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การศึกษาครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้โครงงานที่เน้ นจิตและสังคม และ 2) เพื่อศึกษาผล
ของการใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตและสังคม ดาเนินการวิจยั 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒนาและสร้ างรูปแบบการเรี ยนรู้
โครงงานที่ เน้ น จิต และสังคม โดยการศึกษาเอกสารและการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญจานวน 6 ท่าน จึงนารูป แบบการเรี ยนรู้ ที่
พัฒนาขึน้ ไปศึกษานาร่ องเพื่อวิเคราะห์ค่าประสิทธิ ภาพ กาหนดเกณฑ์ประสิทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 75/75 พร้ อมทัง้ ปรับปรุงและ
พัฒนาให้ เหมาะสม ระยะที่ 2 นารูปแบบการเรี ยนรู้ที่พัฒนาขึน้ ไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
จานวน 34 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 17 คน และกลุ่มควบคุม 17 คน เครื่องมือการวิจยั ประกอบด้ วย คาถามการสนทนากลุม่ แผน
กิจกรรมตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่ เน้ น จิตและสังคม และแบบวัด พฤติกรรมแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ มีการเก็บ ข้ อมูล
พฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม การวิจยั ระยะที่ 1 พบว่า รูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตและสังคมที่พฒ
ั นาขึน้ มี 5 องค์ประกอบ คือ 1)
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) หลักการของรูปแบบ 3) ขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรมสาหรับผู้เรียนแบ่งเป็ น 4) บทบาทผู้สอนและผู้เรียน
และ 5) การวัดและประเมินผลของรูปแบบ ซึ่งรูปแบบการเรี ยนรู้ที่สร้ างขึน้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์
E1/E2 = 78.18/82.74 การวิจัยระยะที่ 2 พบว่า ผู้เรี ยนกลุ่มทดลองได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ น จิตและสังคมมี
พฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์แตกต่างกับผู้เรียนกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า ด้ านพฤติกรรมค้ นหาความจริ ง และด้ านพฤติกรรมค้ นหาความคิด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
พฤติกรรมรับรู้ปัญหา พฤติกรรมค้ นหาปั ญหา พฤติกรรมค้ นหาวิธีแก้ และพฤติกรรมค้ นหาคาตอบ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ โดยผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายด้ านสูงกว่ากลุม่ ควบคุม การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จากการ
วิจยั 2 ระยะ พบว่ารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตและสังคม เรียกว่า 5I Model ซึ่งมีขนั ้ การเรี ยนรู้สาหรับผู้เรี ยน 5 ขัน้ คือ ขัน้
เกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration) ขัน้ ระบุและวิเคราะห์ปัญหา (Identification and Analysis) ขัน้ กาหนดวิธีการแก้ ปัญหา ออกแบบ
และวางแผน (Idea Illumination, Design and Plan) ขัน้ ปฏิ บัติ โครงงาน (Invention, Evaluation and Improvement) และขั น้
แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ (Innovation Exchange) และแนวทางส าหรั บ ผู้ส อน (PDA) แบ่งเป็ น 3 ระยะ คื อ ระยะเตรี ยมความพร้ อ ม
(Preparing) ระยะดาเนินกิจกรรม (Doing) และระยะประเมินผล (Assessment)
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The objectives of this study were as follows: 1) to develop a psychosocial project-based learning
model; and 2) to study the results of a psychosocial project-based learning model. This research has two phases:
Phase one; to develop a psychosocial project-based learning model by using a focus group discussion to collect the
data from six experts. A pilot study was conducted to investigate the efficiency of a psychosocial project-based
learning model. In Phase two; there was an experiment with a psychosocial project-based learning model for sixteen
hours with thirty-four samples who studied at in Grade Six, who were divided into two groups of seventeen students in
an experimental and a control group. An experimental research design was used to study the differences in the
creative problem-solving behavior between these two groups. The research tools in this study consisted of a focus
group question, activity plans for a psychosocial project-based learning model, and a creative problem-solving
behavior assessment. The data were analyzed by content analysis, the efficiency of processes or efficiency of
product effectiveness to a standard 75/75 and compared the mean with analysis of covariance. The results of phase
one found the following: (1) the psychosocial project-based learning model consisted of five components, which
included: (1) purpose; (2) principle; (3) process; (4) role of instructor and learner; and (5) measurement and
assessment. (2) The efficacy of the model was E1/E2 = 78.18/82.74. In phase two, the results revealed that the
experimental group had a statistically higher score for creative problem-solving behaviors than the control group at a
.05 level of statistical significance. The study found the experimental group had a higher score in the two dimensions
of creative problem-solving behaviors, fact finding behavior, and idea finding behavior than the control group with a
statistical significance at .05 level. The results also revealed that experimental group had a higher score in terms of
four dimensions of creative problem-solving behaviors, mess finding behavior, problem finding behavior, solution
finding behavior, and acceptance finding behavior than the control group without any statistical significance. The
experimental group had an overall average score and each dimension was higher than the control group. The result
from two phases indicated a psychosocial project-based learning model called the 5I Model. There are five learning
stages of processes for students: (1) Inspiration; (2) identify and analysis; (3) Idea Illumination, Design, and Planning;
(4) Invention, Evaluation, and Improvement and (5) Innovation Exchange. Moreover, the guidelines for teacher found
three processes called PDA; (1) Preparing, (2) Doing, and (3) Assessment.

Keyword : Psychosocial Preject-Based Learning, Creative Problem Solving Behaviors, Grade Six Students
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ความสามารถในการแก้ ปัญหาเป็ นทักษะสาคัญสาหรับทุกคน เนื่องจากการดาเนินชีวิต
ในแต่ละวันจะต้ องพบเจอสถานการณ์ ต่าง ๆ และปั ญหาใหม่ๆอยู่เสมอ (มาโกะโตะ ทาคาฮาฉิ .
2551: 2) การแก้ ปัญหานัน้ คือการกาหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อไปสูเ่ ป้าหมาย (Santrock W. J.
2009: 331) เพื่อให้ สามารถแก้ ปัญหานัน้ มนุษย์จึงจาเป็ นต้ องแสดงออกถึงพฤติกรรมแก้ ปัญหา
หลังจากคิดหาทางออกของปั ญหาได้ อย่างสร้ างสรรค์ เพื่อให้ ตนเองบรรลุเป้าหมาย ในปั จจุบนั นี ้
ประเทศไทยก้ าวสู่ศตวรรษที่ 21 เป็ นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทังเรื
้ ่ องการเมือง วิถีชีวิต วัฒนธรรม
รวมทังสิ
้ ่งแวดล้ อมบริ บทรอบตัว (พิมพันธ์ เดชะคุปต์; และพเยาว์ ยินดีสุข. 2558: 1) การเตรี ยม
ผู้เรี ย นในวัน นี ใ้ ห้ มี ทัก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 นัน้ มี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ ให้ เยาวชนเหล่านัน้
สามารถดารงชีวิตในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ มีความสามารถและพร้ อมที่จะเผชิญ หน้ า
กับสถานการณ์ ในสังคม สภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคต (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย. 2556,
เมษายน – มิ ถุน ายน: 49) ซึ่ง หลัก สูต รการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 ได้ ก าหนดให้
ความสามารถในการแก้ ปัญหาเป็ น 1 ใน 5 ของสมรรถนะสาคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4)
ที่ม่งุ ให้ เกิดขึ ้นในตัวผู้เรี ยน และอีก 4 สมรรถนะ ได้ แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิ ด ความสามารถในการใช้ ทั ก ษะชี วิ ต และความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4) ซึ่งเป็ นทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ที่ผ้ สู อนควรพัฒนาให้ เกิด
ในตัวผู้เรี ยนโดยการออกแบบกิจกรรมหรื อการเรี ยนรู้เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกและซึมซับทักษะเหล่านัน้
ด้ วยเช่นกัน (วิจ ารณ์ พานิ ช. 2559: 11-13) เพื่ อให้ เป็ น ไปตามจุดหมายของหลักสูตร ที่ มุ่งให้
ผู้เรี ยนมีปัญญา มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ความสามารถในการแก้ ปัญหา จึง
เป็ นทักษะหนึง่ ที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมบนพื ้นฐานของหลัก
เหตุผล คุณ ธรรมและข้ อมูลสารสนเทศ เข้ าใจความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ ใ นการป้องกันและแก้ ไขปั ญหา และมีการ
ตัด สิ น ใจที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยค านึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ เกิ ด ขึน้ ต่อ ตนเอง สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 3-4) การแก้ ปัญหาถือเป็ นการเรี ยนรู้ผ่านประสบการณ์ ซึ่งเป็ นส่วน
หนึง่ ของการใช้ ชีวิต (Fisher R. 1988: 2)
จากโครงการประเมินผลผู้เรี ยนร่วมกับนานาชาติ( PISA) ปี ค.ศ. 2015 ผลของสมรรถนะ
ด้ านการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือหรื อ CPS (Collaborative Problem Solving) ประกอบ 3 สมรรถนะ

2
คือ การสร้ างและเก็บรักษาความเข้ าใจที่มีร่วมกัน การเลือกวิธีการดาเนินการที่เหมาะสมในการ
แก้ ปัญหา และ การสร้ างและรักษาระเบียบของกลุ่ม (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี . 2560: 21) ที่ ผ้ ูเรี ยนต้ องใช้ ทัง้ ทักษะการแก้ ปัญ หา และ
ทักษะการทางานแบบร่วมมือกับเพื่อนในกลุม่ ทาภารกิจในข้ อสอบให้ สาเร็ จลุลว่ ง จากสถานการณ์
ในชีวิตจริ งที่สมาชิกในกลุ่มต้ องร่วมกันแก้ ปัญหาผ่านการทาข้ อสอบด้ วยคอมพิวเตอร์ และผู้เรี ยน
เป็ นหนึ่งในสมาชิ ก ของกลุ่ม ที่ ต้ องท าความเข้ า ใจกับ เป้าหมายและเงื่ อ นไขของภารกิ จ ที่ ได้ รับ
มอบหมาย รู้บทบาทหน้ าที่ของตนเองและเพื่อน แล้ วสื่อสาร แบ่งปั นข้ อมูล ร่ วมกันแก้ ปัญหากับ
เพื่อนในกลุ่มให้ สาเร็ จ ผลการทดสอบ พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการแก้ ปัญหา
แบบร่ วมมื อ 436 คะแนน (ค่าเฉลี่ ย OECD 500 คะแนน) โดย กลุ่ม โรงเรี ยนเน้ นวิทยาศาสตร์ มี
คะแนน 559 คะแนน อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดห้ าอันดับแรก และกลุ่ม
โรงเรี ย นสาธิ ต ของมหาวิท ยาลัย มี ค ะแนน 520 คะแนน ซึ่ง สูง กว่า ค่าเฉลี่ ย OECD ส่วนกลุ่ม
โรงเรี ยนอื่น ๆ ยังคงมีคะแนนต่ากว่า ค่าเฉลี่ย OECD (ส่วนประชาสัม พันธ์ ศูนย์ PISA แห่งชาติ.
2560, 24 พฤศจิกายน) โดยแต่ละสมรรถนะคิดเป็ นสัดส่วนของผู้เรี ยนที่ตอบถูกสูงที่ สุด คือ การ
สร้ างและการรั กษาความเข้ าใจที่ มี ร่วมกัน ร้ อยละ 46.8 รองลงมาคื อ การสร้ างและการรัก ษา
ระเบี ย บของกลุ่ม ร้ อยละ 44.7 และต่ าที่ สุดคื อ การเลื อกวิธี การด าเนิ น การที่ เหมาะสมในการ
แก้ ปัญ หา ร้ อยละ 41.6 (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี . 2560: 21) และยังพบข้ อ สัง เกตว่า เพศ เป็ น ตัวแปรที่ ส่ง ผลต่อการแก้ ปั ญ หาแบบ
ร่ วมมื อ คือ ผู้เรี ยนหญิ งมี คะแนนสมรรถนะการแก้ ปัญ หาแบบร่ วมมื อ สูงกว่าผู้เรี ยนชายในทุก
ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ค่าเฉลี่ย OECD ผู้เรี ยนหญิ งมีคะแนนสูงกว่าผู้เรี ยนชาย 29 คะแนน ส่วน
ประเทศไทยผู้เรี ยนหญิ งมีคะแนนสูงกว่าผู้เรี ยนชายถึง 35 คะแนน การที่ผ้ เู รี ยนหญิ งมีคะแนนสูง
กว่าผู้เรี ยนชายนัน้ มี ความสัม พันธ์ ต่อเจตคติที่ดีที่ผ้ ูเรี ยนหญิ งมีต่อการทางานเป็ นที มมากกว่า
ผู้เรี ยนชาย (ส่วนประชาสัมพันธ์ศนู ย์ PISA แห่งชาติ. 2560, 24 พฤศจิกายน)
ซึ่งแตกต่างจากในอดีต ที่ การทดสอบการแก้ ปัญ หาของ PISA ในปี ค.ศ. 2003 และ ปี
ค.ศ. 2012 นัน้ เป็ น การประเมิ น การใช้ ทัก ษะการแก้ ปั ญ หาเพี ย งอย่า งเดี ย ว จากโจทย์ ที่ เป็ น
สถานการณ์ ในชีวิตจริ ง และเป็ นการทาข้ อสอบในเล่ม แบบทดสอบ (เอกริ นทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์ .
2557, พฤศจิกายน – ธันวาคม) แต่ปี ค.ศ. 2015 นัน้ มี ทงั ้ การทดสอบสมรรถนะการแก้ ปัญ หา
แบบร่วมมือ เป็ นการทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่ งได้ ผลดังกล่าวไปแล้ วข้ างต้ น และการทดสอบ
ทักษะการแก้ ปั ญ หา ซึ่งประกอบไปด้ วย 4 กระบวนการ ได้ แก่ การส ารวจและท าความเข้ าใจ
ปัญหา การนาเสนอและคิดหาวิธีแก้ ปัญหา การวางแผนและดาเนินการแก้ ปัญหา และการติดตาม
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และการสะท้ อนความคิดเห็น พบว่า ในแต่ละทักษะสัดส่วนของผู้เรี ยนที่ ตอบถูกไม่ถึง ร้ อยละ 50
โดยทักษะการสารวจและทาความเข้ าใจปั ญหามีสดั ส่วนที่ตอบถูกสูงที่สุดเป็ นร้ อยละ 46.9 และ
ทักษะการติดตามและสะท้ อนความคิดเห็นมีสดั ส่วนที่ตอบถูกเพียงร้ อยละ 41.7 (โครงการ PISA
ประเทศไทย สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. 2560: 22) อีกประการหนึ่งคือ
ปั ญ หาที่ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึ กปฏิ บัติในชัน้ เรี ยนส่วนใหญ่ มักเป็ นปั ญ หาที่ มี ความชัดเจน (Well-defined
problems) แต่ปัญหาที่ผ้ เู รี ยนพบนอกโรงเรี ยนล้ วนเป็ นปั ญหาที่คลุมเครื อ (Ill-defined problems)
ทังสิ
้ น้ (Eggen Paul; และKauchak Donald P. 2013: 258) อันเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ ผ้ เู รี ยน
ขาดความสามารถในการคิดและความสามารถในการแก้ ปัญหา ซึ่งความสามารถในการแก้ ปัญหา
สามารถฝึ กฝนและพัฒนาได้ (ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์;ปภาวดี ทวีสขุ ; และนันธิดา วัดยิ ้ม. 2559:
112) ดัง นัน้ ผู้ สอนจึ ง ต้ อ งให้ ความส าคัญ และจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้เรี ย นมี
ความสามารถในการคิ ด และความสามารถในการแก้ ปั ญ หา ที่ จ ะท าให้ ผ้ ูเรี ย นแสดงออกถึ ง
พฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และเป็ นประโยชน์ตอ่ การนาไปใช้ แก้ ไขปัญหาที่ผ้ เู รี ยนพบ
เจอทังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยน และส่งผลดีตอ่ การเรี ยนของผู้เรี ยนให้ ได้ มากที่สดุ
จากการศึกษางานวิจยั ในอดีต ที่ทาการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหา
การคิดแก้ ปัญหาและความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของสถานศึกษาในประเทศ
ไทย พบว่า มีการพัฒ นาความสามารถดังกล่าวด้ วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 5 รู ปแบบ คือ 1)
งานวิจัยที่ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ กิจกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (ภาวินี
บุญ ธิ ม า. 2553; ศิริพ ร แก้ วอ่อน. 2557) 2) งานวิจัยที่ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้
วิธีการสอนแบบสืบเสาะ ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ใช้ วิธีการสอนแบบสืบเสาะโดยไม่สอดแทรก
กิ จ กรรมอื่ น ๆ (นัส ริ น ทร์ บื อ ซา. 2558; ดวงพร สมจัน ทร์ ต า. 2559) และใช้ วิธี ก ารสอนแบบ
สืบเสาะโดยสอดแทรกกิจกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (จิราภรณ์ เป็ งวงศ์. 2546; อาทิยา
พีระกาลกุล. 2556; ปิ ยะรัตน์ เพชรเชนทร์ . 2558; ชลอ จีนตุง. 2552) ในขันขยายความรู
้
้ ตาม
แนวคิดของ (Torrance E.P. 1988) 5 ขัน้ คือขันการค้
้
นพบความจริ ง ขันการค้
้
นพบปั ญหา ขันการ
้
ตัง้ สมมติ ฐ าน ขัน้ การค้ น พบค าตอบ และขัน้ การยอมรั บ ข้ อ ค้ น พบ (ชลอ จี น ตุง . 2552: 49)
เช่นเดียวกับ (จิราภรณ์ เป็ งวงศ์. 2546: 27-28) ที่ได้ ใช้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะ 4
ขันตอน
้
ตามแนวคิดของ สสวท. (2540) คือขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน ขันสอน
้
ขันสรุ
้ ป และขันน
้ าความรู้
ไปใช้ โดยได้ เสริ มกิจกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของ (Torrance E.P. 1988: 85) ในขัน้
สรุ ปและนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ เ ช่นกัน 3) งานวิจัยที่ ศึกษาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบใช้
โครงงานเป็ นฐาน ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานโดยไม่
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สอดแทรกกิจกรรมหรื อเทคนิคอื่น ๆ (ฐิ ตินนั ท์ โจณะสิทธิ์. 2549; พิศมัย วราชุน. 2550; เลิศพิทย
ภูมิ ณัฐพร. 2549) มีทงการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้แบบโครงงานตาม STEM Education จากการศึกษาของ
(ดารารัตน์ ชัยพิลา. 2558) ที่ถูกนาไปใช้ เพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ ปัญหาควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วย และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ น
ฐานโดยการสอดแทรกกิจ กรรมการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ค้นพบแนวทาง
แก้ ปัญ หาและวางแผนแก้ ปัญ หาในการทาโครงงานและพัฒ นาความสามารถในการคิดและทา
โครงงานวิทยาศาสตร์ (แจ่มจันทร์ ทองคุ้ม. 2545 ; มิณฑกาญจน์ บุพศิริ. 2552) 4) งานวิจยั ที่
ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหา
ให้ แก่ผ้ เู รี ยน (อภิชยั เหล่าพิเดช. 2556; บุญเหลือ หอมเนียม. 2559) ถึงแม้ การจัดการเรี ยนรู้แบบ
ใช้ ปัญหาเป็ นฐานจะเป็ นแนวทางที่ชว่ ยพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะการแก้ ปัญหาและทักษะการคิดขัน้
สูงดีขึ ้น แต่ (Stefanou Candice; และคนอื่น ๆ. 2013: 112) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้
ปั ญ หาเป็ นฐาน เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน เนื่องจากการ
จัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานเริ่ มต้ นด้ วยการใช้ คาถามหรื อปั ญหาจากชีวิตจริ งกระตุ้นให้
ผู้เรี ย น เกิ ด การเรี ย นรู้ และ 5) งานวิจัย ที่ ศึก ษาการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (สิราวรรณ ศรี มว่ ง. 2558; บุญเหลือ หอมเนียม. 2559)
ดังนัน้ ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์จงึ มีความสาคัญและควรพัฒนาให้
เกิ ดขึน้ ในผู้เรี ยนทุกระดับชัน้ จะเห็นว่ามี แนวทางในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ หลายแนวทางที่
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ แต่การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิถือว่าปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ สอดคล้ องกับ (เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์ . 2557) ที่ทาการศึกษา
ปัจจัยในการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานและกระบวนการเรี ยนรู้แก้ ปัญหาเชิงสร้ างสรรค์ที่
ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ ปัญหาเชิงสร้ างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
พบว่า ตัวแปรกิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นอีกตัวแปรหนึ่งที่ ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ และจากข้ อมูลเพิ่มเติมเชิงคุณภาพ พบว่า การศึกษาโดยการลงมือปฏิบตั ิ การทา
โครงงานเดี่ยวและกลุ่มนัน้ ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ นอกจากนัน้
(ญาณี เพชรแอน. 2557 ) ยังให้ ข้อเสนอแนะในการวิจัย เกี่ ยวกับกระบวนการแก้ ปัญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์ ว่า ควรมีการศึกษาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีและความคิดวิจารณญาณ ใน
การจัดการเรี ยนรู้การแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ด้วย จึงทาให้ ผ้ วู ิจั ยสนใจที่จะพัฒนารู ปแบบการ
เรี ยนรู้โครงงานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
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การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning) เป็ นวิธีการสอนที่
ท าให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ เชิ ง รุ ก (Active Learning) ซึ่ง เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนมี ส่ว นร่ วมในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม เรี ยนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒ นาทักษะการแก้ ปัญ หา และคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของการดาเนินโครงงาน (พิม พันธ์
เดชะคุป ต์ ; และพเยาว์ ยิ น ดี สุข . 2559: 7-12) ปรั ช ญาและแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ย อมรั บ กัน อย่า ง
แพร่ ห ลายในการสนั บ สนุ น แนวคิ ด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก คื อ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ
(Collaborative Learning) ซึ่งเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นการเรี ยนรู้แบบรวมมือกันและมีเป้าหมาย
เดียวกัน และปรัชญาการศึกษาพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism) ซึ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จาก
การลงมือกระทาที่เรี ยกว่า การเรี ยนรู้ ด้ วยการลงมือปฏิบตั ิ (Learning by Doing) ซึ่งมีแนวคิดมา
จากนักปรัชญาการศึกษาคนสาคัญคือ John Dewey ซึง่ การเรี ยนรู้ในลักษณะนี ้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับ
อิสระในการริ เริ่ มความคิด ลงมือทาตามที่คิด เกิดองค์ความรู้ งอกงามภายในตน (วิจารณ์ พานิช.
2555ก: 4-5; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ; และพเยาว์ ยินดีสุข. 2559: 4-5) วิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้
โครงงานเป็ นฐาน เป็ นการประยุกต์ใช้ แนวคิดมาสูก่ ารเรี ยนการสอน โดยผู้เรี ยนต้ อ งแสวงหาความรู้
และรับผิดชอบการเรี ยนรู้ ของตนเอง (Self-Directed Learning) (บูรชัย ศิริมหาสาคร. 2547: 2829) โดยผู้สอนจะคอยแนะนา ให้ กาลังใจ เป็ นที่ปรึ กษา เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนทางานได้ บรรลุเป้าหมาย
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ; และพเยาว์ ยินดีสขุ . 2559: 8) ดังนัน้ การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ น
ฐานนัน้ มุ่งให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ การทางานร่ วมกับผู้ อื่นเพื่ อพลิตชิน้ งานและสร้ างองค์ความรู้ ด้ วย
ตนเองโดยการสื บเสาะหาความรู้ ตามความสนใจ จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยการเรี ยนรู้
โครงงานหรื อการทาโครงงานในผู้เรี ยนระดับประถมศึกษาพบว่า ปั ญหาในการทาโครงงงาน ของ
ผู้เรี ยนระดับประถมศึกษา จากการศึกษาของ (วัฒ นา เอี่ยวเส็ง. 2544) ที่ ทาการศึกษาการจัด
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ในโรงเรี ยนประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาระบุว่า ผู้สอนขาด
ทักษะในการจัดทาโครงงาน ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุน ผู้เรี ยนมีความรู้ ในการจัดโครงงาน
ทาไม่เพียงพอ ผู้เรี ยนมีเวลาไม่เพียงพอ ผู้เรี ยนอ่านภาษาไทยไม่คล่องเป็ นอุปสรรคในการทางาน
ดังนัน้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีการพัฒนาการเรี ยนรู้ทงในและนอกห้
ั้
องเรี ยนด้ วยตนเอง เทคนิคการกากับ
ตนเอง (Self – Regulation) เช่น การจัดทาตารางอ่านหนังสือ การศึกษาค้ นคว้ าความรู้ใหม่ ๆ จาก
อินเตอร์ เน็ตในการเรี ยนรู้แบบโครงงานร่วมด้ วย (ชโลธร ใจหาญ;อสมา มาตยาบุญ; และธัญธัช วิ
ภัตภิ มู ิประเทศ. 2559: 872-873) นอกจากนันแล้
้ ว จากการวิจยั ของ (ศศิมา อินทนะ. 2551: 96)
เกี่ยวกับ ผลของการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบการประเมินตามสภาพจริงที่มีตอ่
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ได้ ให้
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ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การพัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหาของผู้เรี ยน ควรใช้ ลกั ษณะการ
ฝึ ก ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกทักษะการคิดแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง โดยมีผ้ สู อนเป็ นเพียงที่ปรึกษาเท่านัน้ โดย
ควรพัฒนาทักษะการบอกปั ญหา การหาสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ ปัญหา และการอภิปรายผล
ให้ มากขึ ้น เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ูจกั วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ จากสถานการณ์และแก้ ปัญหาได้ ถกู ต้ อง
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจทาการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานสอดแทรก
กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ซึง่ เหมาะกับการสอนแบบโครงงานเนื่องจากเป็ นลักษณะ
การสอนแบบกลุม่ หรื อทีมที่ร่วมกันเรี ยนรู้ ซึง่ กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ใช้ วิธีการของ
กลุม่ ผู้เรี ยนที่อยูใ่ นกลุม่ จะได้ รับอนุญาตให้ มีสว่ นร่วมในกระบวนการค้ นหาวิธีการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ (Anastasia. April 27, 2015) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกทักษะการบอกปัญหา การหาสาเหตุ
ของปัญหาและวิธีการแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเอง ตลอดจนการรู้จกั ค้ นคว้ าหาความรู้จากอินเทอร์ เน็ต
รูปแบบการสอนที่พฒ
ั นาขึ ้นจะต้ องมีเอกสารบันทึกการเรี ยนรู้ประกอบการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้
รู้จกั ฝึ กฝนตนเอง แสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีพฒ
ั นาการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับการ
เรี ยนรู้แบบโครงงาน ส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ให้ เกิดขึ ้นในตัว
ผู้เรี ยนด้ วย
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น แม้ การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน จะเป็ นวิธีการสอนที่
ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ได้ แต่หากมีการบูรณาการทักษะด้ าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้ วยนัน้ ยิ่ง
จะทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการปลูกฝั งทักษะต่าง ๆ สามารถใช้ ชีวิตประจาวันและรู้เท่าทันสถานการณ์
ทางสังคมด้ วย (วิจารณ์ พานิช. 2559: 22) เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ ปัญหา (สะเต็มศึกษา ประเทศไทย.
online) พร้ อมทังพั
้ ฒนาคนให้ มีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีโดย
สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ดงั กล่าวในชีวิตประจาวัน พร้ อมกับการประกอบอาชีพด้ วยทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 อัน ได้ แ ก่ ทัก ษะด้ านการเรี ย นรู้ และนวัต กรรม ทัก ษะด้ านสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยี ทัก ษะด้ า นชี วิต และอาชี พ ที่ จ ะส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ย นมี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละสร้ าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมถึงการกระตุ้นให้ เกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรู้ การ
สารวจตรวจสอบ การคิดอย่างมีเหตุมีผลในเชิงตรรกะ รวมถึงทักษะของการเรี ยนรู้หรื อการทางาน
แบบร่ วมมือ (สุพรรณี ชาญประเสริ ฐ. 2557, มกราคม – กุมภาพันธ์ ) จากการจัดการเรี ยนรู้แบบ
สะเต็มโดยการบูรณาการ 4 สาขาวิชาหลัก อันได้ แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
(การออกแบบเชิงวิศวกรรม) และคณิ ตศาสตร์ หรื อ STEM Education ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
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พบว่า สามารถพัฒ นาความคิดสร้ างสรรค์และการพัฒ นาชิน้ งานของผู้เรี ยนได้ (พรทิพย์ ศิริภัท
ราชัย. 2556, เมษายน – มิถนุ ายน)
การบูรณาการสะเต็ม ศึกษามี จุดเด่นที่ แตกต่างจากการจัดการเรี ยนรู้ ลักษณะอื่น ๆ 4
ประการ คื อ เป็ น การจัด การเรี ย นรู้ ที่ ต้ อ งการให้ ผ้ ูเรี ย นได้ เผชิ ญ กับ โลกของการเปลี่ ย นแปลง
ตระหนักถึงการรับรู้ปัญหาที่เกี่ยวโยงกับสภาพแวดล้ อม พัฒนาทักษะแรงในศตวรรษที่ 21 และให้
ความสาคัญ เกี่ ยวกับปั ญ หาด้ านความปลอดภัยและความมั่นคงของนานาชาติ (Bybee R. W.
2013: 34) ซึ่งการจัดการเรี ยนรู้ดงั กล่าวนี ้ เป็ นการศึกษาที่ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้เอง ไม่ใช่เอา
เครื่ องมือสาเร็ จรู ปมาประกอบใช้ งาน สังเกต ต้ องการสภาพแวดล้ อมการเรี ยนที่ เอือ้ ต่อการเกิด
จินตนาการของพลังสมองซี กซ้ าย การจัดการศึกษาต้ องส่งเสริ ม ความคิดและจิ นตนาการของ
ผู้เรี ยนด้ วย (สุธีระ ประเสริ ฐสรรพ์. 2558: 173-177) ซึ่งกล่าวได้ ว่า การเรี ยนแบบสะเต็มศึกษาถือ
ว่าเป็ นการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานและการใช้ เป้าหมายเป็ นฐานนัน้ ส่งผลระยะยาวในด้ าน
การเรี ยนรู้ และแรงจูงใจในการเรี ยนเกี่ ยวกับสาขาวิชา STEM ในอนาคตของผู้เรี ยนอีกด้ วย และ
จากผลการวิจยั ของ (ดารารัตน์ ชัยพิลา. 2558) ที่ ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานตาม
แนวคิด STEM Education ที่มีตอ่ ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
พบว่า ผู้เรี ยนมีความสามารถในการแก้ ปัญหาสูงขึ ้นหลังจากได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับ
(Eguchi A. 2016) ที่ ทาการศึกษาผลของการแข่งขันหุ่นยนต์ผ่านการเรี ยนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาเพื่อส่งเสริ มทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และความสามารถทางเทคโนโลยีแก่ผ้ เู รี ยน ที่พบว่า
ผู้เรี ยนบางส่วนคิดว่า สิ่ งสาคัญ เกี่ ยวกับการแก้ ปั ญ หา คือ ผู้เรี ยนมี ความรู้ ว่าจะสามารถแก้ ไข
ปั ญหานันอย่
้ างไร เช่น ทาอย่างไรให้ ห่นุ ยนต์สาเร็ จ หรื อจะหาข้ อมูลจากไหนเพื่อทาให้ ห่นุ ยนต์ใช้
งานได้ นอกจากนันแล้
้ ว ผู้เรี ยนบางคนยังกล่าวว่า ความสามารถในการตรวจสอบข้ อผิดพลาดใน
การท างานก็ เป็ น อี ก แนวทางหนึ่ง ในการแก้ ไขปั ญ หา ดัง นัน้ เพื่ อ พัฒ นาความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ จึงทาให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจที่จะพัฒนารู ปแบบเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงาน
เป็ นฐานที่สอดแทรกกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์และบูรณาการเนื ้อหาวิชาตามแนวคิด
สะเต็ม ศึกษา เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ความรู้ และทักษะที่ จาเป็ นที่ ต้องใช้ ในการแก้ ปัญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์ จากสาขาวิช า STEM ในการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน เพื่ อ ส่ง เสริ ม พฤติก รรม
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
อย่างไรก็ตาม การจะพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
และแสดงออกถึงพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ในตัวผู้เรี ยนได้ นนั ้ ไม่ได้ มีเพียงแค่ปัจจัย
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การฝึ กกระบวนการแก้ ปัญหา และการเรี ยนรู้ ทกั ษะและความรู้ ที่
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จาเป็ นในการแก้ ปัญหาเท่านัน้ แต่ยงั คงมีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา
ความสามารถดังกล่าว โดยเฉพาะปั จจัยทางจิตลักษณะ ซึ่งจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
การพัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหาและการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์นนั ้ ดังนันผู
้ ้ ศกึ ษาจึง
ได้ ทาการศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการแก้ ปัญหาหรื อความสามารถ
ในการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนในประเทศไทย ที่ ให้ ความหมายของกระบวนการ
แก้ ปั ญ หาใกล้ เคี ย งกับ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ จึง พบผลการวิ จัย ที่
สนับสนุนปั จจัยทางจิตลักษณะ คือ ความคิดวิ จารณญาณ ความคิดสร้ างสรรค์ (รอยพิมพ์ใจ ชนะ
ปราชญ์ . 2551; วารุ นันท์ ริ นลา. 2552; อัทรัณ ราจวณ. 2552) และเจตคติต่อการแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ (สิทธิชยั ชมพูพาทย์. 2554; ศิริพร แก้ วอ่อน. 2557) ในการพัฒนาตัวแปรด้ าน
จิตลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์นนั ้ จะเห็นว่า ความคิด
วิจ ารณญาณและความคิ ด สร้ างสรรค์ เป็ น กระบวนการส าคัญ ที่ เกิ ด ขึน้ ก่ อ นผู้เรี ย นจะแสดง
พฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์;ปภาวดี ทวีสขุ ; และนันธิดา วัดยิ ้ม.
2559: 112) สาหรับการพัฒนาความคิดวิจารณญาณนันสามารถท
้
าได้ หลายวิธี เช่น การสอนโดย
ใช้ คาถาม การสอนโดยการสืบเสาะ การสอนแก้ ปัญหา การสอนแบบการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง การ
สอนโดยการระดมความคิด (ชัยวัฒ น์ สุท ธิ รัตน์ . 2557: 101-119; พิ ริยลักษณ์ ศิริศุภ ลักษณ์ .
2556: 15-16) ส่ ว นการพัฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์ นัน้ ผู้ส อนสามารถฝึ ก ให้ ผ้ ูเรี ย นคิ ด อย่ า ง
คล่องแคล่ว คิดริ เริ่ ม คิดละเอียดลออ และคิดแก้ ปัญหา โดยให้ อิสระในการคิด พร้ อมทังสามารถ
้
จัดสภาพแวดล้ อมให้ เอื ้อต่อการคิดสร้ างสรรค์ได้ (ลักขณา สริ วฒ
ั น์. 2558: 172-174) ในขณะที่
เจตคติ คือ นิสยั ใจคอหรื อแนวโน้ มในการแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งแวดล้ อม ที่เ ป็ นลักษณะ
ของแรงจูง ใจที่ ท าให้ บุค คลกล้ าเผชิ ญ หรื อหลี ก เลี่ ย งสิ่ ง เร้ า ซึ่ง ประกอบด้ วย องค์ ป ระกอบเชิ ง
ค วาม รู้ สึ ก (Affective Component) อ งค์ ป ระก อ บ เชิ งปั ญ ญ าห รื อ ก ารรู้ คิ ด (Cognitive
Component) องค์ประกอบเชิงพฤติกรรม (Behavioral Component) (สุรางค์ โค้ วตระกูล. 2553:
396-397) ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้ และแสดงพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ จากหลักฐานดังกล่าวผู้วิจยั จึงมีความต้ องการที่จะพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้ที่นาวิธีการ
พัฒนาการคิดสร้ างสรรค์และการคิดวิจารณญาณให้ แก่ผ้ เู รี ยนด้ วย นอกจากนันแล้
้ วเมื่อพิจารณา
แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาของบุคคลของเพียเจต์แล้ ว (Piaget J. 1962: 120) ที่ศกึ ษาและทา
ความเข้ าใจด้ านพัฒนาการของเด็กตังแต่
้ แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ได้ ระบุวา่ เด็กมีพฒ
ั นาการอย่างเป็ น
ล าดับ ขัน้ (Stage) ทั ง้ หมด 4 ขัน้ โดยในขั น้ ที่ 3 คื อ ขัน้ การคิ ด แบบเป็ นรู ป ธรรม (Concrete
Operation Stage) อยู่ในช่วงอายุ 7 – 11 ปี ด้ านการคิดและสติปัญญานัน้ เป็ นช่วงที่เด็กสามารถ
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จัดหมวดหมู่ เข้ าใจเหตุผล และแก้ ปัญหาสิ่งต่าง ๆ ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม เข้ าใจความคิดของคนอื่น
ได้ ดีขึ ้น โดยรับรู้สถานการณ์รอบตัวและเอามาคิด ตัดสินใจได้ หรื อแก้ ปัญหาได้ และขันที
้ ่ 4 ขันการ
้
คิ ด แบบเป็ นนามธรรม (Formal Operation Stage) อยู่ ใ นช่ ว งอายุ 11 ปี ขึ น้ ไป ในขั น้ นี ้ เด็ ก
สามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้ อมูลที่มีอยู่ได้ คือ สามารถคิดได้ แม้ สิ่งนันไม่
้ ปรากฏให้
เห็น สามารถตังสมมติ
้
ฐานและแก้ ปัญหา ตลอดจนเข้ าใจกฎเกณฑ์และสูตรต่าง ๆ ได้ จากแนวคิด
ดังกล่าวเกี่ยวกับพัฒนาการด้ านการคิดที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหา จึงทาให้ ผ้ วู ิ จยั มีความสนใจที่
พัฒ นาพฤติกรรมแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ในนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ มี ช่วงอายุอ ยู่
ระหว่าง 11 – 12 ปี
จากข้ อความที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น อาจกล่าวได้ ว่างานวิจัยฉบับนีเ้ ป็ นการประยุกต์ใช้
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง มาพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่ เน้ นจิ ตสังคมที่
ส่งเสริ ม พฤติกรรมแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ให้ กับผู้เรี ย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 6 โดยท าการ
พัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้ที่สอดแทรกกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ การบูรณาการความรู้
และฝึ กทักษะตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยมีสาระการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2551 (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ที่ มี ก ารปรั บ สาระการเรี ย นรู้ และตัว ชี ว้ ัด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การ
ออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรมและการรู้ ดิ จิ ทัล เข้ า ไปในหลัก สู ต รเพื่ อ การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้
ตลอดจนนาแนวทางในการพัฒนาการคิดวิจารณญาณและการคิดสร้ างสรรค์มาใช้ ในการจัดการ
เรี ยนรู้ด้วย ทังนี
้ ้เพื่อต้ องการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคมเพื่อ
ส่งเสริ มพฤติกรรมแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ สาหรับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังสิน้ สุด
กิจกรรม ว่าผลของเรี ยนรู้นี ้เกิดจากรูปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นหรื อไม่ ซึง่ ผลของการศึกษาครัง้ นี ้
จะทาให้ ได้ รูปการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
หรื อสถานศึกษาที่ต้องการนาการจัดการเรี ยนรู้ไปประยุกต์ใช้ ทังในระดั
้
บประถมศึกษาและระดับ
อื่น ๆ ต่อไป
คาถามการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดคาถามการวิจยั ไว้ ดงั นี ้
1. รูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคมเป็ นอย่างไร
2. รูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม มีประสิทธิผลเป็ นอย่างไร
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ผู้วิจยั กาหนดความมุง่ หมายของการวิจยั ตามคาถามการวิจยั ดังนี ้
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1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม

ความสาคัญของการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม สาหรับผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
6 มีความสาคัญดังนี ้
1. ความสาคัญ ในทางทฤษฎี เนื่องจากการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้ศึกษาได้ ทาการพัฒ นารู ปแบบ
การเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม โดยทาการสังเคราะห์วิธีการจัดการเรี ยนรู้ ของนักการศึกษาทัง้
ในไทยและต่ า งประเทศ และสอดแทรกกิ จ กรรมการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ตลอดจน
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมหรื อวิธีการแก้ ปัญ หาทางวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรี ยนรู้
พร้ อมทังได้
้ นาแนวคิดในการพัฒนาจิตลักษณะ ความคิดวิจารณญาณและความคิดสร้ างสรรค์ ที่
เป็ นการพัฒนาทางปั ญญามาใช้ ในการจัดกิจกรรม ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีการรับรู้ ความสามารถของตน
คือ รู้ สึกมั่นใจและภูมิใจจนเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางความรู้ สึก เกิดแนวโน้ มในการ
แสดงออกของพฤติกรรมที่ต้องการ และพยายามส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการ
เรี ยน มี ความเพี ยรพยายามในการท าโครงงานจนประสบความส าเร็ จ จากการแสดงออกของ
พฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ซึ่งผลที่ได้ จากการวิจยั ครัง้ นี ้ แสดงให้ เห็นถึงองค์ความรู้
ในการใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม โดยเนื ้อหาในการเรี ยนรู้
ขึ ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรี ยนในการเลือกปั ญ หาหรื อหัวข้ อการปฏิบตั ิโครงงาน กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ สามารถสงเสริ มพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ โดย
ผู้เรี ยนสามารถประยุกต์ใช้ วิธีการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ไปใช้ ในการเรี ยนและแก้ ปัญหาต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันได้ อย่างเหมาะสม
2. ความสาคัญในทางปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นข้ อมูลและแนวทางสาหรับผู้สอนที่มีความสนใจใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานที่ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ สาหรับผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาเพื่อพัฒ นาผู้เรี ยนให้ มีความพร้ อมในศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ ดังนี ้
2.1 ได้ รูปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคมเพื่ อส่งเสริ ม พฤติกรรมแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์
2.2 ได้ แ นวทางการจัด การเรี ย นรู้ โครงงานที่ เน้ น จิ ต สัง คมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พฤติก รรม
แก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ของผู้เรี ย นในระดับ ประถมศึกษา ซึ่ง หน่วยงานหรื อสถานศึก ษาที่
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เกี่ ยวข้ องสามารถนารู ปแบบการเรี ยนการสอนดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒ นาพฤติกรรม
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนในระดับประถมศึกษาได้ โดยตรงหรื อในระดับอื่น ๆตามความ
เหมาะสม
2.3 เพื่ อเป็ นข้ อมูล สารสนเทศพื น้ ฐานให้ กับ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ มี ค วามสนใจหรื อ
พยายามขับเคลื่อนสถานศึกษาโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะและ
คุณลักษณะสาคัญของผู้เรี ยนในด้ านต่าง ๆ อันสอดคล้ องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะการแก้ ปัญ หา ทักษะการคิดสร้ างสรรค์ และทักษะการคิดวิจารณญาณ ที่ แสดงออกผ่ าน
พฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ขอบเขตของการวิจัย
ระยะที่ 1 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. กลุ่มที่ ใช้ ในการพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนรู้ ด้ วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
คือ ผู้เชี่ ยวชาญด้ านการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานและด้ านสะเต็ม ศึกษาจานวน 2
ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ จานวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู้จานวน 2 ท่าน รวมทังหมด
้
6 ท่าน
2. กลุ่มที่ใช้ ในทดลองใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น คือ
ผู้เรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ ไม่ใช่ก ลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 2 จากโรงเรี ยนที่ มี บ ริ บ ท
ใกล้ เคียงกัน จานวน 1 ห้ องเรี ยน
ระยะเวลาในการทาวิจัย
ภาคเรี ยนที่ 1 และ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
กระบวนการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้
1. การศึกษาข้ อมูล แนวคิด ทฤษฎี
2. การสนทนากลุม่ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้
3. การออกแบบและสร้ างแผนการจัดกิจกรรม
4. การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรี ยนรู้
ระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนรู้
ระยะนี ้ ผู้วิจัย ได้ ด าเนิ น การวิ จัย เชิ ง ทดลองโดยใช้ แ บบแผนการวิ จัย เชิ ง ทดลอง
(Experimental Design) โดยใช้ แ บบแผนแบบ Pretest-Posttest Control Group Design มี ก าร
สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรเข้ ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และเก็บข้ อมูลก่อนและหลังการ
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ทดลอง (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ . 2554: 201-205) ซึ่งมีประชากร กลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่
ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 2,301 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนแห่งหนึ่ง
ในสังกัดสานักเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวน 34 คนเป็ น
กลุ่ม ทดลอง จ านวน 17 คน และ กลุ่ม ควบคุม จ านวน 17 คน โดยการจัด กลุ่ ม คละความรู้
ความสามารถและเน้ นความสัม พันธ์ ส่วนบุคคลของผู้เรี ยน แล้ วจึงสุ่ม เข้ ากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมดังนี ้
ระยะเวลาในการวิจัย
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัว แปรจัด กระท า คื อ การจัด กิ จ กรรมโดยใช้ แ ละไม่ ใ ช้ รูป แบบการเรี ย นรู้
โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
2. ตัวแปรความแปรปรวนร่ ว ม คื อ พฤติก รรมแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ข อง
ผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่ทาการวัดผลก่อนการการเรี ยนรู้
3. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
นิยามศัพท์ เฉพาะ
รู ป แบบการเรี ยนรู้ หมายถึง แนวทางในการจัดประสบการณ์ ให้ แ ก่ผ้ ูเรี ยน ที่ มี ก าร
กาหนดวัตถุประสงค์ชดั เจน มีหลักการรองรับ รวมถึงมีขนตอนการเรี
ั้
ยนรู้อย่างเป็ นลาดับพร้ อมทัง้
แนวทางในการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ตลอดจนระบุ บทบาทของผู้เรี ยน
และผู้สอนขณะปฏิบตั กิ ิจกรรมตามรูปแบบการเรี ยนรู้
รู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงาน หมายถึง แนวทางในการจัดประสบการณ์ให้ แก่ผ้ เู รี ยนได้
เรี ยนรู้ ตามประเด็นปั ญหาจากชีวิตจริ งที่ตนเองสนใจ ร่วมกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ผ่านการลงมือ
ปฏิบตั ิโดยอาศัย มีการวางแผนการทางาน แก้ ปัญหาอย่างเป็ นขันตอนและมี
้
ระบบ จนดาเนินงาน
สาเร็จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์
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รู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคม หมายถึง แนวทางหรื อกระบวนการในการ
จัดประสบการณ์ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตั ิและสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเองจาก
การศึกษาและแก้ ปัญ หาที่ ตนเองสนใจ โดยใช้ การคิดวิจารณญาณและการคิดสร้ างสรรค์เพื่ อ
จัดการปั ญหา ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งมีผ้ สู อนคอยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ให้ คาแนะนาและกระตุ้นผู้เรี ยนด้ วยคาถามเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงผลงานที่เป็ นผลผลิตจากการทากิจกรรมกลุ่มร่ วมกันแก่สาธารณชน โดยผู้สอน
บันทึกการสังเกตพฤติกรรม การวัดและประเมินผลพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ที่เกิดจาก
การเรี ยนรู้นนตามสภาพจริ
ั้
ง
นิยามปฏิบัตกิ าร
รู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคม หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์
ให้ กับผู้เรี ยน ที่ พัฒ นาขึน้ จากแนวคิด การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทางสะเต็ม ศึกษา รู ปแบบการ
เรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน และการคิดแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ จากการสนทนากลุ่มแบบ
ลงข้ อสรุ ป (Consensus Focus group) โดยมี ผ้ ูให้ ข้อมูลเป็ นผู้เชี่ ยวชาญด้ านสะเต็ม ศึ กษาและ
รูปแบบการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน ด้ านเทคนิคการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และด้ านการ
วัด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา จ านวน 6 ท่ า น พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ แล้ วน าไปทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ วยการศึ ก ษาน าร่ อ งพบว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ นไปตามเกณ ฑ์ 75/75 โดย
องค์ประกอบของรูปแบบการเรี ยนรู้มี 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ แนวทางการจัด
กิจกรรม บทบาทผู้ร่วมกิจกรรม และการวัดและการประเมินผล โดยสามารถอธิบายรายละเอียดได้
ดังนี ้
องค์ประกอบที่ 1 หลักการ ประกอบด้ วยแนวคิดและทฤษฎีรองรับรูปแบบ 6 แนวคิด
คือ ปรัชญาพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism) แนวคิดคอนสตรัคติวสั ต์ (Constructivism) ทังใน
้
เชิงสังคมและเชิงปั ญญา ทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Theory) การคิด
วิจารณญาณ (Critical Thinking) การคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking) และทฤษฎี การเรี ยนรู้
อย่างมีความสุข ( Learning with Happiness Theory)
องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
และเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
องค์ประกอบที่ 3 แนวทางการจัดกิจกรรม คือ ขัน้ การดาเนินกิจกรรม อธิ บายตาม
กลุ่ม ผู้เข้ าร่ วมกิ จ กรรม 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม ผู้สอน คือ แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ 3 ระยะ ได้ แก่
ระยะ 1 เตรี ยมความพร้ อม (Preparing) ระยะ 2 จัดกิจกรรม (Doing) ระยะ 3 ประเมินผลการ
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เรี ย นรู้ (Assessment) และ2) กลุ่ม ผู้ เรี ย น คื อ ขัน้ การเรี ย นรู้ 5 ขัน้ ประกอบด้ ว ย ขัน้ เกิ ด แรง
บันดาลใจ (Inspiration) ขัน้ ระบุและวิเคราะห์ ปัญ หา (Identification and Analysis) ขัน้ กาหนด
วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา ออกแบบและวางแผน (Idea Illumination, Design and Plan) ขั น้ ปฏิ บั ติ
โครงงาน (Invention, Evaluation and Improvement) และขัน้ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ (Innovation
Exchange)
องค์ประกอบที่ 4 บทบาทของผู้สอนและผู้เรี ยนระบุบทบาทของผู้เข้ าร่ วมกิ จกรรม
และผู้ดาเนินกิจกรรมให้ ชดั เจน โดยกาหนดบทบาทหรื อเงื่อนไขการจัดกิจกรรมของผู้สอนในฐานะ
ผู้นากิจกรรม ผู้อานวยความสะดวก และผู้ประเมินผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนตามระยะการจัดการ
เรี ยนรู้ของผู้สอน ส่วนผู้เรี ยนมีบทบาทสาคัญตามขันการเรี
้
ยนรู้คือ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้แสวงหาความรู้
ผู้คดิ แก้ ปัญหา ผู้ปฏิบตั งิ าน ผู้นาเสนออย่างสร้ างสรรค์ ตามขันการเรี
้
ยนรู้ 5 ขัน้
องค์ ป ระกอบที่ 5 การวัด และประเมิ น ผล ท าการวัด ปละประเมิ น ผู้เรี ย นด้ วยการ
ตระหนักถึงสิ่งสาคัญ 3 ประการ คือ1) ผลที่เกิดกับผู้เรี ยน 2) แนวทางการวัดและประเมินผล และ
3) เครื่ องมือที่ใช้ กในการวัดและประเมินผล
ในการดาเนินกิจกรรม ผู้วิจยั ได้ กาหนดระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมตามขันการ
้
เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน โดยลงไปทากิจกรรมกับผู้เรี ยนจานวน 8 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ชัว่ โมง คือ ขัน้ เกิดแรง
บันดาลใจ ขันระบุ
้ และวิเคราะห์ปัญหา ขันก
้ าหนดวิธีการแก้ ปัญหา ออกแบบ และวางแผน และขัน้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ใช้ เวลาขันละ
้ 2 ชัว่ โมง รวมเป็ น 8 ชัว่ โมง ส่วนขันปฏิ
้ บตั ิ ประเมินและปรับปรุ ง
โครงงานใช้ เวลา 8 ชัว่ โมง ทังหมด
้
16 ชัว่ โมง ก่อน ระหว่างและหลังทากิจกรรมมีการวัดพฤติกรรม
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ในระหว่างทากิจกรรมมีการสังเกตพฤติกรรมผู้เรี ยน
พฤติ ก รรมแก้ ปั ญหาอย่ า งสร้ างสรรค์ หมายถึง กระบวนการที่ ผ้ ูเรี ย นปฏิ บัติก าร
แก้ ปั ญ หาอย่า งเป็ นขัน้ ตอน ประยุก ต์ ใช้ ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ ในการคิ ด วิ ธี แ ก้ ไ ขปั ญ หาอย่า ง
หลากหลายและมีแนวทางที่เป็ นไปได้ และประยุกต์ใช้ ความคิดวิจ ารณญาณเพื่ อประเมิ นและ
คัดเลือกวิธีการแก้ ปัญหาที่ดีที่สดุ ตลอดจนนาวิธีการแก้ ปัญหามาวางแผนแก้ ปัญหาภายใต้ เงื่อนไข
และทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งมีพฤติกรรมตามขันของกระบวนการแก้
้
ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ 6 ขันตอน
้
คือ
ขันที
้ ่ 1 พฤติกรรมรับรู้ปัญหา (Mess Finding) ผู้เรี ยนระบุสถานการณ์ ที่ทาให้ เกิดความ
ท้ าทาย สถานการณ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ หรื อเกิดปัญหา
ขัน้ ที่ 2 พฤติ ก รรมค้ น หาความจริ ง (Fact Finding) ผู้เรี ย นระบุห รื อ สามารถอธิ บ าย
ข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ไม่พงึ ประสงค์
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ขัน้ ที่ 3 พฤติกรรมค้ นหาปั ญ หา (Problem Finding) ผู้เรี ยนจัดกลุ่ม ข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับ
ปัญหา และลาดับความสาคัญของข้ อเท็จจริงเหล่านัน้ พร้ อมทังระบุ
้ ปัญหาที่แท้ จริงได้
ขันที
้ ่ 4 พฤติกรรมค้ นหาความคิด (Idea Finding) ผู้เรี ยนใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการคิด
วิธีการแก้ ปัญ หาที่ หลากหลายแปลกใหม่ให้ ได้ ม ากที่ สุด โดยไม่ตัดสินคุณ ค่าของวิธี แก้ ปัญ หา
เหล่านัน้
ขัน้ ที่ 5 พฤติก รรมค้ น หาวิธี แก้ (Solution Finding) ผู้เรี ย นระบุข้ อดี ข้ อเสี ย ของวิธี ก าร
แก้ ปัญหา ประเมินและจัดลาดับวิธีการแก้ ปัญหา รวมทังก
้ าหนดเกณฑ์การคัดเลือกวิธีแก้ ปัญหา
แล้ วจึงทาการคัดเลือกวิธีแก้ ปัญหา
ขัน้ ที่ 6 พฤติ ก รรมค้ นหาค าตอบ (Acceptance Finding) ผู้ เรี ย นก าหนดแนวทาง
ออกแบบขันตอนและกิ
้
จกรรมการแก้ ปัญหา ตรวจสอบวิธีการและยอมรับวิธีแก้ ปัญหาที่นาไปสูก่ าร
ดาเนินการแก้ ปัญหาในสถานการณ์จริง
การวัด พฤติ ก รรมแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ เป็ นแบบวัด พฤติ ก รรม โดยก าหนด
สถานการณ์ให้ พิจารณาและใช้ ข้อคาถามปลายเปิ ดจานวน 6 ข้ อ กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนนแบบ
รูบริ ค แบ่งเป็ น 5 ระดับ ถ้ าตอบถูกต้ องสมบูรณ์ ครบตามประเด็นในแนวคาตอบได้ 5 คะแนน ถ้ า
ตอบถูกต้ อ งบางส่วนตามประเด็นในแนวคาตอบได้ 1 – 5 คะแนน ถ้ าตอบผิด หรื อไม่ตอบตรง
ประเด็นตามแนวคาตอบได้ 0 คะแนน โดยผู้เรี ยนที่ ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีระดับพฤติกรรม
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์มากกว่าผู้เรี ยนที่ได้ คะแนนต่ากว่า
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการพัฒ นากรอบแนวคิด ในการวิจัยครั ง้ ได้ ด าเนิ น การตามกระบวนการวิจัย และ
พั ฒ นา ของ รั ต นะ บัว สนธ์ (2554: 14)โดยน าแนวคิ ด กระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม
(Engineering Design) จากแนวทางการจัดการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) การ
จั ด การเรี ย นรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning) โดยสอดแทรกแนวคิ ด
กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ( Creative Problem Solving) มาใช้ ในการพัฒนารูปแบบ
การเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม ดังภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ทฤษฎีเกี่ยวกับ โดย
ได้ พฒ
ั นารูปแบบการเรี ยนรู้ที่สอดแทรกกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ โดยใช้ โครงงานเป็ น
ฐาน และแนวคิดสะเต็มศึกษา ซึ่งได้ ดาเนินการวิจยั 2 ระยะตามความมุ่งหมายของการวิจยั ระยะ
ที่ 1 การพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนรู้ ดาเนินการศึกษาด้ วยรู ปแบบการวิจัยและพัฒ นา ระยะที่ 2
การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรี ยนรู้ ดาเนินการวิจยั โดยใช้ การวิจยั เชิงทดลองมีการสุ่งกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรเข้ ากลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง รวมทังเก็
้ บข้ อมูลก่อนและหลังการทดลอง
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ครัง้ ที่ 1
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 2
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึ ก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ้ ได้ ท าการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ โครงงานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของ ผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 เพื่อให้ การดาเนินการวิจยั
สาเร็ จลุลว่ ง และอยู่ภายใต้ แนวคิดทางทฤษฎีที่เหมาะสม ผู้วิจยั จึงได้ ทบทวน เอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ อง โดยได้ นาเสนอดังหัวข้ อต่อไปนี ้
1. รูปแบบการเรี ยนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้
2. พฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
3. การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
4. สะเต็มศึกษา
5. สมมติฐานการวิจยั
1. รู ปแบบการเรี ยนรู้ และการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้
1.1ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนรู้
ทิศนา แขมมณี (2560: 221) กล่าวว่า รูปแบบการเรี ยนรู้ คือ สภาพลักษณะของการ
เรี ย นการสอนที่ ค รอบคลุม องค์ ป ระกอบส าคัญ ซึ่ง ได้ รับ การจัด ไว้ อย่างเป็ น ระเบี ย บ ตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรื อความเชื่อ ต่าง ๆ โดยกระกอบด้ วย กระบวนการหรื อขันตอน
้
สาคัญในการเรี ยนการสอน รวมทังวิ
้ ธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆที่สามารถช่วยให้ สภาพการ
เรี ยนการสอนนันเป็
้ นไปตามทฤษฎี หลักการหรื อแนวคิดที่ยึดถือ รู ปแบบจะต้ องได้ รับการพิสูจน์
ทดสอบ หรื อ ยอมรั บ ว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถใช้ เป็ นแผนในการเรี ย นการสอนให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนัน้ ๆ
วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม (2554: 113) กล่าวว่า รูปแบบการเรี ยนรู้
สามารถนาเสนอในรูปแบบโครงสร้ าง หรื อแบบแผนที่แสดงกระบวนการ ขันตอน
้
และกิจกรรมการ
สอนเอาไว้ อย่างเป็ นระบบและสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละขัน้ ตอนจะระบุหรื อบ่งบอกถึง
พฤติกรรมการเรี ยนรู้จากการเรี ยนการสอน รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้จดั ทาขึ ้นเพื่อให้ ผ้ สู อนมองเห็น
กระบวนการสอนอย่างเป็ นขันตอน
้
เป็ นการชี ้ให้ เห้ นถึงความสัมพันธ์ ของตัวแปรต่าง ๆที่เกี่ยวข้ อง
บุญชม ศรี สะอาด (2537) ได้ แบ่งความหมายของรูปแบบการเรี ยนรู้ออกเป็ น 2 แนว
ใหญ่ ๆ แนวแรกมองรู ปแบบการเรี ยนรู้ เป็ นกิจ กรรมหรื อวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ส่วนแนวที่ 2 มอง

19
รูปแบบการเรี ยนรู้กว้ างกว่า โดยมองว่าเป็ นโครงสร้ างที่แสดงถึ งองค์ประกอบต่าง ๆ ในการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่จะนามาใช้ ร่วมกัน เพื่อให้ เกิดผลแก่ผ้ เู รี ยนตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
จากความหมายของรูปแบบการเรี ยนรู้ข้างต้ น สรุปได้ ว่า รูปแบบการเรี ยนรู้ หมายถึง
แบบแผนของการจัดการเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้ ลว่ งหน้ าอย่างเป็ นระบบ แสดงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ใน
การจัดการเรี ยนรู้และมีการจัดทาขึ ้นอย่างมีจดุ มุง่ หมายเฉพาะที่ชดั เจน
1.2 องค์ ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู้
เพื่ อให้ บ รรลุเป้าหมายในการใช้ รูป แบบการเรี ยนรู้ แต่ล ะรู ปแบบ โดยรู ป แบบการ
เรี ยนรู้ จะต้ องได้ รับการพิสูจน์ ทดสอบ สามารถทานาผลได้ และมีศกั ยภาพในการสร้ างความคิด
รวบยอดและความสัมพันธ์ใหม่ ๆได้ ซึ่งทิศนา แขมมณี (2560: 221-222) จึงได้ เสนอองค์ประกอบ
สาคัญของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ไว้ ดงั นี ้
1) มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อความเชื่อที่เป็ นพื ้นฐานหรื อเป็ นหลัก
ของรูปแบบการเรี ยนรู้นนั ้ ๆ
2) มีการบรรยายหรื ออธิบายสภาพหรื อลักษณะของการจัดการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ อง
กับหลักการที่ยดึ ถือ
3) มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ ขององ์ประกอบ
ของระบบให้ สามารถนาผู้เรี ยนไปสูเ่ ป้าหมายของระบบหรื อกระบวนการนัน้ ๆ
4) มีการอธิบายหรื อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆอัน
จะช่วยให้ กระบวนการเรี ยนการสอนนัน้ ๆเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จอยซ์ และเวลล์ (2004) กล่าวว่ารูปแบบการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วยส่วนต่างๆ ดังนี ้
1) เป้ า หมายของรู ป แบบการเรี ย นรู้ ซึ่ ง จะอธิ บ ายถึ ง สิ่ ง ที่ มุ่ ง พั ฒ นา หรื อ
คุณลักษณะที่ต้องการให้ เกิดกับผู้เรี ยน
2) หลักการหรื อแนวคิดที่เป็ นพื ้นฐานของรูปแบบ
3) รายละเอียดเกี่ยวกับขันตอนการสอนหรื
้
อการดาเนินการสอน
4) การประเมินผลที่จะชี ้ให้ เห็นถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากการใช้ รูปบบนัน้
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ตาราง 1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรี ยนรู้
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้
หลักการ/แนวคิด วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอน การวัดและประเมินผล
ทิศนา แขมมณี (2560)



Joyce & Weil (2004)




สรุ ปได้ ว่า รู ปแบบการเรี ย นรู้ ประกอบด้ วย 4 องค์ ประกอบ คือ 1) เป้าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ 2) หลักการ หรื อแนวคิด 3) ขัน้ การจัดการเรี ยนรู้ และ 4) การวัดและ
ประเมิ น ผล ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ ให้ มี อ งค์ ป ระกอบครบถ้ วนทั ง้ 4
องค์ประกอบ
1.3 ประเภทของรู ปแบบการเรี ยนรู้
ในการแบ่ง ประเภทของรู ป แบบการเรี ย นรู้ นัน้ Cole และ Chan (1994: 6) ได้ แบ่ง
รูปแบบการเรี ยนรู้เป็ น 7 กลุม่ ตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ดังนี ้
1) Personality Characteristics Model เป็ น รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ให้
ความสาคัญกับบทบาทของผู้สอนในด้ านองค์ประกอบการตัดสินใจ (Consideration) ความอบอุ่น
(Warmth) และความเข้ าใจ (Understanding) ที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอน
2) Behaviorist Model เป็ น รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เชื่ อ ว่าผู้ส อนมี บ ทบาท
หน้ าที่ในการกากับพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนตามหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้แบบการวางเงื่อนไข
(Conditioning) ซึง่ ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ไม่คอ่ ยยืดหยุน่ และพัฒนากระบวนการ
คิดขันสู
้ งได้ น้อย
3) Subject Methods Model เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เชื่อว่า การสอนที่ดี
มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร ทาให้ การเรี ยนการสอนได้ รับผลกระทบจากการกาหนดโดย
กรอบของหลักสูตรทัง้ ๆที่ บ ริ บ ทของห้ องเรี ยนแต่ละแห่งล้ วนมี ความแตกต่างและหลากหลาย
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้นี ้เหมาะกับการสอนแบบหลักสูตรรายวิชา
4) Teaching Skills Model เป็ น รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ ที่ ให้ ความส าคัญ กับ
ทักษะที่จาเป็ นต่าง ๆซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ รับการพัฒ นาความสามารถด้ านต่าง ๆจนเกิดความ
ชานาญ แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒ นาทักษะอาจต้ องใช้ เวลานานจนอาจทาให้ ละเลยการพัฒ นา
คุณลักษณะด้ านอื่น ๆของผู้เรี ยน
แนวคิ ด
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5) Process-Product Model เป็ นรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เชื่ อ ว่ า ผู้ สอนมี
บทบาทในการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน การเรี ยนการสอนจึงเน้ นทักษะกระบวนการสร้ างองค์ความรู้ ของ
ผู้เรี ยนและผลผลิตที่ได้ รับจากกระบวนการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม
6) Reflective Teacher Model เป็ นรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่ม่งุ ส่งเสริ มคุณค่า
ของการคิดแก้ ปัญหาและการสะท้ อนความคิด ซึ่งผู้สอนจะต้ องมีบทบาทที่สาคัญในการทาหน้ าที่
กระตุ้นเร้ าให้ ผ้ เู รี ยนได้ เกิดกระบวนการทางปัญญาและแก้ ปัญหาด้ วยการคิดอย่างเป็ นระบบ
7) Teaching Principle Model เป็ นรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นการนาเทคนิค
และวิธี การสอน มาปรับ ใช้ ในห้ องเรี ยนโดยอาศัย กระบวนการวิจัยทางการศึกษา รู ป แบบการ
จัดการเรี ยนรู้ นีจ้ ะช่วยขยายขอบเขตในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ ดีตามบริ บทของ
หลักสูตรและการสอนที่เกิดขึ ้นตามสภาพจริง
Joyce, Weil และ Calhoun (2015: 9-20) ได้ ทาการวิจัยส ารวจรู ป แบบการจัด การ
เรี ยนรู้ จึงกาหนดกลุม่ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
1) กลุ่ม รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ที่ มุ่ ง พัฒ นาปฏิ สัม พัน ธ์ ท างสัง คม (Social
Family) เน้ นความสัมพันธ์ เพื่อให้ บุคคลสามารถอยู่ร่วมกัน โดยการเรี ยนรู้ร่วมกัน รูปแบบที่จดั อยู่
ในกลุ่ม นี ้ คื อ การสื บ เสาะแสวงหาความรู้ เป็ น กลุ่ม (Group Investigation) การแสดงบทบาท
สมมติ (Pole Playing) การซัก ค้ าน (Jurisprudentially Inquiry) การสื บ เสาะทางสัง คม (Social
Inquiry) และการฝึ กปฏิบตั ิ (Laboratory Method)
2) กลุ่ ม รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ที่ มุ่ ง พั ฒ นากระบวนการคิ ด (Information
family) เน้ นถึงกระบวนการได้ มาซึง่ ข้ อมูลข่าวสารความรู้ตา่ ง ๆ ให้ เกิดพฤติกรรมทางความคิด เพื่อ
พัฒ นาความสามารถทางสมอง โดยเฉพาะการมี เหตุผ ล การลงข้ อสรุ ป ข้ อค้ น พบด้ วยตนเอง
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่จัดอยู่ในกลุ่มนี ้ คือ การสอนคิดอุปนัย (Inductive Thinking) การสอน
มโนทัศน์ (Concept Attainment) การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Training) การนาเสนอมโนทัศน์
กว้ างล่วงหน้ า (Advance Organizer) การพัฒ นาการมีเหตุผล (Developing Intellect) และการ
สอนพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ (Synectics)
3) กลุ่มรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่ม่งุ พัฒนาบุคลิกภาพ (Personal Family) เน้ น
พัฒ นาการบุคลิกภาพของบุคคล ด้ านกระบวนการที่จะพัฒนาตนเอง รับผิ ดชอบต่อตนเอง และ
ตระหนัก ในตนเอง รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ที่ จัด อยู่ ในกลุ่ ม นี ้ คื อ การสอนแบบไม่ น าทาง
(Nondirective Teaching) การฝึ กความตระหนั ก ในตนเอง (Awareness Training) และการ
ประชุมในชันเรี
้ ยน (Classroom Meeting)
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3) กลุ่ม รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ ที่ มุ่งพัฒ นาพฤติก รรม (Behavioral System
Family) เน้ นที่วิเคราะห์พฤติกรรมของคน โดยสร้ างสิ่งแวดล้ อมเฉพาะ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่
จัดอยู่ในกลุ่ม นี ค้ ือ การวางเงื่ อนไข (Operant Conditioning) การควบคุม ตนเอง (Self-Control)
การผ่อนคลาย (Relaxation) การคลายเครี ยด (Stress Reduction) เป็ นต้ น
1.4 หลักการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้
Bybee (2009: 20) ได้ เสนอหลักการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อการจัดการ
เรี ยนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
1) รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ควรมีประมาณ 3 – 5 ขันที
้ ่ นาเสนอลาดับขันของการ
้
เรี ยนการอสนแบบบูรณาการ
2) รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ควรอยู่ บ นพื น้ ฐานของงานวิ จั ย ร่ ว มสมั ย
(Contemporary Research) เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และการพัฒนาผู้เรี ยน
3) รู ป แบบการจั ด การเรี ยนรู้ ต้ องช่ ว ยให้ ผู้ เรี ยนบู ร ณ าการทั ก ษ ะ และ
ความสามารถใหม่ๆ เข้ ากับประสบการณ์เดิม
4) รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ต้องช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม (Social
Interactions)
5) รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ต้ อ งสามารถน าไปใช้ ไ ด้ อ ย่า งกว้ า งขวาง (Wide
Range of Classroom)
6) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ต้องใช้ ได้ สาหรับห้ องเรี ยนที่มีผ้ เู รี ยนประมาณ 25 –
30 คน หรื ออาจมากกว่า
7) รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ต้องระบุบทบาทของผู้เรี ยน ผู้สอนอย่างชัดเจน
8)รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ต้ อ งสอดคล้ อ งเหมาะสมกับ การเรี ย นการสอนที่
หลากหลาย เช่น การทดลอง การปฏิบตั กิ าร การใช้ เทคโนโลยี การอ่าน การเขียน เป็ นต้ น
ซึ่ง Joyce และ Weil (2009: 320-321) ให้ ข้อสังเกตในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้วา่ มีลกั ษณะดังนี ้
1) รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ควรมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีทางด้ านจิตวิทยาการ
เรี ยนรู้ เป็ นต้ น
2) เมื่ อ พัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ แล้ ว ก่ อ นน าไปใช้ ต้ อ งมี ก ารวิจัย เพื่ อ
ทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพจากการใช้ ในสถานการณ์ จริ งและนาข้ อค้ นพบมาปรับปรุ ง
แก้ ไข
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3) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ อาจจะออกแบบให้ ใช้ ได้ อย่างกว้ างขวาง
หรื อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงอย่างหนึง่ ก็ได้
4) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ มีจดุ มุง่ หมายหลักเป็ นตัวตัง้
1.5 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้
รู ปแบบการเรี ยนรู้ เป็ นสิ่งที่สร้ างขึน้ เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ ของตัวแปร เนื่ องจาก
งานวิจัยทางการศึกษามีความสัม พันธ์ กับกิ จกรรมที่ มี หลายปั จจัยร่ วมกัน ดังนัน้ จึงจ าเป็ นต้ อง
ศึกษาขอบเขตของการศึกษาเพื่อใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่ได้ เป็ นแนวทางในการทางาน วี ณา
ประชากูลและประสาท เนืองเฉลิม (2554: 117-118) ได้ เสนอวิธีการพัฒ นารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ ดังนี ้
1) ศึก ษาทฤษฎี และรู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ เนื่ อ งจากทฤษฎี และรู ป แบบมี
ความหมายต่างกัน ดังนัน้ ในการศึกษาปั ญ หาการวิจัยจึงต้ องมี หลายๆสมมติฐ านไว้ ใช้ ในการ
แก้ ปัญหา ซึง่ การตังสมมติ
้
ฐานต้ องมีการศึกษาทฤษฎีเพื่อช่วยให้ ตงสมมติ
ั้
ฐานได้ อย่างถูกต้ องและ
จะได้ สร้ างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ได้ สมั พันธ์กบั สมมติฐาน
2) การหาข้ อบกพร่ องของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ในการใช้ รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่สร้ างขึ ้น มีสิ่งที่ต้องระวังหลายประการ เพื่อไม่ให้ เกิดข้ อบกพร่ องในการสร้ างรูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
2.1) รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่สร้ างขึ ้นต้ องระวังไม่ให้ ยากหรื อง่ายเกินไป ซึ่ง
อาจเกิดจากการอ้ างอิงหลักการที่ ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ เกิดข้ อบกพร่ องของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ได้
2.2) การใช้ สัญลักษณ์ ที่มีความเฉพาะเจาะจง จะทาให้ การให้ ความหมาย
ของสัญ ลักษณ์ เป็ นไปเพื่ อการอธิ บายหลักการมากกว่าอธิ บายโครงสร้ าง ซึ่งจะทาให้ เกิดความ
ผิดพลาดได้
2.3) การเน้ น รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ มากเป็ น พิ เศษ รู ป แบบการจัด การ
เรี ยนรู้ ที่สร้ างขึ ้นถ้ าเน้ นลักษณะหนึ่งลักษณะใดมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็ นการเปรี ยบเที ยบ หารใช้
สูตรคณิตศาสตร์ หรื อใช้ ไดอะแกรม จะทาให้ เกิดความหมายที่แฝงเร้ นในตัวโครงสร้ างของรูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้มากกว่าความสัมพันธ์ของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่สร้ างขึ ้น
3) การทดสอบรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ในการทดสอบรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่
สร้ างขึ ้น ต้ องใช้ ข้อมูลที่ได้ จากประสบการณ์หรื อการทดลอง เพื่อให้ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ส่วนการตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้จะประเมินที่ตวั แปรตามที่กาหนดไว้ เพื่อนาไปปรับปรุง
ให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน
4) การเลือกชนิดของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ชนิดของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
มี หลายชนิด ซึ่งจาแนกวิธีการที่ ใช้ ศึกษา เช่น รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ การอนุมานและอุปมาน
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เป็ น สัญ ลักษณ์ รู ป แบบการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ รู ป แบบการ
จัดการเรี ยนรู้ใช้ เหตุผล ซึง่ จะใช้ เหมาะสมกับเนื ้อหาที่ใช้ ในการศึกษา
5) การสรุป เมื่อได้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมจะต้ องนาตัวแปรที่ศกึ ษา
ไปคานวณหาความสัม พันธ์ ตามหลักคณิ ตศาสตร์ เพื่ อนาไปพัฒ นาและแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับ
จุดมุง่ หมายที่ศกึ ษา
รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ จึง จัด ได้ ว่าเป็ น กรอบกระบวนการสอน (Teaching
Process Frame) หรื อแบบแผนการสอน (Teaching Pattern) ที่แสดงกระบวนการจัดขันตอนและ
้
กิจกรรมการสอนเอาไว้ อย่างมีระเบียบและเป็ นระบบ ทุกขันจะมี
้
ความสัมพันธ์ กันอย่างต่อเนื่อง
และในแต่ละขันจะชี
้
้นาบ่งบอกถึงพฤติกรรมการเรี ยนการสอนที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ โดยผู้สอน
จะนาเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอน กิจกรรมการสอนอื่น ๆ รวมทังสื
้ ่อการสอนประเภทต่าง ๆ มา
ผสมผสาน หรื อบูรณาการเข้ าด้ วยกัน แล้ วใช้ การดาเนินการสอนภายใต้ เงื่อนไขของกระบวนการ
สอนตามลาดับขันตอนของรู
้
ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ นนั ้ ๆเพื่อมุ่งหมายให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ได้
อย่างสมบูรณ์ที่สดุ
1.6 การวิจัยและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้
รัตนะ บัวสนธ์ (2554: 13-15) กล่าว่า การวิจยั และพัฒนา หรื อ ภาษาอังกฤษ ใช้ คา
ว่า “Research and Development” หรื อ เรี ย กว่า สัน้ ๆว่า “R and D” นัน้ หมายถึ ง การพัฒ นา
นวัต กรรมโดยใช้ ก ระบวนการวิ จัย เป็ น เครื่ อ งมื อ ด าเนิ น การในแต่ล ะขัน้ ตอนของการพัฒ นา
เป้าหมายสาคัญของนวัตกรรมคือการได้ นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) เป็ นต้ นแบบสามารถนาไปใช้ หรื อ
แก้ ปัญหาได้ จริ ง การวิจยั และพัฒนาเป็ นกระบวนการดาเนินงานที่มีขนตอนต่
ั้
อเนื่องกันเป็ นลาดับ
คือ ผลของการวิจยั ในขันตอนหนึ
้
่งๆจะถูกนาไปใช้ สาหรับดาเนินการในขันตอนต่
้
อ ๆ ไป ซึ่งในแต่
ละขัน้ ตอนไม่ไ ด้ แยกจากกัน โดยเด็ด ขาด โดยทั่ว ไปการวิจัย และพัฒ นาจะประกอบไปด้ ว ย 5
ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ส ารวจสภาพปั จ จุบัน ปั ญ หาหรื อความ
ต้ องการ เริ่มจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรื อทาการสารวจสภาพปั ญหาตลอดจนความต้ องการ
ของผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ถึงสภาพปั จจุบนั ว่าเป็ นอย่างไร มี
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ปั ญหาและอุปสรรคใดบ้ าง มี ความต้ องการในการแก้ ไขหรื อพัฒนางานอย่างไร โดยการวิเคราะห์
สัง เคราะห์ เอกสารและสิ่ ง พิ ม พ์ ต่า งๆ อาจเป็ นลัก ษณะของงานวิ จัย เอกสาร (Documentary
Research) หรื อ งานวิจยั เชิงสังเคราะห์ (Synthesis Research) และการวิจยั เชิงสารวจ (Survey
Research) นันเอง
้
ขันตอนที
้
่ 2 การออกแบบ สร้ าง หรื อประเมินนวัตกรรม (หรื อผลิตภัณฑ์) เป็ นการ
นาผลการดาเนินงานจากขันตอนที
้
่ 1 มาใช้ ในการออกแบบและวางแผนสร้ างนวัตกรรม ดาเนินการ
สร้ างนวัตกรรม เมื่อสร้ างเสร็จจะมีการประเมิ ตรวจสอบความสอดคล้ องระวห่างส่วนประกอบต่าง
ๆ และประเมินความเหมาะสมก่อนที่จะนนานวัตกรรมไปใช้ กบั กลุม่ เป้าหมาย
ขัน้ ตอนที่ 3 การน านวัต กรรมไปทดลองใช้ เมื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
นวัตกรรมให้ สอดคล้ องจากขันตอนที
้
่ 2 แล้ ว นวัตกรรมดังกล่าวจะถูกนาไปใช้ กับกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ซึ่ ง มี ก ารด าเนิ น งานตามลัก ษณะงานวิ จัย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research)
กล่าวคือ จะต้ องมีการออกแบบการทดลอง (Experimental Design) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ในการทดลองและสังเกต ทดสอบ วัดผลที่เกิดจากการทดลอง
ขันตอนที
้
่ 4 การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม ในการประเมินผลนวัตกรรมจะมี
การด าเนิ น การในลั ก ษณะของการประเมิ น โครงการหรื อ การวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น (Protective
evaluation or Evaluation research)
ขันตอนที
้
่ 5 การเผยแพร่นวัตกรรม เป็ นการเผยแพร่นวัตกรรมที่ผ่านการทดลอง
ใช้ ประเมิ น ผลการทดลองและรปั บ ปรุ ง ในขัน้ สุด ท้ า ยแล้ ว ออกสู่ก ลุ่ม ผู้ใช้ ในวงกว้ า ง ซึ่ง การ
ดาเนินการขันนี
้ ้จะแยกจากกระบวนการวิจยั แต่การเผยแพร่นวัตกรรมไปใช้ สกั ระยะหนึง่ อาจมีการ
เก็บข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ นวัตกรรม เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาเป็ นผลย้ อนกลับไปสู่กระบวนการวิจยั ได้ ซึ่ง
ขันตอนด
้
าเนินการวิจยั และพัฒนา สามารถอธิบายได้ ดังภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 3ขันตอนการวิ
้
จยั และพัฒนา ของ รัตนะ บัวสนธ์ (2554: 14)
ถึงแม้ การวิจัยและพัฒ นา ในทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรื อ ในทางพฤติกรรม
ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จะมีจดุ เน้ นในการดาเนินการวิจยั แตกต่างกั น โดยเฉพาะลักษณะความรู้
ที่แสวงหาหรื อความเข้ าใจที่สร้ างขึ ้น แต่การออกแบบการวิจยั และพัฒนามีส่วนประกอบพื ้นฐาน
ร่ ว มกัน 6 ประการ (องอาจ นัย พัฒ น์ . 2554: 240) คื อ 1) ส ารวจปั ญ หาและวิ เคราะห์ ค วาม
ต้ อ งการจ าเป็ น 2) การตัง้ เป้าหมายและการวางแผนพัฒ นา 3) การวิจัย พื น้ ฐานและการวิจัย
ประยุกต์ 4) การวิจยั พัฒนา 5) การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ และ 6) การปรับปรุงและ
การเผยแพร่
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ราตรี นันทสุคนธ์ (2554: 3-5) ยังได้ เสนอขันตอนการวิ
้
จัยและพัฒ นา ที่มีกระบวนการ
ดาเนินการวิจยั ใกล้ เคียงกัน แต่มีการดาเนินการแตกต่างกันเล็กน้ อยในแต่ละขัน้ ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การสารวจ สังเคราะห์ สภาพปั ญหาและความต้ องการ ในขันตอนนี
้
้ เป็ น
การดาเนินการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) หรื อการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั เพื่อจะ
หาคาตอบเกี่ ยวกับความขาดแคลนและความต้ องการของนวัตกรรมใด ๆ รวมทัง้ ลักษณะของ
นวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา
ขันตอนที
้
่ 2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ดาเนินการต่อเนื่องจากการ
วิเคราะห์ ปั ญ หา ว่าเกิ ดจากสาเหตุใด จะแก้ โดยวิธี ใด จึง จ าเป็ น ต้ องมี ก ารศึกษาถึงนวัตกรรม
ประเภทของนวัตกรรม และลักษณะของนวัตกรรมแต่ละชนิด รวมทังขั
้ นตอนการสร้
้
างนวัตกรรม
และงานวิจยั ต่าง ๆเพื่อนาไปสูก่ ารออกแบบนวัตกรรม
ขันตอนที
้
่ 3 การออกแบบพัฒนานวัตกรรม เป็ นการนาความรู้หรื อผลการวิจยั ที่ได้ มา
พัฒนานวัตกรรมโดยมีลกั ษณะหรื อรู ปแบบตามความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย นวัตกรรมที่จะ
พัฒนามีลกั ษณะอย่างไรหรื อมีส่วนประกอบของนวัตกรรมเป็ นเช่นขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของนวัตกรรมนัน้
ๆ ในการสร้ างหรื อพัฒนานวัตกรรมนันต้
้ องใช้ บคุ คลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละชนิด
เมื่อสร้ างเสร็ จแล้ วก็ต้องไปตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อไป หาก
ผลการทดสอบยังไม่เป็ นที่พอใจ ก็ต้องนามาปรับแก้ จนกระทัง่ นวัตกรรมนันมี
้ ความเหมาะสมและ
ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพตามที่กาหนดไว้
ขันตอนที
้
่ 4 การทดลองใช้ นวัตกรรม เมื่อนวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามที่กาหนดไว้
แล้ ว จึงนานวัตกรรมไปทดลองใช้ กบั กลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ขึ ้น ซึง่ กลุ่มเป้าหมายที่ได้ รับเลือกให้
เป็ นผู้ถกู ทดลองใช้ นวัตกรรมมักเรี ยกว่า กลุ่มนาร่อง (Pilot Group) การดาเนินงานในขันตอนนี
้
ม้ กั
เป็ น การด าเนิ น งานวิจัย เชิ ง ทดลอง (Experimental Design) ซึ่ง เกี่ ย วข้ อ งกับ การออกแบบการ
ทดลอง (Experimental Design) ว่าจะใช้ แบบแผนใดจึงจะเหมาะสม ควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อนได้
และทาให้ งานวิจยั เกิดความเที่ยงตรงภายใจ (Internal Validity) มากที่สดุ
ขันตอนที
้
่ 5 การประเมินผลสรุป ในขันตอนนี
้
้ เป็ นการประเมินผลการใช้ นวัตกรรมใน
ภาพรวมทังหมด
้
ซึ่งประเมินทังตั
้ วนวัตกรรม กระบวนการใช้ นวัตกรรม และผลที่ได้ รับจากการใช้
นวัต กรรม ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า ง ๆ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ นการวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น (Evaluation
Research) ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมใหม่ หรื อแก้ ไข
อุปสรรคในการใช้ นวัตกรรม
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ในการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน มีขนตอนที
ั้
่ 1- 5 เช่นเดียวกับการวิจยั และ
พัฒ นา และมี ขัน้ ตอนที่ 6 คื อ การเผยแพร่ ป ระชาสัม พัน ธ์ เพื่ อ ให้ เกิ ด การขยายผลในการใช้
นวัตกรรมทางการศึกษาอย่างกว้ างขวางต่อไปในกลุ่มผู้ใช้ และผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ซึ่งสามารถสรุ ป
ขันตอนเหล่
้
านี ้ให้ เห็นความสัมพันธ์ตอ่ เนื่องของกระบวนการวิจยั และพัฒนาได้ ดังภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4 การดาเนินการวิจยั และพัฒนาของ ราตรี นันทสุคนธ์ (2554: 5)
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ในการพัฒ นารู ป แบบการเรี ยนรู้ ครั ง้ นี ้ เพื่ อ ให้ ผ ลการพัฒ นามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ผู้วิจยั จึงได้ เลือกใช้ การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ตามแนวคิด
ของ รัตนะ บัวสนธ์ (2554: 14-15) ในการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานเพื่อส่งเสริ มพฤติกรรม
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยนในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้
ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง (2551) ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้เพื่อ
เสริ มสร้ างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรี ยนระดับช่วงชันที
้ ่ 2 เพื่อพัฒนาและศึกษา
ประสิทธิผลของการใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ด้ วย
การวิจัยและพัฒ นา 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่ 1 ศึกษาข้ อมูลพื น้ ฐานเพื่ อยื นยันนิยาม องค์ประกอบ
พฤติ ก รรมบ่ง ชี ใ้ นแต่ล ะองค์ ป ระกอบและแนวทางในการพัฒ นาความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรคโดยผู้เชี่ยวชาญ ขัน้ ตอนที่ 2 สร้ างรู ปแบบการเรี ยนรู้ และเครื่ องมือประกอบรู ปแบบการ
เรี ยนรู้ ขันตอนที
้
่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการเรี ยนรู้ ขัน้ ที่ 4
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการเรี ย นรู้ โดยใช้ แ ผนการทดลองแบบ Pretest – Posttest
Control Group Design ในผู้เรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจัย บ่งชีว้ ่า รู ปแบบการเรี ยนรู้
เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรี ยนระดับช่วงชันที
้ ่ 2 มี 5 ขันตอน
้
คือ
ขันที
้ ่ 1 ระลึกรู้อปุ สรรค ขันที
้ ่ 2 สืบหาสาเหตุ ขันที
้ ่ 3 กาหนดเป้าหมาย ขันที
้ ่ 4 ปฏิบตั ิการ และขันที
้ ่
5 สรุ ปและประเมิ นผล ซึ่งมี ผ ลการประเมิ นประสิทธิ ผล คือ รู ปแบบการเรี ยนรู้ ดังกล่าวมี ความ
เหมาะสมและสามารถสร้ างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในระดับมาก ผู้เรี ยนกลุม่ ทดลองที่
ได้ รับการเรี ยนรูด้วยรูปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคา่ เฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคแตกต่างจากกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผู้เรี ยนกลุม่ ทดลองมีความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคหลังเรี ยนและก่อนเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
รังศิมา ชูเทียนและ ทศพร แสงสว่าง (2559, มกราคม - มิถุนายน) ได้ ทาการศึกษา
เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู้แบบโครงงาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับผู้เรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อหาประสิทธิภาพของการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และเพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่ใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
เป็ น ฐาน พบว่า คะแนนผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ ยระหว่างเรี ย นคิ ดเป็ น ร้ อยละ 82.93 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยหลังเรี ยนด้ วยการเรี ยนรู้ แบบโครงงานคิดเป็ นร้ อยละ 80.85 แสดงให้
เห็นว่าการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานที่สร้ างขึ ้น มีประสิทธิภาพเท่า กับ 82.93/80.85 ตามเกณฑ์
ที่กาหนด คือ 80/80 นอกจากนันยั
้ งพบว่า ผู้เรี ยนที่เรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
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เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าผู้เรี ยนที่เรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนปกติอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความพึงพอใจต่อการสอนด้ วยการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ น
ฐานอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.47
เสาวลัก ษณ์ วรครบุ รี (2559) ศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง โปรแกรมพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ที่ ยึ ด
โครงงานเป็ นฐานสาหนับห้ องเรี ยนศตวรรษที่ 21 ในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานัก
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเรี ยนรู้ที่ยึดโครงงานเป็ นฐานสาหรับ
ห้ องเรี ยนในศตวรรษที่ 21 และเพื่ อประเมิ นประสิทธิ ผลของโปรแกรม โดยกาหนดกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ที่ยดึ โครงงานเป็ นฐาน 6 ขันตอน
้
คือ ขันก
้ าหนดปัญหา ขันการคิ
้
ดและเลือกหัวข้ อ ขัน้
วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน ขันลงมื
้
อปฏิบตั ิแก้ ปัญหา ขันสรุ
้ ป รายงานและเสนอผลงาน และ
ขันประเมิ
้
นผล ดาเนินการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมโดยการใช้ กระบวนการวิจยั และพัฒนา ตาม
แนวคิดของ วิโรจน์ สารรัตนะ 6 ขัน้ ตอน คือ ขันตอนที
้
่ 1 การตรวจสอบแนวคิดเพื่อการวิจัยและ
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไข ขัน้ ตอนที่ 2 การจัด ท าคู่มื อ ประกอบโปรแกรม ขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบ
โปรแกรมและการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ขัน้ ตอนที่ 4 การสร้ างเครื่ อ งมื อ เพื่ อ การทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนาม ขันตอนที
้
่ 5 การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม และขันตอนที
้
่ 6 การเขียนรายงานการ
วิจยั และการเผยแพร่ผลงานวิจยั ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 2
ประเด็ น คื อ ประเด็ น ที่ 1 ผลการประเมิ น บรรยากาศการเรี ย นการสอน 3 ด้ าน คื อ ด้ าน
สภาพแวดล้ อม ด้ านปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยนและด้ านปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนกับ
ผู้เ รี ย น พบว่ า ด้ า นสภาพแวดล้ อมบรรยากาศในการเรี ย นรู้ สนุ ก สนานเป็ นกั น เอง ผู้ เรี ย น
กระตือรื อร้ นเข้ าร่วมกิจกรรม มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
การทาโครงงานเป็ นสิ่งท้ าทายความสามารถของผู้เรี ยน โดยมีผลการประเมินด้ านสภาพแวดล้ อม
หลังการทดลองใช้ โปรแกรมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้ าน
ปฏิ สัม พั น ธ์ ร ะหว่า งผู้ สอนกั บ ผู้ เรี ย น โดยผู้ สอนเป็ นผู้ อ านวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูเรี ยน น า
ประสบการณ์การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการมาใช้ เสนอสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหากระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยน
หาวิธีการแก้ ปัญ หา ให้ คาปรึ กษาและร่ วมแก้ ปัญ หาไปพร้ อมกับผู้เรี ยน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้
พัฒ นาทักษะความคิดสร้ างสรรค์ในการทางาน ส่งเสริ มทาให้ ทางานอย่างมี ระแบบแผน มี การ
ประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง และยอมรับการตัดสินใจและความต้ องการของผู้เรี ยน ผล
ปรากฎว่าการประเมินปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนหลังการทดลองใช้ โปรแกรมสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้ านปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน ที่
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ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้การแก้ ปัญหา มีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิงานทุกขันตอน
้
ศึกษาค้ นคว้ าร่วมกัน ระดม
ความคิดร่ วมกัน ทางานเป็ นที ม แลกเปลี่ยนความรู้ โดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม ได้ แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ อภิปรายกลุ่มร่ วมกันเพื่ อนาไปสู่การตัดสินใจ ร่ วมกันวางแผนและออกแบบ
ขัน้ ตอนการท างาน ด าเนิ น การทดลองด้ ว ยตนเอง รู้ จัก ตัง้ ค าถาม ค้ น พบความรู้ และสร้ าง
สิ่งประดิษฐ์ ใหม่ ตลอดจนออกแบบการนาเสนอร่วมกัน ได้ พบกับศักยภาพของตนเองและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง ผลการประเมินพบว่า ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยนหลังการทดลองใช้
โปรแกรมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประเด็นที่ 2 ผลการประเมิน
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน โดยแบ่งการประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เป็ น 2 ด้ าน คือ ด้ านที่ 1
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ด้านความรู้ ความเข้ าใจ และด้ านที่ 2 พฤติกรรมการเรี ยนรู้ พบว่า พฤติกรรม
ของผู้เรี ยนด้ านความรู้ ความเข้ าใจและด้ านพฤติกรรมการเรี ยนรู้ หลังการทดลองใช้ โปรแกรมสูง
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. พฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
จากการศึกษาเอกสารในอดีต เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ พบว่า ได้ มีผ้ เู สนอ
แนวคิดไว้ หลายท่าน หนึ่งในนันคื
้ อ Isaksen (1995) ได้ ศกึ ษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์และระบุวา่ บางงานวิจยั ว่าได้ กาหนดให้ ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นส่วนหนึ่งของการ
แก้ ปัญหา และอีกหลายงานพบว่าทังการคิ
้
ดสร้ างสรรค์และการแก้ ปัญหามีโครงสร้ างที่เกี่ยวข้ อง
กัน การจะระบุแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้ างสรรค์และการแก้ ปัญหา
นี ้ได้ นนั ้ จะต้ องให้ ความสาคัญ ของการนิยามความหมายของคาว่าความคิดสร้ างสรรค์และการ
แก้ ปัญหาเป็ นอันดับแรก พร้ อมทังระบุ
้ ความแตกต่างระหว่างสองโครงสร้ างนี ้อย่างเหมาะสม แม้
นักการศึกษาในไทยเองก็มองว่าความคิดสร้ างสรรค์และการแก้ ปัญหาเป็ นส่วนที่ส่งเสริ มกันและ
กัน โดย ลักขณา สริ วฒ
ั น์ (2558) กล่าวว่า การมีความคิดสร้ างสรรค์นนจะท
ั้
าให้ บคุ คลนันสามารถ
้
คิดแก้ ปัญหาได้ ปรับเปลี่ยนตนเองให้ รับมือกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้ อง
กับ ค ากล่ า วของ อัง ศิ นัน ท์ อิ น ทรก าแหง (2552: 202) ที่ ร ะบุแ นวคิ ด หลัก เกี่ ย วกับ ความคิ ด
สร้ างสรรค์ ว่า เป็ นกระบวนการคิดของบุคคลที่เกิดจากสิ่งเร้ าที่เป็ นความอยากรู้อยากเห็น เป็ นไป
ตามจินตนาการของบุคคล หรื อสิ่งเร้ าจากสภาพแวดล้ อม สถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหาต้ องแก้ ไขใน
ภาวะที่บุคคลมีความสุข มีความพอใจ และเห็นคุณค่า เข้ าใจอย่า งลึกซึ ้งถึงเป้าหมายที่ต้องการ
กระบวนการคิดในสมองจึงดาเนินการต่อในการคิดหาทางเลือกหลายๆทาง หลายแง่มุม มีความ
แปลกใหม่จากประสบการณ์ เดิม ที่นาไปสู่การตัดสินใจในการแก้ ปัญหา การสร้ างสรรค์หรื อการ
ประดิษฐ์ สิ่งแปลกใหม่ที่มีคณ
ุ ค่าได้ เช่นเดียวกับ Torrance (1965: 663-664) ที่ให้ ความหมายของ
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ความคิดสร้ างสรรค์เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาว่า ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นกระบวนการของมนุษย์ที่
มีต่อปั ญ หา ข้ อบกพร่ อง การขาดซึ่งความรู้ องค์กอบที่ ไม่สมบูรณ์ ความแตกแยกหรื อสิ่งต่าง ๆ
โดยได้ ทาการระบุถึงอุปสรรค ด้ วยการค้ นหาวิธีการหาคาตอบ การตังค
้ าถาม หรื อ การกาหนด
สมมติฐานเกี่ ยวกับปั ญ หานัน้ ทาการทดสอบและทดสอบซา้ ในสมมติฐานถึงความเป็ นไปได้ ที่
เกิดขึ ้นและท้ ายที่สดุ การเสนอผลที่เกิดขึ ้น
ดังนัน้ เพื่ อให้ เห็นความสัม พันธ์ ระหว่างความคิดสร้ างสรรค์และการแก้ ปั ญ หา จึงขอ
นาเสนอนิยามของความคิดสร้ างสรรค์และการแก้ ปัญหาแยกส่วนกันในตอนต้ น และแสดงให้ เห็น
ถึงความสัมพันธ์ ระหว่างความคิดสร้ างสรรค์และการแก้ ปัญหา ในลักษณะ ของ การแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ในภายหลัง เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจยิ่งขึ ้น ดังนี ้
2.1 ความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นกระบวนการรู้คิดของมนุษย์ที่เป็ นที่สนใจอย่างแพร่หลายในแวด
วงการศึก ษาจากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุบัน ซึ่ ง Mednick (1962) และ Wallach and Kogan (1965)
กล่าวว่า ความคิดสร้ างสรรค์ คือ ความสามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์องค์ประกอบใหม่ได้ ถ้ าสิ่งที่นามา
เชื่อมโยงกันนันมี
้ ความห่างไกลกันมากเพียงใด การเชื่อมโยงสัมพันธ์ ก็มีความสร้ างสรรค์มากขึ ้น
เพียงนัน้ ซึ่งคนที่มีความคิดสร้ างสรรค์นนจะเป็
ั้
นคนที่สามารถคิดอะไรได้ อย่างสัมพันธ์กนั เป็ นลูกโซ่
ยิ่งคิดมากเท่าไรก็ยิ่งแสดงศักยภาพด้ านความคิดสร้ างสรรค์มากขึ ้น ซึ่ง Guilford (1955 อ้ างถึงใน
ทวีป อภิสิทธิ์. 2559) ได้ ให้ นิยามของ ความคิดสร้ างสรรค์ ว่า เป็ นลักษณะความคิดแบบเอนกอนัย
หรื อความคิดหลายทิศทางที่ นาไปสู่กระบวนการประดิษฐ์ สิ่งแปลกใหม่ รวมทัง้ การคิดและการ
ค้ นพบวิธีการแก้ ปัญหาใหม่ ตลอดจนความสาเร็ จในการคิดค้ นพบทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางสร้ างสรรค์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม ซึ่ง Guilford (1967) ยังได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า
ความคิดเอนกอนัยประกอบด้ วยลักษณะความคิดริ เริ่ ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น
และความคิด ละเอี ย ดลออ ซึ่งลัก ษณะความคิดแบบนี เ้ ป็ น ความคิดแบบกระจาย (Divergent
thinking) จึงเป็ นลักษณะที่ตรงข้ ามกับความคิดเอกนัยหรื อความคิดทิศทางเดียว (Convergent
thinking) (อารี พันธ์มณี. 2557: 4) ซึ่งสอดคล้ องกับ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2557: 86) ที่บอกว่า การ
คิดสร้ างสรรค์เป็ นกระบวนการคิดแบบเอนกอนัย ที่บูรณาการประสบการณ์ ที่มีแล้ วสร้ างรูปแบบ
ความคิดใหม่หรื อผลิตผลใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อแก้ ปัญหาเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
ใน ขณ ะที่ Torrance (Torrance E.P. 1979) ก ล่ า วว่ า ค วาม คิ ด ส ร้ างส รรค์ เป็ น
กระบวนการที่มนุษย์ร้ ูสึกว่ามีช่องว่างหรื อบางส่วนที่ขาดหายไป หลังจากนันรวบรวมความคิ
้
ดตัง้
เป็ นสมมติฐานเกี่ ยวกับสิ่งเหล่านัน้ แล้ วจึงทาการทดสอบสมมติฐานใหม่อีกครัง้ จนได้ ผลเป็ นที่
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พอใจ เช่นเดียวกับอารี พันธ์ มณี (2557: 7) ที่กล่าวถึงความคิดสร้ างสรรค์ในลักษณะเดียวกันว่า
เป็ นกระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะเอนกอนัย นาไปสู่การคิดค้ นพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการ
คิดดัดแปลงปรุงแต่งจากความคิดเดิมผสมผสานกันให้ เกิดสิ่งใหม่ ซึง่ รวมทังการประดิ
้
ษฐ์ คดิ ค้ นพบ
สิ่งต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการคิดทฤษฎี หลักการได้ ส าเร็ จ ซึ่งจะเห็นว่า นักการศึกษาแต่ละท่านได้
นิยามความคิดสร้ างสรรค์ ในลักษณะของกระบวนการหรื อความสามารถของมนุษย์ ที่ตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ ห รื อปั ญ หาในชี วิตประจาวัน นอกจากนัน้ แล้ ว ลักขณา สริ วัฒ น์ (2558: 158) ยัง
สรุ ปว่า ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดที่มีอยู่ในตัวบุคคล ประกอบด้ วย
ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดลออ และความคิดริ เริ่ ม ผสมผสานกันจนเกิด
เป็ น การคิด ได้ ทิ ศ ทางที่ จ ะตอบสนองต่อเหตุก ารณ์ ปั ญ หา หรื อ เรื่ องราวต่าง ๆ และสามารถ
ดัดแปลงผสมผสานความคิดเดิมเกิดสิ่งแปลกใหม่ หรื อประดิษฐ์ คิดค้ นสิ่งใหม่ที่ไม่ซ ้าของเดิม เป็ น
การคิดที่ ไม่ซ า้ กับผู้อื่นและก่อให้ เกิดประโยชน์ จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวกับความคิด
สร้ างสรรค์ พบว่า ส่วนใหญ่ คาว่า “ความคิดสร้ างสรรค์” มักมาพร้ อมกับคาว่า “นวัตกรรม” และถูก
ขยายความหรื อ ให้ ค วามหมายในเชิ ง ธุ รกิ จ ค่อ นข้ างมาก ดัง เช่น ปี เตอร์ ฟิ สค์ (2555: 85) ได้
กล่าวถึงความคิดสร้ างสรรค์ ว่า เป็ นกระบวนการคิดเพื่อค้ นหาไอเดียใหม่ๆ หรื อการสร้ างความ
เชื่อมโยงใหม่ๆระหว่างความคิดเดิมที่มีอยู่ โดยมีความรู้ความเข้ าใจเชิงลึกทังในระดั
้
บจิตสานึกและ
จิตใต้ สานึกเป็ นปั จจัยกระตุ้น ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นมากกว่าตัวความคิด มักพบในงานศิลปะ
และวรรณกรรมเพราะเป็ นเรื่ องของการสร้ าง โดยได้ รับอิทธิพลจากกระบวนการความรู้ความเข้ าใจ
อย่า งตัง้ ใจ หรื อ จากสิ่ ง แวดล้ อ ม ลัก ษณะบุค ลิ ก ภาพส่ วนตัว ของคน และความบัง เอิ ญ หรื อ
อุบตั ิเหตุ ซึ่งในโลกของธุรกิจ ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นปลายทางของนวัตกรรมนัน่ เอง ซึ่ง มาโกโตะ
ทาคาฮาชิ (2551: 14-15) ยังได้ อธิบายความหมายของความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มเติม ในแง่ของการ
จัด การข้ อมูล โดยระบุ ความคิด สร้ างสรรค์ คื อ การยึด กุม รับ รู้ ปั ญ หา ท าการผสมผสานกลุ่ม
ข่าวสารข้ อมูลที่มีความแตกต่างหลากหลายให้ รวมกันเป็ นหนึ่ งเดียว แล้ วทาการแก้ ไขและสร้ างให้
เกิดคุณค่าใหม่ๆไม่วา่ ในระดับสังคมหรื อระดับบุคคล
จึงอาจสรุปได้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นกระบวนการหรื อความสามารถทางสมองของ
แต่ล ะบุค คลในการคิด หลายทิ ศ ทางหรื อ คิด เอนกอนัย เพื่ อ ตอบสนองต่อ สถานการณ์ ปั ญ หา
เหตุการณ์ต่าง ๆ หรื อข่าวสารข้ อมูลที่ได้ รับ อันได้ แก่ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหย่อน ความคิด
ละเอียดลออและความคิดริ เริ่ ม โดยมีการคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ กันจากความรู้ ความเข้ าใจที่ลึกซึง้
เพื่อดัดแปลงหรื อปรับปรุ งสิ่งเดิมให้ เกิดสิ่งใหม่ หรื อประดิษฐ์ คิดค้ นสิ่งใหม่เพื่อใช้ แก้ ปัญหา หรื อ
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ค้ นพบหลักการใหม่ที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง หรื อสร้ างนวัตกรรมที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นประโยชน์
ในระดับบุคคลหรื อสังคมในทางสร้ างสรรค์
2.2 การแก้ ปัญหา
การแก้ ปั ญ หา เป็ น ทักษะส าคัญ ส าหรับทุกคน เนื่ องจากการด าเนิ นชี วิตในแต่ละวัน
จะต้ องพบเจอสถานการณ์ ต่าง ๆ และปั ญหาใหม่ๆอยู่เสมอ และใช้ ทักษะดังกล่าวในการทางาน
หรื อดาเนินกิจกรรมให้ ลลุ ่วงตามเป้าหมาย ที่ตนเองต้ องการ ซึ่ง ทาคาฮาชิ มาโกโตะ (2551: 2) ได้
ให้ ความหมายของ ปั ญหา ว่า คือ ช่องว่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสภาพปัจจุบนั เช่นเดียวกับ ยุดา
รักษ์ ไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ (2542) ที่กล่าวว่า ปั ญหา คือ ช่องว่างหรื อความแตกต่าง
ระหว่างสภาพการณ์ปัจจุบนั กับสภาพการณ์ที่เราต้ องการให้ เกิดขึ ้น หรื อสภาพการณ์ไม่ดีที่คาดว่า
จะเกิดขึน้ ในอนาคต กล่าวได้ ว่าปั ญ หาคือ สิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องการเกิดให้ เกิดขึน้ นั่นเอง ดังนัน้ จึง
จ าเป็ น ต้ อ งป้องกัน หรื อแก้ ไขปั ญ หา Guilford (เพ็ ญ นภา ชูห มวกโชติ. 2554: 79 อ้ างอิง จาก
Guilford. 1967) กล่าวว่า การแก้ ปัญหาและความคิดสร้ างสรรค์เป็ นผลที่คล้ ายกัน โดยความคิด
สร้ างสรรค์จะแทรกอยู่ในทุกช่วงของการคิด แต่การแก้ ปัญหาจะอยู่ช่วงสุดท้ ายของการคิด ซึ่งเป็ น
ผลผลิ ต ของความคิ ด สร้ างสรรค์ ที่ น าไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาได้ Anderson (1975) ยั ง กล่ า วถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการแก้ ปัญหาและความคิดสร้ างสรรค์วา่ เป็ นสิ่งที่เกิดต่อเนื่องกัน โดยเริ่ มจาก
บุค คลเมื่ อ ประสบปั ญ หาจะต้ อ งใช้ ค วามคิด และจิ ต นาการในการหาแนวทางแก้ ปั ญ หา เมื่ อ
แก้ ปัญหาได้ ก็จะรวบรวมแนวคิดไว้ เป็ นประสบการณ์ และในการแก้ ปัญหาครัง้ ต่อ ๆไป ก็จะเลือก
แนวคิดที่ดีที่สดุ จากประสบการณ์มาแก้ ปัญหา ถ้ ายังไม่สามารถแก้ ไขได้ ก็จะใช้ ความคิดสร้ างสรรค์
ในการเสนอแนวคิดใหม่ เช่นเดียวกันกับ Gagne (2018) ที่กล่าวในลักษณะเดียวกัน คือ ความคิด
สร้ างสรรค์เป็ นแบบหนึ่งของการแก้ ปัญหา ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการผสมผสานความคิดจากความรู้ด้าน
ต่าง ๆ กล่าวได้ ว่าความคิด สร้ างสรรค์ เป็ น การแก้ ปั ญ หาระดับ สูง นอกจากนัน้ แล้ ว Santrock
(2009: 331) ได้ ก ล่าวถึ งการแก้ ปั ญ หาของผู้เรี ยนว่า การแก้ ปั ญ หา คือ การกาหนดแนวทางที่
เหมาะสมเพื่ อไปสู่เป้าหมาย ซึ่ง มี ทักษะหลายอย่างที่ นาผู้เรี ยนไปสู่การแก้ ปั ญ หาได้ เช่น การ
สร้ างสรรค์ โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ การเขี ย นบทความในชัน้ เรี ย นภาษาอัง กฤษ การมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นสมบัตสิ าธารณะ และสนทนาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ทาให้ ผ้ คู นได้ รับความ
เดือดร้ อนได้ เป็ นต้ น
นอกจากนัน้ แล้ ว แอคคอฟฟ์ รัสเซลล์ แอล (2528: 20-21) ได้ เสนอองค์ประกอบของ
ปั ญหา ที่ใช้ ในกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์ 5 องค์ประกอบ คือ 1) ผู้ตดั สินใจ
คือ ผู้ที่ ผ จญกับ ปั ญ หา อาจเป็ น กลุ่ม หรื อ บุค คลเดี ย วก็ ได้ 2) ตัวแปรที่ ค วบคุม ได้ คื อส่วนของ
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สถานการณ์ ที่ผ้ ูตดั สินใจสามารถควบคุมได้ 3) ตัวแปรที่ควบคุม ไม่ได้ คือ ส่วนของสถานการณ์
ปั ญ หาที่ผ้ ูตดั สินใจควบคุมไม่ได้ แต่เมื่อรวมตัว แปรนี ้เข้ ากับตัวแปรที่ควบคุมได้ จะมีอิทธิพลต่อ
ผลลัพ ธ์ ที่ ผ้ ูตัด สิ น ใจเลื อก ซึ่ง อาจเรี ย กตัวแปรที่ ค วบคุม ไม่ ได้ นี ว้ ่า สิ่ ง แวดล้ อ มของปั ญ หา 4)
ขีดจากัด คือ การกาหนดขอบเขตของความเป็ นไปได้ ของตัวแปรที่ควบคุมได้ และตัวแปรที่ควบคุม
ไม่ได้ และ 5) ผลลัพธ์ ที่เป็ นไปได้ คือ ผลที่เกิดจากสิ่งที่มีให้ เลือกและตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ จาก
องค์ประกอบดังกล่าว แอคคอฟฟ์ ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดการแก้ ปัญหานัน้ ผู้ตดั สินใจต้ องมี
การพัฒนาแนวคิด ซึ่งเป็ นสิ่งที่ใช้ แทนสถานการณ์ จริ งของปั ญหา หรื อที่เรี ยกว่า โมเดล (Model)
เพื่ อให้ เรามองเห็นปั ญ หาที่แท้ จริ งได้ นั่นเอง นอกจากนัน้ แอคคอฟฟ์ ยังได้ เสนอว่า การจัดการ
ปั ญ หานัน้ แตกต่างกัน คือ การแก้ ปั ญ หา (Solving) คือ การที่ ผ้ ูตัดสิ นใจเลื อกค่าของตัวแปรที่
ควบคุมได้ ให้ ดีเพียงพอเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ การปรับปรุงเมื่อเกิดปั ญหา (Resolving) คือ การ
ที่ผ้ ูตัดสินใจจัดการกับปั ญ หาได้ ผลลัพ ธ์ เป็ นที่ น่าพอใจแต่อาจจะไม่ดีที่สุด ส่วนการทาให้ หมด
ปั ญ หา (Dissolving) คื อ ผู้ ตัด สิ น ใจสามารถท าให้ ปั ญ หานัน้ หมดไป ซึ่ ง การแก้ ปั ญ หา ของ
แอคคอฟฟ์ (2528) หมายถึง ความพยายามที่จะขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการหรื อความพยายามที่จะทาให้
ได้ ในสิ่งที่ต้องการ ซึง่ ผ่านกระบวนการหาคาตอบหรื อขจัดสิ่งที่ไม่แน่ใจออกไป
จากแนวคิดข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า การแก้ ปัญ หาและความคิดสร้ างสรรค์นัน้ เป็ นสิ่งที่ เกิ ด
ต่อเนื่องกัน โดยความคิดสร้ างสรรค์เป็ นพื ้นฐานให้ บคุ คลสามารถคิดหาแนวทางในการแก้ ปัญหา
ได้ ซึ่งก็คือ วิธีการแก้ ปัญหานันเป็
้ นผลผลิตของความคิดสร้ างสรรค์นนั่ เอง ดังนัน้ การแก้ ปัญหาใด
ก็ตามนอกจากนักแก้ ปัญหาจะต้ องมีความสามารถในการรวบรวมข้ อมูลความรู้และประสบการณ์
เดิมที่หลากหลายในการหาวิธีการแก้ ปัญหาแล้ ว นักแก้ ปัญหาจะต้ องรู้จกั คิดและเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ
เข้ าด้ วยกันเพื่อปรับใช้ ในการแก้ ปัญหาในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป
2.3 การแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
ความหมายการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ได้ มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ ให้ ความหมาย ไว้
Osborn (เพ็ญนภา ชูหมวกโชติ. 2554: อ้ างอิงจาก Osborn. 1957) ให้ ความหมาย
ของการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ไว้ ว่า เป็ นความสามารถทางการคิดของมนุษย์ ในการแสดง
วิธีการหาคาตอบและวิธีการแก้ ปัญหา จากการคิดที่มีระบบและการคิดที่เกิดจากการหยัง่ รู้ ได้ เอง
เป็ นกระบวนการที่ประกอบด้ วยทักษะหลายๆทักษะ ที่สามารถพัฒนาได้ ด้วยการฝึ กฝนจนชานาญ
เช่นเดียวกับการพัฒนาทักษะการกีฬา โดยอาศัยทังความสามารถเฉพาะตั
้
วและการฝึ กฝนอย่าง
สม่าเสมอ
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Arbesman & Puccio (2001) กล่าวว่า การแก้ ไขปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ เป็ น การ
ค้ น หาปั ญ หาที่ มี วิ ธี ก ารใหม่ ๆ ได้ ผ ลในการปฏิ บัติ โดยใช้ เครื่ อ งมื อ และการปฏิ บัติ ที่ มี ค วาม
หลากหลายซึง่ เป็ นการสร้ างและผสมผสานความคิดใหม่ๆ กับความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อใช้
ตัดสินใจและแก้ ไขปัญหาการปฏิบตั งิ าน
Treffinger และคนอื่ นๆ (2006) ให้ คานิยามของการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ว่า
เป็ นวิธีการที่ใช้ ในการพัฒ นาศักยภาพของผู้เรี ยนด้ านความคิดสร้ างสรรค์ โดยการพัฒ นากรอบ
ทฤษฎีและการวิเคราะห์แนวทางการแก้ ปัญหา
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2545: 25) กล่าวว่า การแก้ ปัญหาเชิงสร้ างสรรค์เป็ น
การคิดที่มุ่งคิดค้ นหาคาตอบ และวิธีการที่แปลกใหม่แตกต่างจากเดิม มีคุณค่าและมีประโยชน์
ประกอบด้ วยความคิดเอกนัยและความคิดเอนกอนัยในรู ปแบบและวิธีการที่ ส่งเสริ ม กันอย่าง
เหมาะสม เป็ นความสามารถในการคิดที่มีกระบวนการครบวงจรแลได้ คาตอบ
จากการศึกษาการให้ ความหมาย การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ จากเอกสารที่ผ่าน
มา อาจกล่าวได้ ว่า การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ หมายถึง กระบวนการบรรลุความต้ อ งการและ
การแสดงออกทางความคิดหรื อวิธีการในการจัดการประสาร มาลากุล ณ อยุธยา ปั ญหาอย่าง
สมเหตุสมผล มีการใช้ ทกั ษะการคิด โดยใช้ ทงความคิ
ั้
ดสร้ างสรรค์และความคิดวิจารณญาณ ซึง่ มี
การคิดวิธีการที่หลากหลาย แปลกใหม่ แล้ วพิจารณาเลือกวิธีการที่เหมาะสมเพื่อกาจัดสิ่งที่เป็ น
อุปสรรค เพื่อแก้ ไข หรื อลดสภาพการณ์ ที่ไม่ต้องการให้ เกิดขึ ้นในอนาคตหรื อแก้ ปัญหาที่เกิดขึน้
แล้ วในอดีต
2.4 กระบวนการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
2.4.1 Alex Osborn ในยุคเริ่ มแรก ปี ค.ศ.1952 ให้ ความสนใจทาการศึกษาและได้
กาหนด กระบวนการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ไว้ 7 ขันตอน
้
เพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหา คือ ขันที
้ ่1
การกาหนดปั ญหา (Orientation) การระบุปัญหาได้ ขันที
้ ่ 2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล (Preparation)
รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวกับปั ญหา เพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหา ขันที
้ ่ 3 การวิเคราะห์ (Analysis) นาข้ อมูล
ที่รวบรวมมาวิเคราะห์ พิจารณาและแจกแจงข้ อมูล ขันที
้ ่ 4 การตังสมมติ
้
ฐาน (Hypothesis) เป็ น
ขันในการพิ
้
จารณาและหาทางเลือกหรื อวิธีการการในการแก้ ไขปั ญหาหลายแนวทาง ขันที
้ ่ 5 การ
พัฒนาความคิด (Incubation) ขันความคิ
้
ด เป็ นขันที
้ ่เมื่อเกิดความคิดในการแก้ ปัญหาขึ ้นมา ต้ อง
ทาความคิดนันให้
้ กระจ่างและชัดเจนขึ ้น โดยใช้ หลักการเชื่อมโยงไปสู่วิธีการแก้ ปัญหา ขันที
้ ่ 6 การ
สังเคราะห์ (Synthesis) เป็ นการนาความคิดที่ชดั เจนจากขันที
้ ่ 5 มาทาการสังเคราะห์ และขันที
้ ่7
การตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง (Verification) เป็ นการนาวิธีการแก้ ปัญ หาที่ สังเคราะห์ได้ มาคัดเลือก
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วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ตอนนี ้ ถูกระบุว่าเป็ น
Version 1.0 ของ Creative Problem Solving (Treffinger D. J., Isaksen, S. G., & Dorval, K. B.
,. 2003: Online)
หลัง จากนัน้ ในปี 1963 Osborn (Treffinger D. J., Isaksen, S. G., & Dorval, K.
B. ,. 2003: Online) ได้ ปรับกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์เป็ น 3 ขัน้ ตอน เป็ น Version
1.1 ของ Creative Problem Solving คือ ขันที
้ ่ 1 การค้ นพบข้ อเท็จจริ ง (Fact finding) ในขันนี
้ ้เป็ น
การเตรี ยมการและการระบุปั ญ หา ขัน้ ที่ 2 การค้ นพบความคิด (Idea Finding) เป็ น ขัน้ ที่ ระดม
ความคิดหาวิธีการแก้ ปัญหาที่หลากหลาย ขันที
้ ่ 3 การค้ นพบวิธีการแก้ ปัญหา (Solution Finding)
เป็ นขันประเมิ
้
นวิธีการแก้ ปัญหาที่ค้นพบว่าวิธีใดเหมาะสมที่สดุ และนาไปปรับใช้
2.4.2 Alex Osborn และ Sidney Parnes ได้ ร่วมกัน พัฒ นากระบวนการแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ ในปี 1966 ระบุว่า วิธีการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์นนเป็
ั ้ นการค้ นหาคาตอบของ
ปัญหาที่มีความซับซ้ อน สามารถทาให้ พบแนวทางแก้ ปัญหาที่เป็ นไปได้ และมีความเหมาะสมที่สดุ
และพัฒนาวิธีการแก้ ปัญหา จาก 7 ขันตอนของ
้
Osborn เหลือเพียง 5 ขันตอน
้
Version 2.0 ของ
Creative Problem Solving (Parnes, 1966 อ้ า ง อิ ง จ า ก Treffinger D. J., Isaksen, S. G., &
Dorval, K. B. ,. 2006: Online) ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การค้ น หาความจริ ง (Fact Finding) ขัน้ นี ้ เป็ นขัน้ รวบรวมข้ อ มู ล
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ ทราบว่าปัญหาคืออะไร มีปัญหามากน้ อยแค่ไหน
ขันที
้ ่ 2 ขันการค้
้
นหาปั ญหา (Problem Finding) เมื่อได้ ข้อมูลที่แสดงถึงปั ญหา
แล้ ว ขัน้ นี จ้ ะเป็ น ขัน้ พิ จ ารณาเปรี ยบเที ยบข้ อมูลที่ ได้ ม า พิ จ ารณาประเด็นปั ญ หาหลายๆด้ าน
เพื่ อ ให้ เห็ นความเป็ นไปได้ หลายๆทาง ตัง้ ค าถาม เพื่ อเลื อกคาถามที่ ส าคัญ ที่ สุด เป็ น ประเด็น
สาหรับค้ นหาวิธีแก้ ไขต่อไป
ขัน้ ที่ 3 ขั น้ การค้ นหาความคิ ด (Idea Finding) เป็ นขั น้ ระดมความคิ ด เพื่ อ
แก้ ปัญ หาตามประเด็นที่ ตงไว้
ั ้ ให้ ได้ มากที่สุด ซึ่งเป็ นการระดมความคิดเพื่อหาวิธีแก้ ปัญหาจาก
คาถามที่ เลื อกไว้ ในขัน้ ที่ 2 ออกมาให้ ได้ ม ากที่ สุด โดยไม่มี การประเมิ นหรื อตัดสิน คุณ ค่าของ
วิธีการแก้ ปัญหานันว่
้ าเหมาะหรื อไม่เหมาะสม
ขั น้ ที่ 4 ขั น้ การค้ นหาค าตอบ (Solution Finding) เป็ นขั น้ พิ จ ารณ าวิ ธี ก าร
แก้ ปัญหาทังหมดที
้
่ได้ จากการระดมความคิด โดยมีเกณฑ์ในการคิดเลือกวิธีการแก้ ปัญหาที่เป็ นไป
ได้ เช่น เกณฑ์ความประหยัด ความรวดเร็ วในการแก้ ปัญหา เพื่อประเมินและตัดสินเลือกวิธีการ
แก้ ปัญหาที่เหมาะสมที่สดุ
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ขัน้ ที่ 5 ขัน้ การค้ น หาค าตอบที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ (Acceptance Finding) เป็ น การ
พิสูจ น์ ว่า วิธีการที่ เลื อกมาแล้ วในขัน้ ที่ 4 สามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง โดยการเผยแพร่ รายละเอี ยด
ขันตอนของการแก้
้
ปัญหาและผลที่เกิดขึ ้น ให้ ผ้ อู ื่นลองปฏิบตั เิ พื่อเป็ นที่ยอมรับ
โดยขันตอนการแก้
้
ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ แบบ 5 ขันตอน
้
บนพื ้นฐานความคิด
ของ Osborn และ Parnes นี ้ ถึงแม้ Osborn จะเสียชีวิตลงในปี 1966 ก็ตาม ยังได้ รับความสนใจ
จากนั ก การศึ ก ษาอี ก หลายท่ า น และถู ก พั ฒ นาไปเรื่ อ ย ๆ อาทิ Parnes, Noller, Biondi,
Treffinger, Isaksan และ Firestien ตัง้ แต่ Version 2.1 ถึ ง Version 2.4 โดยใน Version 2.4 นี ้
Parnes ได้ พยายามเชื่อมโยงวิธีการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ไปสู่การใช้ จินตนาการในกาหนด
วิธีการแก้ ปัญหาและประเมินเลือกวิธีการแก้ ปัญหามากยิ่งขึ ้น (Treffinger D. J., Isaksen, S. G.,
& Dorval, K. B. ,. 2003: Online)
2.4.3 Treffinger Donal J. และ Isaksen Sgott G. ได้ พัฒ นากระบวนการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ ในปี 1985 โดยการเพิ่ม การรับรู้สภาพปั ญหา อีกหนึ่งขันก่
้ อนหน้ า กระบวนการ
แก้ ปั ญ หา 5 ขัน้ ที่ พัฒ นาไปก่อ นหน้ านี ้ เป็ น Version 3.0 ของ Creative Problem Solving ที่ มี
ทังหมด
้
6 ขัน้ ต่อมาไม่นานระหว่างปี 1987 – 1992 หลังจาก Treffinger และ Isaksen ได้ ทาการ
พัฒนากระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ใหม่ ได้ ทาการปรับเปลี่ยนและนาเสนออีกครัง้ โดย
แบ่งกระบวนการแก้ ปั ญ หาใหม่ออกเป็ น 3 ขัน้ ตอนใหญ่ และมี ทัง้ หมด 6 ขัน้ ตอนย่อย ซึ่ง เป็ น
Version 4.0 ของ Creative Problem Solving (Treffinger D. J., Isaksen, S. G., & Dorval, K. B.
,. 2003: Online) ที่ แตกต่างจากแนวคิดของ Osborn และ Parnes ซึ่งมี รายละเอี ยด ณัฏ ฐพงศ์
กาญจนฉายา (2559, กันยายน - ธันวาคม: 210-211) ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ขันการเข้
้
าใจปัญหา ประกอบด้ วย
1) การรับรู้ถึงสภาพปัญหา (Mess Finding)
2) การค้ นหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง (Data Finding)
3) การรู้ถึงปัญหาที่แท้ จริง (Problem Finding)
ขันตอนที
้
่ 2 การออกความคิด ประกอบด้ วย
1) การรวบรวมความคิดต่าง ๆในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น (Idea Finding)
ขันตอนที
้
่ 3 ขันการวางแผนส
้
าหรับการลงมือปฏิบตั ิ
1) การพิจารณาคัดเลือกความคิด/วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ ปัญหา
และสถานการณ์ตา่ ง ๆ (Solution Finding)
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2) การพิ สู จ น์ ว่ า วิ ธี ก ารที่ เลื อก น าไป ใช้ ได้ จริ ง แล ะเป็ น ที่ ย อม รั บ
(Acceptance Finding)
อย่างไรก็ตาม การพัฒนากระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ยงั คงถูกพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อี ก หลาย Version โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก Dorval K. Brain ซึ่ ง ได้ ท าการ
ปรั บ ปรุ ง ร่ ว มกัน ใน Version 5.0, 5.1, 6.0 และ 6.1 ซึ่ ง ผู้วิ จัย จะขอน าเสนอ Version 6.1 ที่ ถู ก
พัฒ นาและเผยแพร่ ในปี ค.ศ. 2000 เป็ นกระบวนการที่ถูกพัฒ นาล่าสุดและมีความแตกต่างจาก
กระบวนการที่พฒ
ั นาก่อนหน้ า คือ มีการสอดแทรกวิธีการฝึ กทักษะการคิดสร้ างสรรค์และการคิด
วิจารณญาณเพื่อค้ นหาวิธีการแก้ ปัญหาและประเมินเพื่อคัดเลือกวิธีการแก้ ปัญหาที่เหมาะสม ซึ่ง
เป็ นวิธีการที่ง่ายต่อการใช้ งาน ที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถแก้ ปัญหาและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึน้ ได้ อย่างสร้ างสรรค์ เพื่ อให้ บรรลุเป้าหมายและแก้ ปัญ หาได้ จ ริ ง ซึ่ง Treffinger; Isaksen
และ Dorval ระบุว่า CPS Version 6.1TM นี ้ (Treffinger D. J., Isaksen, S. G., & Dorval, K. B.
,. 2003: Online) ง่ายและเหมาะต่อการนาไปใช้ ด้ วยเหตุผลต่อไปนี ้
- พิสจู น์ได้ (Proven) ได้ รับการพิสูจน์มาแล้ วเป็ นเวลากว่า 50 ปี จากองค์กร
ต่าง ๆ ทัว่ โลกและมีงานวิจยั หลายร้ อยเรื่ องที่ถกู ตีพิมพ์สนับสนุนเกี่ยวกับผลและประสิทธิภาพของ
เครื่ องมือ “กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ Version 6.1TM”
- สะดวก (Portable) กระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ นี เ้ ชื่ อ มโยง
ความคิดสร้ างสรรค์และแนวทางการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นธรรมชาติ ง่ายต่อการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิซึ่ง
สามารถประยุกต์ใช้ ได้ ทัง้ ในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ในทุกช่วงอายุหรื อหลากหลายองค์กร
พื ้นที่และวัฒนธรรม
- มีพลัง (Powerful) สามารถบูรณาการเข้ ากับกิจกรรมต่าง ๆขององค์กร หรื อ
เพิ่มขึน้ เป็ นกิจกรรมใหม่ หรื อ เพิ่ม เป็ นอีกหนึ่งเครื่ องมื อเพื่ อสร้ างความแตกต่างให้ กับองค์กร ที่
สามารถทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญได้ อย่างยาวนานทังในการใช้
้
ชีวิตและการทางานได้
- ปฏิ บัติได้ (Practical) กระบวนการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์สามารถใช้
รับมือกับปัญหาในชีวิตประจาวันตลอดจนความท้ าทายระยะยาวและโอกาสต่าง ๆ
- ให้ ผลทางบวก (Positive) กระบวนการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ช่วยให้
ผู้เรี ยนสามารถปลดปล่อยความสามารถด้ านความคิดสร้ างสรรค์และมุ่งเน้ นการคิดสร้ างองค์
ความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์เพื่อส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม
การทางานแบบร่วมมือกันและการสร้ างความหลากหลายในกรณีที่ต้องเผชิญกับความท้ าทายและ
สถานการณ์ที่ซบั ซ้ อน
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Treffinger; Isaksen & Dorval (2003) ได้ อธิ บ ายกระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ (CPS 6.1TM) ไว้ 4 องค์ประกอบหลัก และ 8 ขันตอนย่
้
อยดังรายละเอียดต่อไปนี ้
องค์ประกอบที่ 1 การทาความเข้ าใจปั ญหา (Understanding the Challenges)
ในขันนี
้ ้ ทาการตรวจสอบเป้าหมาย โอกาส ความท้ าทายของปั ญหา พร้ อมทังระบุ
้ หรื อกาหนดสูตร
หรื อเน้ นกระบวนการคิดในการกาหนดกฎเกณฑ์ ที่นาไปสู่การแก้ ปัญหาโดยตรง ซึ่งมีทงั ้ หมด 3
ขันตอนย่
้
อย โดยสามารถใช้ เพียงหนึง่ ขันตอนหรื
้
อมากกว่า ก็ได้ เมื่อต้ องการสารวจหรื อคิดเกี่ยวกับ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรื อระบุทิศทางในการแก้ ปัญ หา ประกอบด้ วยขัน้ ตอนย่อย 3 ขัน้ ตอน
(Treffinger D.J., Selby, E.C.,Isaksen, S.G.,. 2008: 391-392) ดังนี ้
1.1) การสร้ างโอกาส (Construct Opportunities) การสร้ างโอกาสหรื อการ
ระบุแนวทางกว้ าง ๆที่ เป็ นประโยชน์ในภาพรวม พิจารณาโอกาสและอุปสรรคที่เป็ นไปได้ และที่
กาหนดทิศทางในการพยายามแก้ ปัญหาหรื อเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
1.2) การส ารวจข้ อมูล (Exploring Data) การสารวจข้ อมูลจากหลายแหล่ง
โดยมุ่งไปที่ข้อมูลที่สาคัญ ที่สุดของปั ญหาที่เผชิญอยู่ โดยการระบุและการตอบคาถามที่นาไปสู่
ข้ อมูลสาคัญ ความรู้สกึ การสังเกต การแสดงออก และคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทา อะไรที่ร้ ูอยูแ่ ล้ ว
อะไรที่จาเป็ นต้ องรู้ ที่ชว่ ยทาให้ นกั แก้ ปัญหามีความเข้ าใจต่อสถานการณ์ปัจจุบนั นันได้
้
1.3) การก าหนดกรอบปั ญ หา (Framing Problem) เป็ น การสร้ างแนวทาง
หรื อ ก าหนดประเด็ น ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หา ซึ่ ง มี จ านวนมากและหลากหลาย การค้ น หาค าถาม
เป้าหมายหรื อคาถามที่เฉพาะเจาะจง (สถานการณ์ ปัญหา) ที่ เน้ นให้ เกิดความพยายามในการ
แก้ ปัญหา
องค์ประกอบที่ 2 การค้ นความคิด (Generating Idea) ในส่วนนีม้ ีเพียงขัน้ ตอน
เดียว คือ การกาหนดองค์ประกอบหรื อขันตอน
้
เพื่ อหาวิธีการหรื อแนวทางที่หลากหลายในการ
แก้ ปัญหา ในขันตอนนี
้
้นักแก้ ปัญหาต้ องช่วยกันคิดวิธีการที่หลากหลายในการแก้ ปัญหา (Fluent
Thinking: คิดคล่อง) ซึ่งต้ องเป็ นวิธีการที่เป็ นไปได้ (Flexible Thinking: คิดยืดหยุ่น) มีความแปลก
ใหม่หรื อแตกต่างจากเดิม (Origin Thinking: คิดริ เริ่ ม) มีรายละเอียดหรื อขันตอนในการแก้
้
ปัญหา
ที่ เหมาะสม (Elaborate Thinking: คิด ละเอี ยดลออ) ในขัน้ นี ้ เน้ น ที่ การหาโอกาสในการส ารวจ
ตรวจสอบ การทบทวน การจัดกลุ่ม และการเลือกความคิดที่มีแนวโน้ มว่าจะแก้ ปัญหาได้ ซึ่งขัน้
ตอนนี ้เน้ นหลักการพื ้นฐานในการสร้ างความพยายามหรื อความเป็ นไปได้ อย่างสร้ างสรรค์ ในการ
แสวงหาความคิด
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องค์ ป ระกอบที่ 3 การเตรี ย มการแก้ ปั ญ หา (Preparing for Action) เป็ นขัน้ ที่
ประกอบด้ วยการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ ปัญหา การพัฒนาวิธีการหรื อแนวโน้ มในการเลือกวิธี
แก้ ปัญ หา และการวางแผนเพื่อใช้ วิธีการแก้ ปัญ หาให้ ประสบความสาเร็ จ ช่วยให้ นักแก้ ปัญ หา
สามารถเลือกและพัฒนาวิธีการแก้ ปัญหาที่ดีที่สดุ ที่ทาให้ แก้ ปัญหาได้ สาเร็จ และเพื่อสร้ างแนวทาง
ที่เป็ นไปได้ มากที่สดุ ที่ทาให้ ประสบความสาเร็จ อาจใช้ หนึ่งขันตอนหรื
้
อทังสองขั
้
นตอนย่
้
อยต่อไปนี ้
ที่นาให้ ไปสูก่ ารประสบความสาเร็จในการแก้ ปัญหา อาจใช้ ขนตอนใดขั
ั้
นตอนหนึ
้
่ งหรื อสองขันตอน
้
ก็ได้
3.1) การพัฒ นาวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา (Developing Solution) เป็ น ขัน้ ของการ
วิเคราะห์ กลัน่ กรองความคิด หรื อการพัฒนาวิธีการในการแก้ ปัญหา หากพบว่ามีหลายวิธีการอาจ
ท าการรวมหรื อ ปรั บ ลดวิธี ก ารให้ น้ อ ยลงเพื่ อจัด การกับ ปั ญ หาให้ ได้ ดี ขึน้ หากมี วิธี การในการ
แก้ ปัญหาไม่มาก อาจทาการกลัน่ กรอง เสริมสร้ างหรื อพัฒนาวิธีการแต่ละวิธีเพื่อให้ มนั่ ใจว่าวิธีการ
ดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ ในการแก้ ปัญหา ซึ่งขันตอนนี
้
้เกี่ยวข้ องกับการจัดลาดับก่อนหลังหรื อการ
จัดลาดับความสาคัญของวิธีการต่าง ๆ และกาหนดเกณฑ์เฉพาะในการประเมินวิธีแก้ ปัญหาหรื อ
การเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดจากวิธีการทังหมด
้
ขันตอนนี
้
้ เป็ นขันตอนที
้
่เน้ นสร้ างวิธีการและ
การพัฒนาแนวคิดให้ เป็ นวิธีการแก้ ปัญหาที่นา่ เชื่อถือมากที่สดุ
3.2) การสร้ างการยอมรั บ (Building Acceptance) ขั น้ นี เ้ ป็ นการค้ นหา
ทรัพยากรที่เหมาะแก่การแก้ ปัญ หาและไม่ เหมาะแก่การแก้ ปัญหา เพื่อระบุความเป็ นไปได้ ของ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่สง่ ผลกระทบต่อความสาเร็จในการแก้ ปัญหา จุดมุง่ หมายคือเพื่อช่วยเตรี ยมวิธีการที่
เป็ นที่ยอมรับและมีคณ
ุ ค่ามากขึ ้น ขันนี
้ ้จะช่วยให้ นกั แก้ ปัญหาระบุแนวทางที่เป็ นไปได้ มากที่สดุ ใน
การเลือกใช้ ทรัพยากรที่เหมาะสมหรื อหลีกเลี่ยงทรัพยากรที่ไม่เหมาะ จากปัจจัยต่าง ๆเหล่านี ้จะทา
ให้ นกั แก้ ปัญหาสามารถพัฒนาและประเมินแผนเพื่อการปฏิบตั ไิ ด้ การเตรี ยมการสาหรับแก้ ปัญหา
ทาให้ มีโอกาสได้ พิจารณาวิธีการแก้ ปัญหาที่เป็ นไปได้ จัดทาแผนสารอง หรื อให้ ข้อมูลสะท้ อนกลับ
ในแต่ละขัน้
องค์ประกอบที่ 4 การวางแผนการแก้ ปัญหา (Planning your Approach) ขัน้ นี ้
เป็ นขันด
้ าเนินตามวิธีการแก้ ปัญหาที่คิดไว้ เพื่อมัน่ ใจว่าผู้แก้ ปัญหากาลังดาเนินการตามวิธีที่เลือก
และรู้ จักปรับวิธีการ หรื อประยุกต์ใช้ แนวคิดที่คิดขึน้ ไปสู่กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
โดยจะใช้ ขนตอนย่
ั้
อยต่อไปนี ้
4.1) การประเมิ น ภาระงาน (Appraising Task) เนื่ อ งจากกระบวนการ
แก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์เป็ นทางเลื อกในการจัดการกับงานที่ มี ความเฉพาะ และมี ข้อผูกพัน
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ข้ อจากัด และเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาในการประยุกต์ใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ให้ มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ แก้ ปัญ หาได้ สาเร็ จ จึงต้ องพิจารณาถึง ผู้เกี่ยวข้ อง ผลลัพธ์ ที่ต้องการ บริ บท
การทางานและวิธีการที่เป็ นไปได้
4.2) การออกแบบกระบวนการแก้ ปัญหา (Designing Process) ขันนี
้ ้ต้ องใช้
ความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ภาระงานและความต้ อ งการในการวางแผนขัน้ ตอนย่ อ ยต่ า ง ๆของ
กระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ หรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ เหมาะสมที่ สุ ด เพื่ อ ไปสู่ เป้ า หมาย
ความสาเร็จ
2.4.4 Wallach แ ล ะ Kogan (Wallach Michael A.; แ ล ะ Kogan Nathan.
1965: 367-369) ได้ เสนอแนวทางการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ไว้ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 เป็ นระยะแรกแห่งการเตรี ยมพร้ อม (Preparation) เป็ นช่วงค้ นหา
ว่าปัญหา คืออะไร ในขันตอนนี
้
้จะใช้ สมองซีกซ้ ายทางาน
ขัน้ ตอนที่ 2 เป็ นช่ ว งของการคิ ด วิ เคราะห์ ปั ญ หา (Incubation) จัด เป็ น
ระยะเวลาที่เราตังหลั
้ กคิดปั ญหาที่พบในขันแรกว่
้
าเป็ นปั ญหาจริงหรื อไม่ และจะแก้ ปัญหาอย่างไร
ขันตอนนี
้
้อาจต้ องใช้ เวลานานนับนาที หรื อเป็ นวัน หรื อสัปดาห์ บางครัง้ อาจเป็ นปี และขันตอนนี
้
้ใช้
สมองซีกขวาทางาน
ขันตอนที
้
่ 3 เป็ นช่วงเกิดความคิดที่จะแก้ ปัญหา (Illumination) ความคิดใน
การแก้ ปัญหาจะเกิดขึ ้นอย่างมากมายในช่วงเวลาสันๆ
้ อาจแค่ไม่กี่นาทีหรื อไม่กี่ชวั่ โมง ขันตอนนี
้
้
ขึ ้นอยูก่ บั สมองซีกขวา)
ขันตอนที
้
่ 4 เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ ายคื อปฏิบตั ิการแก้ ปัญหา (Verification) เป็ น
ช่วงที่จะเกิดผลปฏิบตั ิหรื อกิจกรรมแก้ ปัญหา ที่ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมคิดวิเคราะห์ปัญหาแล้ ว
และถอยหลังไปตังหลั
้ กคานึงถึงปัญหาและวิธีการแก้ ไข ขันตอนนี
้
้จะกลับไปใช้ สมองซีกซ้ าย
2.4.5 นอกจากนัน้ แล้ ว อารี พัน ธ์ ม ณี (2557: 7-8) ได้ ก ล่า วถึ ง กระบวนการ
แก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ หรื อ “The Creative Problem Solving” ตามแนวคิ ด ของ Torrance
and Myers (1972) ซึ่ง มี ก ระบวนการและขัน้ ตอนคล้ ายกัน กับ แนวคิดของ Alex Osborne และ
Sidney Parnes (1967)
ขัน้ ที่ 1 การพบความจริ ง (Fact-Finding) ในขัน้ นี เ้ ริ่ ม ตัง้ แต่เกิ ด ความรู้ สึ ก
กังวลใจ มีความสับสนวุ่นวาย (mess) เกิดขึ ้นในจิตใจแต่ไม่สามารถบอกได้ ว่าเป็ นอะไร จากจุดนี ้
พยายามตังสติ
้ และพิจารณาความยุง่ ยาก วุน่ วาย สับสน หรื อสิ่งที่ทาให้ กงั วลใจนันคื
้ ออะไร
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ขัน้ ที่ 2 การค้ นพบปั ญ หา (Problem-Finding) หลั ง จากพบปั ญ หาและ
พิจารณาปั ญหาโดยรอบครอบแล้ จึงสรุปว่า ความกังวลใจ ความสับสน วุ่นวายใจนันก็
้ คือ การมี
ปัญหานัน่ เอง
ขั น้ ที่ 3 การตั ง้ สมติ ฐ าน (Idea-Finding) เมื่ อ รู้ ว่ า มี ปั ญ หาเกิ ด ขึ น้ ก็ จ ะ
พยายามคิดและตังสมมติ
้
ฐานขึ ้น และรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆเพื่อนาไปใช้ ทดสอบสมมติฐานในขัน้
ต่อไป
ขัน้ ที่ 4 การค้ นพบคาตอบ (Solution-Finding) ในขัน้ นี ก้ ็จ ะพบคาตอบจาก
การทดสอบสมมติฐานในขันที
้ ่3
ขัน้ ที่ 5 การยอมรับข้ อมูล จากการค้ นพบ (Acceptance-Finding) ขัน้ นี ้ จะ
เป็ นการยอมรับคาตอบที่ได้ จากการพิสจู น์เรี ยบร้ อยแล้ วว่า จะแก้ ปัญหาให้ สาเร็ จได้ อย่างไร และ
การที่ได้ ค้นพบนี ้จะนาไปสู่หนทางที่จะทาให้ เกิดแนวคิดใหม่ตอ่ ไป เรี ยกว่า สิ่งท้ าทายความคิดใหม่
(New Challenges) ขัน้ กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ตามแนวคิ ดของ Torrance และ
Myers
ซึ่งการที่จะเลือกวิธีแก้ ปัญหาที่เหมาะสมได้ นนั ้ เริ่ มตังแต่
้ ขนที
ั ้ ่ 1 ส่งผลมาถึงขัน้
สุดท้ าย ถ้ าทาเช่นนี ้แล้ ววิธีการที่เหมาะสมยังไม่ปรากฏในขันแรก
้
แต่เมื่อมาถึงขันสุ
้ ดท้ ายแล้ วก็จะ
ไม่ปรากฏวิธีการนัน้ ในขัน้ สุดท้ ายด้ วย ดังนัน้ วิธีการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ตามแนวคิดของ
Torrance จึงเป็ นลักษณะการคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ด้ วยการลดวิธีการแก้ ปัญหาที่พบ
ตังแต่
้ ขนที
ั ้ ่ 1 ลงมาเรื่ อย ๆในขันถั
้ ดไป ซึง่ เป็ นการลดจานวนวิธีการแก้ ปัญหาให้ แคบลงตามลาดับ
2.4.6 สิทธิชยั ชมพูพาทย์ (2554: 126-128) ได้ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการคิด
วิธีแก้ ไขปั ญ หาหลากหลายแนวทางที่เป็ นไปได้ และใช้ การคิดวิจารณญาณในการในการเลือก
วิธีการแก้ ไขปั ญหาเพื่อให้ ได้ วิธีการที่ดีที่สุด และนาวิธีการแก้ ปัญหามาวางแผนแก้ ปัญหาภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ และนาแผนไปปฏิบตั ิเพื่อแก้ ปัญหาและกากับตนเองเพื่อแก้ ไขปั ญหา
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
คือ
1) ขัน้ การเข้ าถึงปั ญ หา คือ ผู้เรี ยนทาความเข้ าใจและรับรู้ ถึงความท้ าทาย
ของปั ญหา สถานการณ์ ทาการสารวจข้ อมูล ระบุปัญหาและวางเป้าหมาย โดยสามารถเลือกใช้
ขันตอนใดขั
้
นตอนหนึ
้
ง่ หรื อทุกขันตอนตามสภาพของปั
้
ญหา ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1.1) เห็น ความส าคัญ หมายถึง การระบุและอธิ บ ายความส าคัญ ของ
สถานการณ์ที่เป็ นปัญหาในมุมมองของตนเองและผู้อื่น
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1.2) การสารวจข้ อมูล หมายถึง การสารวจ ประเมินและเลือกใช้ ข้อมูล
เพื่ อศึกษารายละเอี ยดของสถานการณ์ หรื อสื บค้ น ข้ อมูลเพื่ อทาให้ สถานการณ์ มี ความชัด เจน
ประกอบด้ วย การศึกษาลักษณะและสาเหตุของสถานการณ์ รวมถึงความเกี่ยวข้ องกับปัญหาอื่น
1.3) การระบุปั ญ หา หมายถึ ง การตัด สิ น ว่า สถานการณ์ ที่ ศึก ษานัน้
ปั ญ หาใดเป็ นปั ญหาที่ต้องนามาแก้ ไขหรื อเรี ยกว่าปั ญหาที่แท้ จริ งพร้ อมกับวางเป้าหมายในการ
แก้ ปัญหา
2) การคิดวิธีการแก้ ปัญหา หมายถึงการคิดหาวิธีการแก้ ปัญหาให้ ได้ มาก
ที่สดุ โดยไม่มีการตัดสินว่าความคิดนันถู
้ กหรื อผิด และปรับวิธีการแก้ ปัญหาจากแนวคิดดังกล่าว
3) การเลือกและการเตรี ยมการ หมายถึง การทาให้ วิธีการแก้ ปัญ หามี
ความชัด เจนในการปฏิ บัติโดยการประเมิ น วิธี ก ารแก้ ปั ญ หาจนได้ วิธี ก ารที่ ดี ที่ สุด จากนัน้ จึ ง
พิจารณาสิ่งสนับสนุนและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ ้นในกระบวนการแก้ ปัญหา โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
3.1) การเลือกวิธีการแก้ ปัญหาหมายถึง การเลือกวิธีการแก้ ปัญหา
โดยใช้ เกณฑ์ในการเลือกวิธีการแก้ ปัญหา
3.2) การคาดการณ์ ผ ลกระทบหมายถึ ง การระบุเหตุก ารณ์ ที่ อ าจ
เกิดขึ ้นในระหว่างการแก้ ปัญหาด้ วยวิธีที่เลือก ทังสิ
้ ่งที่เป็ นอุปสรรคและสิ่งสนับสนุนการแก้ ปัญหา
4) การวางแผนการแก้ ปัญหา หมายถึง การวางแนวทางการแก้ ปัญ หา
โดยใช้ ความสามารถและข้ อจากัดของบุคคล รวมถึงบริ บท เงื่อ นไข ทรัพยากร และอุปสรรค โดยมี
ขันตอนดั
้
งนี ้
4.1) การประเมินงาน หมายถึง การระบุแนวทางและทรัพยากรที่ต้อง
ใช้ ในการแก้ ปัญหาภายใต้ เงื่อนไข ข้ อจากัด บริบท หรื อสิ่งสนับสนุนในการแก้ ปัญหา
4.2) การออกแบบกระบวนการ หมายถึ ง การวางขั น้ ตอนและ
กิจกรรมการแก้ ปัญหา จากการแนวทางและทรัพยากรที่มีอยูแ่ ละแบ่งหน้ าที่สมาชิกในกลุม่
5) การลงมื อปฏิ บัติ หมายถึง การนาแผนที่ วางไว้ ไปปฏิ บัติจ ริ ง มี การ
กากับตนเองในการแก้ ปัญหา มีการเปรี ยบเทียบกิจกรรมและผลการแก้ ปัญหากับเป้าหมายที่วางไว้
มี การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการแก้ ปัญ หา เพื่ อให้ ก ารแก้ ปั ญ หาเป็ นไปตามที่ วางแผนไว้
ประกอบด้ วย
5.1) การลงมื อปฏิ บัติ หมายถึง การลงมื อปฏิ บัติต ามแผน สัง เกต
และสะท้ อน รวมทังปรั
้ บปรุงกระบวนการแก้ ปัญหา
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5.2) การเผชิ ญ ปั ญหา หมายถึ ง การก ากั บ ตนเองระหว่ า งการ
แก้ ปัญหา ประกอบไปด้ วย การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตน เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
การควบคุมตน และเสริมแรงตนเอง
2.4.7 ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา (2559, กันยายน - ธันวาคม: 215-221) เป็ นอีก
ท่านหนึ่งที่ได้ ทาการเสนอแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ตามกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
และนาเสนอกระบวนการเป็ น 5 ขันตอน
้
12 ขันตอนย่
้
อย ไว้ ดงั นี ้
ขันที
้ ่ 1 การค้ นหาความจริง ซึง่ มี 3 ขันตอนย่
้
อย
1.1) การรับรู้ถึงสภาพที่เป็ นปั ญหา ในขันตอนนี
้
้เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ เู รี ยนรู้สึก
ถึ ง สภาพที่ เป็ น ปั ญ หา โดยผู้ส อนอาจจะใช้ วิธี น าผู้เรี ย นไปในสถานการณ์ ที่ เป็ น ปั ญ หา มอบ
สถานการณ์ ที่เป็ นปั ญ หาให้ กับผู้เรี ยน โดยการพูดคุยให้ ผ้ เู รี ยนอ่าน ดูภาพข่าว หรื อดูวีดีโอที่เป็ น
ปัญหาก็เป็ นได้ สถานการณ์ที่นามาใช้ ควรเป็ น สถานการณ์ที่ผ้ เู รี ยนสนใจ และสามารถกระตุ้นการ
เรี ยนรู้ของผู้เรี ยนได้ อาจจะเลียนแบบของจริ งหรื อสร้ าง สถานการณ์ให้ ใกล้ เคียงกับ สภาพของจริ ง
เพื่อที่จะให้ ผ้ เู รี ยนได้ เข้ าไปอยู่ในสถานการณ์ นนจริ
ั ้ ง ๆ โดยสถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหานันจะต้
้
องมี
ความเหมาะสมกับวัยวุฒิและคุณวุฒิของผู้เรี ยน รวมถึงไม่ขดั กับ ศีลธรรมอันดีของสังคม
1.2) การทาความเข้ าใจกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น ในขันตอนนี
้
้ผู้สอนเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ูเรี ยนทา ความเข้ าใจกับสถานการณ์ ที่กาหนดให้ อะไรเป็ นข้ อมูลที่ กาหนดให้ และมีเงื่อนไข
ใดบ้ าง ผู้เรี ยนอาจจะใช้ เทคนิคการตังค
้ าถามที่ขึน้ ต้ นหรื อลงท้ ายด้ วยใคร (Who) อะไร (What)
เมื่อไร (When) ที่ไหน (Where) ทาไม (Why) และอย่างไร (How) พร้ อมระบุคาตอบเพื่อรวบรวม
ข้ อมูลที่เป็ นมูลเหตุของสถานการณ์ ที่กาหนดให้ ให้ ได้ มากที่สดุ
1.3) การรวบรวมข้ อมูลเพื่ อระบุปัญ หา ในขัน้ ตอนนี ผ้ ้ ูเรี ยนจ าเป็ นต้ อง
พิจารณาว่าข้ อมูลที่ได้ รวบรวมได้ จากสถานการณ์ ที่กาหนดให้ ในขัน้ ตอนก่อนหน้ านัน้ เพี ยงพอ
หรื อไม่ ถ้ าไม่เพียงพอผู้เรี ยนจาเป็ น ต้ องค้ นหาข้ อ มูลที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมเพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นใน
การระบุปัญหาในขันตอนต่
้
อไป
ขันที
้ ่ 2 การค้ นหาปัญหา ประกอบด้ วย 3 ขันตอนย่
้
อยดังนี ้
2.1) การวิเคราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึน้ จากข้ อมูล ที่ รวบรวมได้ ใน
ขันตอนก่
้
อนหน้ า ผู้เรี ยน จาเป็ นต้ องศึกษา วิเคราะห์ถึงประเด็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้น อะไรที่เป็ นปั ญหา
ในแต่ละสถานการณ์ปัญหาอาจจะมีมากกว่า 1ปั ญหาที่เป็ นไปได้ ผู้เรี ยนจะต้ องคิดวิเคราะห์และ
รวบรวมประเด็นที่เป็ นปัญหา จากสถานการณ์ ที่กาหนดให้ ได้ มากที่สดุ
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2.2) การจัดลาดับความสาคัญและพิจารณาคัดเลือกปั ญหาที่ควรได้ รับ
การแก้ ไขอย่า งเร่ งด่วน เมื่ อผู้เรี ยนรวบรวมประเด็นที่ เป็ นปั ญ หาจากสถานการณ์ เรี ยบร้ อยแล้ ว
ปั ญหาแต่ละปั ญหาอาจมีลาดับ ความสาคัญ ผลกระทบ ขนาดของปั ญหาเล็กใหญ่ตา่ งกัน ผู้เรี ยน
จาเป็ นจะต้ องเรี ยงลาดับความสาคัญ ของปั ญหาที่เกิดขึ ้น และคัดเลือกปั ญหาที่คิดว่าสาคัญที่สุด
และมีความจาเป็ นที่จะต้ องได้ รับการแก้ โดยเร่ ง ด่วนขึน้ มาในการทากิจกรรม โดยผู้เรี ยนจะต้ อง
ระบุเหตุผลว่าเหตุใดสถานการณ์ ที่ตนเองเลือกมานันมี
้ ความ สาคัญ และมีความจาเป็ นที่จะต้ อง
ได้ รับการแก้ ไขโดยด่วนที่สดุ โดยในแต่ละสถานการณ์ผ้ เู รี ยนแต่ละคนอาจ จะมีคดั เลือก ปั ญหาที่
เหมือนหรื อแตกต่างกันก็เป็ นได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับประสบการณ์ เดิม พืน้ ฐานความรู้ ทัศนคติ เจตคติ
และอื่น ๆ ของผู้เรี ยน ในขันตอนนี
้
้ผู้สอนไม่ควรไปครอบงาทางความคิดผู้เรี ยน ควรเปิ ด โอกาสให้
ผู้เรี ยนคิดได้ อย่างอิสระ
2.3) การตังสมมติ
้
ฐานสาเหตุของปั ญ หา หลังจากที่ ผ้ ูเรี ยนแต่ละคนได้
ปั ญ หาของตนเอง เรี ยบร้ อยแล้ วผู้เรี ยนจะต้ องคิดวิเคราะห์ ถึงสาเหตุของปั ญ หา โดยในแต่ละ
ปั ญ หา อาจจะมี ส าเหตุม ากมาย สาเหตุที่ รวบรวมนัน้ อาจจะเป็ น สาเหตุท างตรง หรื อ สาเหตุ
ทางอ้ อมก็เป็ นได้ ผู้เรี ยนจะเป็ นจะต้ องรวบรวมให้ ได้ มากที่สดุ
ขันที
้ ่ 3 การค้ นหาความคิด เป็ นการนาเสนอและรวบรวมวิธีการแก้ ไขปั ญหา
ที่ มี ความหลากหลาย แปลกใหม่ ในขัน้ ตอนนี ้ ผู้เรี ยนจะต้ อ งน าเอาข้ อมูล สาเหตุของปั ญ หาที่
รวบรวมได้ ในขันก่
้ อนหน้ ามาเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐาน คิดหา แนวทางวิธีแก้ ไขปั ญหาในทุกสาเหตุของ
ปั ญหา โดยในแต่ละสาเหตุของปั ญหาอาจจะมีวิธีการแก้ ไขปั ญหา มากกว่า 1 วิธี ซึ่งแนวทางใน
การแก้ ปัญหาที่ผ้ ูเรี ยนได้ คิดรวบรวมได้ นนั ้ อาจจะเป็ นไปได้ หรื อไม่สามารถทาได้ ในสภาพความ
เป็ นจริ งก็เป็ นได้ ผู้สอนควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ แสดงออกทางความคิดได้ อย่างเต็มที่ ในการ
นาเสนอแนวทางในการแก้ ปัญหา ผู้สอนอาจจะใช้ เทคนิคการคิดนอกกรอบ การคิด มุมกลับ และ
อื่ น ๆ เข้ ามาช่วยผู้เรี ยนในการคิด หาวิธี ในการแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึน้ ให้ ได้ คาตอบที่ แปลกใหม่
หลากหลาย
ขันที
้ ่ 4 การค้ นหาคาตอบ ประกอบด้ วย 4 ขันตอนย่
้
อย ดังนี ้
4.1) การบอกข้ อดีและข้ อจากัดของแต่ละวิธี ในขันตอนนี
้
้ผู้เรี ยนจะต้ อง
ระบุถึงข้ อดีและ ข้ อจากัดของแต่ละวิธีการแก้ ปัญ หานัน้ ๆ ผู้เรี ยนจ าเป็ นต้ องคิดให้ รอบด้ านถึง
ผลกระทบ ข้ อดี ข้ อจากัด ของแต่ละวิธีให้ ได้ มากที่สุดเพื่อประกอบการพิจารณาในขันต่
้ อไป เช่น
ในการด าเนิ น การแก้ ปั ญ หาแต่ล ะวิ ธี มี ผู้ได้ รับ ผลกระทบมากน้ อ ยเพี ย งใด ใครเป็ น ผู้ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบนัน้ ๆ กระบวนการขันตอนในการแก้
้
ปัญหา แต่ละวิธี ความซับซ้ อน ฯลฯ เป็ นต้ น
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4.2) วิเคราะห์ ประเมิ น จัดล าดับวิธีการในการแก้ ปัญ หา ในขัน้ ตอนนี ้
ผู้เรี ยนจะต้ องวิเคราะห์ถึง ความพร้ อมในด้ านต่าง ๆ จัดลาดับทางความคิด เรี ยงลาดับวิธีในการ
ดาเนินการแก้ ปัญหา ความสัมพันธ์ ในการแก้ ปัญหาแต่ละวิธี ว่ามีกระบวนการขันตอนก่
้
อนหลังใน
การแก้ ปัญหาเป็ นอย่างไร วิธีการแก้ ปัญหา มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร ฯลฯ
4.3) กาหนดเกณฑ์คดั เลือกวิธีการแก้ ปัญหา เมื่อผู้เรี ยนได้ ทราบถึงข้ อดี
และข้ อจ ากัด ของแต่ล ะ วิธี ในการแก้ ปั ญ หา และเรี ย งล าดับ วิธี ก ารขัน้ ตอนในการด าเนิ น การ
แก้ ปัญหาแล้ ว ให้ ผ้ เู รี ยนทาการกาหนด เกณฑ์ในการคัดเลือกวิธีการแก้ ปัญหาที่เหมาะสมในแต่ละ
บริ บท ซึ่งเกณฑ์ ในการแก้ ปัญ หาจากสถานการณ์ เดียวกัน แต่อยู่ในคนละบริ บ ทกัน ก็ อาจจะ
เหมือนหรื อแตกต่างกันก็เป็ นได้
4.4) พิจารณาคัดเลือกวิธีแก้ ปัญ หาที่ เหมาะสมที่สุด เมื่อระบุเกณฑ์ ใ น
การคัดเลือกวิธี การแก้ ปัญหาเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ผ้ เู รี ยนพิจารณาคัดเลือกวิธีการในการแก้ ปัญหาที่
เหมาะสมที่ สุดขึน้ มา 1 วิธี การตามเกณฑ์ ที่ได้ ระบุไว้ โดยที่ผ้ ูเรี ยนจะต้ องสามารถอธิ บายได้ ว่า
สาเหตุใดจึงเลือกวิธีการแก้ ปัญหา นัน้ ๆ วิธีการแก้ ปัญหาที่ได้ คดั เลือกมานันมี
้ กระบวนการขันตอน
้
วิธีในการแก้ ปัญหาแอย่างไร และข้ อดี ข้ อจากัด รวมถึงผลกกระทบจากการแก้ ปัญหาในวิธีนนั ้ ๆ มี
อะไรบ้ าง
ขันที
้ ่ 5 การค้ นหาคาตอบที่เป็ นที่ ยอมรับ การที่ นาวิธีการที่ได้ เลือกไว้ นาไป
ประยุกต์ใช้ ได้ ในสถานการณ์จริงและสามารถแก้ ปัญหาได้ เมื่อผู้เรี ยนได้ วิธี การแก้ ปัญหาเรี ยบร้ อย
แล้ ว ผู้เรี ยนดาเนินการแก้ ปัญหาตามวิธีการที่ได้ คดั เลือกไว้ รวมถึง รายงานผลให้ ผ้ สู อนและเพื่อน
ร่ วมชัน้ เรี ยนให้ ทราบถึงผลการแก้ ปัญ หา รวมถึงผลกระทบจากการแก้ ปัญ หา วิธีการกระบวน
ขันตอนในการแก้
้
ปัญหาเพื่อประเมินต่อไป
นอกจากนัน้ แล้ ว ในการจัด การเรี ยนรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การแก้ ปั ญ หาส่ ว นใหญ่
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก็เป็ นกระบวนการแก้ ปัญหาอีกวิธีการหนึ่ง ที่ผ้ สู อนและอาจารย์ใช้
ส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ค้นหาคาตอบอย่างมี ล าดับขัน้ ตอน ซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ เพื่ อหา
คาตอบของปั ญหา (พิมพันธ์ เดชะคุปต์; และพเยาว์ ยินดีสขุ . 2558: 25-27) ประกอบด้ วยขันตอน
้
และรายละเอียดทักษะที่ใช้ ในแต่ละขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ระบุปัญ หา ขัน้ นีน้ ักแก้ ปัญ หา ทาการสังเกต สรุ ปอ้ างอิง แยกแยะ
เปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ สื่อสาร และกาหนดโจทย์หรื อคาถามเพื่อหาคาตอบ
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ขัน้ ที่ 2 ออกแบบการรวบรวมข้ อมูล ขัน้ นีต้ ้ องตัง้ สมมติฐ าน คิดเชิ งเหตุผล
การพิสูจน์สมมติฐาน การระบุตวั แปร การนิยามเชิงปฏิบตั ิการ การวางแผนเพื่อวิธีเก็บข้ อมูล การ
สร้ างเครื่ องมือและวางแผนวิเคราะห์ข้อมูล
ขันที
้ ่ 3 ปฏิบตั ิการรวบรวมข้ อมูล เป็ นขันที
้ ่ทาการปฏิบตั ิการรวบรวมข้ อมูล
การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การวัด การใช้ อปุ กรณ์ และเครื่ องมือ การบันทึก
ขันที
้ ่ 4 วิเคราะห์ผลและสื่อความหมายข้ อมูล โดยการสังเกต การแยกแยะ
การจัด กลุ่ม การจ าแนกประเภท การเรี ย งล าดับ การจัด ระบบ การใช้ ตัว เลข รวมทัง้ การสื่ อ
ความหมายข้ อมูลแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ ภาพ เป็ นต้ น
ขันที
้ ่ 5 สรุ ปผล ขันนี
้ น้ ักแก้ ปัญหาจะต้ อง ทาการแปลผลข้ อมูล การอุปนัย
การนิรนัย การสรุปผลจากข้ อมูล
จากการศึกษากระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ของนักการศึกษาไทยและ
ต่างประเทศ และเที ย บเคี ย งกับ วิธี การแก้ ปั ญ หาทางวิท ยาศาสตร์ (Osborn.1952; Osborn &
Parnes .1966; Treffinger & Isaksen. 1985; Treffinger & Dorval & Isaksen. 2000; Wallach
& Kogan. 1965; Torrance & Myers. 1972; สิทธิชยั ชมพูพาทย์. 2554; ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา
(2559: 215 – 221) พบว่ า ในยุ ค แรก การพั ฒ นากระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ มี
จุดประสงค์เพื่อค้ นหาวิธีการแก้ ปัญหาที่เหมาะสม มุ่ งคิดวิธีการแก้ ปัญหาที่หลากหลาย และทา
การคัดเลือกวิธีการแก้ ปัญหาที่เหมาะสม ทาการพัฒนาวิธีการ และตรวจสอบวิธีการแก้ ปัญหาให้
เป็ น ที่ ย อมรับ ต่อ มาจึง มี ก ารใช้ ทัก ษะการคิด สร้ างสรรค์ และทัก ษะการคิด วิจ ารณญาณเพื่ อ
คัดเลือกวิธีการแก้ ปัญ หาที่เหมาะสม นาไปสู่การวางแผนการแก้ ปั ญหา และลงมือแก้ ปัญหาใน
ที่ สุ ด อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ ให้ การน ากระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ไ ปใช้ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยน ผู้วิจยั จึงได้ ทาการสังเคราะห์กระบวนการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ เพื่อให้ ได้ แนวทางที่เหมาะสมในการเลือกใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์จาก
แนวคิดต่าง ๆ สรุ ปได้ ว่า กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ มี 6 ขันตอน
้
คือ ขันที
้ ่ 1 ขันการ
้
รับรู้ปัญหา เป็ นขันที
้ ่นกั แก้ ปัญหารับรู้ถึงสภาพของปั ญหา ทาความเข้ าใจและรวบรวมสภาพ ขันที
้ ่
2 ขัน้ การส ารวจ ประเมิ นและระบุปัญ หา นักแก้ ปั ญ หา ท าการวิ เคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับ ปั ญ หา
พิจารณาคัดเลือกปั ญ หาที่ต้องการแก้ ไขเร่ งด่วน โดยจัดลาดับความสาคัญ ระบุปัญหาที่แท้ จริ ง
และกาหนดสมมติฐาน ขันที
้ ่ 3 การคิดวิธีการแก้ ปัญหา เป็ นขันที
้ ่ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการคิด
วิธีการแก้ ปัญหาที่หลากหลายแปลกใหม่ ขันที
้ ่ 4 การเลือกวิธีการแก้ ปัญหา ในขันนี
้ ้ ก่อนที่จะทา
การเลือกวิธีการแก้ ปัญ หาที่เหมาะสมที่สุด นักแก้ ปัญหาจะต้ องดาเนินการระบุข้อดี ข้ อเสียของ
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วิธีการแก้ ปั ญ หา ประเมิ นและจัดล าดับวิธี การแก้ ปัญ หา รวมทัง้ กาหนดเกณฑ์ การคัดเลื อกวิธี
แก้ ปัญหา แล้ วจึงทาการคัดเลือกวิธีแก้ ปัญหา ขันที
้ ่ 5 การวางแผนแก้ ปัญหา เป็ นขันการก
้
าหนด
แนวทางและทรัพยากรในการแก้ ปัญหา ออกแบบขันตอนและกิ
้
จกรรมการแก้ ปัญหาจากแนวทาง
และทรัพยากรที่มีอยู่ และขันที
้ ่ 6 การปฏิบตั กิ ารแก้ ปัญหา เป็ นขันการตรวจสอบวิ
้
ธีการและยอมรับ
วิธีแก้ ปัญหา การดาเนินการแก้ ปัญหาในสถานการณ์จริ ง ข้ อมูลการสั งเคราะห์แนวคิด ดังปรากฏ
ในตาราง 2

การรับรูป้ ั ญหา
การรับรูถ้ งึ สภาพปั ญหา
การเข้าใจปั ญหา
การรวบรวมข้อมูลปั ญหา
การสารวจ ประเมินปั ญหาและระบุปัญหา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปั ญหา
การพิจารณาคัดเลือกปั ญหาทีต่ อ้ งการแก้ไข
เร่งด่วน โดยจัดลาดับความสาคัญ
การระบุปัญหาทีแ่ ท้จริง
การกาหนดสมมติฐาน
การคิดวิธกี ารแก้ปัญหา
การเสนอวิธแี ก้ปัญหาทีห่ ลากหลายแปลกใหม่



สรุปผลการสังเคราะห์
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ตาราง 2 การวิเคราะห์กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของนักการศึกษาไทยและ
ต่างประเทศ
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การวางแผนแก้ปัญหา
การระบุแนวทางทรัพยากรในการแก้ปัญหา
การออกแบบขัน้ ตอนและกิจกรรมการ
แก้ปัญหาจากแนวทางและทรัพยากรทีม่ อี ยู่
การวางแผนแก้ปัญหา
การระบุแนวทางทรัพยากรในการแก้ปัญหา
การออกแบบขัน้ ตอนและกิจกรรมการ
แก้ปัญหาจากแนวทางและทรัพยากรทีม่ อี ยู่
การปฏิบตั กิ ารแก้ปัญหา
การตรวจสอบวิธกี าร ยอมรับวิธแี ก้ปัญหา
การดาเนินการแก้ปัญหา
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จากตาราง 2 พบว่า กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ที่สงั เคราะห์จากการศึกษาแต่
ละท่าน มี 6 ขัน้ ตอน ได้ แก่ การรับ รู้ ปั ญ หา การส ารวจประเมิ นปั ญ หาและระบุปัญ หา การคิด
วิธีการแก้ ปัญ หา การเลือกวิธีแก้ ปัญหา การวางแผนแก้ ปัญ หา และการปฏิบตั ิการแก้ ปัญ หา มี
ความคล้ ายคลึงกับ กระบวนการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ที่ Isaksen & Treffinger (1985) ได้
ปรับปรุงขันตอนการแก้
้
ปัญหาของ Osborn & Parnes จาก 5 ขันตอน
้
เป็ น 6 ขัน้ ตอน โดยการเพิ่ม
ขันค้
้ นพบปั ญหา (Mess Finding) เข้ าไปในตอนต้ น ซึ่งเรี ยกได้ ว่าเป็ นกระบวนการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ Version 3.0 ( Treffinger, D. J.; & Isaksen, S. G. 2005: 345) โดย 6 ขั น้ ตอนนั น้
ได้ แก่ ขันรั
้ บรู้ปัญหา (Mess Finding) ขันการค้
้
นหาความจริง (Fact Finding) ขันการค้
้
นหาปั ญหา
(Problem Finding) ขั น้ การค้ นหาความคิ ด (Idea Finding) ขั น้ การค้ นหาวิ ธี แ ก้ (Solution
Finding) และขัน้ การค้ นหาคาตอบที่เป็ นที่ ยอมรับ (Acceptance Finding) ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า เป็ น
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องค์ ป ระกอบของการแก้ ปั ญ หาที่ เหมาะสมในการศึก ษาวิ จัย ในครั ง้ นี ้ จึ ง ได้ ท าการวิ เคราะห์
พฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ จากขันตอนดั
้
งกล่าว ดังปรากฏในตาราง 3
ตาราง 3 พฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ที่เกิดขึ ้นตามกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
กระบวนการ กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
คิ ด
สร้างสรรค์
ขัน้ ที่ 1
ขัน้ การรับรูป้ ั ญหา
(Mess Finding)

การคิด
วิจารณญาณ

ขัน้ ที่ 2
ขัน้ การค้นหาความ
จริง
(Fact Finding)

การคิด
สร้างสรรค์

ขัน้ ที่ 3
การคิด
ขัน้ การค้นหาปั ญหา วิจารณญาณ
(Problem Finding)

ขัน้ ที่ 4
ขัน้ การค้นหา
วิธแี ก้
(Idea Finding)

การคิด
สร้างสรรค์

พฤติ กรรมที่แสดงออก

ผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้น

- ทาความเข้าใจ พิจารณาปั ญหาต่าง ๆ
และรับรูผ้ ลของปั ญหาต่าง ๆ โดยสามารถ
ยกตัวอย่างหรืออธิบายได้
- กาหนดทิศทางในการพยายามแก้ปัญหา
และกาหนดกรอบหรือสถานการณ์ปัญหา
-สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้
คาค้นทีห่ ลากหลายและเกีย่ วข้องกับ
ปั ญหา (Fluent Thinking)
- คิดสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปั ญหาในด้านต่าง ๆ
หลาย ๆด้าน (Elaborate Thinking) โดย
การเสนอข้อมูลพร้อมทัง้ อธิบาย
รายละเอียด
- เปรียบเทียบและลาดับความสาคัญของ
ปั ญหาตามสาเหตุทพ่ี บ และบอกเหตุผลได้
- เลือกประเด็นปั ญหาทีต่ อ้ งการแก้ไข โดย
ระบุปัญหาทีแ่ ท้จริง และกาหนดสมมติฐาน
หรือตัง้ คาถามเพื่อนาไปสูก่ ารแก้ปัญหา

- เข้าใจสาเหตุของ
ปั ญหาและโครงสร้าง
ของปั ญหาต่าง ๆ
- เลือกปั ญหาที่
ต้องการแก้ไขได้
ได้สาเหตุของปั ญหาที่
มีความหลากหลาย

-ปั ญหาทีช่ ดั เจนเป็ น
ปั ญหาทีแ่ ท้จริงที่
ต้องการแก้ไข
-คาถามสาคัญหรือ
สมมติฐานในการ
แก้ปัญหา
-ระดมความคิดในการแก้ปัญหา เสนอ
-วิธแี ก้ปัญหาที่
แนวทางหลากหลายวิธี (Fluent Thinking) หลากหลาย
-ระดมความคิด เสนอวิธกี ารแก้ปัญหาที่
-ขัน้ ตอนในการ
แปลกใหม่และเป็ นไปได้ (Flexible
แก้ปัญหา
Thinking, Origen Thinking)
-ระดมความคิดขัน้ ตอนการแก้ปัญหาโดย
อธิบายรายละเอียดของขัน้ ตอนแก้ปัญหา
(Elaborate Thinking)
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ตาราง 3 (ต่อ)
กระบวนการ
กระบวนการ พฤติ กรรมที่แสดงออก
แก้ปัญหาอย่าง คิ ด
สร้างสรรค์

ผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้น

ขัน้ ที่ 5 การเลือก
วิธกี ารแก้ปัญหา
(Solution Finding)

การคิด
วิจารณญาณ

-เกณฑ์ในการเลือกวิธี
แก้ปัญหา
-วิธแี ก้ปัญหาทีด่ ที ส่ี ดุ

ขัน้ ที่ 6
ขัน้ การค้นหา
คาตอบทีเ่ ป็ นที่
ยอมรับ
(Acceptance
Finding)

การคิด
วิจารณญาณ

- ระบุขอ้ ดี ข้อเสียของวิธกี ารแก้ปัญหา
- กาหนดเกณฑ์ในการเลือกวิธแี ก้ปัญหา
-จัดลาดับความสาคัญของวิธกี ารแก้ปัญหา
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
- ประเมินวิธกี ารแก้ปัญหาตามเกณฑ์และ
เลือกวิธกี ารแก้ปัญหา
-เลือกวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ดุ ในการแก้ปัญหา
- พัฒนาและออกแบบกระบวนการปั ญหา
อย่างเป็ นขัน้ ตอน
-ประเมินแนวทางและสิง่ ทีต่ อ้ งทาในการ
แก้ปัญหา โดยการตัดสินคุณค่าอย่างมี
เหตุผล
-ยอมรับวิธแี ก้ปัญหา โดยให้เหตุผล
ประกอบ

-ได้วธิ แี ก้ปัญหาทีเ่ ป็ น
ทีย่ อมรับพร้อมนาไปสู่
การปฏิบตั ิ

จากตาราง 3 ผู้วิจยั จึงได้ ระบุความหมายของพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรร์ ตาม
ขันตอนการแก้
้
ปัญหา ว่า พฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ หมายถึง กระบวนการที่ผ้ เู รี ยน
ปฏิบตั ิการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นขันตอน
้
โดยมีการประยุกต์ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการคิดวิธีแก้ ไข
ปั ญ หาอย่างหลากหลายและมี แนวทางที่ เป็ นไปได้ และประยุกต์ใช้ ความคิดวิจ ารณญาณเพื่ อ
ประเมินและคัดเลือกวิธีการแก้ ปัญหาที่ดีที่สดุ ตลอดจนนาวิธีการแก้ ปัญหามาวางแผนแก้ ปัญหา
ภายใต้ เงื่ อ นไขและทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ซึ่ง มี พ ฤติก รรมตามขัน้ ของกระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ 6 ขันตอน
้
คือ
ขันที
้ ่ 1 ขันรั
้ บรู้ ปัญหา (Mess Finding) ผู้เรี ยนระบุสถานการณ์ ที่ทาให้ เกิดความท้ า
ทาย สถานการณ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ หรื อเกิดปัญหา
ขั น้ ที่ 2 ขั น้ ค้ นหาความจริ ง (Fact Finding) ผู้ เรี ย นระบุ ห รื อ สามารถอธิ บ าย
ข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ไม่พงึ ประสงค์
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ค้ น หาปั ญ หา (Problem Finding) ผู้ เรี ย นจัด กลุ่ ม ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
ปัญหา และลาดับความสาคัญของข้ อเท็จจริงเหล่านัน้ พร้ อมทังระบุ
้ ปัญหาที่แท้ จริงได้
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ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ค้ นหาความคิด (Idea Finding) ผู้เรี ยนใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการคิด
วิธีการแก้ ปัญ หาที่ หลากหลายแปลกใหม่ให้ ได้ ม ากที่ สุด โดยไม่ตัดสินคุณ ค่าของวิธี แก้ ปัญ หา
เหล่านัน้
ขัน้ ที่ 5 ขั น้ ค้ นหาวิ ธี แ ก้ (Solution Finding) ผู้ เรี ย นระบุ ข้ อดี ข้ อเสี ย ของวิ ธี ก าร
แก้ ปัญหา ประเมินและจัดลาดับวิธีการแก้ ปัญหา รวมทังก
้ าหนดเกณฑ์การคัดเลือกวิธีแก้ ปัญหา
แล้ วจึงทาการคัดเลือกวิธีแก้ ปัญหา
ขัน้ ที่ 6 ขัน้ ค้ น หาค าตอบที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ (Acceptance Finding) ผู้เรี ย นก าหนด
แนวทาง ออกแบบขันตอนและกิ
้
จกรรมการแก้ ปัญหา ประเมิน ตรวจสอบวิธีการและยอมรับวิธี
แก้ ปัญหาที่นาไปสูก่ ารดาเนินการแก้ ปัญหาในสถานการณ์จริง
2.5 การวิเคราะห์ การแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ตามองค์ ประกอบของรู ปแบบการ
เรี ยนรู้
เนื่องจากในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยมีความตังใจพั
้ ฒ นารู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงาน
เพื่ อส่ง เสริ ม พฤติกรรมแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ โดยกระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์
(Creative Problem Solving) เป็ นอี กแนวคิดหนึ่งที่ ถูกนาไปใช้ ในการพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนรู้
เพื่ อ ไม่ให้ เกิ ด ความซ า้ ซ้ อนกัน ในกระบวนการ และมี ก ารประยุก ต์ใช้ แนวคิดอย่างลงในแต่ล ะ
องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู้ จึงได้ ทาการวิเคราะห์ แนวคิดออกเป็ น 4 องค์ประกอบ คือ
หลักการ/แนวคิด วัตถุประสงค์ ขันตอน
้
และการวัดและประเมินผล ดังนี ้
กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ มักถูกนาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
ชัน้ เรี ย นในหลายลัก ษณะ เช่น เป็ น กิ จ กรรมสอดแทรกในการจัด การเรี ย นรู้ เป็ น ขัน้ ตอนการ
ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น ซึ่งสามารถวิเคราะห์กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ตาม
รูปแบบการเรี ยนรู้ได้ ดังนี ้
หลักการ
กระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ เป็ น กระบวนการที่ เปิ ด โอกาสให้
ผู้เรี ยนได้ ใช้ การคิดสร้ างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อนาไปสู่วิธีการแก้ ไขปั ญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ ที่เป็ นที่ยอมรับและสามารถนาไปใช้ แก้ ปัญหาได้ จริง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้วิธีการหาคาตอบของปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ ด้ วยการ
ใช้ ก ารคิ ด สร้ างสรรค์ คื อ ผู้เรี ย นได้ ฝึ ก ทัก ษะการคิ ด ริ เริ่ ม คิ ด แปลกใหม่ คิ ด ยื ด หยุ่น และคิ ด
ละเอี ย ดลออ เพื่ อ ให้ ได้ วิธี ก ารแก้ ปั ญ หาที่ ห ลากหลาย แปลกใหม่ และสามารถแก้ ปั ญ หาได้
ตลอดจนฝึ กการใช้ ความคิดวิจารณญาณ คือ ประเมินหรื อตัดสินคุณค่าของวิธีการแก้ ปัญหาอย่าง
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มี เหตุผ ล เพื่ อนาไปสู่การเลื อกวิธี การแก้ ปั ญ หาที่ ดีที่ สุดและน าวิธีแก้ ปั ญ หาไปใช้ จ ริ งจนเป็ น ที่
ยอมรับ
ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้ ตามกระบวนการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้นนั ้ มีจานวนขันตอนแตกต่
้
างกันไป ขึ ้นอยู่กบั ผู้สอน
เลือกกระบวนการตามแนวคิดของนักการศึกษาคนใด ซึ่งขันตอนส่
้
วนใหญ่จะมีความคล้ ายคลึงกัน
ซึ่งในการวิจัยครั ง้นี ้ ผู้วิจัย เลื อกใช้ กระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ของ Treffinger และ
Isaksen (1985) จะมีทงหมด
ั้
6 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันรั
้ บรู้ ปัญหา (Mess Finding) ขันค้
้ นหาความจริ ง
(Fact Finding) ขันค้
้ นหาปั ญหา (Problem Finding) ขันค้
้ นหาความคิด (Idea Finding) ขันค้
้ นหา
คาตอบ (Solution Finding) และขันค้
้ นหาคาตอบที่เป็ นที่ยอมรับ (Acceptance Finding)
การวัดและประเมินผล
ในการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ท าการวั ด พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง
กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ โดยการสังเกตผ่านแบบสังเกตพฤติกรรม การประเมินโดย
ครูผ้ สู อน การประเมินจากผู้เรี ยน ตลอดจนการวัดโดยใช้ แบบทดสอบที่พฒ
ั นาขึ ้นตามขันตอนหรื
้
อ
กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
2.6 การวัดพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิดเกี่ยวกับการวัดพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ จากเอกสาร และงานวิจยั ต่าง ๆที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
และความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ โดยมีแนวคิดที่นา่ สนใจดังนี ้
การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหานัน้ เควลมาลซ์ (Quellmalz E.
S. 1985, October): 33-34) กล่าวว่า แบบทดสอบเลื อ กตอบเป็ น การวัด ทักษะเฉพาะด้ าน ไม่
สามารถวัด ความสามารถในการแก้ ปั ญหาได้ และ เสนอแนะลั ก ษณะเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ วั ด
ความสามารถในการแก้ ปัญหาซึง่ เป็ นทักษะการคิดระดับสูง ไว้ ดงั นี ้
1) ปัญหาที่ถามต้ องเป็ นประเด็นสาคัญที่เกิดขึ ้นในสังคม
2) ควรวัดทักษะรวม ๆ ไม่แยกวัดทักษะเป็ นส่วน ๆ
3) ควรกาหนดปัญหาที่มีทางเลือกหรื อวิธีการแก้ ปัญหาที่หลากหลาย
4) รูปแบบคาถามควรเป็ นคาถามปลายเปิ ดที่ให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถอธิบายเหตุ
ผลได้
5) ควรกาหนดคาถามหรื อประเด็นปั ญหาที่พัฒ นาความสามารถในการคิด
ระดับสูง
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นอกจากนันแล้
้ ว จากการวิจยั ของ Doran, M. V. ร่วมกับ Shelley-Tremblay, J.;
Coleman, R. L. และ McLaughlin, B. (2012: 2 -3) ศึ ก ษ าเกี่ ยวกั บ การส่ ง เสริ ม ความ คิ ด
สร้ างสรรค์ และการแก้ ปั ญ หาด้ วยแนวการสอนแบบสหวิท ยาการ ในกลุ่ม นัก ศึกษาสาขาวิช า
วิทยาการคอมพิ วเตอร์ และนักศึกษาที่ ล งทะเบีย นเรี ยน วิช าสหวิท ยา ที่ รวมรายวิช า จิ ตวิทยา
ภาษาอังกฤษ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไว้ ในหลักสูตรเดียวกัน ได้ สร้ างประเด็นสถานการณ์หรื อ
คาถาม เพื่ อกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนแสดงพฤติกรรมแก้ ปัญ หาโดยใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ด้ วยการจัด
สภาพแวดล้ อมให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ลงมือปฏิ บัติ ภายใต้ รูปแบบกระบวนการทางปั ญ ญาที่ หลากหลาย
ผู้เรี ยนไม่เพียงแต่ต้องแสดงวิธีการแก้ ปัญหาของตนเองออกมาเท่านัน้ แต่ต้องอธิ บายความท้ า
ทายที่เกิดขึ ้นและผลของการแก้ ปัญหาของตนเองด้ วย การให้ ผ้ เู รี ยนทาแบบฝึ กหัดถือว่าเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ กระบวนการทางปั ญญาจากการพบความท้ าทายและได้ ใช้ ทกั ษะหลาย
อย่างร่ วมกันแก้ ปั ญ หา พร้ อมทัง้ ยังมี ก ารวัดผลทางปั ญ ญา เพื่ อวัด ประสิท ธิ ผลของกิ จ กรรมที่
นาไปใช้ ซึ่งการให้ รางวัลก็เป็ นอีกสิ่งที่หนึ่งที่ผ้ เู รี ยนจะได้ รับหลังจากได้ แสดงออกถึงการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพและโดดเด่นเป็ นที่ยอมรับที่สดุ ซึ่งในการกาหนดสถานการณ์
ปั ญ หาต่ า ง ๆ Doran และคณะได้ ใ ช้ ปั ญ หาที่ ก ระตุ้น ให้ ผู้ เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ โดยลักษณะของปั ญหา (Key Problem) เรี ยงตามลาดับการนาคาถามสถานการณ์ ไป
ใช้ ในชันเรี
้ ยน ดังนี ้
1) ปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ที่ ใ ช้ ต้ อ งมี โครงสร้ างที่ ก ระตุ้น ให้ ผ้ ู เรี ย นได้ ใ ช้
ความจา คือ มีโครงสร้ างที่ซบั ซ้ อนและเป็ นสถานการณ์ที่กากวม ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยเริ่มจากให้
ผู้เรี ยนอ่านสถานการณ์ที่ผ้ สู อนกาหนดให้ ผู้สอนใช้ คาถามเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนระลึกถึงสถานการณ์ที่อา่ น
จบไปแล้ ว หลังจากนันให้
้ ผ้ เู รี ยนสร้ างสถานการณ์ ของตนเอง แล้ วจึงใช้ คถถามถามเพื่อ เพื่อเป็ น
การฝึ ก เสร็ จสิ ้นการฝึ ก ผู้สอนและผู้เรี ยนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความเชื่ อมโยงกันระหว่างการคิด
แบบอุปนัย (Inductive Thinking) และการคิดแบบนิรนัย (Deductive Thinking)
2) ปั ญ หาที่ ยึด ติ ด กับ เงื่ อ นไขบางอย่าง (Functional Fixedness) และการ
พยายามออกจากปั ญหา (Escaping from Confinement) ภายใต้ เงื่อนไขเหล่านัน้ ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยน
แสดงออกถึงความคล่องตัวในการเสนอแนวทางที่เป็ นไปได้ อย่างหลากหลายในการแก้ ปัญหา
การน าไปใช้ ในชัน้ เรี ยน เริ่ ม จาก ผู้สอนได้ กาหนดสถานการณ์ ตามโครงสร้ าง
ดังกล่าว คือ มีชายถูกขังในห้ องเล็ก ๆห้ องหนึ่งพร้ อมด้ วยอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่มีจานวนจากัด หากชาย
ผู้นนต้
ั ้ องการหนีออกไป เขาควรทาอย่างไร ซึ่งครูอาจกาหนดจานวนอุปกรณ์ที่ให้ ผ้ เู รี ยนเลือกใช้ ซึ่ง
ส่วนนี ้จะสังเกตได้ ว่าอุปกรณ์ ที่ผ้ เู รี ยนเลือกจะมีความเกี่ยวข้ องกัน หลังจากนันผู
้ ้ สอนจะให้ ผ้ เู รี ยน
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แต่งเรื่ องราวเพื่อตอบปัญหา ว่าชายคนนี ้ต้ องการออกจากห้ อง แต่ห้องถูกล็อกเอาไว้ จะต้ องทาเช่น
ไร ซึง่ ในส่วนนี ้ผู้เรี ยนจะแต่งเรื่ องราวหลากหลายรูปแบบ
ลักษณะปั ญหาเช่นนี ้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกและรู้แนวทางในการจาแนกปั ญหา การ
เรี ยงลาดับความสาคัญ การสารวจโครงสร้ างปัญหาและการปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ ปัญหาให้ ชดั เจน
ขึ ้น
1) ปั ญ หาต้ องมีการใช้ การเปรี ยบเทียบความคล้ ายคลึงกันในการรับมือกับ
ปั ญ หา เพื่ อ ให้ ผ้ ูเรี ยนแสดงออกถึง การแก้ ปั ญ หาโดยใช้ กระบวนการทางปั ญ ญาตามแนวคิ ด
จิตวิทยาการรู้คดิ ผ่านการถ่ายโอนความคิดอย่างมีตรรกะ
ซึ่งในการศึกษาของ Doran และคณะในการวิจยั ครัง้ นี ้ เนื่องจากการแก้ ปัญหาที่
ผู้เรี ยนแสดงออกเป็ นลักษณะของการถ่ายทอดความคิดผ่ านการเขียน ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถระบุ
ปั ญ หาที่แท้ จริ งและทรัพ ยากรที่ช่วยแก้ ปัญ หา ซึ่งในการทาโครงงานซึ่งเป็ นชิน้ งานกลุ่ม ชิน้ งาน
สุดท้ ายที่ ผ้ ูเรี ยนได้ รับ มอบหมาย ผู้เรี ยนและสมาชิ กภายในกลุ่ม ต้ องร่ วมกันคิดเรื่ องราวที่ เป็ น
ความคิดริ เริ่ มเพื่ออธิบายกระบวนการแก้ ปัญหาของกลุ่ม ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ จดั ระบบโครงสร้ างและ
อธิบายได้ ชัดเจนว่า ผู้เรี ยนมีวิธีการจัดการกับปั ญหาและแก้ ไขปั ญหาทางเทคโนโลยีนนั ้ อย่างไร
เพื่อแสดงถึงความสาคัญ ของการแก้ ปัญหาในแต่ละแง่มุม ผู้เรี ยนต้ องอธิบายประสบการณ์ การ
เรี ยนรู้ ด้วยการตอบคาถามเหล่านี ้ คือ 1)ความคิดแรกที่ ปรากฏขึ ้นหลังจากได้ รับโจทย์ปัญหาคือ
อะไร 2)อะไรคือความยากในการหาวิธีแก้ ปัญหา 3)อะไรที่ทาให้ ร้ ูสึกสนุกพร้ อมให้ เหตุผล และ 4)
วิธี แก้ ปัญ หาใดที่ ได้ ผ ลและวิธี แก้ ปั ญ หาใดที่ ไม่ได้ ผ ล เพราะอะไร ซึ่งการกาหนดสถานการณ์
ปั ญหาในการทาโครงงานนัน้ ผู้สอนได้ กาหนดสถานการณ์ ปัญ หาที่เป็ นสถานการณ์ ใกล้ ตวั และ
เป็ นปัญหาสาคัญที่สร้ างความตระหนักให้ กบั ผู้เรี ยนถึงผลดีที่เกิดขึ ้นจากการแก้ ไขปัญหานัน้
Wang; Chang; และ Li (2008: 1452–1453) ให้ แนวทางในการประเมิ น การ
แก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ในลักษณะเดียวกันว่า เนื่องจากปั ญหาที่พบในชีวิตประจาวันนันมี
้ ทงั ้
ปั ญหาที่มีโครงสร้ างชัดเจน (Well-defined Problem) และปั ญหาที่มีความซับซ้ อน (Constrained
Problem) ซึ่งปั ญหาเหล่านัน้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาความสามารถในการคิดระดับสูง การประเมิน
ที่เน้ นความสามารถหลากหลายจึงใกล้ เคียงกับการแก้ ปัญหาในการดาเนินชีวิตจริ ง ปั ญหาที่ไม่มี
คาตอบที่ชดั เจนนัน้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างกระบวนการแก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเอง โดยการใช้ ความคิด
สร้ างสรรค์เพื่อหาวิธีการแก้ ปัญหา และตัดสินเลือกวิธีการแก้ ปัญหา ดังนันทั
้ กษะที่จาเป็ นในการ
แก้ ปัญหาเชิงสร้ างสรรค์ คือ การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) และการคิดแบบเอนกอ
นัย (Divergent Thinking) ซึ่งเป็ นพฤติกรรมการแสดงแนวคิดที่หลากหลายและการตัดสินคุณค่า
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กล่าวได้ ว่า การออกแบบการประเมินการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์จึงต้ องเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริ ง
และมีวิธีการแก้ ปัญหาที่หลากหลาย การใช้ คาถามปลายเปิ ด จึงเป็ นการประเมินที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้
สร้ างวิธีการแก้ ปัญ หาและมีอิสระในการออกแบบแนวทางแก้ ปัญหาได้ อย่างหลากหลายในทาง
สร้ างสรรค์
นอกจากนันแล้
้ ว ภารดี กาภู ณ อยุธยา (2560) ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษาการ
คิดแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์และความคิดสร้ างสรรค์ในเด็กที่ มี ความสามารถพิเศษ ระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 โดยทาการวัดการคิดแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ตามองค์ประกอบของการ
คิดแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ของเทรฟฟิ งเกอร์ และคณะ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจสถานการณ์
ปั ญหา ด้ านการสร้ างสรรค์วิธีการแก้ ปัญหา และการเตรี ยมความพร้ อมสู่การแก้ ปัญหา โดยแบบ
วัดมีลกั ษณะเป็ นสถานการณ์ ปัญ หา มีข้อคาถามให้ เขียนตอบและพิจารณาคะแนนที่ได้ ตามตัว
บ่งชี ้พฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ ตามลาดับขันตอน
้
เช่นเดียวกับ เพ็ญศิริ ภูมิสาย
ดร (2558: 113-115) ได้ ทาการพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
สาหรับผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ซึง่ เป็ นแบบทดสอบโดยถามด้ วยคาถามปลายเปิ ด จานวน 10
ข้ อ โดยข้ อคาถามแต่ละข้ อชี ้วัดพฤติกรรมด้ านการคิดแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ 5 ขันตอน
้
คือ ขัน้
ค้ นพบความจริ ง ขันค้
้ นพบปั ญหา ขันค้
้ นพบความคิด ขันค้
้ นพบคาตอบและขันค้
้ นพบการยอมรับ
โดยกาหนดเกณฑ์การให้ คะแนนแบบรูบริ ค ในขณะที่ ศิริเดช สุชีวะและคณะ (2559: 51-52) ได้ ทา
การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วัด ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ มี ลั ก ษณะของเครื่ อ งมื อ ดัง
รายละเอียด ต่อไปนี ้ 1) สถานการณ์ เป็ นการเสนอสถานการณ์และข้ อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้เรี ยนพิจารณา ซึ่งเป็ นการประยุกต์มาจากรู ป แบบการทดสอบของ CLA (Collegiate Learning
Assessment) และ รู ปแบบข้ อสอบอัตนัยที่ ใช้ ในการทดสอบระดับ นานาชาติ (Programme for
International Student : PISA) 2) คาถาม รู ปแบบการถามเป็ นการตังค
้ าถามตามกรอบแนวคิด
การแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ (Creative Problem Solving: CPS) ของ Osborn-Parnes (1967,
1999) 6 ขัน้ คือ ขันค้
้ นพบปั ญหา (Mess Finding) ขันการค้
้
นหาความจริ ง (Fact Finding) ขันการ
้
ค้ นหาปั ญ หา (Problem Finding) ขัน้ การค้ นหาความคิด (Idea Finding) ขัน้ การค้ น หาคาตอบ
(Solution Finding) และขันการค้
้
นหาคาตอบที่เป็ นที่ยอมรับ (Acceptance Finding) 3) คาตอบ
รู ป แบบการตอบเป็ นการประยุ ก ต์ จ ากข้ อสอบอั ต นั ย ที่ ใ ช้ ในการทดสอบระดับ นานาชาติ
(Programme for International Student Assessment: PISA) ประกอบด้ วย 3 รู ปแบบ คือ แบบ
สร้ างคาตอบแบบปิ ด ให้ ผ้ สู อบเขียนตอบ ซึ่งคาตอบที่มีลกั ษณะเฉพาะและชัดเจน แบบเขียนตอบ
สันให้
้ ผ้ สู อบเขียนตอบแบบสัน้ ๆซึ่งอาจเขียนตอบเป็ นตัวหนังสือ วาดภาพ หรื อเขียนตัวเลข และ
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แบบสร้ างคาตอบอิสระ ให้ ผ้ สู อบเขียนอธิบายคาตอบ พร้ อมให้ เหตุผลประกอบ ในการให้ คะแนน
เป็ นการให้ คะแนนโดยพิจารณาความถูกต้ อง เหมาะสมของคาตอบที่ มี 3 ลักษณะ คือ แบบให้
คะแนน 0, 1 คะแนน สาหรับคาตอบแบบปิ ด แบบให้ คะแนนคาตอบละ 1 คะแนนสาหรับคาตอบ
แบบสัน้ และแบบรู บ ริ ค สกอร์ ช นิ ด แยกส่ว น (Analytic Scoring Rubric) โดยมี ป ระเด็น การให้
คะแนนที่ประยุกต์จากทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์ของ Torrance ได้ แก่ ความคิดริเริ่ ม ความยืดหยุ่น
และความละเอียดลออ โดยตัดความคิดคล่องออก เนื่องจากเป็ นการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ที่
ต้ อง อาศัยเวลาในการใคร่ ควร จึงไม่ควรมีการจากัดเวลาเช่นเดียวกับการวัดความคิดคล่อง ให้
คะแนน 6 ระดับ คือ ตังแต่
้ 0-5 คะแนน ซึ่งถ้ าตอบถูกสมบูรณ์ ตามประเด็นในแนว คาตอบ ได้ 5
คะแนน ถ้ าตอบถูกบางส่วนตามประเด็นในแนวคาตอบ ได้ 1 – 4 คะแนน ถ้ าตอบผิด หรื อไม่ตอบ
ตรงตามประเด็นในแนวคาตอบได้ 0 คะแนน โดยกาหนดเวลาในการทาแบบวัดทังฉบั
้ บไว้ 1 ชัว่ โมง
30 นาที
จากการศึกษาแนวทางการวัดพฤติกรรมแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ดังกล่าว
ผู้วิจยั จึงเลือกพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมแก้ ปัญหา เป็ นลักษณะแบบทดสอบ โดยระบุสถานการณ์
ปัญหาที่มีความคลุมเครื อ เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และใช้
คาถามปลายเปิ ด ให้ ผ้ ูเรี ยนเขียนคาตอบอย่างอิสระ โดยตังค
้ าถามตามกระบวนการแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ 6 ขัน้ ได้ แก่ ขันการรั
้
บรู้ปัญหา ขันการค้
้
นหาความจริ ง ขันการค้
้
นหาปั ญหา ขัน้
การค้ นหาความคิด ขันการค้
้
นหาวิธีแก้ และขันการค้
้
นหาคาตอบที่เป็ นที่ยอมรับ โดยกาหนดเกณฑ์
การให้ คะแนนแบบรูบริค แบ่งเป็ น 6 ระดับ ตังแต่
้ 0 – 5 คะแนน โดยใช้ หลักการในการตังค
้ าถาม
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
สิ ท ธิ ชัย ชมพูพ าทย์ (2554) ศึก ษา การพัฒ นาพฤติก รรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของผู้สอนและผู้เรี ยนในโรงเรี ยนส่งเสริ มผู้เรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ การวิจัยปฏิ บตั ิการเชิงวิพากษ์ ได้ กาหนดกระบวนการแก้ ปัญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์จากการสังเคราะห์กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของนักการศึกษาที่พฒ
ั นาขึ ้น
ทังหมด
้
5 ขัน้ ตอน คือ ขันรั
้ บรู้ ปั ญหา ขัน้ ระดมความคิด ขัน้ วางแผน ขัน้ ปฏิบตั ิ ขัน้ สรุ ปและกรอง
ความคิด หลังจากการปฏิบตั ิการวิจัยในแต่ละวงรอบ พบว่า ผู้สอนและผู้เรี ยนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละวงรอบโดยค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนสูงขึ ้นเป็ นลาดับตังแต่
้ วงรอบที่ 1 ถึง วงรอบที่ 4 โดย วงรอบที่ 4 มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่ สุ ด (3.58) เช่ นเดี ยวกับ ค่าเฉลี่ ยรวมพฤติ กรรมการจัด การเรี ยนการสอนเพื่ อแก้ ปั ญ หาอย่ าง
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สร้ างสรรค์ทุกด้ านของผู้สอนเพิ่มขึน้ เป็ นลาดับตังแต่
้ วงรอบที่ 1 ถึงวงรอบที่ 4 โดยในวงรอบที่ 4 มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ (2.70)
ศิริพร แก้ วอ่อน (2557) ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถและเจตคติ
ในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายในโครงการห้ องเรี ยนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์และเจต
คติในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมพัฒนา
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ พบว่า หลัง การทดลองผู้เรี ย นกลุ่ม ทดลองมี
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ และเจตคติในการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์
มากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ภารดี กาภู ณ อยุธยา (2560) ทาการวิจัย เรื่ อง การศึกษาการคิดแก้ ปัญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์และความคิดสร้ างสรรค์ในเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 – 6
โดยท าการวัด การคิดแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ตามองค์ป ระกอบของการคิดแก้ ปั ญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์ ข องเทรฟฟิ งเกอร์ แ ละคณะ ได้ แ ก่ ด้ า นความเข้ า ใจสถานการณ์ ปั ญ หา ด้ า นการ
สร้ างสรรค์วิธีการแก้ ปัญหา และการเตรี ยมความพร้ อมสู่การแก้ ปัญหา โดยแบบวัดมีลกั ษณะเป็ น
สถานการณ์ปัญหา มีข้อคาถามให้ เขียนตอบและพิจารณาคะแนนที่ได้ ตามตัวบ่งชี ้พฤติกรรมตาม
เกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ ตามลาดับขันตอน
้
และวัดความคิดสร้ างสรรค์โดยใช้ แบบทดสอบ
ความคิด สร้ างสรรค์ ของทอเรนซ์ ซึ่งมี องค์ป ระกอบ 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความคิด คล่องตัว ด้ าน
ความคิดริ เริ่ม ด้ านความคิดละเอียดลออ ด้ านความคิดจินตนาการชื่อภาพ และด้ านความไม่ยอม
จ านนต่ อ ปั ญ หา ผลการวิ จั ย พบว่ า ในการคิ ด แก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ าง สรรค์ นั น้ ผู้ เรี ย นชั น้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยการคิดแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สูงสุด (11.30) รองลงมาคือ
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 (10.86) และชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 (9.70) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาตาม
องค์ประกอบแต่ละด้ านของการคิดแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สดุ คือ ด้ านความเข้ าใจในสถานการณ์ปัญหา (4.52) รองลงมา คือ ด้ านการเตรี ยมความพร้ อมสู่
การแก้ ปัญหา (3.36) และต่าที่สุดคือ ด้ านการสร้ างสรรค์วิธีการแก้ ปัญหา (2.75) ส่วนความคิด
สร้ างสรรค์ ผู้เรี ย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 6 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ความคิด สร้ างสรรค์ สูง ที่ สุด (59.99)
รองลงมาคือ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 (58.75) และชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 (52.16) ตามลาดับ เมื่อ
พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบแต่ล ะด้ าน พบว่า ด้ านที่ มี คะแนนเฉลี่ ย สูง ที่ สุด คื อ ความคิดคล่องตัว
(24.92) รองลงมาคือ ความคิดริ เริ่ ม (16.36) ด้ านความไม่ยอมจานนต่อปั ญหา (7.77) ด้ านการ
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จิ น ตนาการชื่ อ ภาพ (4.56) ตามล าดับ และด้ า นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ า ที่ สุด คื อ ด้ า นความคิ ด
ละเอียดลออ (3.32)
มิ ณ ฑกาญจน์ บุพ ศิริ (2552) ท าการวิจัย เรื่ อง ผลการจัด การเรี ย นการสอนแบบ
โครงงานโดยสอดแทรกกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
สาหรับ ผู้เรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยสอดแทรกกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ สาหรับผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 5 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 81.93/79.05 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ ก าหนดไว้ ความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนหลังเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 82.76 ซึ่งอยูใ่ นระดับสูงมาก
พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะว่า การปฏิบตั ิกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ม่งุ ให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กคิดแก้ ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ดังนันก่
้ อนการดาเนินการสอนกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้ กบั ผู้เรี ยนก่อน
สาหรับการศึกษาพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ในต่างประเทศพบว่า นักวิจยั
ส่วนใหญ่ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์และความสามารถใน
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ รวมไปถึงการศึกษาในลักษณะของการนากระบวนการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ เจต
คติต่อ การเรี ย นรู้ หรื อ เป็ น การศึกษาพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ ส่ง เสริ ม ความสามารถในการ
แก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์เช่น เดียวกับ ในประเทศไทย Hu ได้ ท าการวิจัยร่ วมกับ Xiaohui และ
Shieh เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ การสอนแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ในการสอนสถิติ โดยใช้ การวิจยั
เชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยเซียะเหมินและนักศึกษามหาวิทยาลัยฝูโจว
จานวน 220 คน ทังหมด
้
4 ห้ องเรี ยน โดยกาหนดให้ 2 ห้ องเรี ยน จานวน 110 คน เป็ นกลุ่มทดลอง
ที่สอนด้ วยการสอนแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์และอีก 2 ห้ องเรี ยน จานวน 110 คนเป็ นกลุม่ ควบคุม
ที่ได้ รับการสอนแบบปกติ ทาการสอนทังสิ
้ ้น 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง รวมเป็ น 48 ชัว่ โมง
จากผลการศึกษาพบว่า 1. การสอนแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ส่งผลต่อทัศนคติต่อการเรี ยนรู้ 2.
การสอนแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ 3. เจตคติตอ่ การเรี ยนรู้มีอทธิ
พลทางบวกต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ และ 4. เจตคติต่อ การเรี ย นรู้ มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่อ
การศึกษาเรี ยนรู้ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ ซึ่งการสอนแบบแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
สามารถพัฒ นาเจตคติต่อการเรี ยนรู้ ของนัก ศึก ษา โดยนักศึก ษาส่วนใหญ่ มี ความคิดเชิ ง บวก
เกี่ยวกับการสอนแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์และเห็นวาการสอนแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์เหมาะกับ
การสอนสถิติ วิธีการสอนดังกล่าวเพิ่มความสนใจในสถิติ ช่วยในการจาแนวคิดทางสถิติและฝึ กฝน
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การแก้ ปัญ หาและส่งเสริ ม ความสามารถในการแก้ ปัญ หา นอกจากนัน้ ยังมี การศึกษารู ปแบบ
(Style) การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของแต่ละบุคคล ซึ่ง Treffinger และ Selby ร่วมกับ Isaksen
(2008: 390-401) ทาการศึกษาเพื่อทาความเข้ าใจวิธีการแก้ ปัญหาของแต่ละบุคคล ที่นกั วิจยั ทัง้
สามท่านมองว่า เป็ นกุญแจสาคัญในการเรี ยนรู้เพื่อแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ มีก รอบแนวคิดใน
การศึ ก ษาที่ ม องรู ป แบบการแก้ ปั ญ หาออกเป็ น 3 ด้ า น คื อ 1. ความเข้ า ใจเบื อ้ งต้ น เพื่ อ การ
เปลี่ ย นแปลง (Orientation to Change: OC) โดยด้ านนี ้ ประกอบลั ก ษณ ะของบุ ค คลที่ มี
พฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ 2 ลักษณะ คือ นักสารวจและนักพัฒนา 2. กระบวนการที่ใช้
ในการแก้ ปัญ หา (Manner of Processing) ประกอบลักษณะของบุคคลที่มีพฤติกรรมแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ 2 ลักษณะ คือ นักคิด ซึ่งนักคิดมักใช้ กระบวนการคิดของตนในการแก้ ปัญหา และ
นักประสานความร่วมมือ ส่วนนักประสานความร่วมมือจะทาการเปรี ยบเทียบแนวคิดของตนเอง
และผู้อื่นในการแก้ ปั ญ หา และ 3. รู ป แบบการตัดสินใจ (Ways of Deciding: WD) โดยด้ านนี ้
ประกอบลักษณะของบุคคลที่มีพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ 2 ลักษณะ คือ นักพิจารณา
คน ที่เป็ นผู้ตดั สินใจโดยการมองผลกระทบที่เกิดกับบุคคลเป็ นหลัก และ นักพิจารณางาน คือผู้ที่
ตัดสินใจโดยมองผลกระทบที่ ต่องานตามหลักเหตุและผลมาใช้ ในการตัดสินใจ ทาการวัดรู ปแบบ
การแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ดงั กล่าว ด้ วยแบบวัด An Assessment of Problem Solving Style
ที่ทาการวัด 3 ด้ าน มีข้อคาถามจานวน 34 ข้ อ ผลการวิจยั พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กบั มิติที่ 1
ด้ านความเข้ าใจเบื ้องต้ นเพื่อการเปลี่ยนแปลง และด้ านที่ 2 ด้ านกระบวนการที่ใช้ ในการแก้ ปัญหา
แต่มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ด้ านที่ 3 ด้ านรู ป แบบการตัดสิ น ใจ บ่งบอกว่า เพศหญิ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะ
แก้ ปัญหาโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและอารมณ์ในการแก้ ปัญหา ส่วนเพศชาย
ใช้ เหตุ ผ ลในการแก้ ปั ญ หามากกว่ า กล่ า วได้ ว่ า เครื่ อ งมื อ วัด An Assessment of Problem
Solving Style สามารถนาไปใช้ ในการวัดรูปแบบการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของบุคคลได้ อย่าง
มีประสิ ทธิ ภ าพ งานวิจัยดังกล่าวสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อส่งเสริ ม ให้
ผู้เรี ยนมีพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ได้
3. การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานเริ่ มขึน้ ครัง้ แรกในประเทศสหรัฐอเมริ กา
จากความคิดของ William Heard Kilpatrick นักการศึกษาอเมริ กา ซึง่ ได้ พฒ
ั นามาจากแนวคิดของ
John Dewey เกี่ ย วกับ การสนับ สนุน ให้ ส ร้ างประสบการณ์ ท างการศึก ษาเพื่ อ ช่ ว ยให้ ผ้ ูเรี ย น
ตระหนักในชุม ชนมาประยุกต์ใช้ โดยสอนผู้เรี ยนทาโครงงานเกี่ ยวกับประสบการณ์ จริ ง ซึ่งเป็ น
รากฐานสาคัญของการศึกษา ในการเตรี ยมผู้เรี ยนเพื่ออนาคต ในช่วงปี 1934 ซึ่ง Lucy Sprague
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Mitchell นั ก ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก The Bank Street College of Education น ค ร นิ ว ย อ ร์ ก ไ ด้
ทาการศึกษาสิ่งแวดล้ อมและสอนผู้สอนให้ ร้ ู จักวิธีการทาโครงงานซึ่งเป็ นวิธีการสอนที่พฒ
ั นาโดย
วิท ยาลัย การศึกษาแบงก์ ส ตรี ท มี ส่วนคล้ ายคลึง อย่างมากกับ การสอนแบบโครงงาน ผลการ
ทดลองใช้ โครงงาน พบว่าผู้เรี ยนเรี ยนรู้ได้ ดีจากการวางแผนทางานร่วมกัน ได้ ทาการตัดสินใจเลือก
เรี ย นตามความสนใจ ซึ่ง ผลการเรี ย นรู้ บ่ง ชี ว้ ่า การเรี ย นรู้ ด้ วยการสอนแบบโครงงานส่ ง เสริ ม
ศักยภาพผู้เรี ยนทุกด้ าน ต่อมาหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี 1945 หมู่บ้าน Villa Cella ซึ่งเป็ น
หมู่บ้ า นเล็ ก ๆที่ อ ยู่ห่ า งจากตัว เมื อ ง Reggio Emilia ประมาณ 2 – 3 ไมล์ (แนวการสอนแบบ
โครงการ: 2018) โดย Loris Malaguzzi (1920 - 1994) เป็ นผู้ริเริ่ ม แนวคิด Reggio Emilia ขึ ้น ใน
เมือง Reggio Emilia ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี โดยแนวคิด Reggio นีไ้ ด้ รับการพัฒ นาขึน้
เพื่อเป็ นโครงการดูแลเด็กและการศึกษาของเทศบาลที่ให้ บริ การเด็กอายุต่ากว่าหกขวบ (Andrew
Loh. 2006) โดยMalaguzzi กลุ่ม แม่ บ้ า นและผู้ป กครอง ได้ ร่ว มมื อ กัน ท าการจัด การศึก ษาให้
เหมาะกั บ ผู้ เรี ย นที่ มี ชี วิ ต อยู่ ท่ า มกลางบ้ านเรื่ อ นที่ ป รั ก หั ก ฟั ง เพราะผลจากสงครามโลก
ทาการศึกษาค้ นคว้ า ทฤษฎี บทความ และงานวิจัย ข้ อคิดเห็นจากศาสตร์ ต่าง ๆที่เกี่ ยวข้ องกับ
การศึกษา เพื่ อทดลองปฏิ บัติ ทาการวิเคราะห์ และสะท้ อนผลการปฏิ บัติ ทาการปรับปรุ งจนได้
แนวคิดและการปฏิบตั ิในการจัดประสบการเรี ยนรู้สาหรับผู้เรี ยนระดับปฐมวันและประสบผลสาเร็ จ
จนเป็ นที่ร้ ู จักในยุโรป อเมริ กาเหนือและอเมริ กาใต้ ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1980 จึงทาให้ Reggio Emilia
ได้ กลายเป็ นชื่อแนวคิดในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรี ยนปฐมวัยและการเรี ยนรู้อย่างลุ่มลึก จาก
โครงงาน (Projects) เป็ นกิจกรรมการสอนที่โดดเด่นในโรงเรี ยนตามแนวคิด Reggio Emilia ซึ่งวิธี
นี ต้ ้ อ งการให้ ผ้ ูเรี ย นเล็ ง เห็ น ความสามารถของตนเอง มี ไหวพริ บ มี ค วามอยากรู้ อยากเห็ น มี
จินตนาการสร้ างสรรค์ และมีความปรารถนาที่ จะมีปฏิสมั พันธ์ และสื่อสารกับคนอื่น ๆ (แนวการ
สอนแบบโครงการ: 2018) เป็ นไปตามวิ สั ย ทั ศ น์ Reggio เกี่ ย วกั บ เด็ ก ในฐานะผู้ เรี ย นที่ มี
ความสามารถ ถูกสร้ างเป็ นรูปแบบหลักสูตรที่เน้ นการนาตนเองของเด็ก หลักสูตรมีจดุ ประสงค์เพื่อ
พัฒ นาแต่ไม่ได้ เพื่อจากัดขอบเขตหรื อลาดับสิ่งต่าง ๆ ดังนัน้ ผู้สอนต้ องทาตามความสนใจของ
ผู้เรี ยน และไม่จัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นแค่การอ่านและการเขียน แนวคิด Reggio มีความเชื่อ
ว่าผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้จากการมีปฏิสมั พันธ์ กับผู้อื่น รวมถึ งผู้ปกครอง เจ้ าหน้ าที่ และเพื่อนร่ วมชัน้
เรี ยนในสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ที่เป็ นมิตร (Loh A. 2006)
หลังจากนัน้ การจัดประสบการณ์โครงงานได้ รับการพัฒนารูปแบบให้ ชดั เจนขึ ้น โดย
Katz ชาวอเมริ ก าและ Chard ชาวแคนาดาที่ ไ ด้ ไปศึ ก ษาดู ง านการเรี ย นการสอน Project
Approach จากโรงเรี ย นก่ อ นประถมศึก ษาในเมื อ ง Reggio Emilia ซึ่ ง อยู่ ท างตอนเหนื อ ของ

63
ประเทศอิ ต าลี และทัง้ สองก็ ไ ด้ พิ ม พ์ เผยแพร่ ห นัง สื อ ชื่ อ ว่า Engaging Children’s Mind : The
project Approach ซึ่งหนังสือเล่มนี ้ได้ เป็ นแนวทางในการจัดประสบการณ์แบบโครงงานในระยะ
ต่ อ ม า (บุ ป ผา เรื องรอง. 2556) ก ารจั ด การเรี ยน รู้ แบ บ โค รงงาน นี ้ ยึ ด ห ลั ก ก ารขอ ง
Constructionism ซึ่งพัฒ นาต่อยอดจากทฤษฎี การสร้ างความรู้ (Constructivism) ของเพี ย เจต์
(Piaget) โดยศาสตราจารย์ เซมมัว ร์ เพพเพิ ร์ต (Seymour Papert) เป็ น น าเสนอการใช้ สื่ อ ทาง
เทคโนโลยีช่วยในการสร้ างความรู้ที่เป็ นรูปธรรมแก่ผ้ เู รี ยนโดยอาศัย โดยอาศัยพลังงานความรู้ของ
ตัวผู้เรี ยนและเมื่อผู้เรี ยนสร้ างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ ้นมาก็ เสมือนเป็ นการสร้ างความรู้ขึ ้นในตัวเองนัน่ เอง
ความรู้ ที่ส ร้ างขึน้ เองนี ้ มี ความหมายต่อผู้เรี ยนมาก เพราะจะเป็ นความรู้ ที่ อยู่คงทน ไม่ลืม ง่าย
ขณะเดียวกันสามารถถ่ายทอดให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจความคิดของตัวเองได้ ดี นอกจากนันความรู
้
้ ที่สร้ างขึ ้น
เองนีย้ งั จะเป็ นฐานให้ ผ้ เู รี ยนสามารถสร้ างความรู้ ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิน้ สุด (ทิศนา แขมมณี .
2547)
ทฤษฎี Constructionism มีสาระสาคัญ ที่กล่าวว่า ความรู้ไม่ใช่เกิดจากผู้สอนเพียง
อย่างเดียว แต่สามารถสร้ างขึ ้นโดยเฉพาะผู้เรี ยนเองได้ และการเรี ยนรู้จะเกิดขึ ้นได้ ดีก็เมื่อผู้เรี ยนลง
มือกระทาด้ วยตนเอง (Learning by Doing) ซึ่งการลงมือกระทานี ้ไม่เพียงแต่ได้ รับความรู้ใหม่ด้วย
ตนเองแล้ ว แต่ยังจะสามารถเก็บข้ อมูลของสิ่งแวดล้ อมเข้ าไปเป็ นโครงสร้ างของสมองตนเอง ก็
สามารถเก็บข้ อมูลของสิ่งแวดล้ อมเข้ าไปเป็ นโครงสร้ างของสมองตนเอง ขณะเดียวกัน ก็สามารถ
นาความรู้เดิมที่มีอยู่ปรับให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมภายนอกได้ และจะเกิดเป็ นวงจรเช่นนี ้อย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ การลงมือกระทาด้ วยตนเองจะสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่าง ความรู้เก่าและความรู้ใหม่
สร้ างเป็ นองค์ความรู้ใหม่ขึ ้นมา
การจัด การเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ น ฐาน หรื อ การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
โครงงาน นัน้ เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่แพร่หลายและมีการนาวิธีการจัดการเรี ยนรู้นี ้ไปใช้ จดั กิจกรรม
ให้ ผ้ เู รี ยนอย่างกว้ างขวางทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เนื่องจากเป็ นการจัดการเรี ยนที่ใช้
โครงการ หรื อโครงงาน เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นปัญหา มีบริบทจริงเชื่อมโยงอยู่ ดังนันการเรี
้
ยนรู้
ของผู้เรี ยนจะสัมพันธ์ กับความเป็ นจริ ง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ ในชีวิตจริ ง จึงถื อว่าเป็ นการ
เรี ยนรู้ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยน ทิศนา แขมมณี (2556: 138 – 140) ยังได้ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การ
ให้ ผ้ ูเรี ยนท าโครงการหรื อ โครงงาน เป็ นการเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูเรี ย นได้ เข้ าสู่ก ระบวนการสื บ สอบ
(Process of inquiry) ซึ่งเป็ นกระบวนที่ผ้ เู รี ยนต้ องใช้ กระบวนการคิดขันสู
้ งที่ซบั ซ้ อนขึ ้น ดังนันจึ
้ ง
เป็ นช่องทางที่ดีในการพัฒนากระบวนการทางสติปัญญาของผู้ เรี ยน ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ผลิตงานที่
เป็ นรูปธรรมออกมา ผลผลิตที่แสดงออกถึงความรู้ ความคิดของผู้เรี ยนนี ้ สามารถนามาอภิปราย
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แลกเปลี่ ยนและวิ พ ากษ์ วิจ ารณ์ ได้ อ ย่างชัด เจน ซึ่ง การแสดงผลงานดังกล่าวต่อ สาธารณชน
สามารถสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้และการทางานให้ แก่ผ้ เู รี ยนได้ ซึ่งแรงจูงใจจะมีผลต่อความใส่
ใจ ความกระตือรื อร้ น และความอดทนในการแสวงหาความรู้ การศึกษาความรู้ และการใช้ ความรู้
การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน นอกจากจะให้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะกระบวนการ
สืบสอบและการแก้ ปัญ หาแล้ ว ยังสามารถช่วยดึงศักยภาพต่าง ๆที่มี อยู่ในตัวผู้เรี ยนออกมาใช้
ประโยชน์ด้วย
3.1 ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
การเรี ยนรู้ ผ่านการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน เป็ นการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหรื อหลายสิ่ง ที่ต้องการรู้ คาตอบอย่างลึกซึง้ หรื อเรี ยนรู้ ในเรื่ องนัน้ ๆให้ มากยิ่งขึ ้น โดยใช้
กระบวนการ วิธีการที่มี การศึกษาอย่างเป็ นระบบมีขนตอน
ั้
มีการวางแผนการศึกษาอย่างละเอี ยด
ปฏิบตั ิงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ ข้อสรุ ป (ลัดดา ภู่เกี ยรติ. 2542: 2; พิม พันธ์ เดชะคุปต์. 2544:
49) ซึง่ การเรี ยนการสอนดังกล่าว เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าและลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง
โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้ คาแนะนา ปรึกษา และดูแลของผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
โดยใช้ อปุ กรณ์หรื อเครื่ องมือต่าง ๆช่วยในการศึกษา เพื่อให้ การศึกษานันบรรลุ
้
วตั ถุประสงค์
วีณ า ประชากูลและประสาท เนืองเฉลิม (2554: 180) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน เป็ นลักษณะการสอนที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบตั ิจริงใน
ลักษณะของการศึก ษา ส ารวจ ทดลอง ประดิษ ฐ์ คิดค้ น โดยมี ผ้ ูส อนเป็ นผู้คอยกระตุ้น แนะน า
รวมทังการให้
้
คาปรึกษาอย่างใกล้ ชิด วิธีสอนแบบโครงงานนี ้เป็ นการบูรณาการให้ ผ้ เู รี ยนเชื่อมโยง
ระหว่างห้ องเรี ยนกับโลกภายนอก กับสังคมที่ ผ้ เู รี ยนจะต้ องดารงอยู่ในอนาคต เป็ นชีวิตจริ งของ
ผู้เรี ยนที่เป็ นลักษณะการแสวงหาความรู้ด้วยการสร้ างจุดสนใจ การค้ นพบ และการแก้ ปัญหาด้ วย
ตนเอง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2554: 43) ให้ ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานว่า
เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง โดยผู้สอนเป็ นผู้กระตุ้น เสนอสถานการณ์ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความ
สนใจ และให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เลื อกประเด็นปั ญ หาที่ จะศึกษาด้ วยตนเอง ซึ่งผู้เรี ยนจะได้ คิดวิเคราะห์
เรื่ องราวต่าง ๆตามความสนใจของตนเอง แล้ วกาหนดจุดมุง่ หมายในการศึกษา ได้ ร่วมกันเป็ นกลุ่ม
คิดวางแผน ทารายละเอียดโครงงานร่วมกัน แล้ วจึงดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ มีการประเมิน
ติดตามผลสาเร็ จของงานเป็ นระยะ โดยมีผ้ สู อนคอยเป็ นที่ปรึกษา เสนอแนะจนผู้เรี ยนพัฒนางาน
ตนเองไปสู่ความสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายของโครงงานที่ กาหนดไว้ ซึ่งในการเรี ยนผู้เรี ยนจะได้ ใช้
สมองคิดอยู่ตลอดเวลาในการทาโครงงาน ตังแต่
้ การวางแผนทางาน วิเคราะห์ผลการทางาน และ
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ประเมินปรับปรุงผลงานอยูเ่ สมอ ผู้เรี ยนจะทางานด้ วยความสนุกเมื่อเขาได้ ทางานที่เขาชอบ อยาก
เรี ยนรู้ และจะมีความสุขมากขึ ้นเมื่อเห็นผลสาเร็จจากโครงงานที่ทาขึ ้นด้ วยมือของตนเอง
ทิศนา แขมมณี (2560: 139) ระบุว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่ยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางแบบเน้ นปั ญหา โดยให้ ความหมายของ การจัดการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงาน ว่า คือการจัดสภาพการณ์ของการเรี ยนการสอน โดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร่วมกันเลือกทาโครงงาน
ที่ตนสนใจ โดยร่ วมกัน สารวจ สังเกต และกาหนดเรื่ องที่ ตนสนใจ วางแผนในการทาโครงงาน
ร่วมกัน ศึกษาหาข้ อมูล ความรู้ที่จาเป็ น และลงมือปฏิบตั ิตามแผนงานที่วางไว้ จนได้ ข้อค้ นพบ หรื อ
สิ่งประดิษฐ์ ใหม่ แล้ วจึงเขียนรายงานแล้ วและนาเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้ อมูล แล้ วนาผลงาน
และประสบการณ์ทงหมดมาอภิ
ั้
ปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ข้ อคิดค้ น และสรุปผลการเรี ยนรู้ที่ได้ รับ
จากประสบการณ์ทงหมด
ั้
Kikotsaki, Menzies และ Wiggins (2016, November 1: 267-277) ที่กล่าวว่า การ
จัด การเรี ย นรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ น ฐานนัน้ เป็ น รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ที่ มุ่ง เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น
ศูนย์กลางซึ่งผู้เรี ยนมีความเป็ นเอกเทศ สืบเสาะหาความรู้ มีก ารตังเป้
้ าหมาย ได้ ร้ ูจกั การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ฝึ กการสื่อสารและได้ การสะท้ อนความคิดจากการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเอง ด้ วยการลง
มือปฏิบตั ใิ นโลกแห่งความเป็ นจริง
ดุษฎี โยเหลาและคณะ (2557: 19-20) การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้ ที่มีผ้ ูสอนเป็ นผู้กระตุ้นเพื่อนาความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรี ยนมาใช้ ใน
การทากิจกรรมค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตัวผู้เรี ยนเอง นาไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้ จากการลงมือปฏิบตั ิ
การฟั งและการสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เรี ยนมีการเรี ยนรู้ผ่านกระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม ที่
จะนามาสู่การสรุ ปความรู้ ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดทาโครงงานและได้ ผลการจัดกิจกรรม
เป็ นผลงานแบบรูปธรรม
กล่าวได้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน หมายถึง รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่ม่งุ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยผู้สอนเป็ นผู้กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนทาการเรี ยนรู้ตามความสนใจ
ของตนเอง การระบุปัญหาที่สนใจศึกษา การสืบเสาะแสวงหาความรู้ และการลงมือปฏิบตั ิ ผ่าน
การทางานร่ วมกัน โดยใช้ ทักษะการสารวจ การสังเกต ทักษะการสืบค้ นข้ อมูล กาหนดหัวข้ อที่
สนใจและลงมือปฏิบตั ิ
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน เป็ นอีกแนวการจัดการเรี ยนรู้ หนึ่งที่เรี ยก
ได้ ว่ า เป็ นการเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก (Active Learning) ซึ่ ง ผู้ เรี ย นมี บ ทบาทเปลี่ ย นจากผู้ รั บ ฟั งข้ อ มู ล
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(Passive Listeners) เป็ นผู้เรี ยนที่มีความกระตือรื อร้ น (Active Learners) ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎี
การเรี ยนรู้ที่สนับสนุน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์; และพเยาว์ ยินดีสขุ . 2559: 4-9) ดังนี ้
3.2.1 ปรัชญาการศึกษาพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism) มีแนวคิดมาจากนัก
ปรัชญาการศึกษาคนสาคัญ คือ John Dewey ซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ ที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้
ลงมือกระทาที่เรี ยกว่า การเรี ยนรู้ ด้วยการลงมื อปฏิ บตั ิ (Learning by Doing) ได้ รับอิสระในการ
ริเริ่มความคิดและลงมือทาตามที่คดิ แล้ วจึงสร้ างเป็ นองค์ความรู้ขึ ้นมา
3.2.2 ทฤษฎี สรรคนิยม (Constructivism) หรื อที่ร้ ู จกั กันว่า ทฤษฎี ครอนสตรัคติ
วิสต์ เป็ นทฤษฎี การเรี ยนรู้ ในกลุ่มปั ญญานิยม (Cognitivism) นักจิตวิทยาที่เป็ นรากฐานสาคัญ
ของทฤษฎี นี ้ คือ เพี ยเจต์ (Piaget) และ ไวกอทสกี (Vygotsky) มี มุมมองเกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรี ยนว่าเป็ นกระบวนการทางความคิด หรื อกระบวนการทางสมอง ซึ่งเกิ ดขึน้ ภายในตัวบุคคล
ในช่วงการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้ด้วยตนเองอย่างกระตือรื อร้ น (Actively construct their
knowledge) จากประสบการณ์ ส่ว นบุค คลที่ ได้ ป ฏิ สัม พัน ธ์ กั บ บุค คล และสิ่ ง แวดล้ อ มรอบตัว
มากกว่าการเป็ นผู้รับความรู้ (Passively receiving knowledge)
3.2.3 ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ (Cooperative learning) เป็ น การจัด การ
เรี ยนการสอนที่เน้ นการเรี ยนรู้แบบร่วมมือกันของผู้เรี ยนที่มีเป้าหมายในการทางานอย่างเดียวกัน
โดยแบ่งผู้เรี ยนออกเป็ นกลุม่ เล็ก ๆแบบคละความสามารถ โดยทัว่ ไปมีจานวน 3 – 5 คน สมาชิกแต่
ละคนของกลุ่มต่างทาหน้ าที่ของตน รับผิดชอบต่องานที่จะได้ รับมอบหมาย และรับผิดชอบงาน
ของสมาชิกของกลุ่ม เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายและผลการเรี ยนที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและต่อกลุ่ม
การทางาน
นอกจากนัน้ แล้ ว โนวา สโกเที ย (Nova Scotia. 2013:3) หน่วยงานทางการศึก ษา
แห่งหนึ่งในประเทศแคนาดา กล่าวถึงองค์ประกอบพืน้ ฐานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ว่า
ประกอบด้ วย
1) การระบุปัญหา (A Focus Question or Driving Question) ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญ
และเป็ นสิ่ งที่ ยากที่ สุดในกระบวนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ เมื่ อผู้เรี ยนระบุปั ญ หาได้ อย่าง
ชัดเจนก็จะเป็ นแนวทางในการออกแบบการทดลอง
2) การสืบสอบ (Investigation) กระบวนการสืบสอบในโครงงานวิทยาศาสตร์ นนั ้
ต้ องอาศัยการระบุปัญ หาซึ่งจะนาไปสู่กระบวนการแก้ ปัญหา มีการออกแบบการทดลอง ถึงรวม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การลงความคิดเห็น การอภิปรายและเปลี่ยนความ
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คิดเห็นซึ่งกันและกัน การมีปฏิสมั พันธ์ภายในกลุ่ม การลงข้ อสรุป และการตรวจสอบปั ญหาที่ระบุ
ไว้
3) การสร้ างสรรค์ผลงาน (Artifacts) ผู้เรี ยนลงมือปฏิบตั ิเพื่อจะสร้ างสรรค์ผลงาน
พร้ อมทังรายงานผลการท
้
าโครงงาน/การสืบสอบ ที่แสดงเห็นถึงความเข้ าใจเกี่ยวกับปั ญหาที่ระบุ
ไว้
4) การเรี ย นรู้ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Collaboration) การท าโครงงานวิ ท ยาศาสตร์
ผู้เรี ยนจะทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ให้ ความร่ วมมือซึ่งกันและกัน แบ่งปั นข้ อมูล ร่ วมกันอภิปราย
ซักถามเพื่อให้ ได้ แนวทางในการทาโครงงาน และพัฒนาต่อยอด
5 . ก ารใช้ เท ค โน โล ยี แ ล ะ ก ารสื่ อ ส ารโท รค ม น าค ม (Technology and
Telecommunication) เทคโนโลยี สมัยใหม่ได้ ขยายขอบเขตของความสามารถในการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์ ได้ อย่างหลากหลายวิธี ผู้เรี ยนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่ต้องการได้ จานวนมาก และ
แบ่งปันข้ อมูลได้ อย่างทัว่ ถึงรอบโลก
3.3 หลักการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
Guzdial, M. (1998: 41 – 47 อ้ างอิ ง จาก ทิ ศ นา แขมมณี . 2560: 138-139)
กล่าวถึงการนาโครงงานไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ อยูบ่ นพื ้นฐานความเชื่อและหลักการต่อไปนี ้
3.3.1 โครงงาน เป็ น กิ จ กรรมที่ มี บริ บทจริ ง เชื่ อมโยงอยู่ ดังนัน้ การเรี ย นรู้ ที่
เกิดขึ ้นจึงสัมพันธ์กบั ความเป็ นจริ ง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ ในชีวิตจริง จึงเป็ นการเรี ยนรู้ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยน
3.3.2 การให้ ผู้ เรี ย นท าโครงงาน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรี ย นได้ เข้ าสู่
กระบวนการสืบสอบ (Process of inquiry) ซึ่งเป็ นกระบวนที่ผ้ เู รี ยนต้ องใช้ กระบวนการคิดขันสู
้ งที่
ซับซ้ อนขึ ้น ดังนันจึ
้ งเป็ นช่องทางที่ดีในการพัฒนากระบวนการทางสติปัญญาของผู้เรี ยน
3.3.3 การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนผลิตผลงานที่
เป็ นรู ปธรรมออกมา ผลผลิตที่แสดงออกถึงความรู้ ความคิด ของผู้เรี ยนนี ้ สามารถนามาอภิปราย
แลกเปลี่ยนหรื อวิพากษ์ วิจารณ์ ได้ อย่างชัดเจน ซึ่งผลการวิจยั ทางด้ านสติปัญญาและการเรี ยนรู้ ชี ้
ชัด ว่า การเรี ยนรู้ จะพัฒ นาขึน้ หากความรู้ และทัก ษะต่าง ๆ สามารถแสดงออกให้ เห็ นได้ อย่าง
ชัดเจน
3.3.4 การแสดงผลงานต่อสาธารณชน สามารถสร้ างแรงจู งใจในการเรี ยนรู้
และการทางานให้ แก่ผ้ ูเรี ยนได้ ซึ่งแรงจูงใจจะมีผลต่อความใส่ใจ ความกระตือรื อร้ นและความ
อดทน ในการแสวงหาความรู้ การศึกษาความรู้และการใช้ ความรู้
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3.3.5 การให้ ผ้ ูเรี ย นท าโครงงาน นอกจากจะช่ วยให้ ผ้ ูเรี ย นพัฒ นาทัก ษะ
กระบวนการในการสืบสอบและการแก้ ปัญหาแล้ ว ยังสามารถช่วยดึงศักยภาพต่าง ๆที่มีอยู่ในตัว
ของผู้เรี ยนออกมาใช้ ประโยชน์ด้วย
3.4 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
ในแวดวงวิชาการนัน้ พบว่าการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานเป็ นแนวทาง
หนึง่ ที่ผ้ สู อนหรื อผู้สอนนาไปใช้ ในโรงเรี ยนอย่างแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนด้ วยการลง
มือปฏิบตั ิ ซึ่งมี กระบวนการและขันตอนแตกต่
้
างกันไปตามแนวคิดของนักการศึกษาแต่ละท่าน
โดยในงานวิจัยฉบับนี ้ จะขอนาเสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานใน 3
ประเด็นคือ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานของนั กการศึกษาในต่างประเทศ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานจากนักการศึกษาในประเทศไทย และการ
สังเคราะห์แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน ดังนี ้
3.4.1 แนวคิดนักการศึกษาต่างประเทศ
1) คราจิก และคนอื่น ๆ (ยุพาพันธ์ มินวงษ์ . 2558: 64 อ้ างอิงจาก Krajcik; et
al. 1998: 315-316) ได้ กล่าวถึงโครงงานวิทยาศาสตร์ ว่าเป็ น รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ วิธีหนึ่งที่ใช้
การสอนแบบสืบเสาะในห้ องเรี ยน และได้ เสนอรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
ไว้ 5 ขันตอน
้
กล่าวคือ
ขัน้ ที่ 1 ตัง้ คาถาม (Asking Question) ผู้เรี ยนตัง้ คาถามจากการสัง เกตสิ่ ง
ต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวและเป็ นเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันซึง่ มีความหมายต่อตัวผู้เรี ยน
ขัน้ ที่ 2 ออกแบบและวางแผนการดาเนิ น งาน (Designing Investigations
and Planning Procedures) ผู้เรี ยนออกแบบการทดลอง โดยมีการกาหนดและควบคุมตัวแปรที่
ต้ องการศึกษา ตลอดจนวางแผนการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อตอบคาถามที่ตงไว้
ั้
ขั น้ ที่ 3 การสร้ างเครื่ องมื อและด าเนิ น การตามแผน (Constructing
Apparatus and Carrying out Procedures) ผู้เรี ย นลงมื อ ปฏิ บัติ ต ามแผนการด าเนิ น งานที่ ไ ด้
ออกแบบไว้ ด้วยความระมัดระวัง รวมถึงการสร้ างหรื อประยุกต์ใช้ เครื่ องมื อในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
ขัน้ ที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและลงข้ อสรุ ป (Analyzing Data and Drawing
Conclusions) ผู้เรี ยนวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอข้ อมูลในรูปของกราฟ ตาราง ตลอดจนการแปล
ความหมายของข้ อมูล
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ขันที
้ ่ 5 นาเสนอสิ่งที่ค้นพบ (Presenting Findings) ผู้เรี ยนนาเสนอข้ อสรุ ปที่
ค้ นพบและอภิปรายข้ อสรุปนันให้
้ สอดคล้ องกับคาถามและความรู้พื ้นฐาน และเชื่อมโยงสิ่งที่ค้นพบ
กับประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน
2) แกรนท์ เอ็ ม ไมเคิ ล (ยุพ าพัน ธ์ มิ น วงษ์ . 2558: 65 อ้ า งอิ ง จาก Grant M.
Michael. 2002: Online) พัฒ นารู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้ บนเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
ร่วมกันการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ประกอบด้ วย 7 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขัน้ นา (Introduction) ในขัน้ นีจ้ ะเป็ นขัน้ ที่บอกให้ ผ้ ูเรี ยนทราบว่าเรา
จะเรี ยนรู้ เกี่ยวกับเรื่ องใด โดยผู้สอนอาจเป็ นคนกาหนดสิ่งที่จะเรี ยนรู้ หรื อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ตาม
ความสนใจของตนเอง เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรี ยน
ขัน้ ที่ 2 กาหนดภาระงาน (Task) ในขัน้ นี จ้ ะใช้ ค าถามหรื อประเด็น ปั ญ หา
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนทราบว่าเขาจะต้ องทาอะไร ด้ วยวิธีการใดบ้ างเพื่อตอบหรื อแก้ ปัญหาดังกล่าว โดย
ปั ญหาจะต้ องเกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาในขันตอนที
้
่ 1 ที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ โดยงานที่กาหนดให้
จะต้ องสร้ างความท้ าทายให้ แก่ผ้ เู รี ยนและเป็ นสิ่งที่พวกเขาทาได้ จริง
ขันที
้ ่ 3 แนะนาแหล่งข้ อมูล (Resources) ผู้เรี ยนสืบค้ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
ประเด็นปั ญหาหรื อภาระงานจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ เช่น ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซีดีรอม คูม่ ือ
ต่าง ๆ การทดลองที่ใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การสอบถามจากประจักษ์พยาน เป็ นต้ น
ขัน้ ที่ 4 วางแผนและดาเนินการศึกษา (Process) ผู้เรี ยนนาข้ อมูลที่ ได้ จ าก
การสืบค้ น มาวางแผนโดยกาหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนต้ องปฏิบตั ิ ซึ่งแต่ละแผน
กิจกรรมนัน้ จะได้ รับการประเมินและคาแนะนาจากเพื่อน แล้ วจึงดาเนินการทาภาระงานนัน้ ให้
สมบูรณ์
ขันที
้ ่ 5 การแนะแนวทางและให้ ความช่วยเหลือ (Guidance & Scaffolding)
กระบวนการนี ้อาจอยูใ่ นรูปของปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน การให้ ทาแบบฝึ กหัด หรื อให้ คา
ปรึ ก ษากั น ในกลุ่ ม เพื่ อ นด้ วยกั น เอง รวมทั ง้ การให้ ดู รู ป แบบในการท าโครงงาน ( Project
Templates)
ขั ้น ที่ 6 ร่ ว ม มื อ กั น เรี ย น รู้ (Cooperative Learning or Collaborative
Learning) ผู้เรี ยนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้ อดี ข้ อเสีย หรื อสิ่งที่ต้องปรับปรุง เกี่ยวกับ
ต้ นแบบโครงงานที่สร้ างขึ ้นโดยใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือในการนาเสนอ
ขันที
้ ่ 7 การเปิ ดโอกาสให้ มี การสะท้ อนความคิด (Reflection) เช่น การสรุ ป
เกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้ เรี ยนรู้ อาจทาในรูปของการอภิปรายร่วมกัน การเขียนอนุทิน การตังค
้ าถาม
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3) แคทซ์ และ ชาร์ ด (ยุพาพันธ์ มินวงษ์ . 2558: 66 อ้ างอิงจาก Katz; & Chard.
2005: 305) แบ่งขันตอนการสอนแบบโครงงานออกเป็
้
น 3 ระยะ ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ที่ 1 ระยะเริ่ ม ต้ น โครงงาน (Getting Started) ผู้ส อนจะใช้ ค าถามเพื่ อ
กระตุ้นความคิดของเด็ก เช่น ให้ เด็กเล่าประสบการณ์ และพูดคุยในสิ่งที่ ตนเองสนใจ จากนัน้
ผู้สอนและเด็กร่วมกันอภิปรายหัวข้ อหรื อประเด็นที่สนใจ ทังนี
้ ้เด็กอาจจะมีความคิดที่คลาดเคลื่อน
ซึ่งผู้ส อนต้ อ งไม่แก้ ไขความคิด ที่ คลาดเคลื่ อนนัน้ เร็ วเกิ น ไป ควรให้ เด็ก ได้ ใช้ วิธี สื บ สอบในการ
ตรวจสอบความคิดนันซึ
้ ง่ เป็ นการทดสอบความรู้ทางทฤษฎีกบั การปฏิบตั จิ ริง
ขันที
้ ่ 2 ระยะพัฒนาโครงงาน (A Project in Progress) เด็กลงมือปฏิบตั ิ โดย
เริ่ มตังแต่
้ การวางแผนการทาโครงงาน การออกแบบการสารวจ/ทดลอง รวมถึงการสืบค้ นข้ อมู ล
จากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ ภาพยนตร์ ทางการศึกษา การสัมภาษณ์ เพื่อตอบคาถามใน
หัวข้ อหรื อประเด็นที่สนใจ
ขันที
้ ่ 3 ระยะสรุปโครงงาน (Concluding a Project) เด็กจะสรุ ปและทบทวน
สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้มาทังหมด
้
และนาเสนอผลงานแก่ผ้ ทู ี่สนใจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิ ทรรศการ
การแสดงการสาธิต ฯลฯ พร้ อมทังประเมิ
้
นผลงานของตนเองว่าสิ่งที่ค้นพบนันสามารถตอบค
้
าถาม
ในหัวข้ อหรื อประเด็นที่ตนเองอยากรู้หรื อไม่
4) เลบอย-รัส (ยุพาพันธ์ มินวงษ์ . 2558: 67 อ้ างอิงจาก Laboy-Rush. n.d: 5)
ได้ บูร ณาการวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมและคณิ ต ศาสตร์ (STEM) ภายใต้ โครงการ
Project-Based STEM ในการเรี ยนการสอนแบบโครงงานจากสิ่งแวดล้ อมรอบ ๆตัว ทาให้ ผ้ ูเรี ยน
เกิดการเรี ยนรู้ได้ ดีที่สดุ ซึง่ มี 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Reflection) กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดแรงบันดาลใจ
อยากที่จะสืบสอบสิ่งที่เป็ นปั ญหาหรื อสงสัย และอยากรู้ โดยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนตรวจสอบว่ารู้อะไร
แล้ วบ้ าง อยากจะรู้ อะไรอี กบ้ าง ซึ่งในขัน้ นี ผ้ ้ ูเรี ยนจะเชื่ อ มโยงความรู้ ที่ มี อยู่เดิม กับ สิ่งที่ ผ้ ูเรี ย น
จะต้ องเรี ยนรู้
ขัน้ ที่ 2 ด าเนิ น การศึก ษา (Research) ผู้เรี ย นสื บ ค้ น ข้ อ มูล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
ปั ญหาหรื อสิ่งที่อยากรู้ จากการศึกษาเอกสาร ตารา และการลงมือทาโครงงาน เพื่อนาไปสู่ความ
เข้ าใจในมโนทัศน์ของปั ญหาที่เกี่ยวกับโครงงาน โดยมีผ้ สู อนร่วมอภิปรายสร้ างความเข้ าใจ และ
วิธีการทาโครงงานของผู้เรี ยน

71
ขันที
้ ่ 3 การค้ นพบคาตอบ (Discovery) ในขันนี
้ ้ผู้เรี ยนได้ ค้นพบคาตอบของ
ปัญหาที่ได้ จากการลงมือทาโครงงานและการทางานร่วมกัน พร้ อมทังน
้ าเสนอสิ่งที่ค้นพบอภิปราย
ร่วมกัน
ขั น้ ที่ 4 การประยุ ก ต์ ใ ช้ (Application) เป็ นขั น้ ของการน ารู ป แบบการ
แก้ ปัญ หาหรื อโครงงานหรื อชิน้ งานที่ค้นพบ ไปประยุกต์ออกแบบใหม่โดยใช้ เทคโนโลยี เช่น การ
สร้ างชิ ้นงานในรูปแบบสามมิติ (3D Models)
ขันที
้ ่ 5 การเผยแพร่ (Communication) ผู้เรี ยนนาเสนอและเผยแพร่ ผลงาน
แก่ผ้ ทู ี่สนใจ ร่วมกันประเมินให้ ข้อมูลย้ อนกลับ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
จะเห็ นได้ ว่า รู ป แบบการจัดการเรี ยนรู้ โครงงานของนักการศึกษาแต่ละท่านมี
รายละเอียดของแต่ละขันตอนที
้
่แตกต่างกันและมีลกั ษณะการดาเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน คือ
เริ่ มจากการกาหนดปั ญหาหรื อหัวข้ อที่สนใจศึกษา ทาการวางแผนวิธีการดาเนินการทาโครงงาน
ตอบคาถามโครงงานตามหัวเรื่ องที่สนใจ ต่อจากนันจึ
้ งลงมือปฏิบตั ิการศึกษาค้ นคว้ า ทดลองตาม
แผนการดาเนินงาน และสุดท้ ายเป็ นการสรุปและประเมินผล
3.4.2 แนวคิดนักการศึกษาในประเทศไทย
ในประเทศไทย การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานถูกส่งเสริ มให้
มีการดาเนินการขึน้ ในชัน้ เรี ยนอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อปรับเปลี่ยนให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ เชิ งรุ ก (Active
Learning) โดยมีการส่งเสริม ผลักดัน พัฒนาผู้สอนให้ มีความรู้ความเข้ าใจและนาเอากระบวนการ
ดัง กล่าวไปใช้ ซึ่ง ในงานวิจัย ฉบับ นี จ้ ะขอน าเสนอนะเสนอกระบวนการจัด การเรี ย นรู้ แบบใช้
โครงงานที่เป็ นฐาน ที่ พฒ
ั นาขึ ้นจากบริ บทของโรงเรี ยนไทยและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่ผ้ วู ิจยั
พิจารณาแล้ วว่าได้ ถกู เผยแพร่และมีการนาไปใช้ อย่างแพร่หลาย 6 แนวคิด ดังนี ้
1) โมเดลจั ก รยานแห่ ง การเรี ย นรู้ แบบ PBL: Project-Based Learning
แนวคิด ของ วิจ ารณ์ พาณิ ช (2555ก: 71-75) ซึ่ง แนวคิดนี ้ มี ความเชื่ อว่า หากต้ องการให้ การ
เรี ย นรู้ มี พ ลัง และฝั ง ในตัว ผู้เรี ย นได้ ต้ อ งเป็ น การเรี ย นรู้ ที่ เรี ย นโดยการลงมื อ ท าเป็ น โครงการ
(Project) ร่ วมมือกันทาเป็ นทีม และทากับปั ญหาที่มีอยู่ในชีวิตจริ ง ซึ่ง ส่วนของ วงล้ อ แต่ละชิน้
ได้ แก่ Define, Plan, Do, Review และ Presentation
ขัน้ ที่ 1 Define คือ ขัน้ ตอนการทาให้ สมาชิกของที ม งาน ร่ วมทัง้ ผู้สอน
ด้ วยมี ความชัดเจนร่ วมกันว่า คาถาม ปั ญ หา ประเด็น ความท้ าทายของโครงการคืออะไร และ
เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้อะไร
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ขันที
้ ่ 2 Plan คือ การวางแผนการทางานในโครงการ ผู้สอนก็ต้องวางแผน
กาหนดทางหนีทีไล่ในการทาหน้ าที่โค้ ช รวมทังเตรี
้ ยมเครื่ องอานวยความสะดวกในการทาโครงการ
ของผู้เรี ยน และที่ ส าคัญ เตรี ยมค าถามไว้ ถามที ม งานเพื่ อกระตุ้นให้ คิด ถึงประเด็น ส าคัญ บาง
ประเด็นที่ผ้ เู รี ยนมองข้ าม โดยถือหลักว่า ผู้สอนต้ องไม่เข้ าไปช่วยเหลือจนทีมงานขาดโอกาสคิดเอง
แก้ ปัญหาเอง ผู้เรี ยนที่เป็ นทีมงานก็ต้องวางแผนงานของตน แบ่งหน้ าที่กนั รับผิดชอบ การประชุม
พบปะระหว่างทีมงาน การแลกเปลี่ยนข้ อค้ นพบแลกเปลี่ยนคาถาม แลกเปลี่ยนวิธีการ ยิ่งทาความ
เข้ าใจร่วมกันไว้ ชดั เจนเพียงใด งานในขัน้ Do ก็จะสะดวกเลื่อนไหลดีเพียงนัน้
ขันที
้ ่ 3 Do คือ การลงมือทา มักจะพบปั ญหาที่ไม่คาดคิดเสมอ ผู้เรี ยนจึง
จะได้ เรี ยนรู้ ทกั ษะในการแก้ ปัญหา การประสานงาน การทางานร่วมกันเป็ นทีม การจัดการความ
ขัดแย้ ง ทักษะในการทางานภายใต้ ทรัพยากรจากัด ทักษะในการค้ นหาความรู้เพิ่มเติมทักษะใน
การทางานในสภาพที่ทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการทางานในสภาพกดดัน ทักษะ
ในการบันทึกผลงาน ทักษะในการวิเคราะห์ผล และแลกเปลี่ยนข้ อวิเคราะห์กับเพื่อนร่วมทีม เป็ น
ต้ น
ในขัน้ ตอน Do นี ้ ผู้สอนเพื่อศิษย์จะได้ มีโอกาสสังเกตทาความรู้ จักและ
เข้ าใจศิษย์เป็ นรายคน และเรี ยนรู้หรื อฝึ กทาหน้ าที่เป็ น “วาทยกร” และโค้ ชด้ วย
ขัน้ ที่ 4 Review คื อ การที่ ที ม ผู้ เรี ย นจะทบทวนการเรี ย นรู้ ที่ ไ ม่ ใช่ แ ค่
ทบทวนว่า โครงการได้ ผลตามความมุ่งหมายหรื อไม่ แต่จะต้ องเน้ นทบทวนว่างานหรื อกิจกรรม
หรื อพฤติกรรมแต่ละขัน้ ตอนได้ ให้ บทเรี ยนอะไรบ้ าง เอาทัง้ ขัน้ ตอนที่เป็ นความสาเร็ จและความ
ล้ มเหลวมาทาความเข้ าใจ และกาหนดวิธีทางานใหม่ที่ถกู ต้ องเหมาะสมรวมทังเอาเหตุ
้
การณ์ระทึก
ใจ หรื อเหตุการณ์ ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กัน ขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการเรี ยนรู้ แบบ
ทบทวนไตร่ตรอง (reflection) หรื อในภาษา KM เรี ยกว่า AAR (After Action Review)
ขันที
้ ่ 5 Presentation คือ การนาเสนอโครงการต่อชันเรี
้ ยน เป็ นขันตอนที
้
่
ให้ การเรี ยนรู้ ทักษะอีกชุดหนึ่ง ต่อเนื่องกับขัน้ ตอน Review เป็ นขัน้ ตอนที่ ทาให้ เกิ ดการทบทวน
ขัน้ ตอนของงานและการเรี ยนรู้ ที่ เกิ ดขึน้ อย่างเข้ ม ข้ น แล้ วเอามานาเสนอในรู ปแบบที่ เร้ าใจ ให้
อารมณ์และให้ ความรู้ (ปัญญา) ทีมงานของผู้เรี ยนอาจสร้ างนวัตกรรมในการนาเสนอก็ได้ โดยอาจ
เขียนเป็ นรายงาน และนาเสนอเป็ นการรายงานหน้ าชัน้ มี เพาเวอร์ พอยท์ (PowerPoint) ประกอบ
หรื อจัดทาวีดีทศั น์นาเสนอ หรื อนาเสนอเป็ นละคร เป็ นต้ น
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ภาพประกอบ 5 โมเดล จักรยานแห่งการเรี ยนรู้แบบ PBL
2) กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน ของ ดุษฎี โยเหลาและ
คณะ (2557: 20-23) โดยกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ของนักการศึกษาท่านนี ้ เกิดจากการศึกษาการ
จัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน ที่ได้ จากโครงการสร้ างชุ ดความรู้เพื่อสร้ างเสริ มทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของเด็ก และเยาวชน: จากประสบการณ์ ค วามส าเร็ จ ของโรงเรี ย นไทย ซึ่ง เป็ น
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ปรับวิธีการและขัน้ ตอนจากข้ อมูลการสังเคราะห์ประสบการณ์ ของ
ผู้สอนที่มีการใช้ จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านการทาโครงงานให้ แก่ผ้ เู รี ยน โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ให้ ความรู้ พื น้ ฐาน คื อ ผู้ สอนให้ ความรู้ พื น้ ฐานเกี่ ย วกับ การท า
โครงงานก่อนการเรี ยนรู้ เนื่องจากการทาโครงงานมีรูปแบบและขันตอนที
้
่ชดั เจนและรัดกุม ดังนัน้
ผู้เรี ยนจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีความรู้ เกี่ยวกับโครงงานไว้ เป็ นพื ้นฐาน เพื่อใช้ ในการ
ปฏิบตั ขิ ณะทางานโครงงานจริง ในขันแสวงหาความรู
้
้
ขันที
้ ่ 2 กระตุ้นความสนใจ คือ ผู้สอนเตรี ยมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจ
ของผู้เรี ยน โดยต้ องคิดหรื อเตรี ยมกิจกรรมที่ดงึ ดูดให้ ผ้ เู รี ยนสนใจ ใคร่ร้ ู ถึงความสนุกสนานในการ
ทาโครงงานหรื อกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมนันอาจเป็
้
นกิจกรรมที่ผ้ สู อนกาหนดขึ ้น หรื ออาจเป็ น
กิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนมีความสนใจต้ องการจะทาอยูแ่ ล้ ว ทังนี
้ ้ในการกระตุ้นของผู้สอนจะต้ องเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ เู รี ยนเสนอจากกิจกรรมที่ได้ เรี ยนรู้ผา่ นการจัดการเรี ยนรู้ของผู้สอนที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนที่ผ้ เู รี ยน
อาศัยอยูห่ รื อเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั ที่สามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง
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ขันที
้ ่ 3 จัดกลุ่มร่ วมมื อ คือ ผู้สอนให้ ผ้ ูเรี ยนแบ่งกลุ่ม กันแสวงหาความรู้ ใช้
กระบวนการกลุ่มในการวางแผนดาเนินกิจกรรม โดยผู้เรี ยนเป็ นผู้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรี ยน
ของตนเอง โดยระดมความคิดและหารื อ แบ่งหน้ าที่เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน หลังจากที่ ได้
ทราบหัวข้ อสิ่งที่ตนเองต้ องเรี ยนรู้ในภาคเรี ยนนัน้ ๆเรี ยบร้ อยแล้ ว
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ แสวงหาความรู้ ในขัน้ แสวงหาความรู้ ต้ อ งมี แ นวทางปฏิ บัติ
สาหรับผู้เรี ยนในการทากิจกรรม โดยผู้เรี ยนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมโครงงาน ตามหัวข้ อที่กลุ่มสนใจ
ผู้เรี ย นปฏิ บัติหน้ าที่ ข องตนตามข้ อตกลงของกลุ่ม พร้ อมทัง้ ร่ วมมื อ กัน ปฏิ บัติกิจ กรรม โดยขอ
คาปรึกษาจากผู้สอนเป็ นระยะ เมื่อมีข้อสงสัยหรื อปั ญหาเกิดขึ ้น และเมื่อเสร็จสิ ้นการลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรมโครงงาน ผู้เรี ยนร่วมกันเขียนเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานที่ตนปฏิบตั ิ
ขัน้ ที่ 5 ขัน้ สรุ ปสิ่งที่ เรี ยนรู้ โดยผู้สอนให้ ผ้ ูเรี ยนสรุ ปสิ่งที่ เรี ยนรู้ จ ากการทา
กิจกรรม โดยผู้สอนใช้ คาถาม ถามผู้เรี ยนนาไปสูก่ ารสรุปสิ่งที่เรี ยนรู้
ขันที
้ ่ 6 ขันน
้ าเสนอผลงาน ในขันนี
้ ้ ผู้สอนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนนาเสนอผล
การเรี ยนรู้ โดยผู้สอนออกแบบกิจกรรมหรื อจัดเวลาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เสนอสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนรู้ เพื่อให้
เพื่อนร่วมชัน้ และผู้เรี ยนอื่น ๆในโรงเรี ยนได้ ชมผลงานและเรี ยนรู้กิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ิในการทา
โครงงาน
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ภาพประกอบ 6 ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
3) การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานที่เน้ นการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (3P)
ของ ยุพาพันธ์ มินวงษ์ (2558: 87-95) ที่ทาการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานอันส่งเสริมทักษะ
แก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ที่ ท าการสัง เคราะห์ ขัน้ ตอนการด าเนิ น โครงงานและสัง เคราะห์
กระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ จากนัก การศึก ษาไทยและต่างประเทศ พร้ อมศึก ษา
แนวทางในการสอนโครงงานจากการสัมภาษณ์ผ้ สู อนที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ แล้ วผนวกแนวคิดการทาโครงงานและกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์เข้ า
ด้ วยกัน เพื่อสร้ างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ (3P) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ระยะที่ 1 เตรี ยมความพร้ อม (Preparation) ประกอบด้ วย 2 ขันตอนย่
้
อย คือ
1.1) ขันเร้
้ าความสนใจ เป็ นขัน้ ที่ผ้ ูสอนกระตุ้นความสนใจให้ ผ้ ูเรี ยนเกิด
ความรู้ สึกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องที่สนุกและมีความท้ าทาย มีความกระตือรื อร้ นที่จะ
เรี ยน ซึ่งขันตอนนี
้
้ผู้สอนต้ องใช้ ประเด็นปั ญหาจากสภาพแวดล้ อมใกล้ ตวั และคาถามยัว่ ยุเพื่อให้
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ผู้เรี ยนเกิดความสงสัย อยากรู้ อยากที่จะสืบสอบสิ่งที่เ ป็ นปั ญหา ตลอดจนยกตัวอย่างโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ที่ได้ รับรางวัลหรื อสร้ างสถานการณ์ง่ายๆ ให้ ผ้ เู รี ยนลองทา
1.2) ขันทบทวนประสบการณ์
้
เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนทบทวนความรู้เดิมในเรื่ อง
ที่มีความสัมพันธ์กบั ประเด็นปั ญหา ตลอดจนทบทวนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ ขันตอนนี
้
้ผู้สอนใช้
วิธีการตัง้ คาถาม การยกตัวอย่างสถานการณ์ การทาแบบฝึ กและให้ ผ้ ูเรี ยนร่ วมกันแสดงความ
คิดเห็นตามประสบการณ์เดิมของผู้เรี ยน เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั ผู้เรี ยนในการนาไปปรับใช้ ใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ระยะที่ 2 สร้ างสรรค์โครงงาน (Project Creation) เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนดาเนิ นการ
จัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ส อดแทรกกระบวนการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ซึ่ง เป็ น การทางาน
ร่ วมกันระหว่างความคิดอเนกนัยและความคิดเอกนัย เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถคิดหัวข้ อ วางแผน
และลงมือทาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ย่อย คือ
2.1) ขันระบุ
้ ปัญหา เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา จากสถานการณ์ที่ผ้ สู อนกาหนดให้ และ/หรื อ
สถานการณ์ ที่ผ้ ูเรี ยนพบเจอ ซึ่งขันตอนนี
้
้ ผู้สอนต้ องฝึ กให้ ผ้ ูเรี ยนแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ โดย
กาหนดสถานการณ์ปัญหาให้ และ/หรื อให้ ผ้ เู รี ยนนาเสนอสถานการณ์ที่ผ้ เู รี ยนพบในชีวิตจริ ง และ
กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนร่วมกันอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา และสาเหตุของปั ญหาให้ ได้ จานวน
มาก โดยใช้ แผนผังก้ างปลา หรื อตาราง แล้ วร่วมกันพิจารณาเลือกปัญหาหรื อสาเหตุของปัญหาที่มี
ความเป็ นไปได้ มาหาแนวทางแก้ ปัญหา
2.2) ขัน้ แสวงหาและคัดสรรแนวทางแก้ ปัญ หา เป็ นขัน้ ที่ ผ้ ูสอนดาเนิ น
กิจกรรมเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ ปัญหา เพื่อนามากาหนดเป็ นหัวข้ อที่จะสนใจทา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งขันตอนผู
้
้ สอนใช้ เทคนิคการเปรี ยบเทียบ (Synectics) และการตังค
้ าถาม
กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนระดมสมองเสนอวิธีแก้ ปัญหาให้ ได้ จานวนมาก แปลกใหม่หรื อแตกต่างจากคนอื่น
แล้ วจึงใช้ ความคิดวิจารณญาณพิจารณาถึงข้ อดี ข้ อเสียของวิธีแก้ ปัญหาแต่ละวิธี เพื่อตัดสินใจ
เลือกวิธีแก้ ปัญหาที่เหมาะสม นามากาหนดหัวข้ อเรื่ องที่สนใจศึกษา
2.3) ขันวางแผนแก้
้
ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนดาเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนคิดออกแบบ วางแผนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึง่ ขันตอนนี
้
้ใช้ เทคนิคการ
เปรี ย บเที ย บ(Synectics) และใช้ ค าถามกระตุ้น ความคิ ด สร้ างสรรค์ ให้ ผู้เรี ย นน าความรู้ และ
ประสบการณ์เดิมและความรู้ใหม่ที่ได้ จากการสืบค้ นข้ อมูล มาร่วมกันวางแผนการทาโครงงาน โดย
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เขี ย นเป็ นเค้ า โครงของโครงงาน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การระบุ ปั ญ หา(ตัง้ ชื่ อ เรื่ อ ง) การก าหนด
จุดมุ่งหมาย การตังสมมติ
้
ฐานการระบุตวั แปร การกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ การออกแบบการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล ออกแบบการนาเสนอผลการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.4) ขัน้ ปฏิ บั ติ ก ารท าโครงงานและสรุ ป ผล เป็ นขั น้ ที่ ผ้ ู สอนด าเนิ น
กิจกรรมเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ิการทา โครงงานวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้ อมูล ร่องรอยหลักฐาน
และสรุ ปผลที่เกิดจากการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งขันตอนนี
้
ผ้ ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ิ และรวบรวม
ข้ อมูล ร่ องรอยหลักฐาน นามาวิเคราะห์ แล้ วนามาสรุ ปและอภิปรายผล รวมถึงเขียนรายงานผล
การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน
ช่ว ยกัน แก้ ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ ในขณะที่ ท าโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ โดยที่ ผ้ ู สอนคอยดูแ ลให้
คาแนะนาปรึ กษาใช้ การตัง้ คาถามแทนการตอบค าถาม และติดตามความก้ าวหน้ าในการท า
โครงงานเป็ นระยะ
ระยะที่ 3 นาเสนอผลงาน(Presentation) เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนดาเนินกิจกรรมเพื่อ
ประเมินผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งขันตอนนี
้
้ผู้เรี ยนจะนาเอกสารรายงาน ผลงานหรื อชิ ้นงาน
มาจัดแสดงและนาเสนอด้ วยวาจา โดยมีผ้ สู อนและเพื่อนผู้เรี ยนร่วมกันประเมิน แสดงความคิดเห็น
เพื่ อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และให้ ข้อแนะนาเพื่ อนาไปพัฒ นาต่อยอดการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ต่อไป
รู ป แบบการจัดการเรี ยนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ขัน้ ตอนการแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์แสดงในภาพประกอบ 4
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ภาพประกอบ 7รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่เน้ นการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
จากการศึกษาขันตอนการด
้
าเนินการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานของนัก
การศึกษา ที่ได้ เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมกับบริ บทสังคม เนื่องจากมีการพัฒนา
รู ปแบบมาจากการศึกษาวิจัยในไทยอย่างมี คุณ ภาพ กล่าวได้ ว่าขัน้ ตอนในแต่ละรู ปแบบมี ทัง้
เหมือนและต่างกัน พร้ อมทังยั
้ งกาหนดจานวนขันตอนแตกต่
้
างกันไป ตามแต่การวิเคราะห์ข้อมูลใน
การสร้ างรู ปแบบจากงานวิจยั ต้ นฉบับ ซึ่งมีการการเริ่ มดาเนินโครงงานด้ วยการเตรี ยมพร้ อม ให้
ความรู้พื ้นฐาน แล้ วจึงกระตุ้นความสนใจ และจัดกลุ่มผู้เรี ยนจากความสนใจ นาไปสู่หวั ข้ อในการ
ทาโครงงาน กาหนดปัญหาโครงงานและวางแผนการดาเนินงาน ตามด้ วยการลงมือปฏิบตั ดิ ้ วยการ
แสวงหาความรู้ สรุปและนาเสนอผลการดาเนินโครงงาน
4) ขันตอนในการท
้
าโครงงานไว้ 6 ขันตอน
้
ตามแนวคิดของ วีณา ประชากูลและ
ประสาท เนืองเฉลิม (2554: 180) ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การคิดและเลื อกหัวข้ อเรื่ อง เป็ นการคิดหาหัวข้ อเรื่ องที่ จ ะท า
โครงงาน โดยผู้เรี ยนต้ องตังต้
้ นด้ วยคาถามที่ว่า จะศึกษาอะไร ทาไมต้ องศึกษาเรื่ องดังกล่าว สิ่งที่
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จะนามากาหนดเป็ นหัวข้ อโครงงานจะได้ มาจากปั ญหา คาถาม หรื อความอยากรู้อยากเห็นในเรื่ อง
ต่าง ๆของผู้เรี ยนเอง ซึ่งจะเป็ นผลมาจากการที่ ผ้ ูเรี ยนได้ อ่านหนังสื อ เอกสาร บทความ ฟั งการ
บรรยาย การสนทนา หรื อจากการที่ได้ ไปดูงาน ทัศนศึกษาชมนิทรรศการ หรื อสังเกตปรากฏการณ์
ต่าง ๆรอบข้ าง
ขันตอนที
้
่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการขอคาปรึกษาหรื อข้ อมูล
รายละเอียด ต่าง ๆ จากผู้เกี่ยวข้ อง รวมทังวั
้ สดุอปุ กรณ์ด้วย
ขันตอนที
้
่ 3 การเขียนเค้ าโครงการดาเนินงาน เป็ นการนาเอาภาพของงาน
และภาพความสาเร็ จของโครงงานที่วิเคราะห์มาไว้ จดั ทารายละเอียด เพื่อแสดงแนวคิด แผน และ
ขันตอนการท
้
าโครงงาน
ขันตอนที
้
่ 4 การปฏิบตั ิโครงงาน หลังจากโครงงานได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้สอนหรื ออาจารย์ที่ปรึกษา และได้ รับอนุมตั จิ ากสถานศึกษาแล้ ว ผู้เรี ยนต้ องลงมือปฏิบตั ิงานด้ วย
ความรอบคอบ ประหยั ด และปลอดภั ย ในการท างาน ระหว่ า งปฏิ บั ติ ต้ องมี ก ารจดบัน ทึ ก
รายละเอียดต่าง ๆ ไว้ เป็ นข้ อมูล เพื่อเป็ นพื ้นฐานในการศึกษาครัง้ ต่อไป
ขันตอนที
้
่ 5 การเขียนรายงาน เป็ นการสรุปรายงานผลเพื่อให้ ผ้ อู ื่นได้ รับทราบ
ถึงแนวคิด วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ตลอดจนข้ อสรุปและข้ อเสนอแนะในครัง้ ต่อไป
ขันตอนที
้
่ 6 การแสดงผลงาน และประเมินโครงงาน เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของ
การทาโครงงานเพื่อทราบผลของการศึกษา กระบวนการเรี ยนรู้ กระบวนการทางานหรื ออื่น ๆ ให้
ผู้อื่นรับทราบ ซึง่ สามารถจัดได้ หลายรูปแบบ
5) ลัดดา ภู่เกี ยรติ (2552) ได้ เสนอ ขัน้ ตอนการทาโครงงานประกอบด้ วยการ
ดาเนินการ 7 ขันตอน
้
คือ
ขันที
้ ่ 1 การหาหัวข้ อและการเลือกหัวเรื่ องที่จะทาโครงงาน การเลือกหัวเรื่ อง
ที่จะทาโครงงานสนใจจริ ง ๆ ในระยะเริ่ มต้ นจึงกาหนดเป็ นรายวิชา แต่เป็ นเรื่ องอะไรก็ได้ ที่ผ้ เู รี ยน
อยากศึกษาหาคาตอบ เพราะการเริ่มต้ นจากการทางานที่ตนเองให้ ความสนใจเป็ นพิเศษน่าจะเป็ น
จุดเริ่ มต้ น ที่ดีเนื่องจากอยากรู้ อยู่แล้ ว การทาโครงงานแรก ๆ จึงไม่ควรมุ่งเน้ น ที่เนือ้ หาวิชา ควร
เป็ นเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของเด็ก ๆ ที่เขาอยากค้ นหาคาตอบในสิ่งที่เขาสงสัยโดยมุ่ง
ไปที่ กระบวนการในการแสวงหาความรู้ จากการหาวิธีการในการแก้ ปัญ หานัน้ ๆ แต่ผ้ ูสอนควร
พิจ ารณาข้ อมูล ต่าง ๆ ประกอบให้ ครอบคลุม เสี ยก่อนว่า มี ข้อมูล แหล่งเรี ยนรู้ ต่าง ๆ เพี ยงพอ
หรื อไม่ในการทาโครงงานนัน้ ๆ เมื่อเด็ก ๆ ได้ เ ลือกที่จะทาโครงงานตามความสนใจแล้ วผู้สอนพี่
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เลี ้ยงหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาต้ องคุยกับผู้เรี ยนว่า ถ้ าเลือกทาโครงงานดังกล่าวจะหาข้ อมูลได้ จาก
แหล่งใดบ้ าง ทาอย่างไรและยุง่ ยากเกินความสามารถของเขาหรื อไม่
ขันที
้ ่ 2 การวางแผนในการทาโครงงาน เป็ นขันตอนในการเขี
้
ยนแผนงานซึ่ง
ต้ องคิดไว้ ล่วงหน้ าว่าจะทาอย่างไร ในช่วงเวลาใด โดยการเขียนเป็ นโครงร่ างหรื อเค้ าโครงเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรื อผู้สอนพี่เลี ้ยงนัน่ เองว่าจะดาเนินการเป็ นขันตอนอย่
้
างไร หรื อเป็ นการกาหนด
แผนงานอย่างคร่าว ๆ เพื่อให้ เข้ าใจถึงการทางานอย่างเป็ นลาดับไม่สบั สน
ขันที
้ ่ 3 การลงมือทาโครงงาน เป็ นการดาเนินงานตามแผนงานที่ได้ วางไว้ แล้ ว
โดยการปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่เขียนไว้ ในโครงร่างหรื อเค้ าโครงที่ผ่านการเห็นชอบจากผู้สอนพี่เลี ้ยง
หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ ว ทังนี
้ ้การปฏิบตั ิดงั กล่าวขึ ้นอยู่กับประเภทของการทาโครงงาน ถ้ าเป็ น
โครงงานประเภทการทดลองควรตรวจสอบผลของการทดลองโดยการทาการทดลองซ ้าอีกเพื่อให้
ได้ ผลที่แน่นอน ผู้ทาโครงงานจะต้ องกาหนดขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิงานในแต่ละขันตอนทุ
้
กขันตอน
้
และต้ องปฏิบตั ิไปตามแผนการดาเนินงานที่วางไว้ หากมีข้อผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงานในแต่ละ
ขันตอนต้
้
องรี บปรึกษากับกลุม่ และอาจารย์ที่ปรึกษาทันทีเพื่อจะได้ แก้ ปัญหาได้ ทนั ท่วงที
ขันที
้ ่ 4 การบันทึกผลการปฏิบตั ิงาน เมื่อทาการทดลองไปตามขันตอนและ
้
ผลข้ อมูลจากการวิเคราะห์แล้ วผู้ทาโครงงานจะต้ องทาการแปลผลและสรุ ปผลการทดลองด้ วย
พร้ อมกับอภิปรายผลของการศึกษาค้ นคว้ าหากไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ก่ อนทาการทดลอง ให้
บอกเหตุผลด้ วยว่าเหตุใดจึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานนัน้ เพื่ อจะได้ ร้ ู ว่ามี ข้อบกพร่ องอะไร และ
ผิดพลาดตรงกระบวนการใด บันทึกข้ อมูลให้ สอดคล้ องกับโครงงานที่จัดทา เช่น ทาเป็ นตาราง
แผนภูมิแท่ง กราฟ แผนภูมิวงกลม สร้ างแบบจาลอง
ขันที
้ ่ 5 การเขียนรายงาน เป็ นการเสนอผลจากการศึกษาค้ นคว้ าในรูปแบบ
ของการรายงานเป็ นเอกสารเพื่อขยายผลให้ ผ้ อู ื่นได้ ทราบและเข้ าใจถึงแนวคิด วิธีการศึกษาค้ นคว้ า
และสิ่งที่ทาการศึกษานันมี
้ ว่าผลเป็ นอย่างไรบ้ าง รวมทังข้
้ อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนัน้
โดยใช้ ภาษาที่อ่านเข้ าใจง่าย ชัดเจน สัน้ ตรงไปตรงมา และครอบคลุมหัวข้ อต่าง ๆ โดยตระหนัก
อยู่เสมอว่าการเขียนรายงานโครงงานนี ้เป็ นสื่อความทางเดียว (One way communication) ซึ่งผู้ที่
อ่านรายงานไม่ส ามารถซักถามได้ เมื่ อมี ข้อ สงสัย จึงควรเขี ยนให้ อ่านได้ ง่าย ชัดเจน ไม่สับสน
วิธีการเขียนรายงานจะมีลักษณะหรื อแนวทางในการเขียนทานองเดียวกันกับการเขียนรายงาน
ผลการวิจยั ใช้ ภาษาและคาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสม ถูกต้ อง เข้ าใจง่าย ครอบคลุมส่วนที่
สาคัญ ๆ ทังหมดของโครงงาน
้
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ขัน้ ที่ 6 การน าเสนอโครงงาน เป็ นอี ก ขัน้ ตอนหนึ่ ง ของการท าโครงงาน
หลังจากที่ได้ มีการศึกษาและหาวิธีการในการแก้ ปัญหาที่อยากรู้และได้ ผลออกมาแล้ ว ต้ องการนา
ความรู้ ที่ได้ จากการศึกษา/ทดลองนัน้ มาเล่าให้ ผ้ ูอื่นได้ รับรู้ รับทราบ ซึ่งผู้ทาโครงงานจะต้ องคิด
รูปแบบของการนาเสนอเองโดยการเขียนในรูปแบบรายงานเป็ นเอกสาร หรื อรายงานปากเปล่าหรื อ
จัดนิทรรศการ
ขันที
้ ่ 7 การประเมินผลโครงงานซึ่งเป็ นกิจกรรมที่คอ่ นข้ างเห็นอย่างชัดเจนว่า
เป็ นการทางานโดยตัวผู้เรี ยนเองตังแต่
้ เริ่มจนจบและได้ มาซึ่งความรู้ที่ตวั ผู้เรี ยนเป็ นผู้ค้นหา ศึกษา
ด้ วยตนเอง ดังนันผู
้ ้ สอนผู้สอนควรมีกรอบแนวทางในการประเมินที่ได้ กล่าวมาแล้ วซึ่งขอเสนอแนะ
เป็ น 4 เรื่ องใหญ่ ๆ ดังนี ้ 1. จะประเมินอะไร 2. จะประเมินเมื่อใด 3. จะประเมินจากอะไร/โดยวิธีใด
4.จะประเมินโดยใคร ถ้ าการทาโครงงานของผู้เรี ยนเป็ นรูปแบบบูรณาการ ในการประเมินโครงงาน
ผู้สอนที่สอนในวิชาต่าง ๆ ควรได้ มีการตกลงร่วมกันเพื่อไม่ให้ เกิดความซ ้าซ้ อนในการประเมินแต่
ละวิชา ถ้ าเป็ นไปได้ ควรทาโครงงานแบบบูรณาการในหลาย ๆ วิชาจะช่วยลดความซ ้าซ้ อนและ
ความยุ่งยากในการทางานให้ กับผู้เรี ยนและยังช่วยแบ่งเบาภาระงานของผู้เรี ยนอีกด้ วย ผู้สอน
ผู้ส อนอาจต้ องประเมิ นโดยการดูควบคู่กันไปในหลาย ๆ วิชา โดยมี การกาหนดขอบเขตเกณฑ์
วิธีการของการประเมินในแต่ละวิชาให้ ชดั เจน และจะต้ องประเมินไปตามสภาพที่เป็ นจริ งให้ มาก
ที่สดุ
6) วัชริ นทร์ โพธิ์ เงิน, พรจิต ประทุมสุวรรณ และสันติ หุตะมาน (2557) กล่าวถึง
กลยุทธ์การเรี ยนการสอนแบบโครงงานเป็ นฐานว่ามี 5 ขันตอนคื
้
อ
ขัน้ ที่ 1 การเตรี ย มความพร้ อมผู้ สอนจัด เตรี ย มขอบเขตของโครงงาน
แหล่งข้ อมูลและคาถามนา โดยสามารถนาเสนอได้ ในหลากหลายรู ปแบบเช่น text, video clip,
หรื อ online news
ขัน้ ที่ 2 ศึกษาความเป็ น ไปได้ ผ้ ูเรี ย นศึก ษาขอบเขตโครงงานแหล่ง ข้ อ มูล
ตลอดจนค้ น หาแหล่ ง ข้ อ มูล จากเว็ บ ไซต์ ต่าง ๆ และแลกเปลี่ ย นข้ อ มูล กับ สมาชิ ก ในกลุ่ม เพื่ อ
พยายามตอบคาถามนาที่ผ้ สู อนได้ ตงไว้
ั ้ ผา่ นเครื่ องมือติดต่อสื่อสารแบบไม่ประสานเวลาต่าง ๆ เช่น
group discussion board, wikiหรื อ เครื่ องมื อติดต่อสื่ อ สารแบบประสานเวลาต่าง ๆ เช่น chat,
web conference แล้ วศึกษาโครงงานอย่างคร่าวๆถึงความเป็ นไปได้ ในการจัดทาโครงงาน
ขันที
้ ่ 3 กาหนดหัวข้ อปรึ กษาภายในกลุ่มกาหนดหัวข้ อที่จะทา เป็ นโครงงาน
เมื่อผู้สอนได้ เห็นชอบกับหัวข้ อที่กลุ่มของตนได้ นาเสนอ ผู้เรี ยนในแต่ละกลุ่มวางแผนการจัดทา
โครงงานโดยระบุกิจกรรมในแต่ละขันตอนและตารางการด
้
าเนินการตลอดจนกาหนดบทบาทหน้ าที่
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ของสมาชิกในกลุ่มให้ ชดั เจนตามความสะดวกของสมาชิกในกลุ่มจากนันน
้ าเสนอข้ อสรุปแก่ผ้ สู อน
อีกครัง้
ขันที
้ ่ 4 การดาเนินงานสร้ างชิ ้นงานและทดสอบ สมาชิกในกลุ่มแบ่งงานและ
ภารความรับผิดชอบของแต่ละคนเพื่อสร้ างชิ ้นงานโดยใช้ ความรู้ ในการจัดทาโครงงานจากนันจึ
้ ง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ใหม่กบั สมาชิกในกลุ่มซึ่งสามารถทาได้ ทงแบบประสานเวลา
ั้
และไม่ประสานเวลาตามความสะดวกของสมาชิกในกลุ่มโดยมีผ้ สู อนคอยให้ คาปรึกษาหลังจาก
ดาเนินการสร้ างเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วต้ องมีการทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพของงานที่สร้ างขึ ้นนัน้
ขันที
้ ่ 5 นาเสนอผลงาน ผู้เรี ยนจัดทารายงานและเตรี ยมการนาเสนอที่แสดง
ให้ เห็น ถึงผลของกิ จ กรรมของโครงงาน (ผลงานและกระบวนการ) แล้ วนาเสนอผ่านเครื่ องมื อ
ออนไลน์ตา่ ง ๆ
จากการศึกษาขันตอนการด
้
าเนินการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานของ
นักการศึกษา ที่ได้ เสนอรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทสังคม เนื่องจากมีการพัฒนา
รู ปแบบมาจากการศึกษาวิจัยในไทยอย่างมี คุณ ภาพ กล่าวได้ ว่าขัน้ ตอนในแต่ละรู ปแบบมี ทัง้
เหมือนและต่างกัน พร้ อมทังยั
้ งกาหนดจานวนขันตอนแตกต่
้
างกันไป ตามแต่การวิเคราะห์ข้อมูลใน
การสร้ างรู ปแบบจากงานวิจยั ต้ นฉบับ ซึ่งมีการการเริ่ มดาเนินโครงงานด้ วยการเตรี ยมพร้ อม ให้
ความรู้พื ้นฐาน แล้ วจึงกระตุ้นความสนใจ และจัดกลุ่มผู้เรี ยนจากความสนใจ นาไปสู่หวั ข้ อในการ
ทาโครงงาน กาหนดปัญหาโครงงานและวางแผนการดาเนินงาน ตามด้ วยการลงมือปฏิบตั ดิ ้ วยการ
แสวงหาความรู้ สรุปและนาเสนอผลการดาเนินโครงงาน
3.4.3 การสัง เคราะห์ ก ระบวนการจัด การเรี ย นรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน จาก
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินโครงงานของนักการศึกษาไทยและต่างประเทศ (Krajcik; et
al. 1998; Grant M. Michael. 2002 Katz; & Chard. 2005; Laboy-Rush. n.d; วิ จ ารณ์ พานิ ช .
2555ก; ดุษฎี โยเหลา และคณะ. 2557; ยุพาพันธ์ มินวงษ์ . 2558; วีณา ประชากูล; และประสาท
เนืองเฉลิม. 2554: 180; ลัดดา ภู่เกียรติ. 2552; วัชริ นทร์ โพธิ์เงิน, พรจิต ประทุมสุวรรณ และสันติ
หุตะ-มาน. 2557) พบว่าแนวคิดของนักการศึกษาส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน โดยทาการแบ่งขันการ
้
เรี ยนรู้ แตกต่างกันในเรื่ องของจานวนขันการเรี
้
ยนรู้ แต่วิธีการปฏิบตั ิอนั นาไปสู่การทาให้ โครงงาน
เป็ นผลสาเร็ จนัน้ ส่วนใหญ่ คล้ ายคลึงกันคือ เริ่ มด้ วยการกาหนดปั ญหา กระตุ้นความสนใจ ส่วน
นักการศึกษาบางท่านจะเพิ่มขันการให้
้
ความรู้พื ้นฐานไว้ ในขันตอนแรกด้
้
วย ตามด้ วยการวางแผน
ดาเนินโครงงาน ซึ่งในขัน้ นี ้ ดุษฎี โยเหลาและคณะ (2557) ได้ กาหนดไว้ อย่างชัดเจนเพียงท่าน
เดี ย ว เกี่ ย วกับ การจัด กลุ่ม ผู้เรี ย นในขัน้ การจัด กลุ่ม ร่ ว มมื อ เพื่ อ ผู้เรี ย นได้ ว างแผนการด าเนิ น
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โครงงานร่วมกัน หลังจากนันเป็
้ นขันตอนในการลงมื
้
อปฏิบตั ิ ซึ่งได้ แก่ ขันการออกแบบการปฏิ
้
บตั ิ
โครงงาน การช่วยกันดาเนินการโครงงาน การแสวงหาความรู้และทดลองซ ้า ตามด้ วยการสรุปสิ่งที่
เรี ยนรู้ และขันสุ
้ ดท้ ายคือ นาเสนอผลการดาเนินโครงงานและการประเมินผลโครงงาน
ผู้วิจยั ได้ สงั เคราะห์ขัน้ ตอนในการทางานโครงงานของนักการศึกษาแต่ละท่าน เพื่อ
นาไปสู่ข้อสรุปของขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน หากพิจารณาตามขันการ
้
ดาเนินงานที่คล้ ายคลึงกันมากกว่าร้ อยละ 70 จะพบว่า มีขนตอนที
ั้
่สาคัญอยู่ 6 ขัน้ ตอน คือ ขัน้
กาหนดปั ญหาโครงงาน ขันออกแบบและวางแผนการด
้
าเนินโครงงาน ขันปฏิ
้ บตั ิโครงงาน ขันสรุ
้ ป
สิ่งที่เรี ยนรู้และทบทวนการทางาน ขันเขี
้ ยนรายงานและเตรี ยมข้ อมูลนาเสนอ และขันน
้ าเสนอผล
การดาเนินโครงงาน ดังปรากฏในตาราง 4

1.ขัน้ เตรียมความพร้อม
กระตุน้ ความสนใจ
ให้ความรูเ้ บือ้ งต้น
ทบทวนประสบการณ์เดิม
2.จัดกลุ่มผูเ้ รียน
จัดกลุ่มผูเ้ รียนตามความสนใจ
กาหนดบทบาทหน้าที/่ วางแผน

  
 
 

 
 
 

 

สรุปผลการวิ เคราะห์

วัชรินทร์ โพธิ์ เงิ นและคณะ (2557)

วีณา ประชากูลและประสาท เนื องเฉลิ ม.
(ลั2553
ดดา) ภู่เกียรติ . (2552)

ยุพาพันธ์ มิ นวงษ์. (2558)

ดุษฎี โยเหลาและคณะ. (2557)

วิ จารณ์ พาณิ ช (2555)

Katz; & Chard. (2005)

Laboy-Rush. n.d

Grant M. Michael. (2002)

ขัน้ ตอนการทา
โครงงาน

Krajcik; et al (1998)

ตาราง 4 การสังเคราะห์ขนตอนในการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน

 6
 5
 5
1
 3
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สรุปผลการวิ เคราะห์

วัชรินทร์ โพธิ์ เงิ นและคณะ (2557)

วีณา ประชากูลและประสาท เนื องเฉลิ ม.
(ลั2553
ดดา) ภู่เกียรติ . (2552)

ยุพาพันธ์ มิ นวงษ์. (2558)

ดุษฎี โยเหลาและคณะ. (2557)

วิ จารณ์ พาณิ ช (2555)

Katz; & Chard. (2005)

Laboy-Rush. n.d

Grant M. Michael. (2002)

ขัน้ ตอนการทา
โครงงาน

Krajcik; et al (1998)

ตาราง 4 (ต่อ)

3.ระบุปัญหา
แสวงหาข้อมูลเกีย่ วกับปั ญหา
 
  
 6
กาหนดปั ญหาโครงงาน
 

    7
ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลใน           10
การดาเนินโครงงานร่วมกัน
4.ปฏิบตั กิ ารทาโครงงาน
ปฏิบตั โิ ครงงาน
          10
บันทึกผลการดาเนินโครงงาน
6

    
วิเคราะห์ผลและสื่อความหมาข้อมูล 
5

  
แปลความหมายข้อมูล สรุปผล
5


  
สรุปสิง่ ทีเ่ รียนรู้ ทบทวนการทางาน
         9
5.นาเสนอข้อมูล
เขียนรายงาน เตรียมข้อมูลนาเสนอ

      7
นาเสนอผลการดาเนินโครงงาน
          10
ประเมินผลงาน
6
  
  
หากพิจารณาถึงแนวคิดที่นกั การศึกษาทุกท่านมีร่วมกัน จะพบว่ามี 3 ขันตอน
้
คือ 1) ขัน้
ออกแบบการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการดาเนินโครงงานร่วมกัน เน้ นการทางานร่วมกันซึ่งสอดคล้ อง
กับทฤษฎี ทฤษฎี การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ (Cooperative learning theory) 2) ขัน้ ปฏิ บัติโครงงาน
เป็ นขันตอนที
้
่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิงานด้ วยตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิด ปรัชญา
การศึกษาพิพัฒ นาการนิยม (Progressivism) เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ลงมือกระทาที่เรี ยกว่า การเรี ยนรู้
ด้ วยการลงมือปฏิบตั ิ (Learning by Doing) ได้ รับอิสระในการริเริ่ มความคิดและลงมื อทาตามที่คิด
แล้ วจึงสร้ างเป็ นองค์ความรู้ ขึ ้นมา เช่นเดียวกับแนวคิดสรรคนิยม (Constructivism) ที่ผ้ เู รี ยนเป็ น
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ผู้ สร้ างความรู้ ด้ วยตนเองอย่ า งกระตื อ รื อร้ น (Actively construct their knowledge) จาก
ประสบการณ์ ส่วนบุคคลที่ได้ ปฏิสมั พันธ์ กับบุคคล และสิ่งแวดล้ อมรอบตัวมากกว่าการเป็ นผู้รับ
ความรู้ (Passively receiving knowledge) และ 3) ขันน
้ าเสนอผลการดาเนินงาน ในขันนี
้ ้ผู้เรี ยน
บรรลุเป้าหมายในการทาโครงงานคือ ได้ ผลผลิต และชิ ้นงาน และนาเสนอสู่สาธารณชน ซึ่งการ
ได้ ผลผลิตหรื อชิ ้นงานจากกระบวนการเรี ยนรู้เป็ นจุดเด่นของการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน
อย่างไรก็ ต าม ในการน ารู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ น ฐานในครั ง้ นี ้
ทาการศึกษาวิจัยในกลุ่มผู้เรี ยนระดับประถมศึกษา ซึ่งไม่สามารถจะพิจารณาเพี ยงแค่ปริ มาณ
ความคล้ ายคลึงกัน ของแนวคิด นัก การศึก ษาแต่ล ะท่าน ผู้วิจัย จึง ได้ น าเอาแนวคิด ทัง้ หมดมา
สังเคราะห์ขนตอนในการท
ั้
าโครงงานใหม่ เป็ น 5 ระยะ พร้ อมทังท
้ าการปรับเปลี่ยนขันตอนในการ
้
ดาเนินโครงงานให้ มี ความเหมาะสมและง่ายต่อการทาความเข้ าใจ โดยมี รายละเอียดและแนว
ทางการดาเนินการในแต่ละขันตอนดั
้
งนี ้
ระยะ 1 ขันเตรี
้ ยมความพร้ อม (เรี ยนรู้ โครงงานเบื ้องต้ น) ซึ่งประกอบด้ ว ย 2 ขันตอน
้
ย่อย
1.1) ทบทวนประสบการณ์ เดิม ผู้สอนทบทวนประสบการณ์ เดิมของผู้เรี ยนใน
เรื่ องความรู้และทักษะที่จาเป็ นในการทาโครงงาน อาจใช้ คาถามหรื อให้ ผ้ เู รี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
หรื อใช้ แบบทดสอบก่อนเรี ยนเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จาเป็ นในการทาโครงงาน
1.2) กระตุ้นความสนใจให้ ความรู้เบื ้องต้ น ขันนี
้ ้ ผู้เรี ยนจะได้ รับการกระตุ้นความ
สนใจจากผู้สอนโดยการตังค
้ าถาม หรื อใช้ สื่อต่าง ๆเพื่อให้ มีความสนใจใคร่ ร้ ู มีความต้ องการใน
การเรี ยนรู้ ผ่านการทาโครงงาน ให้ ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการทาโครงงาน ได้ แก่ ความรู้ เกี่ยวกับ
โครงงาน ขันตอนการท
้
าโครงงาน การสรุ ปและรายงานผลการทาโครงงานเป็ นเอกสาร และการ
นาเสนอข้ อมูล เป็ นต้ น
ระยะ 2 จัดกลุม่ ผู้เรี ยน (จัดกลุม่ ความสนใจ) ประกอบด้ วย 2 ขันตอนย่
้
อย ดังนี ้
2.1) จัดกลุ่ม ผู้เรี ยนตามความสนใจ ผู้สอนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนเลือกสมาชิกใน
กลุ่มทาโครงงานร่ วมกัน โดยขนาดของกลุ่ม ขึ ้นอยู่กบั วัยและจานวนผู้เรี ยน โดยผู้สอนอาจกาหนด
เงื่อนไขให้ ผ้ เู รี ยนจับกลุม่ ที่คละทังผู
้ ้ เรี ยนกลุ่มอ่อนและผู้เรี ยนกลุม่ เก่ง และคละเพศเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้
มีโอกาสเรี ยนรู้การทางานร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างทางเพศและความสามารถของผู้เรี ยนแต่
ละคน ซึ่งในขันผู
้ ้ เรี ยนดาเนินการ รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับ สถานการณ์ปัญหาและสาเหตุของปั ญหา
จากสถานการณ์ที่ผ้ สู อนกาหนดให้ และ/หรื อสถานการณ์ที่ผ้ เู รี ยนพบเจอตามความสนใจของกลุ่ม
และระบุหวั ข้ อที่สนใจในการทาโครงงาน
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2.2) กาหนดบทบาทหน้ าที่ ในขัน้ นี ้ เมื่ อแต่ละกลุ่ม ได้ ปั ญ หาโครงงาน ผู้เรี ย น
กาหนดหัวข้ อโครงงานของกลุ่ม ผู้เรี ยนร่วมกันคิดและกาหนดบทบาทหน้ าที่ของสมาชิกในกลุ่มแต่
ละคนคร่ าวๆจากแนวทางการดาเนิ น โครงงานที่ ได้ เรี ยนรู้ ไปแล้ วเบื อ้ งต้ น ตามความถนัด และ
ความสามารถของสมาชิ กในกลุ่ม ร่ ว มกัน วางแผนการด าเนิ น โครงงาน ก าหนดขอบเขตและ
ระยะเวลาในการดาเนินโครงงานแต่ละช่วง
ระยะ 3 ระบุปัญหาและออกแบบการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยมีขนตอนย่
ั้
อย 2 ขันตอน
้
3.1) แสวงหาข้ อมูลและระบุปัญ หาโครงงาน ผู้เรี ยนท าการส ารวจ และค้ นหา
ข้ อมูลต่าง ๆที่ เกี่ ยวข้ องกับปั ญ หาที่ กลุ่ม เลื อกในการทาโครงงาน เป็ นลักษณะของการกาหนด
คาถามโครงงาน วัตถุประสงค์ของการทาโครงงาน กาหนดขอบเขตการศึกษา
3.2) ออกแบบการเก็บรวบรวมข้ อมูล นักเรี ยนนาข้ อมูลที่ แสวงหามาได้ จากข้ อ
3.1 มาใช้ ในการออกแบบวิธีการแก้ ปัญหาโครงงาน การทดลอง การประดิษฐ์ หรื อการสารวจเพื่อ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ให้ เหมาะสม เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ ต รงตามที่ ก าหนด
วัตถุประสงค์ไว้
ระยะ 4 ปฏิ บัติ ก ารท าโครงงาน ในขัน้ นี จ้ ะประกอบไปด้ ว ย 3 ขัน้ ตอนย่ อ ย ซึ่ ง
เกี่ยวข้ องกับการลงมือปฏิบตั โิ ครงงาน ดังนี ้
4.1) ปฏิบตั ิการโครงงานและเก็บรวบรวม บันทึกผลข้ อมูล ผู้เรี ยนทาการดาเนิน
โครงงานโดยการลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่ตนเองได้ ออกแบบไว้ แล้ วทาการจดบันทึกผลจากการลง
มือปฏิบตั ิ ด้ วยการออกแบบตารางจดบันทึกหรื อวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลให้ เหมาะสมกับข้ อมูล
4.2) วิเคราะห์ข้อมูลและสื่อความหมายข้ อมูล นาผลที่ได้ จากการบันทึก มาทา
การวิเคราะห์ด้วยสถิติพืน้ ฐานที่นักเรี ยนได้ เรี ยนในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ พร้ อมทัง้ เลือกวีการสื่อ
ความหมายข้ อมูลให้ เหมาะสม เช่น กราฟ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม ตารางแสดงผล เป็ นต้ น ให้
ง่ายต่อการทาความเข้ าใจ
4.3) แปลความหมายข้ อ มูล และสรุ ป สิ่ ง ที่ เรี ย นรู้ ผู้เรี ย นเขี ย นอธิ บ ายข้ อมูล ที่
ตนเองสื่อความหมายเป็ นความเรี ยง เพื่อให้ ผ้ อู า่ นเกิดความเข้ าใจมากยิ่งขึ ้น
ระยะ 5 นาเสนอผลงาน ในขันนี
้ ้ ผู้เรี ยนจะต้ องมีการเตรี ยมเอกสาร ข้ อมูล ตลอดจน
บอร์ ดหรื อโปสเตอร์ เพื่อใช้ ในการนาเสนอ ให้ ผ้ ูสอน ผู้เรี ยนคนอื่น และตัวผู้เรี ยนเองได้ มีโอกาส
ประเมินผลการทาโครงงานครัง้ นี ้ด้ วย ประกอบด้ วย 2 ขันตอนย่
้
อย ดังนี ้
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5.1) เขี ย นรายงานและเตรี ย มการข้ อ มูล ผู้เรี ย นน าข้ อ มูล ต่า ง ๆที่ ท าการเก็ บ
รวบรวมมาตลอดหลังจากที่เริ่มระบุปัญหาโครงงานได้ เขียนเป็ นรูปเล่มรายงานและทาเอกสารหรื อ
บอร์ ดนาเสนอโครงงาน
5.2) นาเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรี ยนทาการนาเสนอผลการทาโครงงานของ
ตน ต่อสาธารณชน โดยครูจดั ให้ มีเวทีเพื่อนาเสนอผลงาน อาจเป็ นในชันเรี
้ ยน ในโรงเรี ยน หรื องาน
ชุมชน เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ มีโอกาสแสดงผลงานที่ตนเองสร้ างขึ ้น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง โดย
ผู้สอนและผู้เรี ยนร่วมกันประเมินผลงานจากการนาเสนอ
3.5 บทบาทของผู้สอนและผู้เรี ยน ในการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
ในการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ผู้สอนและผู้เรี ยนยังมีบทบาทสาคัญเพื่อให้ การดาเนินกิจกรรม
การเรี ยนรู้สาเร็จลุลว่ งตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ โดยพิจารณาได้ จากตัวบ่งชี ้ (ทิศนา แขมมณี. 2560:
139-140) ดังนี ้
1) ผู้สอนและผู้เรี ยนมีการอภิปรายปั ญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ผู้เรี ยนมีการเลือกปั ญหาที่
ตนสนใจที่จะจัดทาโครงงาน
2) ผู้สอนมีการชี ้แจงหรื อทาความเข้ าใจกับผู้เรี ยนถึงวัตถุประสงค์ในการทาโครงงาน
ความคาดหวังต่อการทาโครงงาน วิธีการและกระบวนการในการดาเนินการรวมทัง้ บทบาทของ
ผู้เรี ยนและผู้สอน
3) ผู้เรี ยนมีการร่ วมกันศึกษาหาความรู้ในเรื่ องที่จะทาโครงงาน จากแหล่งความรู้ ที่
หลากหลาย
4) ผู้เรี ย นมี ก ารวางแผนร่ วมกัน ในการจัด ท าโครงงาน ซึ่ง มัก ประกอบด้ วยความ
เป็ นมาและความสาคัญ ของประเด็นปั ญหาที่จะจัดทาโครงงาน วัตถุประสงค์ กระบวนการ หรื อ
ขันตอนในการด
้
าเนินงาน แหล่งทรัพยากรและวัสดุตา่ ง ๆ ที่ต้องการบทบาทหน้ าที่ของบุคคลที่ร่วม
โครงงาน เครื่ อ งมื อ เวลา และค่า ใช้ จ่ายที่ ต้ อ งการ ความรู้ และทัก ษะที่ จ าเป็ น ต่อ การด าเนิ น
โครงงาน การประเมินผลโครงงาน และการอภิปรายปลการเรี ยนรู้ ผู้สอนมีการให้ คาปรึกษาแนะนา
และให้ ความรู้ที่จาเป็ นต่อการทาโครงงานตามความเหมาะสม
5) ผู้เรี ยนมีการเขียนโครงงานและนาเสนอผู้สอน ผู้สอนอาจให้ คาแนะนาและความ
ช่วยเหลือต่าง ๆตามความจาเป็ น ไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไป ผู้สอนมีการให้ ความเห็นชอบ
ในการทาโครงงาน และช่วยเหลืออานวยความสะดวกในด้ านต่าง ๆตามความจาเป็ น
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6) ผู้เรี ยนมีการดาเนินงานตามแผนงานที่ได้ กาหนด จนกระทัง่ สามารถผลิตชิ ้นงาน
ออกมาได้ ผ้ สู อนมีบทบาทเป็ นผู้อานวยความสาดวก ติดตามการทางานของผู้เรี ยน ให้ คาแนะนา
และความช่วยเหลือตามความจาเป็ น และให้ แรงเสริมตามสมควร
7) ผู้ส อนและผู้เรี ย นมี ก ารน าผลงานของผู้เรี ย นออกมาแสดง ชี แ้ จงและร่ ว มกัน
วิพากษ์วิจารณ์ผลงาน แลกเปลี่ยนกัน
8) ผู้เรี ยนมีการปรับปรุงผลงานและเขียนรายงาน
9) ผู้เรี ยนมี การนาเสนอผลงานออกแสดงต่อสาธารณชน (อาจเป็ นในชัน้ เรี ยน ใน
โรงเรี ยน ในชุมชน ฯลฯ)
10) ผู้สอนมีการจัดให้ ผ้ ูเรี ยนนาผลงาน ประสบการณ์ และข้ อมูลทังหมดมาอภิ
้
ปราย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั และสรุปผลการเรี ยนรู้ที่ได้ รับจากการทาโครงงาน
11) ผู้สอนมีการวัดประเมินผลทัง้ ทางด้ านผลผลิต คือ ชิ ้นงานจากการทาโครงงาน
และเนื ้อหาความรู้ที่ได้ เรี ยนรู้ กระบวนการและทักษะต่าง ๆที่ได้ พฒ
ั นาและเจตคติที่เกิดขึ ้น
3.6 การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
การตัดสินคุณค่า การวัดหรื อการประเมินสิ่งใดในตัวผู้เรี ยน เป็ นบทบาทสาคัญของ
ผู้สอนที่จะต้ องมีความเข้ าใจในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้พร้ อมกับการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้หรื อการตัดสินผลการเรี ยนรู้ในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพด้ วย การประเมิน
การเรี ยนรู้ (Assessment) เป็ นการรวบรวมข้ อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ จากกระบวนการ
ทางาน การปฏิบตั ิงาน และผลผลิตที่ได้ จากการเรี ยนรู้ ส่วนการประเมินผล (Evaluation) คือ การ
ตัดสิ นคุณ ค่าสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่งจากข้ อมูล เชิ งปริ ม าณและเชิ งคุณ ภาพที่ ได้ จ ากการวัดสิ่งที่ ต้องการ
ประเมิน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์; และพเยาว์ ยินดีสขุ . ;และ ราเชน มีศรี . 2558: 136-137) ซึ่งทังสอง
้
ส่วนนี ้มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ในการวางแผนการประเมินการจัดการเรี ยนรู้และการประเมิน
ผู้สอนต้ องมีความเข้ าใจในประเด็นต่อไปนี ้
1) พฤติกรรมหรื อการปฏิบตั กิ ารของนักเรี ยนที่ต้องประเมินมีอะไรบ้ าง
2) กระบวนการหรื อวิธีการประเมินมีอะไรบ้ าง
3) เป้าหมายของการประเมินการเรี ยนรู้คืออะไร
4) จุดเน้ นที่ต้องการประเมินการเรี ยนรู้คืออะไร
5) ผู้มีหน้ าที่ประเมินการเรี ยนรู้มีใครบ้ าง
ลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 103) กล่าวว่าในการประเมินโครงงานใด ๆ ควรประเมินให้
ครบทัง้ 3 ขัน้ คือ การประเมินผลการเตรี ยมดาเนินการ การประเมิ นผลการดาเนินงาน และการ
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ประเมินผลเมื่อโครงงานเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งผู้สอนควรมีกรอบในการดาเนินประเมิน 4 ประเด็น
ดังนี ้
1) ประเมินอะไร ซึ่งเป็ นการประเมินตังแต่
้ การเลือกหัวข้ อ เนื ้อหาสาระ กระบวนการ
ทางาน กระบวนการเรี ยนรู้ ผลงานหรื อชิ น้ งานที่ เกิ ดขึน้ การประเมิ น การเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง
(Authentic Assessment) จะดาเนินการประเมินในเรื่ อง (พิมพันธ์ เดชะคุปต์; และพเยาว์ ยินดีสขุ .
; และ ราเชน มีศรี . 2556: 138) ) ต่อไปนี ้
1.1) ผลการเรี ยนด้ านวิชาการ คือ ความรู้ ความเข้ าใจในสาระ หรื อผลผลิต เช่น
ชิ ้นงานต่าง ๆ รายงาน สิ่งประดิษฐ์ ที่บง่ บอกถึงกระบวนกาเรรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
1.2) การใช้ เหตุ ผ ล คื อ การใช้ กระบวนการแก้ ปั ญ หา การใช้ วิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ การใช้ กระบวนการสร้ างความรู้
1.3) ทักษะและสมรรถนะ เช่น ทักษะการนาเสนอ ทักษะการเขียน ทักษะการ
ทางานเป็ นทีม ทักษะการวิจยั ทักษะการจัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เทคโนโลยี ทักษะการ
ทางานด้ วยความอดทนและฝ่ าฟั นอุปสรรค ทักษะการแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง เป็ นต้ น
1.4) เจตคติ เช่น การพัฒนาเจตคติตอ่ การเรี ยน การรักเรี ยน ความเป็ นพลเมืองดี
ใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน เป็ นนักอ่าน อัตมโนทัศต์ ความรักธรรมชาติ
1.5) นิสยั การทางาน เช่น การทางานได้ สาเร็ จ ตรงตามเวลา ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่า
ความรับผิดชอบ ความอดทนเพื่อให้ ได้ งานที่มีคณ
ุ ภาพ การทางานอย่างต่อเนื่อง
2) ประเมิ นเมื่ อใด โดยทั่วไปแล้ วควรแบ่งการประเมิ น ออกเป็ น 3 ช่วง คือ เริ่ ม ต้ น
ระหว่าง และหลังเสร็จสิ ้นโครงงานแล้ ว
3) ประเมินโดยวิธีใด วิธีการที่ใช้ ในการประเมินอาจเป็ นรายงาน ชิ ้นงาน ผลงาน แบบ
บันทึก แบบวัด แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการ แฟ้มสะสม
ผลงาน หรื ออื่นที่เป็ นร่องรอยหลักฐานสามารถวัดได้
4) ประเมินโดยใคร ผู้ประเมินควรเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
ตังแต่
้ ตวั ผู้เรี ยนเอง เพื่อนๆ
ผู้สอน หรื อผู้ปกครอง เป็ นต้ น
วัฒนา มัคคสมัน (2554: 92) กล่าวว่าในการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
นัน้ ควรกาหนดวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้ อมูล เพื่ อเป็ นหลักฐานแสดงพัฒ นาการของ
ผู้เรี ยน และเพื่อเป็ นหลักฐานในการแสดงการพัฒนาโครงงานของผู้เรี ยน มีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การท ากิ จ กรรมของผู้เรี ย น การสัง เกตการท างานและพฤติ ก รรมอื่ น โดยครู จ ะต้ อ งมี ก ารจัด
หมวดหมู่ผลงานตามวัตถุประสงค์หรื อแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการ
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เรี ยนรู้ นัน้ ผู้เรี ยนมี โอกาสได้ ทางานหรื อกิจ กรรมหลากหลายรู ป แบบ ซึ่งข้ อมูลและผลงานของ
ผู้เรี ยน จะช่วยให้ ผ้ สู อนประเมินผู้เรี ยนเพื่อส่งเสริมหรื อช่วยเหลือเป็ นรายบุคคลได้
จากการศึกษาการประเมินตามสภาพจริ งในการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ น
ฐาน สรุ ป ได้ ว่ า ควรด าเนิ น การประเมิ น 3 ระยะ คื อ ระยะเตรี ย มการด าเนิ น โครงงาน ระยะ
ดาเนินการปฏิบตั ิโครงงาน และระยะหลังปฏิบตั ิโครงงานเสร็ จสิ ้น เนื่องจากการเรี ยนรู้ในลักษณะนี ้
เป็ นการเรี ยนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม มีการสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเองด้ วยการใช้ กระบวนการคิด
เพื่อการผลิตชิ ้นงานหรื อผลงานกลุ่ม ผู้สอนจึงต้ องมีการประเมินผู้เรี ยนโดยการเก็บข้ อมูลทังเชิ
้ ง
ปริ ม าณและเชิ ง คุณ ภาพ โดยท าการประเมิ น ใน 3 ด้ า น คื อ 1) ประเมิ น กระบวนการเรี ย นรู้
(Process of Learning) เป็ น การประเมิ น ความสามารถของผู้เรี ย นในการท างานกลุ่ม คื อ การ
วางแผนและการปฏิบตั ิโครงงานตามแผน การวิเคราะห์ การสรุปผลงานที่ผ่านกระบวนการทางาน
ร่ วมกันเป็ นที ม 2) การประเมิ นการปฏิบัติหรื อการทางาน (Performance) ซึ่งผู้สอนประเมินใน
ประเด็น การใช้ เหตุผล ทักษะ เจตคติของผู้เรี ยน นิสัยการทางาน และความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน 3) การ
ประเมินผลผลิต (Product) คือ ประเมินผลการเรี ยนรู้ และผลผลิตจากการทาโครงงาน
3.7 การวิเคราะห์ การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานตามองค์ ประกอบ
ของรู ปแบบการเรี ยนรู้
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีความตังใจพั
้ ฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานเพื่อส่งเสริ ม
พฤติกรรมแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ โดยการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน (ProjectBased Learning) เป็ นอี ก แนวคิ ด หลัก ที่ ผ้ ู วิ จัย เชื่ อ ว่ า สามารถส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นมี พ ฤติ ก รรม
แก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ได้ จึงนาแนวคิดนี ้มาใช้ ในการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้ เพื่อไม่ให้ เกิด
ความซ ้าซ้ อนกันในกระบวนการ และมีการประยุกต์ใช้ แนวคิดอย่างลงในแต่ละองค์ประกอบของ
รู ปแบบการเรี ยนรู้ จึงได้ ทาการวิเคราะห์แนวคิดออกเป็ น 4 องค์ประกอบ คือ หลักการ/แนวคิด
วัตถุประสงค์ ขันตอน
้
และการวัดและประเมินผล ดังนี ้
การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานถูกนาไปใช้ อย่างแพร่หลาย เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ เรี ย นรู้ ผ่านการลงมื อ ปฏิ บัติและสร้ างองค์ค วามรู้ ด้ วยตนเองโดยอาศัยกระบวนการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ซึ่ง ถือได้ ว่า เป็ นลักษณะการเรี ยนรู้เชิงรุก ที่เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยน สามารถวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบรูปแบบการเรี ยนรู้ ได้ ดงั นี ้

91
หลักการ
หลักการในการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน มีการพัฒนาขึ ้นภายใต้ แนวคิด
ปรั ช ญ าพิ พั ฒ นาการนิ ย ม (Progressivism) ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ (Cooperative
Learning) และทฤษฎี ก ารสร้ างองค์ ค วามรู้ (Constructivist) ซึ่ ง อยู่บ นพื น้ ฐานความเชื่ อ และ
หลักการ (Nova Scotia, 2013:3 ;& Guzdial, M. 1998) ต่อไปนี ้
1) ปัญหาโครงงานจะต้ องเป็ นปัญหาที่เชื่อมโยงกับบริบทจริง
2) การดาเนินการโครงงานต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการสืบ
สอบ (Process Inquiry) ซึ่ ง ต้ องใช้ กระบวนการคิ ด ขั น้ สู ง เพื่ อ การพั ฒ นากระบวนการทาง
สติปัญญา
3) ผู้เรี ยนเรี ยนรู้ผ่านการทางานร่วมกันเป็ นกลุม่ ในทุกขันตอน
้
ให้ ความร่วมมือกัน
แบ่งปันข้ อมูล
4) ผู้เรี ย นต้ อ งผลิ ต ชิ น้ งานที่ แ สดงออกถึ ง ความรู้ และความคิ ด และมี โอกาส
นาเสนอผลงานต่อสาธารณชน
5). ผู้เรี ยนได้ ใช้ เทคโนโลยีและการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อการเข้ าถึงข้ อมูลและ
แบ่งปันข้ อมูลจานวนมาก
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ เนื อ้ หาสาระต่าง ๆตามความสนใจที่อาศัยกระบวนการ
ทางานกลุม่ พร้ อมทังสร้
้ างองค์ความรู้และผลิตชิ ้นงานผ่านกระบวนการสืบสอบด้ วยตัวผู้เรี ยนเอง
ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน
จากการสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานของนักการศึกษาไทย
และต่างประเทศ สามารถระบุขนตอนในการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้ ได้ 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันเตรี
้ ยมความพร้ อม (เรี ยนรู้ โครงงานเบื ้องต้ น) ซึ่งประกอบด้ วย 2
ขันตอนย่
้
อย
1.1) กระตุ้นความสนใจให้ ความรู้เบื ้องต้ น
1.2) ทบทวนประสบการณ์เดิม
ขัน้ ที่ 2 จัดกลุ่ม ผู้เรี ยน (จัดกลุ่ม ความสนใจ) ประกอบด้ วย 2 ขัน้ ตอนย่อย
ดังนี ้
2.1) จัดกลุม่ ความสนใจ
2.2) วางแผนคิดไกล
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ขัน้ ที่ 3 ระบุปั ญ หาและออกแบบการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล (ก าหนดปั ญ หา
แสวงหาทางแก้ ) โดยมีขนตอนย่
ั้
อย 2 ขันตอน
้
คือ
3.1) แสวงหาข้ อมูลและระบุปัญหาโครงงาน
3.2) ออกแบบการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขันที
้ ่ 4 ปฏิบตั กิ ารทาโครงงาน (รวมหัวคิด ผลิตชิ ้นงาน)
4.1) ปฏิบตั กิ ารโครงงานและเก็บรวบรวม บันทึกผลข้ อมูล
4.2) วิเคราะห์ข้อมูลและสื่อความหมายข้ อมูล
4.3) แปลความหมายข้ อมูลและสรุปสิ่งที่เรี ยนรู้
ขันที
้ ่ 5 นาเสนอผลงาน (ผสานความรู้ สูช่ มุ ชน)
5.1) เขียนรายงานและเตรี ยมการข้ อมูล
5.2) นาเสนอและประเมินผลงาน
การวัดและประเมินผล
ในการวัดประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน ทาการวัดและ
ประเมิ นผล 3 ด้ าน คือ 1) ประเมินกระบวนการเรี ยนรู้ (Process of Learning) เป็ นการประเมิ น
ความสามารถของผู้เรี ยนในการทางานกลุม่ คือ การวางแผนและการปฏิบตั โิ ครงงานตามแผน การ
วิเคราะห์ การสรุปผลงานที่ผ่านกระบวนการทางานร่วมกันเป็ นทีม 2) การประเมินการปฏิบตั ิหรื อ
การทางาน (Performance) ซึ่งผู้สอนประเมินในประเด็น การใช้ เหตุผล ทักษะ เจตคติของผู้เรี ยน
นิสัยการทางาน และความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย น 3) การประเมิ น ผลผลิ ต (Product) คือ ประเมิ นผลการ
เรี ยนรู้ และผลผลิตจากการทาโครงงาน ซึ่งประเมิน 3 ระยะ คือ ระยะเตรี ยมดาเนินการโครงงาน
ระยะดาเนินการปฏิบตั ิโครงงาน และระยะสิ ้นสุดการปฏิบตั ิโครงงาน ประเมินโดยผู้สอน ผู้เรี ยน
หรื อผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องคนอื่น ๆ วิธีการที่ใช้ ในการประเมินอาจเป็ นรายงาน ชิ ้นงาน
ผลงาน แบบบันทึก แบบวัด แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการ
แฟ้มสะสมผลงาน หรื ออื่นที่เป็ นร่องรอยหลักฐานสามารถวัดได้
3.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
วัฒนา เอี่ยวเส็ง (2544) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษาการจัดโครงงานคณิตศาสตร์
ในโรงเรี ยนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยศึกษาในการเตรี ยมการจัดทาโครงงานคณิตศาสตร์
การดาเนินการจัดทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ การประเมิ นผลการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ และ
ปั ญ หาการจัดทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ ซึ่งเป็ นการวิจัยเชิงสารวจ พบว่า ด้ านการประเมิ นการ
จัดทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ นัน้ ผู้สอนส่วนใหญ่ ประเมิ นเมื่ อสิ น้ สุดการดาเนินการ แต่ไม่มี การ
ประเมินผลการเตรี ยมการดาเนินการ และการประเมินระหว่างการดาเนินการ ด้ านปั ญหาในการ
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จัดทาโครงงาน คือ ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุน ผู้สอนขาดทักษะและความรู้ ความเข้ าใจใน
การจัดทาโครงงาน ผู้เรี ยนมี เวลาไม่เพี ยงพอในการจัดทาโครงงาน ขาดทักษะในการวิเคราะห์
ข้ อมูลและไม่เข้ าใจขันตอนการเขี
้
ยนรายงานโครงงาน เนื่องจากผู้เรี ยนอ่านภาษาไทยไม่คล่องเป็ น
อุปสรรคในการทางาน
วงเดือน จ๋ายอุ่น (2553) ได้ ทาการศึกษา ผลการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานที่มีต่อ
ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง สารใน
ชี วิ ต ประจ าวัน ของผู้เรี ย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 6 พบว่า ผู้เรี ยนที่ ได้ รับ การจัด การเรี ย นรู้ แบบ
โครงงานมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณสูงกว่าผู้เรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
มีขนตอนที
ั้
่จะดาเนินการตังแต่
้ การคิดและเลือกชื่อเรื่ องหรื อปั ญหาที่จะศึกษา การวางแผนการทา
โครงงาน การลงมือทาโครงงาน การเขียนรายงานเป็ นการเสนอผลของการศึกษาค้ นคว้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร หรื อเป็ นเอกสาร และการแสดงผลงาน จึงเป็ นกิจกรรมที่เป็ นการฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนคิดอย่าง
มีเหตุผล
นฤมล จันทร์ สขุ วงค์ (2551) ทาการวิจยั เรื่ อง การวิจยั และพัฒนากิจกรรมโครงงานที่
ประยุกต์ใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาเชิงสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ทักษะการทางาน
กลุ่มและคุณภาพผลงานของผู้เรี ยนประถมศึกษา พบว่า รูปแบบของแผนกิ จกรรมโครงงานมีผล
ต่อความคิดสร้ างสรรค์ ทักษะการทางานกลุ่ม และคุณภาพผลงานผู้เรี ยน ซึ่งผู้เรี ยนกลุ่มทดลองที่
สอนด้ วยกิจกรรมโครงงานประยุกต์ใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความคิดสร้ างสรรค์ และทักษะการทางานกลุ่มหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ผ้ เู รี ยนกลุ่มควบคุมนัน้ มีคา่ เฉลี่ยคะแนนความคิดสร้ างสรรค์และทักษะ
การทางานกลุ่ม ก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ ผู้เรี ยนกลุ่ม
ทดลองที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์มีคะแนน
เฉลี่ยความคิดสร้ างสรรค์ ทักษะการทางานกลุ่มและคุณภาพผลงานสูงกว่าผู้เรี ยนกลุ่มควบคุมที่
เรี ยนด้ วยแผนกิจกรรมโครงงานปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากแผนกิจกรรม
โครงงานที่ ป ระยุกต์ ใช้ ก ระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูเรี ย นคิด หัวข้ อ
โครงงานด้ ว ยตนเอง ไม่ ก าหนดให้ อยู่ใ นกรอบเนื อ้ หาวิ ช าใด ๆ ท าให้ ผู้ เรี ย นได้ ใ ช้ ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์อย่างเต็มที่ คิดวิธีการแก้ ปัญ หาได้ อย่างหลากหลายโดยไม่ถูกประเมิ นว่าผิดหรื อถูก
เหมาะกับสภาพปัญหา ทาให้ ผ้ เู รี ยนกล้ าแสดงออกทางความคิด อยากมีสว่ นร่วม และยังได้ ใช้ การ
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ระดมสมอง โดยมีผ้ สู อนและหัวหน้ ากลุ่มคอยกระตุ้นและขานรับความคิดเห็นและข้ อเสนอต่าง ๆ
พร้ อมทังมี
้ เลขานุการกลุ่มทาหน้ าที่บนั ทึกความคิดเห็น ไว้ ในสมุดบันทึกกิจกรรม ซึ่งกระบวนการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์นี ้ ผู้เรี ยนจะได้ ฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้ างสรรค์ตลอดเวลาจากการ
ถูกกระตุ้นด้ วยคาถาม
นอกจากนันแล้
้ ว ในการประเมินความรู้และทักษะต่าง ๆที่จาเป็ นในการทาโครงงาน
ของผู้เรี ย นกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม ไม่ แ ตกต่า งกัน ในระยะแรก ๆของการเริ่ ม ต้ น ใช้ แผน
กิจกรรม แต่เมื่อพิจารณาแผนที่ 4 – 6 พบว่าผู้เรี ยนกลุม่ ทดลองมีทกั ษะในการอภิปรายสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากได้ มีโอกาสใช้ กระบวนการแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ และด้ านทักษะการวางแผน ในแผนที่ 6 พบว่าผู้เรี ยนกลุ่มทดลองผ่านเกณฑ์การ
ประเมิ น มากกว่ากลุ่ม ควบคุม อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 เนื่ องจากกลุ่ม ทดลองได้
พิจารณาปั จจัยที่สนับสนุนและปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามแผน ในแผนที่ 7 -12
เป็ นช่วงที่ผ้ เู รี ยนได้ แก้ ปัญ หาร่ วมกัน โดยใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ต่อเนื่องเป็ น
เวลานาน ทาให้ ผ้ เู รี ยนกลุ่มทดลองมีผ้ ผู ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการปฏิบตั ิงานและทัก ษะการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในแผนที่ 13 -14
เป็ นช่วงของการเขียนรายงานโครงงานพบว่า ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นของผู้เรี ยนกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุมมีผ้ ผู า่ นเกณฑ์การประเมินไม่แตกต่างกัน เนื่องจากกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมี
กิจกรรมคล้ ายคลึงกัน คือ การเขียนรายงานตามแผน ส่วนทักษะการนาเสนอผลงาน ในแผนที่ 15
– 16 พบว่า ผู้เรี ย นกลุ่ม ทดลองมี ร้อยละของผู้ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น สูง กว่าควบคุม อย่ างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติ เนื่องจากได้ ใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ในการหาวิธีนาเสนอ
ผลงาน โดยการคิดรูปแบบการนาเสนอที่ดีที่สดุ แล้ วเลือกหรื อบูรณาการแนวคิดมาเป็ นการนาเสนอ
ของกลุม่ ทาให้ กลุม่ ทดลองนาเสนอผลของการทาโครงงานได้ ดีกว่ากลุม่ ควบคุม
จากการวิจัยของ ศศิมา อินทนะ (2551) เกี่ ยวกับ ผลของการจัดกิจกรรมโครงงาน
วิท ยาศาสตร์ ป ระกอบการประเมิ น ตามสภาพจริ ง ที่ มี ต่อ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทาง
วิทยาศาสตร์ ของผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ในการประเมินความสามารถในการแก้ ปัญหาทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ข องผู้ เรี ย นนั น้ ใช้ แบบประเมิ น ประกอบไปด้ วยด้ านต่ า ง ๆ 4 ด้ าน คื อ ด้ าน
ความสามารถในการบอกปั ญหา ด้ านความสามารถในการบอกสาเหตุที่แท้ จริง ด้ านความสามารถ
ในการหาวิธีแก้ ปัญหา และด้ านความสามารถในการอภิปรายผลที่เกิดขึ ้น เป็ นการประเมินโดยการ
สังเกตุพ ฤติกรรมของผู้เรี ยนระหว่างทากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ นจนจบ และ
ประเมินจากแหล่งข้ อมูลและวิธีการต่าง ๆ เช่น ชิ ้นงาน ผลงาน รายงาน การประเมินแฟ้มสะสม
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ผลงาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนรับทราบผลการประเมิ น มี โอกาสเป็ นผู้ประเมิ นและมี ส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ อย่างเต็มที่ ผลจากการวิจยั พบว่า หลังการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
ประกอบการประเมินตามสภาพจริ ง ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีพฒ
ั นาการความสามารถในการแก้ ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ ปั ญหาทางวิทยาศาสตร์ ของผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
4 หลังการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบการประเมินตามสภาพจริ ง มีคะแนนเฉลี่ย
สูงขึน้ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 นอกจากนัน้ ยังได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพิ่ ม เติม ว่า การ
พัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหาของผู้เรี ยน ควรใช้ ลกั ษณะการฝึ ก ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกทักษะการ
คิดแก้ ปัญ หาด้ วยตนเอง โดยมี ผ้ ูสอนเป็ นเพี ยงที่ ปรึ กษาเท่านัน้ โดยควรพัฒ นาทักษะการบอก
ปัญหา การหาสาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ ปัญหา และการอภิปรายผลให้ มากขึ ้น เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้
รู้จกั วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆจากสถานการณ์และแก้ ปัญหาได้ ถกู ต้ อง
ศศิธร ศรี แวงเขต (2550) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยบางประการที่ส่งผลต่อคุณภาพ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ของผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้ านบทบาทผู้สอนที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ บทบาทผู้ปกครอง แหล่ง
การเรี ยนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และเจตคติตอ่ โครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า ตัวแปรปั จจัยทัง้ 5
สามารถร่ วมกันอธิ บายคุณ ภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ โดยปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ สงู สุด คือ เจตคติตอ่ โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยส่งผลทางบวกเท่ากับร้ อยละ
28.51ซึ่งปั จจัยด้ านเจตคติส่งผลทางบวกต่อคุณภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการมีเจตคติที่ดีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะทาให้ ร้ ูสึกดีและตังใจท
้ าสิ่งนัน้ ๆ
ให้ ดีที่สุดและทาให้ สาเร็ จ โดยให้ ข้อเสนอแนะว่า เจตคติเป็ นปั จจัยภายใน การสนับสนุนให้ ทา
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้
โดยการกล่าวชมเชยหรื อการให้ รางวัล แก่ผ้ ูเรี ยนที่ มี ผลงานดี และเป็ นก าลังใจส าหรับ ผู้เรี ยนที่
ท้ อถอยทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความกระตือรื อร้ นอยากศึกษาหาความรู้
การศึกษาของ ฉวีวรรณ ไตรรัตนานนท์ (2557, กรกฎาคม – ธันวาคม: 130) เรื่ อง
การพัฒนาทักษะชีวิตในกิจกรรมแนะแนวชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ด้ วยโครงงาน เพื่อเปรี ยบเทียบผล
การเรี ยนรู้ทกั ษะชีวิตของผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังกิจกรรมแนะแนวด้ วยโครงงาน
พบว่า ผลการเรี ย นรู้ ทัก ษะชี วิต ของผู้เรี ย นก่ อ นและหลัง การท าโครงงานแตกต่า งกัน อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัด
กิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนด้ านทักษะการแก้ ปัญหาสูงที่สุด (75.88) รองลงมาคือ ทักษะชีวิต
ด้ านการตัดสินใจ (73.73) และด้ านการสื่อสาร (69.61) เป็ นเพราะกิจกรรมโครงงานเน้ นให้ ผ้ เู รี ยน
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เรี ย นรู้ จากปั ญ หาที่ พ บโดยการปฏิ บัติ สามารถสร้ างองค์ ค วามรู้ ได้ ด้ วยตนเอง ช่ว ยให้ ผ้ ูเรี ย น
แสวงหา ค้ นคว้ าข้ อมูลเพื่อนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาทักษะชีวิต และผลจากการศึกษาความคิดเห็น
ของผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมโครงงาน พบว่า การจัดกิจกรรมโครงงาน
ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า และรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งต่าง ๆ สามารถคิดหาวิธีแก้ ปัญหาและ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆได้ ดี ผู้เรี ยนมีความสนุกสนานในการเรี ยนรู้
ทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่าในการลงมือปฏิบตั โิ ครงงาน ผู้เรี ยนได้ สืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
มีการวางแผนการทางานอย่างเป็ นขัน้ ตอน ได้ ร่วมมื อกันปฏิ บตั ิกิจกรรมและพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประสบการณ์ ตรงจากการปฏิบตั ิจริ งและสามารถแก้ ปัญหาที่
เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวันได้ ด้วยตนเอง พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารที่ต่ากว่า
ทักษะอื่น ๆว่า ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมในขันของการสร้
้
างความตระหนักและความสนใจโดย
ยกสถานการณ์จริ ง การตังค
้ าถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุม่ มากขึ ้น เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะด้ านการสื่อสารให้ ดียิ่งขึ ้น และควรมีการพัฒนาเพิ่มเติมในด้ านการตัดสินใจ
เลือกหัวข้ อหรื อปั ญหาที่จะศึกษาและด้ านการสรุปผลโครงงาน เนื่องจากผู้เรี ยนขาดประสบการณ์
ในการท าโครงงาน ท าให้ การเลื อ กหั ว ข้ อขาดความแปลกใหม่ ไม่ เหมาะกั บ ระดับ ความรู้
ความสามารถของผู้เรี ย น โดยผู้ส อนจะต้ อ งเพิ่ ม กิ จ กรรมที่ ฝึ ก ให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ด ทัก ษะในการคิ ด
สังเคราะห์ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถประมวลข้ อมูลและความรู้ที่ได้ จากการทากิจกรรมไปใช้ สรุ ปผล
โครงงานได้ อย่างชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ ้น
Grant และ Branch (2005) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับ การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ น
ฐานในโรงเรี ยนมัธ ยม เกี่ ยวความสามารถของผู้เรี ยนผ่านการสร้ างผลงานจากการเรี ยนรู้ เพื่ อ
ศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรี ยน โดยเฉพาะความสามารถในการสร้ างสิ่งประดิษฐ์
จากการเรี ย นรู้ ผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ (Computer-Mediated Learning) ขณะที่ ป ฏิ บัติ ง านภายใต้
สิ่งแวดล้ อมของการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน กรณี ศึกษาครัง้ นีเ้ ลือกกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลอย่าง
เฉพาะเจาะจง 5 คน โดยเลือกจากนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 61 คน ในโรงเรี ยนเอกชน
ขนาดเล็ กทางภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบ
รายงานตนเองในการสร้ างสิ่งประดิษฐ์ การสัมภาษณ์ การสังเกต และผลงาน ผลการวิจยั ระบุว่า
ผลงานจากการเรี ยนรู้สะท้ อนถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลผ่านการผสมผสานความสามารถที่
หลากหลายขณะที่ยงั มีความสามารถอื่น ๆที่กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลไม่สามารถจาได้ ประการที่สองผลงาน
จากการเรี ยนรู้แสดงถึงความรู้ของผู้เรี ยน 3 ด้ าน คือ ความรู้ที่เป็ นระบบ ความรู้ในเชิงหลักการ และ
ความรู้ ขนสู
ั ้ ง อย่างไรก็ตามความรู้ บางอย่าง เช่น กระบวนการตัดสินใจ ไม่ได้ ถูก ระบุในเอกสาร
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ประการสุดท้ าย ความยืดหยุน่ ของสภาพแวดล้ อมการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน ทาให้
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถ ทรัพยากร และการวางแผนการทางานของตนเอง
ได้ จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้ระบุว่า การวัดหรื อการระบุความสามารถของผู้เรี ยนและการเรี ยนรู้แบบใช้
โครงงานเป็ นฐานโดยการสนับสนุนด้ านคอมพิวเตอร์ นนั ้ ผู้สอนควรส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ มีโอกาส
ในการเรี ยนรู้ แตกต่างกันไปตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยครู ต้องจัดประสบการณ์ เรี ยนรู้
ให้ แก่ผ้ เู รี ยน มีกลยุทธ์ ในการสอน เทคนิคการวัดประเมินผล และทักษะในการจัดการชันเรี
้ ยน ที่
ส่งเสริมให้ เป็ นการเรี ยนรู้แบบผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างการเรี ยนรู้
แบบสืบเสาะเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาสในการปฏิบตั ทิ กั ษะการรู้คดิ ขันสู
้ ง และการกากับตนเองก็เป็ น
แนวทางสาคัญทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง ทักษะเหล่ านี ้มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตและจาเป็ นมากในยุคข้ อมูลข่าวสาร
Al-Balushi และ Al-Aamri (2014) ได้ ทาการศึกษาผลของโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ต่อ ความรู้ เกี่ ย วสิ่ งแวดล้ อมและเจตคติต่อวิ ช าวิท ยาศาสตร์ ของผู้เรี ย น ศึก ษา
ประสิทธิผลของโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้ อมที่มีตอ่ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้ อมและเจตคติตอ่
วิ ท ยาศาสตร์ ด าเนิ น การวิ จัย โดยใช้ ก ารวิ จัย กึ่ ง ทดลอง แบบ Quasi-Experimental Pre-Post
Control Group Design กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จะนวน 62 คน
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 34 คน ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเรื่ องสิ่งแวดล้ อมเป็ นระยะเวลา
2 เดือน และกลุม่ ควบคุม 28 คน ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบปกติ โดยการวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ พัฒนาเครื่ องมือ 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้ อม (Environment Knowledge
Test: EKT) แ ล ะ แ บ บ ส ารวจ เจ ต ค ติ ต่ อ วิ ท ย าศ าส ต ร์ (Science Attitude Survey: SAS)
ผลการวิจยั บ่งชี ้ว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานสิ่งแวดล้ อมส่งผลทางบวกอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติตอ่ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้ อมและเจตคติตอ่ วิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
มีผลของคะแนนดีกว่ากลุ่มควบคุมทังความรู
้
้ ด้านสิ่งแวดล้ อมและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติเช่นกัน นอกจากนัน้ แล้ วยังพบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนแบบโครงงาน ได้ รับอิทธิพล
จากการจัด การเรี ยนรู้ ทาให้ ดาเนินโครงงานอย่างมี ความสุขและผลิตผลงานที่ ไม่ธรรมดา เช่น
ภาพยนตร์ สารคดี รณรงค์การพัฒนาโรงเรี ยนอย่างมีส่วนร่วม การจัดแสดงความรู้ด้านสิ่งแวดล้ อม
ในโรงเรี ยน เป็ นต้ น จากผลการศึกษาครัง้ นี ้ การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานสามารถทาได้ โดยใช้
ทรัพยากรไม่มาก และสามารถจัดในโรงเรี ยนและเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนดภายใต้ การให้
คาแนะนาของครูเกี่ยวกับหัวข้ อโครงงาน
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Kokotsaki แล ะ Menzies ร่ วม กั บ Wiggins (2016, November 1) ได้ ท าก าร
สังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน โดยงานวิจยั ที่นามาใช้ ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นงานวิจัยที่นาแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานไปใช้ ทงั ้ ใน
ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา การศึกษาส่วนใหญ่มกั
เป็ นการวิจยั กึ่งทดลองที่มีการวัดก่อนและหลังการทดลอง ที่มีการกาหนดกลุ่มทดลองแต่ไม่ได้ มี
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ เป็ นกลุ่มควบคุมหรื อกลุ่มทดลอง ดังนัน้ จึงไม่สามารถระบุได้ ว่าการ
จัด การเรี ย นรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ น ฐานเป็ น สาเหตุที่ น าไปสู่ผ ลลัพ ธ์ ด้ า นผู้เรี ย น นอกจากนัน้
เทคโนโลยีดจิ ิทลั ที่ทนั สมัย กระบวนการกลุ่มที่มีคณ
ุ ภาพ ความสามารถของผู้สอนในการช่วยเหลือ
ด้ านการเรี ยนรู้ แก่ผ้ ูเรี ยนอย่างมีประสิทธิ ภ าพ ตลอดจนการให้ คาแนะนาและสนับสนุน ความ
สอดคล้ องกันระหว่างการสอนแบบสืบเสาะอย่างลุ่มลึกและการวัดประเมินผลที่เป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกันเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ชว่ ยส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน ซึ่งงานวิจยั ฉบับนี ้
ได้ ให้ แนวทางสาคัญ 6 ประการเพื่อการประยุกต์ใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานใน
โรงเรี ยนให้ ประสบความสาเร็ จ คือ 1. การสนับสนุนผู้เรี ยน: นักเรี ยนต้ องการการสนับสนุนและ
คาแนะนาที่มีประสิทธิภาพ ในเรื่ องพื ้นฐาน เช่น การจัดการเวลา การจัดการตนเอง รวมไปถึง เรื่ อง
ความปลอดภัยและผลของการใช้ ท รัพ ยากรทางเทคโนโลยี 2. การสนับ สนุน ผู้ส อน: ผู้บ ริ ห าร
ระดับสูงควรให้ การสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาเครื อข่ายและพัฒนาวิชาชีพแก่ครูผ้ สู อนอยู่ เสมอ
3. การทางานกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ: การทางานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนรู้สึกถึง
ความเท่าเที ย มและเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 4. การผสมผสานวิธี การสอน ด้ วยการทางานแบบ
สืบเสาะอย่างอิสระจะทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ พัฒนาระดับความรู้ และทักษะก่อนที่จะเข้ าไปสู่การทางาน
อย่างอิสระ 5. การวัดผลโดยการสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ การะประเมินตนเองและการประเมินเพื่อน
ในกลุ่ม เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงถึงความก้ าวหน้ า การกากับติดตามและการบันทึกข้ อมูล และ 6.
องค์ ป ระกอบด้ า นการเรี ย นตามความสนใจและการเรี ย นรู้ ตามความต้ อ งการของตนผ่ า น
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาความรู้สึกในการเป็ นเจ้ าของ
และการควบคุมการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
4. สะเต็มศึกษา
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็ นการเรี ยนรู้ผ่านกิจกรรมหรื อโครงงานที่
บูรณาการการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิ ง
วิศ วกรรม โดยผู้เรี ย นจะได้ ท ากิ จ กรรมเพื่ อ พัฒ นาความรู้ ความเข้ าใจและฝึ ก ทัก ษะทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี และได้ นาความรู้ มาออกแบบชิน้ งานหรื อวิธีการ เพื่ อ
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สนองความต้ องการหรื อ แก้ ไขปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้ องกับ ชี วิต ประจ าวัน เพื่ อให้ ได้ เทคโนโลยี ซึ่งเป็ น
ผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
4.1 ความหมายของสะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษา หรื อ STEM Education เป็ นแนวทางที่ ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณา
การสาขาวิชา ได้ แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งได้ มีหน่วยงาน
และนักการศึกษา ตลอดจนนักวิชาการทังไทยและต่
้
างประเทศได้ ให้ ความหมายของสะเต็มไว้ ดังนี ้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2557: 4) ได้ ให้ ความหมายของ
สะเต็ม ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics: STEM) ว่า เป็ นแนวทาง
การจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ที่มุ่ง
แก้ ไขปั ญหาที่พบในชีวิตจริ ง เพื่อสร้ างเสริ มประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้ างสรรค์และเป็ น
การเตรี ยมความพร้ อมให้ กับผู้เรี ยนในการปฏิบตั ิงานที่ต้องใช้ องค์ความรู้ และทักษะกระบวนการ
ด้ านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทังน
้ าไปสูก่ ารสร้ างนวัตกรรมในอนาคต
นอกจากนัน้ วศิณี ส์ อิสระเสนา ณ อยุธ ยา (2559: 14) ให้ ความหมายว่า สะเต็ม
ศึกษา หรื อ “STEM Education” เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ เชื่ อมโยงความรู้ และบูรณาการ
ความรู้ จากศาสตร์ ทั ง้ 4 คือ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ
พัฒ นามนุษ ย์ ให้ มี ทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ด้ ว ยพื น้ ฐานความรู้ ความเข้ า ใจทางวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ จากการบูรณาการความรู้ กับ วิช าอื่ น ๆในการ
แก้ ปัญ หา ความคิดสร้ างสรรค์ การสื่ อสาร การเป็ นผู้นา และการทางานร่ วมกับผู้อื่น การเข้ าใจ
สังคม สิ่งแวดล้ อม วัฒ นธรรมในบริ บทของตนเองและของโลก โดยการนาทักษะความรู้ ไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันเพื่ อพัฒ นาตนเอง และพัฒ นาประเทศในด้ านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ
ความมัน่ คงของประเทศ รวมทังความเป็
้
นสากลมนุษย์ตอ่ ไป
4.2 ความสาคัญของสะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษาเป็ นรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่บรู ณาการเอาเนื ้อหาหรื อลักษณะของสี่
ศาสตร์ ได้ แก่ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ เข้ าไว้ ด้ วยกั น
นอกจากนีล้ กั ษณะเด่นของการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีจุดเด่นที่
แตกต่างจากการจัดการเรี ยนรู้ ลักษณะอื่น ๆ 4 ประการด้ วยกันคือ 1) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่
ต้ องการให้ พลเมืองได้ เผชิญกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 2) ตระหนักถึงการรับรู้ปัญหาที่เกี่ยวโยง
กับสภาวะแวดล้ อม 3) พัฒนาทักษะแรงงานคนในศตวรรษที่ 21 และ 4) ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับ
ปัญหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงของนานาชาติ (Bybee. 2013: 34) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้ที่ลึกซึ ้ง (Deeper Learning) ซึ่งประกอบไปด้ วยลักษณะที่สาคัญ 5 ประการ (รักษ
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พล ธนานุวงษ์ . 2556, พฤษภาคม – มิถุนายน: 3) ได้ แก่ เข้ าใจเนือ้ หาแกนหลักทางวิชาการได้
อย่ า งดี (Mastering Core Content) การคิ ด วิ เคราะห์ วิ จ ารณ์ (Thinking Critically) และการ
แก้ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อน (Solving Complex Problems) การท างานร่ ว มกั น เป็ นกลุ่ ม (Working
Collaboratively) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communicating Effectively) และ การเป็ น
ผู้ริเริ่ ม และรับ ค าวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ (Self-Directed and Incorporate Feedback) เช่น เดี ยวกับ ที่
สถาบัน ส่งเสริ ม การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2557: 6) ได้ ก ล่าวถึง ความส าคัญ และ
ประโยชน์ที่ได้ จากการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา ได้ แก่ 1) ผู้เรี ยนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์และ
สร้ างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม เป็ นพื ้นฐาน 2) ผู้เรี ยนเข้ าใจสาระวิชาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
มากขึ ้น 3) ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ที่มีการเชื่อมโยงกันทัง้ สี่สาระวิชา 4) หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และ 5) สร้ างกาลังคนด้ านสะเต็มเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้ าน
เศรษฐกิจ
4.3 การเรี ยนรู้ แบบบูรณาการภายใต้ แนวคิดสะเต็มศึกษา
การบูรณาการ (Integration) สาหรับสะเต็มศึกษาศึกษานัน้ ยังไม่มีความชัดเจนใน
หลักการหรื อวิธีการที่ เป็ นรู ปธรรม ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ นาเสนอ
รูปแบบการบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาไว้ ดงั นี ้ (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย. 2556, เมษายน –
มิถนุ ายน; รักษพล ธนานุวงษ์. 2556, พฤษภาคม – มิถนุ ายน: ; Wayne. 2012)
1) เป็ นการบู ร ณาการข้ ามกลุ่ ม สาระสาระวิ ช า (Interdisciplinary Integration)
ระหว่างสี่ศาสตร์ วิชาหรื อเป็ นการบูรณาการด้ านเนื ้อหาวิชา (Content Integration) ให้ เป็ นแนวคิด
ใหญ่ (Big Ideas) แนวคิดเดียว โดยนาจุดเด่นของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว คือ
วิ ท ยาศาสตร์ (Science) เป็ นศาสตร์ ที่ เ น้ นเกี่ ย วกั บ ความเข้ าใจในธรรมชาติ เทคโนโลยี
(Technology) เป็ นวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการแก้ ปั ญ หา ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสิ่ ง ต่ า ง ๆ หรื อ
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของคนเรา วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer) เป็ นวิชา
ที่ว่าด้ วยการคิดสร้ างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็ นวิชาที่
เกี่ยวกับองค์ประกอบที่สาคัญคือ กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ (Mathematical Thinking) ภาษา
คณิตศาสตร์ และการส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์ ขนสู
ั ้ ง (Higher-level Math Thinking)
2) เป็ นการบูรณาการด้ านบริ บท (Context Integration) ที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวัน
ของผู้เรี ยน ซึง่ จะทาให้ การเรี ยนการสอนนันมี
้ ความหมายต่อผู้เรี ยน
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นอกจากนี ้แล้ ว สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2557: 5-8) ได้
อธิบายการบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาว่ามีหลายระดับแตกต่างกันไป ดังนี ้
1) การบูรณาการภายในวิชา (Disciplinary Integration) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่
ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนเนื ้อหาและฝึ กทักษะของแต่ละวิชาที่เกี่ยวข้ องกับสะเต็มศึกษาแยกกัน
2) การบูรณาการแบบพหุวิ ท ยาการ (Multidisciplinary Integration) เป็ น การ
จัดการเรี ยนรู้ ที่ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนเนื อ้ หาและฝึ กทักษะของแต่ละวิชาของสะเต็ม ศึกษาแยกกันผ่าน
หัวข้ อ หลัก (Theme) โดยการอ้ างอิง ถึ ง หัวข้ อหลัก ในการสอนท าให้ ผ้ ูเรี ยนเห็ น ความเชื่ อ มโยง
ระหว่างเนื ้อหาวิชากับหัวข้ อหลัก
3) การบู ร ณาการแบบสหวิ ท ยาการ (Interdisciplinary Integration) เป็ นการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่ผ้ ูเรี ยนจะได้ เรี ยนเนือ้ หาและฝึ กทักษะที่มีความสอดคล้ องกันของวิชาที่เกี่ยวข้ อง
ร่วมกันผ่านกิจกรรม ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นความสอดคล้ องและสัมพันธ์กนั ของวิชาเหล่านัน้
4) การบูรณาการแบบข้ ามวิชา (Transdisciplinary Integration) เป็ นการจัดการ
เรี ยนรู้ที่นอกเหนือจากการเรี ยนเนื ้อหาและฝึ กทักษะของวิชาที่เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาแล้ ว ผู้เรี ยนยัง
ได้ ประยุกต์ใช้ ความรู้ และทักษะเหล่านันในการแก้
้
ปัญหาในชีวิตจริ ง และสร้ างประสบการณ์ การ
เรี ย นรู้ ของตนเอง สสวท. (2561) ให้ ค าแนะน าเพิ่ ม เติม ว่า ในการกาหนดกรอบของปั ญ หาให้
นักเรี ยนศึกษานัน้ ครูต้องคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง 3 ปั จจัยกับการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ได้ แก่ (1)
ปั ญหาหรื อคาถามที่นกั เรี ยนสนใจ (2) ตัวชี ้วัดในวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ (3) ความรู้เดิมของ
นักเรี ยน การจัดการเรี ยนรู้ แบบ Problem/ Project-Based Learning เป็ นกลยุทธ์ ในการจัดการ
เรี ยนรู้ (Instructional Strategies) ที่มีแนวทางใกล้ เคียงกับแนวทางบูรณาแบบนี ้
4.4 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรี ยน
การจัดการเรี ยนรู้ แบบ STEM ในโรงเรี ยน วศิณี ส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (2559: 3435) มี ทัง้ หมด 5 รู ป แบบ ได้ แ ก่ 1) โรงเรี ย นที่ ส อนแบบ STEM Education แบบเต็ม รู ป แบบ 2)
โรงเรี ยนที่สอน STEM Education ไม่เต็มรูปแบบ ซึง่ โรงเรี ยนจะจัดการเรี ยนรู้แบบ STEM เพียงบาง
วันและเพียงบางชันเรี
้ ยน 3) โรงเรี ย นที่ ส อน STEM เป็ นวิ ช าเสริ ม หลั ก สู ต ร 4) โรงเรี ย นที่ จั ด
การศึกษา STEM เป็ นกิจกรรมเสริ มหลังเลิกเรี ยน 5) โรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนเรี ยนรู้แบบ STEM ช่วง
ปิ ดเทอมหรื อ Summer camp ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
4.4.1 โรงเรี ยนที่สอน STEM อย่างเต็มรู ปแบบจะจัดการเรี ยนการสอนทัง้ ระบบ
ทุกห้ องเรี ยนและทุกชันเรี
้ ยนมี 2 ประเภท คือ เป็ นโรงเรี ยนที่สร้ างขึ ้นมาใหม่เพื่อเป็ นโรงเรี ยน STEM
แบบเต็ม รู ปแบบ เช่น นโยบายของโรงเรี ยน อาคารสถานที่ หลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน
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ผู้ส อน โดยมี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ จัด การเรี ย นการสอน โดยการบูร ณาการรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็ นหลักในการจัดการเรี ยนการสอนทุกวันหรื อทัง้
สัปดาห์ และมีการบูรณาการวิชาอื่น ๆเสริ ม โดยการนาวิชาเหล่านี ้มาสอนร่วมกับวิชา STEM เช่น
วิชาสังคมศึกษา ดนตรี หรื อนาฏศิลป์ ซึ่งในการสร้ างโรงเรี ยน STEM ต้ องใช้ เวลาในการวางแผน
แล ะก ารด าเนิ น ก ารเป็ น ปี ๆ เช่ น โรงเรี ย น Matha and Josh Morriss Mathematics and
Engineering Elementary School รัฐเทกซัส ใช้ เวลาเตรี ยมตัวในการสร้ างโรงเรี ยนถึง 3 ปี ในการ
ก่อสร้ างตึก พัฒนา วางแผน เตรี ยมผู้สอน ผู้บริหาร วัตถุประสงค์ แนะนาโรงเรี ยนที่สร้ างขึ ้นใหม่ให้
ชุมชนได้ ร้ ูจกั โดยร่วมกับเขตการศึกษาชุมชน และมหาวิทยาลัย Taxas A&M Texarkana หรื อเป็ น
โรงเรี ย นที่ มี อ ยู่แ ล้ ว แต่ต้ องการเปลี่ ย นแปลงนโยบายในการจัด การเรี ยนการสอน เพื่ อให้ เป็ น
โรงเรี ยน STEM ขึ ้นมาใหม่ให้ สอดคล้ องกับการศึกษาของหน่วยงานหรื อเขตการศึกษาที่สนับสนุน
การศึกษาแบบ STEM การจัดการเรี ยนการสอนทังระบบให้
้
เป็ นโรงเรี ยน STEM ทุกระดับชันและ
้
ทุกห้ องเรี ยนมีการอบรมผู้สอน วางแผนหลักสูตรและการสอน STEM ในทุกระดับชัน้
4.4.2 โรงเรี ยนที่สอน STEM อย่างไม่เต็มรูปแบบ ซึ่งโรงเรี ยนอาจจัดการเรี ยนการ
สอน STEM เพียงบางวันและเพียงบางชัน้ หรื อเพียงบางคน อาจเป็ นโรงเรี ยนที่อยู่ในระยะมดลอง
นาการเรี ยนการสอนแบบ STEM มาใช้ ในการจัดการเรี ยน และศึกษาว่าจะเปลี่ยนแปลงโรงเรี ยนทัง้
ระบบหรื อไม่ แล้ วจึงขยายการสอนไปในทุกระดับชันทุ
้ กห้ องเรี ยน หรื อเป็ นโรงเรี ยนที่มีแค่ผ้ ูสอน
จานวนหนึ่งหรื อเพียงคนหนึ่งที่ทาการสอนแบบ STEM ก็ได้ เพราะผู้สอนท่านอื่นอาจไม่กล้ าที่จะ
เปลี่ยนแปลงการสอน ไม่สนใจ หรื อไม่ถนัดในการสอนแบบ STEM ซึง่ ถ้ าผู้สอนได้ ทาการสอนแบบ
STEM แล้ วประสบความสาเร็ จ ผู้เรี ยนมีการพัฒนาในด้ านต่าง ๆที่ดีขึ ้น ผู้ปกครองชอบ ผู้สอนท่าน
อื่น ๆอาจสนใจอยากสอนแบบ STEM แล้ วจึงไปฝึ กอบรมการสอนแบบ STEM ถ้ าผู้บริ หารให้ การ
สนับสนุนนโยบายการจัดการเรี ยนการสอน ส่งผู้สอนไปอบรม มีการทาวิจยั และหาวัสดุอุปกรณ์
โรงเรี ยนก็มีแนวโน้ มที่จะปรับเป็ นโรงเรี ยน STEM Education
4.4.3 โรงเรี ยนที่สอน STEM เป็ นวิชาเสริ มหลักสูตร ในเวลาเรี ยนเป็ นวิชาเลือก
เนื่องจากการจัดการเรี ยนการสอนส่วนใหญ่มีข้อจากัด การสอนเป็ นแบบรายวิชามีเนื ้อหาจานวน
มากที่ต้องมีการประเมินผล ยากที่จะสอนให้ มีวิชา STEM ทัง้ 4 วิชา ผู้สอนไม่ทางานประสานกัน
ทังชั
้ นเรี
้ ยน โรงเรี ยนยังไม่พร้ อมที่จะจัดการเรี ยนการสอนแบบ STEM แบบเต็มรูปแบบหรื อแบบกึ่ง
รู ป แบบ โรงเรี ย นอาจใช้ กิ จ กรรม ชุม นุม ต่า ง ๆที่ เสริ ม หลัก สูต รในเวลาเรี ย นโดยจัด ให้ STEM
Education เป็ นหนังในวิชาชุมนุมให้ เด็กได้ เลือกเรี ยน หรื อให้ ผ้ ูสอนที่มีความสามารถบูรณาการ
หัวข้ อในเรื่ อง STEM ร่ วมกับผู้สอนคนอื่น ๆ เช่น ผู้สอนคณิ ต ศาสตร์ ผู้สอนวิทยาศาสตร์ ผู้สอน
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คอมพิ ว เตอร์ ผู้ส อนเทคโนโลยี หรื อ ประสานกับ ผู้ส อนศิล ปะ ผู้ส อนสัง คมก็ ได้ เพราะ STEM
Education เป็ นการบูรณาการการสอน
4.4.4 โรงเรี ยนที่จดั การศึกษา STEM เป็ นกิจกรรมเสริ มหลังเลิกเรี ยน หรื อ After
School Program โดยเสี ยค่าใช้ จ่ายเพิ่ ม เติม ส าหรับผู้เรี ยนที่ สนใจด้ าน STEM Education อาจ
เป็ นโปรแกรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรื อวิศวกรรที่ต้องใช้ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเพราะวัสดุ อุปกรณ์ มีราคา
สูง เช่น โปรแกรมสร้ างหุ่นยนต์ (Robot) ต่าง ๆ หรื อ โปรแกรมต่อเลโก้ ห่นุ ยนต์ บางโรงเรี ยนอาจ
ร่วมมือกับบริ ษัทต่าง ๆให้ ม าจัดหลักสูตร STEM ในโรงเรี ยน หรื อโรงเรี ยนอาจมีผ้ สู อนในโครงการ
กิจกรรมเพิ่มเวลาเรี ยนรู้หลังเลิกเรี ยน จัดกิจกรรมหลังเลิกเรี ยนให้ กับผู้เรี ยน จัดการเรี ยนการสอน
STEM และวัส ดุ อุ ป กรณ์ จัด โดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย อาจมี ก ารร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ปกครองที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและสละเวลาเป็ นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรี ยนและให้ ความรู้กับ
ผู้เรี ยนได้
4.4.5 โรงเรี ย นที่ จัด โปรแกรม STEM Education ให้ กับ ผู้เรี ย นในช่วงปิ ด เทอม
โรงเรี ยนอาจจัดโปรแกรมการสอน STEM ในช่วงปิ ดเทอม หรื อร่ วมมื อกับสถาบันการสอนหรื อ
หน่วยงานอื่น ในการจัดกิจกรรม STEM ให้ กับเด็กในช่วงปิ ดเทอม อาจรับผู้เรี ยนนอกเหนือจาก
ผู้เรี ยนในโรงเรี ยนมาเรี ยนหรื อ มีกิจกรรม ทัศนศึกษาให้ ความรู้ด้าน STEM ในการเดินทางไป ทัศน
ศึกษาด้ วย
4.5 การวิเคราะห์ การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวสะเต็มศึกษาตามองค์ ประกอบของ
รู ปแบบการเรี ยนรู้
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีความตังใจพั
้ ฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานเพื่อส่งเสริ ม
พฤติกรรมแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ โดยแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็ม ศึกษา (STEM
Education) ในลักษณะการบูรณาการข้ ามสาขาวิชา เป็ นอีกแนวคิดหนึ่งที่ผ้ ูวิจยั เชื่อว่าสามารถ
ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานและส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีพ ฤติกรรมแก้ ปัญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์ได้ จึงนาแนวคิดนี ้มาใช้ ในการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้ เพื่อไม่ให้ เกิดความซ ้าซ้ อนกันใน
กระบวนการ และมีการประยุกต์ใช้ แนวคิดอย่างลงในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการเรี ยนรู้ จึง
ได้ ทาการวิเคราะห์แนวคิดออกเป็ น 4 องค์ประกอบ คือ หลักการ/แนวคิด วัตถุประสงค์ ขันตอน
้
และการวัดและประเมิ นผล การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทางสะเต็ม ศึกษานัน้ เป็ นที่ ร้ ู จักและถูก
น าไปใช้ อย่ า งแพร่ ห ลาย และมี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ การการจั ด เรี ย นรู้ หลากหลายรู ป แบบ ซึ่ ง
กระบวนการหลักที่นิยมใช้ คือ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ดังนี ้
หลักการ
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ผู้เรี ยนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจ และฝึ กทักษะด้ านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรี ยนต้ องมีโอกาสนาความรู้มาออกแบบวิธีการหรื อกระบวนการเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการหรื อแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวัน
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ผ ลิต เทคโนโลยี ซึ่ง เป็ นผลผลิต จากกระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศ วกรรมด้ วยตัว ของผู้เรี ย นเอง โดยการใช้ ค วามรู้ จากรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
คณิตศาสตร์
ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบด้ วยองค์ประกอบ 6 ขันตอน
้
ได้ แก่
1) ระบุปัญหา (Problem Identification) เป็ นการทาความเข้ าใจปั ญหาหรื อ
ความท้ าทาย วิเคราะห์ เงื่ อนไขหรื อข้ อจ ากัดของสถานการณ์ ปัญ หา เพื่ อกาหนดขอบเขตของ
ปัญหา ซึง่ จะนาไปสูก่ ารสร้ างชิ ้นงานหรื อวิธีการในการแก้ ปัญหา
2)รวบรวมข้ อ มูล และแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ปั ญ หา (Related Information
Search) เป็ น การรวบรวมข้ อ มูล และแนวคิด ทางวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้ องกับแนวทางการแก้ ปัญหาและประเมินความเป็ นไปได้ ข้ อดีและข้ อจากัด
3) ออกแบบวิธีการแก้ ปัญหา (Solution Design) เป็ นการประยุกต์ใช้ ข้อมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวข้ องเพื่อการออกแบบชิ ้นงานหรื อวิธีการในการแก้ ปัญหา โดยคานึงถึงทรัพยากร
ข้ อจากัดและเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่กาหนด
4) วางแผนและด าเนิ น การแก้ ปั ญ หา (Planning and Development) เป็ น
การกาหนดลาดับขันตอนของการสร้
้
างชิ ้นงานหรื อวิธีการ แล้ วลงมือสร้ างชิ ้นงานหรื อพัฒนาวิธีการ
เพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหา
5) ทดสอบ ประเมิ น ผล และปรั บ ปรุ ง แก้ ไขวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาหรื อ ชิ น้ งาน
(Testing, Evaluation and Design Improvement) เป็ น การทดสอบและประเมิ นการใช้ งานของ
ชิ ้นงานหรื อวิธีการ โดยผลที่ได้ อาจนามาใช้ ในการปรับปรุ งและพัฒ นาให้ มีประสิทธิภาพในการ
แก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมที่สดุ
6) น าเสนอวิธี การแก้ ปั ญ หา ผลการแก้ ปั ญ หาหรื อชิ น้ งาน (Presentation)
เป็ นการนาเสนอแนวคิดและขันตอนการแก้
้
ปัญหาของการสร้ างชิ ้นงานหรื อการพัฒนาวิธีการ ให้
ผู้อื่นเข้ าใจและได้ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป
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การวัดและประเมินผล
การประเมินผลการเรี ยนรู้ เป็ นการประเมินเพื่อมุ่งผลในด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
ของผู้เรี ยนในสาขาวิชาสะเต็มศึกษา และการผลิตนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม โดยใช้ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้ าใจตามมาตรฐานของแต่ละรายวิชา หรื อสาระการ
เรี ยนรู้ที่นามาบูรณาการ รวมถึงการประเมินกระบวนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนในการทางานกลุ่มหรื อ
เดี่ยว โดยใช้ แบบวัดหรื อแบบสังเกตที่ มี รายการประเมิ นสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ และประเมินผลงานของนักเรี ยนโดยใช้ แบบประเมินผลงาน
4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับสะเต็มศึกษา
ดารารั ต น์ ชัย พิ ล า (2558) ท าการศึก ษา ผลการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบ
โครงงานตามแนวคิด STEM Education ที่มีตอ่ ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง ปฏิกิริยาเคมี ของผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยการดาเนินกิจกรรม การสอน
แบบโครงงานตามแนวคิด STEM Education ทัง้ หมด 6 ขันตอน
้
คือ ขัน้ ที่ 1 ค้ นพบปั ญ หาและชี ้
สาเหตุ ขัน้ ที่ 2 วางแผนและออกแบบ ขัน้ ที่ 3 สร้ างชิ น้ งานและลงมื อปฏิ บัติ ขัน้ ที่ 4 สรุ ป และ
ประเมินผลชิ ้นงาน ขันที
้ ่ 5 เขียนรายงาน และขันที
้ ่ 6 นาเสนอโครงงาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรี ยน
มีความสามารถในการแก้ ปัญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ระหว่างเรี ยนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ระดับดี เมื่ อ
พิจารณาแยกรายแผนพบว่าผู้เรี ยนมีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ดีขึ ้นตามลาดับ
หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานตามแนวคิด STEM Education พบว่าผู้เรี ยนมีคะแนน
เฉลี่ยของความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คล้ ายกับการศึกษาของ ปรเมศวร์ วงศ์ชาชม (2559) ทาการศึกษา
วิจยั เรื่ อง การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงาน
เป็ นฐานของผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อพัฒนาแผนการเรี ยนรู้ ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
75/75 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรี ยนโดยใช้ แผนกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ เพื่อศึกษาพัฒนาการความคิดสร้ างสรรค์ และเพื่อศึกษาเจตคติตอ่ กิจกรรมการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั ปรากฏว่า แผนกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในวงรอบปฏิบัติการที่
1 และ 2 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 94.93/44.55 และ 98.14/80.00 ซึ่ ง ในวงรอบที่ 1 ผู้ เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี คะแนนเฉลี่ ยต่ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในวงรอบที่ 2 ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิด
อย่างมีวิจารณญาณมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และผลการวัดความคิดสร้ างสรรค์ในวงรอบปฏิบตั ิการที่ 1 และ 2 ดีขึ ้นตามละดับ โดยผู้เรี ยนมีเจต
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คติต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่ วมกับการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานใน
วงรอบปฏิบตั กิ ารที่ 1 พบว่าอยูใ่ นระดับมาก และวงรอบปฏิบตั กิ ารที่ 2 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
เนื่ อ งจากความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของสาขาวิ ช าที่
เกี่ ย วข้ องกั บ เทคโนโลยี หรื อ T (Technology) ที่ เ ป็ นรายวิ ช าหนึ่ ง ในสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM
Education) ผู้วิจยั จึงขอนาเสนองานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการใช้ เทคโนโลยีหรื อการรู้ดิจิทลั ใน
การจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้ บุญสม อ่วมพยัคฆ์ (2559) ทาการวิจยั การพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการคิดสังเคราะห์ของผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โดยใช้
การจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบสอบร่ วมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุ่ม เพื่ อศึกษาและเปรี ยบเทียบ
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการการคิดสังเคราะห์ของผู้เรี ยน
ชั น้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โดยท าการจั ด การเรี ย นรู้ 5 ขั น้ คื อ ขั น้ ที่ 1 ขั น้ สร้ างความสนใจ
(Engagement) ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สารวจและค้ นหา ขัน้ ที่ 3 ขัน้ อธิ บายและลงข้ อสรุ ป ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ขยาย
ความรู้ และขันที
้ ่ 5 ขันประเมิ
้
นผล โดยแทรกเทคนิคการสืบสอบแบบกลุ่มในแต่ละขันตอนของการ
้
จัดการเรี ยนรู้ ผลการวิจยั พบว่า ผู้เรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ย นรู้แบบสืบสอบร่วมกับเทคนิคการสืบ
สอบแบบกลุ่ม มี ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยี แ ละสารสนเทศและการสื่ อ สารในการคิ ด
สัง เคราะห์ สูง กว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 และคะแนนเฉลี่ ย
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารในการคิดสังเคราะห์ข องผู้เรี ยน
หลังรับการจัดการเรี ยนรู้ สูงกว่าก่อนรับการจัดการเรี ยนรู้ อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้ องกับ ดนุภัค เชาว์ ศ รี กุล (2558) ศึก ษาวิจัยเรื่ อ ง การพัฒ นาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อ
พัฒ นา ทดลองและประเมิ น รู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่พฒ
ั นาขึ ้นประกอบด้ วย
4 ขัน้ คือ ขันที
้ ่ 1 การกาหนดสิ่งที่จะทา (Define: D) ขันที
้ ่ 2 การวางแผน (Plan: P) ขันที
้ ่ 3 การลง
มือทา (Do: D) และ ขัน้ ที่ 4 การสะท้ อนความรู้ (Review: R) หรื อ DPDR Model พบว่า รู ปแบบ
การเรี ยนรู้ ที่พัฒ นาขึน้ มี ประสิทธิ ภ าพ 83.87/81.83 และผู้เรี ยนมี ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการ
เรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาขึ น้ ในระดั บ มาก และผู้ เรี ย นที่ เ รี ย นด้ วยรู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาขึ น้ มี
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนสูงกว่าผู้เรี ยนที่เรี ยนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

107
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้
โครงงานเป็ นฐาน แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งการจัด การเรี ย นรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ น ฐาน
กระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ และการจัด การเรี ย นรู้ แบบบู รณาการสะเต็ ม ศึก ษา
(กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม) ทาให้ ผู้ศกึ ษาได้ พฒ
ั นารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิต
สัง คมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ฉ บับ ร่ า งขึ น้ ขึน้ โดยเริ่ ม จากการน า
กระบวนการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ใช้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของรูปแบบการพัฒนา จากงานวิจยั ของภาวินี บุญธิมา (2553) และปรเมศวร์ วงศ์ชาชม (2559) ที่
มีการศึกษารู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ได้ กาหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 75/75 จึงทาให้ ผ้ วู ิจยั กาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพในการศึกษาครัง้ นี ้
เท่ากับ 75/75
ซึ่งทักษะที่ นักเรี ยนจะได้ รับการฝึ กฝนและปฏิ บัติผ่านการจัดการเรี ยนรู้ ได้ แก่
ทักษะการคิดสร้ างสรรค์ ทักษะการคิด วิจ ารณญาณ การทักษะการแก้ ปัญ หา และทักษะทาง
ปั ญ ญาเกี่ ยวกับความรู้ ในสาขาวิชาสะเต็ ม ศึกษา โดยทักษะเหล่านี จ้ ะส่งเสริ มจิ ตลักษณะและ
พฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ในตัวนักเรี ยน
5.สมมติฐานการวิจัย
ในการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่ส่งเสริ มพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
เพื่อศึกษาผลอขงรูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้น ผู้วิจยั ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานการวิจยั ไว้ ดงั นี ้
5.1 แบบการเรี ย นรู้ โครงงานที่ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
5.2 ผู้เรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคมคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สงู กว่าผู้เรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย ครัง้ นี ้ ได้ ก าหนดจุด มุ่ง หมายเพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ และเพื่ อ ทดสอบ
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม โดยดาเนินการวิจยั 2 ระยะ คือ ระยะที่
1 การพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานดที่เน้ นจิตสังคม และระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของ
แบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม โดยมีการดาเนินงานวิจยั ดังนี ้
1) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3) การดาเนินการวิจยั
4) การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิ จัย และพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ โครงงานที่ เน้ นจิ ต สัง คม ได้ แ บ่ ง การวิ จัย
ออกเป็ น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มที่ใช้ ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ ด้ วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) คือ
ผู้เชี่ ย วชาญด้ า นการจัด การเรี ย นรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ น ฐานและสะเต็ม ศึก ษาจ านวน 2 ท่ า น
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ จานวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู้จานวน 2 ท่าน รวมทังหมด
้
6 ท่าน โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้ให้ ข้อมูลใน
การสนทนากลุม่ ดังนี ้
1) ผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานและสะเต็มศึกษา มี
คุณลักษณะคือ เป็ นครูผ้ สู อนที่เคยได้ รับรางวัลครูผ้ สู อนดีเด่น จากครุสภา ที่สอนโดยใช้ การจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานหรื อเคยนานักเรี ยนแข่งขันโครงงานได้ รับรางวัลในระดับประเทศ หรื อ
เป็ นผู้จบปริญญาโทขึ ้นไปและมีประสบการณ์ด้านการทางานวิจยั เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้
โครงงานเป็ นฐาน มี ประสบการณ์ ในการทาวิจัยเกี่ ยวกับสะเต็ม ศึกษา หรื อเป็ นผู้มี ความรู้ และ
ประสบการณ์ในการฝึ กอบรมให้ ความรู้แก่ครูผ้ สู อนเกี่ยวกับการนาสะเต็มศึกษาไปใช้ ในการจัดการ
เรี ยนรู้
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2) ผู้เชี่ ย วชาญด้ านการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ มี คุณ ลัก ษณะ คือ เป็ น ผู้ที่ จ บ
ปริ ญญาโทขึ ้นไปและมีประสบการณ์ในการทาวิจยั เกี่ยวกับกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
หรื อผู้ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
3) ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ คือ เป็ นผู้ที่จบปริญญาโทขึ ้นไป
ในด้ านการวัดและประเมินผลการศึกษา หรื อเป็ นผู้มีประสบการณ์ในทางานที่เกี่ยวข้ องกับการวัด
และประเมินผลการศึกษาภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาอย่างน้ อย 5 ปี
4 กลุ่มที่ใช้ ในทดลองใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น คือ
ผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากโรงเรี ยนที่มีบริ บทใกล้ เคียงกัน จานวน 1
ห้ องเรี ยน
ระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนรู้
ระยะนี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั เชิงทดลองโดยใช้ แบบแผนการวิจยั เชิงทดลอง ซึ่งมี
ประชากร กลุม่ ตัวอย่าง และตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ในสังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 2301 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ จานวนประชากรทังหมด
้
ผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
6 โรงเรี ยนแห่งหนึ่ง ในสังกัดสานักเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จานวน 1 ห้ องเรี ยน
จานวน 34 คนเป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 17 คน และ กลุ่มควบคุม จานวน 17 คน โดยการจัดกลุ่ม
คละความรู้ ความสามารถและเน้ นความสัมพันธ์ ส่วนบุคคลของผู้เรี ยน แล้ วจึงสุ่มเข้ ากลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุมดังนี ้
1) จัดกลุ่มผู้เรี ยน 6 กลุ่ม โดยให้ ผ้ เู รี ยนที่สอบได้ ลาดับที่ 1 – 6 เป็ นสมาชิกลาดับที่ 1
ของแต่ละกลุม่ หลังจากนันจึ
้ งให้ นกั เรี ยนที่สอบได้ ลาดับที่ 7–12 เป็ นสมาชิกลาดับที่ 2 ของกลุม่
2) หลังจากนันให้
้ ผ้ เู รี ยนที่เหลือและผู้เรี ยนที่เข้ ากลุ่มได้ เลือกสมาชิกกลุ่มของตนเอง
อย่างอิ ส ระ ภายใต้ เงื่ อนไขว่าทุกกลุ่ม จะต้ อ งมี ผ้ ูเรี ยนทัง้ เพศชายและหญิ ง โดยผู้สอนกาหนด
สัดส่วนตามความเหมาะสม
3) หลังจากผู้เรี ยนจัดกลุ่มเรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ จานวน 6 กลุ่ม จึงได้ จบั ฉลากผู้เรี ยนแต่
ละกลุม่ เข้ ากลุม่ ทดลอง 3 กลุม่ และกลุม่ ควบคุม 3 กลุม่ เท่าๆ กัน
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รู ปแบบการวิจัย
ในการพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคม ใช้ การวิจยั และพัฒ นาอย่างมี
ส่วนร่ วม ซึ่งผู้วิจัยได้ ดาเนินการวิจัยตามแนวคิดของรั ตนะ บัวสนธ์ (2554: 14-15) โดยเริ่ มจาก
กระบวนการวิจัย คือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพปั จ จุบัน ปั ญ หาและความต้ องการ (R1)
ออกแบบ สร้ างรู ป แบบการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญประเมิ น (D1) นานวัตกรรมไปทดลองใช้ (R2)
ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรี ยนรู้ (D2) ได้ ต้นแบบของรูปแบบการเรี ยนรู้ นาไปสูก่ ารเผยแพร่
ซึ่ง การด าเนิ น การอาจจะต้ อ งมี ก ารพัฒ นาหลายรอบ จนกว่า จะได้ น วัต กรรมที่ มี คุณ ภาพ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดงั ภาพประกอบ 8 ขันตอนการวิ
้
จยั และพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้

ภาพประกอบ 8 ขันตอนการวิ
้
จยั และพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้
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ภาพประกอบ 9 ขันตอนการวิ
้
จยั และพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในกระบวนการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ประกอบไปด้ วย เครื่ องมื อ 3 ฉบับ คือ ข้ อคาถามในการสนทนากลุ่ม แบบวัด
พฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรี ยน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ข้ อคาถามในการสนทนากลุ่ม
ข้ อ ค าถามในการสนทนากลุ่ม เพื่ อใช้ ในการกระตุ้น ให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญในด้ านต่า ง ๆ
ช่วยกันคิด อภิปรายและหาข้ อสรุ ปในการพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานเพื่อแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ ตามองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนรู้ ได้ แก่ หลักการ/แนวคิด วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ ขันตอนการเรี
้
ยนรู้ของรูปแบบ และการวัดและประเมินผลของรูปแบบ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น ข้ อ
คาถามปลายเปิ ด โดยดาเนินการสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือดังนี ้
1.1 กาหนดประเด็นในการสนทนากลุ่มแต่ละครัง้ ว่าต้ องการสนทนาเพื่อให้ ได้
ข้ อสรุ ป องค์ ป ระกอบของการเรี ยน องค์ป ระกอบใดบ้ าง โดยให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญได้ ป ระยุก ต์ใช้ ห รื อ
สอดแทรกแนวคิด กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะ
เต็มศึกษา เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ของรู ปแบบ กาหนดจานวนและรายละเอียดของขันตอนการ
้
จัดการเรี ยนรู้ กาหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรี ย นรู้ ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจน
การกาหนดเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้และการเขียนแผนการจัดกิจกรรม ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยนในระดับ
ประถมศึกษา
1.2 สร้ างข้ อคาถามให้ ครอบคลุมประเด็น
1.3 นาข้ อค าถามเสนอต่อผู้เชี่ ยวชาญเพื่ อตรวจประเมิ น ความเหมาะสมของ
ภาษาและความตรงตามเนื ้อหา (Content Validity)
1.4 ดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ตัวอย่าง ข้ อคาถามที่ใช้ ในการสนทนากลุม่
1) รู ป แบบการเรี ย นรู้ โครงงานที่ เน้ นจิ ต สัง คมเพื่ อ ส่ง เสริ ม พฤติ ก รรม
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์อยูบ่ นพื ้นฐานแนวคิดใดบ้ าง
2) รู ป แบบการเรี ย นรู้ โครงงานที่ เน้ นจิ ต สัง คมเพื่ อ ส่ง เสริ ม พฤติ ก รรม
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ควรมีหลักการอย่างไร
3) วัต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบการเรี ย นรู้ โครงงานที่ เน้ นจิ ต สัง คมเพื่ อ
ส่งเสริมพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์คืออะไร
4) รู ป แบบการเรี ย นรู้ โครงงานที่ เน้ นจิ ต สัง คมเพื่ อ ส่ง เสริ ม พฤติ ก รรม
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ควรมีขนตอนการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้กี่ขนั ้ อย่างไรบ้ าง
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5) วิธีการวัดและประเมินผลในรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทาได้ อย่างไร
2. แบบวัดพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
แบบวัด พฤติก รรมแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ มี ลักษณะเป็ น แบบเขี ย นตอบ โดย
กาหนดสถานการณ์ เกี่ ยวกับปั ญ หาที่ นักเรี ยนพบในชีวิตจริ ง 2 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์
ประกอบไปด้ วย ข้ อคาถาม 6 ข้ อ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ 6
ขันตอน
้
คือ การค้ นหาปั ญ หา การค้ นพบความจริ ง การค้ นพบปั ญ หา การค้ นพบความคิด การ
ค้ นพบวิธีแก้ และการค้ นพบคาตอบที่เป็ นที่ยอมรับ ประเมินโดยการให้ คะแนนโดยกาหนดเกณฑ์
การให้ คะแนนแบบรูบริค (Rubric Scoring) ดาเนินการดังนี ้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อ งกับสถานการณ์ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึน้ ใน
สภาพแวดล้ อ มจริ ง รวมถึ ง ศึก ษาเอกสารและงานวิ จัย เกี่ ย วกับ การสร้ างแบบวัด พฤติ ก รรม
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ของผู้เรี ยนระดับประถมศึกษา
2.2 ร่ า งสถานการณ์ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ สภาพแวดล้ อมจริ ง จ านวน 4
สถานการณ์ ซึ่งเป็ นสถานการณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับชีวิตประจาวันของผู้เรี ยน โดยเขียนข้ อคาถามให้
ครอบคลุม ประเด็น ที่ ต้องการวัด ตามองค์ป ระกอบของกระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์
ตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัดพฤติกรรมแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ โดยนาแบบวัดพฤติกรรม
แก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ที่ส ร้ างเสร็ จ แล้ วไปให้ อาจารย์ ปรึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ ตรวจสอบความ
เหมาะสมของสถานการณ์ปัญหา ข้ อคาถาม และเกณฑ์การประเมิน แล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะ หลังจากนันน
้ าแบบวัดที่ปรับปรุงแล้ วไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ประเมินความ
เที่ ยงตรงเชิ ง เนื อ้ หา ความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ ตามแบบวัดค่าดัช นี ค วามสอดคล้ องและ
ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาการลงความเห็นและการให้ คะแนน
+1 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าข้ อคาถามสอดคล้ องกับเนื ้อหา
0 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
-1 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าข้ อคาถามไม่สอดคล้ องกับเนื ้อหา
น าคะแนนที่ ไ ด้ ม าหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ องระหว่า งข้ อ ค าถามกั บ เนื อ้ หา
องค์ประกอบของกระบวนการแก้ ปัญหาอย่า งสร้ างสรรค์แต่ละข้ อ พบว่า ข้ อคาถามที่ 2 มีค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ ง = 0.33 น้ อ ยกว่า เกณฑ์ คื อ 0.50 ผู้วิจัย ไม่ไ ด้ ตัด ทิ ง้ แต่ท าการปรั บ เปลี่ ย นข้ อ
คาถามตามคาแนะน าของผู้เชี่ ย วชาญ เนื่ อ งจากข้ อ ค าถามดัง กล่าวมี ค วามส าคัญ ต่อ การวัด
พฤติกรรมแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ด้านการอธิ บายข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับปั ญหาจากสถานการณ์
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ส่วนข้ อคาถามที่ 1 และ ข้ อคาถามที่ 3 – 6 มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 1 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด คือ 0.50 จึงทาการคัดเลือกไว้ โดยมี ค่าดัชนี ความสอดคล้ องทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.88 และ
เพื่อให้ เกิดความตรงในการวัด จึงได้ ปรับแนวคาถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตามความ
เหมาะสม
2.3 น าแบบทดสอบพฤติก รรมแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว ไป
ทดลองใช้ กบั ผู้เรี ยน ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน แต่มีผ้ เู รี ยนที่
ตอบแบบสอบถามครบทุกข้ อ จานวน 26 คน ภายในระยะเวลาที่กาหนด จึงได้ นาข้ อมูลที่ได้ มาหา
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบทดสอบทั ง้ ฉบั บ โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (αCoefficient) ของครอนบาค(Cronbach) เท่ากับ .798
2.4 เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน แบบรู บ ริ ค ในการวัด พฤติ ก รรมการแก้ ปั ญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์ ข้ อ ค าถามมี จ านวน 6 ข้ อ คะแนนสูง สุด ข้ อ ละ 5 คะแนน รวมเป็ น คะแนนเต็ม 30
คะแนน โดยผู้เรี ย นที่ ได้ ค ะแนนสูง กว่าคื อ ผู้เรี ย นที่ มี พ ฤติก รรมการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์
มากกว่าผู้เรี ยนที่ได้ คะแนนต่ากว่า ในแต่ละข้ อคาถาม กาหนดเกณฑ์คะแนนแบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ
ตอบคาถามถูกต้ องครบ 5 ประเด็นในแนวคาตอบ
เท่ากับ 5 คะแนน
ตอบคาถามถูกเพียง 4 ประเด็นในแนวคาตอบ
เท่ากับ 4 คะแนน
ตอบคาถามถูกเพียง 3 ประเด็นในแนวคาตอบ
เท่ากับ 3 คะแนน
ตอบคาถามถูกเพียง 2 ประเด็นในแนวคาตอบ
เท่ากับ 2 คะแนน
ตอบคาถามถูกเพียง 1 ประเด็นในแนวคาตอบ
เท่ากับ 1 คะแนน
ตอบคาถามไม่ตรงหรื อไม่ถกู ต้ องตามประเด็นในแนวคาตอบ
เท่ากับ 0 คะแนน
ตัวอย่ างสถานการณ์ ปัญหา
ญาญ่ าและแต้ วเป็ นนักสารวจที่เดินทางไปยังสถานที่ ต่าง ๆ ครัง้ นี ญ
้ าญ่ าและแต้ ว
เดินทางไปสารวจพื ้นที่ป่าในจังหวัดแห่งหนึง่ จนทาให้ ทงสองหลงทางในป่
ั้
าใหญ่ ซึง่ เป็ นป่ าดงดิบ ที่
มีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้ วยต้ นไม้ และสัตว์ป่านานาชนิด
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ตาราง 5 ตัวอย่างข้ อคาถามแบบวัดพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ประเด็นการ

ข้อคาถาม

เกณฑ์การให้คะแนน

หากนักเรียน
และเพือ่ นสนิท
ต้องเจอ
สถานการณ์
แบบญาญ่าและ
แต้ว นักเรียน
คิดว่าตนเอง
ต้องเจอปั ญหา
อะไรในป่ าบ้าง

ระบุปัญหาทีต่ ้องการแก้ไขตรงกับสถานการณ์ ทก่ี าหนด และให้
เหตุ ผ ลประกอบสอดคล้ อ งกับ ปั ญ หา............................... 5
คะแนน
ระบุ ปัญหาที่ต้องการแก้ไขตรงกับ สถานการณ์ ท่กี าหนด แต่ให้
เหตุ ผ ลประกอบไม่ ส อดคล้ อ งกับ ปั ญ หา.......................... 4
คะแนน
ระบุปัญหาทีต่ อ้ งการแก้ไขตรงกับสถานการณ์ทก่ี าหนด แต่ไม่ให้
เหตุผลประกอบ...................................................3 คะแนน
ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขไม่ตรงกับสถานการณ์ ทก่ี าหนด และ
ให้เหตุผลประกอบสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับปั ญหาทีร่ ะบุ.2
คะแนน
ระบุ ปั ญ หาที่ต้ อ งการแก้ไ ขไม่ ต รงกับ สถานการณ์ และไม่ ใ ห้
เหตุ ผ ลประกอบ............................................................ 1
คะแนน
ไม่ระบุปัญหาและเหตุผลประกอบปั ญหา.............2 คะแนน

พิ จารณา
การลาดับ
ความสาคัญ
และระบุ
ปัญหาที่
แท้จริ ง

3 แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรี ยน
แบบสัง เกตพฤติ ก รรมผู้เรี ย น มี ลัก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบรายการ เกี่ ย วกับ ความ
รับผิดชอบในการทาโครงงาน และการร่วมมือกันทาโครงงานภายในกลุ่มของผู้เรี ยน โดยมีตวั เลือก
ในการสังเกตพฤติกรรม คือ เมื่อผู้เรี ยนแสดงพฤติกรรมใช้ คาว่า ปฏิบตั ิ ไม่แสดงพฤติกรรม ใช้ คาว่า
ไม่ปฏิบตั ิ จานวน 10 ข้ อคาถาม ข้ อละ 1 คะแนน รวมเป็ น 10 คะแนน กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนน
ดังนี ้
ผู้เรี ยนแสดงพฤติกรรม
เท่ากับ
1
คะแนน
ผู้เรี ยนไม่แสดงพฤติกรรม เท่ากับ
0
คะแนน

116
ตาราง 6 ตัวอย่างข้ อคาถามแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรี ยน
พฤติกรรม
ดูแลรักษาอุปกรณ์ทไ่ี ด้รบั มอบหมาย
เก็บทาความสะอาดพืน้ ทีท่ าโครงงานทุกครัง้
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของชัน้ เรียน
ช่วยกันแสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่องานกลุ่ม

ปฏิบตั ิ

ไม่ปฏิบตั ิ

การดาเนินการวิจัย
รูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม ดาเนินการพัฒนาโดยใช้ กระบวนการวิจยั และ
พัฒ นา ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
และระยะที่ 2 การศึกษาประสิ ท ธิ ผลของการรู ป แบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่ เน้ นจิ ต สังคม โดยมี
รายละเอียดในการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
ระยะที่ 1 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานเพื่อส่ งเสริมกระบวนการ
แก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
แบ่งเป็ น 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
ศึกษาข้ อมูล แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยั เพื่อนามาใช้ ในการพัฒนา
รูปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานเพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และจิต
ลักษณะ เพื่ อนาผลที่ ได้ ม าใช้ ในการสังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบ โดยมี วิธีการดาเนินการ
ศึกษา คือ
1.1 ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละเอกสารเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ และแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมจากเอกสาร งานวิจยั ทังในและต่
้
างประเทศ
1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารเกี่ยวกับการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
(Project-Based Learning) ถึงองค์ประกอบและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่นาไปใช้ ในชันเรี
้ ยน
จากเอกสาร งานวิจัยทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่ อกาหนดนิยาม องค์ประกอบ และกระบวนการ
เรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
1.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารเกี่ ยวกับการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์
(Creative Problem Solving) ถึงองค์ประกอบและกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และการ
ประยุก ต์ ใช้ ในการเรี ย นการสอนเพื่ อ พัฒ นาความคิด สร้ างสรรค์ ความคิด วิ จ ารณญาณ และ
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ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสรรค์ จากเอกสาร งานวิจยั ทังในและต่
้
างประเทศ เพื่อกาหนด
นิยาม องค์ประกอบ และกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ที่นามาใช้ ในการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
1.4 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM
Education) ถึงความสาคัญ องค์ประกอบและแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ในชันเรี
้ ยน เพื่ อพัฒ นา
ทักษะและความรู้ เกี่ยวกับสาขาวิชา วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (การออกแบบเชิง
วิศวกรรม) และคณิตศาสตร์
1.5 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยั เพื่อกาหนดแนวทางในการ
พัฒนาทักษะ ให้ สอดคล้ องกับการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
ขัน้ ตอนที่ 2 การสนทนากลุม่ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้
ขันตอนนี
้
้ เป็ นขันตอนการศึ
้
กษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่
เน้ นจิตสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ซึง่ ผู้วิจยั ดาเนินการดังต่อไปนี ้
2.1 วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้ ซึ่ งจากการ
สังเคราะห์ข้างต้ นพบว่า รูปแบบการเรี ยนรู้มี 4 องค์ประกอบ คือ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์
ของรูปแบบ ขันการเรี
้
ยนรู้ของรูปแบบ และการวัดและประเมินผลของรูปแบบ
2.2 วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎี ที่น ามาใช้ ในการพัฒ นาพฤติกรรมแก้ ปั ญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ ได้ แก่ การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน กระบวนการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ และสะเต็มศึกษา ตามองค์ประกอบของรูปแบบการเรี ยนรู้ 4 องค์ประกอบ คือ หลักการ
วัตถุประสงค์ ขันการเรี
้
ยนรู้ และการวัดและประเมิน ดังปรากฏใน ตาราง 21
ตาราง 6การวิเคราะห์แนวคิดที่นามาใช้ ในการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้
องค์ประกอบ
ของรูปแบบ
การเรียนรู้
หลักการ/
แนวคิ ด/ทฤษฎี

แนวคิ ดที่นามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา
(STEM Education)

การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็ นฐาน (PBL)

-ความรูค้ วามเข้าใจและทักษะใน - ปรัชญาพิพฒ
ั นาการนิยม
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี - ทฤษฎีการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
วิศวกรรมศาสตร์ และ
- ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
คณิตศาสตร์

กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (CPS)
-การคิดสร้างสรรค์
-การคิดวิจารณญาณ

118
ตาราง 6 (ต่อ)
องค์ประกอบ
ของรูปแบบ

แนวคิ ดที่นามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา
(STEM Education)

การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน (PBL)

กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (CPS)

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ผลิต
เทคโนโลยีซง่ึ เป็ นผลผลิตจาก
กระบวน
การออกแบบเชิงวิศวกรรม
ด้วยตัวของผูเ้ รียนเอง โดย
การใช้ความรูจ้ ากรายวิชา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
คณิตศาสตร์

เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้
เนื้อหาสาระต่าง ๆตาม
ความสนใจโดยอาศัย
กระบวนการทางานกลุ่ม
พร้อมทัง้ สร้างองค์ความรู้
และผลิตชิน้ งานผ่าน
กระบวนการสืบสอบด้วย
ตัวผูเ้ รียนเอง

ขัน้ ตอนการ
จัดกิ จกรรม

1. ระบุปัญหา

1. ขัน้ เตรียมความพร้อม

2. รวบรวมข้อมูลและ

2. จัดกลุ่มผูเ้ รียน

แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ปั ญหา
3. ออกแบบวิธกี าร
แก้ปัญหา
4. วางแผนและดาเนินการ
แก้ปัญหา
5. ทดสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไข
6. นาเสนอวิธกี ารแก้ปัญหา
-ประเมินกระบวนการเรียนรู้
-ประเมินการปฏิบตั หิ รือการ
ทางาน
-ประเมินผลผลิต

3. ระบุปัญหาและ

เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้
วิธกี ารหาคาตอบด้วย
การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยการใช้
การคิดสร้างสรรค์และ
การคิดวิจารณญาณ
ไปสูก่ ารเลือกวิธกี าร
แก้ปัญหาทีด่ ที ส่ี ดุ และ
เป็ นทีย่ อมรับ
1. ขัน้ ค้นพบปั ญหา
2. ขัน้ การค้นหาความ
จริง
3. ขัน้ การค้นหาปั ญหา
4. ขัน้ การค้นหา
ความคิด
5. ขัน้ การค้นหา
คาตอบ
6. ขัน้ การค้นหา
คาตอบทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ

การเรียนรู้

การวัดและ
ประเมิ นผล

ออกแบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
4. ปฏิบตั กิ ารทาโครงงาน
5. นาเสนอผลงาน

-ประเมินกระบวนการ
เรียนรู้
-ประเมินการปฏิบตั หิ รือ
การทางาน
-ประเมินผลผลิต

-ประเมินกระบวนการ
เรียนรู้
-ประเมินการ
ปฏิบตั งิ าน
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ในการพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนรู้ ครัง้ นี ้ จะเป็ นการประยุกต์ใช้ แนวคิดเกี่ ยวกับการ
จัดการเรี ยนรู้ 3 แนวคิด ได้ แก่ การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน เทคนิคกระบวนการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และ สะเต็มศึกษา มาใช้ แต่เนื่องจากการทบทวนเอกสารที่ผ่านมา บ่งชี ้
ว่า กระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานเป็ นกระบวนการที่เหมาะสมที่สดุ ส่งเสริมให้
ผู้เรี ยนได้ รับการพัฒนาพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ แต่ในการจัดการเรี ยนรู้ที่ในระดับ
ประถมศึ ก ษาที่ ผ่ า น พบว่า การจัด การเรี ย นรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ น ฐานควรมี ก ารสอดแทรก
กระบวนการที่ให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกหรื อพัฒนาทักษะการบอกปั ญหา การหาสาเหตุของปั ญหา วิธีการ
แก้ ปัญ หา และการอภิ ปรายผล (ศศิมา อินทนะ. 2551: 96) ผู้วิจัยจึงมี ความสนใจที่จะพัฒ นา
รู ป แบบการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน โดยสอดแทรกเทคนิ คกระบวนการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะดังกล่าวและเป็ นประโยชน์ในการคิดหาปัญหาเพื่อเลือกหัวข้ อในการ
ปฏิ บัติ โครงงานนอกจากนัน้ การศึก ษาพฤติก รรมหรื อ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ ควรมี การศึกษาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีและบูรณาการความรู้ และทักษะ
สาคัญด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อให้ เกิดการส่งเสริ มหรื อ
พัฒนาพฤติกรรมเป้าหมาย ผู้วิจยั จึงได้ นาแนวคิดสะเต็มศึกษา เกี่ยวกับ กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม มาสอดแทรกในการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน เพื่อพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
2.3 ระดมความคิด เห็ น จากผู้เชี่ ย วชาญโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใน
ลักษณะของการอภิปรายเพื่อหาข้ อสรุป (Consensus) จากประสบการณ์ และความคิดเห็นของผู้
ร่วมสนทนา เพื่อกาหนดรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่ส่งเสริ มพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ตามข้ อ 2.1 ที่ มี 4 องค์ป ระกอบ คื อ หลักการ วัตถุป ระสงค์ ขัน้ การเรี ย นรู้ และการวัดและการ
ประเมินผล
ขัน้ ตอนที่ 3 การออกแบบและสร้ างแผนกิจกรรม
ผลของการดาเนินการขันตอนนี
้
้ จะทาให้ ได้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้และแผนการ
จัดกิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
3.1 สั ง เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นรู้ โครงงานที่ ส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ตามแนวคิดการจัดเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน แล ะ
สังเคราะห์หน่วยการเรี ยนรู้โดยกาหนดหน่วยการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับองค์ประกอบของรูปแบบ
การเรี ยนรู้
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3.2 กาหนดแนวทางการจัดกิจกรรม ให้ สอดคล้ องกับรูปแบบการเรี ยนรู้ในขัน้
ที่ 2 ซึ่งผู้วิจยั ได้ สร้ างแผนการจัดกิจกรรม เพื่อกาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้หรื อบทเรี ยนที่สามารถทา
ให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ด้วยตนเองและเกิดการบูรณาการเนือ้ หาตามแนวคิดทางสะเต็มศึกษา ที่ ก
ต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนสามารถแก้ ปัญหาในชีวิตจริ งได้ ด้วยการสร้ างนวัตกรรมหรื อแนวทางใหม่ในการ
แก้ ปัญหา จากกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม โดยเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างองค์ความรู้และสามารถ
สะท้ อนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการทางานด้ วยตนเอง ผู้วิจยั ได้ ออกแบบกิจกรรมและระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมในแต่ละส่วนให้ มีความเหมาะสม ดังตาราง 22
ตาราง 7 กิจกรรมการเรี ยนรู้ และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
กิ จกรรมที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อกิ จกรรม

เวลา
(ชัวโมง)
่

1.1 ลูกบอลเจ้าปั ญหา/ปากกาเจ้าปั ญญา

1

1.2 สร้างแรงบันดาลใจ

1

2.1 ปั ญหาของฉัน ปั ญหาของเธอ
2.2 ปั ญหาของเรา
3.1 ปิ๊ งไอเดีย
3.2 ออกแบบและวางแผน
4.1 ปฏิบตั โิ ครงงาน 1

1
1
1
1
2

5.1 ปฏิบตั โิ ครงงาน 2
5.2 ประเมินผลงาน
6.1 ปรับปรุงผลงาน

1
1
2

7.1 ทดลองผลงาน
7.2 อภิปรายและสรุปผลการทางาน
8.1 แลกเปลีย่ นเรียนรู้
8.2 สรุปการเรียนรูห้ ลังการทางาน
รวม

1
1
1
1
16

3.3 จัดทาแผนการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้ วย แผนการจัดกิจกรรมและ
สมุดบันทึกการบันทึกโครงงานที่ฉนั รัก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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3.3.1 แผนการจัดกิจกรรมแต่ละแผนประกอบด้ วย ชื่อหน่วยการเรี ยนรู้
เรื่ องที่สอน ผู้สอน เวลา สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ สื่อ
และแหล่งเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล
3.3.2 สมุดบัน ทึก การเรี ย นรู้ เป็ นสมุดบัน ทึก ความรู้ จากกิ จ กรรม และ
ความรู้สึกของนักเรี ยนที่เรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โครงงานที่
ส่งเสริ มพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ซึง่ มีทงหมด
ั้
8 ครัง้ ตามรูปแบบการเรี ยนรู้ มีพื ้นที่
บันทึกความรู้ สึกของผู้เรี ยน ซึ่งแบ่งเป็ น ประเด็น คือ 1) สิ่งที่เรี ยนรู้ วันนี ้ ความรู้ สึกก่อนเข้ าร่ วม
กิจกรรม 2) สิ่งที่อยากปรับปรุง/แก้ ไขในการเรี ยนวันนี ้ และ 3) อยากบอกอะไรผู้สอน
3.4 นาแผนการจัดกิจกรรมและสมุดบันทึกการเรี ยนรู้เสนอต่อ อาจารย์ที่
ปรึกษาปริ ญ ญานิพนธ์ พิจารณาด้ านความเหมาะสมของภาษา ความเหมาะสมของเนื ้อหา การ
ลาดับเนื ้อหา ความยากง่ายของเนื ้อหา ความถูกต้ องของเนื ้อหา บทบาทของครูและนักเรี ยนในแต่ละ
ขันตอนของการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แล้ วนามาแก้ ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์
3.6 นาแผนการจัดกิจกรรมและสมุดบันทึกการเรี ยนรู้ที่ปรับปรุงและสร้ าง
เสร็ จแล้ วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์สอนด้ านโครงงาน
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และมีประสบการณ์ ด้านการวัดและประเมิน ให้ พิจารณาประเมิน
ความเที่ยงตรงกับเนื ้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ตามแบบวัดค่าดัชนีความสอดคล้ อง เป็ น
เกณฑ์ ในการพิจารณา หลังจากคานวณค่าดัชนี ความสอดคล้ อง (Index of Consistency: IOC)
หากมากกว่า .50 ถือว่ามีความสอดคล้ อง ไม่ต้องปรับปรุง แต่ถ้าค่าดัชนีมีความสอดคล้ องน้ อยกว่า
หรื อเท่ากับ .50 จะต้ องทาการปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ (วรรณี แกมเกตุ. 220 –
221) ก่อนนาไปศึกษานาร่อง แผนการจัดกิจกรรมตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ด้ านการดาเนินกิจกรรมของผู้สอน (PDA) พบว่า
ระยะที่ 1 เตรี ย มความพร้ อม กิจกรรมที่ 1 ประเด็นการเตรี ยมความพร้ อมผู้เรี ยน ระยะที่ 2 จัด
กิจกรรม กิจกรรมที่ 5 – 7 ประเด็นการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่จาเป็ น และ กิจกรรมที่ 6 ประเด็นการ
ตังค
้ าถามกระตุ้นความสนใจและให้ คาแนะนา พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้ อง เท่ากับ 0.33 ซึ่ง
น้ อยกว่าเกณฑ์ 0.50 ผู้วิจยั ไม่ได้ ตดั ประเด็นดังกล่าวทิ ้งไป แต่ทาการปรับปรุงและเปลี่ยนกิจกรรม
ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญ นอกจากนัน้ ยังพบว่า ระยะที่ 2 จัดกิ จ กรรม ในกิ จ กรรมที่ 3
ประเด็นการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่จาเป็ น และระยะที่ 3 ประเมินผล ในกิจกรรมที่ 8 การประเมินผล
การร่ วมกิจกรรมโดยภาพรวม มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง เท่ากับ .67 ซึ่งผู้วิจยั ได้ ปรับกิจกรรมตาม
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ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญ นอกนัน้ พบว่า แนวทางการดาเนิ นกิ จกรรมของผู้สอน ระยะที่ 1
เตรี ยมความพร้ อม กิจกรรมที่ 1 ประเด็นจัดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจ และการจัดกลุม่ ผู้เรี ยนคละ
ความรู้ความสามารถระยะที่ 2 จัดกิจกรรม กิจกรรมที่ 2 – 7 ประเด็นการตังค
้ าถามกระตุ้นความ
สนใจและให้ คาแนะนา การจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่จาเป็ น ที่ไม่ได้ ถกู กล่าวถึงก่อนหน้ า และระยะที่ 3
ประเมินผล กิจกรรมที่ 8 ประเด็นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เสนอผลงาน มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง
เท่ากับ 1.00
ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรี ยนรู้
เป็ นการศึกษาโดยการนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ ไปทดลองใช้
ก่อนนาไปใช้ จริ งอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ ภายใต้ เงื่อนไขและข้ อจากัดต่าง ๆ
ที่เกิดขึ ้น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคระหว่างดาเนินการ เพื่อนามาปรับปรุงให้ รูปแบบการเรี ยนรู้
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น โดยดาเนินการดังนี ้
4.1 ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการเรี ย นรู้ น าแผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่
ปรั บ ปรุ ง แล้ ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับ นัก เรี ย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ย นที่ มี บ ริ บ ท
ใกล้ เคียงกับโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง คานวณประสิทธิภาพของแผนการจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ตามค่า ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน 75/75 ตามแนวคิด ของ ชัย ยงค์ พรมวงศ์ (2556,
มกราคม - มิ ถุนายน: 5-20) ที่ ระบุว่าเกณฑ์ ประสิทธิ ภ าพของชุดกิ จกรรมที่ เป็ นการฝึ กฝนและ
พัฒนาซึ่งเป็ นเกณฑ์จิตพิสยั ไม่สามารถทาให้ ถึงเกณฑ์ระดับสูงได้ ในห้ องเรี ยนหรื อในขณะที่เรี ยน
ผู้ศกึ ษาจึงตังไว้
้ ที่ระดับ 75/75 ซึง่ เป็ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
75 (E1) คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จดั ไว้ ในรูปแบบการสอน คิดเป็ นร้ อย
ละ จากการฝึ กปฏิบตั ิ การทาแบบทดสอบหรื อทากิจกรรมระหว่างเรี ยน
75 (E2) คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพของผลลัพ ธ์ พฤติ ก รรมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในตัว
นักเรี ยน คิดเป็ นร้ อยละจากการฝึ กปฏิบตั ิ การทาแบบทดสอบหรื อการทากิจกรรมหลังเรี ยน
4.2 สรุ ปผลการทดลองสอนโดยรู ป แบบการเรี ยนรู้ ที่ พัฒ นาขึน้ น าไปปรับปรุ ง
แก้ ไข กิจกรรมการเรี ยนรู้ และเอกสารประกอบการเรี ยนรู้ ให้ มีความสมบูรณ์ ก่อนนาไปทดลองใช้
จริง
ระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนรู้
กระบวนการวิจัยในขัน้ ตอนนี ้ เป็ นการดาเนินการเพื่ อประเมินประสิทธิ ผลของ
รูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานเพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ดาเนินการทดลองใน
ผู้เรี ยน ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
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การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) ซึ่งทา
การทดลองทังหมด
้
8 ครัง้ เป็ นเวลา 16 ชัว่ โมง โดยใช้ แบบแผนการวิจยั แบบสองกลุ่มวัดก่อนและ
หลั ง ทดลอง ( The Pretest Posttest Control Group Design) ที่ มี ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจาก
ประชากรจ านวน 2 กลุ่ม คื อ กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม และมี คุณ ลัก ษณะทางสองกลุ่ม
เหมือนกัน (บุญธรรม กิจปรี ดาบริสทุ ธิ์. 2554: 201) ดังภาพประกอบ 11

ภาพประกอบ 10 แบบแผนการวิจยั เชิงทดลอง
เมื่อ R หมายถึง
E หมายถึง
C หมายถึง
T1 หมายถึง
T2 หมายถึง
X หมายถึง

กระบวนการสุม่
กลุม่ ทดลองได้ รับการกิจกรรมตามรูปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น
กลุม่ ควบคุมได้ รับการส่งเสริมให้ ทาโครงงานด้ วยการสอนปกติ
การวัดผลก่อนการใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้
การวัดผลก่อนการใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้
การทดลองใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้

ผู้วิจยั ดาเนินการทดลองและเป็ นผู้เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยแบ่งการเก็บข้ อมูล
ออกเป็ น 3 ช่วง โดยผู้วิจยั ได้ แบ่งกลุ่มตัวอย่างจานวน 34 คน เป็ นกลุ่มควบคุม 17 คน และกลุ่ม
ทดลอง 17 คน โดยกลุ่มทดลองทาการจัดกิจกรรมตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
และกลุ่มควบคุมส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนทาโครงงานด้ วยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงาน
โดยใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลเชิงปริมาณและข้ อมูลเชิงคุณภาพดังนี ้
ช่วงที่ 1 ก่อนการใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบวัดพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ไปวัด
กับกลุม่ ผู้เรี ยนทังกลุ
้ ม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
ช่วงที่ 2 ระหว่างการดาเนินการใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่สร้ างขึ ้น
ผู้วิจยั ทาการสังเกตพฤติกรรม ประเมินผลการทากิจกรรม และพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ให้ มีความ
สมบูรณ์ ยิ่งขึ ้น โดยในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ ผู้วิจยั ให้ ผ้ เู รี ยนทาแบบทดสอบย่อยท้ ายหน่วยการ
เรี ยนรู้ และตรวจสมุดบันทึกกิจกรรมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
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ช่วงที่ 3 หลังการใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบวัดพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ไปวัด
กับกลุ่ม ผู้เรี ยนทัง้ กลุ่ม ควบคุม และกลุ่มทดลอง และวัดแบบประเมิ นพฤติกรรมแก้ ปัญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์กลุม่ ผู้เรี ยนที่เป็ นกลุม่ ทดลอง
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคมสามารถพิจารณา
ได้ จาก หลังการทดลองใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคม ผู้เรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยของพฤติกรรมแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์สูงกว่าผู้เรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้
โครงงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด าเนิ น การวิเคราะห์ ข้ อ มูล โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ เนื อ้ หา (Content Analysis) ตาม
แนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของ รัตนะ บัวสนธ์ (2554: 228-235) มีรายละเอียดดังนี ้
1. จัดระเบียบข้ อมูล นาข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมมาแยกตามการได้ มาซึ่ง
ข้ อมูล
2. กาหนดรหัสของข้ อมูล (Coding)
3. การสร้ างข้ อสรุปชัว่ คราว เป็ นการสรุ ปข้ อมูลเชื่อมโยงดัชนีคาหลักเข้ าด้ วยกัน
โดยการเขียนประโยคที่แสดงความสัมพันธ์ ถึงระหว่างคาหลัก เพื่อลดทอนข้ อมูลให้ เหลือเฉพาะ
ประเด็นหลักๆ
4. การสร้ างบทสรุป เขียนเชื่อมโยงข้ อสรุปชัว่ คราวที่ผา่ นการตรวจสอบยืนยันแล้ ว
เข้ าด้ วยกัน จนได้ บทสรุปที่ใหญ่ขึ ้นและมีความสัมพันธ์กบั บทสรุปย่อย
5. การพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ โดยการย้ อนกลับไปพิจารณาวิธีการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลว่าเป็ นข้ อมูลที่มีคณ
ุ ภาพหรื อไม่
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณ
เพื่อให้ งานวิจยั บรรลุเป้าหมายและได้ ผลการวิจยั ตามความมุ่ งหมายของการวิจยั ที่
กาหนดไว้ แล้ ว ผู้ศกึ ษาได้ ใช้ สถิตวิ ิเคราะห์ในการดาเนินการจัดกระทาข้ อมูล ดังต่อไปนี ้
ใช้ สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance) ในการศึกษาผลของ
การจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ที่มีต่อ
พฤติก รรมแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ โดยการเปรี ย บเที ยบคะแนนพฤติก รรมแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมด้ วยรูปแบบการเรี ยนรู้ที่ตา่ งกัน
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การพิทักษ์ สิทธิ์ผ้ ูเข้ าร่ วมวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาหนังสือขอความยินยอมในการเข้ าร่วมวิจยั ก่อนลงมือเก็บ
ข้ อมูล พร้ อมทังชี
้ ้แจงรายละเอียด ได้ แก่ วิธีการวิจยั เหตุผลในการทาวิจยั สาระสาคัญในการวิจยั
รวมถึงการเก็บรักษาข้ อมูล แหล่งข้ อมูล ชื่อ สกุลเป็ นความลับ ตลอดจนอธิบายผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ ้นกับผู้เข้ าร่ วมวิจยั โดยผู้เข้ าร่วมวิจยั มีสิทธิ์ที่จะให้ ความร่วมมือหรื อเปลี่ยนใจถอนตัวออกจาก
การวิจัยได้ พร้ อมทัง้ ได้ รับความยินยอมจากผู้บริ หารสถานศึกษาแต่ละแห่งให้ ผ้ ูวิจัยและคณะ
สามารถเข้ าไปดาเนินการวิจยั และเก็บข้ อมูลวิจยั ได้
นอกจากนี ้ ผู้วิจัยได้ ดาเนินการขอหนังสื อรับรองจริ ยธรรมการท าวิจัยในมนุษ ย์ จาก
สถาบันยุทธศาสตร์ ทางปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เพื่อขออนุญาตทาการวิจยั
ในมนุษย์นนั ้ คณะกรรมการจริ ยธรรมสาหรับพิจารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์ได้ พิจารณาและ
ออกใบอนุญาตให้ ผ้ วู ิจยั เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ตามหนังสือรับรองเลขที่ SWUEC/X-224/2561
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ แบ่งการวิจัยออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒ นารู ปแบบ
การเรี ยนรู้ ที่ใช้ วิธีการศึกษาแบบวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ด้ วยการศึกษา
เอกสาร การสนทนากลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้ างรูปแบบการเรี ยนรู้ ซึ่งประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบการเรี ยนรู้ หลักการ ขันตอนหรื
้
อขันการจั
้
ดกิจกรรม บทบาทของผู้เรี ยนและผู้สอน และการ
วัดและประเมินผล และทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรี ยนรู้ E1/E2 เพื่อพัฒนารูปแบบการ
เรี ยนรู้ ให้ มี ค วามเหมาะสมกับ นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลของการวิจัยระยะนี ถ้ ูกนามา
พัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคมเพื่อนาไปใช้
ในระยะที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคมสาหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ด้ วยรู ปแบบการวิจยั เชิงทดลอง เพื่อให้ เป็ นไปตามความมุ่งหมายของการ
วิจยั จึงได้ แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามระยะการวิจยั คือ
ผลการวิจัย ระยะที่ 1 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
การวิจยั ระยะที่ 1 การศึกษาระยะนี ้ ผู้วิจัยต้ องการพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ ม
พฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จากการศึกษาเอกสาร
ในอดีต พบว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ให้ แก่ผ้ ูเรี ยนใน 3 ลักษณะ คือ รู ปแบบการเรี ยนรู้ ตาม
แนวทางสะเต็ ม ศึก ษา รู ป แบบการเรี ย นรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน และรู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่
สอดแทรกเทคนิคการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ผู้วิจยั จึงต้ องการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้จากแนว
ทางการจัดกิจกรรม 3 ลักษณะดังกล่าว โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั และพัฒนา เพื่อพัฒนารูปแบบการ
เรี ยนรู้ จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ พบว่า
รู ปแบบการเรี ยนรู้ ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ หลักการของรู ปแบบ
ขันตอนของรู
้
ปแบบ และการวัดและประเมิน เก็บข้ อมูลด้ วยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อระบุ
รายละเอียดของแต่ล ะองค์ประกอบ หลังจากนัน้ จึงนาผลการสนทนากลุ่ม ไปสร้ างรู ปแบบการ
เรี ยนรู้ ทาแผนกิจกรรมตามรูปแบบการเรี ยนรู้ไปศึกษานาร่องเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรี ย นรู้ และพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ หลัง การศึกษาน าร่ อ งให้ มี ค วามเหมาะสมกับ ผู้เรี ย น
ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ในระยะที่ 2 ต่อไป
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ จากการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
1.1 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรี ยนรู้
1.2 หลักการของรูปแบบการเรี ยนรู้
1.3 ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรม
1.4 บทบาทของผู้ร่วมกิจกรรม
1.5 การวัดและประเมินผล
ผลการวิจัยระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนรู้
การวิจัยระยะที่ 2 การศึกษาระยะนี ้ ผู้วิจัยต้ องการศึกษาประสิทธิ ผลของรู ปแบบการ
เรี ยนรู้ ที่พัฒ นาขึน้ ในระยะที่ 1 เพื่ อให้ เป็ นไปตามความมุ่งหมายของการวิจัยข้ อที่ 2 โดยทาการ
ทดสอบประสิทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนรู้ ฉบับนาร่ อง เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ
75/75 ตามที่ได้ กาหนดไว้ หลังจากนัน้ มีการเก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณ ด้ วยวิธีการวิจยั เชิงทดลอง และ
ทดสอบสมมติฐานด้ วยการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์หลังร่วมกิจกรรมของ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้ รับการจัดกิจกรรมตามรู ปแบบการเรี ยนรู้
โครงงานที่เน้ นจิตสังคม และกลุ่มควบคุมที่ได้ รับการจัดกิจกรรมตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงาน
เป็ นเวลา 16 ชัว่ โมง ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม (ANCOVA) ซึ่งมีตวั แปรคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ก่อนเรี ยนเป็ นตัวแปรร่ วม และนาข้ อมูลจากการสังเกตการ
ดาเนินกิจกรรมมาปรับปรุงรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม ให้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น โดย
นาเสนอผลการวิจยั ในระยะนี ้ ออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลของการนารู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคมไปศึกษานา
ร่ อง
1.1 ผลการศึกษาประสิทธิ ภ าพของรู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่ เน้ นจิ ตสังคม
(ฉบับนาร่อง)
1.2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม (ฉบับปรับปรุง)
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิต
สังคม (ฉบับปรับปรุง)
ตอนที่ 3 ผลสรุปการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
N หมายถึง จานวนผู้เรี ยนที่เข้ าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการเรี ยนรู้
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X
S.D.
t
F
df

หมายถึง ค่าเฉลี่ย
หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หมายถึง ค่าสถิติ t-test
หมายถึง ค่าสถิติ F-test
หมายถึง ระดับความเป็ นอิสระ

ผลการวิจัยระยะที่ 1 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
การวิจยั ระยะที่ 1 ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการวิจัยและพัฒ นา ด้ วยการวิเคราะห์เอกสารและ
สนทนากลุ่ม ผู้เชี่ ย วชาญ เพื่ อ ก าหนดรายละเอี ย ดของรู ป แบบการเรี ย นรู้ ตามองค์ ป ระกอบ 4
องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ หลักการ ขันการจั
้
ดกิจกรรม และการวัดและประเมินผล จึงพบว่า
ควรเพิ่มองค์ประกอบของรูปแบบการเรี ยนรู้อีก 1 องค์ประกอบ คือ บทบาทของผู้สอนและผู้เรี ยน
ซึง่ จะถูกนาเสนอไว้ ในตอนที่ 1 ผลของการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้ตามวิธีการวิจยั และพัฒนา ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ จากการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
1.1 หลักการของรู ปแบบการเรี ยนรู้ ท่ เี น้ นจิตและสังคม (ฉบับนาร่ อง)
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ องพบว่าการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่
เน้ นจิตและสังคมมีพื ้นฐานมาจาก 3 แนวคิดด้ วยกัน ได้ แก่ 1) แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา ซี่งเป็ นการนาขันตอนการออกแบบวิ
้
ศวกรรมศาสตร์ มาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ 2) การเรี ยนรู้
โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน และ 3) แนวคิดการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
นอกจากนีข้ ้ อมูลจากการวิเคราะห์ สนทนากลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ พบว่ารู ปแบบการ
เรี ยนรู้ พฒ
ั นามาจาก 3 แนวคิดดังกล่าวข้ างต้ น โดยมีรากฐานจากปรัชญาพิพัฒนาการนิยมและ
ปรัชญาคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) โดยประกอบขึน้ จากแนวคิดทางจิตวิทยาและแนวคิด
ทางสังคมวิทยา ซึ่งจิตวิทยา หมายถึง กระบวนการคิดที่ เน้ นเพื่ อพัฒ นากระบวนการแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ โดยประกอบไปด้ วย Convergent และ Divergent เข้ าร่วมกัน ส่วนสังคมวิทยา
มาจาก กระบวนการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน (Collaborative Learning) ระหว่างผู้เรี ยนและผู้ส อน โดยมี
ผู้สอนทาหน้ าที่เป็ นคุณอานวยความสะดวก (Facilitator) เพื่อให้ เกิดพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ ซึ่งเมื่อผู้เรี ยนร่ วมมือกันคิดอาจจะได้ คาตอบออกมาจานวนมาก และจาเป็ นต้ องเลื อก
มาเพียงคาตอบเดียวเพื่อที่จะใช้ ในการแก้ ปัญหา กระบวนการเลือกคาตอบสุดท้ ายที่ได้ มานัน่ คือ
การคิดวิจารณญาณ ดังนัน้ การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์จึงมีความคิดวิจารณญาณประกอบอยู่
ด้ วย
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“จากความเห็ น ของอาจารย์ มี ปรัช ญาพัฒ นาการนิ ยมของ John Dewey
พวก Learning by doing และปรัชญาคอนตรัคติ วิสต์ ถื อว่าใหญ่กว่าทฤษฎี มีค่าเท่าเที ยมกัน ซึ่ ง
เป็ นปรั ช ญาที ่ คุ ม โมเดลนี ้ อ ยู่ จ ริ ง ๆ แล้ ว ภายใต้ ป รั ช ญาคอนตรั ค ติ วิ ส ต์ นี้ ยัง มี ท ฤษฎี ข อง
Collaborative Learning ที ่เป็ นทฤษฎี ทางสังคม ก็ คือ เราเรี ยนรู้ ร่วมกัน เด็กเรี ยนรู้ ด้วย มี ครู เป็ น
Facilitator มี เด็ กเป็ นคนปฏิ บตั ิ ครู ก็จะต้องมี การเสริ มแรง และเทคนิ คอื ่น ๆ เพิ่ มเข้ามา...จริ ง ๆ
แล้วอยากให้เพิ่ มทฤษฎี การเรี ยนรู้ อย่างมี ความสุข เป็ นทฤษฎี ของคนไทย ลองไปหาดู ในห้องสมุด
เราก็มี มันมี อยู่ให้ไปรี วิวเพิ่ มเติ ม”
(ปรัชญาสาคัญที ่อธิ บายรู ปแบบการเรี ยนรู้ )
ข้อสรุปจากท่านสุขมุ ท่านประณต และท่านประภา
“ตัวเองมองว่ามันไม่ใช่ Co-operative มันน่าจะเป็ น Collaboration มากกว่า
มันจะตรงกับ Vygotsky แล้วมันจะได้ไปอย่างที ่บอก ไปศตวรรษที ่ 21 ซะ เพราะมันไม่ ใช่แค่คิด
ร่ วมกันเฉยๆ มันมี สะท้อนอะไรหลายอย่าง...คิ ดสร้ างสรรค์ เนี ่ย จริ ง ๆ แล้วมันมี คิดวิ จารณญาณ
อยู่ในนัน้ ด้วย คิ ดสร้ างสรรค์ เนี ่ย บางทฤษฎี เค้าพูดไว้นะ พอคิ ดออกมาเยอะๆ ท้ายที ่สดุ ก็เลื อกมา
อันหนึ่ ง เพื ่อที ่จ ะใช้ แก้ ปัญ หาของเรา ตอนที ่จ ะเลื อกหนึ่ งอันนี ้แหละเป็ นการคิ ดวิ จ ารณญาณ
เพราะฉะนั้น เค้าก็ เลยบอกว่า ความคิ ดสร้ างสรรค์ ในทฤษฎี หนึ่ งเนี ่ ย ก็ ยังมี บอกว่ามี ความคิ ด
วิ จารณญาณอยู่ในนัน้ ด้วยก็มีนะ”
(แนวคิ ดทางสังคม)
ท่านพิกลุ
“แสดงว่ า จิ ต หมายถึ ง กระบวนการคิ ด ที ่ เน้ น เพื ่ อ พัฒ นากระบวนการ
แก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ส่ ว นอี ก อัน สัง คม เป็ นกระบวนการร่ ว มมื อ กัน ท างานเพื ่อ ให้ เกิ ด
พฤติ กรรมแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เลยมองย้อนที ่ตวั โมเดล จิ ต คื อ กระบวนการคิ ด คื อ ได้อยู่
เพราะมันมี อยู่แล้วใน การแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (CPS) ... บางคนเข้าใจว่าคิ ดสร้างสรรค์ เป็ น
Divergent ใช่ ป่าว แล้วคิ ดวิ จ ารณญาณเป็ น Convergent แต่ คือจริ ง ๆ แล้วคิ ดสร้ างสรรค์ มี ทั้ง
Convergent และ Divergent นะ”
(แนวคิ ดทางปัญญา)
ท่านสุคนธ์
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“ให้เดิ นตามขัน้ ตอนของ วิ ศวกรรม ว่าเค้าจะทายังไง ส่วนคณิ ตศาสตร์ เป็ น
Content เด็ ก ประถมจะบวก ลบ คุณ หาร เก็ บ สถิ ติ อะไรก็ แ ล้ ว แต่ แต่ ให้ ส ะท้ อ นความเป็ น
คณิ ตศาสตร์ เสร็ จแล้วในขั้นนี ้ จะต้องมี การกาหนดวัตถุประสงค์ มี การวางแผน มี การแสวงหา
ความรู้ อยู่ในขัน้ นี ้ทงั้ หมด...เราเรี ยนรู้ ร่วมกัน ก็ คือเด็ กเรี ยนรู้ ด้วยกัน มี ครู เป็ น Facilitator และมี
เด็กเป็ นคนปฏิ บตั ิ ”
(ผูเ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สวงหาความรู้ ดว้ ยตนเอง)
ข้อสรุป จาก ท่านสุขมุ , ท่านประณต และท่านประภา
1.2 วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการเรี ยนรู้
ขัน้ ตอนแรกของรู ป แบบการเรี ย นรู้ เริ่ ม ต้ น จากการก าหนดวัต ถุป ระสงค์ ข อง
รูปแบบการเรี ยนรู้ เพื่อที่จะได้ ดาเนินการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้ ตา่ งๆ ให้ ตอบวัตถุประสงค์ที่ได้
กาหนดไว้ โดยเริ่ ม แรกผู้วิจัยได้ กาหนดวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนรู้ ไว้ เพี ยงวัตถุประสงค์
เดียวเท่านัน้ คือ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ แต่ตอ่ มากลับพบว่าวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ สาหรับการพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนรู้ เพี ยงข้ อเดียวนัน้ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังไม่
ครอบคลุมเพราะรูปแบบการเรี ยนรู้ ไม่ได้ มีแค่พฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์เพียงอย่าง
เดียว แต่การจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างองค์ความรู้มีทงที
ั ้ ่เกิดจากการเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ
เพี ย งคนเดี ย วและการปฏิ บัติ ร่ ว มกั น เป็ นกลุ่ ม ท าให้ เกิ ด ผลลัพ ธ์ ข องการเรี ย นรู้ (Learning
Outcome) นอกจากการคิดวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเป็ นการประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ การคิดสร้ างสรรค์
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ วยังมี ทักษะการเรี ยนรู้ร่วมกัน (Collaboration Skills) อีกด้ วย
ดัง นั น้ เพื่ อ ให้ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบการเรี ย นรู้ มี ค วามชัด เจนมากยิ่ ง ขึ น้ จึ ง ได้ ก าหนด
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พิ่ ม ขึ น้ อี ก 1 ข้ อ รวมเป็ น 2 ข้ อ คื อ 1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ และ 2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
“ถ้าไปดูการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็ม หนังสื อจะพูดถึ งว่า Team Work เป็ น
ยังไง ผู้เขี ยนจะพูดไปถึงตอนจบ ขัน้ ที ่ 6 นะเสนอวิ ธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรื อชิ้ นงาน ถ้า
ทาคนเดียวหรื อทาเป็ นกลุ่มมันจะเป็ นยังไง มันจะสะท้อนออกมาในขัน้ นี ้ …. Collaboration Skills
มันคื อ 1 ในศตวรรษที ่ 21 นะ ไม่ต้องมารอในขัน้ การจัดกลุ่มร่ วมมื อได้ไหม เริ่ มจากขัน้ ที ่ 1 เตรี ยม
ความพร้อมเลยได้ไหม”
(ผลที เ่ กิ ดกับผูเ้ รี ยน)
ท่านพิกลุ
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“เหมื อนว่าเราเป็ นนักเรี ยนนะขัน้ นี ้ ฉันกาลังใช้การคิ ดอะไรอยู่ เพราะฉะนัน้
จะไปวัดตัวนัน้ เหมื อนว่าขัน้ ที ่ 1 ฉันจะวัดความคิ ดสร้างสรรค์นะ ฉันจะวัดตัวไหนใน 4 ตัวนัน้ ขัน้
ทีส่ อง สมมติ ว่าเป็ นวัดวิ จารณญาณ จะวัดยังไงก็ไปวัดตัวนัน้ ”
(ผลที เ่ กิ ดกับผูเ้ รี ยน)
ท่านสุคนธ์
“ไม่ใช่แค่ความคิ ดสร้างสรรค์ นะ มันมี ความคิ ดอย่างอื ่นด้วย ผู้วิจยั ต้องไปคิ ด
ว่า เด็กจะเกิ ดความคิ ดอะไรขึ้น”
(ผลที เ่ กิ ดกับผูเ้ รี ยน)
ท่านพิ ศทุ ธิ์
“เนื ่องจาก Learning Outcome นัน้ คื อ การคิ ดวิ เคราะห์ปัญหา มันเป็ นการ
ประยุกต์ ใช้องค์ ความรู้ การคิ ดสร้ างสรรค์ การคิ ดอย่ างเป็ นระบบ การเรี ยนรู้ ร่วมกัน และการคิ ด
อย่างมี วิจารณญาณ”
(ผลที เ่ กิ ดกับผูเ้ รี ยน)
ท่านสุขมุ
1.3 ขัน้ การดาเนินกิจกรรม
การดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยสอดแทรกเทคนิคแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์
สามารถแบ่งการดาเนินกิจกรรมออกเป็ น 2 ระยะ ได้ แก่ 1) ระยะเตรี ยมความพร้ อม และ 2) ระยะ
การปฏิบตั กิ ิจกรรม โดยแต่ละระยะมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระยะที่ 1 ระยะเตรี ยความพร้ อม
ก่อนที่จะนาเข้ าสู่กิจกรรมการเรี ยนรู้โดยสอดแทรกเทคนิคการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ ผู้สอนจาเป็ นต้ องเตรี ยมความพร้ อมต่างๆ ก่อนการดาเนินกิจกรรมการสอดแทรก
เทคนิคการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ โดยทบวนประสบการณ์ เดิมของผู้เรี ยน ซึ่งเสมือนเป็ นการ
เตรี ยมผู้เรี ยนให้ มี คุณ สมบัติต่างๆ ตามที่ กาหนดไว้ เช่น การให้ ความรู้ เบื อ้ งต้ นแก่ผ้ ูเรี ยน การ
กาหนดบทบาทของผู้เรี ยน และการจัดกลุ่มผู้เรี ยน เพื่อให้ แต่ละกลุ่มมีความหลากหลาย ไม่ใช่เป็ น
กลุ่มเฉพาะคนคะแนนสูงหรื อคนคะแนนน้ อย พร้ อมทังก
้ าหนดเงื่อนไขในการทาโครงงานว่าต้ องมา
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จากปั ญ หาที่ เกิ ด ขึน้ ในชี วิต ประจ าวัน เท่านัน้ เป็ นต้ น เพื่ อให้ ก ารจัด การเรี ย นการสอนประสบ
ความสาเร็จตรงตามแผนและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ระยะที่ 2 ระยะการปฏิบตั กิ ิจกรรม
หลังจากที่เตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยนโดยการทบทวนประสบการณ์
เดิมและจัดกลุ่มผู้เรี ยนเรี ยบร้ อยแล้ ว ต่อมาจะเข้ าสู่ระยะการปฏิบตั ิกิจกรรมหรื อการเข้ าสู่โมเดล
ของการเรี ยนรู้ โดยสอดแทรกเทคนิคแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ซี่งระยะที่ 2 นี ้ ประกอบไปด้ วย
ขันตอน
้
4 ขัน้ ตอนด้ วยกัน ได้ แก่ 1) ขันระบุ
้
วิเคราะห์ปัญหา และรวบรวมข้ อมูล 2) ขัน้ ออกแบบ
วางแผน และกาหนดวิธีการแก้ ปัญหา 3) ขันตด
้ าเนินการแก้ ปัญหา ซี่งขันนี
้ ้จะมีร ายละเอียดย่อย
อีก 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ 3.1) ทดลอง 3.2) ประเมินผล 3.3) ปรับปรุง และขันตอนสุ
้
ดท้ ายของระยะการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมของการเรี ยนรู้โดยสอดแทรกเทคนิคแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ คือ 4) ขันรายงาน
้
ผลการดาเนินงานและนาเสนอผลงาน ทังนี
้ ้ผู้วิจยั สรุปขันการด
้
าเนินกิจกรรมดังตาราง 8
ตาราง 8 ขันการด
้
าเนินกิจกรรมของรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตและสังคม (ฉบับนาร่อง)
ระยะ
1. ระยะ
เตรียมความ
พร้อม

2. ระยะการ
ปฏิบตั ิ
กิจกรรม

ขันตอน
้
รายละเอียด
การเตรียมความ - ผูเ้ รียนต้องได้รบั การทบทวนประสบการณ์การเดิมและ
พร้อมผูเ้ รียน
ให้ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการปฏิบตั โิ ครงงาน มีการจัด
กลุ่มสาหรับการทาโครงงานเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
- ประเด็นปั ญหาทีผ่ เู้ รียนใช้ในการจัดทาโครงงานต้อง
มาจากปั ญหาในชีวติ ประจาวันทีส่ ่งผลต่อการดาเนิน
ชีวติ
ขัน้ ที่ 1 ระบุ
- ระบุสถานการณ์ปัญหารอบตัวอย่างหลากหลายและ
วิเคราะห์ปัญหา คัดเลือก
และรวบรวม
- วิเคราะห์และแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์
ข้อมูล
ปั ญหา
- กาหนดเกณฑ์และคัดเลือกปั ญหาทีช่ ดั เจนทีส่ ุด
ขัน้ ที่ 2 ออกแบบ - คิดวิธกี ารแก้ปัญหาทีแ่ ปลกใหม่และหลากหลาย
วางแผนและ
- กาหนดเกณฑ์ ประเมินและคัดเลือกวิธกี ารแก้ปัญหา
กาหนดวิธกี าร - คิด และระบุขนั ้ ตอนในการแก้ปัญหา
แก้ปัญหา
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ตาราง 8 (ต่อ)
ระยะ
2. ระยะการ
ปฏิบตั ิ
กิจกรรม

ขันตอน
้
ขัน้ ที่ 3 การ
นาไปใช้และ
ดาเนินการ
แก้ปัญหา
ขัน้ ที่ 4 รายงาน
ผลการ
ดาเนินงานและ
นาเสนอผลงาน

รายละเอียด
- ดาเนินการแก้ปัญหาตามขัน้ ตอน
- ประเมิน ผลการแก้ปัญหา
- ปรับเปลีย่ นวิธกี ารแก้ปัญหา ทดลองซ้า
- นาเสนอผลการปฏิบตั โิ ดยใช้เทคโนโลยี

สรุ ป ได้ ว่า ขัน้ การจัด กิ จ กรรมที่ ผ้ ูวิ จัย พัฒ นาขึน้ จากการวิเคราะห์ ข้ อ มูล การ
สนทนากลุ่ม พบว่าแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ได้ แก่ ระยะเตรี ยมความพร้ อม และระยะปฏิบตั ิกิจกรรม
หรื อการเริ่ มต้ นโมเดล โดยในระยะที่ 1 ระยะเตรี ยมความพร้ อมโดยผู้สอนเป็ นผู้ดาเนินกิจกรรมโดย
มีผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ร่วมกิจกรรม และระยะที่ 2 ระยะปฏิบตั ิกิจกรรม มี 4 ขันการเรี
้
ยนรู้ เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยน
ต้ องร่วมลงมือปฏิบตั ดิ ้ วยตนเองโดยดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็ นลาดับตามขันตอน
้
“การให้ความรู้ พื้นฐาน กับการจัดกลุ่มตามความสนใจ เนี ่ยมันไม่ ใช่ ข้อเด่ น
แต่มนั เป็ น ตัวช่วยให้ประสบความสาเร็ จ อะไรนะ การสอนแบบนี ้จะประสบความสาเร็ จได้ เหมื อน
เค้าเรี ยกว่า Condition (เงื ่อนไข)...ระยะที ่หนึ่งที ่เราเตรี ยมความพร้อม ทบทวนประสบการณ์ เดิ ม
มันก็ ควรจะ Start ตัง้ แต่ เป็ นกลุ่มถูกไหม มันไม่ ใช่ มา Start รอระยะที ่สอง เพราะว่าตอนนี ้ ส่วน
ของ Collaboration skill มันคือ 1 ใน 4 ในศตวรรษที ่ 21 นะ ไม่ตอ้ งมารอในขัน้ ทีส่ องได้ไหม เริ่ ม
จากขึ้ น ที ่ห นึ่ ง เลยได้ ไหม...มันเหมื อนเป็ นการเตรี ยมผู้เรี ยนอ่ ะ ว่ า ก่ อนที ่จ ะเรี ย น ผู้ เรี ยนต้องมี
คุณ สมบัติยงั ไง ก่ อนที ่เราจะสอนได้ประสบความสาเร็ จเนี ่ย ผู้เรี ยนควรมี ความรู้ แบบนี ้...เราทา
อย่ างนี ้ได้ไหม ว่า ระยะที ่หนึ่ ง ระยะเตรี ยมผู้เรี ยน มันก็ จะเป็ นหนึ่ งกับสอง มองว่ามันจะเอามา
รวมกันได้ไหม สมมติ ว่าระยะหนึ่งระยะเตรี ยมผูเ้ รี ยน ระยะที ส่ องก็ระยะปฏิ บตั ิ การ แล้วก็มี
ย่อย ๆ ในนัน้ ส่วนระยะทีส่ ามก็เหมื อนทาอะไรใหญ่ ๆ ในนัน้ ต้องเห็นภาพ”
(การเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน)
ท่านพิกลุ
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“พี ่ เห็ น ด้ ว ยนะ ระยะที ่ 1 เตรี ย มความพร้ อ ม และ 2 จั ด กลุ่ม ผู้ เรี ย น อยู่
ด้วยกันเลย”
(การเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน)
ท่านพิ ศทุ ธิ์
“ซึ่ งการกระตุ้น การแบ่งบทบาทหน้าที ่เนี ่ย จริ ง ๆ มันเป็ นขัน้ ตอนเล็ก ๆ ที ่อยู่
ในขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนการสอนของเค้า ขัน้ เตรี ยมความพร้อม อาจจะเอาส่วนของการจัดกลุ่ม
การแบ่งบทบาทหน้าที ่อาจจะเป็ น การเตรี ยมความพร้ อมผู้เรี ยน Sub ย่อยไปอยู่ในนัน้ ได้ อาจารย์
คิ ดว่า ไม่ น่าจะเป็ นตัวใหญ่ ใส่ไว้ได้นะ อาจารย์ คิดว่ายังใส่ไว้ได้นะ แต่อาจารย์ คิดว่าระยะหนึ่ ง
น่าจะเป็ นการทบทวนประสบการณ์ เดิ ม ให้ความรู้ เบื ้องต้นมากกว่า แล้วย่อย ๆ จะลงรายละเอี ยด
ว่าทบทวนประสบการณ์ เดิ มยังไง กาหนดบทบาทผู้เรี ยนยังไง ก็สามารถใส่ในรายละเอี ยดย่อย ๆ
ได้ มันเหมื อนกับว่าแล้วแต่ผสู้ อน”
(การเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน)
ท่านสุคนธ์
“สองขัน้ นี ้จะไม่รวมอยู่ในอันนี ้ แต่ให้ทาก่อน ก็คือ PBL ระยะที ่หนึ่งกับสอง
ให้ทาก่อนเริ่ มต้นโมเดล เตรี ยมความพร้อม ให้ไปจัดกลุ่ม คื อ อาจารย์ มารุต เนี ่ยให้ความเห็นว่า
มันเป็ นสิ่ งที ค่ รู ตอ้ งทาแล้วโดยปกติ เพราะฉะนัน้ เนีย่ ให้แยกออกไปทาก่อนให้เรี ยบร้อย”
(การแตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน)
ข้อสรุป จาก ท่านสุขมุ , ท่านประณต และท่านประภา
1.4 บทบาทของผู้สอนและผู้เรี ยน
การจัดกิจกรรมของรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตและสังคมจาเป็ นต้ อง
ระบุบทบาทของผู้เข้ าร่วมกิจกรรมและผู้ดาเนินกิจกรรมให้ ชดั เจน เพื่อทาให้ กิจกรรมที่ดาเนินการ
บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ท่ากาหนดไว้ ทังนี
้ ้จะต้ องเขียนบทบาทหรื อเงื่อนไขการจัดกิจกรรมของครู
เข้ าไปด้ วยว่ามีหน้ าที่บทบาทต้ องทาอะไรบ้ าง โดยหน้ าที่สาคัญอย่างหนึ่งของผู้สอนคือการดาเนิน
กิ จ กรรมและอ านวจความสะดวกแก่ ผ้ ูเรี ย น (Facilitator) ตามหลัก การและคงอัต ลัก ษณ์ ข อง
รู ปแบบการเรี ยนรู้ ไว้ เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เป็ นผู้แสวงหาความรู้ ในประเด็นปั ญหาหรื อสถานการณ์ ที่
ตนเองสนใจ
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“ต้องเขี ยนบทบาทหรื อเงื ่อนไขการจัดกิ จกรรมของครู เข้าไปด้วย ว่าต้องทา
อย่างไร”
(การกาหนดบทบาทของผูส้ อน)
ท่านสุคนธ์
“ผู้ส อนตั้ง ไปท ายัง ไงไม่ รู้นะ เพื ่อที ่ จ ะสร้ างสถานการณ์ อ อกมา พุ่งเป้ าให้
หัวข้อเป็ น STEM ซึ่งจะต้อง Depend on ผู้เรี ยน มันจะได้ไม่ต้องกาหนด Theme ให้เค้า ให้เค้าได้
เลือกเอง”
(ผูส้ อนกระตุน้ การเรี ยนรู้ )
ท่านพิกลุ
“ท่ า นประภากล่ า วว่ า มัน จะมี 5E หรื อ 7E มัน จะมี วิ ธี ก าร Inquiry ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ให้ ไปดู ตัวนั้น เอาอัน นั้น มาเข้ า T นั้น ท่ า นสุขุม แนะน าว่ าให้ใช้ เครื ่ อ งมื อ ที ่เป็ น
เทคโนโลยี ต่าง ๆ มาช่ วยในการสื บ ค้น ส่ วน E เนี ่ย เป็ น Process ของ STEM คื อ ให้เดิ นตาม
ขัน้ ตอนของ วิ ศวกรรม ว่าเค้าจะทายังไง ส่วนคณิ ตศาสตร์ เป็ น Content เด็กประถมจะบวก ลบ
คุณ หาร เก็บสถิ ติ อะไรก็แล้วแต่ แต่ให้สะท้อนความเป็ นคณิ ตศาสตร์ เสร็ จแล้วในขัน้ นี ้ จะต้องมี
การกาหนดวัตถุประสงค์ มี การวางแผน มี การแสวงหาความรู้ อยู่ในขั้นนี ้ทงั้ หมด...เราเรี ยนรู้
ร่ วมกัน ก็คือเด็กเรี ยนรู้ดว้ ยกัน มี ครู เป็ น Facilitator และมี เด็กเป็ นคนปฏิ บตั ิ ”
(ผูเ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สวงหาความรู้ ดว้ ยตนเอง)
ข้อสรุป จาก ท่านสุขมุ , ท่านประณต และท่านประภา
1.5 แนวทางการวัดและประเมินผล
การวัดและการประเมินผลของรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตและสังคม
จ าเป็ นต้ อ งค านึ ง ถึ ง สิ่ ง ส าคัญ 3 ประการ เพื่ อ ให้ การวัด และการประเมิ น ผลเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและตรงกับ วัต ถุป ระสงค์ ที่ ได้ ก าหนดไว้ ซึ่ง ได้ แ ก่ 1) ผลที่ เกิ ด กับ ผู้เรี ย น 2) แนว
ทางการวัดและประเมินผล และ 3) เครื่ องมือที่ใช้ กในการวัดและประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) ผลที่เกิดกับผู้เรี ยน
เมื่อผู้สอนได้ จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ น
จิตและสังคมแล้ ว จาเป็ นต้ องทาการวัดผลที่เกิดขึน้ กับผู้เรี ยน ซึ่งผลที่เกิดกับผู้เรี ยนที่สาคัญของ
รูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตและสังคม คือ การการแสดงออกถึงพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ และการคิดวิจารณญาณ นอกจากนี ย้ ังจ าเป็ นต้ องศึกษาในแต่ละขัน้ ตอนว่าแต่ละ
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ขันตอนมี
้
ผลที่เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยนอีกอะไรบ้ าง อาจเป็ นทักษะต่างๆ ของผู้เรี ยน เช่น ขันระบุ
้
วิเคราะห์
ปั ญ หา และรวบรวมข้ อมูล ผู้ส อนจะต้ องศึกษาและวิเคราะห์ว่าขัน้ นีจ้ ะเกิดความคิดอะไรในตัว
ผู้เรี ยนบ้ าง อาจจะเป็ นการคิดวิพากษ์ การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ เป็ นต้ น
2) แนวทางการวัดและประเมินผล
จากการที่ผ้ สู อนพิจารณาผลที่เกิดกับผู้เรี ยนแล้ วว่าแต่ละขันตอนผู
้
้ เรี ยน
จะเกิดผลหรื อมีพฤติกรรมอะไรบ้ าง หลังจากนันจึ
้ งทาการหาแนวทางวัดและประเมินผล โดยทา
การนิยามถึงสิ่งที่ต้องการจะวัดให้ ชดั เจน เช่น หากต้ องการวัดพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
งานที่ผ้ เู รี ยนได้ ทาจะต้ องมีลกั ษณะอย่างไรถึงสะท้ อนถึงพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ หรื อ
หากเป็ น การสัง เกตอย่า งมี ส่ว นร่ ว ม ผู้ส อนสัม ภาษณ์ พูด คุย กับ ผู้เรี ย นแล้ วจะต้ อ งมี ข้ อ ความ
(Quote) อย่างไรที่สะท้ อนถึงพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อจะได้ วดั ได้ อย่างชัดเจนและ
วัดได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดและประเมินผล
การวัดผลและประเมิ นที่ดีจาเป็ นต้ องเลื อกเครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดและ
ประเมินอย่างเหมาะสม ดังนันเมื
้ ่อทราบแล้ วว่าต้ องวัดผลอะไรที่เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยน และแนวทางการ
วัดหรื อนิยามการวัดที่ชดั เจนแล้ ว ขันต่
้ อมาคือการเลือกเครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดและประเมินผลให้
เหมาะสมและสอดคล้ องกับสิ่งที่ต้องการจะวัดมากที่สดุ ซี่งเครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดและประเมินผล
มี 3 ชนิดด้ วยกัน ได้ แก่ 1) แบบสังเกต ใช้ สาหรับการสังเกตพฤติกรรมหรื อผลที่เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยน
โดยต้ อ งออกแบบให้ ค รอบคลุม ขัน้ การด าเนิ น กิ จ กรรมในระยะ 2 ทัง้ 4 ขัน้ ตอน คื อ ขัน้ ระบุ
วิเคราะห์ปัญ หา และรวบรวมข้ อมูล ขัน้ ออกแบบวางแผนและกาหนดวิธีการแก้ ปัญ หา ขัน้ การ
นาไปใช้ และดาเนินการแก้ ปัญ หา และขัน้ รายงานผลการดาเนินงานและนาเสนอผลงาน 2) การ
ประเมินผลงานด้ วยตนเอง (Self-Assessment) คือ การให้ ผ้ เู รี ยนสะท้ อนถึงผลงานของตนเอง อาจ
เป็ นรู ปแบบการเขียนบันทึกประจาวัน (Diary) ซึ่งหากเลือกให้ ผ้ ูเรี ยนประเมินผลงานด้ วยตนเอง
ผู้สอนจาเป็ นต้ องสอนและอธิ บายวิธีการบันทึกให้ กับผู้เรี ยนอย่างละเอียด โดยแบ่งเป็ นขัน้ ตอน
อย่างชัดเจน เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนบัน ทึกได้ ถูกต้ อง โดยอาจมี หัวข้ อให้ เช่น นักเรี ยนทาอะไรได้ ดี ต้ อง
พยายามอะไรอี ก และอยากปรั บ ปรุ ง อะไร เป็ นต้ น และ 3) การใช้ การตรวจสอบรายการ
(Checklist) แทนการใช้ เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน (Scoring Rubrics) เนื่ อ งจากมี เกณฑ์ ต่างๆ มาก
เกินไป และจาเป็ นต้ องผ่านเกณฑ์แรกก่อนถึงจะสามารถไต่ระดับไปเกณฑ์ในระดับต่อไปได้ ดังนัน้
การใช้ การตรวจสอบรายการโดยพัมนามาจากนิยามการวัดและการประเมินผลที่เกิดกับผู้เรี ยนแล้ ว
ระบุลกั ษณะของพฤติกรรมหรื อการแสดงออกของผู้เรี ยนให้ ครบถ้ วน แล้ วตรวจสอบสิ่งที่ผ้ เู รี ยนมี
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การแสดงออกเกิ ด ขึน้ ในแต่ล ะรายการหรื อไม่ เพื่ อ เป็ น การวัดและประเมิ น ผลที่ เกิ ด กับ ผู้เรี ย น
หลังจากดาเนินกิจกรรมตามรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตและสังคมเรี ยบร้ อยแล้ ว
“อย่างเช่นว่า ปัญหา ขัน้ รับรู้ ปัญหาเนี ่ย เด็กใช้ความคิ ดอะไรอยู่ ต้องวัด
ตัวนัน้ ... มันไม่ได้วดั แค่ตวั ความคิ ดสร้างสรรค์และความคิ ดวิ จารณญาณนะ”
(ผลที เ่ กิ ดกับผูเ้ รี ยน)
ท่านพิ ศทุ ธิ์
“มันไม่ ใช่ แค่ความคิ ดสร้ างสรรค์ นะ มันมี อย่างอื ่นด้วย อย่างขัน้ ที ่หนึ่ งเนี ่ย
ผู้วิจัยต้องไปคิ ดว่ามันจะเกิ ดความคิ ดอะไรในเด็ก...มันจะต้องมี Quote ออกมาว่าเด็กพูดอย่างนี ้
นะ แสดงถึงพฤติ กรรมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ งานต้องสะท้อนว่าพฤติ กรรมอะไร ..ที นี้มนั จะมี
อี กนะว่า สะเต็มไม่จาเป็ นต้องเกิ ด Invent ออกมาอาจจะเป็ นวิ ธีการก็ได้...แต่สะเต็มเป็ นวิ ธีการก็
ได้ มันก็คือ โดดเด่นตรงนี ้แหละ ซึ่ งสิ่ งประดิ ษฐ์ เหล่านัน้ ของสะเต็ม มันต้องตอบสนองความเป็ นอยู่
ในชี วิตเรา แล้วมันอาจจะเป็ นวิ ธีการก็ได้”
(ผลที เ่ กิ ดกับผูเ้ รี ยน)
ท่านพิกลุ
“เหมื อนเราเป็ นนักเรี ยนนะขัน้ นี ้ ฉันกาลังใช้ความคิ ดอะไรอยู่ เพราะฉะนัน้ จะ
ไปวัดตัวนัน้ เหมื อนขัน้ ที ่หนึ่ง ฉันจะวัดความคิ ดสร้างสรรค์นะ ฉันจะวัดความคิ ดสร้างสรรค์ตวั ไหน
ขัน้ ที ่สอง สมมติ ว่าเด็กเกิ ดความคิ ดวิ จารณญาณ จะยังยังไง ก็ไปวัดตัวนัน้ ...ถ้าอันไหน มันออกมา
ได้ว่า มันเกิ ดพฤติ กรรมอะไรบ้างในแต่ละขัน้ เหมื อนขัน้ ระบุปัญหาเด็กจะต้องวัดอะไร...แล้วอย่าง
นีจ้ ะต้องมี แบบวัด แบบสังเกตไหม”
(เครื ่องมื อวัดและประเมิ นผล)
ท่านสุคนธ์
“ทุ ก อั น มั น คื อ การวัด และประเมิ นแบบ Formative ยกเว้ น พฤติ กรรม
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อันนัน้ แน่นอนอยู่แล้ว”
(แนวทางการวัดและประเมิ นผล)
ท่านประภา
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“ Learning Outcome มัน จะเป็ นอะไร ...งั้น มัน ก็ เป็ นกระบวนการเรี ย นรู้
ทั้ง หมดที ่ มัน เกิ ด ขึ้ น เป็ น Learning outcome ท่ า นสุขุม จึ ง แนะน าว่ าว่ า ให้ ใช้ ตัว T ซะ ไอตัว
เทคโนโลยีในการนาเสนอให้กาหนดเป็ นเกณฑ์ ”
(แนวทางการวัดและประเมิ น)
“ผู้เชี ่ยวชาญให้เครื ่ องมื อมาสามอันก่ อน แบบสังเกต ต้องมี อยู่แล้ว อันนี ้คือ
วิ ธีการ อันนีค้ ื อเครื ่องมื อ ก็คือใช้การสังเกตพฤติ กรรม ก็คือ มี แบบสังเกต ออกแบบให้คมุ สี ่ขนั้ คื อ
การสังเกตจะ Design ออกมายังไงก็แล้วแต่ ให้คุมสี ่ขนั้ การประเมิ นผลงาน... Self-assessment
มันคื อ Reflection แต่ว่ามันเป็ น Self-reflection คื อ คิ ดว่า เผอิ ญ ว่า เด็ กก็ เขี ยนกัน เป็ นเหมื อน
diary คื อ ให้เด็กทาทุกวันในสามประเด็น คื อ แต่ว่าตรงนี ้ต้องสอนให้เด็กด้วยนะ แบบว่าให้เขี ยน
ว่าทาอะไรได้ดี ต้องพยายามอะไรอี ก และอยากปรับปรุงอะไร อยากจะพยายามอะไรอี ก ให้ยึดที ่
เป้าหมายแล้วดูว่า ทาอะไรได้ดีแล้ว แล้วอยากจะพยายามอะไรในวันพรุ่ งนี ้ อยากปรับปรุงอะไร
อะไรแบบนี ้ ก็ให้เขี ยนเป็ น Diary...”
(เครื ่องมื อวัดและประเมิ นผล)
ข้อสรุป จาก ท่านสุขมุ , ท่านประณต และท่านประภา
“ออกรู บริ ค มันเยอะไง ถ้างัน้ ให้เป็ น Checklist เช่ น ปัญ หา ระบุลกั ษณะ
ของปัญหาว่ามันจะต้องมี การยืดหยุ่น โยงบริ บท มี STM เกี ่ยวข้องกับชี วิตประจาวัน ต้องเกี ่ยวกับ
ความสนใจกับผู้เรี ยน ต้องเป็ นไปตามเทรน ถ้าเป็ น ก็ Check ไม่ต้องเอารู บริ ค ไม่ต้องดูว่ามันเป็ น
มากน้อยแค่ไหน เพราะว่าคื อเด็กประถม ก็เลยให้เป็ น Checklist ในแต่ละ STEP ก็มีผลงานของ
มันอ่ะ ให้วางแล้วเอาตัวนีม้ าจับ แล้วใส่ Checklist ลงไป”
(ลักษณะของแบบสังเกตพฤติ กรรม)
ท่านประณต
ผลการวิจัยระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนรู้
ตอนที่ 1 ผลของการนารู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคมไปศึกษานา
ร่ อง
1.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม (ฉบับ
นาร่อง)

139
ในส่วนนี ้เป็ นส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจยั ข้ อที่ 1
ด้ วยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพจากผลลัพธ์การดาเนินกิจกรรมระหว่างเรี ยนต่อผลลัพธ์เมื่อกิจกรรม
ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว (Efficiency of Process/Efficiency of Product) คือ ทาการวัดพฤติกรรม
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ก่อนเรี ยน ประเมินผลการทากิจกรรม ผลงานและการร่วมมือกันทางาน
เป็ น ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ (Efficiency of Process) และวัดพฤติกรรมแก้ ปั ญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์ ห ลัง ด าเนิ น กิ จ กรรมเป็ น (Efficiency of Product) โดยก าหนดเกณฑ์ 75/75 ท าการ
ทดลองจัดกิจกรรมกับผู้เรี ยนจานวน 26 คน เป็ นเวลา 16 ชัว่ โมง
ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรี ยนรู้ที่เน้ นจิตและสังคม (ฉบับนาร่อง)
การหาประสิทธิภาพ

N

คะแนน
เต็ม

X

ด้ านกระบวนการ
ด้ านผลผลิต

26

30

26

30

ร้ อยละของ
ค่าเฉลี่ย

เกณฑ์ประเมิน

22.88 3.30

78.18

75

24.82 3.90

82.74

75

S.D.

จากตาราง 9 พบว่า รูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตและสังคม (ฉบับนาร่อง)
มี ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 78.18/82.74 เมื่ อ เที ย บกั บ เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ คื อ 75/75 จากการ
สังเกตการณ์ เรี ยนรู้ของผู้เรี ยนพบว่า ผู้เรี ยนรู้สึกพอใจที่ได้ ลงมือแก้ ปัญหา หรื อประดิษฐ์ กิจกรรม
ตามข้ อตกลงของกลุ่ม กล้ าซักถามเมื่ อเกิดปั ญ หาหรื อต้ องการคาแนะนา และกล้ าแสดงความ
คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ งานกลุม่
สรุ ป ได้ ว่ า รู ป แบบการเรี ย นรู้ โครงงานที่ เน้ นจิ ต และสัง คม (ฉบับ น าร่ อ ง) มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 คือ แสดงถึงคุณภาพของรูปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นว่ารูปแบบ
การเรี ยนรู้ ดังกล่าวทาให้ ผ้ ูเรี ยนที่ เข้ าร่ วมกิ จกรรมมี การแสดงออกถึงพฤติกรรมแก้ ปัญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์
1.2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม (ฉบับปรับปรุง)
จากการศึกษานาร่ อง ทาให้ ผ้ ูวิจยั สามารถพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่
เน้ น จิ ต และสัง คมจากการสัง เกตบทบาทและการปฏิ บัติ กิ จ กรรมของผู้เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ใน
องค์ประกอบที่ 3 ขันการจั
้
ดกิจกรรม พบว่า ในการดาเนินกิจกรรมประกอบด้ วยผู้เข้ าร่วมกิจกรรม 2
กลุ่มคือ 1. กลุ่มผู้สอน และ 2 กลุ่มผู้เรี ยน ผลการสังเกตพบว่า บุคคลทังสองกลุ
้
่มมีขนกิ
ั ้ จกรรมที่
ต่างกัน แต่สนับสนุนกันและกันในช่วงเวลาเดียวกัน แบบคูข่ นาน โดยผู้วิจยั ขอเรี ยกผลการพัฒนา
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รูปแบบการเรี ยนรู้ จากการสังเกตครัง้ นีว้ ่า “รูปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตและสังคม (ฉบับ
ปรับปรุง) โดยมีรายละเอียดแบ่งตามกลุม่ ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม ดังนี ้
1) กลุม่ ผู้สอน
ผู้วิจัยขอเรี ยกแนวทางในการปฏิ บัติกิจ กรรมของผู้ส อนว่า “ระยะการ
จัดการเรี ยนรู้” ซึง่ ประกอบด้ วย 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เตรี ยมความพร้ อม (Preparing) ระยะนี ้ผู้สอนดาเนินกิจกรรม
เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวและเตรี ยมใจผู้เรี ยนให้ มีความพร้ อมในการเข้ าร่วมการเรี ยนรู้ตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ ้น เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจ อยากเรี ยนรู้ อยากทากิจกรรมเป็ นกลุม่ ตลอดจนให้ ผ้ เู รี ยน
มีความมัน่ ใจในทักษะ ความรู้และความสามารถของตนเองในการเข้ าร่วมกิจกรรม
ระยะที่ 2 จัดกิจกรรม (Doing) ระยะนี ้ผู้สอนดาเนินการจัดเตรี ยมสถานที่
และสื่อต่าง ๆ เพื่อส่งเสริ มหรื อเอื ้อต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มของผู้เรี ยน โดยยังคงอัตลักษณ์ ของ
สะเต็ม ศึก ษาในเรื่ องการก าหนดปั ญ หาที่ ส นใจอยากเรี ย นรู้ ของตัวผู้เรี ย น เช่น เตรี ยมค าถาม
เตรี ยมสภาพแวดล้ อม และเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้จะทาให้ ก ารดาเนินกิจกรรมของ
ผู้สอนส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนสามารถระบุหวั ข้ อหรื อสิ่งที่สนใจอยากเรี ยนรู้ภายใต้ ประเด็นหรื อสถานการณ์
ปั ญหาเดียวกัน ในแง่มุมที่หลากหลาย นอกจากนันแล้
้ วการเสริ มแรงยังเป็ นอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วย
กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนอยากเรี ยนรู้ และมีความสุขในการเรี ยน
ระยะที่ 3 ป ระเมิ นผล (Assessment) ระยะนี ้ ผู้ สอนด าเนิ นการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนจากผลการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นตามสภาพจริ ง ผ่านการนาเสนองาน
ด้ วยเทคโนโลยี ตลอดจนนาผลการสังเกตพฤติกรรมและผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมาพิจารณาร่วม
ด้ วย
2) กลุม่ ผู้เรี ยน
ในกลุ่มผู้เรี ยน ผู้วิจยั ขอเรี ยกขันกิ
้ จกรรมของผู้เรี ยน ว่า “ขันการเรี
้
ยนรู้ ” ที่
แสดงถึงกระบวนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนอย่างเป็ นลาดับในการเรี ยนรู้จากสถานการณ์ปัญหาที่ตนเอง
สนใจ ผ่านกระบวนการกลุ่ม ด้ วยการเรี ยนรู้แบบร่วมมือกัน ในลักษณะช่วยกันคิด ช่วยกันทา และ
ช่วยกันพิจารณาผลงานของกลุม่ ด้ วยตัวผู้เรี ยนเอง ขันตอนที
้
่ผ้ เู รี ยนซึง่ ประกอบไปด้ วย 5 ขัน้
ขันที
้ ่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration) ผู้เรี ยนเกิดความสนใจใคร่ร้ ู และ
อยากร่วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยการร่วมกันทางานกลุ่มกับเพื่อนๆ ผู้เรี ยนมีความมัน่ ใจในความรู้
ความสามารถ และทักษะของตนในการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ เป็ นกลุม่
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ขัน้ ที่ 2 ระบุและวิเคราะห์ ปัญ หา (Identification and Analysis) ผู้เรี ยน
ตระหนักถึงปั ญ หารอบตัวและช่วยกันพิจารณาสถานการณ์ ปั ญ หาต่าง ๆ เลือกและระบุหัวข้ อ
ปัญหาที่กลุม่ สนใจอยากเรี ยนรู้
ขัน้ ที่ 3 กาหนดและออกแบบวิธี การแก้ ปั ญ หา (Idea Illumination and
Design) ผู้เรี ยนช่วยกันคิด วิธีการแก้ ปัญหา ประเมินความเหมาะสม ตลอดจนออกแบบวิธีการ
แก้ ปัญหาโดยกาหนดเป็ นขันตอน
้
และร่วมกันวางแผนแก้ ปัญหาที่กลุม่ สนใจ
ขัน้ ที่ 4 ปฏิ บัติ โครงงาน ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง โครงงาน (Invention,
Evaluation and Improvement) ผู้เรี ยนดาเนินการแก้ ปัญหาตามที่กลุ่มได้ วางแผนไว้ ประเมินผล
การแก้ ปัญหาตามวิธีการที่กลุ่มเลือก นาผลการประเมินมาปรับปรุ งหรื อพัฒนาวิธีการแก้ ปัญหา
ของกลุม่ ให้ ดียิ่งขึ ้น
ขัน้ ที่ 5 แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ (Innovation Exchange) ผู้ เรี ย นน าเสนอ
ผลงานของกลุ่ม แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ความรู้ ที่ได้ จากการทางานในกลุ่มของตนกับกลุ่ม อื่น ๆ และ
สะท้ อนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการทางานกลุม่
เพื่อให้ เกิดความชัดเจนยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั แสดงแนวทางในการดาเนินกิจกรรม ของ
“กลุม่ ผู้สอน” และ “กลุม่ ผู้เรี ยน” ที่มีลกั ษณะคูข่ นานกัน ดังตาราง 25
ตาราง 10 แนวทางการดาเนินกิจกรรมตามรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตและสังคม(ฉบับ
ปรับปรุง)
ขัน้ กิ จกรรม
ระยะการจัดการเรียนรู้
สาหรับผูส้ อน
ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อม
(Preparing)
ระยะที่ 2 จัดกิ จกรรม (Doing)

ขัน้ ตอนการเรียนรู้
สาหรับผูเ้ รียน
ขัน้ ที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)
ขัน้ ที่ 2 ระบุและวิเคราะห์ปัญหา
(Identification and Analysis)
ขัน้ ที่ 3 กาหนดและออกแบบวิธกี ารแก้ปัญหา
(Idea Illumination and Design)
ขัน้ ที่ 4 ปฏิบตั โิ ครงงาน ประเมินและปรับปรุง
โครงงาน
(Invention, Evaluation and Improvement)
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ตาราง 10 (ต่อ)
ขัน้ กิ จกรรม
ระยะการจัดการเรียนรู้
สาหรับผูส้ อน
ระยะที่ 3 ประเมิ นผล (Assessment)

ขัน้ ตอนการเรียนรู้
สาหรับผูเ้ รียน
ขัน้ ที่ 5 แลกเปลีย่ นเรียนรู้ (Innovation Exchange)

จากตาราง 10 ระยะการจัดการเรี ยนรู้ สาหรับครูผ้ สู อนแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ
และขัน้ การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนแบ่งออกเป็ น 5 ขัน้ โดยแต่ละส่วนของการดาเนินกิจกรรมระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรี ยนมีการดาเนินกิจกรรมไปพร้ อมกันแบบคู่ขนาน โดยแสดงความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้น
ระหว่างระยะการเรี ยนรู้และข้ อนตอนการเรี ยนรู้ คือ ระยะที่ 1 เตรี ยมความพร้ อม เกิดขึ ้นพร้ อมกับ
ขันการเรี
้
ยนรู้ที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ ระยะที่ 2 จัดกิจกรรม ดาเนินการพร้ อมกับ ขันการเรี
้
ยนรู้ ที่ 2
ขันระบุ
้ และวิเคราะห์ปัญ หา ขันการเรี
้
ยนรู้ ที่ 3 ขันก
้ าหนดและออกแบบวิธีแก้ ปัญหา และขันการ
้
เรี ยนรู้ที่ 4 ขันปฏิ
้ บตั ิโครงงาน ประเมิน และปรับปรุงโครงงาน ระยะที่ 3 ประเมินผลถูกดาเนินการ
ไปพร้ อมกับขันการเรี
้
ยนรู้ที่ 5 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
สรุปได้ ว่า แนวทางการดาเนินกิจกรรมตามรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิต
และสังคม (ฉบับปรับปรุง) แบ่งตามกลุ่มผู้เรี ยนและผู้สอน โดยมีลาดับการเข้ าร่วมกิจกรรมของแต่
ละกลุม่ แยกส่วนกันและดาเนินกิจกรรมคูก่ นั ไป สนับสนุนกันและกันแบบคูข่ นาน
รู ป แบบการเรี ย นรู้ โครงงานที่ เน้ นจิ ต และสั ง คม (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) มี ทั ง้ หมด 5
องค์ประกอบ ดังนี ้
1) หลักการ ที่รองรับและใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการกิจกรรมตามรูปแบบการ
เรี ยนรู้ ไประกอบด้ วยแนวคิดดังต่อไปนี ้
1.1) ปรัชญาพิพฒ
ั นาการนิยม
1.2) ปรัชญาคอนสตรัคติวิสต์
1.3) การคิดวิจารณญาณ
1.4) การคิดสร้ างสรรค์
1.5) ทฤษฎีการเรี ยนรู้อย่างมีความสุข
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กาหนดไว้ 2 วัตถุประสงค์
2.1) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สงู ขึ ้น
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2.2) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือสูงขึ ้น
3) แนวทางดาเนินกิจกรรม ประกอบด้ วย ระยะการจัดกิจกรรมสาหรับผู้สอน 3
ระยะ และขันการเรี
้
ยนรู้สาหรับผู้เรี ยน 5 ขันตอน
้
ดังนาเสนอไปแล้ วในตาราง 10 สามารถสรุปได้ ดงั
ภาพประกอบ 12 ดังนี ้

ภาพประกอบ 11แนวทางดาเนินกิจกรรมของรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตและสังคม
(ฉบับปรับปรุง)
4) บทบาทของผู้สอนกับผู้เรี ยน ในการดาเนินกิจกรรมแต่ละขันตอน
้
ผู้สอนและ
ผู้เรี ยนจะมีบทบาทแตกต่างกันคือ ผู้สอนทาหน้ าที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ตนเองคอยดูแล และให้
คาแนะนาผู้เรี ยน ด้ วยการตังค
้ าถามกระตุ้นการเรี ยนตามหลัก 5 W 1 H ส่วนผู้เรี ยนเรี ยนรู้การทา
กิจกรรมต่าง ๆ ด้ วยการลงมือปฏิบตั ิ การคิด การสืบค้ น การตังค
้ าถาม แสดงความคิดเห็นและรับ
ฟั งความคิดเห็น ร่วมมือกันทางานกลุม่ ตามหัวข้ อที่ตนเองสนใจ
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5) การวัดและประเมินผล ทาการวัดและประเมินผลผู้เรี ยนตามสภาพจริ ง โดย
ประเมินผลก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนเกี่ยวพฤติกรรมแก้ ปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ และ
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือขณะนักเรี ยนร่วมกิจกรรมตามสภาพจริง
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
(ฉบับปรับปรุง)
การนาแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตและสังคม (ฉบับ
ปรับปรุง) ไปทดลองใช้ ในผู้เรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จัดกิจกรรมในคาบลดเวลาเรี ยนเพิ่ม
เวลารู้ และคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนจานวน 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ครัง้ ละ 2 ชัว่ โมงเป็ นเวลา 1 เดือน
ในโรงเรี ยนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเลย เขต 2 โดย
ผู้จดั กิจกรรม ประกอบตัวผู้วิจยั 1 คน ผู้ช่วยนักวิจยั 2 คน และ คุณครูประจาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
6 อีก 1 คน รวมผู้ดาเนินการวิจยั จานวน 4 คน ในการดาเนินการทดลองครัง้ นี ้ มีผ้ เู รี ยนเข้ าร่วม
การทดลอง 34 คน ผู้วิจยั ได้ แบ่งผู้เรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 17 คน และกลุ่มควบคุม 17
คน โดยมีนกั เรี ยนร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังตาราง 11
ตาราง 11 สัดส่วนจานวนผู้เรี ยนกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
รายละเอียด
ผู้เรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
ชาย
หญิง
รวมผู้เรี ยนที่เข้ าร่ วมการวิจัย

จานวน (คน)
กลุม่ ทดลอง

กลุม่ ควบคุม

5
12

6
11

17

17
34

จากตาราง 11 ในการวิจยั ครัง้ นี ้กลุ่มทดลอง เป็ นผู้เรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
จานวน 17 คน แบ่งเป็ นเพศชาย จานวน 5 คน เพศหญิ ง จานวน 12 คน ส่วนกลุ่มควบคุม เป็ น
ผู้เรี ยนระดับ ชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 6 จ านวน 17 คน แบ่ง เป็ น เพศชาย จ านวน 6 คน เพศหญิ ง
จานวน 11 คน มีผ้ เู รี ยนที่เข้ าร่วมการวิจยั ทังหมด
้
34 คน
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สรุปได้ ว่า การวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ที่มีการแบ่งกลุ่มผู้เรี ยนระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองในสัดส่วนที่เท่ากันทังสองกลุ
้
่ม โดยมีจานวนผู้เรี ยนเพศหญิง และเพศชาย
ในแต่ละกลุม่ ใกล้ เคียงกัน
2.1 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตและสังคม (ฉบับ
ปรับปรุง)
ในการศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตและสังคม (ฉบับ
ปรับปรุง) ได้ มีการเก็บข้ อมูลพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมใน
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
เมื่ อทาการจัดกระทา ข้ อมูล สามารถแสดงรายละเอียดเกี่ ยวกับคะแนนเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนพฤติกรรมแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่างหลังร่ วม
กิจกรรมตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตและสังคมและรูปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานปกติ
ของผู้เรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ดังตาราง 12
ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าต่าสุด-สูงสุด ของตัวแปรตาม จาแนกตามกลุม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุม ตามช่วงเวลาการวัด
กลุม่ ควบคุม )N=17(

ตัวแปร
𝐱̄

SD

Min

กลุม่ ทดลอง )N=17(
Max

𝐱̄

SD

Min

Max

พฤติกรรมรับรู้ปัญหา )0 – 5 คะแนน(
ก่อนทดลอง

2.33

1.30

0.00

5.00

2.00

1.16

0.00

4.00

หลังทดลอง

3.63

1.24

1.67

5.00

4.10

1.15

1.33

5.00

พฤติกรรมค้ นหาความจริง )0 – 5 คะแนน(
ก่อนทดลอง

2.23

1.52

0.00

5.00

2.23

1.64

0.00

4.67

หลังทดลอง

3.12

1.27

1.33

5.00

4.16

0.94

2.33

5.00

พฤติกรรมค้ นหาปั ญหา )0 – 5 คะแนน(
ก่อนทดลอง

2.49

1.15

0.67

4.67

2.35

1.23

0.67

5.00

หลังทดลอง

3.82

1.40

0.00

5.00

4.14

1.02

2.00

5.00
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ตาราง 12 (ต่อ)
ตัวแปร

กลุม่ ควบคุม )N=17(
𝐱̄

SD

กลุม่ ทดลอง )N=17(
Min

Max

𝐱̄

SD

Min

Max

พฤติกรรมค้ นหาความคิด )0 – 5 คะแนน(
ก่อนทดลอง

2.51

1.25

0.67

4.33

2.31

1.28

0.67

4.67

หลังทดลอง

2.61

1.36

0.00

5.00

3.49

1.09

1.67

5.00

พฤติกรรมค้ นหาวิธีแก้ ปัญหา )0 – 5 คะแนน(
ก่อนทดลอง

1.98

0.91

0.67

4.33

1.45

0.92

0.00

3.00

หลังทดลอง

2.27

0.84

1.00

4.00

2.29

0.70

1.00

4.00

พฤติกรรมค้ นหาคาตอบ )0 – 5 คะแนน(
ก่อนทดลอง

1.76

0.94

0.00

3.67

2.02

0.83

0.67

4.00

หลังทดลอง

2.35

1.32

1.00

5.00

2.86

1.76

0.00

5.00

พฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ )0 – 30 คะแนน(
ก่อนทดลอง

13.31

3.62

7.34

19.66

12.38

4.56

4.34

19.33

หลังทดลอง

17.80

3.71

11.33

23.67

21.04

4.44

13.00

29.00

ตาราง 12 เมื่อพิจารณาภาพรวมพบว่า พฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ในแต่ละ
ด้ าน ได้ แก่ พฤติกรรมรับรู้ ปัญ หา พฤติกรรมค้ นหาความจริ ง พฤติกรรมค้ นหาปั ญหา พฤติกรรม
ค้ นหาความคิดพฤติกรรมค้ นหาวิธีแก้ ปัญหา และพฤติกรรมค้ นหาคาตอบ พบว่า มี คะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ ้นหลังทดลอง โดยกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม
สรุปได้ ว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนที่ได้ รับการจัด
กิจกรรมตามรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตและสังคมหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนที่ร่วมกิจกรรมรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงาน
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ตาราง 13 ผลการเปรี ยบเทียบความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
และพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์รายด้ านหลังร่วมกิจกรรมของผู้เรี ยนกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุมเมื่อควบคุมคะแนนพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ก่อนร่วมกิจกรรม
แหล่ งความแปรปรวน
พฤติกรรมรับรู้ปัญหา
ความแปรปรวนร่ วม
กลุ่มทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
พฤติกรรมค้ นหาความจริง
ความแปรปรวนร่ วม
กลุ่มทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
พฤติกรรมค้ นหาปั ญหา
ความแปรปรวนร่ วม
กลุ่มทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
พฤติกรรมค้ นหาความคิด
ความแปรปรวนร่ วม
กลุ่มทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
พฤติกรรมค้ นหาวิธีแก้ ปัญหา
ความแปรปรวนร่ วม
กลุ่มทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
พฤติกรรมค้ นหาคาตอบ
ความแปรปรวนร่ วม
กลุ่มทดลอง
ความคลาดเคลื่อน

SS

df

MS

F

P-value

.009
1.882
45.545

1
1
31

.009
1.882
1.469

.006
1.281

.938
1.281

1.195
9.162
38.849

1
1
31

1.195
9.162
1.253

.954
7.311*

.336
.011

.011
.822
48.025

1
1
31

.011
.822
1.549

.007
.530

.935
.472

3.431
7.352
44.827

1
1
31

3.431
7.352
1.446

2.372
5.084*

.134
.031

.893
.107
18.040

1
1
31

.893
.107
.582

1.535
.184

.225
.671

1
1
31

11.607
5.734
2.125

5.463
2.699

.026
.111

11.607
5.734
65.868
*p<.05, **p<.01, SS= Sum of Square, MS = Mean Square
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ตาราง 13 (ต่อ)
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

P-value

พฤติกรรมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ความแปรปรวนร่วม
57.537
1 57.537
3.730
.063
กลุ่มทดลอง
105.072
1 105.072 6.811*
.014
ความคลาดเคลื่อน
45.545
31
1.469
*p<.05, **p<.01, SS= Sum of Square, MS = Mean Square
จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ วมของกลุ่ม ตัวอย่า ง คื อ กลุ่ม
ทดลองที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตและสังคมกับกลุ่มควบคุมที่ได้ รับการจัด
กิจกรรมตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานปกติ ภายหลังจากเข้ าร่ วมกิจกรรมเป็ นเวลา 16 ชัว่ โมง
เมื่ อควบคุมตัวแปรผลคะแนนการทาแบบวัดพฤติกรรมรับรู้ ปัญ หา พฤติกรรมค้ นหาความจริ ง
พฤติกรรมค้ นหาปั ญหา พฤติกรรมค้ นหาความคิดพฤติกรรมค้ นหาวิธีแก้ ปัญหา พฤติกรรมค้ นหา
คาตอบ และพฤติกรรมแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ก่อนการเข้ าร่ วมกิจ กรรม พบว่าผู้เรี ยนทัง้ 2
กลุ่มมี พฤติกรรมแก้ ปัญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ด้ านพฤติกรรมค้ นหาความจริ ง และด้ านพฤติกรรม
ค้ น หาความคิด แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ส่วนพฤติก รรมรั บ รู้ ปั ญ หา
พฤติกรรมค้ นหาปั ญหา พฤติกรรมค้ นหาวิธีแก้ และพฤติกรรมค้ นหาคาตอบของผู้เรี ยนทังสองกลุ
้
่ม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
สรุปได้ วา่ ผู้เรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้ รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่
เน้ น จิ ต และสัง คมมี พ ฤติก รรมแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ด้ านพฤติก รรมค้ น หาความจริ งและ
พฤติกรรมค้ นหาความคิด และในภาพรวมสูงกว่าผู้เรี ยนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โครงงาน
ตอนที่ 3 ผลสรุปการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
จากการนาแผนกิจกรรมตามรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตและสังคมไปทดลอง
ใช้ ในกลุ่มผู้เรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จากการสังเกตการดาเนินกิจกรรมของผู้สอนและการ
เข้ าร่ วมกิจกรรมของผู้เรี ยน ขันการจั
้
ดกิจกรรมตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ ในฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 ใน
ส่ ว นของระยะการจัด การเรี ย นรู้ ของผู้ สอน 3 ระยะ ในระยะ 2 จัด กิ จ กรรม (Doing) มี ก าร
ดาเนินการเป็ นวงรอบอย่างน้ อย 2 รอบ ตรงกับขันตอนการเรี
้
ยนรู้ของผู้เรี ยน 5 ขัน้ คือ ขันที
้ ่ 2 ระบุ
และวิเคราะห์ปัญหา (Identification and Analysis) ขันที
้ ่ 3 กาหนดและออกแบบวิธีการแก้ ปัญหา
(Idea Illumination and Design) ขั น้ ที่ 4 ปฏิ บั ติ โ ครงงาน ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง โครงงาน
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(Invention, Evaluation and Improvement) ผู้เรี ยนเรี ยนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นวงรอบ
เกิดขึ ้นอย่างน้ อย 2 วงรอบ
เมื่อพิจารณาขันการเรี
้
ยนรู้ของผู้เรี ยนและกระบวนการทางานร่วมกันของผู้เรี ยนแล้ ว
อาจกล่าวได้ ว่า ในขัน้ การเรี ยนรู้ ที่ 2 – 4 การดาเนินกิจกรรมเป็ นวงรอบของผู้เรี ยน คือ หลังจาก
ปฏิบตั ิกิจกรรมตามขันการเรี
้
ยนรู้ที่ 2 – 4 รอบที่ 1 แล้ วเมื่อผู้เรี ยนประเมินผลงานตนเอง แล้ วพบว่า
ผลงานยังคงมีจุดที่ต้องปรับปรุง แก้ ไข หรื อพัฒนาให้ ดียิ่งขึ ้น ก็จะนาไปสู่วงรอบที่ 2 เริ่ มที่ขนการ
ั้
เรี ยนรู้ที่ 2 อีกครัง้ คือ ระบุและวิเคราะห์ปัญหาในส่วนที่ต้องการปรับปรุง แก้ ไข หรื อพัฒนา แล้ ว
ดาเนินการต่อไปยังขันที
้ ่ 3 คือ กาหนดวิธีการแก้ ปัญ หา ออกแบบ และวางแผนในสิ่งที่ ต้องการ
ปรับปรุ ง แก้ ไข หรื อพัฒ นาชิน้ งาน ต่อเนื่องไปยังขันการเรี
้
ยนรู้ ที่ 4 คือ ปฏิบตั ิการปรับปรุ ง แก้ ไข
หรื อพัฒ นาผลงาน ตามด้ วยประเมินผลการดาเนินงานของกลุ่มอีกครัง้ หนึ่ง จบวงรอบที่ 2 หาก
ผู้เรี ยนยังพบว่ามีส่วนที่ต้องปรับปรุง แก้ ไข หรื อพัฒนาเพิ่มเติม การปฏิบตั ิโครงงานของผู้เรี ยนจึง
จะเข้ าสู่งวงรอบที่ 3 โดยเริ่ มที่ขนการเรี
ั้
ยนรู้ที่ 2 อีกครัง้ อย่างนี ้ไปเรื่ อย ๆ จนกว่าผู้เรี ยนจะมีความ
พึงพอใจต่อผลการปฏิบตั ิงานของตน จากการวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า ผู้เรี ยนทุกกลุ่มหลังจบขันการ
้
เรี ยนรู้ ที่ 4 ประเมินผลงานของตนเองแล้ ว ยังต้ องการที่จะปรับปรุง แก้ ไข และพัฒ นาผลงานของ
กลุ่มเพิ่มเติม นาไปสู่ขนการเรี
ั้
ยนรู้ที่ 2 – 4 อีกครัง้ หนึ่ง แต่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนด จาก
ขันการเรี
้
ยนรู้ของผู้เรี ยน ทาให้ ระยะการจัดการเรี ยนรู้ ในระยะ 2 จัดกิจกรรม (Doing) ของผู้สอน
เกิ ดขึน้ เป็ นวงรอบเช่นกัน เพราะต้ องมีการเตรี ยมการจัดกิ จกรรมเพื่ อส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ตามขันดั
้ งกล่าว จากข้ อมูลนี ้ สามารถสรุปขันการจั
้
ดกิจกรรมตามรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงาน
ที่เน้ นจิตและสังคม ได้ ดงั ภาพประกอบ 12
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ภาพประกอบ 12 รูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่ อง ประสิ ทธิ ผลของรู ป แบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่ เน้ นจิ ตสังคมเพื่ อส่งเสริ ม
พฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีความมุง่ หมายในการ
วิ จัย 2 ข้ อ คื อ 1) เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ โครงงานที่ เน้ นจิ ต สัง คม และ 2) เพื่ อ ศึ ก ษา
ประสิทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่ เน้ นจิตสังคม โดยศึกษาถึงผลที่เกิดกับผู้เรี ยน คือ
พฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั และพัฒนา เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่
เน้ นจิตสังคม ตามความมุ่งหมายการวิจัยข้ อที่ 1 กลุ่ม ตัวอย่างเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน ด้ านการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์และด้ านการวัดและประเมินผล
จานวน 6 คน ในการเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่มโดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒ นา
รูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
การวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรู ปแบบ
การเรี ย นรู้ โครงงานที่ เ น้ นจิ ต สั ง คม ตามความมุ่ ง หมายการวิ จั ย ข้ อที่ 2 มี ก ารตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของแผนกิจกรรมตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคมที่ผ้ ูวิจัยพัฒ นาขึน้
โดยทาการจัดกิจกรรมกับผู้เรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่มี
บริ บทใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั จานวน 1 ห้ องเรี ยน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 75/75 หลังจากนันท
้ าการวิจยั เชิงทดลองใน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ประสิ ท ธิ ภ าพเป็ นผู้ เรี ย นในระดับ ชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จ านวน 1 ห้ องเรี ย น จากโรงเรี ย น
ประถมศึกษาแห่งหนึ่งในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ที่มีบริ บท
ใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนรู้
โครงงานที่เน้ นจิตสังคม เป็ นผู้เรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ยนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง
ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จานวน 34 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่ม
ทดลอง จานวน 17 คน และกลุ่มควบคุมจานวน 17 คน ทาการวิเคราะห์ผลการทดลองด้ วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลแบ่ งตามระยะการวิจัย ดังนี ้
การวิจยั ระยะที่ 1 แนวคาถามในการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนารูปแบบการ
เรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม (ฉบับนาร่อง)
การวิจยั ระยะที่ 2 แผนกิจกรรมตามรูปแบบการเรี ยนรู้ ตามรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงาน
ที่ เ น้ นจิ ต สั ง คม ที่ ท ดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ E1/E2 เท่ า กั บ 78.18/82.74 และแบบวัด พฤติ ก รรม
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สาหรับผู้เรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีค่าความสอดคล้ องภายใน
แบบแอลฟาทังฉบั
้ บเท่ากับ .798
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนิ นการขอหนังสือรับรองจริ ยธรรมการทาวิจยั ในมนุษย์ จาก
สถาบันยุทธศาสตร์ ทางปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เพื่อขออนุญาตทาการวิจยั
ในมนุษย์นนั ้ คณะกรรมการจริ ยธรรมสาหรับพิจารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์ได้ พิจารณาและ
ออกใบอนุญ าตให้ ผ้ วู ิจยั เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ตามหนังสือรับรองเลขที่ SWUEC/X-224/2561 และ
ได้ รับการลงนามยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั จากผู้ปกครองของผู้เรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ทุก
คน
ในบทนี ้ ผู้วิจยั ขอนาเสนอข้ อมูลการสรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
ตามลาดับ ดังต่อไปนี ้
1. สรุปผลการวิจยั
2. ภิปรายผลการวิจยั
3. ข้ อจากัดในการวิจยั
4. ข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม สรุปตามความมุ่งหมายของ
การวิจยั คือ
1. ผลของการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคมจากการสนทนากลุม่
ผลของการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม พบว่า องค์ประกอบของ
รู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคมเพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ มี 5
องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ หลักการของรูปแบบ ขันการด
้
าเนินกิจกรรม บทบาท
ของผู้สอนและผู้เรี ยน และแนวทางการวัดและประเมินผล ในส่วนของขันการด
้
าเนินกิจกรรม พบว่า
ประกอบด้ วยขันเตรี
้ ยมความพร้ อม และขันการเรี
้
ยนรู้ ของผู้เรี ยน 4 ขัน้ คือ ขันที
้ ่ 1 ระบุ วิเคราะห์
ปั ญ หา และรวบรวมข้ อมูล ขัน้ ที่ 2 ออกแบบ วางแผนและกาหนดวิธีการแก้ ปัญ หา ขันที
้ ่ 3 การ
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นาไปใช้ และดาเนินการแก้ ปัญหา และขันที
้ ่ 4 รายงานผลการดาเนินงานและนาเสนอผลงาน จึงได้
พัฒนาแผนกิจกรรมตามขันการด
้
าเนินกิจกรรมของรูปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น โดยเรี ยกรูปแบบ
การเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นครัง้ นี ้ว่า รูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม (ฉบับนาร่อง) เพื่อนาแผน
กิจกรรมดังกล่าวไปศึกษานาร่ องกับผู้เรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการวิจยั ระยะที่ 2 ต่อไป
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
2.1 ผลของการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรี ยนรู้จากการศึ กษานาร่อง
ก่อนนาไปทดลองใช้ ในกลุ่ม ตัวอย่าง พบว่า รู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่ เน้ นจิ ตสังคมมี ความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภ าพเป็ นไปตามเกณฑ์ 75/75 คือ มีประสิทธิภ าพเท่ากับ 78.18/82.74
แสดงถึงคุณภาพของรูปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นว่ารูปแบบการเรี ยนรู้ดงั กล่าวทาให้ ผ้ เู รี ยนที่เข้ า
ร่วมกิจกรรมมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และจากการสังเกตบทบาท
และการปฏิบตั ิกิจกรรมของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม ในองค์ประกอบที่ 3 ขัน้ การจัดกิจกรรม พบว่า ใน
การดาเนินกิจกรรมประกอบด้ วยผู้เข้ าร่วมกิจกรรม 2 กลุ่มคือ 1. กลุม่ ผู้สอน และ 2 กลุ่มผู้เรี ยน ผล
การสังเกตพบว่า บุคคลทัง้ สองกลุ่มมี ขนั ้ กิจกรรมที่ต่างกัน แต่สนับสนุนกันและกันในช่วงเวลา
เดียวกันแบบคู่ขนาน โดยแนวทางในการจัดกิจกรรมของผู้สอน ซึ่งประกอบด้ วย 3 ระยะ เรี ยกว่า
“ระยะการจัดการเรี ยนรู้ ” คื อ ระยะที่ 1 เตรี ยมความพร้ อม (Preparing) ระยะที่ 2 จัดกิ จ กรรม
(Doing) และระยะที่ 3 ประเมิ นผล (Assessment) ส่วนขัน้ กิ จกรรมของผู้เรี ยน เรี ยกว่า “ขัน้ การ
เรี ย นรู้ ” ประกอบไปด้ ว ย 5 ขัน้ คื อ ขัน้ ที่ 1 เกิ ด แรงบัน ดาลใจ (Inspiration) ขัน้ ที่ 2 ระบุ แ ละ
วิเคราะห์ ปัญ หา (Identification and Analysis) ขัน้ ที่ 3 กาหนดวิธี ก ารแก้ ปัญ หา ออกแบบและ
วางแผน (Idea Illumination, Design and Plan) ขัน้ ที่ 4 ปฏิ บตั ิโครงงาน (Invention, Evaluation
and Improvement) และขัน้ ที่ 5 แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ (Innovation Exchange) ผู้วิจัยเรี ยกรู ป แบบ
การเรี ยนรู้ที่ได้ จากการพัฒนาหลังการศึกษานาร่องว่า “รู ปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
(ฉบับปรับปรุง)” จึงได้ นารูปแบบการเรี ยนรู้นี ้ไปทดลองใช้ เพื่อศึกษาประสิทธิผลต่อไป
2.2 ผลการตรวจสอบประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการเรี ย นรู้ โครงงานที่ เน้ น จิ ตสัง คม
พบว่า พฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 กลุม่ ทดลองและกลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ .05 โดยพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ของผู้เรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ าน
พฤติกรรมค้ นหาความจริ ง และด้ านพฤติกรรมค้ นหาความคิด แตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 ส่วนพฤติกรรมรับรู้ปัญหา พฤติกรรมค้ นหาปั ญหา พฤติกรรมค้ นหาวิธีแก้ และ
พฤติกรรมค้ นหาคาตอบ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
3. จากการสังเกตการดาเนินกิจกรรมของผู้สอนและการเข้ าร่วมกิจกรรมของผู้เรี ยน
ระหว่างการทดลองใช้ รูปแบบการเรี ย นรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม (ฉบับปรับปรุง ) พบว่า ขันการจั
้
ด
กิจกรรม ส่วนของระยะการจัดการเรี ยนรู้ของผู้สอน 3 ระยะนัน้ ในระยะ 2 จัดกิจกรรม (Doing) มี
การดาเนินการเป็ นวงรอบอย่างน้ อย 2 รอบ ตรงกับขันตอนการเรี
้
ยนรู้ ของผู้เรี ยน 5 ขัน้ ในขันที
้ ่2
ระบุ แ ละวิ เคราะห์ ปั ญ หา (Identification and Analysis) ขัน้ ที่ 3 ก าหนดและออกแบบวิ ธี ก าร
แก้ ปัญหา (Idea Illumination, Design and Plan) ขันที
้ ่ 4 ปฏิบตั ิโครงงาน (Invention, Evaluation
and Improvement) ผู้เรี ยนเรี ยนรู้ จากการลงมื อปฏิ บัติกิ จ กรรมเป็ น วงรอบเกิ ด ขึน้ อย่างน้ อย 2
วงรอบเช่นกัน
ผลสรุ ปของการพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนรู้ จากการวิจัยทัง้ สอง 2 ระยะ คือ รู ปแบบการ
เรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม มี 5 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ หลักการของรูปแบบ
ขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรม บทบาทผู้สอนและผู้เรี ยน และการวัดและประเมินผลของรูปแบบ โดย
รูปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น ตังชื
้ ่อ ตามขันการเรี
้
ยนรู้ของผู้เรี ยนว่า 5I Model
อภิปรายผลการวิจัย
ในการอภิปรายผลการจากการศึกษา เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและเห็นความเชื่อมโยงกัน
ของแต่ละระยะในการปฏิบตั งิ านวิจยั ผู้วิจยั ขอนาเสนอการอภิปรายตามระยะการวิจยั ดังนี ้
การวิจยั ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้จากการสนทนากลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
จากการศึกษารูปแบบการเรี ยนรู้ ของเอกสารที่ผ่านมา ระบุว่า รูปแบบการเรี ยนรู้
มี 4 องค์ ป ระกอบ คื อ หลัก การของรู ป แบบ วัต ถุป ระสงค์ ข องรู ป แบบ ขัน้ ตอนหรื อ ขัน้ การจัด
กิจกรรม และแนวทางการวัดและประเมินผล เมื่อได้ นาองค์ประกอบดังกล่าวมาเป็ นหัวข้ อในการ
สนทนากลุ่ม เพื่ อหาข้ อสรุ ปในการสร้ างรู ปแบบการเรี ยนรู้ จึงพบว่า องค์ประกอบที่ควรกาหนด
เพิ่มเติม คือ บทบาทของผู้สอนและผู้เรี ยน เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการนารูปแบบการเรี ยนรู้ไปใช้
สาหรับผู้ปฏิบตั ิ การกาหนดบทบาทของผู้สอนและผู้เรี ยน นันสอดคล้
้
องกับ การนาเสนอรู ปแบบ
การเรี ยนรู้ ในประเด็น ระบบสังคม ของจอยซ์และเวล (Joyce Bruce R. and Weil, 2015: 1-348)
ที่มองว่า ระบบสังคมเป็ นส่วนหนึ่งในรู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและ
ความสัม พันธ์ ระหว่างผู้เรี ย นกับ ผู้ส อนซึ่งแตกต่างกัน ไปในแต่ล ะรู ป แบบการเรี ยนรู้ หรื อแต่ล ะ
ขันตอนในการด
้
าเนินกิจกรรมของรูปแบบการเรี ยนรู้นนั ้ ๆ เช่นเดียวผลการพัฒนารูปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่ อส่งเสริ ม ความสามารถในการคิด แก้ ปั ญ หาอย่างมี วิจ ารณญาณ ของนักเรี ยนชัน้
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ประถมศึกษาปี ที่ 5 ของ อารยา ช่ออังชัญ (2553:190) และ โสภิ ดา ทัดพินิจ (2548) ที่ พัฒ นา
รูปแบบการเรี ยนการสอนที่สง่ เสริมความสามารถในการใช้ กระบวนการพยาบาลและทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ได้ ระบุว่าระบบสังคมเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบการเรี ยนรู้ที่อธิบาย
เกี่ยวกับบทบาทของผู้สอนและผู้เรี ยนเช่นกัน จะเห็นว่าผลสรุปด้ านองค์ประกอบของรู ปแบบการ
เรี ย นรู้ นัน้ ส่ ว นใหญ่ ผ้ ูเชี่ ย วชาญยัง คงองค์ ป ระกอบเดิม ไว้ เนื่ อ งจากองค์ ป ระกอบดัง กล่ า วมี
ความสาคัญต่อการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้และการนารูปแบบการเรี ยนรู้ไปใช้ ส่วนองค์ประกอบ
ด้ านหลักการของรูปแบบการเรี ยน ผู้เชี่ยวชาญยังคงเสนอให้ ใช้ หลักการเดิมของแนวคิดที่นามาใช้
พัฒนา โดยเพิ่ม ทฤษฎีการเรี ยนรู้ อย่างมีความสุข เพียงหนึ่งทฤษฎี เพื่อรองรับรู ปแบบการเรี ยนรู้
เนื่องจากการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคมในงานวิจยั ฉบับนี ้ เป็ นรูปแบบการ
เรี ยนรู้ที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้เป็ นกลุ่มในสิ่งที่ตนเองสนใจ สัมผัสกับสถานการณ์จริ งของโลก
ภายนอก โดยมีผ้ สู อนเป็ นผู้ดแู ล สังเกต และให้ คาแนะนาอย่างใกล้ ชิด ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความสุขใน
การเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับ ทฤษฎีการเรี ยนรู้อย่างมีความสุขของ กิติยวดี บุญซื่อ และคณะ (2540)
ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู้ที่ดีที่สดุ เกิดจากการได้ สมั ผัส และสัมพันธ์ กับของจริ งและธรรมชาติ การเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ตนเอง และบุคคลรอบข้ าง จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนปรับตัวได้ อย่างเหมาะสมกับ
สิ่งแวดล้ อมรอบตัว
การวิจยั ระยะที่ 2 ของรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
ในการอภิ ป รายผลการวิ จัย ระยะนี ้ ผู้ วิ จัย ขอน าอภิ ป รายใน 2ป ระเด็ น คื อ
อภิปรายผลการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม(ฉบับนาร่อง) และ
อภิ ปรายผลการทดสอบประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่ เน้ นจิตสัง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม
1.1 การทดสอบประสิทธิ ภ าพของแผนกิ จกรรมตามรู ปแบบการเรี ยนรู้
โครงงานที่ เ น้ นจิ ต สั ง คม พบว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 75/75 เมื่ อ ทดสอบแล้ ว ได้ ค่ า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 78.18/82.74 สอดคล้ องกับแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, มกราคม มิถุนายน: 5-20) กล่าวถึงเกณฑ์ประสิทธิภาพว่า กรณี ของชุดการสอนที่มีเนื ้อหาสาระเพื่อพัฒนา
จิ ตพิ สัยของผู้เรี ยน นัน้ จะต้ องใช้ ระยะเวลาในการไปฝึ ก ฝนพัฒ นา ไม่สามารถทาให้ ถึง เกณฑ์
ระดับสูงได้ จึงอนุโลมให้ ตงต
ั ้ ่าลงคือ 75/75 ซึ่ งเป็ นความพอใจระดับต่าสุด และในขณะเดียวกัน
การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคมในครัง้ นี ้ เป็ นการทดสอบ
ประสิทธิภาพภาคสนาม กล่าวคือ เป็ นการทดสอบประสิทธิภาพกับผู้เรี ยนทังชั
้ น้ ผลลัพทธ์ในการ
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ทดสอบประสิทธิ ภาพควรใกล้ เคียงกับเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ คือหากค่าประสอทธิ ภาพที่ได้ สูงกว่าเกณฑ์
เกิ น 2.5 จึ ง ยอมรั บ ได้ ว่ า รู ป แบบการเรี ย นรู้ โครงงานที่ เน้ นจิ ต สัง คมที่ ผ้ ู วิ จัย พั ฒ นาขึ น้ นี ้ มี
ประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ นนั ้ เอง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ งานวิจัยของ สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี
(2559) ที่ ท าการพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ งรุ กส าหรับ คณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ ได้ พฒ
ั นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ POARE Model ขึ ้น ซึ่งได้ กาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ
เท่ากับ 75/75 เนื่องจากรูปแบบการเรี ยนรู้ดงั กล่าวมีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาจิตลักษณะของ
คณะจารย์ที่เป็ นจิตพิสยั และต้ องใช้ เวลาในการฝึ กฝนและพัฒนาเช่นเดียวกัน ซึ่งพบว่ารูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ดงั กล่าวมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
1.2 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคมหลังการศึกษา
นาร่อง เมื่อได้ นารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคมไปศึกษานาร่อง ผู้วิจยั ได้ ทาการสังเกต
ผู้เรี ยนและผู้ส อนขณะดาเนินกิจ กรรม ทาให้ พ บว่า องค์ประกอบที่ 3 ของการจัดการเรี ยนรู้ ใน
หัวข้ อ แนวการจัดกิจกรรม ที่ผ้ วู ิจยั ระบุไว้ ในตอนต้ น คือ มี 1 ขันเตรี
้ ยมความพร้ อมสาหรับผู้สอน
และ 4 ขัน้ การเรี ยนรู้ สาหรับผู้เรี ยน นัน้ ต้ องดาเนินการปรับเปลี่ ยนแนวทางดาเนินกิ จกรรมใหม่
เนื่องจากในการเข้ าร่ วมกิจกรรมของคนทังสองกลุ
้
่ม ผู้วิจยั สังเกตเห็นว่า การดาเนินกิจกรรมของ
ผู้เรี ยนและผู้สอนมีลักษณะเป็ นการดาเนินกิจกรรมแบบคู่ขนานและเป็ นกิจกรรมที่สนับสนุนกัน
และกันเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ แสดงออกถึงพฤติกรรมการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือและพฤติกรรม
แก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ โดยพัฒ นาแนวการจัด กิ จ กรรมใหม่เป็ น แนวทางการจัดการเรี ยนรู้
สาหรับผู้สอน 3 ระยะ คือ ระยะ 1 เตรี ยมความพร้ อม ในขันนี
้ ้ผู้สอนดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้
ทราบความต้ องการในการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความมั่นใจในทักษะและความรู้ ของ
ตนเอง สอดคล้ องกับ ครอนบาค (1977:393) ที่ระบุว่า การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
ทักษะนัน้ ผู้สอนจะต้ องประเมินความสามารถของผู้เรี ยนก่อนและเพิ่มทักษะที่ผ้ สู อนเห็นว่ายังไม่
เพียงพอต่อการเรี ยนรู้ทกั ษะใหม่ๆ ระยะ 2 จัดกิจกรรม ระยะนี ้ผู้สอนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ล งมือ
ปฏิ บัติ กิ จ กรรมด้ ว ยตนเอง โดยมี ก ารล าดับ กิ จ กรรมจากทัก ษะพื น้ ฐานไปสู่ทัก ษะที่ มี ค วาม
สลับซับซ้ อนขึน้ โดยผู้ส อนคอยสังเกตและให้ คาแนะนาแก่ผ้ ูเรี ยนอย่างใกล้ คิด ตัง้ คาถามมี ให้
รางวัล แก่ ก ลุ่ ม ผู้ เรี ย นที่ ท าตามเงื่ อ นไขในการจัด กิ จ กรรมได้ ส าเร็ จ สอดคล้ อง ครอนบาค
(1977:393) ที่ ระบุ ว่ า การฝึ ก ทัก ษะปฏิ บัติ แ ก่ ผ้ ูเรี ย นนัน้ ผู้ สอนต้ อ งมี ก ารจัด ขัน้ ตอนการฝึ ก
ตามลาดับ จากทักษะที่ง่ายไปสู่ทกั ษะที่ยาก โดยต้ องมีการสาธิตหรื ออธิบายแนะนา เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
เห็นรายละเอียดที่ชดั เจนขึ ้นหากผู้เรี ยนเกิดข้ อสงสัยและควรให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกปฏิบตั ิจริ งและให้ การ
เสริมแรงเป็ นระยะระหว่างการฝึ กทักษะ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทราบความก้ าวหน้ าของตนเอง และระยะ
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3 ประเมินผล ขันนี
้ ผ้ ้ ูสอนดาเนินการประเมินผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนจากผลการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึน้
ตามสภาพจริ ง ผ่านการนาเสนองานด้ วยเทคโนโลยี ตลอดจนนาผลการสังเกตพฤติกรรมและผล
การปฏิบตั ิงานที่ผ่านมาพิจารณาร่วม สอดคล้ องกับ (สมชาย รัตนทองคา. 2554: 152) ที่กล่าวว่า
ลักษณะสาคัญของการประเมินสภาพจริ งนัน้ การจัดการเรี ยนรู้ควรเป็ นไปตามความต้ องการของ
ผู้เรี ยน เน้ นกระบวนการเรี ยนรู้และผลผลิต โดยพิจารณาว่าทาไมผู้เรี ยนจึงเกิดการเรี ยนรู้ ตลอดจน
กระตุ้นและอานวยความสะดวกต่างๆให้ แก่ผ้ เู รี ยน ส่วนขันการเรี
้
ยนรู้สาหรับผู้เรี ยน 5 ขัน้ คือ ขันที
้ ่
1 เกิดแรงบันดาลใจ ผู้เรี ยนมีความสนใจใคร่ร้ ู และอยากจะเรี ยนรู้ตามกิจกรรมที่ผ้ สู อนกาหนดขึ ้น
ขันที
้ ่ 2 ระบุและวิเคราะห์ปัญหา ผู้เรี ยนดาเนินการหาและระบุหวั ข้ อที่ ตนเองสนใจอยากจะเรี ยนรู้
หรื อแก้ ปัญ หา โดยหัวข้ อดังกล่าวมาจากสถานการณ์ รอบตัวที่เกิดขึ ้นในชีวิตจริ ง ขันที
้ ่ 3 กาหนด
วิธีการแก้ ปัญ หา ออกแบบ และวางแผน ผู้เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวิธีแก้ ปัญหาที่หลากหลาย
คัดเลือกวิธีการที่เหมาะสม และร่ วมกันออกแบบวางแผนการแก้ ปัญหา ขัน้ ที่ 4 ปฏิบตั ิโครงงาน
ผู้เรี ยนลงมือปฏิบตั ิโครงงานตามแผนที่กลุ่มระบุไว้ ทาการประเมินผลงานและปรับปรุงโครงงาน
และขันที
้ ่ 5 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนนาผลงานออกมาจัดแสดงต่อสาธารณชน และแลกเปลี่ยนถึง
วิธีการดาเนินการได้ มาซึ่งผลงานดังกล่าว และอธิบายความสาคัญของผลงานที่กลุ่มพัฒ นาขึน้
โดยขันตอนเหล่
้
านี ้เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่เกิดในตัวผู้เรี ยนขณะร่วมกันปฏิบตั ิโครงงานเป็ นกลุ่ม
ซึ่งขันการเรี
้
ยนรู้เหล่านี ้ผู้เรี ยนได้ รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้ อมและระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอนในขณะ
ทากิ จ กรรมร่ วมกัน เป็ นล าดับ สอดคล้ องกับ แนวคิด ของ Bandura (1977 อ้ างถึงใน สมโภชน์
เอี่ยมสุภาษิต. 2553: 48-49) ที่ระบุวา่ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ได้ เกิดขึ ้นแล้ ว แม้ จะยังไม่ได้ แสดงออก
โดยเน้ นการเปลี่ยนแปลงภายใน พฤติกรรมของบุคคลนันเกิ
้ ดขึ ้นจากปั จจัยสิ่งแวดล้ อม ปั จจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยทางด้ านพฤติกรรมที่กาหนดซึง่ กันและกัน
2. การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการเรี ยนรู้
ในการทดสอบประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการเรี ย นรู้ พบว่า หลัง การจัด
กิจกรรมตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่ม ควบคุม อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2554:
269) ได้ กล่าวถึงความสาคัญของโครงงานว่าเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่มงุ่ เน้ นที่ตวั ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
มุง่ เน้ นการปฏิบตั ิจริง การเรี ยนรู้แบบโครงงานนันจะช่
้ วยฝึ กทักษะพื ้นฐานในการเรี ยนรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยน
ด้ วยความคิดอย่างเป็ นระบบ รู้จกั แสวงหาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้หลากหลาย มีทกั ษะการทางาน
ร่ วมกับผู้อื่น มีทักษะการตัง้ คาถามและรู้ จักวิธีแสวงหาคาตอบ มี ทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน
ตลอดจนรู้จักคิดและตัดสินใจในการสร้ างทางเลือกอย่างมีเหตุผล จึงทาให้ ผ้ ูเรี ยนที่ได้ รับการจัด
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กิ จ กรรมตามรู ป แบบการเรี ย นรู้ โครงงานที่ เน้ น จิ ต และสัง คม ผู้เรี ย นกลุ่ม ทดลองมี พ ฤติก รรม
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สงู กว่ากลุม่ ควบคุม
การนาผลการวิจัยไปใช้
รูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นในครัง้ นี ้ มีองค์ประกอบ
ด้ าน แนวการจัดกิจกรรม แก่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม คือ ผู้สอนและผู้เรี ยนอย่างชัดเจน ที่สอดคล้ องกั บ
สภาพการเรี ยนการสอนที่เกิดขึ ้นจริ งให้ ห้องเรี ยน ว่าการดาเนินกิจกรรมของผู้สอนดาเนินคูข่ นานไป
ในช่วงเวลาเดียวกันกับการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ทาให้ การออกแบบกิจกรรมสาหรับผู้สอนง่ายและ
ชัดเจนยิ่งขึ ้นสาหรับการสอนโครงงานในผู้เรี ยนทุกระดับ
ข้ อเสนอแนะ
1. ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคม ที่ศกึ ษาใน
ผู้เรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 และทาการศึกษาเฉพาะโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เลย เขต 2 ดังนันจึ
้ งควรทาการศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการ
เรี ยนรู้ในผู้เรี ยนระดับอื่นๆและในพื ้นที่วิจยั ที่มีบริ บทอื่นด้ วย
2. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตสังคมครัง้ นี ้ ศึกษา
เฉพาะผลที่เป็ นพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ดังนัน้ ควรศึกษาอื่นๆที่เกิดขึ ้นในกระบวนการ
เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนร่วมด้ วย เช่น พฤติกรรมการเรี ย นรู้แบบร่วมมือ ทักษะการคิดสร้ างสรรค์ ทักษะ
การคิดวิจารณญาณ เป็ นต้ น
3. การศึกษาวิจัยในครัง้ นีไ้ ม่ได้ ทาการศึกษา ความคงทนของพฤติกรรมแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์หลังร่ วมกิ จ กรรม เนื่ องจากผู้วิจัยมี ระยะเวลาในการท าวิจัยจ ากัด ดัง นัน้ ควร
ติดตามพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์หลังร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ในการกาหนดแผนกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ โครงงานที่เน้ นจิตสังคม ผู้สอน
จะต้ องออกแบบกิจกรรมในแต่ละแผนให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ร่วมกัน และมีการกาหนดเงื่อนไข กติกา
หรื อการเสริ มแรงระหว่างการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทราบความก้ าวหน้ าของตนเอง และ
ควรจดบันทึกหลังดาเนินกิจกรรม เพื่อนาข้ อมูลดังกล่าว
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ภาคผนวก
การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครือ่ งมือ
(Item – Objective Congruence Index: IOC)
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ตาราง 14 การวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้ องจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ด้ านเนื ้อหาของแบบวัดพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
สถานการณ์

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
รวม
IOC
การแปลผล
1 2 3
(∑r)
ข้อที่ 1 ระบุปัญหาจากสถานการณ์ทก่ี าหนดได้
สถานการณ์ท่ี 1
1 1 1
3
1
คัดเลือก
สถานการณ์ท่ี 2
1 1 1
3
1
คัดเลือก
สถานการณ์ท่ี 3
1 1 1
3
1
คัดเลือก
สถานการณ์ท่ี 4
1 1 1
3
1
คัดเลือก
ข้อที่ 2 อธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปั ญหาจากสถานการณ์ทก่ี าหนดได้
สถานการณ์ท่ี 1
-1 1 1
1
0.33*
ปรับเปลีย่ นข้อคาถาม
สถานการณ์ท่ี 2
-1 1 1
1
0.33*
ปรับเปลีย่ นข้อคาถาม
สถานการณ์ท่ี 3
-1 1 1
1
0.33*
ปรับเปลีย่ นข้อคาถาม
สถานการณ์ท่ี 4
-1 1 1
1
0.33*
ปรับเปลีย่ นข้อคาถาม
ข้อที่ 3 ระบุปัญหาทีต่ อ้ งการแก้ไขจากสถานการณ์ จากการจัดลาดับความสาคัญของสถานการณ์
ได้
สถานการณ์ท่ี 1
1 1 1
3
1
คัดเลือก
สถานการณ์ท่ี 2
1 1 1
3
1
คัดเลือก
สถานการณ์ท่ี 3
1 1 1
3
1
คัดเลือก
สถานการณ์ท่ี 4
1 1 1
3
1
คัดเลือก
ข้อที่ 4 คิดวิธกี ารแก้ปัญหาทีห่ ลากหลาย แปลกใหม่ ได้
สถานการณ์ท่ี 1
1 1 1
3
1
คัดเลือก
สถานการณ์ท่ี 2
1 1 1
3
1
คัดเลือก
สถานการณ์ท่ี 3
1 1 1
3
1
คัดเลือก
สถานการณ์ท่ี 4
1 1 1
3
1
คัดเลือก
ข้อที่ 5 ระบุขอ้ ดี ข้อเสียของวิธกี ารแก้ปัญหาได้
สถานการณ์ท่ี 1
1 1 1
3
1
คัดเลือก
สถานการณ์ท่ี 2
1 1 1
3
1
คัดเลือก
สถานการณ์ท่ี 3
1 1 1
3
1
คัดเลือก
สถานการณ์ท่ี 4
1 1 1
3
1
คัดเลือก
หมายเหตุ* ดัชนีความสอดคล้องน้อยกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด (<.50) จึงปรับเปลีย่ นข้อคาถามตามข้อเสนอแนะ
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ตาราง 14 )ต่อ(
สถานการณ์

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
รวม
IOC
1 2 3
(∑r)
ข้อที่ 6 กาหนดวิธกี ารและขัน้ ตอนแก้ปัญหาอย่างระบบ และเข้าใจง่าย
สถานการณ์ท่ี 1
1 1 1
3
1
สถานการณ์ท่ี 2
1 1 1
3
1
สถานการณ์ท่ี 3
1 1 1
3
1
สถานการณ์ท่ี 4
1 1 1
3
1

การแปลผล

คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก

หมายเหตุ* ดัชนีความสอดคล้องน้อยกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด (<.50) จึงปรับเปลีย่ นข้อคาถามตามขาเสนอแนะ
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ตาราง 15 การวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้ องจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ด้ านเนื ้อหาของแผนกิจกรรม ตามแนวทางการดาเนินกิจกรรมของผู้สอน (PDA)ของรูปแบบการ
เรี ยนรู้โครงงานที่เน้ นจิตและสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
แผนกิ จกรรม
ตามแนวทาง PDA
ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อม (Preparing)
กิจกรรมที่ 1 (จัดกิจกรรมกระตุน้ ความ
สนใจ(
กิจกรรมที่ 1 )เตรียมผูเ้ รียนวิธกี ารร่วม
กิจกรรม(
กิจกรรมที่ 1 )จัดกลุ่มผูเ้ รียนคละความรู/้
สามารถ(
ระยะที่ 2 จัดกิ จกรรม (Doing)
กิจกรรมที่ 2 )ตัง้ คาถามกระตุน้ ความสนใจ/
แนะนา(
กิจกรรมที่ 2 )จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์จาเป็ น(
กิจกรรมที่ 2 )ตอบคาถามหรือข้อสงสัย(
กิจกรรมที่ 3 )ตัง้ คาถามกระตุน้ ความสนใจ/
แนะนา(
กิจกรรมที่ 3 )จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์จาเป็ น(
กิจกรรมที่ 3 )ตอบคาถามหรือข้อสงสัย(
กิจกรรมที่ 4 )ตัง้ คาถามกระตุน้ ความสนใจ/
แนะนา(
กิจกรรมที่ 4 )จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์จาเป็ น(
กิจกรรมที่ 4 )ตอบคาถามหรือข้อสงสัย(
กิจกรรมที่ 5 )ตัง้ คาถามกระตุน้ ความสนใจ/
แนะนา(
กิจกรรมที่ 5 )จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์จาเป็ น(

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1 2 3

รวม IOC
(∑r)

การแปลผล

1

1

1

3

1

1

-1

1

1

1

1

1

3

0.33* เปลีย่ น
กิจกรรม
1
คัดเลือก

1

1

1

3

1

คัดเลือก

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

1
1
1

คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก

0
1
1

1
1
1

1
1
1

2
3
3

0.67 ปรับกิจกรรม
1
คัดเลือก
1
คัดเลือก

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

1
1
1

-1

1

1

1

0.33* เปลีย่ น
กิจกรรม

คัดเลือก

คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก

หมายเหตุ* ค่าดัชนีความสอดคล้องน้อยกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด (<.50) จึงเปลีย่ นกิจกรรมตามคาแนะนา
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ตาราง 15 )ต่อ(
แผนกิ จกรรม
ผูเ้ ชี่ยวชาญ รวม
ตามแนวทาง PDA
1 2 3 (∑r)
กิจกรรมที่ 5 )ตอบคาถามหรือข้อสงสัย(
1 1 1 3
กิจกรรมที่ 6 )ตัง้ คาถามกระตุน้ ความสนใจ/ 1 1 -1 1
แนะนา(
กิจกรรมที่ 6 )จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์จาเป็ น(
-1 1 1 1

IOC

การแปลผล

1
คัดเลือก
0.33* เปลีย่ น
กิจกรรม
0.33* เปลีย่ น
กิจกรรม
1
คัดเลือก
1
คัดเลือก

กิจกรรมที่ 6 )ตอบคาถามหรือข้อสงสัย(
1
กิจกรรมที่ 7 )ตัง้ คาถามกระตุน้ ความสนใจ/ 1
แนะนา(
กิจกรรมที่ 7 )จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์จาเป็ น(
-1

1
1

1
1

3
3

1

1

1

กิจกรรมที่ 7 )ตอบคาถามหรือข้อสงสัย(
ระยะที่ 3 ประเมิ นผล (Assessment)
กิจกรรมที่ 8 )เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนเสนอ
ผลงาน(
กิจกรรมที่ 8 )ประเมินผลการร่วมกิจกรรม
ภาพรวม(

1

1

1

3

0.33* เปลีย่ น
กิจกรรม
1
คัดเลือก

1

1

1

3

1

0

1

1

2

0.67 ปรับกิจกรรม

คัดเลือก

หมายเหตุ* ค่าดัชนีความสอดคล้องน้อยกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด (<.50) จึงเปลีย่ นกิจกรรมตามคาแนะนา
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ตาราง 16 การวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้ องจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ด้ านเนื ้อหาของแผนกิจกรรม ตามขันการเรี
้
ยนรู้ (5Is) ของผู้เรี ยน ของรูปแบบการเรี ยนรู้โครงงานที่
เน้ นจิตและสังคมเพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6
แผนกิ จกรรม
ผูเ้ ชี่ยวชาญ รวม IOC การแปล
ตามขัน้ การเรียนรู้ 5Is
ผล
1 2 3 (∑r)
ขัน้ ที่ 1 เกิ ดแรงบันดาลใจ (Inspiration)
กิจกรรมที่ 1 (ผูเ้ รียนสนใจใคร่ร(ู้
1 0 1
2 0.67 ปรับกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 )ผูเ้ รียนอยากร่วมกิจกรรมกลุ่ม(
1 1 1
3
1 คัดเลือก
กิจกรรมที่ 1 )ผูเ้ รียนมันใจในความรู
่
/้ สามารถ/
1 1 1
3
1 คัดเลือก
ทักษะ(
ขัน้ ที่ 2 ระบุและวิ เคราะห์ปัญหา (Identification and Analysis)
กิจกรรมที่ 2 (ผูเ้ รียนตระหนักถึงปั ญหารอบตัว(
1 1 1
3
1 คัดเลือก
กิจกรรมที่ 2 )ผูเ้ รียนระบุปัญหาทีอ่ ยากเรียนรู(้
1 1 1
3
1 คัดเลือก
ขัน้ ที่ 3 กาหนดวิ ธีการแก้ปัญหา ออกแบบ และวางแผน (Idea Illumination, Design and
Plan)
กิจกรรมที่ 3 (ผูเ้ รียนคิดวิธแี ก้ปัญหาได้
1 1 0
2 0.67 ปรับกิจกรรม
หลากหลาย(
กิจกรรมที่ 3 )ผูเ้ รียนประเมินวิธแี ก้ปัญหา(
1 1 1
3
1 คัดเลือก
กิจกรรมที่ 3 (ผูเ้ รียนออกแบบวิธกี ารแก้ปัญหา( 1 1 1
3
1 คัดเลือก
กิจกรรมที่ 3 )ผูเ้ รียนวางแผนดาเนินการ
1 1 1
3
1 คัดเลือก
แก้ปัญหา(
ขัน้ ที่ 4 ปฏิ บตั ิ ประเมิ น และปรับปรุงโครงงาน (Invention, Evaluation and
Improvement)
กิจกรรมที่ 4 (ผูเ้ รียนดาเนินการแก้ปัญหาตาม
1 1 1
3
1 คัดเลือก
แผน(
กิจกรรมที่ 5 )ผูเ้ รียนประเมินผลการแก้ปัญหา(
1 1 1
3
1 คัดเลือก
กิจกรรมที่ 6 (ผูเ้ รียนปรับปรุงหรือพัฒนาผลงาน( 1 1 1
3
1 คัดเลือก
กิจกรรมที่ 7 (ผูเ้ รียนปรับปรุงหรือพัฒนาผลงาน( 1 1 1
3
1 คัดเลือก
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ตาราง 16 )ต่อ(
แผนกิ จกรรม
ผูเ้ ชี่ยวชาญ รวม IOC การแปล
ตามขัน้ การเรียนรู้ 5Is
ผล
1 2 3 (∑r)
ขัน้ ที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Innovation Exchange)
กิจกรรมที่ 8 (ผูเ้ รียนนาเสนอผลงานกลุ่ม(
1 1 1
3
1 คัดเลือก
กิจกรรมที่ 8 )ผูเ้ รียนแลกเปลีย่ นเรียนรูค้ วามรูจ้ าก 1 1 1
3
1 คัดเลือก
ผลงาน(
กิจกรรมที่ 8 (ผูเ้ รียนิ่งทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการทา
1 1 1
3
1 คัดเลือก
โครงงาน(

ประวัติผเู้ ขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

ฐิ ญาณา สุภทั รชยาภูมิ
11 พฤษภาคม 2528
จังหวัดเลย
พ.ศ. 2544 มัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
พ.ศ. 2547 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเลยพิทยาคม
พ.ศ. 2552 ปริญญาตรี (กศ.บ.) วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2562 ปริญญาเอก (ปร.ด.) การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
1750/46 ศุภาลัยพรี เมียร์ แอท อโศก
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

