอง เปน็การเปดิประสบการณเ์พือ่ใหน้กัเรยีนได้
คดิหาวธิแีกป้ญัหาแลว้เสนอความคดิเพือ่แกป้ญัหา 
3) ขั้นร่วมกันเลือกและเตรียมการแก้ปัญหา: ใน
ขั้นนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันหาข้อสนับสนุน
และข้อโต้แย้งของวิธีการแก้ไขปัญหา ด้วยการให้
นกัเรยีนร่วมกนัอภปิราย และประเมนิขอ้ดี ขอ้เสยี 
ของวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียนคัดเลือก แล้วร่วม
กันหาข้อสนับสนุนและข้อโต้แย้งของวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นไปได้ โดยให้นักเรียนอ้างอิงหลักฐาน
ประกอบจากแหล่งอา้งองิทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละใหเ้หตผุล
อย่างสมเหตุสมผล ได้สอดคล้องกับ วนิดา ผาระ

ต�ร�งที่ 3 ผลการพิจารณาค่าเฉลีย่ คะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาแบบรว่มมอือยา่งสรา้งสรรค ์
ระหว่างการจัดการเรียนรู้จากแบบบันทึกกิจกรรม และหลังการจัดการเรียนรู้จากแบบ
ทดสอบ 

คว�มส�ม�รถในก�รแก้
ปัญห�แบบร่วมมืออย่�ง

สร้�งสรรค์

คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละจ�กแบบ
บันทึกกิจกรรม

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละจ�กแบบ
ทดสอบ

ระดับ คว�มสอดคล้อง

1) ด้านการแก้ปัญหา 56.01 สูง 57.96 สูง สอดคล้องกัน

2) ด้านผลผลิต 61.31 สูง 65.00 สูง สอดคล้องกัน

รวม 56.85 สูง 59.08 สูง สอดคล้องกัน
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นัด และ ประสาท เนืองเฉลิม (2561) ที่กล่าวว่า 
การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เป็นกระบวนการสร้าง
ปญัญา ทีจ่ะนำาพานักเรยีนไปสูก่ารคดิ ผา่นการนำา
เสนอข้อมูล บนหลักฐานสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ ซึ่ง
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
จะส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางการคิด
และการแสดงออก 4) ขั้นร่วมกันวางแผนการแก้
ปัญหา: ในขั้นนี้เป็นขั้นการประเมินงาน ออกแบบ
กระบวนการและสะท้อนผล ด้วยการประเมินข้อ
ผิดพลาดจากวิธีการแก้ปัญหาที่คัดเลือก ซึ่งในขั้น
นี้ควรสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกันดำาเนินการตาม
แผนที่วางไว้ โดยผู้วิจัยมีบทบาทสำาคัญในการ
วางแผนการแก้ปัญหาของนักเรียน ด้วยการให้คำา
ปรึกษาชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่นักเรียนในการ
วางแผนการแก้ปัญหา สอดคล้องกับ ณัฏฐพงศ์ 
กาญจนฉายา (2555) ที่กล่าวว่า แนวทางหนึ่งใน
การนำากระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ไปใช้
ให้ประสบความสำาเร็จนั้น คือ ในขณะทำากิจกรรม
การเรียนรู้ ผู้สอนควรปรับบทบาทของตนเอง
เป็นผู้นำาหรือผู้ควบคุม ทำาหน้าที่ในการสังเกต
และกระตุ้นนักเรียน โดยในบทบาทนี้ผู้วิจัยมีหน้า
ท่ีสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน นำา
นักเรียนทำากิจกรรม รวมถึง กระตุ้นให้นักเรียนมี
สว่นร่วมในการทำากจิกรรมและสง่เสรมิใหน้กัเรยีน
ดำาเนนิการตามแผน 5) ขัน้รว่มกนัลงมอืปฏิบติั: ใน
ขั้นนี้ให้นักเรียนออกมานำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
โดยแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างละเอียด และบอก
ถงึผลของการแก้ปัญหา นอกจากนีค้วรจดัใหม้กีาร
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ และสะท้อน
ผล โดยให้นักเรียนสะท้อนผลของการแก้ปัญหา
แบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ของตนเองและผู้อื่น 
สอดคล้องกับ วิภาพรรณ พินลา (2559) ที่กล่าว
ว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
คิดแก้ปัญหา ด้วยทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สรา้งสรรคท์ีเ่หมาะสมในศตวรรษที ่21 นัน้ ควรให้
นักเรียนได้สะท้อนความคิด และยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่นและแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงให้
นักเรียนตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

ตอนที่ 2 ผลของการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การส่งเสริมความสามารถในการแก้
ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ด้านการแก้
ปญัหา มรีายละเอียดดงันี ้1.1 ความสามารถในการ
รว่มกนัเขา้ใจปญัหา: นกัเรยีนเกดิการพฒันาความ
สามารถนี้ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในขั้น
ร่วมกันเข้าใจปัญหา ซึ่งพบว่าในขั้นนี้ช่วยส่งเสริม 
ใหนั้กเรยีนเขา้ใจบทบาทหนา้ทีต่ามความสามารถ
ของตนเอง เข้าใจกฏระเบียบของกลุ่ม นอกจาก
นี้นักเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้ทำาความเข้าใจ 
เกี่ยวกับปัญหา ด้วยการใช้คำาถาม เพื่อช่วยให้
นักเรียนได้รายละเอียดข้อมูลและเข้าใจถึงบริบท
ของปัญหา เพื่อนำาไปสู่การสืบค้นข้อมูล เกิดการ
ร่วมกันเห็นปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจง ทำาให้มอง
ปญัหาอย่างเปน็ระบบ ซึง่การมองปญัหาอยา่งเปน็
ระบบนัน้จะชว่ยใหท้ำาความเขา้ใจปญัหาไดด้ยีิง่ขึน้  
สอดคลอ้งกบั Gerald and Shozo (1998) ทีก่ลา่วว่า  
การมองปัญหาจากวิธีที่เป็นระบบ คือมองว่า
ปญัหาทีเ่กดิขึน้เปน็ส่วนหน่ึงของปญัหาทีใ่หญ่กวา่ 
จะช่วยให้สามารถคาดเดาถึงปัญหาที่อาจประสบ
ได้ นำาไปสู่การร่วมกันอภิปรายเพื่อกำาหนดปัญหา 
1.2 ความสามารถในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหา: 
นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการคิด
หาวิธีการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมในขั้นร่วมกันคิด
หาวิธีการแก้ปัญหา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนใน
กลุ่มระดมความคิดหาวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งพบว่า  
นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้จินตนาการและ
แนวคิดใหม่ๆ มาคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่หลาก
หลาย รวดเร็วในเวลาที่จำากัดและแตกต่างไป
จากเดิม ศิริภัสสร ศรเสนา (2557) ที่กล่าวว่า 
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กระบวนการคดิแกป้ญัหาอย่างสรา้งสรรค์ จะมกีาร
ประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ๆ รวมกับข้อเท็จจริงและ
จินตนาการมาใช้ในการคิดหาวิธีแก้ปัญหา และ
จากการวัดความสามารถในการคิดหาวิธีการแก้
ปญัหา ในระหวา่งและหลงัการจดัการเรยีนรู้ พบว่า  
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิด
หาวิธีการแก้ปัญหา หลังการจัดการเรียนรู้น้อย
กว่า ระหว่างการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุ
มาจาก ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้
ใช้กระบวนการกลุ่ม ใช้การระดมสมองและแลก
เปลี่ยนความคิดกับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม จึง
ทำาให้ได้แนวคิดที่หลากหลายกว่าคิดด้วยตนเอง
เพียงคนเดียว สอดคล้องกับปิยะมาศ เจริญชัย 
(2558) ที่กล่าวว่า การระดมสมองจะกระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดความคิดใหม่ๆ ที่หลากหลาย ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลการจดัการเรยีนรูใ้นแตล่ะวงรอบ
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันระดมสมอง เพื่อนำา
เสนอแนวคิดที่หลากหลายและสร้างสรรค์ 1.3) 
ความสามารถในการร่วมกันเลือกและเตรียมการ
แก้ปัญหา: นักเรียนร่วมกันพัฒนาทางเลือกใน
การแก้ปัญหา ด้วยการกลั่นกรองรายละเอียด
และความเป็นไปได้ของวิธีการแก้ปัญหา ผ่านการ
คิดละเอียดละออ กำาหนดเกณฑ์การคัดเลือกวิธี
แก้ปัญหา อภิปราย และประเมินข้อดี-ข้อเสียของ
วิธีการแก้ปัญหา และร่วมกันหาข้อสนับสนุนและ
ข้อโต้แย้งของวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ ด้วย
หลักฐานหรือข้อมูลที่สมเหตุสมผล แล้วทำาการ
ประเมินแล้วคัดเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
ที่สุด สอดคล้องกับ Hodson (2008) ที่กล่าวว่า  
นักวิทยาศาสตร์จะต้องสามารถสนับสนุน 
คำากล่าวอ้าง ด้วยอธิบายข้อสรุป หรือคำากล่าว
อ้างต่างๆ ด้วยหลักฐานหรือเหตุผลที่เหมาะสม 
1.4) ความสามารถในการร่วมกันวางแผนการ
แก้ปัญหา: นักเรียนได้พัฒนาความสามารถนี้  
ในข้ันร่วมกันวางแผนการแก้ปัญหา โดยนักเรียน
จะไดอ้อกแบบและวางแผนกระบวนการแกป้ญัหา

อย่างสร้างสรรค์ แสดงรายละเอียดขั้นตอนที่ใช้
ในการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ สอดคล้องกับ  
Lewin and Reed (1998 อ้างอิงใน สิทธิชัย 
ชมพูพาทย์, 2554) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบ
หนึ่งของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คือ การ
ดำาเนินการตามแผน โดยการค้นหาและยอมรับ
วิธีการแก้ปัญหา ด้วยการตรวจสอบและปฏิบัติ
ตามแผนการดำาเนินงานที่วางไว้ และ 1.5) ความ
สามารถในการร่วมกันลงมือปฏิบัติ: จากการ
จดัการเรยีนรูพ้บวา่ การจดับรรยากาศในหอ้งเรยีน
ให้มีความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด 
จะทำาให้นักเรียนเกิดการทำางานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนกล้าซักถาม กล้าแสดง
ความคิดเห็น และกล้าให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่ม 
อื่น สอดคล้องกับ Hamza and Griffith (2006) 
ทีก่ลา่ววา่ การจดับรรยากาศในหอ้งเรียนใหม้คีวาม
สนุกสนาน มีความอบอุ่นและผ่อนคลาย จะทำาให้
นกัเรียนเกดิความไวเ้นือ้เชือ่ใจซึง่กนัและกนั สง่ผล
ให้เกิดการทำางานกลุ่มร่วมกัน 

2. การส่งเสริมความสามารถในการแก้
ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ด้านผลผลิต 
มีรายละเอียดดังนี้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นการเปิด
โอกาสใหน้กัเรยีนใชค้วามสามารถในการแกป้ญัหา
แบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันคิดหาวิธี
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย แตกต่างไปจากเดิม 
นักเรียนใช้การคิดนอกกรอบ ในการออกแบบสิ่ง
ประดิษฐ์ ทำาให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน
สามารถนำาไปใชแ้กไ้ขปญัหาไดแ้ละตรงกบัมลูเหตุ
ของปัญหา ซึ่งชิ้นงานที่นักเรียนสร้างขึ้นมีความ
แปลกใหม่ แตกต่างจากเดิม และช้ินงานที่สร้าง
ข้ึนยังมีความสวยงามและมีความประณีตอีกด้วย 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยะมาศ เจริญชัย 
(2558) ได้ทำาการศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ สำาหรับนักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันร่วมกับเทคนิคการคิด
นอกกรอบ โดยนำาความคิดสรา้งสรรค ์การคดินอก
กรอบ คิดแปลก แตกต่างไปจากเดิม มาออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์ พบว่า นักเรียนมีคะแนนความคิด
สรา้งสรรค ์ดา้นผลผลติ หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน
อย่างมีนัยสำาคัญ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จึงควรมีการศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ที่เหมาะสม 
เช่น การแบ่งกลุ่ม หรือการกำาหนดบทบาทหน้าที่
ในกลุ่ม

2. จากการศกึษาผลการจัดการเรยีนรูโ้ดย
ใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่า นักเรียน
เกิดการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เปรียบเทียบข้อดี-
ข้อเสียของวิธีการแก้ปัญหา ด้วยการโต้แย้ง และ
สะท้อนผลของการแก้ปัญหา ทำาให้เห็นว่าควรมี
การศกึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบแกป้ญัหาอยา่ง
สร้างสรรค์ ที่พัฒนาทักษะหรือความสามารถใน
การโต้แย้ง หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียน
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