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55253902: สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
ค าส าคญั:  รูปแบบการสอน / ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์/ นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 
 พีชญาณ์  พานะกิจ: การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ:์ ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพนัธุ,์ อ.ดร.ประเสริฐ  มงคล และ อ.ดร.ยวุรี  
ผลพนัธิน.   421 หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 3) เพ่ือขยายผลรูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 24 คน ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย รูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ      
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใชรู้ปแบบ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบความสามารถ    
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และแบบประเมินนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ค่าร้อยละ ค่าทีแบบไม่อิสระ (t- test for dependent samples) และการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจยั พบวา่ 

1. รูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน    
ชั้นประถมศึกษา  มีช่ือวา่ “PEACE  Model” มี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) หลกัการเนน้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนเองอยา่งเป็นระบบ โดย
ใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง กระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบติักิจกรรมท่ีเนน้การร่วมมือกนั และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์2) วตัถุประสงค ์เพ่ือพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย 5 ขั้น  คือ (1) ขั้นท่ี 1 การน าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P)  
(2) ขั้นท่ี 2 การสร้างความสนใจร่วมกนัระหวา่งครูและนกัเรียน  (Engaging : E)  (3) ขั้นท่ี 3  การวิเคราะห์ (Analyzing : A ) (4) ขั้นท่ี 4 การจ าแนก
(Classifying : C) (5) ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluating : E )  4) การวดัและประเมินผล 2  ดา้น คือ ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค์  และดา้นนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ และ 5) เง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบไปใชใ้ห้ประสบผลส าเร็จ ประกอบดว้ย    
(1) ผูส้อนมีบทบาทในการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน มีการใช้ค าถามท่ีสร้างสรรค์ ทรงพลงั (2) ผูเ้รียน        
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้และร่วมมือกันเพ่ือสร้างความรู้ (3) ใช้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน และรูปแบบ     
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.12/80.12 

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์  
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา มีดงัน้ี 2.1) หลงัเรียนนกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคสู์งกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 2.2) นักเรียนท่ีมีความสามารถพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกัน มีพฒันาการความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัสูง และ 2.3) นกัเรียนมีพฒันาการดา้นนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี   

3. ผลการขยายผลรูปแบบการสอนเพ่ือส่งแสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่านักเรียนกลุ่มขยายผลการวิจ ัยที่เ รียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 
มีนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนอยูใ่นระดบัดี 
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 The purposes of this research were to: 1) develop to determine the efficiency of the model to enhance 
creative problem solving ability, 2) evaluate the effectiveness of the model and 3) disseminate the model. The sample 
comprised 24 third grade students during the second semester of the academic year 2015 at Watratrangsan school. 
Research instruments consisted of instructional model by using a handbook for the model, lesson plans, creative 
problem solving ability test, and Scientific innovation evaluation. Data were analyzed by using descriptive statistics, 
including mean, standard deviation, a dependent t-test and content analysis. 
 The results were as follows : 

1. The instructional model to enhance creative problem solving ability and Scientific innovation for primary 
school students called “PEACE Model” consisted of five elements. These are (1) principles - emphasis on students who 
construct their knowledge systematically and use process construct process enhance creative problem solving ability and 
Scientific innovation and their crucial role in the learning process via the use of cooperative  learning, knowledge change 
for creative problem solving. (2) objective: enhance creative problem solving ability and Scientific innovation for 
primary school students; (3) the learning process which had five steps, a) Presenting Problem: P b) Engaging: E  
c) Analyzing: A d) Classifying : C e) Evaluating : E (4) The 2 dimentions : creative problem solving ability and 
Scientific innovation; and (5) the important conditions for using the PEACE model successfully through; teacher role for 
facilitator in the learning process used creative power question and used scientific process for learning construct their 
knowledge used local problem. The efficiency of this model was 80.12/80.12 

2. The effectiveness of the PEACE Model indicated that 2.1) after using the PEACE model, the students’ 
creative problem solving ability were higher than before using the instruction at a .05 significance level, 2.2) the 
students who had different basic Science ability had development of creative problem solving ability  at a high level;  
2.3) the students had development of Scientific innovation at a good level.  
 3) The results of the dissemination indicated that after learning by using this model, students had the creative 
problem solving ability were significantly higher than before at .05 level and after learning the students had Scientific 
innovation at a good level. 
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บทที ่1 

บทน า 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัส าหรับความส าเร็จของเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 คนท่ีจะอยูใ่นโลก  
ยคุใหม่ไดจึ้งตอ้งฝึกความสร้างสรรค ์และนวตักรรม (วจิารณ์ พาณิช,2555) โดยทกัษะการแกปั้ญหา 
เป็นทกัษะที่จ  าเป็นตอ้งสร้างในเด็กไทยเพื่อให้ เด็กไทยมีความสามารถในการเผชิญปัญหา และ
สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ทกัษะการแกปั้ญหาเกิดจากการฝึกทกัษะการคิดเป็นพื้นฐาน
เช่น ทกัษะการคิดสร้างสรรคเ์พื่อช่วยในการขยายกรอบความคิดไม่ยึดติดกบัปัญหาหรือวิธีการ
แกปั้ญหาแบบเดิม ๆและคิดหาวธีิการหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาแบบใหม่ ๆ ใหผู้เ้รียนไดรู้้วา่ในหน่ึง
ปัญหาสามารถหาทางออกไดม้ากกวา่หน่ึงทาง หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ
แกปั้ญหา (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2550) สอดคลอ้งกบัประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ ์(2557) ท่ีกล่าวว่า
กระบวนทศัน์ใหม่คือการศึกษาจะไม่มุ่งเนน้การมอบความรู้ (knowledge) ให้แก่เด็กแต่มุ่งเนน้การ
มอบทกัษะ(skill)ให้แก่เด็กแทนเด็กไทยควรไดรั้บการพฒันาทกัษะ 3 ดา้น คือ 1) ทกัษะการเรียนรู้
(learning skill) คือ สามารถเรียนรู้ไดจ้ากทุกสถานท่ีและเวลา ประกอบดว้ย การคิดเชิงวิพากษก์าร
ส่ือสาร การท างานเป็นทีม และการสร้างนวตักรรม 2) ทกัษะการใชชี้วิต (lifeskill) คือ การรู้จกัใช้
ชีวิตท่ีมีจุดมุ่งหมาย ไม่มีพฤติกรรมเส่ียงประกอบดว้ย รู้จุดหมายของชีวิตมีแรงบนัดาลใจและรู้จกั
วางแผนกลา้ตดัสินใจและรับผิดชอบผลลพัธ์ของการตดัสินใจท างานมุ่งหวงัผลสัมฤทธ์ิรู้จกัประเมิน
ตนเองและมีความยืดหยุ่น3)ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (ITskill) คือ การรู้จกัเสพและใช้
ขอ้มูลข่าวสารอยา่งรู้เท่าทนัประกอบดว้ยรู้ทนัขอ้มูลข่าวสารและรู้จกัใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่
อย่างชาญฉลาดทกัษะทั้งสามประการรวมเรียกว่าทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21stcentury skills)
การศึกษาไทยจ าเป็นตอ้งเปล่ียนกระบวนทศัน์เปล่ียนจากการมุ่งมอบความรู้เป็นการพฒันาทกัษะทั้ง
สามประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะการเรียนรู้การเรียนรู้ส าคญักว่าความรู้และกระบวนการหา
ค าตอบส าคญักว่าค าตอบซ่ึงในขณะน้ีเด็กไทยจ านวนมากขาดทกัษะการแกปั้ญหาชีวิตทกัษะการ
แกปั้ญหาของเด็กจะพฒันาข้ึนตามอายุ โดยเด็กอายุ 3 ขวบ เร่ิมมีพฒันาการดา้นน้ีแลว้ข้ึนกบัวา่
ระหวา่งท่ีเด็กเจริญเติบโตนั้นมีปัจจยัใดบา้งท่ีเขา้มาเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา
อาทิเด็กมีความจ ากดัในเร่ืองของความมุ่งมัน่ตั้งใจ ขาดความอดทนในการเอาชนะปัญหาและขาด
ความเขา้ใจปัญหา ขณะท่ีสถาบนัครอบครัวและสถาบนัการศึกษาไม่ได้มีความเขา้ใจและมีวิธีการ
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พฒันาทกัษะการแกปั้ญหาใหแ้ก่เด็กอยา่งถูกตอ้ง (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2550) การจดัการศึกษา
ท่ีเป็นการเตรียมความพร้อมให้คนมีคุณภาพ ศกัยภาพจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนและ พฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ท่ีจะด ารงชีวิตได้
อยา่งดีและมีความสุข ซ่ึงในประเทศไทยไดมี้การพฒันาการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้ง ดงัจะเห็นได้
จากการปฏิรูปการศึกษาในปี 2542 ท่ีเนน้ให้ความส าคญั และพฒันาทกัษะการคิด และทกัษะต่างๆ 
ให้กบัผูเ้รียนอยา่งเต็มตามศกัยภาพ (Ministry of Education Thailand, 2008) แต่จากการรายงานผล
การประเมินระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ ไดแ้ก่ TIMSS PISA  ซ่ึงช้ีให้เห็นวา่นกัเรียนไทยขาด
ความรู้ความเขา้ใจเชิงลึกในมโนทศัน์ไม่สามารถเช่ือมโยงไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้และพบวา่
นกัเรียนไทยขาดทกัษะการคิด ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค ์และการคิดแกปั้ญหา (NIETS, 2008; IPST, 2009) และจากการศึกษาเบ้ืองตน้ยงัพบวา่
หลกัการของการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหาท่ี
เน้นการพฒันาสมองทั้งสองซีกควบคู่กนัโดยฝึกการคิดสร้างสรรค์ควบคู่กบัการคิดอย่างมีเหตุผล 
(Treffinger, 2005) มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative 
Problem Solving Program: CPS) พฒันาโดย Donald J. Treffinger, Scott G. Isaksen, and K. Brian 
Dorval เป็นกระบวนการในการคิดแก้ปัญหาโดยเร่ิมจากการมีความเขา้ใจในปัญหาและมีการคิด
สร้างสรรค์เพื่อหาทางออกของปัญหาท่ีสามารถแก้ปัญหาได้มีการวางแผนในการปฏิบัติเพื่อ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนและผลการวิจยัหลายเร่ืองท่ีมีการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อคุณภาพของผูเ้รียนทางด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ศรีวรรณ 
ฉัตรสุริยะวงศ,์ 2557; นิวติั บุญสม, 2556, รุจิราพร รามศิริ, 2556; กญัญารัตน์ โคจร, 2554; คชากฤษ 
เหล่ียมไธสง, 2554; สิทธิชยั ชมพพูาทย,์ 2554,) จากผลการวจิยัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีตอ้งอาศยัองค์ประกอบของการแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค์ซ่ึง
นบัเป็นความสามารถทางสติปัญญาท่ีตอ้งอาศยัการจดัการเรียนการสอนเพื่อการพฒันาผูเ้รียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ   และการปฏิรูปการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นการปรับเปล่ียนวิธีคิดให้มีความหลากหลาย
มากยิ่งข้ึนใช้วิธีสอนที่เช่ือมโยงกบัชีวิตจริง และทนัต่อเหตุการณ์ของโลกในปัจจุบนั กล่าวไดว้า่
ปรับวธีิเรียน เปล่ียนวธีิสอน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเรียนการสอนท่ียึดหลกัวา่ผูเ้รียนมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้  และถือว่านักเรียนมีความส าคญัท่ีสุด  (กรมวิชาการ, 2545: 1)
นอกจากน้ีการฝึกฝนทกัษะในการคิดแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบให้กบัผูเ้รียนเพื่อฝึกการมองปัญหา
อยา่งถูกตอ้งโดยสอนผูเ้รียนให้มองปัญหาอยา่งสมจริงสามารถช่วยพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาและ
สร้างผูเ้รียนให้เป็นคนท่ีอดทนสามารถเอาชนะปัญหาได้ฝึกทกัษะการคิดทกัษะการแก้ปัญหาจะ
เกิดข้ึนไดเ้กิดจากการฝึกทกัษะการคิดเป็นพื้นฐานอาทิทกัษะการคิดสร้างสรรคเ์พื่อช่วยในการขยาย
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กรอบความคิดไม่ยึดติดกับปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ และคิดหาวิธีการหรือแนว
ทางแกไ้ขปัญหาแบบใหม่ ๆ ใหผู้เ้รียนไดรู้้วา่ในหน่ึงปัญหาสามารถหาทางออกไดม้ากกวา่หน่ึงทาง
ท่ีเช่ือมโยงเหตุและผล เพื่อน ามาเปรียบเทียบหาผลกระทบ หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและเวลาท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในการแกปั้ญหาซ่ึงจะส่งผลดีในอนาคตคือประเทศจะมีคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาให้กบัประเทศ (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2550) ความสามารถในการคิดสร้างสรรคข์อง
มนุษยผ์นวกกบัความพากเพียรอุตสาหะไดรั้งสรรคส่ิ์งใหม่ๆออกมาในโลกอยูต่ลอดเวลา เราเรียก
ส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนน้ีวา่ “นวตักรรม ซ่ึงในเร่ืองน้ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
ทรงอธิบายไวใ้นการแสดงปาฐกถาเร่ือง “เทคโนโลยี นวตักรรม กบัการพฒันาประเทศ” ในการ
ประชุมประจ าปีของส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เม่ือวนัท่ี          
30 มีนาคม 2542 มีใจความตอนหน่ึงวา่ 
 

 “... คนเรานั้นจะตอ้งมี นวตักรรม คือตอ้ง innovative หรือตอ้งรู้จกัสร้างสรรค ์ตอ้งมี
ความพร้อมท่ีจะกา้วไปขา้งหน้า ปรับตวัให้ทนักบัความเปล่ียนแปลงของโลก แต่ว่าก็ตอ้ง
สามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของ
ตวัเองเหมือนกนั ตอ้งแกปั้ญหาดว้ยความคิด พอทางหน่ึงตนัก็ตอ้งหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเทา้
ยิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งตอ้งการนวตักรรมซ่ึงไม่เฉพาะแต่นวตักรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น 
หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้ งระบบโดยรวม ตั้ งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือ
วฒันธรรม...” 

 

 การจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนในระดบัชั้นประถมศึกษาให้มีความสามารถในการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์และมีนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ข้ึนด้วยนั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง 
ดงัท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรตวัอย่างโครงการบา้น
นกัวทิยาศาสตร์นอ้ยคราวเสด็จพระราชด าเนินเยอืนประเทศเยอรมนี เม่ือปีพ.ศ. 2552ทรงพระกรุณา
พระราชทานพระราชด าริให้คณะกรรมการน าไปพิจารณาริเร่ิมด าเนินการน าร่องในประเทศไทย
จดัตั้งโครงการ “บา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่มาจากการประเมินผล
นานาชาติของโครงการ PISA พบวา่ ความรู้และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยงัอยูใ่นระดบั
ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียอีกทั้งยงัขาดแคลนนกัวทิยาศาสตร์และวศิวกรท่ีจะร่วมมือขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศ 
งานวิจยัยืนยนัว่าเราควรสร้างทศันคติท่ีดีดา้นการเรียนรู้ทกัษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้กบัเด็กตั้งแต่ระดบัเด็กปฐมวยั (อายุ 3-6 ปี)ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีความส าคญัมากเพราะมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และจดจ าสูงสุดเป็นวยัท่ีตอ้งวางรากฐานท่ีดีเพื่อให้มีทศันคติและทกัษะพื้นฐานท่ีดี
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ดา้นวิทยาศาสตร์หากครูผูส้อนในระดบัปฐมวยัสามารถถ่ายทอดความรู้มีเทคนิคและกระบวนการ
สอนท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวยัเสริมเขา้ไปในหลกัสูตรจะท าให้เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์และสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ความอยากรู้อยากเห็นความช่างสังเกตและความสามารถ
ในการจดจ าวชิาต่างๆในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดีเพราะเป็นช่วงอายุท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้และ
จดจ ามากท่ีสุดเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นแนวทางการพฒันา        
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั เพราะเด็กปฐมวยัเป็นจุดเร่ิมต้นของผูเ้รียนใน
ระดบัชั้นประถมศึกษาซ่ึงหากผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ส่ิงท่ีจะ
ตามมาคือการเกิดนวตักรรม สอดคลอ้งกบั อารี พนัธ์มณี (2537) ท่ีกล่าววา่ ผูเ้รียนอายุ 8 -10  ปี จะ
ใชท้กัษะหลายดา้นเพื่อสร้างสรรค ์และสามารถคน้พบวิธีการต่างๆ ท่ีจะใชค้วามสามารถเฉพาะตวั
ของเขาสร้างผลงานสร้างสรรค ์เด็กสามารถวางโครงการระยะยาวท่ีตวัเองสนใจและไดรั้บการสนบัสนุน 
เด็กสามารถท่ีจะถามเพื่อเพิ่มพนูความรู้และไดค้น้หาความจริงไดม้ากข้ึน ดงันั้นการจดัการเรียนการสอน
ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษานับว่ามีความส าคญัอย่างมากเพราะวิทยาศาสตร์มี
บทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในโลกปัจจุบนั และอนาคต  ท่ีจะท าให้คนไดพ้ฒันาและการศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
หาทางเลือกท่ีดีในการแก้ปัญหา สามารถตัดสินใจใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายท่ีตรวจสอบได ้
วิทยาศาสตร์จึงเป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge based 
society) ทุกๆ คนจึงจ าเป็นตอ้งได้รับการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ (กรมวิชาการ, 2545: 2) และ     
การเกิดคุณลกัษณะของนกัวทิยาศาสตร์จึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคญัยิง่ต่อความส าเร็จในการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์และความสามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพของผูเ้รียน ใน
การจดัการศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทยได้ก าหนดเป้าหมายขอ้หน่ึงไวว้่าควรพฒันาให้ผูเ้รียนมี
จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรคแ์ละมีนโยบายในการจดัการเรียนการสอน วทิยาศาสตร์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ให้สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาชาติ (พ.ศ.2545 – 2559) โดยเน้น
กระบวนการท่ีนักเรียนเป็นผู ้คิดและลงมือปฏิบัติศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยกิจกรรม                 
ท่ีหลากหลายซ่ึงการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะเกิดข้ึนระหวา่งการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียน
การสอนท าใหมี้ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้และแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไดมี้
การพฒันาด้านกระบวนการคิดขั้นสูง มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงเจตคติและค่านิยมท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์ จนเกิดเป็นคุณลกัษณะของผูมี้จิตวิทยาศาสตร์ส่งผลท าให้บุคคลสามารถท าหน้าท่ีได้
สมบูรณ์ครบถว้นในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดาได้และเป็นส่ิงที่ส่งเสริมให้บุคคลนั้นๆรู้ถึง
ส่ิงท่ีไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีถูกตอ้ง (Visser,  2000; Rawland, 2005) และเป้าหมายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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ของไทยในปัจจุบนั คือการเตรียมประชาชนให้คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ วิพากษ์วิจารณ์
มีทกัษะท่ีส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้มีความสามารถในการแกปั้ญหาและความสามารถในการ
ตดัสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษ์พยานท่ีพิสูจน์ได้ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545) 
 ดงันั้นเพื่อจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายนกัวิทยาศาสตร์ศึกษาหลายคน
ทัว่โลกได้ส่งเสริมให้มีการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีค านึงการใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม (Science Technology Society approach: STS approach)เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
ธรรมชาติของความรู้วิทยาศาสตร์และส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ตลอดชีวิต 
Ailenhead, 1994; deVries, 1996) ในการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาซ่ึงการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เป็นวิธีสอนวิทยาศาสตร์ ท่ีใช้ปัญหาสังคมท่ีเก่ียวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งประสบการณ์ของนกัเรียนเป็นตวัน าเขา้สู่บทเรียน (Issue 
orented Approach) เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง (Student-
centered) (นฤมลยุตาคม, 2541) ซ่ึงสอดคล้องกบัธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษยแ์ละทฤษฎีการ
สร้างความรู้ (Constructivism)  ที่เน ้นให้น ักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ (Active 
Participation) และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (Social Interaction) (วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2541)  
การศึกษาผลของวิธีสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด STS ของMayer ในปี 1988 และ Yager&Tamir
ในปี 1993 (นฤมล ยุตาคม, 2541) พบว่านักเรียนมีพฒันาการที่สูงข้ึนในด้านความคิดรวบยอด 
(Concept) กระบวนการ (Process) เจตคติ (Attitude) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) โลกทศัน์ 
(World View) และการน าไปใชเ้ช่ือมโยงกบัชีวิตจริง (Application and Connection) วิธีสอนตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม มีหล ักการที่สามารถพฒันานักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถ ทางวิทยาศาสตร์ (NSTA, 1993) และการเรียนรู้ท่ีมีความยืดหยุ่น (Flexibility 
Learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ในสังคมพหุวฒันธรรม ตอบโจทยผ์ูเ้รียนเพื่อสร้างสรรค์นวตักรรม 
หรือการแกไ้ขปัญหาของสังคม ในลกัษณะต่างๆเช่น การเรียนรู้โดยการใชโ้ครงงาน (Project Based 
Learning) การเรียนรู้โดยการใช้การวิจยัเป็นฐาน (Research- Base –Learning) การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) วิชัย วงษ์ใหญ่และ มารุต พฒัผล (2557: 74) และ
สอดคลอ้งกบั Barrow (2523, อา้งถึงใน อานุภาพ เลขะกุล) ท่ีกล่าววา่การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ตวักระตุน้หรือบริบทใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวเิคราะห์แสวงหาและบูรณาการความรู้ใหม่ท่ีเหมาะสมกบัการ
น าไปใชใ้นสภาพการณ์จริงโดยผูเ้รียนอาจไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้หรือพื้นฐานเร่ืองนั้นมาก่อนและ
แนวคิดกระบวนการการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละทฤษฎีการเรียนการสอนการใช้ปัญหาเป็น
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ฐานซ่ึงการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานยงัเป็นการตอบสนองต่อแนวคิดการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง
โดยใหผู้เ้รียนวเิคราะห์หรือตั้งค  าถามจากโจทยปั์ญหาผา่นกระบวนการคิดและการสะทอ้นกลบัเนน้
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนในกลุ่มเน้นการร่วมมือกนัในการท างานน าไปสู่การคน้ควา้หาค าตอบ
หรือสร้างความรู้ใหม่บนฐานความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีมาก่อนหนา้น้ีการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานยงั
เป็นการสร้างเง่ือนไขส าคญัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ไดแ้ก่ (1) activation of prior knowledge การเรียนรู้
ส่ิงใหม่จะได้ผลดีข้ึนถ้าได้มีการเ ช่ือมโยงหรือกระตุ้นความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีอยู่ (2) encoding 
specificity การเรียนรู้เน้ือหาท่ีใกลเ้คียงสถานการณ์จริงหรือมีประสบการณ์ตรง (จากโจทยปั์ญหา) 
จะท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้ข้ึนและ (3) elaboration of knowledge เน่ืองจากการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานเป็นการเรียนกลุ่มย่อยการไดแ้สดงออกแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายร่วมกนัเพื่อท าให้
ผูเ้รียนเขา้ใจและเรียนรู้ส่ิงต่างๆไดดี้ข้ึนและกระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานยงัสอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษามาตรา 24 ท่ีกล่าวถึง
กระบวนการเรียนรู้โดยให้มีการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ีให้การฝึกทกัษะกระบวนการคิดการ
จดัการและการประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์
จริงฝึกการปฏิบติัผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 
 จากขอ้คน้พบถึงความตอ้งการจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ
พฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรม
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (Science Technology and 
Society: STS) กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  แนวคิดทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา การ
สร้างความรู้แนวคิดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem  Based Learning : PBL)แนวคิดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning: IBL) การจดัการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมีพื้นฐานทางจิตวิทยา 3 ประการคือ 1) การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผูเ้รียนจะเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึนเม่ือผูเ้รียนได้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการคน้หาความรู้นั้นๆ
มากกวา่การบอกให้นกัเรียนรู้ 2) การเรียนรู้จะเกิดไดดี้ท่ีสุดเม่ือสถานการณ์แวดลอ้มในการเรียนรู้นั้น
ย ัว่ยุให้ผูเ้รียนอยากเรียนและผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการคน้ควา้ทดลอง
และ 3) วิธีการน าเสนอของผูส้อนจะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดมีความคิดสร้างสรรคใ์ห้โอกาส
ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดของตนเองไดม้ากท่ีสุดแนวคิดท่ีกล่าวถึง 3 ประการนั้นสอดคลอ้งกบัหลกัการ
จดัการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ (Constructivism) ซ่ึงเป็นฐานความคิดท่ีส าคญัและไดส้ะทอ้นออกมา
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ในความหมายสถานการณ์ท่ีเหมาะสมในการใช้ขั้นตอนท่ีส าคญับทบาทผูส้อนพฤติกรรมผูเ้รียน 
เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
 การพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
ส าหรับการพฒันารูปแบบดงัน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Research and 
Development) โดยใช้กระบวนการวจัิยแบบผสมผสานวธีิ (Mixed Methods Research)  
  ในการศึกษา เร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ผูว้ิจยัใช้
วิธีด าเนินการวิจยัในลกัษณะการวิจยัและพฒันา (Research and Development) Creswell andClark 
(2011) องอาจ นยัพฒัน์ (2551) มาเรียม นิลพนัธ์ุ (2555) รัตนะ บวัสนธ์ (2551) การวิจยัน้ีมี
จุดมุ่งหมายในการออกแบบนวตักรรมหรือผลิตใหม่ๆ น ามาใช้ในการแสวงหาและพฒันาความรู้
ดา้นการศึกษา เป็นการวจิยัแลว้น าผลการวจิยัมาพฒันาเป็นนวตักรรม (มาเรียม นิลพนัธ์ุ , 2555: 230)
เน่ืองจากแนวคิดการวิจยัและพฒันา (Research and Development)สามารถน ามาใชใ้นการแสวงหา
และพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี นวตักรรมการเรียน
การสอนก็คือ รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์โดยมีกระบวนการในการพฒันา 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 วิจัย 
(Research: R1) เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน สภาพการปฏิบติัจริง ปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั การ
วิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ แล้วน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ ไปสู่ขั้นตอนท่ี 2 พฒันา 
(Develop: D1) คือ ออกแบบและพฒันานวตักรรมการศึกษาโดยน าผลจากขั้นตอนท่ี 1(R1) มาพฒันา
นวตักรรมท าให้นวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และใน
ขั้นพฒันา (D1)น้ีตอ้งพฒันานวตักรรมให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพก่อน ขั้นตอนท่ี 3 วิจยั (R2) คือ
น านวตักรรมไปใชจ้ริงกบักลุ่มเป้าหมายโดยมีการประเมินระหวา่งใชแ้ละเม่ือใชแ้ลว้ด าเนินการใน
ขั้นตอนท่ี 4 พฒันา (D2) โดยประเมินประสิทธิผลของนวตักรรม (มาเรียม นิลพนัธ์ุ , 2555: 230)
ผูว้ิจยัใช้ระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)  ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบ
แผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embeded Design) ด้วยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ 
(Quantitative Methods) เสริมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) สองแบบน้ีจะช่วย
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สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั จะเน้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีหลากหลาย  เพื่อตอบค าถามการวิจยัให้
ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model การวิจัยเพื่อ
พัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
  การวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ ดงันั้นการจดัการ
เรียนการสอนจึงเน้นไปที่การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตามแนวคิดของ ADDIE และ
หลกัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
Analysis, Design, Development, Implementation และ Evaluation โดยรายละเอียดแต่ละขั้นมีดงัน้ี
1)การวิเคราะห์ (A: Analysis) เป็นขั้นตอนแรกของรูปแบบการสอน ADDIEโดยการวิเคราะห์
พิจารณาในประเด็นต่างๆ เช่น คุณลกัษณะของผูเ้รียน วตัถุประสงค ์ความรู้ ทกัษะ และพฤติกรรมท่ี
คาดหวงั ปริมาณและความลึกของเน้ือหา และแหล่งขอ้มูลท่ีมี  ซ่ึงประกอบดว้ยการด าเนินการต่างๆ 
ดงัน้ี 1.1)ประเมินความตอ้งการของผูเ้รียน (Assess Need and Audience) 1.2) ก าหนดเน้ือหา
ทั้งหมดและเป้าหมาย (Determine Overall Content and Goal) 1.3) ระบุระบบนิพนธ์และระบบการ
น าส่งบทเรียน ( Specify Authoring and Delivery System) 1.4) วางแผนขอบเขตของโครงการ
ทั้งหมด (Plan Overall Project Scope) 1.5)การวางแผนกลยทุธ์การประเมินผลทั้งหมด (Plan Overall 
Evaluation strategies) 2) การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนที่ด าเนินการต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่
เป้าหมาย ท่ีตั้งไวโ้ดยออกแบบบทเรียนตามกลยุทธ์ ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการวิเคราะห์ โดยพิจารณาใน
ประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ของบทเรียน การเรียงล าดบัเน้ือหา วิธีการน าเสนอเน้ือหา การ
เลือกใชส่ื้อ และการน าเสนอแบบทดสอบเป็นตน้ 3)การพฒันา (D : Development) เป็นขั้นตอนท่ีน า
ผลลพัธ์ ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการออกแบบ มาด าเนินการจริง เพื่อพฒันาบทเรียนตามท่ีวิเคราะห์ ไวใ้น
ขั้นตอนแรก เพื่อพฒันาบทเรียนตน้แบบ ท่ีพร้อมจะน าไปทดลองใช้ ในขั้นตอนต่อไป 4) การ
ทดลองใช ้(I: Implementation) เป็นการน าบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายตามวิธีการท่ี
ก าหนดไว ้5) การประเมินผล (E : Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดทา้ย ของรูปแบบการสอน ADDIE 
เพื่อประเมินผลบทเรียน และน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงคุณภาพของบทเรียน 

3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
  ทฤษฎีการสร้างความรู้ มีพื้นฐานจากความเช่ือท่ีวา่ความรู้ เป็นผลจากการสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง โดยที่ท  าให้นักเรียนสร้างความรู้จากการช่วยกนัแก้ปัญหา (Cooperative problem 
solving) เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยการจดัการกบัความรู้ใหม่ เร่ืองใหม่ โดยการบูรณาการกบั
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ความรู้ความเขา้ใจที่มีอยูเ่ดิม  การเรียนรู้เป็นผลจากบริบทในการเรียนการสอน  แนวคิด ความเช่ือ 
และเจตคติของผูเ้รียนการจดัการเรียนการสอน ตอ้งมีการกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดมี้มุมมองดา้นความคิด
ท่ีหลากหลาย ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ ท่ีครูมีบทบาทในการเป็นผูอ้  านวย
ความสะดวกเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนแกปั้ญหาการใชค้วามคิดระดบัสูง ส่งเสริมให้คน้หาความรู้อยา่ง
อิสระ  และวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองมุ่งเนน้การท างาน
กลุ่มท่ีเกิดกระบวนการทางสังคม  และมีการประเมินอยา่งต่อเน่ืองตามสภาพจริงท่ีส่งผลให้ผูเ้รียน
สามารถประยุกต์ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
  ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget และทฤษฎีวฒันธรรม
เชิงสังคมของ Vygotsky มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลและศกัยภาพของบุคคลท่ีจะพฒันาไปสูงสุดได ้

3.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem BasedLearning : PBL) 
   การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based    Learning) คือ 1)การ
ระบุปัญหา 2) การรวบรวมขอ้มูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา 3)การสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้รียนรู้เพื่อ
วางแผนแกปั้ญหา  4) การร่วมมือกนัเพื่อการแก้ปัญหา 5)สรุปและน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหา 
ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐาน จึงเป็นวิธีการท่ีใชปั้ญหาจากสถานการณ์จริงซ่ึงเป็นจุดเด่น
ของการจดัการเรียนรู้ โดยให้นกัเรียนสืบเสาะหาความรู้ใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้หรือเป็นตวัน าทาง
ให้ผูเ้รียนไปแสวงหาความรู้ความเขา้ใจด้วยตนเองเพื่อจะได้ค้นพบค าตอบของปัญหาดงักล่าว
กระบวนการหาความรู้ดว้ยตนเองน้ีท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการแกไ้ขปัญหา (Problem solving 
skill)  ค  าตอบของปัญหาจากส่ือ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการทดลองปฏิบติัจริงเพื่อคิดหา
ค าตอบและหาแนวทางการแกปั้ญหา ซ่ึงการแกปั้ญหานั้นจะตอ้งเป็นวธีิการท่ีสร้างสรรค ์โดยผูเ้รียน
จะเกิดการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการ
ท างานท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการแกไ้ขปัญหาเป็นหลกั 

3.2 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (InquiryBasedLearning :IBL) 
   การเรียนรู้โดยให้นักเรียนสืบเสาะหาความรู้ใช้ปัญหาเป็นตวักระตุน้หรือเป็น
ตวัน าทางให้ผูเ้รียนไปแสวงหาความรู้ความเขา้ใจด้วยตนเองเพื่อจะไดค้น้พบค าตอบของปัญหา
ดังกล่าวกระบวนการหาความรู้ดว้ยตนเองน้ีท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการแกไ้ขปัญหา (Problem 
solving skill)  การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการถามและศึกษาหาค าตอบ และตอบ
ค าถามต่าง ๆ โดยเฉพาะผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดค าถามเพื่อการสืบเสาะหาความรู้และค าตอบ  มีการเก็บ
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ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถาม และวิธีการเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล อ้างอิง และสรุปค าตอบของ
ปัญหานั้น คุณลกัษณะพิเศษของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้คือ กิจกรรมของผูเ้รียนโดยครู
เป็นผูส่้งเสริมให้ผูเ้รียนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองทั้งน้ีผูว้ิจยัได้สังเคราะห์
กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว ้5  ขั้นตอนคือขั้นท่ี 1  การกระตุน้ความสนใจ
จากค าถามขั้นท่ี 2  การส ารวจและคน้หาขอ้มูลตั้งสมมุติฐานขั้นที่ 3  รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์
ขอ้มูลและแปลผลขอ้มูลขั้นท่ี 4 อภิปรายประเด็นปัญหา และขยายความรู้เพื่อสรุปความรู้ขั้นท่ี 5 
น าเสนอและสรุปผลประเมินผลผูว้ิจยัน ากระบวนการเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
บูรณาการร่วมกบัการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีสังคม เป็นกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

3.3 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (Science 
Technology and Society: STS) 
   การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม (Science 
Technology and Society: STS) เป็นการจดัการเรียนการสอนที่ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอนทุกขั้นตอนบทบาทของผูส้อนคือผูอ้  านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
(Facilitator) วธีิการสอนกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลจะท าให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้
และทกัษะท่ีไดรั้บไปใช้แกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัทั้งเร่ืองส่วนตวัและสังคมไดข้ั้นตอนการสอน
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมจึงแตกต่างกนัไปในรายละเอียดแต่จะมีขั้นตอนการ
สอนหลกั 3 ขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้นวางแผนเป็นขั้นท่ีก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาและกระตุน้
ความสนใจของผูเ้รียนในประเด็นปัญหาต่างๆซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเร่ิมตน้จากผูเ้รียนเองการเรียนจึงเร่ิม
จากการคิดและความสนใจในเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัตวัผูเ้รียน 2) ขั้นกิจกรรมเป็นขั้นการเรียนการสอนท่ี
อาจเร่ิมด้วยการอภิปรายร่วมกันในห้องเรียนจากค าถามหรือสถานการณ์ท่ีผูส้อนสร้างข้ึนและ
จดัการใหผู้เ้รียนคิดวางแผนโดยผูเ้รียนจะตั้งค  าถามและมีการวางแผนเพื่อคน้หาค าตอบมีการก าหนด
วิธีการเก็บรวมรวบขอ้มูลและลงมือด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าเสนอผลงาน 3) ขั้นสรุปและ
ประเมินผลเป็นการสรุปความรู้ท่ีไดแ้ละประเมินผลผูเ้รียนจากการร่วมกิจกรรมในขั้นกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยประเมินระหวา่งเรียน (Formative Evaluation) และการประเมินผลเม่ือเสร็จส้ิน
กิจกรรมการเรียนการสอน (Summative Evaluation) วิธีสอนจะใช้การผสมผสานวิธีสอนหลาย
รูปแบบไดแ้ก่การสืบเสาะความรู้ (InquiryBased) การแกปั้ญหา (Problem Solving) การสร้างความรู้ 
(Constructivist Learning)  ผูว้ิจยัใชก้ารจดัการเรียนรู้แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
สังคม (ScienceTechnology and Society: STS) เป็นตวัขบัเคล่ือนในกระบวนการจดัการเรียนรู้ของ
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รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 

3.4 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative  Learning) 
   การเรียนแบบร่วมมือเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีคละความสามารถ
ของผูเ้รียนเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงมีเป้าหมายในการท างานร่วมกนั โดยการใช้กระบวนการ
กลุ่ม (Group process) ท่ีเป็นกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอนหรือวิธีการเพื่อให้การด าเนินงานของ
กลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จแบ่งกลุ่มการท างานท่ีเนน้การมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual  accountability)สมาชิกภายในกลุ่มมีบทบาทหนา้ท่ี
ของแต่ละคนที่เท่าเทียมกนัและชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีส าเร็จ โดยมีการสร้างความรู้สึก
พึ่งพากนัทางบวกให้เกิดข้ึนในกลุ่มผูเ้รียน (Positive interdependence) มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมกนั
ระหวา่งผูเ้รียน (Face-to-face promotive interaction) ที่ในแต่ละกลุ่มจะมีการอภิปราย  อธิบาย  
ซกัถาม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  ให้ข้อมูลยอ้นกลับเก่ียวกับการท างานของตน   
สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือ สนบัสนุน กระตุน้ ส่งเสริมและใหก้ าลงัใจสร้างทกัษะระหวา่งบุคคล
และทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย (Interpersonal and small group skills) การท างานกลุ่มยอ่ยจะตอ้ง
ไดรั้บการฝึกฝนทกัษะทางสังคมและทกัษะในการท างานกลุ่ม เพื่อใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1991: 10-15) พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปต ์
(2544: 6) 

4. แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์(Creative Problem Solving) 
  กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค(์Creative Problem Solving) คือ ความสามารถ
ของบุคคลท่ีมีการรับรู้ท าความเขา้ใจขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบัปัญหา โดยใชก้ระบวนการปฏิบติัอยา่ง
เป็นขั้นตอนเป็นระบบที่มีการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์  เพื่อคน้หาแนวคิดใหม่ๆ ร่วมกบั
ขอ้เทจ็จริงท่ีมีอยูม่าใชใ้นการแกปั้ญหา เพื่อหาค าตอบและทางเลือกท่ีมีคุณค่าในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์จากการศึกษารูปแบบการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ของ Osborn (1963) ท่ีมีกระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ 3 ขั้นตอน คือ 1)การคน้หาความจริง (Fact - Finding) 2)การคน้หาความคิด
(Idea - Finding)และ3)การคน้หาค าตอบ (Solution - Finding)รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง
Torrance (1965)มีกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์5 ขั้นตอน คือ 1)การคน้หาความจริง (Fact - 
Finding) 2)การคน้พบปัญหา (Problem - Finding) 3)การคน้พบความคิด (Idea - Finding) 4)การคน้พบ
ค าตอบ (Solution - Finding)และ5) การยอมรับผลจากการคน้พบ (Acceptance - Finding)รูปแบบการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง Isaken&Treffinger (1991)มีกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์3 
ขั้นตอน คือ 1)การท าความเขา้ใจปัญหา (Understanding the Problem) 2)การรวบรวมความคิด 



12 

(Generation Idea)และ3)การวางแผนปฏิบติัการ (Planning for Action)รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคข์อง Parnes (1992) มีกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์6 ขั้นตอน คือ 1)การก าหนด
ปัญหาหรือสถานการณ์ (Situation) 2)การคน้หาความจริง (Fact Finding) 3)การคน้หาปัญหา 
(Problem Finding) 4)การคน้หาความคิด (Idea Finding) 5)การคน้หาค าตอบ (Solution Finding)และ
6)การยอมรับส่ิงท่ีคน้พบ (Acceptance Finding) และรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ 
Breck (1992) ซ่ึงมีกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดปัญหา 
(Definition of The Problem) 2)การคน้หาทางเลือกท่ีหลากหลาย (FindingAlternative Courses of 
Action) 3)การตดัสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Deciding which Courses of Action to Follow)   
4)การน าทางเลือกท่ีเลือกไวไ้ปใชแ้กปั้ญหา (Technical Implementation of The Solution)และ5)การ
น าไปใช้แกปั้ญหาในเชิงสังคม (Social Implementation of the Solution) ผูว้ิจยัสังเคราะห์
กระบวนการของรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากแนวคิดดงักล่าวพบวา่มี 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ขั้นค้นพบความจริง (Fact–Finding) หมายถึง กระบวนการในการค้นหาข้อมูลจาก
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนดไวเ้พื่อการตดัสินและพิจารณาสภาพปัญหาท่ีมีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง 2) ขั้นคน้พบปัญหา (Problem–Finding) หมายถึง การก าหนด
ปัญหาจากสถานการณ์ ที่ เกิด ข้ึนอย่างชัดเจนและระบุสาเหตุของปัญหา 3) ขั้นคน้หาแนวคิด 
(Idea–Finding) หมายถึง การหาแนวคิดหรือขอบเขตของปัญหาเพื่อหาวธีิการแกปั้ญหา 4) ขั้นคน้หา
ค าตอบ (Solution–Finding Skill) หมายถึง กระบวนการก าหนดเกณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน เพื่อเป็น
ทางเลือกท่ีเลือกไวไ้ปใช้ในการแกปั้ญหา และ5) ขั้นการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ (Creating New 
Challenge) หมายถึง การน าแนวคิดท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นแนวคิดใหม่หรือวิธีการใหม่
เพื่อการสร้างสรรคผ์ลงาน 

5. แนวคิดเกีย่วกบันวตักรรมทางวทิยาศาสตร์  
  นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์คือลกัษณะของผลผลิตท่ีเป็นโครงสร้างหรือรูปแบบของ
ความคิดท่ีไดแ้สดงกลุ่มความหมายใหม่ออกมาเป็นอิสระต่อความหมายของความคิดใดความคิด
หน่ึงท่ีเกิดข้ึนมาก่อนหน้านั้น อาจเป็นความคิดหรือส่ิงของท่ีผลิตข้ึน ซ่ึงจะเป็นไดท้ั้งรูปธรรมและ
นามธรรม อารีย ์พนัธ์มณี (2557: 23-24) สอดคลอ้งการวิเคราะห์ค าสัมภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีวา่ นวตักรรมเกิดข้ึนจากการนิยามของผูเ้รียนท่ีผูเ้รียนสะสม
ความรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นๆไดโ้ดยการสร้างสรรคผ์ลงานท่ี
สะทอ้นผูเ้รียนเช่น โครงงาน ช้ินงาน การแสดง การสร้างแบบจ าลอง แนวคิด เป็นต้นโดยเกิด
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์จึง หมายถึง แนวทาง/แนวคิดท่ีได้
คน้คิด/เคร่ืองมือท่ียงัไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพฒันาดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้
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ทนัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ และในการพิจารณาวา่วิธีการ 
แนวคิด หรือการกระท าใด ๆ เป็นนวตักรรมหรือไม่ สามารถวดัไดด้ว้ยแบบประเมินนวตักรรม และ
สรุปผลจากการการประเมินนวตักรรม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1)ด้านกระบวนการพฒันา
นวตักรรม  2)ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรมและ 3)ดา้นความเป็นนวตักรรม 
  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีส าคญัท่ีเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนคือ 

  ขั้นที่ 1  การน าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P) เป็นขั้นท่ีครูน าเสนอประเด็น
ปัญหาส าหรับการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้รียนสร้างแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้มองเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ และมีทิศทางท่ีจะเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากเรียนรู้ 

  ขั้นที่ 2  การสร้างความสนใจร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน (Engaging: E) เป็นขั้น
ท่ีครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์หรือตั้งค  าถามที่เกิดข้ึนจากความสงสัย หรือจากความสนใจของ
ตวัผูเ้รียนหรือตั้งค  าถามเพื่อน าไปสู่การสืบคน้ขอ้มูล เพื่อแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์โดยให้นกัเรียน
ร่วมกนัพิจารณาประเด็นส าคญัของปัญหา  วิเคราะห์และท าความเขา้ใจปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือ
สร้างสรรคน์วตักรรม  

  ขั้นที ่3  การวิเคราะห์ (Analyzing : A) เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อน าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค ์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการ
แสวงหาแนวคิดในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

  ขั้นที่ 4 การจ าแนก(Classifying : C) เป็นขั้นที่ครูฝึกให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการ
แสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการแกปั้ญหาโดยวิเคราะห์จ าแนกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน 
เพื่อเป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

  ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluating : E ) เป็นขั้นท่ีครูให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการ
สร้างสรรค ์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ท่ีเป็นการน าแนวคิดท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ 
หรือผลงานใหม่ 
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กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ออสบอร์น (1963) 
ทอรแรนซ์ (1965) 
-ออสบอร์นและพาร์น(1967) 
-ไอซัคเคนและทริฟฟินเกอร์ (1985) 
-ทริฟฟินเกอร์ และไอซัคเคน 
(Treffinger and Isaaken 1992) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั (Conceptual Framework) 

 ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism Learning Theory) (Wilson 1996:18-20; Cobb 
1994:7-10; Driver and Bell 1986: 5-7) 

 ทฤษฎีทางจิตวทิยา ไดแ้ก่ ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของPiaget 
 และทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของVygotsky 
 แนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม (STS)(Carin ,1997),(Yager, 1991) 
 แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning : PBL) (Duch 

1995),(StepienandGallagher,1993)(Savoil andHugles1994),(วชัรา เล่าเรียนดี,2553) 
 แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-BasedLearning : IBL) (BSCS และRalp 

et al. 1975),(SSCED, 2000),(สสวท,2550) (วชัรา เล่าเรียนดี,2553) 
 

แนวคิดเก่ียวกับนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 
(วรากร หงส์โต,2553) 
 (นิวฒัน์ บุญสม,2556)  
(เนาวนิตย ์สงคราม,2556) , 
(สพฐ,2551) 
 

แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา
(Research and Development: R&D)(
มาเรียม นิลพนัธุ์,2555: 230; องอาจ 
นยัพฒัน์,2554) 
วิ จั ย แ บ บผส ม ผส า น วิ ธี  ( Mixed 
Methodology)(Creswell, 2011: 90-96) 

การออกแบบระบบการสอน ADDIE 
Model ของKruse และการออกแบบ
การสอนเชิงระบบของ Dick, Carey 
and Carey (2005)   

การออกแบบการสอนแบบBackward 
Design Wiggins and McTighe(2005) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
องคป์ระกอบของรูปแบบการ
สอน1.หลกัการ 2.วตัถุประสงค ์
3.กระบวนการจดัการเรียนรู้  
5ขั้นตอน 
4. วดัผลประเมินผล 
5. เง่ือนไขส าคญัในการน า
รูปแบบการสอนไปใชใ้ห้
ประสบความส าเร็จ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้  
5  ขั้นตอน 
ขั้นท่ี 1การน าเสนอปัญหา  
(Presenting Problem: P 
ขั้นท่ี2การสร้างความสนใจ
ร่วมกนัระหวา่งครูและนกัเรียน  
(Engaging : E)  
ขั้นท่ี 3การวเิคราะห์
(Analyzing:A)  ขั้นท่ี  4การ
จ าแนก (Classifying : C)   
ขั้นท่ี 5 การประเมินผล 
( Evaluating: E) 

 
 

 
 
 
 
 
1.ความสามารถในการคน้พบความจริง 
2.ความสามารถในการคน้พบปัญหา 
3.ความสามารถในการคน้พบแนวคิด 
4.ความสามารถในการคน้หาค าตอบ 
5.ความสาม ารถในการส ร้างสรรค์
แนวคิดใหม่ 
 
 
1.ดา้นกระบวน 
การพฒันานวตักรรม 
2.ด้ า น คุ ณ ค่ า แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
นวตักรรม 
3. ดา้นความเป็นนวตักรรม 
 
 
 
 

รูปแบบการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรคแ์ละนวตักรรม
ทางวทิยาศาสตร์ 

 
 

ความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละ

นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 

นวตักรรมทาง  วทิยาศาสตร์ 

ความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ 
1.ความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์สูง 
2. ความสารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ปานกลาง 
3. ความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ต ่า 
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ค าถามการวจัิย 
 ผูว้ิจยัก าหนดค าถามการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อออกแบบการวิจยัส าหรับการพฒันารูปแบบการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาดงัน้ี 

1. รูปแบบการสอนในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 หรือไม่  

2. รูปแบบการสอนในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 
ของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิผลอยู่ในระดบัใด และเป็นอย่างไรในดา้น
ต่อไปน้ี 

2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกนัท่ีเรียนตามรูปแบบสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ อยา่งไร 

2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกันท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์มีพฒันาการหรือไม่ อยา่งไร 

2.3 นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์มีพฒันาการสูงข้ึน
หรือไม่ อยา่งไร 

3. การน ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาไปขยายผล มีผลเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา มีวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
คือ 
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2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกนัก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์  

2.2 เพื่อศึกษาพฒันาการด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกนัท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

2.3 เพื่อศึกษาพฒันาการด้านนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนตาม
รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 

3. เพื่อขยายผลรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 
สมมุติฐานการวจัิย 

1. รูปแบบการสอนในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 

2. นกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ต่างกนัท่ีเรียนตามรูปแบบการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์หลงั
เรียน นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคสู์งกวา่ก่อนเรียน 

3. นกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ต่างกนัท่ีเรียนตามรูปแบบการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์มี
พฒันาการดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคสู์งข้ึน 

4. นกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์มีพฒันาการดา้นนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์สูงข้ึน 

5. นักเรียนกลุ่มขยายผลรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคสู์งกวา่ก่อนเรียน และมีนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 
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ขอบเขตของการวจัิย 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรทีศึ่กษา ประกอบด้วย 

1. ตวัแปรตน้  คือรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

2. ตวัแปรกลาง คือความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ 
3. ตวัแปรตาม คือ 

3.1 ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
3.2 นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรในการวจัิยไดแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 
2558 จ านวน  3  หอ้งเรียน รวมนกัเรียน จ านวน90  คน  

2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิยไดแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2โรงเรียนวดัราษฎร์
รังสรรค ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2558 มีนกัเรียนจ านวน  24 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 

3. กลุ่มขยายผลรูปแบบ ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/2โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์
อ. เมือง จ. สมุทรสาคร ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 1 ห้องเรียน มี
นกัเรียนจ านวน 29 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ  จงัหวดั
สุพรรณบุรี  จ  านวน  49  คน โดยนกัเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีคุณลกัษณะไม่แตกต่างกบั
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ใชร้ะยะเวลาในการทดลองสอน ตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์ละ 2  ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 32
ชัว่โมง ในภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2558 
 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 เน้ือหาท่ีน ามาสร้างแผนการสอนเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวิต สาระท่ี 2 ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้มสาระท่ี 
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3 สารและสมบติัของสาร สาระท่ี 8   ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2558
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551   

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์หมายถึงกระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development: 
R and D ) น ามาเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประกอบดว้ย ศึกษาและวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐาน พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค์  และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ และประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้ไดรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ ท่ีสามารถน าไปใช้
ในการส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาไดต้ามสภาพจริง 
 รูปแบบการสอนทีส่่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา  ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) หลกัการ 2)วตัถุประสงค์ 3) กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 4)การวดัผลประเมินผล และ 5) เง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบไปใช้ให้ประสบ
ผลส าเร็จ ซ่ึงมีขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอน 5 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 การน าเสนอปัญหา 
(Presenting Problem: P ) ขั้นท่ี 2 การสร้างความสนใจร่วมกนัระหวา่งครูและนกัเรียน (Engaging: 
E) ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์ (Analyzing: A) ขั้นท่ี 4 การจ าแนก (Classifying : C) ขั้นท่ี 5 การ
ประเมินผล (Evaluating  : E )  
 ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน หมายถึง ระดบัคุณภาพของกระบวนการจดัการเรียน
การสอนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเท่ากบั 80/80 (E1/E2) 
โดยมีความหมายดงัน้ี 
 80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คะแนนเฉล่ียของความสามารถในการแกปั้ญหาสร้างสรรค์
ระหว่างเรียนของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ  80 ของคะแนนทั้งหมด ซ่ึงเป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการ 
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 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรคห์ลงัเรียนของนกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซ่ึงเป็นประสิทธิภาพของ
ผลผลิต 
 ประสิทธิผลของรูปแบบการสอน หมายถึง ผลท่ีได้จากการน ารูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา ไปใชเ้พื่อเสริมสร้างความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ย 1) ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2) 
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานต่างกนั ท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียน 3) นกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานท่ีต่างกนั ท่ีเรียน
ตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ มีพฒันาการดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์สูงข้ึน 4) นกัเรียนท่ี
เรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์มีพฒันาการ
ดา้นนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ท่ีสูงข้ึน 
 ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึงระดบั พฤติกรรม ท่ีแสดงถึงการ
รับรู้  การท าการคน้หาปัญหา และการคิดหาเหตุผล เพื่อแสวงหาทางเลือกมาปฏิบติัมาแกปั้ญหาดว้ย
วิธีการใหม่ท่ีแตกต่างจากส่ิงเดิมหลากหลายมากกว่า หน่ึงวิธีหรือ หน่ึงแนวคิดและท าการประเมิน
ขอ้คน้พบส าหรับการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงวดัไดจ้ากระดบัพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์5 ดา้น โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์และใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน (Scoring Rubrics)ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามแนวคิด SOLO 
Taxonomyประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 1) ความสามารถในการคน้พบความจริง(Fact Finding  Ability) 
หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการคน้หาขอ้มูลจากสถานการณ์หรือปัญหาท่ี
ก าหนดไวเ้พื่อการตดัสินและพิจารณาสภาพปัญหาท่ีมีการาเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
โดยตรง  2) ความสามารถในการคน้พบปัญหา(Problem Finding Ability) หมายถึง ระดบัพฤติกรรม
ท่ีแสดงถึงความสามารถในการก าหนดปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนและระบุสาเหตุ
ของปัญหา 3) ความสามารถในการคน้หาแนวคิด (Idea FindingAbility) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความสามารถในการค้นหาแนวคิดหรือขอบเขตของปัญหาเพื่อหา วิธีการแกปั้ญหา  
4) ความสามารถในการคน้หาค าตอบ (Solution FindingAbility) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการก าหนดเกณฑ์ท่ีไดม้าตรฐานและการแสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการ
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แกปั้ญหาโดยระบุผลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นทางเลือกท่ีไดเ้ลือกไวไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหา
5) ความสามารถในการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ (Creating New Challenge Ability) หมายถึงระดบั
พฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการน าแนวคิดท่ีไดไ้ปใช้ในการแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่หรือ
วธีิการใหมเ่พื่อการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ หมายถึง แนวคิด วิธีการการปฏิบติั และช้ินงาน/เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีนกัเรียนสร้างสรรคข้ึ์นเป็นรายกลุ่ม 
จากการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 1.ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม  2. ดา้น
คุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรมและ 3. ดา้นความเป็นนวตักรรมซ่ึงวดัไดจ้ากการการประเมิน
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์โดยผูว้ิจยัก าหนดแนวทางการให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric Scoring) ท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 ความสามารถพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์) หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะทางดา้น
วิทยาศาสตร์ที่ผูเ้รียนมีมาก่อนที่จะเร่ิมกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ ซ่ึงพิจารณา
จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนในปีการศึกษา 2557 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์น ามาจดัเป็นกลุ่มคะแนน คือ (1) กลุ่มสูง หมายถึง นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียระดบั 
3.5-4.0 (2) กลุ่มปานกลาง หมายถึง นักเรียนที่มีเกรดเฉล่ีย ระดบั 2.5-3.0  (3) กลุ่มต ่า หมายถึง 
นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ีย ระดบั 1.5-2.0 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ และหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ 

2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอน  
3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
4. แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมทางวทิยาศาสตร์และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 
2551 โดยก าหนดวิสัยทศัน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อใชเ้ป็นทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอน
ในแต่ละระดบั  ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี 
ไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อม
และจุดเน้นในท่ีน้ีขอกล่าวถึงสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันาผูเ้รียนตาม
เจตนารมณ์ของหลกัสูตร และเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัคร้ังน้ี 
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วสัิยทัศน์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติ

ให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

 
จุดหมาย  
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ
ผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานดงัน้ี  

1. มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี และมี
ทกัษะชีวติ 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย  
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิต และ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม   
อยา่งมีความสุข  
 
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้นจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะ
ส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
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3. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  

 ทั้งน้ีความสามารถในการคิดท่ีเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้าง
องคค์วามรู้ หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได้อยา่งเหมาะสม และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต ้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหล ักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เขา้ใจ 
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นสมรรถนะท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสร้างสรรค ์เพราะความสามารถในการคิดอยา่งสร้างสรรค ์เป็นการน าไปสู่
การสร้างองคค์วามรู้ และความสามารถในการแกปั้ญหาโดยการใชส้ารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเพื่อ
การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคม
และส่ิงแวดลอ้ม  
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ดงัน้ี  

1. รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
3. มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ  
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
ส าคญัของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดงัน้ี  

1. ภาษาไทย  
2. คณิตศาสตร์  
3. วทิยาศาสตร์ 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
5. สุขศึกษาและพลศึกษา  
6. ศิลปะ  
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
8. ภาษาต่างประเทศ  

 
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์
เก่ียวขอ้งกบัทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวนัและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และผลผลิตต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดใ้ช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่าน้ี
ลว้นเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรคแ์ละศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์
ช่วยให้มนุษย ์ไดพ้ฒันาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค ์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มี
ทกัษะส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ  สามารถ
ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได ้วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรม
ของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) ดงันั้นทุกคนจึงจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาใหรู้้วทิยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์
สร้างสรรคข้ึ์น สามารถน าความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการ
เช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ มีทกัษะส าคญัในการค้นควา้และสร้างองค์ความรู้ โดยใช้
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัระดบัชั้น 
เม่ือผูเ้รียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จะตอ้งมีคุณภาพดงัน้ี 
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1. เขา้ใจลกัษณะทัว่ไปของส่ิงมีชีวิต และการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลาย   
ในส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน 

2. เขา้ใจลกัษณะท่ีปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของวสัดุรอบตวั  แรงในธรรมชาติ  
รูปของพลงังาน  

3. เขา้ใจสมบติัทางกายภาพของดิน หิน น ้า อากาศ ดวงอาทิตย ์และดวงดาว 
4. ตั้งค  าถามเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิต วสัดุและส่ิงของ และปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตวั สังเกต 

ส ารวจตรวจสอบโดยใชเ้คร่ืองมืออยา่งง่าย และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยการเล่าเร่ือง เขียน หรือ วาดภาพ 
5. ใชค้วามรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ในการด ารงชีวิต การศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือช้ินงานตามท่ีก าหนดให ้หรือตามความสนใจ  
6. แสดงความกระตือรือร้น  สนใจท่ีจะเรียนรู้  และแสดงความซาบซ้ึงต่อส่ิงแวดลอ้ม

รอบตวั แสดงถึงความมีเมตตา ความระมดัระวงัต่อส่ิงมีชีวติอ่ืน 
 7.ท างานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมัน่  รอบคอบ ประหยดั ซ่ือสัตย์ จนเป็น
ผลส าเร็จ และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ทีท่าํการศึกษา 

1. สาระท่ี 1ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ 
  มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรม วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี
ผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

2. สาระท่ี 2ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน   ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบั
ส่ิงมีชีวติ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้
และจิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

3. สาระท่ี 2 ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  มาตรฐาน ว 2.2 เขา้ใจความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการท รัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
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4. สาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร 
   มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบตัิของสาร ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบติัของสารกบั
โครงสร้างและแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

5. สาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร 
  มาตรฐาน ว 3.2 เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การ
เกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

6. สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว 8. 1 ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ 
หาความรู้ การแกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ขอ้มูลและเคร่ืองมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า 
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมมีความเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัวิทยาศาสตร์ เน้น
พฒันาการดา้นกระบวนการคิดโดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ 
หาความรู้กระบวนการแก้ปัญหา การประยุกต์การคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ตลอดจนการ
จดัการความรู้และน าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นชีวติ  
  จากการศึกษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์
ตวัช้ีวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ น ามาพฒันาเพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้และเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้การพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ดงัตารางท่ี 1-ตารางท่ี 6     
มีดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกบัระบบการด ารงชีวิต มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความส าคญั
ของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีผลกระทบ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการเรียนรู้ 
เพือ่พฒันา

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 

1.อภิปรายลกัษณะ
ต่างๆ ของส่ิงมีชีวติ
ใกลต้วั 

ผู้เรียนรู้เร่ืองอะไร 
  ส่ิงมีชีวติแต่ละชนิด
จะมีลกัษณะแตกต่าง
กนั 
ผู้เรียนทําอะไรได้ 
  ตั้งค  าถาม วางแผน 
สังเกต รวบรวม
ขอ้มลูจดักลุ่ม บนัทึก 
อภิปราย และอธิบาย
ลกัษณะต่างๆ ของ
ส่ิงมีชีวติใกล้ๆ  ตวั 
น าเสนอผลงานและ
ตั้งค  าถามใหม่จากผล
การสังเกต  

  1. ก าหนดส่ิงท่ีส ารวจ
คน้หา ไดแ้ก่ 
ส่ิงมีชีวติใกลต้วั และ
ตั้งค  าถามเก่ียวกบั
ลกัษณะของส่ิงมีชีวติ 
2. วางแผนก าหนด
วธีิการส ารวจ
ส่ิงมีชีวติ 
3. ส ารวจส่ิงมีชีวติ
ใกลต้วั รวบรวม
ขอ้มลู 
4. อภิปรายลกัษณะ
ส าคญัของส่ิงมีชีวติ
และตั้งค  าถาม 
5. ก าหนดเกณฑก์าร
พิจารณา 
6. สรุปความรู้ โดยใช้
แผนผงั 
7. การน าเสนอ
ผลงาน 
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ตารางท่ี 1  สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกบัระบบการด ารงชีวิต มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความส าคญั
ของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีผลกระทบ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์(ต่อ) 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการ
เรียนรู้ เพือ่พฒันา

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. เปรียบเทียบและ
ระบุลกัษณะท่ี
คลา้ยคลึงกนัของ
พ่อ แม่กบัลูก 

ผู้เรียนรู้อะไร 
  ส่ิงมีชีวติทุกชนิดจะ
มีลกัษณะภายนอกท่ี
ปรากฏคลา้ยคลึงกบั
พ่อแม่ของส่ิงมีชีวติ
ชนิดนั้น 
ผู้เรียนทําอะไรได้ 
ตั้งค  าถาม วางแผน 
สังเกต รวบรวม
ขอ้มลู บนัทึกขอ้มลู 
เปรียบเทียบและระบุ
ลกัษณะภายนอกของ
พ่อแม่กบัลูก  
น าเสนอผลงานและ 
ตั้งค  าถามใหม่จาก 
การสังเกต 

1. การสังเกต 
2. การเปรียบเทียบ 
3. การระบุ 

1. แผนภาพผลการ
เปรียบเทียบลกัษณะ
ของตนเองกบัพ่อแม่ 
2. รายงานผลการ
สังเกตส่ิงมีชีวติชนิด
อ่ืนๆ 

1.ก าหนดส่ิงท่ีจะให้
สังเกต ไดแ้ก่ลกัษณะ
ภายนอกท่ีคลา้ยคลึง
กนัของพ่อแม่กบัลูก 
2.ก าหนดวธีิการท่ีจะ
ส ารวจลกัษณะท่ี 
เหมือนหรือต่างจาก
พ่อแม่ 
3.ส ารวจลกัษณะท่ี
เหมือนหรือต่างจาก
พ่อแม่และ
เปรียบเทียบ บนัทึก
ขอ้มลู 
4.ระบุลกัษณะท่ี
คลา้ยคลึงกบัพ่อแม่ 
5.สรุปลกัษณะ
ภายนอกท่ีคลา้ยคลึง
กนัของพ่อแม่ 
6.น าความรู้ไปสังเกต
ส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ และ
สร้างขอ้สรุปถึง
ส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ 
7.การน าเสนอผลงาน 
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ตารางท่ี 1  สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกบัระบบการด ารงชีวติ มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความส าคญั
ของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ววิฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีผลกระทบ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์(ต่อ) 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการเรียนรู้ 
เพือ่พฒันา

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และ
นวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 

3.อธิบายลกัษณะท่ี
คลา้ยคลึงกนัของพอ่
แม่กบัลูกวา่เป็นการ
ถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรมและน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

ผู้เรียนรู้อะไร 
1.ลกัษณะภายนอกท่ี
คลา้ยคลึงกนัของพอ่
แม่กบัลูกเป็นการ
ถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรม 
2.มนุษยน์ความรู้ท่ีได้
เก่ียวกบัการถ่ายทอด
ลกัษณะทาง
พนัธุกรรมมาใช้
ประโยชน์ในการ
พฒันาสายพนัธ์ุของ
พืชและสตัว ์
ผู้เรียนทําอะไรได้ 
ตั้งค  าถาม วางแผน 
สงัเกต สืบคน้ 
เปรียบเทียบ อภิปราย 
สรุป และอธิบาย
ลกัษณะการถ่ายทอด
ทางพนัธุกรรม 
อภิปรายเช่ือมโยงกบั
การพฒันาสาย 
พนัธุ์พืชและสตัว ์ตั้ง
ค  าถามใหม่เก่ียวกบั
การน าความรู้ไปไปใช้
ประโยชน์ 

1การส ารวจคน้หา 
2.การเช่ือมโยง 
 

1.รายงานการศึกษา
คน้ควา้และน าเสนอ
เร่ืองการถ่ายทอด
ลกัษณะทาง
พนัธุกรรมและ
วิวฒันาการของ
ส่ิงมีชีวิต 

1.ก  าหนดส่ิงท่ีให้
สงัเกต ไดแ้ก่ลกัษณะ
ทางพนัธุกรรม 
2.ก  าหนดวิธีการใน
การส ารวจ 
3.ส ารวจตนเองและ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และตั้ง
ค  าถามเก่ียวกบั
ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึง
กบัพอ่แม่ อภิปรายถึง
การถ่ายทอด 
 ลกัษณะทาง
พนัธุกรรม 
4.เปรียบเทียบลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมท่ี
ถ่ายทอดจากพอ่แม่สู่
ลูก 
5.อภิปรายเช่ือมโยงสู่
การพฒันาสายพนัธ์ุ
ของพืชและสตัว ์
6.สืบคน้เก่ียวกบั 
การพฒันาสายพนัธ์ุ
ของพืชและสตัวท่ี์
น่าสนใจ 
7.น าเสนอผลงาน 
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ตารางท่ี 1  สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกบัระบบการด ารงชีวติ มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความส าคญั
ของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ววิฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีผลกระทบ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ (ต่อ) 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการเรียนรู้ 
เพือ่พฒันา

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และ
นวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 

4.สืบคน้ขอ้มูลและ
อภิปรายเก่ียวกบั
ส่ิงมีชีวิตบางชนิดท่ี
สูญพนัธ์ุไปแลว้ และ
ท่ีด ารงพนัธ์ุมาจนถึง
ปัจจุบนั 

ผู้เรียนรู้อะไร 
1.ส่ิงมีชีวิตท่ีไม่
สามารถปรับตวัให้เขา้
กบัสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไปไดก้็
จะสูญพนัธ์ุไปในท่ีสุด 
2.ส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถ
ปรับตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไปไดจ้ะ
สามารถอยูร่อดและ
ด ารงพนัธุ์ต่อได ้
ผู้เรียนทําอะไรได้ 
ตั้งค  าถาม วางแผน 
สืบคน้ บนัทึกขอ้มูล 
อภิปรายและสรุป
เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตบาง
ชนิดท่ีสูญพนัธ์ุไปแลว้ 
และท่ีด ารงพนัธ์ุมา
จนถึงปัจจุบนั 
น าเสนอผลการสืบคน้
โดยจดัท าแผนผงั
ความคิด 

1.การส ารวจคน้ควา้ 
2.การเช่ือมโยง 
3.การสรุปอา้งอิง 

1การอภิปรายและลง
ขอ้สรุป 
2.แผนผงัความคิดและ
นะเสนอเหตุและผล 
3.รายงานการสืบคน้
เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตท่ีสูญ
พนัธ์ุ 

1.ก  าหนดสถานการณ์ 
เก่ียวกบัสารคดีสตัว์
และปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลต่อ
การด ารงชีวิตของสตัว ์
2.ก  าหนดประเด็นการ
อภิปรายจาก
สถานการณ์ 
3.อภิปรายหาเหตุและ
ผลในปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติท่ีส่งผล
กระทบต่อการ
ด ารงชีวิต ของสตัว์
และปัจจยัของ
ส่ิงแวดลอ้ม 
4.อภิปรายเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ของ
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีเป็นสาเหตุ
ท  าให้ส่ิงมีชีวิตบาง
ชนิดสูญพนัธุ์สู่การ
สรุปความรู้ 
5.สรุปขอ้มูลการ
ปรับตวัของส่ิงมีชีวิต
เพ่ือให้สามารถอยูร่อด
และด ารงพนัธ์ุ 
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ตารางท่ี 2 สาระท่ี 2 ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์
ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวติต่างๆ ในระบบนิเวศ 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป
ใชป้ระโยชน์ 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการเรียนรู้ 
เพือ่พฒันา

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และ
นวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 

1.ส ารวจส่ิงแวดลอ้มใน
ทอ้งถ่ินของตนและ
อธิบายความสมัพนัธ์
ของส่ิงมีชีวิตกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผู้เรียนรู้อะไร 
 ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่
รอบตวัเรามีทั้ง
ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไม่มีชีวิต ส่ิงมีชีวิต
จะมีความสมัพนัธ์กนั
กบัส่ิงแวดลอ้ม 
ผู้เรียนทําอะไรได้ 
  ตั้งค  าถาม สงัเกต 
วางแผนและส ารวจ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน
ของตนเอง บนัทึก
ขอ้มูล อภิปรายและ
สรุปผลการส ารวจตั้ง
ค  าถามใหม่จากผลการ
ส ารวจ และอธิบาย
ความสมัพนัธ์ของ
ส่ิงมีชีวิตกบั
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน
ของตนเองน าเสนอ
ขอ้มูลโดยการจดัท า
แผนผงัมโนทศัน์ 

1.การส ารวจ 
2.ะการเช่ือโยง 
3.การสรุปลงความเห็น 

การน าเสนอรายงาน
แผนภาพหรือผงัมโน
ทศัน์ความสมัพนัธ์ของ
ส่ิงมีชีวิตกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

1.ก  าหนด ประเด็นท่ีจะ
ส ารวจเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
2.วางแผนการส ารวจ
ตรวจสอบและสงัเกต
ส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน 
3.รวบรวม บนัทึก
ขอ้มูลรายช่ือ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
4.ตั้งค  าถามใหม่จากผล
การส ารวจตรวจสอบ 
เพื่อเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ของ
ส่ิงมีชีวิตกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 
5.น าเสนอขอ้มูลดว้ย
แผนภาพ/แผนผงั
ความคิด 
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ตารางท่ี 3 สาระท่ี 2 ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐาน ว 2.2 เขา้ใจความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ 
การใชท้รัพยากรธรรมชาติในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใชใ้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการเรียนรู้ 
เพือ่พฒันา

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และ
นวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 

1.ส ารวจทรัพยากร 
ธรรมชาติแลอภิปราย
การใชท้รัพยากร 
ธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 

ผู้เรียนรู้อะไร 
1.ดิน หิน น ้า อากาศ ป่า
ไม ้สตัวป่์า และแร่ 
จดัเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
ความส าคญัต่อมนุษย ์
ใชท้รัพยากรธรรมชาติ
ในทอ้งถ่ินเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต 
ผู้เรียนทําอะไรได้ 
ตั้งค  าถาม วางแผน 
สงัเกต ส ารวจและจดั
กลุ่มชนิดของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ส าคญัในทอ้งถ่ิน 
รวบรวมขอ้มูลและ
บนัทึกผลการส ารวจ 
อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการใช้
ประโยชน์ของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.การส ารวจคน้ควา้ 
2.การสรุปลง
ความเห็น 

1.รายงานการส ารวจการ
ใชแ้ละการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
2.การน าเสนอผลงาน
ดว้ยวาจา 

1.ตั้งค  าถามเก่ียวกบัส่ิงท่ี
ส ารวจเก่ียวกบั
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
2.วางแผนการส ารวจ
รวบรวมขอ้มูล 
3.ด าเนินการส ารวจ
รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
ประโยชน์ของ 
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทอ้งถ่ินตามแผนท่ีวาง
ไว ้
4.จดักลุ่ม/จ าแนก
ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ในทอ้งถ่ิน บนัทึกขอ้มูล 
5.อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทอ้งถ่ินให้เป็น
ประโยชน์ต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวนั 
6.น าเสนอผลงาน 
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ตารางท่ี 3 สาระท่ี 2 ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐาน ว 2.2 เขา้ใจความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ 
การใชท้รัพยากรธรรมชาติในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใชใ้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื (ต่อ) 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการเรียนรู้ 
เพือ่พฒันา

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และ
นวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 

2.ระบุการใชท้รัพยากร 
ธรรมชาติท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มใน
ทอ้งถ่ิน 

ผู้เรียนได้รู้อะไร 
  มนุษยน์ า
ทรัพยากรธรรมชาติ มา
ใชอ้ยา่งมากมายจึง
ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
ผู้เรียนทําอะไรได้ 
  ตั้งค  าถาม วางแผน 
สืบคน้ บนัทึก 
เปรียบเทียบขอ้มูล
อภิปรายและวาง
แผนการใชท้รัพยากร
ธรรม 
ชาติท่ีก่อให้เกิดปัญหา 
สรุปผลและน าเสนอ
ดว้ยแผนภูมิ 

1.การส ารวจคน้หา 
2.การระบุ 
 

บนัทึกการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ก่อให้เกิดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

1.ส ารวจคน้หารวบรวม
ขอ้มูลจากกรณีตวัอยา่ง
เก่ียวกบัการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ก่อให้เกิดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
2.ตั้งค  าถามในประเด็น
ท่ีทรัพยากรถูกท าลาย
และปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ในทอ้งถ่ินท่ีเกิดจาก
ทรัพยากรถูกท าลาย 
3.เปรียบเทียบปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีใน
กรณีศึกษากบัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มใน
ชีวิตประจ าวนั ระบุ
สาเหตุท่ีก่อให้เกิด
ปัญหา4.ระบุการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและหา
แนวทางป้องกนั 
5.สรุปความรู้เก่ียวกบั
การป้องกนัไม่ให้เกิด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3 สาระท่ี 2 ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐาน ว 2.2 เขา้ใจความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ 
การใชท้รัพยากรธรรมชาติในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใชใ้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื (ต่อ) 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการเรียนรู้ 
เพือ่พฒันา

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และ
นวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 

3.อภิปรายและนะเสนอ
การใชท้รัพยากร 
ธรรมชาติอยา่ง
ประหยดัคุม้ค่าและมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติั 

ผู้เรียนได้รู้อะไร 
  มนุษยต์อ้งช่วยกนั
ดูแลและรู้จกัใช้
ทรัพยากรธรรม 
ชาติอยา่งประหยดัและ
คุม้ค่าเพ่ือให้มีการใชไ้ด้
นานและย ัง่ยนื 
ผู้เรียนทําอะไรได้ 
  ตั้งค  าถาม วางแผนการ 
สืบคน้ สืบคน้ขอ้มูล 
บนัทึกขอ้มูลอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม 
สรุปและก าหนดแนว
ทางการใช ้
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งประหยดัคุม้ค่า 
และย ัง่ยนื 

1.การส ารวจคน้หา 
2 สรุป 

โครงการ/กิจกรรมการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรม 
ชาติ 

1.ตั้งค  าถามเพ่ือก าหนด
ประเด็นในการส ารวจ
เก่ียวกบัการใช้
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
2.วางแผนการส ารวจ
ขอ้มูลการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
จากอดีตถึงปัจจุบนัและ
ด าเนินการตามแผนท่ี
วางไว ้
3.รวบรวมขอ้มูล 
บนัทึกขอ้มูลและ
อภิปรายผลสรุปแนว
ทางการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งประหยดัและ
คุม้ค่า 
4.ตรวจสอบความเป็น
เหตุผลและสรุปแนว
ทางการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งประหยดัและ
คุม้ค่า 
5.จดัท าโครงการ/
กิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ตารางท่ี 4  สาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์
ระหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยึดเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการ
สืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการเรียนรู้ 
เพือ่พฒันา

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และ
นวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 

1.จ  าแนกชนิดและ
สมบติัของวสัดุท่ีเป็น
ส่วนประกอบของของ
เล่น ของใช ้

ผู้เรียนรู้อะไร 
  ของเล่นของใชอ้าจมี
ส่วนประกอบหลาย
ส่วนและอาจท าจาก
วสัดุหลายชนิด ซ่ึงมี
สมบติัต่างกนั 
ผู้เรียนทําอะไรได้ 
  ตั้งค  าถาม วางแผน 
สงัเกต รวบรวมขอ้มูล 
อภิปราบรวมกนั 
จ าแนกชนิดและสมบติั
ของวสัดุท่ีเป็น
ส่วนประกอบของของ
เล่น ของใชน้ าเสนอ
ผลงาน 

1.การสงัเกต 
2.การจ าแนก 

1.การจ าแนก
ส่วนประกอบของของ
เล่น ของใชต้วัอยา่ง 
2.รายงานการสืบคน้ 
 

1.ตั้งค  าถามเพ่ือก าหนด
ประเด็นในการสงัเกต
ของเล่น ของใช้
ตวัอยา่ง 
2.สงัเกตส่วนประกอบ
ของของเล่น ของใช ้
บนัทึกผลการสงัเกต 
3.อภิปรายสรุปผลการ
สงัเกตและจ าแนกชนิด
ของและสมบติัของ
วสัดุท่ีใชเ้ป็น
ส่วนประกอบของเล่น
ของใช ้
4.อภิปรายเหตุผลเกณฑ์
ในการใชจ้  าแนกวสัดุ
พร้อมกบัประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากสมบติัของ
วสัดุเหล่านั้น 
5.น าเสนอผลงาน 
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ตารางท่ี 4  สาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการ
สืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์(ต่อ) 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการเรียนรู้ 
เพือ่พฒันา

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และ
นวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 

2.อธิบายการใช้
ประโยชน์ของวสัดุแต่
ละชนิด 

ผู้เรียนรู้อะไร 
  วสัดุแต่ละชนิดมี
สมบติัแตกต่างกนั จึงมี
ประโยชน์ต่างกนั 

ผู้เรียนทําอะไรได้ 
อภิปรายแสดงความ
คิดเห็น รวบรวมขอ้มูล 
สรุปบนัทึกขอ้มูล สรุป
อธิบายประโยชน์ของ
วสัดุต่างๆ เช่น ไม ้
เหล็ก กระดาษ 
พลาสติก ยาง 

1.การส ารวจคน้หา 
2.การวิเคราะห์ 

 

รายงานการสืบคน้
เก่ียวกบัประโยชน์ของ

วสัดุชนิดต่างๆ 

1.สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ชนิดและสมบติัของ
วสัดุชนิดต่างๆ 
2.รวบรวมขอ้มูลบนัทึก
ขอ้มูลท่ีไดจ้าการ
สืบคน้ 
3.ศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
พิจารณาประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากสมบติัของ
วสัดุแต่ละชนิด 
4.น าความรู้ท่ีไดรั้บมา
ออกแบบและประดิษฐ์
ของเล่นของใช ้
5.น าเสนอผลงานและ
บอกถึงประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากส่ิงประดิษฐ์ 
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ตารางท่ี 5 สาระท่ี 3 สารและสมบติัของสารมาตรฐาน ว 3.2 เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการ
เปล่ียนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ 
กาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ทักษะกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตร์ 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการเรียนรู้ 
เพือ่พฒันา

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และ
นวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 

1.ทดลองและ
อธิบายผลของการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนกบัวสัดุ เม่ือถูก
แรงกระท าหรือท า
ใหร้้อนข้ึนหรือท า
ใหเ้ยน็ 

ผู้เรียนรู้อะไร 
  เม่ือมีแรงมากระท า 
เช่น การบีบ บิด ทุบ 
ดดั ดึง ตลอดจนการ
ท าใหร้้อนข้ึนหรือ
ท าใหเ้ยน็ลงจะท า
ใหว้สัดุเกิดการ
เปล่ียนแปลงรูปร่าง 
ลกัษณะหรือสมบติั
ต่างไปจากเดิม 
ผู้เรียนทาํอะไรได้ 
  สงัเกต ตั้งค  าถาม 
ตั้งสมมติฐาน 
วางแผนและทดลอง 
บนทึกผล และ
สรุปผลการทดลอง 
อภิปรายผลการ
ทดลองและสรุปผล
การอภิปราย อธิบาย
ผลการเปล่ียนแปลง 

1.การสรุป
อา้งอิง 
2.การ
ตั้งสมมติฐาน 
3.การทดสอบ
สมมติฐาน 

1การปฏิบติัการ
ทดลองการ
เปล่ียนแปลงของ
วสัดุ 
2.รายงานการ
ทดลองการ
เปล่ียนแปลงของ
วสัดุ 

1.ตั้งค  าถามเพ่ือ
ทบทวนความรู้
เก่ียวกบัชนิดและ
สมบติัของวสัดุชนิด
ต่างๆ 
2.ก าหนดประเด็น
ในการทดลอง
เก่ียวกบัผลของการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนกบัวสัดุ เม่ือถูก
แรงกระท าหรือท า
ใหร้้อนข้ึนหรือ      
เยน็ลง 
3.ตั้งสมมติฐานการ
ทดลอง 
4.วางแผนและ
ออกแบบการ
ทดลอง 
5.รวบรวมขอ้มูล 
บนัทึกขอ้มูล  
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ตารางท่ี 5 สาระท่ี 3 สารและสมบติัของสารมาตรฐาน ว 3.2 เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการ
เปล่ียนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ 
กาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ (ต่อ) 

ตัวช้ีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

แนวการจัดการเรียนรู้ 
เพือ่พฒันา

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และ
นวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 

 ท่ีเกิดข้ึนกบัวสัดุเม่ือถูก
แรงกระท าหรือไดรั้บ
ความร้อนและน าเสนอ
ผลการทดลอง 

  วิเคราะห์อภิปรายและ
สรุปผลการทดลอง 
6.น าเสนอผลการ
ทดลองและเขียน
รายงานการทดลอง 

2.อภิปรายประโยชน์
และอนัตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึนเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของวสัดุ 

ผู้เรียนรู้อะไร 
  การเปล่ียนแปลงของ
วสัดุ อาจน ามาใช้
ประโยชน์หรืออาจท า
ให้เกิดอนัตรายได ้
ผู้เรียนทําอะไรได้ 
  ตั้งค  าถาม วางแผน 
อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นรวบรวมขอ้มูล 
สรุปเช่ือมโยงบนัทึก 
น าเสนอประโยชน์และ
อนัตรายท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของวสัดุ 

1.การส ารวจคน้หา 
2.ทกัษะการ
วิเคราะห์ 
3.ทกัษะการสรุป
ลงความเห็น 

การน าเสนอผลงาน
กลุ่มในประเด็น
ประโยชน์และอนัตราย
จากการเปล่ียนแปลง
ของวสัดุ 

1.ตั้งค  าถามเพ่ือทบทวน
ความรู้เก่ียวกบัผลของ
การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน 
2.แบ่งกลุ่มวางแผน 
การส ารวจ คน้หาและ
ส ารวจคน้หาขอ้มูล
เก่ียวกบัประโยชน์และ
อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการเปล่ียนแปลง
เปล่ียนแปลงของวสัดุ 
3.รวบรวม บนัทึกและ
สรุปผลการส ารวจ
คน้หา 
4.ร่วมกนัอภิปรายผลท่ี
ไดจ้ากการส ารวจคน้หา 
และสรุปผลการ
อภิปราย 
5.น าเสนอผลงาน 
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ตารางท่ี 6 สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา ความรู้ การแกปั้ญหารู้วา่ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้
ภายใตข้้อมูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

ตัวช้ีวดั นักเรียนรู้อะไร/ทํา
อะไรได้ 

ทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 

ช้ินงาน/ภาระงาน แนวการจัดการเรียนรู้ 
เพือ่พฒันา

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และ
นวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 

น าไปสู่การสร้างความรู้ 
7.บนัทึกและอธิบายผลการสงัเกตส ารวจตรวจสอบ
ตามความเป็นจริงมีแผนภาพประกอบค าอธิบาย 
8.น าเสนอ จดัแสดงผลงานโดยอธิบายดว้ยวาจา
และเขียนแสดงกระบวนการและผลของงานให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สาระการเรียนรู้ท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดแทรกทุกสาระการ

เรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
 นอกจากน้ียงัมีผลการสังเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของหลกัสูตรประเทศ
ไทยกบัต่างประเทศ ดงัตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 การสังเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของประเทศไทยและต่างประเทศ 
เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
รัฐออนแทริโอประเทศแคนาดา 
Ministry of Education Ontario 2007 

 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ประเทศญี่ปุ่น 

Pawilen and Sumida 2005 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ประเทศสิงค์โปร์ 

Ministry of EducationSingapore..2013 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ประเทศฟิล ิ ปปินส์ 

Pawilen and Sumida 2005 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ประเทศไทย 
สพฐ. 2551 

เป้าหมายการเรียนวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
1.การสร้างความสมัพนัธ์ทางดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อสงัคม
และส่ิงแวดลอ้ม 
2. เพื่อพฒันาทกัษะกลยทุธ์และจิตนิสยั
ท่ีจ  าเป็นส าหรับการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละการ
แกปั้ญหา 
3.มีความเขา้ใจแนวคิดพ้ืนฐานของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เป้าหมาย 
เพื่อให้นกัเรียนนกัเรียนสนใจธรรมชาติ
เพ่ือการสงัเกต จ าแนกตามจุดมุ่งหมาย
อยา่งชดัเจน เพ่ือพฒันาการ
ความสามารถในการแกปั้ญหาและมี
หวัใจท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยการรัก
ธรรมชาติในโลก และในทุกช่วงเวลามี
การพฒันาและเขา้ใจปรากฎการณ์
ธรรมชาติ และความคิดมุมมองทาง
วิทยาศาสตร์ 

เป้าหมาย 
คือการจดัเตรียมให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถมีความเช่ียวชาญเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณภาพและจะเป็นผูมี้
ส่วนท าให้การขบัเคล่ือนเทคโนโลยี
ในโลก 
หลกัสูตรคือ มีความมุ่งหมายท่ีจะท า
ให้เกิดการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
-พ้ืนฐานความรู้การสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์มีส่วนประกอบหลกั
ส าคญั 3 ส่วน 1. ความรู้,ความเขา้ใจ 
และการประยกุต ์

เป้าหมายของการจัดการเรียน      
การสอนในฟิลปิปินส์ 
-เพื่อให้เขา้ใจวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มและการประยกุตท์กัษะ,
ทศันคติและการเห็นคุณค่าในการ
แกปั้ญหาท่ีหลากหลาย 

เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์ 
1.เพื่อให้เขา้ใจหลกัการ ทฤษฎีท่ีเป็น
พ้ืนฐานในวิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อให้เขา้ใจขอบเขตธรรมชาติและ
ขอ้จ ากดัของวิทยาศาสตร์ 
3.เพื่อให้มีทกัษะท่ีส าคญัในการศึกษา
คน้ควา้และคิดคน้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
4.เพื่อพฒันากระบวนการคิดและ
จินตนาการ ความสามารถ  
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ตาราง ท่ี 7 การสังเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของหลกัสูตรประเทศไทยและต่างประเทศ (ต่อ) 
เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
รัฐออนแทริโอประเทศแคนาดา 

Ministry of Education Ontario 2007 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ประเทศญี่ปุ่ น 

Pawilen and Sumida 2005 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ประเทศสิงค์โปร์ 

Ministry of EducationSingapore..2013 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ประเทศฟิลปิปินส์ 

Pawilen and Sumida 2005 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ประเทศไทย  
 สพฐ. 2551 

แนวคดิพืน้ฐาน 
1.สสาร 
2.พลงังาน 
3. ระบบและการปฏิสมัพนัธ ์
4. โครงสร้างและหนา้ท่ี 
5. การพฒันาการดูแลยา่งย ัง่ยนื 
6.การเปล่ียนแปลงและความต่อเน่ือง 
 

 2ทกัษะและกระบวนการ 
3. จริยธรรมและทศันคติ ซ่ึงขอบเขต
ของความรู้น้ีเป็นส่ิงส าคญัของการฝึก
ปฏิบติัทางวิทยาศาสตร์ 
- ผูเ้รียนเป็นผูสื้บเสาะ 
-ครูเป็นผูน้ าของการสืบเสาะ 
เป้าหมายประมวลสาระวิทยาศาสตร์
ระดบัประถมศึกษา 
1.เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ท่ี
สร้างข้ึนจากความสนใจท่ีจะกระตุน้
ความอยากรู้อยากเห็นกบัส่ิงรอบตวั 

 ในการแกปั้ญหาและการจดัการ ทกัษะ
ในการส่ือสาร และความสามารถใน
การตดัสินใจ 
5.เพื่อให้ตระหนกัถึงความสมัพนัธ์
ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยมีวล
มนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้มในเชิงท่ีมี
อิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
6. เพื่อน าความรู้ความเขา้ใจใน 
เร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใช้
ให้เกิดประโยชน ์
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ตาราง ท่ี 7 การสังเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของหลกัสูตรประเทศไทยและต่างประเทศ (ต่อ) 
เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
รัฐออนแทริโอประเทศแคนาดา 

Ministry of Education Ontario 2007 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ประเทศญี่ปุ่ น 

Pawilen and Sumida 2005 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ประเทศสิงค์โปร์ 

Ministry of EducationSingapore..2013 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ประเทศฟิลปิปินส์ 

Pawilen and Sumida 2005 

เป้าหมายการเรียนวทิยาศาสตร์ 
ประเทศไทย  
สพฐ. 2551 

  2.เพ่ือให้ผูเ้รียนมีพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ตามพ้ืนฐานท่ีก าหนดเกิด
ความคิดรวบยอดท่ีจะเขา้ใจดว้ยตวัเอง
และรอบตวั 
3. เพื่อท่ีจะให้นกัเรียนมีโอกาสท่ีจะ
พฒันาทกัษะและจิตนิสยัและทศันคติท่ี
จ  าเป็นส าหรับการสืบคน้ทาง
วิทยาศาสตร์ 
4.เพื่อเตรียมให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และวิธีการในการ
ตดัสินใจดว้ยตวัเอง 
5.ช่วยให้ผูเ้รียนรู้คุณค่าวา่วิทยาศาสตร์
มีอิทธิพลต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

 7.เพื่อให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ในการใชวิ้ทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี
อยา่งสร้างสรรค ์
สาระส าคญั 
1.ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการด า 
2.ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 
3.สารและสมบติัของสาร 
4.แรงและการเคล่ือนท่ี 
5. พลงังาน 
6. กระบวนการเปล่ียนแปลงของ 
โลก 
7.ดาราศาสตร์และอวกาศ 
8.ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี
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ตาราง ท่ี 7 การสังเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของหลกัสูตรประเทศไทยและต่างประเทศ (ต่อ) 
เป้าหมายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
รัฐออนแทริโอประเทศแคนาดา 
Ministry of Education Ontario 

2007 

เป้าหมายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประเทศญี่ปุ่น 

Pawilen and Sumida 2005 

เป้าหมายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประเทศสิงค์โปร์ 

Ministry of 
EducationSingapore..2013 

เป้าหมายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประเทศฟิลปิปินส์ 

Pawilen and Sumida 2005 

เป้าหมายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประเทศไทย 
สพฐ. 2551 

  คาํอธิบายขอบเขตโครงสร้างการปฏิบัติ
ทางวทิยาศาสตร์ 
ความรู้ ,ความเข้าใจ และการประยุกต์ 
-ความจริง ปรากฎการณ์และหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
-การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
อยา่งปลอดภยั 
-ประยกุตวิ์ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทักษะและกระบวนการ 
ทักษะ 
-การสงัเกต 
-การเปรียบเทียบ 
-การจ าแนกประเภท 
-การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์         
( Scientific Method ) 
1. ระบุปัญหา     
2. ตั้งสมมุติฐาน      
3.ศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูล 
4.ทดลอง 
5. สรุปผล 
ทกัษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ระดบัพ้ืนฐาน 
1. การสงัเกต (Obervation)  
2. การวดั (Measurenent)  
3. การจ าแนกประเภท (Classification)  
4. การหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
สเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา 
 (Spacs / SpacsReation and  
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ตาราง ท่ี 7 การสังเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของหลกัสูตรประเทศไทยและต่างประเทศ (ต่อ) 
เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
รัฐออนแทริโอประเทศแคนาดา 

Ministry of Education Ontario 2007 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ประเทศญี่ปุ่ น 

Pawilen and Sumida 2005 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ประเทศสิงค์โปร์ 

Ministry of EducationSingapore..2013 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ประเทศฟิลปิปินส์ 

Pawilen and Sumida 2005 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ประเทศไทย 
สพฐ. 2551 

  -การส่ือสาร 
-การลงขอ้สรุปการก าหนด 
-การตั้งสมมติฐาน 
-การท านาย 
การวิเคราะห์ 
-การท าให้เกิด 
การประเมิน 
กระบวนการ 
-การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
-การตดัสินใจ 
-การคน้ควา้ 
ขอบเขตบริบทท่ีเช่ือมโยงบทบาทของ
วิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อความสมัพนัธ์กบั
การใชชี้วิตประจ าวนั 

 SpaceRelation)  
5.การค านวน (Using Number) 
6. การจดัท าและส่ือความหมาย 
ขอ้มูล (Organizing Data and  
Communication)  
7. การลงความคิดเห็นจากขอ้มูล 
 (Infeaing) 8. การพยากรณ์ 

(Prediction) 
ทกัษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ ระดบัพฒันาการ  
9. การตั้งสมมติฐาน 
Formulating Hypothesis)  
10. การก าหนดนิยามเชิง 
ปฏิบติัการ  
(Defining Operation)  
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ตาราง ท่ี 7 การสังเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของหลกัสูตรประเทศไทยและต่างประเทศ (ต่อ) 
เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
รัฐออนแทริโอประเทศแคนาดา 

Ministry of Education Ontario 2007 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ประเทศญี่ปุ่ น 

Pawilen and Sumida 2005 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ประเทศสิงค์โปร์ 

Ministry of EducationSingapore..2013 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ประเทศฟิลปิปินส์ 

Pawilen and Sumida 2005 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ประเทศไทย 
สพฐ. 2551 

  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
-มุ่งเนน้ท่ีภาพรวมของแต่ละบุคคล 
-การใชท้กัษะในชีวิตประจ าวนัเช่น 
การสงัเกตแนวโนม้และรูปแบบการ
วิเคราะห์ขอ้มูลการรายงานของส่ือ 
-การดดัแปลงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยขีั้นสูง 
-การมีความสามารถท่ีจะตดัสินใจส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีการ 
บริโภคอาหารตดัต่อพนัธุกรรม ท่ีเป็น
ทางเลือกเก่ียวกบัสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์ในสงัคม 
ภาพรวมปฏิสมัพนัธ์ของคนใน 

 11. การก าหนด และควบคุมตวั 
แปร 
(Identifying and Controlling  
Variables)  
12. การทดลอง (Experiment)  
13. การตีความหมายขอ้มูลและลง 
ขอ้สรุป(Interperting Data  
andMaking) 
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ตาราง ท่ี 7 การสังเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของหลกัสูตรประเทศไทยและต่างประเทศ (ต่อ) 
เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
รัฐออนแทริโอประเทศแคนาดา 

Ministry of Education Ontario 2007 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ประเทศญี่ปุ่ น 

Pawilen and Sumida 2005 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ประเทศสิงค์โปร์ 

Ministry of EducationSingapore..2013 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ประเทศฟิลปิปินส์ 

Pawilen and Sumida 2005 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ประเทศไทย 
สพฐ. 2551 

  สงัคม 
-สนใจท่ีจะสนทนาให้ความส าคญัของ
วิทยาศาสตร์ 
-เขา้ใจบทบาทและผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยใีนสงัคม-มี
ส่วนช่วยให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สืบ
ต่อไป 
วทิยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นจริงของธรรมชาติเน้นที่
ความสัมพนัธ์ของธรรมชาติของมนุษย์ 
-การท าความเขา้ใจความเป็นมนุษยช์าติ
ในสากล 
-ตระหนกัและเห็นความปลอดภยั
ประเด็นทางชีวภาพ เช่น เอดส์  
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ตาราง ท่ี 7 การสังเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของหลกัสูตรประเทศไทยและต่างประเทศ (ต่อ) 
เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
รัฐออนแทริโอประเทศแคนาดา 

Ministry of Education Ontario 2007 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ประเทศญี่ปุ่ น 

Pawilen and Sumida 2005 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ประเทศสิงค์โปร์ 

Ministry of EducationSingapore..2013 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ประเทศฟิลปิปินส์ 

Pawilen and Sumida 2005 

เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ประเทศไทย 
สพฐ. 2551 

หวัขอ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
Grade 3 
1.เขา้ใจความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต 
- การเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลง
ของพืช 
2.เขา้ใจโครงสร้างและกลไก 
-ความแขง็แรงและโครงสร้างท่ีไม่ 
เปล่ียนแปลง 
3.เขา้ใจสสารและพลงังาน 
-ส่ิงท่ีก่อให้เกิดพลงังาน 
4.เขา้ใจโลกและระบบอวกาศ 

- ดินในส่ิงแวดลอ้ม 

Grade 3 
1.ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 
2.สสารและพลงังาน 
3.โลกและอวกาศ 

ซาร์ 
-สนใจและห่วงใยในส่ิงแวดลอ้ม
สาระสําคญัของหลักสูตร Grade 3  
และ 4  
ความหลากหลาย 
-ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตและไม่
มีชีวิต (การจ าแนกจ าแนกลกัษณะ) 
-ความหลากหลายของส่วนประกอบ 
วฏัจักร 
-วฏัจกัรของพืชและสัตว์ 
(วฏัจกัรของส่ิงมีชีวิต 
วฏัจกัรของสสารและน ้า 
(สสาร)ปฏิกิริยาปฏิกิริยาของก าลงั(แรง
ดึงดูด) 
พลงังานรูปแบบการใชพ้ลงังาน(แสง
และความร้อน) 

Grade 3 
1.มนุษย ์
2.สตัว ์
3.พืช 
4.สสาร 
5.วสัดุ 
6. โลก 
7.พระอาทิตย ์

 

สาระการเรียนรู้ ประถมศึกษาปีที่ 3 
1.ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต 
2.ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 
3.สารและสมบติัของสาร 
4.แรงและการเคล่ือนท่ี 
5. พลงังาน 
6. กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
7.ดาราศาสตร์และอวกาศ 
8.ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี
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 จากตารางท่ี 7 การสังเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของหลกัสูตรประเทศไทย
และ ต่างประเทศ พบวา่เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และมี
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มี ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจดัการ มีทกัษะ
ในการส่ือสาร และความสามารถในการตดัสินใจมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์เพื่อให้ตระหนกั
ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีท่ีมีอิทธิพลต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ 
 

วสัิยทัศน์ 
 หลกัสูตรโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์พุทธศกัราช  2553  ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์
มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึด
มัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข โดยเน้นหลัก
ปรัชญาโรงเรียนและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐาน
ความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
 
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรคพ์ุทธศกัราช  2553 ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ดงัน้ี 
 
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

 หลักสูตรโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ พุทธศกัราช  2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั  5  ประการ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการส่ือสาร   
2. ความสามารถในการคิด   
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา   
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี



49 

 

คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ 
 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม
ไดอ้ย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงัน้ี1)รักชาติศาสน์ กษตัริย ์2)  ซ่ือสัตย์
สุจริต 3)มีวินยั 4)  ใฝ่เรียนรู้ 5)  อยูอ่ยา่งพอเพียง 6)มุ่งมัน่ในการท างาน 7)รักความเป็นไทย 8) มีจิต
สาธารณะ 
 นอกจากน้ีสถานศึกษายงัไดก้ าหนดโครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   

โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์ดงัตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 โครงสร้างรายวชิาวทิยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์                                  

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวดั 

สาระท้องถิ่น
(จุดเน้น) 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก 
คะแนน 

1 ครอบครัวหรรษา ว 1.2 ป.3/1-4,  
ว 2.1 ป.3/1, ว 8.1 ป.3/1-
8 

 12 10 

2 ชมป่าชายเลน ว 2.2 ป.3/1-3,  
ว 8.1 ป.3/1-8 

ป่าชายเลน 8 10 

3 ของเล่นสร้างสรรค ์ ว 3.1 ป.3/1-2,  
ว 3.2 ป.3/1-2,  
ว 8.1 ป.3/1-8 

 12 10 

5 แรงท่ีกระท าต่อวตัถุ ว 4.1 ป.3/1-2,  
ว 8.1 ป.3/1-8 

 10 10 

6 พลงังาน ว 5.1 ป.3/1-2,  
ว 8.1 ป.3/1-8 

นาเกลือ 8 10 

7 สมบติัของน ้า ว 6.1 ป.3/1,  
ว 8.1 ป.3/1-8 

ป่าชายเลน 10 10 

8 อากาศ ว 6.1 ป.3/2-3,  
ว 8.1 ป.3/1-8 

ป่าชายเลน 10 10 

9 ปรากฏการณ์บนทอ้งฟ้า ว 7.1 ป.3/1,  
ว 8.1 ป.3/1-8 

ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

10 10 

รวมเวลาเรียนตลอดปี  80  

คะแนนระหวา่งเรียน 

แบบฝึกหดั   40 
สอบ   20 

คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

  10 

รวม 70 
คะแนนวดัผลปลายปี  30 

รวม 100 
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 จากการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ และหลกัสูตร
วิทยาศาสตร์ต่างประเทศ และโครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน        
วดัราษฎร์รังสรรค์  ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา และ ตวัช้ีวดั เพื่อจดัท าหน่วยการ
เรียนรู้   และเน้ือหาสาระการเรียนรู้ท่ีท าการวิจยัในคร้ังน้ี คือ สาระการเรียนรู้ท่ี 1  ส่ิงมีชีวิต กบั
กระบวนการด ารงชีวิต สาระท่ี 2 ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้มและสาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร และ
สาระท่ี 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงทั้ง 4 สาระการเรียนรู้น้ี มีหน่วยการเรียนรู้ 
คือ  ครอบครัวหรรษาชมป่าชายเลน และของเล่นสร้างสรรค์ โดยได้จดัการเรียนรู้ท่ีน าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาสัมพันธ์กับปัญหาปัจจุบันและสถานการณ์ในชีวิตจริง เพื่อให้ผู ้เรียนมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ บนฐานทฤษฎีการ
เรียนรู้การสร้างความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และ การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน และกระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรียน และตัวช้ีวดัในการประเมิน 
 นอกจากน้ี หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์ ไดก้  าหนดคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ ของนกัเรียนและตวัช้ีวดัในการประเมิน  เพราะการพฒันาผูเ้รียนจะตอ้งพฒันาทั้ง    
2  ดา้น ทั้งทางดา้นสติปัญญา และพฤติกรรม ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  เพราะการพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์เป็นการพฒันาพื้นฐานทางดา้นจิตใจท่ีดีงาม คือลกัษณะท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบั
ผูเ้รียนอนัเป็นคุณลกัษณะ ท่ีสังคมตอ้งการในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ซ่ึงการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็นส่วนหน่ึงของ
การจดัการเรียนรู้และการประเมินผูเ้รียน  เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ซ่ึงผูว้ิจยั 
ไดว้ิเคราะห์ตวัช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ีของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ั้ง 8 ประการรวมทั้งศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้รียนแต่ละวยั แต่ละบุคคลและน ามาก าหนดแนวทางการพฒันาให้เหมาะสม
สอดคล้องในแต่ละคุณลักษณะแล้วน าคุณลักษณะอนัพึงประสงคต์วัช้ีวดั และพฤติกรรมบ่งช้ีท่ี
วเิคราะห์ไว ้ไปบูรณาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
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ตารางท่ี  9  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละตวัช้ีวดัในการประเมิน 
ลาํดบัที ่ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ตวัช้ีวดั 

1 รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ 1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
1.2 ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย 
1.3 ศรัทธา  ยดึมัน่และปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

2 ซ่ือสตัยสุ์จริต 2.1ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้ งทางกาย 
วาจาใจ 
2.2ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผูอ่ื้นทั้งทางกาย วาจา  ใจ  

3 มีวนิยั 3.1ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของ
ครอบครัว  โรง เรียน และสงัคม 

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วม 
กิจกรรมกาเรียนรู้ 
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ  ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ดว้ยการเลือกใชส่ื้ออยา่งเหมาะสม  สรุป
เป็นองคค์วามรู้  และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 5.1ด าเนินชีวติอยา่งพอประมาณ  มีเหตผุล  รอบคอบ  มี
คุณธรรม 
5.2 มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี  ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

6. มุ่งมัน่ในการท างาน 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน 
6.2 ท างานดว้ย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพื่อใหง้าน
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

7. รักความเป็นไทย 7.1ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วฒันธรรม
ไทยและมีความกตญัญูกตเวที 
7.2 เห็นคุณค่าและใชภ้าษาไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม 
7.3อนุรักษ ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
8.2 เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน 
และสงัคม 
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แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการออกแบบการเรียนการสอน 
 

 การออกแบบการเรียนการสอน หมายถึง ระบบ การวางแผน การพฒันาการเรียนการ
สอนท่ีใชท้ฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอน ซ่ึงเป็น กระบวนการแกปั้ญหาการเรียนสอนท่ีมีการ
วเิคราะห์สถานการณ์ หรือเง่ือนไขการเรียนรู้ เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ พฒันานวตักรรมใน
การจดัการเรียนการสอน เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ โดยเป็นกระบวนการทั้งหมดของการวิเคราะห์
กระบวนการการเรียนรู้ท่ีได้ก าหนดเป้าหมายและพฒันาระบบการถ่ายทอดความรู้ท่ีสนองตอบ
ความตอ้งการในการเรียนรู้  เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุ จุดหมาย โดยอาศยัวิธีการเชิง
ระบบ ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533: 12), กาญจนา คุณารักษ ์(2545: 7), สุเทพ อ่วมเจริญ (2557: 9)
สอดคลอ้งกบั สงดั  อุทรานนัท ์(2532: 6) ท่ีกล่าววา่ระบบการเรียนการสอน คือการจดัองคป์ระกอบ
ของการเรียนการสอนให้มีความสัมพนัธ์กนัเพื่อสะดวกต่อการน าไปสู่จุดหมายปลายทางของการ
เรียนการสอนท่ีไดก้ าหนดไว ้นอกจากน้ี ชมพนัธ์ุ กุญชร ณ อยุธยา (2543: 7-19) อา้งถึงใน สุเทพ 
อ่วมเจริญ (2557: 4-5) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาระบบการสอนหมายถึง การวางแผนการออกแบบ การ
สร้างการจดัองค์ประกอบการเรียนการสอนให้มีความสัมพนัธ์กนัเพื่อสะดวกต่อการน าไปสู่
จุดหมายปลายทางของการเรียนการสอนที่ก าหนดไวแ้ละการประเมินการเรียนการสอน การ
จดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบมีความส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ในการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียน
การสอนองคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ การก าหนดเป้าหมายและจุดหมาย การประเมินผูเ้รียนก่อนการ
จดัการเรียนการสอน ตามล าดบัขั้นตอน และการประเมินการเรียนการสอน ในแต่ละขั้นตอนท่ี
จะต้องด าเนินการตามทฤษฎีและหลักการเรียนรู้ท่ีรองรับ เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนเป็นท่ี
ยอมรับและเช่ือถือได้ รวมทั้งตอ้งมีขอ้มูลสนับสนุน ทั้งจากงานวิจยัและขอ้มูลท่ีรวบรวมไวจ้าก
แหล่งต่างๆ ตลอดจนตอ้งมีการทดสอบหลายคร้ังเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ระบบการเรียนการสอนท่ี
ออกแบบไวส้ามารถน าไปใช้ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้จริงอยา่งมีประสิทธิภาพ การออกแบบการเรียน
การสอนจึงเป็นกิจกรรมส าคญัในการพฒันาระบบการสอนผูท่ี้ออกแบบการเรียนการสอนตอ้ง
ค านึงถึงผูเ้รียนเป็นหลกั รวมทั้งตอ้งเลือกใช ้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัจุดมุ่งหมาย เน้ือหา
และผูเ้รียน ในระหว่างการด าเนินการสอน การประเมินผล ทั้งในระหว่างเรียนและหลงัส้ินสุด
การเรียนจะช่วยปรับปรุงการเรียนการสอนและเป็นการประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนการสอน 
ทั้งหมด  ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  
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 ดงันั้นการพฒันาระบบการสอนจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีระบบ (System Approach)ใน        
ทุกขั้นตอน ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ(Efficiency)และประสิทธิผล 
(Effectiveness) เน่ืองจากระบบได้มีกลไกและโครงสร้างหลกัในการท างานอย่างนอ้ย 3 ส่วน 
ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีน าเขา้/ตวัป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลพัธ์ (Output)  ซ่ึงใน
แต่ละขั้นมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเง่ือนไขการเรียนรู้อยา่งละเอียด มีการระบุ แยกแยะและ
แก้ปัญหา แล้วจึงวางแผนการเรียนการสอน โดยอาศยัความรู้ หลกัการและแนวคิดจากหลาย ๆ 
ทฤษฎี มีการปรับปรุง แกไ้ขการท างานในตวัของมนัเองโดยการใชข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) และ
ในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย ๆ ต่างก็มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองซ่ึงกนัและกนั โดยเป้าหมายของระบบ
ใหญ่ทั้งหมดจะบรรลุผลไดจ้ากการประสานสัมพนัธ์กนัขององคป์ระกอบยอ่ย ๆ อยา่งเหมาะสมเป็น
เหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนัสอดคล้องกับ กิดานันท์  มะลิทอง (2540:10) ท่ีกล่าวว่า การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน ควรมีองค์ประกอบคือ ผูเ้รียน ตอ้งมีการพิจารณาลกัษณะของผูเ้รียน ท่ีพึง
ประสงคเ์พื่อการออกแบบกิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม วตัถุประสงค ์ตอ้งมี
การตั้งวตัถุประสงคว์า่ตอ้งการจะให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใดบา้ง และอยา่งไรในการสอนนั้น ตอ้งมีการ
ก าหนดวธีิการและกิจกรรมในการเรียนรู้ว่าควรมีอะไรบา้ง เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้
ท่ีดีท่ีสุดทุกดา้นได ้และการประเมิน ตอ้งมีการก าหนดวิธีการประเมินเพื่อตดัสินว่าการเรียนรู้นั้น
ประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งจุดมุ่งหมายไวห้รือไม่ 
 ซ่ึงในปี ค.ศ. 1973 มหาวิทยาลยัแห่งรัฐฟลอริดา (Florida State University) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้พฒันาแบบจ าลองเพื่อใช้ในการฝึกอบรมของกองทพั เรียกว่า  Interservice 
Procedures  for Instructional System Development (IPISE) โดยแบบจ าลองการออกแบบการสอน 
(ISD Model) ซ่ึงเป็นรูปแบบการสอนท่ีออกแบบข้ึนมา เพื่อใชใ้นการออกแบบและพฒันาระบบการ
เรียนการสอน โดยอาศัยหลักการของวิธีระบบ (System Approach) ประกอบด้วย analysis 
,design,development implementation and control  ภายหลงัเปล่ียนค าวา่ control เป็น  evaluation  
และรู้จกักนัในช่ือ  ADDIE โดยการน าอกัษรตวัแรกของขั้นตอนต่างๆ จ านวน 5 ขั้นตอนคือ 
 Analysis, Design, Development,Implementationและ Evaluation โดยรายละเอียดแต่ละ
ขั้นมีดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ (A: Analysis) เป็นขั้นตอนแรกของรูปแบบการสอน ADDIEโดยการ
วิเคราะห์พิจารณาในประเด็นต่างๆ เช่น คุณลกัษณะของผูเ้รียน วตัถุประสงค์ ความรู้ ทกัษะ และ
พฤติกรรมท่ีคาดหวงั ปริมาณและความลึกของเน้ือหา และแหล่งขอ้มูลท่ีมี  ซ่ึงประกอบด้วยการ
ด าเนินการต่างๆ ดงัน้ี  
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1.1 ประเมินความตอ้งการของผูเ้รียน  (Assess Need and Audience) 
1.2 ก าหนดเน้ือหาทั้งหมดและเป้าหมาย (Determine Overall Content and Goal) 
1.3 ระบุระบบนิพนธ์และระบบการน าส่งบทเรียน (Specify Authoring  and Delivery 

System) 
1.4 วางแผนขอบเขตของโครงการทั้งหมด (Plan Overall Project Scope) 
1.5 การวางแผนกลยทุธ์การประเมินผลทั้งหมด (Plan Overall Evaluation strategies) 

2. การออกแบบ(Design) เป็นขั้นตอนท่ีด าเนินการต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย ท่ีตั้งไว้
โดยออกแบบบทเรียนตามกลยุทธ์ ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการวิเคราะห์ โดยพิจารณาในประเด็นต่างๆ 
ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ของบทเรียน การเรียงล าดบัเน้ือหา วิธีการน าเสนอเน้ือหา การเลือกใชส่ื้อ และ
การน าเสนอแบบทดสอบเป็นตน้ ซ่ึงประกอบดว้ยการด าเนินการต่างๆ ดงัน้ี  

2.1 เขียนวตัถุประสงคแ์ต่ละหน่วย (Write Objectives by Unit) 
2.2 ระบุปฏิสัมพนัธ์ของบทเรียน (Specify Instructional Interaction) 
2.3 สร้างแบบทดสอบวดัผล (Conduct Performance Test) 
2.4 ออกแบบหนา้จอและกราฟิก (Screen Design and Graphic) 
2.5 ออกแบบเทมเพลทของบทเรียน (Screen Templates Design) 
2.6 เขียนผงังานบทเรียน (Write Lesson Flowcharts) 
2.7 เขียนบทด าเนินเร่ือง (Storyboarding) 
2.8 สร้างบทเรียนตน้แบบ (Prototiping) 

3. การพฒันา (D : Development) เป็นขั้นตอนที่น าผลลัพธ์ ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการ
ออกแบบ มาด าเนินการจริง เพื่อพฒันาบทเรียนตามท่ีวิเคราะห์ ไวใ้นขั้นตอนแรก เพื่อพฒันา
บทเรียนตน้แบบ ท่ีพร้อมจะน าไปทดลองใช ้ในขั้นตอนต่อไป 

4. การทดลองใช ้ (I : Implementation) เป็นการน าบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนไปใชก้บั
กลุ่มเป้าหมายตามวธีิการท่ีก าหนดไว ้

5. การประเมินผล (E : Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดทา้ย ของรูปแบบการสอน ADDIE 
เพื่อประเมินผลบทเรียน และน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงคุณภาพของบทเรียน 

 นอกจากน้ี Kemp, Jerrold E. (1971, อา้งถึงใน สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557: 17)  ไดก้ล่าวถึง
การออกแบบการเรียนการสอนว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา มธัยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยแผนงานการออกแบบการสอน ประกอบดว้ย         
ส่วนส าคญั 8 ส่วนคือ  
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1. พิจารณาเป้าหมาย (goals) แล้วท าล าดับหัวข้อเร่ือง โดยระบุความมุ่งหมายทัว่ไป 
(Purposes) ส าหรับการสอนแต่ละหวัเร่ือง 

2. อธิบายลกัษณะส าคญัๆ ของผูเ้รียน (Characteristics of learners) ท่ีจะออกแบบการ
สอนไปสอนบุคคลเหล่าน้ี 

3. ระบุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ (learning objectives) จะให้ผูเ้รียนไดบ้รรลุ ในรูปของ
พฤติกรรมท่ีสามารถประเมินได ้

4. เรียงล าดบัเน้ือหาวชิา (subject content) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายแต่ละขอ้  
5. การประเมินก่อนการเรียน (pre-assessment) เพื่อให้ทราบภูมิหลงัและปัจจุบนัของ

ระดบัความรู้เก่ียวกบัหวัเร่ืองท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียน  
6. เลือกวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ และวสัดุการสอน ท่ีสัมพนัธ์กับเน้ือหาวิชา 

เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย  
7. จดัหาบริการต่างๆ (support services) เช่นงบประมาณ บุคลากร ส่ิงอ านวยความสะดวก 

เคร่ืองมือและก าหนดการต่างๆ ท่ีจะท าใหแ้ผนการสอนเป็นไปดว้ยดี 
8. การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน (evaluation) ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ทบทวน

และประเมินผลซ ้ าๆในทุกขั้นตอนของแผนงานท่ีตอ้งการปรับปรุง 
 การออกแบบการเรียนการสอน(Instructional Design) หรือการออกแบบระบบการเรียน
การสอน (Instructional System  Design) เป็นการประยุกตแ์นวคิดเชิงระบบ(System Approach)การ
ออกแบบการเรียนการสอน มีลกัษณะเป็นศาสตร์แห่งการสร้างสรรคก์ารสอนท่ีเกิดจากการคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์จากบริบทของการเรียนการสอนโดยอาศยัแนวคิดวิธีการเชิงระบบ เป็นรากฐานของ
การออกแบบระบบการเรียนการสอน เพื่อน ามาสู่การวางเคา้โครง (Outline) ให้เห็นภาพรวมของ
การจดัการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนทั้งระบบ ประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ท่ี
อาศยัหลกัการและทฤษฎีสนบัสนุนจากองค์ความรู้ เพื่อการพฒันามนุษย ์ ท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ปรัชญา   
 
การออกแบบการสอนแบบ Backward Design  
 Grant Wiggins and Jay McTighe(1998)ไดอ้ธิบายการออกแบบการสอนคือการเร่ิมจาก
คิดทุกอยา่งใหจ้บส้ินจากนั้นจึงเร่ิมตน้จากปลายทางท่ีผลผลิตท่ีตอ้งการ(เป้าหมายหรือมาตรฐานการ
เรียนรู้) ส่ิงน้ีไดม้าจากหลกัสูตรเป็นหลักฐานพยานแห่งการเรียนรู้ (Performances) ซ่ึงเรียกวา่
มาตรฐานการเรียนรู้จึงออกแบบหลกัสูตรและวางแผนการเรียนการสอน โดยขั้นตอนการออกแบบ
หลกัสูตร มี 3 ขั้นตอนดงัน้ี  

http://grantwiggins.wordpress.com/
http://jaymctighe.com/
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 ขั้นตอนที ่1 Identify the results desired ระบุผลการเรียนรู้ที่ต้องการหรือการออกแบบ
เป้าหมายการเรียนรู้   คือส่ิงท่ีตอ้งการใหน้ักเรียน รู้จกั เขา้ใจ และสามารถท าโดยเป็นการเรียนรู้ท่ี
แทจ้ริง ท่ีจะตอ้งแสดงออกให้ชดัเจนเพื่อให้นกัเรียนเกิดความสามารถและเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคือครูผูส้อนจะตอ้งวิเคราะห์ให้ได้
วา่ในหลกัสูตรหรือมาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ท่ีออกแบบก าหนดไวว้า่ผูเ้รียนจะตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองอะไรตอ้งมีความสามารถท าอะไรไดแ้ละสาระ /ความรู้และความสามารถ
อะไรท่ีควรเป็นความเขา้ใจคงทนท่ีติดตวัผูเ้รียนไปเป็นเวลานาน(Enduring understandings “ความ
เขา้ใจท่ีคงทน”) ในการจดัท าหน่วยการเรียนรู้และก าหนดความรู้ความสามารถของผูเ้รียนท่ีตอ้งการ
ใหเ้กิดข้ึนน้ีครูผูส้อนตอ้งพิจารณาพนัธกิจเป้าประสงคแ์ละคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องหลกัสูตร
สถานศึกษาและพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าลงัออกแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ย 
 ขั้นตอนที่ 2 Determine acceptable levels of evidence that support that the desired 
results have occurred  หาหลักฐานของการเรียนรู้ คือหลกัฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือ
ระบุนักเรียนส่ิงท่ียงัไม่ได้ประสบความส าเร็จในการตั้งใจเรียน ครูตอ้งวางแผนการเรียนรู้ดว้ยการ
พิจารณาถึงหลักฐานหรือร่องรอยที่จะบ่งช้ีว่าผู เ้ รียนได้บรรลุ เป้าหมายการเรียนรู้ท่ีก านดไว ้
ดว้ยวิธีการประเมินท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง Grant Wiggins and Jay McTigheไดน้ าเสนอ ความ
เขา้ใจ 6 ประการ ( Six facts of Understanding) ท่ีเป็นหวัใจหลกัของการเรียนรู้คืออะไรเม่ือผูเ้รียน
เกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงจะสามารถท าส่ิงดงัต่อไปน้ี 

1. Can explain สามารถอธิบายแนวคิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อยา่งชดัเจนพร้อม
ขอ้มูลทฤษฎีและองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถอธิบายเหตุผลและวิธีการ (Why and How) ทั้งยงั
สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีท่ีกา้วเกินค าตอบเพียงผิดหรือถูก 

2. Can interpret สามารถแปลความให้เกิดความหมายท่ีชดัเจนช้ีให้เห็นคุณค่าแสดงให้
เห็นความเช่ือมโยงสู่ชีวติจริงและผลกระทบท่ีอาจมีต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3. Can apply สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆท่ีต่างไปจากท่ีเรียนรู้มา 
4. Have perspective สามารถมองขอ้ดีขอ้เสียจากมุมมองท่ีหลากหลาย 
5. Can empathize มีความละเอียดอ่อนท่ีจะซึมซบัรับทราบถึงความรู้สึกนึกคิดของผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง 
6. Have self-knowledge รู้จกัตนเองตระหนกัถึงจุดอ่อนวธีิคิดวธีิปฏิบติัค่านิยมอคติของ

ตนเองตลอดจนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้และความเขา้ใจของตนเอง 
 

http://grantwiggins.wordpress.com/
http://jaymctighe.com/
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 ก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนท่ีเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่าผูเ้รียนมีความรู้
ความเขา้ใจตามความรู้(K) ทกัษะกระบวนการ(P) และค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม(A) ท่ีครูผูส้อน
ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนใหค้รบทุก Concept หลงัจากไดเ้รียนรู้แลว้โดยการออกแบบการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งหลากหลายใน 1 หน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมสาหรับความรู้
ท่ีคงทนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดา้นความรู้ทกัษะเฉพาะวิชาแต่ละรายการและ
ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมท่ีก าหนด 
 ขั้นตอนที่ 3 Developing learning activities การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้หรือการ
ออกแบบการเรียนรู้Plan learning experiences & instruction คือการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
และล าดับการสอนจะช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จมากท่ีสุดในประเภทของงานท่ีแสดง
หลกัฐานของการตั้งใจเรียนการออกแบบการเรียนรู้ เป็นการน าผงัการประเมินในขั้นตอนท่ี 2 มา
ออกแบบกิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้ โดยมีวธีิการพิจารณาดงัน้ี  

1. ก าหนดหลักฐานการแสดงออกของผูเ้รียนท่ีแสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนมีความรู้และ
ทักษะกระบวนการตามมาตรฐาน /ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนดท่ี
สอดคลอ้งกบัขั้นตอนท่ี 2 ท่ีก าหนดไว ้

2. ก าหนดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ (ขอ้เท็จจริงความคิด
รวบยอดและหลกัการต่างๆ) และมีทกัษะตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหน่วยการเรียนรู้ 

3. ก าหนดสาระการเรียนรู้/เน้ือหาสาระท่ีใช้เป็นส่ือในการจดัการเรียนรู้วิธีการช้ีแนะ 
(Coaching) และก าหนดวธีิการจดักิจกรรมที่เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะ
ตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหน่วยการเรียนรู้ 

4. ก าหนดส่ืออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้ผูเ้รียนพฒันาตาม
มาตรฐาน/ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหน่วยการเรียนรู้ครูผูส้อนวา่แต่ละส่วนของแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีก าหนดมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดท่ี้จะท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ทกัษะและความ
เขา้ใจท่ีคงทน (Enduring understanding) ตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหน่วยการ
เรียนรู้หรือไม่ก่อนท่ีจะน าไปจดัการเรียนรู้เพื่อความชดัเจน 

 การออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ Backward Design เป็นการออกแบบการ
เรียนการสอนท่ีมีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนไปสู่มาตรฐานตวัช้ีวดัค่อนขา้งชดัเจนโดยยึดเอาผลลพัธ์
สุดทา้ยท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนตามมาตรฐานตวัช้ีวดัเป็นตวัตั้งจึงตอ้งเร่ิมจากการวิเคราะห์
มาตรฐานตัวช้ีวดัเพื่อก าหนดเป็นเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ก่อนแล้วจึงก าหนดช้ินงานท่ี
ตอ้งการให้ผูเ้รียนปฏิบติัพร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลงานแลว้จึงก าหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกนัตามล าดบัการออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design จึงเป็นการ
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ออกแบบการเรียนการสอนท่ีมีเป้าหมายชัดเจนและผูส้อนตอ้งสามารถวางแผนด าเนินการพฒันา
ผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจจริงซ่ึงมีการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบBackward  
Design มีดงัน้ี1) ก าหนดช่ือหน่วยการเรียนรู้/จดัท าหน่วยการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าต่อผูเ้รียนและสังคม
และเหมาะสมสอดคล้องกับระดบัการศึกษาของผูเ้รียน2)ก าหนดความเข้าใจท่ีคงทน(Enduring 
understanding) ของหน่วยการเรียนรู้ท่ีต้องการให้เป็นความรู้ความเข้าใจติดตัวผูเ้รียนไปใชใ้น
สถานการณ์ต่างๆไดเ้ป็นเวลานาน 3) ก าหนดความคิดรวบยอดยอ่ย (Concepts) ท่ีส าคญัท่ีจะให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะตามหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนดซ่ึงแต่ละ Concept ท่ีก าหนดตอ้ง
สรรหาอยา่งเหมาะสมจดัให้มีความเช่ือมโยงสอดคลอ้งกนัและส่งเสริมกนัอยา่งกลมกลืนอนัส่งผล
ให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะตามหน่วยฯที่ก าหนด 4)ก าหนดความรู้และทกัษะเฉพาะวิชา(Subject-
specific standard) ท่ีเป็นความรู้(K) ทกัษะ(P)เฉพาะวิชาของแต่ละ Concept(จะมากนอ้ยเท่าไรจึงจะ
เพียงพอท่ีจะพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถส าหรับแต่ละ Concept แล้วแต่ผูส้อนจะ
พิจารณา) ซ่ึงเม่ือนกัเรียนไดรั้บการพฒันาทุก Concept แลว้จะท าให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะตามหน่วย
การเรียนรู้ท่ีก าหนด 5)ตรวจสอบความสอดคลอ้งของความรู้(K) และทกัษะ(P)เฉพาะวิชาของแต่ละ 
Concept กบัมาตรฐานการเรียนรู้(12 ปี)ของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 และน าเฉพาะ 
Key word ในมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้และทกัษะเฉพาะวิชามาเขียนส าหรับแต่ละมาตรฐาน
การเรียนรู้ 6) ก าหนดทกัษะคร่อมวิชา(Trans-disciplinary skills standards)ท่ีตอ้งใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนเช่นกระบวนการกลุ่มการวิเคราะห์การเขียนรายงานฯลฯท่ีเป็นทกัษะท่ีสามารถ
ใชไ้ดห้ลายวิชาหรือเป็นการยืมทกัษะของวิชาอ่ืนมาใช้ 7) ก าหนดจิตพิสัย(Disposition standards) 
ของหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนดท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 8) ก าหนดคุณลกัษณะพึงประสงคใ์ห้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนดและอาจจะตรงกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
หลกัสูตรสถานศึกษาหรือไม่ก็ไดแ้ต่เป็นคุณลกัษณะพึงประสงคข์องหน่วยการเรียนรู้ท่ีตอ้งการให้
เกิดข้ึนกบันกัเรียน 9) ก าหนดหลกัฐานท่ีแสดงวา่ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจตามความเขา้ใจท่ีคงทน
จิตพิสัย(A) และทกัษะคร่อมวชิาความรู้(K) และทกัษะ(P) เฉพาะวชิาท่ีก าหนดโดยการออกแบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมในแต่ละรายการท่ีก าหนด 10) จดัล าดบัหลกัฐานการแสดงออก
ของผูเ้รียน (การประเมิน)ให้เป็นล าดบัท่ีเหมาะสมเพื่อน าไปออกแบบการจดัการเรียนรู้ซ่ึงกิจกรรม
การประเมินท่ีสามารถจดัรวมกนัได้ควรจดัไวด้ว้ยกนัในแต่ละล าดบั 11) ออกแบบการจดัการ
เรียนรู้เป็นการก าหนดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้หรือจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยน าการประเมิน
ท่ีจดัล าดบัไวม้าก าหนดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้หรือการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน
ก าหนดส่ืออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้และจ านวนชัว่โมงของแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม 12) จดัท า
แผนการจัดการเรียนรู้โดยน าการจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีออกแบบไวใ้นขอ้ 11 มาจดัท าเป็น
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แผนการจดัการเรียนรู้โดยเขียนผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัตามความรู้และทกัษะเฉพาะท่ีก าหนด
ส าหรับความคิดรวบยอดยอ่ย(Concept)แต่ละ Concept)13) ตรวจสอบความเหมาะสมของการออกแบบ
การจดัการเรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ(ครูสอนสาขาเดียวกนั) ตั้งแต่เร่ิมก าหนดหน่วยจนถึงจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ 14) น าผลการออกแบบการจดัการเรียนรู้ไปจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน 
 ดงันั้นแล้วในการออกแบบการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัจึงต้องค านึงถึงพื้นฐาน
ทางดา้นการพฒันาหลกัสูตรทั้ง 6 ด้าน และหลักการทางจิตวิทยาที่ เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการ
ออกแบบหน่วย การเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั (Backward Design)ในวิชา
วทิยาศาสตร์ (ว 13101) เพื่อพฒันาความสามรถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยวิเคราะห์เน้ือหาสาระท่ีเหมาะสม ท่ีเม่ือน าไปจดัการ
เรียนการสอนแลว้จะน า ไปสู่การพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ได ้ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกเน้ือหาสาระ โดยให้ครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3ผูว้ิจยัออกแบบหน่วยและแผนการจดัการเรียนรู้แบบ
ยอ้นกลบั (Backward Design) โดยประยุกตจ์ากแนวคิดของWiggins and McTighe(2005: 22-28)
ก าหนดองคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั 10 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ผลการเรียนรู้  
2) ความเขา้ใจท่ีคงทน 3) สาระการเรียนรู้ 4) สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน5) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
6) ค  าถามส าคญั 7) การวดัและประเมินผล 8) กิจกรรมการเรียนการสอน 9) ส่ือการเรียนการสอน และ
10) แหล่งเรียนรู้ ส าหรับแผนการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัมี 10 องคป์ระกอบเช่นเดียวกบัหน่วย
การเรียนรู้  
 
รูปแบบการเรียนการสอน 
 การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพนั้นจะตอ้งค านึงถึงการจดัการเรียนการสอนเป็นส าคญัใน
กระบวนการเรียนการสอนมีปัจจัยหลักท่ี เ ก่ียวข้องโดยตรงคือผู ้เ รียนผู ้สอนหลักสูตรวิธี 
การเรียนการสอนการวดัผลและการประเมินผล การจดัการเรียนการสอนสามารถจดัไดห้ลาย
รูปแบบและจ าเป็นตอ้งจดัอยา่งมีระบบการเรียนการสอนท่ีสามารถจดัไดเ้ป็นระบบจะช่วยให้การ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวด้งันั้นผูส้อนควรมีความรู้
ความสามารถและเขา้ใจในเร่ืองต่างๆท่ีจะน าไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
ดงัน้ี 
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ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอนหมายถึงแบบแผนหรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ี
จดัข้ึนอยา่งเป็นระบบระเบียบมีปรัชญาทฤษฎีหลกัการแนวคิดหรือความเช่ือต่างๆโดยอาศยัวิธีสอน
และเทคนิคการสอนต่างๆเขา้มาช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลกัการท่ียึดถือ
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการสอนของครูเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไว ้(Sayler, 1981: 271; Joyce and Weil, 1996: 7; ทิศนา  แขมมณี, 2554: 222)   
 
องค์ประกอบของรูปแบบ 
 นกัการศึกษาไดอ้ธิบายถึง องค์ประกอบของรูปแบบได้ 4 องค์ประกอบดงัน้ี  
(keeves., 1997: 386-387,  อา้งถึงใน ทิศนา แขมณี, 2554: 220) 

1. รูปแบบจะตอ้งน าไปสู่การท านาย (Predictation)ผลท่ีตามมาซ่ึงสมารถพิสูจน์ทดสอบ
ไดก้ล่าวคือสามารถน าไปสร้างเคร่ืองมือเพื่อพิสูจน์ทดสอบได ้

2. โครงสร้างของรูปแบบจะตอ้งประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal relationship) 
ซ่ึงสามารถใชอ้ธิบายปรากฎการณ์/เร่ืองนั้นได ้

3. รูปแบบจะตอ้งสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) 
และความสัมพนัธ์ (intereaction) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะหาความรู้ 

4. รูปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพนัธ์ เชิงโครงสร้าง (Structural relationship) 
มากกวา่ความสัมพนัธ์เชิงเช่ือมโยง (associative relationship) 

 Joyce, Weil and Calhoun, (2009: 25-34) ไดจ้ดักลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนเป็น 4 
กลุ่ม โดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัจิตวทิยาทางการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ไดแ้ก่  

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพฒันาด้านพุทธิพิสัย (The Information-
Processing Models) ส่งเสริมแรงขบัภายในของบุคคลในการไดรั้บขอ้มูล และการจดัการขอ้มูล 
(Information Processing Models) การรู้ปัญหา การหาขอ้สรุป การสร้างมโนทศัน์และภาษา การ
ระบุปัญหา รูปแบบการเรียนการสอนน้ี ได้แก่ รูปแบบการสอนการคิดเชิงอนุมานของTaba 
(Taba’s Inductive Thinking Model) รูปแบบการสอนมโนทศัน์ของ Bruner (Bruner’s Concept 
Attainment Model) และรูปแบบการสอนฝึกการคิดสืบคน้ของSuchaman(Suchaman’s Inquiry Training 
Model) เป็นตน้ 

2. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาสังคม (The Social Models) เป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีเนน้การท างานร่วมกนั ใช้พลงัในการร่วมมือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการ
จดัการชั้นเรียนมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งสร้างการท างานร่วมกนั และสร้างความสัมพนัธ์ใน
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ชั้นเรียน รูปแบบการเรียนการสอนน้ี ได้แก่ รูปแบบการสอนการท างานเป็นกลุ่มของ Dewey 
(Dewey’s group Investigation Model) การสอนแบบบทบาทสมมติของShaftel (Shaftel’s Role Playing 
Model)  เป็นตน้ 

3. รูปแบบการสอนท่ีเนน้การเสริมสร้างบุคลิกภาพ (The Personal Models) รูปแบบน้ีเร่ิม
จากจินตทศัน์ของแต่ละคนท่ีพยายามใหก้ารศึกษาเพื่อใหเ้ขา้ใจตนเองไดดี้ข้ึน มีความรับผิดชอบต่อ
การศึกษา และเรียนเพื่อพฒันาตนเองให้แกร่งข้ึน มีการรับรู้มากข้ึน และมีความคิดสร้างสรรค ์
ท าให้คุณภาพของชีวิตดีข้ึน รูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวให้ความส าคญักบัจินตทศัน์ของแต่ละ
บุคคลท่ีส่งเสริมความเป็นอิสระซ่ึงท าให้บุคคลเพิ่มความตระหนักในตนเองและรับผิดชอบใน
โชคชะตาของตน เช่น การสอนแบบไม่ช้ีน าของ Rogers (Rogers’ Nondirective Teaching Model) และ
การสอนแบบส่งเสริมใหรู้้คุณค่าของตนเองของ Maslow (Maslow’s Enhancing Self-esteem Model)  

4. รูปแบบการสอนท่ีเน้นพฤติกรรม (The Behavioral Models) เป็นรูปแบบท่ีเน้น
ความรู้เก่ียวกบัวิธีการท่ีบุคคลตอบสนองต่อภาระงานและการป้อนกลบั รูปแบบน้ีมุ่งสังเกตพฤติกรรม
ก าหนดภาระงาน และวิธีการท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความก้าวหน้า เช่น การเรียนแบบรอบรู้ของ 
Bloom (Bloom’s Mastery Learning Model) และรูปแบบการสอนโดยตรงของGoodet.al. (Good’s 
Direct Instruction Model) เป็นตน้ 

 ทิศนา แขมมณี (2554: 224) ไดจ้ดัหมวดหมู่ของรูปแบบการสอนตามลกัษณะของ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ หรือเจตนารมณ์ของรูปแบบ ออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพฒันาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดน้ี เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรู้
ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระต่างๆซ่ึงเน้ือหาสาระนั้นอาจอยู่ในรูปของขอ้มูลขอ้เท็จจริง มโนทศัน์ หรือ
ความคิดรวบยอด รูปแบบการเรียนการสอนท่ีอยู่ในกลุ่มน้ี เช่น รูปแบบการเรียนการสอนมโนทศัน์  
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยรูปแบบการเรียนการสอนโดยการน าเสนอ มโนทศัน์
กวา้งล่วงหน้ารูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจ ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผงักราฟิก 
เป็นตน้ 

2. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาดน้จิตพิสัย (Affective Domain)รูปแบบ
การเรียนการสอนในหมวดน้ี เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งช่วยพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้สึก 
เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียากแก่การพฒันา หรือปลูกฝัง
การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนท่ีเพียงช่วยใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มกัไม่เพียงพอต่อ
การช่วยให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติที่ดีได้ จ  าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการและวิธีการอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น
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รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาดา้นจิตพิสัยของฺ Bloom รูปแบบการเรียนการสอน
โดยการซกัคา้นรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติเป็นตน้ 

3. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาดา้นทกัษะพิสัย (Psycho-motor Domain)
รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดน้ี เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งช่วยพฒันาความสามารถ
ของผูเ้รียนในดา้นการปฏิบติั การกระท า หรือดา้นการแสดงออกต่าง ๆ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชห้ลกัการ 
วธีิการท่ีแตกต่างไปจากการพฒันาทางดา้นจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย รูปแบบท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการพฒันาทางด้านน้ี ท่ีส าคญัไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะ
ปฏิบติัของ Simpson  รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของHarrow รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบติัของ Davies  

4. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพฒันาทกัษะกระบวนการ (Process Skills)
ทกัษะกระบวนการ เป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีด าเนินการต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็นกระบวนการทาง
สติปัญญา เช่น กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้ หรือกระบวนการคิดต่าง ๆ อาทิ การคิด
วเิคราะห์ การอุปนยั การนิรนยั การใชเ้หตุผล การสืบสอบ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ เป็นตน้ หรืออาจเป็นกระบวนการทางสังคม เช่น กระบวนการท างานร่วมกนั เป็นตน้ 
ปัจจุบนัการศึกษาใหค้วามส าคญัในเร่ืองน้ีมาก เพราะถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการด ารงชีวิต รูปแบบ 
การเรียนการสอนในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ และแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัยรูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการคิดสร้างสรรครู์ปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตตามแนวคิดของ 
Torrance 

5. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การบูรณาการ (Integration)รูปแบบการเรียนการสอน
ในหมวดน้ี เป็นรูปแบบท่ีพยายามพฒันาการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนไปพร้อม ๆ กนั โดยใช้
การบูรณาการทั้งทางดา้นเน้ือหาสาระและวิธีการรูปแบบในลกัษณะน้ีก าลงัไดรั้บความนิยมอยา่ง
มาก เพราะมีความสอดคล้องกบัหลกัทฤษฎีทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการพฒันารอบดา้น หรือการ
พฒันาเป็นองคร์วม รูปแบบในลกัษณะดงักล่าว เช่น รูปแบบการเรียนการสอนทางตรงรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยการสร้างเร่ืองรูปแบบการเรียนการสอนตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT รูปแบบ       
การเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบยอ่ยไดแ้ก่ รูปแบบจ๊ิกซอร์ 
(JIGSAW)รูปแบบเอส.ที.เอ.ดี. (STAD) รูปแบบ ที.เอ.ไอ.(TAI)รูปแบบ ที.จี.ที. (TGT)รูปแบบ 
แอล.ที. (LT)รูปแบบ จี.ไอ.(GI)รูปแบบ ซี.ไอ.อาร์.ซี (CTRC)รูปแบบคอมเพล็กซ์ (Complex 
Instruction) เป็นตน้ 
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การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 
 Joyce, Weil and Calhoun (2009: 21-37)ไดจ้ดักลุ่มรูปแบบการจดัการเรียนการสอนตาม
จุดเนน้หรือผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียนเป็น4 กลุ่ม และไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียน
การสอน (Model of Teaching) โดยเร่ิมจากการเสนอภาพให้เห็นเหตุการณ์ในห้องเรียน (Scenario) 
โดยใช้การเล่าเร่ืองมีผูส้อนและผูเ้รียนเป็นผูแ้สดงโดยจ าลองเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 
จากนั้นไดเ้สนอ ทฤษฎี แนวคิด หลกัการ วตัถุประสงค ์ของแต่ละรูปแบบ เพื่อน าไปสู่รูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนซ่ึงแต่ละรูปแบบมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (The Model of Teaching) 
มี 4 ส่วน คือ 

1. กระบวนการเรียนการสอน (Syntax) เป็นการจดัเรียงล าดบักิจกรรมท่ีจะสอนเป็น
ขั้นๆซ่ึงแต่ละรูปแบบมีจ านวนขั้นตอน (Phase) การเรียนการสอนแตกต่างกนัไป 

2. ระบบสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการจดั  
การเรียนการสอน 

3. หลกัการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็นหลกัการหรือวิธีการท่ีผูส้อนจะ
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีผูเ้รียนกระท าอาจเป็นการให้รางวลัการสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบติัโดยไม่มีการประเมินวา่ถูกหรือผิด หรือการให้ผูเ้รียนรับผิดชอบร่วมกนัเรียนรู้ในกลุ่มอยา่ง
จริงจงั แนะน าช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใหเ้กิดการเรียนรู้ เป็นตน้ 

4. ระบบสนับสนุน (Support System) เป็นส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนหรือเป็น  
การบอกเง่ือนไขหรือส่ิงจ าเป็นในการท่ีจะใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนให้เกิดผลลพัธ์ตามท่ี
คาดหวงัท่ีจะให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน เช่นการเรียนการสอนดว้ยการปฏิบติั (Action Learning) เป็นวิธี  
การเรียนจากการปฏิบติัจริง (Learning by Doing) จากประสบการณ์ตรง จากปัญหาจริง  (Real 
Problem) โดยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัในสถานท่ีและดว้ยอุปกรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพการท างานจริง 
หรือเตรียมส่ือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นใหพ้ร้อมใช ้ครบถว้นและเพียงพอเป็นตน้ 

 ส่วนท่ี 2 การน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช้ (Application) เป็นการแนะน า 
หรือให้ขอ้แนะน าส าหรับการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนนั้นเช่นจะใช้กบัเน้ือหา ประเภทใด
จึงจะเหมาะสม และใชก้บัผูเ้รียนระดบัใดเป็นตน้ 
 ส่วนท่ี 3 สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ (Instruction and Nurturing Effects)      
ในแต่ละรูปแบบจะต้องจัดสาระความรู้อะไรบา้งให้กบัผูเ้รียน รวมทั้งมีส่ิงส าคญั องค์ประกอบ
อะไรบา้งท่ีจะท าใหก้ารด าเนินการจดัการเรียนรู้นั้นประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ซ่ึงก็คือการสอน
ของผูส้อนท่ีจดัข้ึนตามขั้นตอนและสภาพแวดล้อมในการเรียน ส าหรับส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้นั้น 
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เป็นสมรรถนะส าหรับท่ีผูเ้รียนตอ้งมี และตอ้งให้มีการพฒันาตลอดกระบวนการ ซ่ึงคือผลท่ีเกิดข้ึน
จากการสอน และเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งมีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และประสบผลส าเร็จ คุณสมบติัคุณลกัษณะหรือสมรรถนะของผูเ้รียนท่ีตอ้งปลูกฝังจนติดตวั เพื่อให้
การเรียนการสอนบรรลุผลตามท่ีคาดหวงั  
 แนวคิดในการพฒันาผูเ้รียน โดยเสนอแบบการเรียนรู้ที่เป็นการช่วยให้ผูเ้รียนได้รับ
สารสนเทศ ความคิด ทกัษะ ค่านิยม และวิถีทางในการคิด นอกจากนั้น รูปแบบการสอนท่ีเลือกมา
น าเสนอส่วนใหญ่ยงัไดส้อนวธีิเรียน (How To Learn) ใหแ้ก่ผูเ้รียนอีกดว้ย ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลส าเร็จ
ในระยะยาว และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ เป็นการส่งเสริมความสามารถท่ีจะเรียนรู้ของผูเ้รียน ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ง่ายและไดผ้ลดีในอนาคต กล่าวคือ การสอนควรจะส่งผลกระทบต่อผูเ้รียนให้ผูเ้รียนได้
สามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้อาจกล่าวไดว้า่รูปแบบการสอนของ Joyceand  Weil น้ีเนน้ความส าคญั
ของการพฒันาผูเ้รียน และพฒันากลวิธี     การเรียนรู้ (Learning Strategies) ของผูเ้รียน ซ่ึงถือเป็น
เป้าหมายของการจดัการศึกษาตามแนวใหม่ 
 ผูว้ิจยัพิจารณาความหมายของรูปแบบจากนิยามความหมายของนกัการศึกษาดงักล่าว  
สรุปขอ้คิดเห็นจากการนิยามความหมายของรูปแบบไดว้า่รูปแบบหมายถึงระบบหรือโครงสร้างท่ี
เกิดจากทฤษฎี ประสบการณ์การคาดการณ์  น าเสนอในรูปของขอ้ความหรือ  แผนผงั  ซ่ึงจากการ
นิยามความหมายและการทบทวนทฤษฎีและแนวคิดจากงานวิจยัเพื่อพฒันาเป็นรูปแบบการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ และ นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 
รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีการประยุกต์รูปแบบในชั้นเรียนภพ เลาหไพบูลย ์
(2542: 123) กล่าววา่วิธีสอนหรือกิจกรรมในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีนิยมใชมี้หลายวิธี 
แต่ไม่มีขอ้มูลยืนยนัว่ามีวิธีสอนหรือกิจกรรมใดท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมกบัทุกสถานการณ์ ดงันั้นครู
วิทยาศาสตร์จึงตอ้งใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้วิธีสอนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน 
เน้ือหาวชิา ตลอดจนอุปกรณ์การสอนท่ีมีอยู ่วธีิสอนวทิยาศาสตร์ท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีความเหมาะสม
กบัธรรมชาติของวชิามีดงัน้ี 

1. การเรียนแบบรอบรู้ (Mastery Learning) 
   การเรียนแบบรอบรู้ คือกระบวนการในการด าเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนซ่ึงมีความสามารถ

และสติปัญญาแตกต่างกนั สามารถเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง(Block and Anderson, 1975: 25-55, 
อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2547: 127) โดยสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้อยา่งละเอียด
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และเป็นไปตามล าดบัขั้นและวางแผนการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มท่ีมีความ
ตอ้งการเหมือนกนัใหส้นองตอบความถนดัท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน จากการแสวงหาวิธีการ ส่ือหรือ
นวตักรรมต่างๆมาช่วยจนผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ตามวตัถุประสงคค์รบทุกจุดประสงคก์ารเรียนรู้เพื่อ
รอบรู้น้ี จึงมีผูใ้ชช่ื้อต่างๆ กนั ซ่ึงอาจเรียกวา่การเรียนแบบรู้แจง้ การเรียนแบบรู้จริง หรือการเรียน
แบบรู้รอบ ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่าในท่ีน้ีควรเรียกว่า “การเรียนเพื่อรอบรู้” เพราะผูเ้รียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้ใหร้อบรู้ในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัหากผูเ้รียนได้รับเวลาที่จะเรียนรู้เร่ืองนั้นๆอยา่ง
เพียงพอตามความตอ้งการเพื่อ ความรอบรู้ของตนเองสอดคลอ้งกบั พงศธ์าราวิจิตเวชไพศาล (2550) 
ท่ีกล่าวว่าการเรียนแบบรอบรู้มีหลกัปฏิบติัท่ีไม่ไดเ้นน้เน้ือหาของบทเรียนแต่เนน้ท่ีกระบวนการท่ี
จะน าผูเ้รียนเขา้ถึงแก่นแทข้องเน้ือหาวชิาโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. อธิบายวตัถุประสงค์ของบทเรียนและกิจกรรมท่ีผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัอย่างละเอียด
พร้อมตอบค าถามขอ้สงสัย 

2.  แบ่งบทเรียนออกเป็นหน่วยย่อยๆแต่ละหน่วยมีวตัถุประสงค์และหลกัเกณฑ์การ
ประเมินท่ีชดัเจน 

3.  แต่ละหน่วยเร่ิมดว้ยการประเมินความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนโดยการทดสอบวนิิจฉยั
ความรู้ (Cognitive diagnostic assessment)จุดบกพร่องท่ีพบจะเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัไปสู่ผูเ้รียนทนัที
เพื่อพฒันาความรู้ของตนเองต่อไป 

4. ผูเ้รียนยงัตอ้งผา่นการทดสอบ (Kellough, et.al., 1999; McMillan, 2000)โดยการ
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ไดแ้ก่การประเมินความกา้วหนา้ (Formative assessment)อยา่งต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ (Kellough, 1999; NCFOT,1999) ตามสภาพความเป็นจริง (Brookhart, 1999;Kellough, 
et.al., 1999) และการประเมินเมื่อส้ินสุดบทเรียน (Summative assessment) ดว้ยรูปแบบท่ี
หลากหลายในทุกหน่วยบทเรียน (Kellough et.al.,1999; NREL, 2000) 

5. ผลของการประเมินความกา้วหนา้ในแต่ละคร้ังนอกจากจะเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัไปสู่
ผูเ้รียนแลว้ยงัน าไปปรับปรุงแกไ้ขพฒันาบทเรียนในคร้ังต่อๆไป (feedback loops)เพื่อช่วยให้ผูเ้รียน
สามารถเขา้ถึงแก่นแทข้องเน้ือหาวชิาไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

6. ผูเ้รียนแต่ละคนจะเรียนรู้บทเรียนตามความสามารถของตนเองตามเวลาท่ีตอ้งการ
ดว้ยเหตุน้ีผูเ้รียนแต่ละคนจึงใชเ้วลาในการเรียนท่ีแตกต่างกนั 

7. ผูเ้รียนจะกา้วไปสู่บทเรียนหน่วยอ่ืนไดก้็ต่อเม่ือไดเ้ขา้ใจถึงแก่นแทข้องบทเรียน
แลว้โดยผา่นการประเมินแบบอิงเกณฑ ์
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 2.  การสอนแบบค้นพบ (Discovery method) 
  การสอนแบบคน้พบ(Discovery method)เป็นการให้ผูเ้รียนคน้หาค าตอบหรือความรู้
ดว้ยตนเอง ซ่ึงผูเ้รียนจะใช้วิธีการหรือกระบวนการต่าง ๆ ที่เห็นว่ามีประสิทธิภาพและตรงกบั
ธรรมชาติของวิชา หรือปัญหานั้น ความรู้ท่ีไดจ้ะคงถาวรอยู่ในความจาระยะยาวซ่ึงผูส้อนไม่สามารถ
สร้างข้ึนไดแ้ต่ผูส้อนเป็นเพียงผูจ้ดัประสบการณ์เรียนรู้ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ข้ึนเองมีขั้นตอนในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนในรูปแบบวฏัจกัร(Learning Cycle) โดยเร่ิมตน้จากขั้นการน าเขา้สู่
บทเรียนส ารวจอธิบายลงขอ้มูลและจบลงโดยการประเมินซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดเกิดการเรียนรู้ใหม่
หรือช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆได้จึงเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบคน้พบ (Discovery Learning) 
กระบวนการท่ีใชส้ าหรับการสอนแบบคน้พบจะใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์(Scientific Method) ,ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process 
Skills) และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
 3. การสอนแบบสาธิต (Demonstration) 
  การสอนแบบสาธิต (Demonstration) คือกระบวนการที่ผูส้อนใช้ในการช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์โดยการแสดงหรือท าในส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ได้
สังเกต แลว้ให้ผูเ้รียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการสังเกต การสาธิต (ศิริวรรณ 
วณิชวฒันวรชยั, 2558: 119) ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงการทดลองเทคนิควิธีการแลกระบวนการ
ต่างๆให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาและกระบวนการไปพร้อม ๆ กนั ในการสอนครูตอ้ง
พิจารณาว่าจะสอนแบบสาธิตแบบบอกความรู้ ที่ครูพยายามแนะน าบอกความรู้ให้นกัเรียน หรือ
สอนแบบสาธิตแบบการคน้พบ ท่ีครูพยายามใหน้กัเรียนคน้พบค าตอบดว้ยตนเอง 
  ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การสอนแบบสาธิต (ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั, 
2558: 119-120) ไดน้ าเสนอไวด้งัน้ี  1) การเตรียมการ ผูส้อนควรมีการซ้อมการสาธิตก่อนเพื่อจะได้
เห็นปัญหา  เตรียมแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และควรจดัเตรียมแบบสังเกตและค าถามหรือประเด็นให้
ผูเ้รียนไดร่้วมอภิปรายดว้ย 2) ก่อนการสาธิตผูส้อนควรให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีสาธิต ท่ีจะท าให้
ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจส่ิงท่ีสาธิตได้ดี เช่น วิธีบรรยาย หรือการใช้ส่ือ 3) การสาธิตผูส้อนอาจใช้
วิธีการบรรยายประกอบการสาธิต และควรมีล าดบัขั้นตอนใช้เวลาอยา่งเหมาะสม 4) การอภิปราย
สรุปการเรียนรู้ ผูเ้รียนรายงานส่ิงท่ีไดส้ังเกตเห็นอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ และร่วมกนัสรุปการ
เรียนรู้ 
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 4. การสอนแบบทดลอง (Experimental method) 
  การสอนแบบทดลอง (Experimental method) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้

หรือด าเนินการแกปั้ญหาไดต้ามขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือ 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะการคิดและทกัษะการแกปั้ญหา  โดยจดัประสบการณ์ใน
การท างานให้นกัเรียนตามขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นก าหนดปัญหา ขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้นทดลองและสังเกต และขั้นสรุปผลการทดลองซ่ึงวิธีสอน
โดยใช้การทดลองจะท าให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยใชก้ระบวนการต่างๆในการพิสูจน์ 
ทดสอบ และเห็นผลประจกัษด์ว้ยตนเอง จึงเกิดการเรียนรู้ท่ีดี มีความเขา้ใจและจดจ าการเรียนรู้นั้น
ได้นาน ผูเ้รียนมีโอกาสได้เรียนรู้และพฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆจ านวนมาก  (ศิริวรรณ 
วณิชวฒันวรชยั, 2558: 121) 

  การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขาหรือแต่ละหวัขอ้มีความแตกต่าง
กนัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัธรรมชาติของแต่ละเน้ือหาวา่มีความยากง่ายเป็นรูปธรรมมองเห็นชดัเจนหรือเป็น
นามธรรมยากต่อการท าความเขา้ใจการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในแต่ละหวัขอ้หรือแต่ละ
กิจกรรมจึงตอ้งมีรูปแบบท่ีหลากหลายมีกรอบท่ีเนน้แนวคิดทฤษฎีแตกต่างกนัออกไปในการจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ผูส้อนต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้ งเน้ือหาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์หลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวทาง  
(approach)วิธีสอน (teaching method) กิจกรรมการเรียนการสอน (teaching and learning activity) 
และเทคนิคการจดัการเรียนการสอน (teaching and learning technique) ในวิชาวิทยาศาสตร์รวมไป
ถึงการวดัและประเมินผลซ่ึงทั้งหมดจะเรียกรวมกันวา่ความรู้เน้ือหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical 
Content Knowledge, PCK)ปัจจุบนัเทคโนโลยีไดก้า้วหนา้ไปมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารจึงมีการเพิ่มเทคโนโลยีเขา้ไปในฐานะส่ิงท่ีผูส้อนจ าเป็นตอ้งรู้และเขา้ใจท าให้เกิด
เป็นกรอบความรู้เน้ือหาผนวกเทคโนโลยีและวิธีสอน (Technological Pedagogical Content 
Knowledge, TPCK) ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูส้อนเพื่อให้สามารถออกแบบและสอนวิทยาศาสตร์
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (สุทธิดา จ ารัส, 2557) ดงันั้น รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีหลากหลาย
รูปแบบข้ึนอยูก่บัเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้และและตวัช้ีวดัในการประเมินผลผูเ้รียน 
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แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ พบวา่มีแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
ประกอบดว้ย ทฤษฎีการสร้างความรู้ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ แนวคิดวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั  กระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
แนวคิดทฤษฎกีารสร้างความรู้ 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้คือการวา่ดว้ยความจริงอยูใ่นหวัสมองของคนมากกวา่ท่ีจะมีท่ีอยู่
ท่ีอ่ืนคนสร้างส่ิงท่ีเรียกวา่ความจริงหรืออยา่งนอ้ยก็สร้างความหมายของความจริงข้ึนมาบนพื้นฐาน
จากประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนหรือเก่ียวข้องกับการสร้างความรู้ของมนุษย์จาก
ประสบการณ์จากโครงสร้างในหัวสมอง(ภาพในใจ)และจากความเช่ือซ่ึงใช้แปลความหมาย
เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ วา่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรหวัสมองสร้างโลกส่วนตวัของแต่ละคนข้ึนมาดงันั้นไม่มีโลก
ของใครท่ีจะเหมือนจริงท่ีสุดไม่มีความจริงและไม่มีแก่นแทท่ี้เป็นรูปธรรม Constructivism เช่ือวา่
หวัสมอง (mind) เป็นเคร่ืองมือและส่วนประกอบท่ีส าคญัท่ีจะแปลความหมายของเหตุการณ์ วตัถุ
และทศันะในโลกของความเป็นจริงส่ิงท่ีหวัสมองรับรู้และเขา้ใจประกอบกนัเป็นฐานความรู้เฉพาะ
ส่วนตวัของแต่ละคนโลกส่งผ่านทุกอย่างมากลัน่กรองยงัหัวสมองก่อนท่ีจะออกมาเป็นส่ิงท่ีรับรู้
และเขา้ใจกล่าวโดยสรุป ส่ิงส าคญัของความเช่ือแนวการสร้างความรู้ (Constructivism)คือแต่ละคน
รับรู้และเขา้ใจโลกภายนอกค่อนขา้งจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์เก่ียวกบัโลกภายนอกนั้น
และความเช่ือเก่ียวกบัประสบการณ์เหล่านั้นสอดคล้องกบั สุเทพ อ่วมเจริญ (2556: 20 - 21) 
สร้างสรรค์ความรู้ดว้ยปัญญา (Constructivism) อยูบ่นฐานของการอา้งอิงหลกัฐานในส่ิงท่ีพวกเรา
สร้างข้ึนแสดงใหป้รากฏแก่สายตาของเราดว้ยตวัของเราเอง และอยูบ่นฐานประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล และโครงสร้างองคค์วามรู้ภายในแต่ละบุคคลอีกดว้ย การเรียนรู้ในลกัษณะน้ีอยูบ่นฐานของ
การแปลความหมายและการให้ความหมายประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูเ้รียนในแต่ละบุคคลว่าเป็น
อย่างไร การท่ีผูเ้รียนลงมือกระท าการอย่างว่องไวในกระบวนการสร้างสรรค์ความหมายจาก
ประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูเ้รียน  องคค์วามรู้จะถูกสร้างข้ึนโดยผูเ้รียนและโดยเหตุผลท่ีทุกคนต่างมี
ชุดของประสบการณ์ต่าง ๆ ของการเรียนรู้จึงมีลกัษณะเฉพาะตน และมีความแตกต่างกนัไปใน            
แต่ละคนการเรียนรู้จะเกิดปรากฎข้ึนในห่วงแห่งความคิดเม่ือไดมี้การกระท าภายในบุคคลนั้น ๆ  
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ทฤษฎีแนวน้ีถูกใชเ้พื่อเนน้การเตรียมการผูเ้รียนในการตดัสินใจแบบจ าลองทางจิตใจของเขา ในการ
จดัรวบรวมประสบการณ์ใหม่ต่าง ๆ และการแกปั้ญหาสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ท่ีก ากวมน่าสงสัย 

 
ทฤษฎีทางจิตวทิยาของการสร้างความรู้ 
  แมว้่าแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างความรู้จะมีหลายแนวคิดแต่แนวคิดเก่ียวกบัการสร้าง
ความรู้ของบุคคลผา่นกระบวนการทางสังคมไดรั้บความสนใจและถูกน ามาพฒันาอยา่งแพร่หลาย
(Murphy, 1997: 128) แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้น้ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีส าคญั 2 
ทฤษฎีคือทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของPiaget และทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของVygotsky 
 
ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget 

 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget แนวคิดพื้นฐานส าคญัของการสร้างความรู้ 
(Cognitive development constructivism) Piaget เช่ือว่าการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่แรกเกิดจะมีผลท าให้ระดบัสติปัญญาของบุคคลนั้นพฒันาอยูต่ลอดเวลาแบ่ง
ล าดบัขั้นของพฒันาการทางสติปัญญาเป็น 4 ขั้น  ดงัน้ี (Piaget, 2008: 1-3) 1.ระยะใชป้ระสาทสัมผสั 
(Sensory- motor  stage) อาย ุ0-2 ปี  เด็กไดรั้บประสบการณ์จากส่ิงแวดลอ้มดว้ยประสาทสัมผสัและ
การใช้อวยัวะ เช่น ตา หู มือ และเท้า ตลอดจนเร่ิมมีการพฒันาการใช้อวยัวะต่าง ๆ ได้  เด็ก
แสดงออกเพื่อให้เห็นว่ามีสติปัญญาด้วยการกระท า  เด็กสามารถแก้ปัญหาได้แม้ว่าไม่สามารถ
อธิบายไดด้ว้ยค าพูด  2)ระยะควบคุมอวยัวะต่าง ๆ(Preoperational  stage) อายุ 2-7 ปี  เด็กวยัน้ีจะ
เร่ิมพฒันาอยา่งเป็นระบบมากข้ึน มีการพฒันาของสมองที่ใช้ควบคุมการพฒันาลกัษณะนิสัยและ
การท างานของอวยัวะต่าง ๆ ซ่ึงแบ่งเป็น  2  ขั้นย่อยคือ 2.1)ระยะก่อนเกิดความคิดรวบยอด
(Preconceptual  thought) อายุ 2-4 ปี  เด็กเร่ิมมีเหตุผลเบ้ืองตน้  สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงต่างๆได ้ 2.2)ระยะการคิดแบบหยัง่รู้ (Intuitive  thought) อายุ 4-7 ปี  เด็กจะเกิดความคิด
รวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ รอบตวัดีข้ึน   สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้ การคิดหาเหตุผลของเด็ก
ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตนรับรู้จากภายนอก 3)ระยะการคิดอยา่งเป็นรูปธรรม (Concrete  Operational  stage)  
อาย ุ7-11 ปี  เด็กวยัน้ีสามารถสร้างกฎเกณฑ ์และตั้งเกณฑใ์นการแบ่งส่ิงแวดลอ้มออกเป็นหมวดหมู่ได ้ 
สามารถท่ีจะเขา้ใจเหตุผล  รู้จกั  แกปั้ญหาส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมได ้  4) ระยะการคิดอย่างเป็น
นามธรรม (Formal Operational stage) จะเป็นการพฒันาช่วงสุดทา้ยของเด็กท่ีมีอายุอยูใ่นช่วง 11-15 ปี 
เด็กในช่วงน้ีสามารถคิดอยา่งเป็นเหตุผลและคิดในส่ิงท่ีซบัซ้อนและเป็นนามธรรมมากข้ึน เด็กสามารถ
คิดตั้งสมมติฐานและใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ได ้ เพื่อหาเหตุผลในการแกปั้ญหาได ้
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 ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky เป็นพื้นฐานส าคญัของการเรียนรู้ตามแนว
การสร้างความรู้ทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการทางดา้น
สติปัญญา และการเรียนรู้  การศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสติปัญญาจะท าให้เขา้ใจความแตกต่าง
ของผูเ้รียนและท าใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาได ้
 
ทฤษฎวีฒันธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky 
 แนวคิดของ Vygotsky เป็นพื้นฐานส าคญัของการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ทาง
สังคม (Social constructivism)  Vygotsky ช่ือวา่องคป์ระกอบส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของ
บุคคลคือการสร้างส่ือกลาง  (Mediation) และการมีปฏิสัมพนัธ์  (Interaction)ทางสังคมและ
วฒันธรรมตามแนวคิดของVygotskyบุคคลสามารถสร้างกระบวนการจ าส่ิงท่ีตนเองรับรู้ไดโ้ดยใช้
สัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีเป็นขอ้ตกลงทางสังคมและถูกถ่ายทอดมาทางวฒันธรรมเช่นภาษา
กิริยาท่าทางสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ฯลฯเป็นส่ือกลาง(Mediator)ให้ระลึกถึงส่ิงนั้ นๆได้ซ่ึง
ความจ าของบุคคลน้ีจะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกและกระบวนการคิดของเขาเม่ือรับรู้ส่ิงเร้าใหม่
นอกจากน้ีVygotskyยงัไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั
โดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมวา่ช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล
การช่วยเหลือและช้ีแนะจากผูท่ี้มีความช านาญมากกว่าจะท าให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาท่ีไม่
สามารถแกด้ว้ยตนเองไดป้ระสบการณ์จากการแกปั้ญหาดงักล่าวจะท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และ
สามารถแก้ปัญหานั้ นได้โดยล าพังในเวลาต่อมาซ่ึงVygotskyเ รียกการเรียนรู้ลักษณะน้ีว่า 
Scaffolding เปรียบเสมือนหลกั หรือ ฐาน เช่ือมโยง และน าไปสู่การเรียนรู้ในอีกเร่ืองหน่ึง เพื่อการ
เรียนรู้นั้นประสบผลส าเร็จ (Vygotsky, 1978: 86-87; Gredler, 1997: 239-241)  
 การเรียนรู้ตามแนวคิดน้ีจึงเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมรอบตวัโดยอาศยั
ส่ือกลางทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในดา้นการเรียนรู้ของบุคคล Vygotsky ไดเ้สนอ
แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาขอบเขตของการเรียนรู้ไว ้ (Zone of proximal development) สรุปไดว้า่
นกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองข้ึนไดด้ว้ยการรับค าช้ีแนะหรือท างาน
ร่วมกบัผูท่ี้มีความช านาญเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ มากกวา่ Vygotsky อธิบายการพฒันาขอบเขตของการ
เรียนรู้วา่เป็นการลดช่วงห่างระหว่างระดบัพฒันาการทางสติปัญญาท่ีนกัเรียนมีอยู่ในขณะนั้นซ่ึงดู
ไดจ้ากปัญหาท่ีนกัเรียนสามารถแกไ้ดด้ว้ยตนเองกบัระดบัศกัยภาพทางสติปัญญาของนกัเรียนซ่ึงดู
ไดจ้ากปัญหาท่ีนกัเรียนไม่สามารถ  แกไ้ดโ้ดยล าพงัแต่สามารถแกปั้ญหานั้นไดถ้า้ไดรั้บการช้ีแนะ
และไดร่้วมงานกบัผูใ้หญ่หรือเพื่อนท่ีมีความช านาญมากกว่าการไดร่้วมงานหรือได้รับการช้ีแนะ 
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จากผูท่ี้มีความช านาญมากกวา่ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถแกปั้ญหานั้นไดด้ว้ยตนเอง
ในเวลาต่อมา (Vygotsky, 1978: 86-87; Driscoll, 1994: 224-239) 
 ดังนั้ นการน าทฤษฎีทางจิตวิทยาของการสร้างความรู้ท่ี ส าคัญของบุคคลผ่าน
กระบวนการทางสังคม เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยใช้การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบั
ส่ิงแวดลอ้ม และให้ผูเ้รียนเกิดการคน้พบดว้ยตนเอง และสามารถแกปั้ญหาไดจ้ากการเรียนรู้และ
จากประสบการณ์ของตนเอง  ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ช้ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget และทฤษฎี
วฒันธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky เพื่อพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  
 
แนวคิดสําคัญของทฤษฎกีารสร้างความรู้ 
 Steffe (1995, อา้งถึงใน ชนาธิป พรกุล, 2554: 73) ไดก้ล่าววา่ทฤษฎีการสร้างความรู้ มี
แนวคิดท่ีส าคญัและมีความแตกต่าง 3  แนวคิดดงัน้ี  

1. Exogenous constructivism มีแนวคิดวา่ ความรู้เป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นโลก การสร้างความรู้
เป็นการสร้างส่ิงท่ีมีอยู่ในโลกแลว้อีกคร้ัง โดยการสอน การให้ประสบการณ์ ความรู้ท่ีถูกตอ้ง ตอ้ง
ตรงกบัความจริงท่ีมีอยู่ในโลกเหมาะกบัการสอนท่ีครูตอ้งการให้ผูเ้รียนได้ความรู้ตามศาสตร์ท่ี
ถูกตอ้ง 

2. Endogenous constructivism มีแนวคิดการสร้างความรู้ไม่ได้เกิดจากการสอน
ประสบการณ์ หรือการปฏิสัมพนัธ์กบัขอ้มูลในส่ิงแวดลอ้มโดยตรง แต่ความรู้พฒันาผ่านกิจกรรม
ทางปัญญาท่ีเป็นนามธรรมเหมาะกบัการสอนท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนพฒันาความสามารถไปตามล าดบั
ท่ีสูงข้ึน 

3. Dialectical constructivism มีแนวคิดต่างจาก 2 แนวคิดแรกท่ีคิดต่างจากกนัแนวคิดน้ี
ความรู้ไดม้าจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเขาเหมาะกบัการสอนท่ีทา้ทาย 
ความคิดของผูเ้รียน และใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 
องค์ประกอบของการสร้างความรู้ 
 การสร้างความรู้มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3ประการคือ 

1. โครงสร้างทางปัญญา (schema) หรือความรู้เดิมโครงสร้างทางปัญญา เป็นท่ีเก็บ
ขอ้มูลท่ีมีความเช่ือมโยงกนั เกิดจากการน าขอ้มูลจ านวนมากมาจดัใหม่ให้เป็นระบบท่ีมีความหมาย  
มีการจดัล าดบัขั้นตอนท่ีถูกระเบียบมาเป็นอยา่งดีของมโนทศัน์ ทกัษะหรือเหตุการณ์ ในการเรียนรู้ 
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ใหมี้การปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม มีประโยชน์ในการช่วยให้เขา้ใจขอ้มูลหรือสถานการณ์ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ เร่ืองใหม่  และการถ่ายโอน (transfer) ความรู้น าไปแยกประเภท จดัหมวดหมู่ขอ้มูลใหม่  

2. กระบวนการทางปัญญา (cognitive process) Piaget ไดอ้ธิบายวา่ กระบวนการทาง
ปัญญาเป็นกระบวนการจดักระท ากบัขอ้มูลในสมองของผูเ้รียน เม่ือขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้มเขา้สู่
สมองจะเกิดการเปล่ียนแปลงระบบภายในเพื่อท าความเขา้ใจหรือท าให้เขา้ใจกบัส่ิงแวดลอ้มการ
เปล่ียนแปลงน้ีเรียกวา่ การปรับ(adaptation) ประกอบดว้ย  2 กระบวนการ คือกระบวนการดูดซึม 
(assimiliation) และกระบวนการปรับสภาวะ ( accommodation) การปรับตวัเป็นการสร้างความ
สมดุลระหว่าง กระบวนการดูดซึม และกระบวนการปรับสภาวะโดยที่กระบวนการดูดซึม 
(assimiliation) เป็นการคดักรองขอ้มูลใหม่ หรือความรู้ใหม่เขา้มาเก็บรวบรวมกบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่
ในโครงสร้างทางปัญญา ผูเ้รียนใช้กระบวนการน้ีเม่ือความรู้ใหม่มีความแตกต่างจากความรู้เดิมไม่
มากนกั หรือไม่ยากท่ีจะเขา้ใจและกระบวนการปรับสภาวะ (accommodation) เป็นการปรับหรือ
เปล่ียนแปลงความเขา้ใจท่ีเคยมีอยูแ่ลว้ใหเ้ขา้กบัขอ้มูลใหม่  ผูเ้รียนใชก้ระบวนการน้ีเม่ือไม่สามารถ
ใช้กระบวนการดูดซึม เน่ืองจากขอ้มูลใหม่ไม่มีความใกลเ้คียงหรือสัมพนัธ์กบัความรู้เดิม จ าเป็นตอ้ง
ปรับความรู้ความเขา้ใจ เร่ืองเดิมให้เขา้กบัความรู้ใหม่ แลว้จึงจดัเก็บในโครงสร้างทางปัญญา แต่ถา้
ผูเ้รียนพบส่ิงท่ีไม่เคยรู้จกั จะเกิดอาการงุนงงสงสัย เรียกว่าเกิดสภาวะไม่สมดุล (disequilibrium) 
ผูเ้รียนจะใชก้ระบวนการปรับสภาวะ ปรับโครงสร้างทางปัญญา ท่ีมีให้เขา้กบัส่ิงท่ีพบใหม่ ท าให้
เกิดสภาวะสมดุล (equilibrium) ผูเ้รียนมีความเขา้ใจส่ิงท่ีพบใหม่ น าส่ิงท่ีพบไปเก็บไวใ้นโครงสร้าง
ทางปัญญาท่ีถูกปรับแลว้ กระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองของสภาวะไม่สมดุล และสภาวะสมดุลท า
ใหส้ติปัญญามีการเจริญเติบโตสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน  

3. ขอ้มูลใหม่ หรือประสบการณ์ใหม่เป็นขอ้มูลที่อยู่ในส่ิงแวดล้อมรอบตวั ในทาง
การศึกษา การสอนในปัจจุบนัจึงเป็นการสอนสาระการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ หรือวิธี
เรียนรู้ซ่ึงขอ้มูลใหม่เรียกว่า เน้ือหา และมี 3 ประเภท คือ 1.ผลลพัธ์ของการจดัการเรียนการสอน          
2. ความสามมารถท่ีเกิดจากการจดัการเรียนรู้ 3. ล าดบัการเรียนรู้ 
 
ลกัษณะการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎกีารสร้างความรู้ 

 ลกัษณะการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้เอกสารจากนกัการศึกษาหลายคน
สามารถประมวลไดใ้นรูปแบบต่างๆดงัน้ี  (Osborne and Wittrock,  1983: 489-508; Wilson and  
Cole,  1991: 59-61; Curry,  2540;  Suvery and  Duffy, 1955: 1-38, อา้งถึงใน  ภิญญาพชัน์  ปลากดัทอง,  
2551: 82) 
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1. การเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างความหมายและตรวจสอบความเข้าใจของ
นกัเรียน  โดยทัว่ไปนกัเรียนจะสร้างความหมายจากส่ิงท่ีตวัเองรับรู้ตามประสบการณ์เดิมของตน  
ความหมายท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนอาจสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัความหมายท่ีผูเ้ช่ียวชาญสาขานั้น
ยอมรับก็ได ้ ตามแนวคิดสรรคนิยมถือวา่ความหมายท่ีนกัเรียนสร้างข้ึน  ไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือผิด  แต่
เรียกวา่ไม่สอดคลอ้งกบัความหมายท่ีผูเ้ช่ียวชาญยอมรับในขณะนั้นเรียกวา่  มโนทศัน์คลาดเคล่ือน  
การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดน้ีจึงเนน้ใหน้กัเรียน  และบุคคลท่ีแวดลอ้มนกัเรียน  ตรวจสอบ
ความหมายท่ีนักเรียนสร้างข้ึนในขณะท่ีมีการเรียนการสอนหากพบว่านักเรียนมีมโนทัศน์ท่ี
คลาดเคล่ือน  ครูในฐานะท่ีเป็นผูค้อยอ านวยความสะดวกในการเรียนของนกัเรียนจะตอ้งจดักิจกรรม
ให้นกัเรียนมีโอกาสไดพ้ิจารณาตรวจสอบมโนทศัน์ของตนเองอีกคร้ัง  โดยครูอาจตอ้งจดักิจกรรม
ในท านองเดียวกนัน้ีหลายคร้ังจึงจะสามารถแกไ้ขมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนของนกัเรียนได ้ สรุปได้
วา่นกัเรียนตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบความรู้ท่ีตนเองสร้างข้ึนว่าสอดคลอ้งหรือคลาดเคล่ือน
จากความรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นๆยอมรับหรือไม่ 

2. การเรียนรู้ข้ึนอยู่กบัความรู้เดิมของนกัเรียน การเรียนรู้ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบับริบททาง
สังคม  วฒันธรรม  และสภาพแวดล้อมเท่านั้น  แต่การเรียนรู้ยงัข้ึนอยู่กบัความรู้เดิม   แรงจูงใจ    
ความคิดและอารมณ์ของนกัเรียนอีกดว้ย  เพราะส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับส่ิงเร้าและวิธีการ
ท่ีนกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงเหล่านั้น  และยงัมีผูก้ล่าวอีกว่า ความรู้ที่ติดมากับตวันักเรียนจะมี
อิทธิพลต่อการที่นักเรียนจะเลือกเรียนอะไรและใช้วิธีเรียนรู้อยา่งไร  การจดัการเรียนการสอน
แนวคิดน้ีจึงเนน้ความส าคญัเก่ียวกบัความรู้เดิมของนกัเรียน 

3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีนกัเรียนแกปั้ญหาหรือสืบสอบเพิ่มเติมเพื่อลดความ
ขดัแยง้ทางความคิดของตนเอง  นักการศึกษาหลายท่านอธิบายถึงการเรียนรู้ของมุมมองน้ี   ว่า
จดัการเรียนการสอนตามแนวน้ีวา่ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณ์ในการแกปั้ญหาตาม
สภาพจริง  หรือควรส่งเสริมให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง และท าการสืบสอบดว้ยตนเอง  เคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีบุคลน ามาใช้  คือทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทกัษะการคิดระดบัสูง วิธีการทาง
วทิยาศาสตร์ 

4. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม  นกัการศึกษาหลายท่าน  อธิบายการเรียนรู้
ตามแนวคิดน้ีวา่  เกิดจากการปฏิสัมพนัธ์กนัทางสังคมซ่ึงอธิบายผลจากการร่วมมือกนัทางสังคมไวว้า่  
ความรู้สามารถถ่ายโอนจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคลหน่ึงได ้แต่การแลกเปล่ียนและสะทอ้นความคิด
ใหเ้ห็นแก่กนัและกนั  การเหตุผลกบัความคิดเห็นของตนเองหรือโตแ้ยง้ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  
ท าใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสพิจารณากระบวนการคิดของตนเองเปรียบเทียบกบักระบวนการคิดของผูอ่ื้น  
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ท าให้มีการเจรจาต่อรองเก่ียวกบัการสร้างความหมายของส่ิงต่างๆ  ซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียนสามารถ
ปรับเปล่ียนความเขา้ใจของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนได ้

5. การเรียนรู้เป็นกระบวนการก ากับตนเองของนกัเรียน  นกัการศึกษาเช่ือว่าการ
ก ากบัตนเองเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการเรียนรู้   ตามแนวคิดทฤษฎีสร้างความรู้นั้นนกัเรียนตอ้ง
รับผดิชอบเก่ียวกบัการเรียนรู้ของตนเอง  ดว้ยการท าให้การเรียนรู้นั้นเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย  
คือเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  จนสามารถสร้างความหมายของส่ิงนั้นๆไดด้ว้ยตนเอง  รวมทั้ง
สามารถน าความรู้และกระบวนการเรียนรู้ไปใชใ้นบริบทอ่ืนได ้ เป็นความรับผิดชอบของนกัเรียนท่ี
ตอ้งท าความเขา้ใจมโนทศัน์เฉพาะของเร่ืองท่ีเรียนว่ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างไร  เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม 

 
หลกัการจัดการเรียนรู้การสร้างความรู้ 
 หลกัการจดัการเรียนรู้การสร้างความรู้ (Constructivist Teaching and Learning) จาก   
การพฒันาและวจิยัเก่ียวกบัการน าระบบของสมอง และความสัมพนัธ์ของสมองกบัการเรียนรู้ ท าให้
ไดแ้นวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาผูเ้รียนโดยองค์รวม ซ่ึงก็คือการพฒันาทั้งร่างกาย  สติปัญญา  
ความคิด วธีิคิด  การเรียนรู้ตลอดชีวติ  ทกัษะการปฏิบติังาน และการปฏิบติัตนเพื่อสร้างสรรคส์ังคม
ในท่ีสุดการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ มีพื้นฐานจากความเช่ือท่ีวา่ความรู้ เป็นผลจาก
การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ซ่ึงหมายความวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการจดัการกบัความรู้ใหม่ 
เร่ืองใหม่ โดยการบูรณาการกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิม  การเรียนรู้เป็นผลจากบริบทในการ
เรียนการสอน  แนวคิด ความเช่ือ และเจตคติของผูเ้รียน เคนและเคน (Caine and Caine, 1991 , อา้งถึงใน 
วชัรา  เล่าเรียนดี, 2553:74 –75)ไดเ้สนอหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีให้ความส าคญักบัสมอง  การท างาน
ของสมอง  และความรู้ของผูเ้รียน  ซ่ึงเป็นแบบแผนท่ีครูน ามาพิจารณาใน การด าเนินการสอน  ดงัน้ี 

1. สมอง เปรียบเสมือนผูด้  าเนินการ หรือผูจ้ดัการ ซ่ึงจะจดัการกบัขอ้มูลแต่ละประเภท
แตกต่างกนั เช่น ขอ้มูลพฒันาความคิด อารมณ์ และความรู้ดา้นภาษา ซ่ึงหมายความการจดัการเรียน
การสอน จะตอ้งพฒันาการเรียนหลาย ๆ วธีิ เช่นกนั 

2. การเรียนรู้จะตอ้งใชอ้วยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  ดงันั้นการจดัการเรียนรู้จึงไม่ควร
เนน้เฉพาะการพฒันาดา้นสติปัญญาเพียงอยา่งเดียว 

3. การแสวงหาความหมายต่าง ๆ เป็นเร่ืองเกิดข้ึนภายในแต่ละบุคคล  การสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ควรให้ความส าคญักบัตวับุคคลแต่ละคนด้วย  ซ่ึงนั่นก็คือความเขา้ใจของผูเ้รียน    
แต่ละคนนั้น จะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ท่ีบุคคลนั้นมีหรือไดรั้บ 
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4. การแสวงหาความหมายจะเกิดข้ึนจากการสร้างรูปแบบ  ซ่ึงหมายถึงการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  จะเช่ือมโยงแนวคิด และขอ้มูลยอ่ย ๆ กบัความคิดรวบยอด และเร่ืองใหม่ท่ีเรียน 

5. สมองอารมณ์มีความส าคญัต่อการสร้างแบบแผนของการท าความเขา้ใจ นัน่คือ        
การเรียนรู้มีอิทธิพลมาจากสมองอารมณ์  ความรู้สึก  และเจตคติ 

6. สมองจดัการกบัความรู้ใหม่  และการสอนในเวลาเดียวกนั บุคคลจะมีปัญหาใน      
การเรียน  ถา้การสอนท่ีเหมาะสมถูกละเลย 

7. การเรียนรู้จะเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ใจ  ใส่ใจ และการรับรู้ นั่นคือ สภาพแวดล้อมใน    
การเรียน วฒันธรรม และบรรยากาศมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 

8. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีตั้งใจ  และไม่ตั้งใจ  ผลคือผูเ้รียนตอ้งการเวลาในการ
จดัการกบัส่ิงท่ีเขาเรียน และวธีิเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร 

9. มนุษยมี์วธีิจดจ า อยู ่2 วธีิ คือ ระบบความจ าท่ีเก่ียวกบัช่องวา่งกบัเวลา และระบบของ
การเรียนเพื่อจดจ า นั่นก็คือ การสอนที่เผชิญกบัการท่องจ า จะไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เกิด
ประสบการณ์ และความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง คงทน 

10. มนุษย์เขา้ใจ และจ าได้ดีเมื่อทกัษะนั้นปรากฏอยู ่ตามธรรมชาติ และรวมทั้งท่ี
เช่ือมโยงกบัเวลา การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นวธีิการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

11. การเรียนรู้พฒันาได้ด้วยความทา้ทาย  และไม่เป็นการบงัคบัให้เรียน  การจดัการ
เรียนรู้จึงควรสร้างความทา้ทาย แต่ไม่ท าใหเ้กิดความกลวั 

12. สมองแต่ละคนมีลกัษะเฉพาะตวั  การสอนจึงควรหลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดเ้ลือกวธีิท่ีเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด 

 ปัจจุบนัทฤษฎีการสร้างความรู้ Costructivism ไดรั้บความสนใจจากผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัการศึกษา
ทุกระดบัในอเมริกา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสมาคมจิตวทิยาแห่งสหรัฐอเมริกา (APA) ไดต้ั้งคณะกรรมการ  
Task Force  ข้ึนในปี 2536  เพื่อศึกษาตวัแปรทางจิตวิทยาที่มีต่อการเรียนรู้ในความเป็นเลิศทาง
การศึกษา ผลของการศึกษาวิจยัของคณะกรรมการสนบัสนุนหลกัการของ  Costructivism ดงันั้น
กรรมการคณะน้ีจึงสรุปวา่ผูเ้รียนจะมีสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ต่อเม่ือครูใชก้ารสอนแบบเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง  (Learner Centered) กรอบการปฏิรูปและการออกแบบการจดัการศึกษา Leaner-
Centered Psychology Principle: A Framework for school Redesign and Reform. สุเทพ อ่วมเจริญ  
(2555: 60) สรุปไดด้งัน้ี   1) ธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้มีอยู่หลากหลายรูปแบบ การสร้าง
องคค์วามรู้พร้อมกลยุทธ์และทกัษะการเรียนรู้ ทางความคิด และการสร้างนิสัยการเรียนรู้ การเรียน
ในหวัขอ้ท่ีซบัซอ้นในโรงเรียน นั้นจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดก็ต่อเม่ือ การเรียนนั้นเป็นกระบวนการ
สร้างความหมาย ให้กบัขอ้มูลและประสบการณ์ ผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จตอ้งกระตือรือร้น มี
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เป้าหมายมีวินัย ในตนเองและมีความรับผิดชอบต่อท่ีเอ้ือการเรียนรู้ของตวัเอง 2)  เป้าหมายของ
กระบวนการเรียนรู้ผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จดว้ยการสนบัสนุนและการแนะแนวทางดา้นการสอน 
สามารถสร้างความหมายที่เป็นตวัแทนเช่ือมโยงความรู้ โดยครูสามารถช่วยนักเรียนในการ
ตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีความหมายและท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 3) การสร้างความรู้
ผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จสามารถเช่ือมโยงข้อมูลใหม่กับความรู้ท่ีมีอยูด่ว้ยแนวทาง นกัเรียน
แต่ละคนจึงตอ้งจดัระเบียบขอ้มูลในแบบของตนเอง ครูสามารถช่วยนักเรียนสร้างความเขา้ใจถึง
ความรู้และทกัษะท่ีส าคญัร่วมกนัได ้แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการบูรณาการความรู้ใหม่เขา้กบั
ความเขา้ใจท่ีนกัเรียนมีอยู่แลว้ ความรู้ใหม่ก็จะไม่เกิดการเช่ือมโยงและไม่ถูกน ามาประยุกต์กบั
สถานการณ์ใหม่ๆได ้4) การคิดเชิงกลยทุธ์ผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จใชก้ารคิดเชิงกลยุทธ์ในแนวทาง 
การเรียนรู้การใช้เหตุผล การแกไ้ขปัญหา และการสร้างแนวคิด โดยใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายและ
ขยายประสบการณ์ในเชิงกลยุทธ์โดยการสะท้อนความคิดและการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ท่ีใช้การ
สังเกตผูอ่ื้น และการเรียนในชั้นเรียน 5) การพิจารณาเร่ืองการคิดกลยุทธ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เพื่อเขา้ใจ
และควบคุมการท างานของจิต จะช่วยให้การคิดวิเคราะห์ละการคิด เชิงสร้างสรรค์พฒันาจนเป็น
ความช านาญได6้) บริบทการเรียนรู้การเรียนรู้ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ วฒันธรรม 
เทคโนโลย ีและวธีิการเรียนการสอนครูมีบทบาทส าคญัในเชิงปฏิสัมพนัธ์ต่อผูเ้รียนและสภาพแวดลอ้ม
ของการเรียนรู้ การสอนตอ้งเหมาะกบัระดบัหรือความรู้เดิมของผูเ้รียน ความสามารถในการเขา้ใจ 
และวธีิการคิด 7)อิทธิพลจากแรงบนัดาลใจและอารมณ์ในการเรียนรู้การไดรั้บขอ้มูลอยา่งกวา้งขวาง
และลึกซ้ึงพร้อมกบัการเรียนรู้ และการจดจ านั้น มีอิทธิพลมาจากการตระหนกัรู้ของตวัเอง ความ
ชดัเจนในคุณค่าของตวัเอง ความสนใจและเป้าหมาย ความคาดหวงัถึงความส าเร็จและความ
ลม้เหลวส่วนบุคคล ความชอบอารมณ์ และสภาวะทัว่ไปของจิตใจ แรงจูงใจในการเรียนความเช่ือ 
เป้าหมายความคาดหวงัของแต่ละบุคคล 8) แรงจูงใจภายในการเรียนรู้แรงจูงในภายในความคิด
สร้างสรรค์ ความคิดในระดบัท่ีสูงข้ึน จะถูกกระตุน้โดยงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั
ผูเ้รียน แปลกใหม่ และมีระดบัความยากท่ีเหมาะสม นกัเรียนตอ้งไดรั้บโอกาสในการเลือกส่ิงท่ีเรียน
ท่ีตรงกบัความสนใจของตวัเอง  นักเรียนจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ และลึกซ้ึงหากไดท้  างานม่ี
ซับซ้อนเหมือนกบัสถานการณ์ในชีวิตจริง 9)ผลของแรงจูงใจที่มีต่อความพยายามการได้มา
ซ่ึงองค์ความรู้ และทกัษะท่ีซบัซอ้นตอ้งใชค้วามพยายามเพิ่มเติม ความสม ่าเสมอและการฝึกฝนของ
ผูเ้รียน (ภายใตค้  าแนะน าและการเสนอแนะ) 10)อิทธิพลในเชิงพฒันาการต่อการเรียนรู้บุคคลจะ
สามารถพฒันาทางร่างกาย ปัญญา อารมณ์และสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
นกัเรียนจะเรียนไดดี้ท่ีสุดถา้ส่ือการสอนนั้นไดรั้บการพฒันาอยา่งเหมาะสม หากเนน้เตรียมความพร้อม
เฉพาะทกัษะหน่ึงมากเกินไป เช่นความพร้อมในการอ่าน ก็อาจไปขดัขวางการพฒันาการดา้นอ่ืนๆ
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ได1้1)อิทธิพลทางสังคมต่อการเรียนรู้การเรียนรู้นั้นไดรั้บอิทธิพลมาจาก การปฏิสัมพนัธ์ในสังคม
และการส่ือสารกบัผูอ่ื้น การเรียนรู้ของนกัเรียนจะดีข้ึนหากนกัเรียนไดมี้โอกาสท่ีจะปฏิสัมพนัธ์และ
ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายสถานการณ์การเรียนท่ีหลากหลายจะกระตุน้ให้เกิด
ความคิด 12) ความแตกต่างของแต่ละบุคคลในการเรียนรู้บุคคลแต่ละคนมีความสามารถท่ีแตกต่างกนั 
ความแตกต่างน้ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม (ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และส่ือสารในแต่ละวฒันธรรมของกลุ่ม
สังคม) และพนัธุกรรม (ซ่ึงเกิดข้ึนตามธรรมชาติการท างานของยีนส์) 13) การเรียนรู้และความ
หลากหลายการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดก็เม่ือมีการพิจารณาถึงความแตกต่างทางภาษา 
วฒันธรรมและพฤติกรรมทางสังคมของนกัเรียน แมว้่าหลกัการเบ้ืองตน้ของการเรียนรู้ แรงจูงใจ
และการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถจะน ามาประยุกต์ใชไ้ดก้บันกัเรียนทุกคน แต่ภาษา 
เช่ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความเช่ือและสถานภาพทางสังคมก็มีผลต่อการเรียน เม่ือผูเ้รียนเล็งเห็นว่าความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลด้านความสามารถภูมิหลงัและวฒันธรรมมีคุณค่าและไดรั้บการยอมรับ 
ผูเ้รียนก็จะเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 14: และการประเมินผลทั้งผูเ้รียนและกระบวนการเรียนรู้ถือเป็น
ส่วนหน่ึงในความส าเร็จของการเรียน การประเมินผลจะใหข้อ้มูลท่ีส าคญัแก่ทั้งผูเ้รียนและผูส้อนใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองจะให้ขอ้มูลส าหรับการพฒันาไปสู้
เป้าหมาย หากมีการใช้การประเมินผลตามมาตรฐานการปฏิบติั  และการประเมินตนเองอย่าง
เหมาะสมก็จะสามารถเป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจ  
  
บทบาทของครูและนักเรียน 

 จากการศึกษาเอกสารสามารถประมวลบทบาทของครูและนกัเรียนในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ constructivism   (R.Warrick; J. Bonnstetter; 
Barbara  Jaworski, 1993;  Fosnot,  2005)  พบวา่  กระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ (Constructivism) มกัเป็นไปในแบบท่ีให้นักเรียนสร้างความรู้จากการช่วยกนัแก้ปัญหา
(Cooperative problem solving) กระบวนการเรียนการสอนจะเร่ิมตน้ดว้ยปัญหาท่ีก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางปัญญา (Cognitive conflict) นัน่คือประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม    
ไม่สามารถจดัการแกปั้ญหานั้นไดล้งตวัพอดีเหมือนปัญหาท่ีเคยแกม้าแลว้ตอ้งมีการคิดคน้เพิ่มเติมท่ี
เรียกว่า “การปรับโครงสร้าง” หรือ “การสร้างโครงสร้างใหม่” ทางปัญญา (Cognitive 
restructuring)บทบาทของครูและนกัเรียนโดยรวมจะมีลกัษณะดงัน้ี ผูเ้รียนลงมือกระท าดว้ยตนเอง 
(Learning are active)ความส าคญัของการเรียนตามแนวทฤษฎี constructivism เป็นกระบวนการท่ี
ผูเ้รียนบูรณาการขอ้มูลใหม่กบัประสบการณ์ท่ีมีมาก่อนหรือความรู้เดิมของผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้แนวคิดท่ีหลากหลายเป็นส่ิงท่ีมีค่าและจ าเป็น (Multiple perspective are valued and 
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necessary) ตามแนวทางทฤษฎี constructivism  กล่าวว่า ผูเ้รียนจะต้องสร้างแนวคิดของตนเอง
แนวคิดน้ีจ าเป็นตอ้งประกอบด้วยแนวคิดที่หลากหลายและกวา้งขวางทฤษฎี constructivism 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรวบรวมแนวคิดท่ีหลากหลายและสังเคราะห์ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแนวคิดท่ีบูรณาการ
ข้ึนมาใหม่การเรียนรู้ควรสนับสนุนการร่วมมือกนัไม่ใช่การแข่งขนั (Learning should support 
collaboration , not competition)จากการแลกเปล่ียนแนวคิดท่ีหลากหลายนั้นหมายถึงการร่วมมือใน
ระหวา่งท่ีมีการร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงเป็นการท าใหผู้เ้รียนตกผลึกและกลัน่กรองส่ิงท่ีสร้างข้ึน
แทนความรู้ภายในสมองมาเป็นค าพดูท่ีใชใ้นการสนทนาท่ีแสดงออกมาภายนอกท่ีเป็นรูปธรรมและ
ส่งเสริมการสังเคราะห์ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนรู้และการสร้างความหมายในการเรียนรู้ของ
ตนเอง ดงันั้นส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ท่ีจดัให้มีการร่วมมือกนัจะเป็นการส่งเสริมการสร้างความรู้
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ให้ความส าคญักบัการควบคุมตนเองตามระดบัของผูเ้รียน 
(Focuses control at the leaner level)ถา้ผูเ้รียนลงมือกระท าในบริบทการเรียนรู้ โดยการร่วมมือกบั
ผูเ้รียนคนอ่ืน และผูส้อนและจ าเป็นตอ้งควบคุมกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากกวา่การท่ีเรียนใน
ลกัษณะท่ีเป็นผูร้ับฟัง  (Passive listening) จากการบรรยายของผูส้อนน่ีแสดงเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงพื้นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน น าเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีตรงกบั
สภาพท่ีเป็นจริงหรือประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง (Provides authentic,real-world learning 
experiences)ความรู้ท่ีถูกแยกออกจากบริบทในสภาพจริงในระหว่างการสอนส่ิงท่ีเรียนเป็นส่ิงท่ี
ไม่ใช่สภาพจริงนั้นมกัจะเป็น ส่ิงท่ีไม่มีความหมายต่อผูเ้รียนมากนักแต่สภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎี constructivism ท่ีจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆท่ีอยู่
ในบริบทของสภาพจริงดังนั้นประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีประยุกต์ไปสู่ปัญหาในชีวิตจริง (Real 
world problems) จะช่วยสร้างการเช่ือมโยงท่ีแข็งแกร่งและส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถประยุกตส่ิ์งท่ีได้
เรียนไปสู่สถานการณ์ใหม่ในสภาพชีวติจริงได ้
 นอกจากน้ี วรรณทิพา  รอดแรงคา้  (2540: 19) กล่าวถึงฺ Bicul and Osborn วา่ใชว้ิธีการ
สอนท่ีเนน้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบัครู (Interactive Teaching Approach) ดว้ยวิธีการสอน
แบบน้ีถือวา่ครูมีบทบาทเป็น "ผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้" เป็น "ทรัพยากรบุคคล" เป็น "ผู ้
สืบเสาะหาความรู้ท่ีไม่เคยมีความรู้หรือไม่เคยมีประสบการณ์ในการสืบเสาะหาความรู้มาก่อน" เป็น 
"ผูท้า้ทายความคิดของนกัเรียน" ในฐานท่ีเป็น "ผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้" ครูพยายามท่ีจะ
น านกัเรียนและแหล่งทรัพยากรให้มาพบกนัในฐานะท่ีเป็น "ทรัพยากรบุคคล" ครูตอ้งจดัหาขอ้มูล
ใหน้กัเรียนมากกวา่การถามค าถามกลบัไปท่ีตวันกัเรียนในฐานะท่ีเป็น "ผูสื้บเสาะหาความรู้ท่ีไม่เคย
มีความรู้หรือไม่เคยมีประสบการณ์ในการสืบเสาะหาความรู้มาก่อน" ครูจะท าเป็นไม่รู้เก่ียวกบัค าอธิบาย
หรือไม่รู้เก่ียวกบัสถานการณ์นั้นเพื่อใหช่้วยใหน้กัเรียนหาค าตอบดว้ยตนเอง  และในฐานะท่ีเป็น "ผู ้
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ทา้ทายความคิดของนกัเรียน" ครูจะทา้ทายความคิดของนักเรียนโดยเจตนา โดยเฉพาะความคิดท่ี  
ไม่เป็นตามพยานหลกัฐานท่ีได ้ หรือไม่เป็นประโยชน์หรือไม่ชดัเจน 
 ดงันั้นแลว้การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ที่ มีพื้นฐานจากความเช่ือท่ีวา่
ความรู้ เป็นผลจากการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยท่ีท าให้นักเรียนสร้างความรู้จากการช่วยกัน
แกปั้ญหา(Cooperative problem solving)เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยการจดัการกบัความรู้ใหม่ 
เร่ืองใหม่ โดยการบูรณาการกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยู่เดิม  การเรียนรู้เป็นผลจากบริบทในการ
เรียนการสอน  แนวคิด ความเช่ือ และเจตคติของผูเ้รียนการจดัการเรียนการสอน ตอ้งมีการกระตุน้
ให้ผูเ้รียนไดมี้มุมมองดา้นความคิดท่ีหลากหลาย ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ ท่ี
ครูมีบทบาทในการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนแก้ปัญหาการใช้ความคิด
ระดบัสูง ส่งเสริมใหค้น้หาความรู้อยา่งอิสระ  และวางแผนการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการ
เรียนรู้ของตนเองมุ่งเน้นการท างานกลุ่มท่ีเกิดกระบวนการทางสังคม  และมีการประเมินอย่าง
ต่อเน่ืองตามสภาพจริงท่ี ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถประยุกตส่ิ์งท่ีไดเ้รียนรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่เป็น
การเรียนรู้ท่ีประยุกต์ไปสู่ปัญหาในชีวิตจริง (Real world problems) จะช่วยให้นกัเรียนจะเกิด
ความคิดสร้างสรรค ์และสามารถแกปั้ญหาได ้ 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 มนตช์ยั พงศกรนฤวงษ์ (2552)ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนช่าง
อุตสาหกรรมเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีช่ือเรียกวา่ MARCE  Model  มีองคป์ระกอบ คือ 
หลกัการ  วตัถุประสงค ์ กระบวนการเรียนการสอน  สาระความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน ส่ิงท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้   ระบบสังคม  หลกัการตอบสนอง  และส่ิงสนบัสนุน ซ่ึงมีกระบวนการเรียน    
การสอน  5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย  คือ  1)  ขั้นจูงใจเพื่อเตรียมความพร้อม (Motivation: M) 2) ขั้น
ปฏิบติั (Action: A) 3) ขั้นสะทอ้นความรู้ (Reflection of Knowledge: R) 4) ขั้นสร้างความรู้ 
(Construction of Knowledge: C)  และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation: E) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของรูปแบบการเรียนการสอน  เท่ากบั 0.71 – 1.00  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนัและผลการหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
ความรู้ของนกัเรียนช่างอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากบั  86.13/89.81  เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ 80/80  
ปรากฎวา่สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ และความสามารถในการสร้างความรู้ของนกัเรียนช่างอุตสาหกรรม
หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างความรู้กบัรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการสร้างความรู้หลงัเรียนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม  และความพึงพอใจของนักเรียนช่างอุตสาหกรรมที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ภาพรวม  พบว่า  นกัเรียนมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือ
แยกเป็นรายขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด  ได้แก่ บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด  รูปแบบการ
เรียนการสอนน้ีท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา รูปแบบการเรียนการสอนน้ีสามารถพฒันา
วธีิการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได ้ และนกัเรียนชอบเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนน้ี  

 จิราภรณ์ พิมพ์ใจใส (2553) การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอน
ช่ือ  “รูปแบบการเรียนการสอนพาร์เซ่ (PARCE Model)” มีองคป์ระกอบคือ หลกัการ วตัถุประสงค ์ 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ 
(Preparation: P) 2) ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั  (Action : A)  3) ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : R) 
4 ) ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation: E ) สาระความรู้และส่ิง
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ส่ิงสนบัสนุน และเง่ือนไขการน ารูปแบบ      
การเรียนการสอนไปใชผ้ลการตรวจสอบประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ไดค้่าดชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80-1.00 ซ่ึงมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกนัและผลการหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้
ของนกัศึกษาพยาบาล ม่ีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 80.88/82.75 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80ผล
การเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ กบันกัศึกษาพยาบาลที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนปกติ 
พบวา่นกัศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมีความสามารถในการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุม  

 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
 การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้
ดว้ยตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีจะศึกษาคน้ควา้หาความรู้
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองเพื่อให้ผูเ้รียนมีการตดัสินใจท่ีดี มีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณสามารถเรียนรู้การท างานเป็นทีม มุ่งเน้นท่ีตวัผูเ้รียนท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง หรือ
ผูเ้รียนเป็นบุคคลส าคญัโดยมุ่งท่ีการใชปั้ญหาจริงหรือการจ าลองสถานการณ์เพื่อกระตุน้ให้เกิดการ
เรียนรู้ทกัษะการคิดวิจารณญาณในตวัผูเ้รียนน าประเด็นจากปัญหาไปสู่การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 
เพื่อเรียนรู้เพิ่มข้ึนและสร้างความเขา้ใจกลไกของตวัปัญหา รวมทั้งวธีิการแกปั้ญหา  
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 การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน Stepien and Gallagher (1993)ไดน้ าเสนอขั้นตอน
ในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวด้งัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 เผชิญและนิยามปัญหา (Encountering and Defining the problem) ผูเ้รียนจะ
ได้รับสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาจริงให้อ่านวิเคราะห์ท าความเขา้ใจกบัสถานการณ์ท่ีเป็น
ปัญหานั้น หรือให้ดูจากภาพ จาก VDO จากสถานท่ีจริง โดยอาจให้ตั้งค  าถามถามตวัเองว่ารู้
อะไรบา้งเก่ียวกบัปัญหาหรือค าถามน้ี,จ าเป็นตอ้งรู้อะไรบา้งเพื่อจะไดแ้กปั้ญหาน้ีได,้ตอ้งใชข้อ้มูล
ส่ือการเรียนรู้อะไรบา้งเพื่อจะไดแ้นวทางการแกปั้ญหาหรือสมมติฐาน ในขั้นตอนน้ีควรไดค้  าถามท่ี
ชดัเจน ถึงแมว้า่แนวทางการแก้ปัญหานั้นจะตอ้งใช้ความรู้ใหม่เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธี
แกปั้ญหา 
 ขั้นท่ี 2 หาขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง (Data Collection) ประเมินขอ้มูลและ
น าไปใชเ้ม่ือผูเ้รียนไดปั้ญหาท่ีชดัเจนจากขั้นท่ี 1 ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ หรือส่ือต่าง ๆ ท่ี
ตอ้งใช้ ซ่ึงขอ้มูลและส่ือต่าง ๆ ตอ้งมีการประเมินความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความคุม้ค่าก่อน
น าไปใชแ้กปั้ญหา 
 ขั้นท่ี 3 สังเคราะห์ขอ้มูลและปฏิบติั (Synthesis and Performance) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสร้าง 
หรือก าหนดแนวทางการแกปั้ญหา อาจมีการสร้างส่ือประกอบหรือจดัการกบัสาระความรู้ใหม่ ซ่ึง
แตกต่างจากการท ารายงานธรรมดา แต่เป็นการน าเสนอแนวทาง วิธีการแกปั้ญหาท่ีชัดเจน และ
ด าเนินการแกปั้ญหา สรุปผล หรือหลกัการทัว่ไปที่จะได้จากการแก้ปัญหาและน าเสนอผลการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 
 Savoil andHugles (1994)ไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานคือ 
 ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหาท่ีเหมาะสมส าหรับผูเ้รียน 
 ขั้นท่ี 2 เช่ือมโยงปัญหากบับริบทของผูเ้รียนเพื่อให้โอกาสในการปฏิบติัจริง 
 ขั้นท่ี 3 มอบหมายความรับผิดชอบให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์ของตวัเองให้
วางแผนแกปั้ญหา 
 ขั้นท่ี 4 กระตุน้ความร่วมมือ โดยการจดักลุ่มใหร่้วมกนัเรียนรู้และปฏิบติังาน 
 ขั้นท่ี 5 ตั้งความคาดหวงัหรือก าหนดเป้าหมายวา่ ผูเ้รียนจะตอ้งแสดงหรือน าเสนอ ผล
การเรียนรู้ของตวัเองโดยแสดงผลงาน ช้ินงาน หรือการปฏิบติังานใหดู้ 
 วิธีการวดัประเมินผลเป็นการประเมินทั้งความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถท่ี
แสดงออกดว้ยการให้เหตุผลท่ีถูกตอ้ง เป็นเหตุเป็นผล ใชข้อ้มูลอา้งอิงท่ีมาจากความเขา้ใจมากกว่า
การท่องจ าและประเมินช้ินงานตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดยใช ้Rubrics Score 
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 วชัรา เล่าเรียนดี (2553: 111) ได้สรุปแนวทางการปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานไว ้ดงัน้ี  

1. จดักิจกรรมให้นกัเรียนได้เผชิญกบัปัญหา ได้แสวงหาคน้พบปัญหาดว้ยตวัเอง (จดั
สถานการณ์บทบาทสมมติ เร่ืองสั้น หรือวดีีทศัน์ เป็นตน้) 

2. จดักลุ่มนกัเรียนร่วมมือกนัเรียนรู้ (395 คน) ให้เด็กร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เพื่อท าความเขา้ใจกบัปัญหาใหช้ดัเจน 

3. ใหน้กัเรียนถามค าถามในเร่ืองท่ีเขาสงสัย ไม่รู้ หรือไม่เขา้ใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหา (ครูคอยกระตุน้ให้นกัเรียนถามค าถาม) 

4. นกัเรียนร่วมกนัคิดวธีิแกปั้ญหา วางแผนแกปั้ญหา และระบุส่ือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้
5. นกัเรียนร่วมกนัแสวงหาความรู้และเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อแกปั้ญหา 
6. นกัเรียนร่วมกนัแกปั้ญหา หาค าตอบของปัญหาท่ีเลือกและน าเสนอผลการเรียนรู้หรือ

ผลการแกปั้ญหาอาจจะน าเสนอในรูปโครงงาน การแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานและผลการหา
ค าตอบของปัญหา 

7. ร่วมกนัประเมินผลการท างานกลุ่มและผลงานกลุ่ม น าเสนอขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
การเรียนรู้ต่อไป 
 จากขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) 
ของนกัการศึกษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดงั
ตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10 การสังเคราะห์การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based    Learning) 

StepienandGallagher 
(1993) 

Savoil andHugles 
(1994) 

วชัรา เล่าเรียนด ี(2553: 
111) 

ผลการสังเคราะห์
กระบวนการ 
จดัการเรียนรู้ PBL 

ขั้นท่ี 1 เผชิญและนิยาม
ปัญหา(Encountering 
andDefining the 
problem) 

ขั้นที1ระบุปัญหาท่ี
เหมาะสมส าหรับผูเ้รียน 
 

1.จดักิจกรรมใหน้กัเรียน
ไดเ้ผชิญกบัปัญหา ได้
แสวงหาคน้พบปัญหา
ดว้ยตวัเอง 

1. การระบุปัญหา 

ขั้นท่ี2 หาขอ้มูลและ
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
(Data Collection) 

ขั้นท่ี 2เช่ือมโยงปัญหา
กบับริบทของผูเ้รียน
เพื่อใหโ้อกาสในการ
ปฏิบติัจริง 

2. ร่วมอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเพื่อท าความ
เขา้ใจกบัปัญหาใหช้ดัเจน 

2.การรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
หาสาเหตุของปัญหา 
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ตารางท่ี 10 การสังเคราะห์การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based    Learning) (ต่อ) 

StepienandGallagher 
(1993) 

Savoil andHugles 
(1994) 

วชัรา เล่าเรียนด ี(2553: 
111) 

ผลการสังเคราะห์
กระบวนการ 
จดัการเรียนรู้ PBL 

ขั้นท่ี 3 สงัเคราะห์ขอ้มูล
และปฏิบติั (Synthesis and 
Performance) 

ขั้นท่ี 3มอบหมายความ
รับผิดชอบให้ผู ้เ รี ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์
ของตัวเองให้วางแผน
แกปั้ญหา 

3. ใหน้กัเรียนถามค าถาม
ในเร่ืองท่ีเขาสงสยั ไม่รู้ 
หรือไม่เขา้ใจในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหา 
 

3. การสงัเคราะห์ขอ้มูลท่ี
ไดเ้รียนรู้เพื่อวางแผน
แกปั้ญหา 

 ขั้นท่ี4กระตุน้ความ
ร่วมมือ โดยการจดักลุ่ม
ใหร่้วมกนัเรียนรู้ 

4. นกัเรียนร่วมกนัคิดวธีิ
แกปั้ญหา  

4.การร่วมกนัท างานเพ่ือ
การแกปั้ญหา 

 ขั้นท่ี 5ตั้งความคาดหวงั
หรือก าหนดเป้าหมายวา่ 
ผูเ้รียนจะตอ้งแสดงหรือ
น าเสนอผลการเรียนรู้
ของตัวเองโดยแสดง
ผลงาน ช้ินงาน หรือ
การปฏิบติังานใหดู้ 

5.นกัเรียนร่วมกนั
แสวงหาความรู้และเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อ
แกปั้ญหา 
 

5. การสรุปและน าเสนอ
แนวทางการแกปั้ญหา 

  6.นกัเรียนร่วมกนั
แกปั้ญหา หาค าตอบของ
ปัญหาท่ีเลือกและ
น าเสนอผลการเรียนรู้
หรือผลการแกปั้ญหา
น าเสนอในรูปโครงงาน 
การแสดงนิทรรศการ 
แสดงผลงานและผลการ
หาค าตอบของปัญหา 

 

  7. ร่วมกนัประเมินผลการ
ท างานกลุ่ม น าเสนอ
ขอ้เสนอแนะในการ
พฒันาการเรียนรู้ 
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 จากตารางที่ 10 ผลสังเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) Stepien and Gallagher (1993), Savoil andHugles (1994)วชัรา เล่าเรียนดี 
(2553: 111) สามารถสรุปกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นฐาน (Problem-Based    
Learning) คือ 1. การระบุปัญหา 2. การรวบรวมขอ้มูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา 3. การสังเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดเ้รียนรู้เพื่อวางแผนแกปั้ญหา  4.การร่วมมือกนัเพื่อการแกปั้ญหา 5.สรุปและน าเสนอแนวทาง 
การแกปั้ญหา ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐาน จึงเป็นวิธีการท่ีใชปั้ญหาจากสถานการณ์จริง
ซ่ึงเป็นจุดเด่นของการจดัการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนสืบเสาะหาความรู้ใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้น
หรือเป็นตวัน าทางให้ผูเ้รียนไปแสวงหาความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเองเพื่อจะไดค้น้พบค าตอบของ
ปัญหาดังกล่าวกระบวนการหาความรู้ด้วยตนเองน้ีท าให้ผูเ้รียนเกิดทักษะในการแก้ไขปัญหา 
(Problem solving skill)  ค  าตอบของปัญหาจากส่ือ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการทดลองปฏิบติั
จริงเพื่อคิดหาแนวทางการแกปั้ญหาอนัเป็นการส่งเสริมทกัษะการคิดสร้างสรรค ์การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างความรู้(Constructivism) โดยใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ใหม่จากการใชปั้ญหา
ท่ีเกิดข้ึนจริงในโลกเป็นบริบท (context) ของการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์
และคิดแก้ปัญหารวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาไปพร้อมกนัดว้ยการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการแกไ้ข
ปัญหาเป็นหลกันกัเรียนจึงตอ้งมีทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
 นอกจากน้ี วชัรา เล่าเรียนดี (2553: 111-112) ไดใ้ห้ขอ้แนะน าส าหรับครูในการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. ใหเ้ด็กไดรู้้จกัคุน้เคยและมีประสบการณ์เก่ียวกบัวิธีแกปั้ญหาแบบวิทยาศาสตร์ 5 ขั้น ซ่ึง
ประกอบด้วย ปัญหาและนิยามปัญหา สมมติฐานและการตั้งสมมติฐาน การทดลองและการหาขอ้มูล 
รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปเสนอผลงาน นกัเรียนควรรู้และเขา้ใจกระบวนการน้ี
เป็นอยา่งดี 

2. เลือกสถานการณ์ท่ีจะน าไปสู่ปัญหาท่ีน่าสนใจและหลากหลาย และท่ีสอดคลอ้งกบั
สาระความรู้ 

3. เตรียมใบความรู้และใบกิจกรรมส าหรับนกัเรียน 
4. เตรียมพร้อมดา้นส่ือ สาระความรู้เพิ่มเติมส าหรับนกัเรียน 
5. เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีระบุกิจกรรมการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ

ขั้นตอนอยา่งชดัเจน 
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6. ก าหนดวธีิการวดัประเมินผลท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกดา้น 
 ส าหรับแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อให้ทราบถึง
การบรรลุวตัถุประสงค์ของผูเ้รียนนั้น ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยมีแนวทางในการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ดงัน้ี 

1. ใหเ้สนอรายงานการด าเนินการแกปั้ญหา ทั้งท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม 
2. ตรวจการเขียนบนัทึกผลการเรียนรู้ของตนเอง ของนกัเรียนแต่ละคน 
3. ใช้แบบประเมินโดยให้เพื่อนประเมินกนัและกนั ซ่ึงตอ้งก าหนดเกณฑ์การประเมิน

ใหช้ดัเจน 
4. ใชแ้บบสังเกตประเมินผลระหวา่งการเรียนรู้ 
5. ทดสอบด้วยการให้วิเคราะห์ปัญหา คิดหาแนวทางการแก้ปัญหาและด าเนินการ

แกปั้ญหา เป็นรายบุคคลโดยก าหนดปัญหาใหป้ฏิบติัตามขั้นตอน 
6. สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
7. ใชข้อ้สอบแบบก าหนดสถานการณ์ หรือประเด็นปัญหา 

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 ศิขรินทร์ธาร โคตรสิงห์ (2557) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับพฒันาทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี  1 ผลการวิจยัพบวา่ ขั้นตอนการสอนตามรูปแบบการสอน(Syntax)ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ  
1.ขั้นน าเขา้สู่บทเรียนและ 2.ขั้นจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ PHORSCA ประกอบดว้ย 1) ขั้นระบุ
และเปิดประเด็นปัญหา (Problem) 2) ขั้นระดมสมอง ร่วมอภิปรายเพื่อวิเคราะห์และตั้งสมมติฐาน
(Hypothesis)3) ขั้นจดัล าดบัความส าคญั ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้(Objectives)4) ขั้นก าหนด
ภาระงานให้สมาชิกในกลุ่มมอบหมายตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ให้ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอกและเรียนรู้ดว้ยตนเอง(Research)5) ขั้นวิเคราะห์ สังเคราะห์สะทอ้นกลบัโดย
สมาชิกเสนอขอ้มูลท่ีคน้ควา้ต่อสมาชิกกลุ่มเพื่อการพิสูจน์ตามสมมุติฐานและตดัสินใจเลือกค าตอบ
(Synthesized and decision) 6)ขั้นน าเสนอขอ้สรุปและประเมินค่าของค าตอบ(Conclusion)และ 
7) ขั้นประเมินตนเองและประเมินผลงาน(Assessment) โดยผลการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
และพฤติกรรมการเรียนดว้ยรูปแบบการสอนดีข้ึนในแต่ละสัปดาห์ นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
วทิยาศาสตร์ภาพรวมดีข้ึน 
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 สุภามาส เทียนทอง (2553) ได้ศึกษาการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยการน าเสนอโครงงานอยูใ่นระดบัสูง  และผลการเรียนเร่ืองการ
ถนอมอาหารหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน เน่ืองดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยการใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็น
การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดค้น้พบตนเองสถานการณ์ปัญหาเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน นกัเรียน
ไดร่้วมกนัวางแผนและสืบคน้ขอ้มูลเพื่อการแก้ปัญหาและนักเรียนเห็นด้วยต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  

 
การจัดการเรียนรู้แบบวธีิสืบเสาะหาความรู้(InquiryApproach)  
 การสืบเสาะหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์หมายถึงวธีิการท่ีหลากหลายท่ีนกัวทิยาศาสตร์ใช้
เพื่อศึกษาส่ิงต่างๆทางกายภาพในธรรมชาติและเสนอค าอธิบายส่ิงเหล่านั้นดว้ยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ท างานทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ยงัหมายถึงกิจกรรมท่ีนกัเรียนไดพ้ฒันาความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเขา้ใจว่านกัวิทยาศาสตร์ศึกษาส่ิงต่างๆบนโลกน้ีไดอ้ย่างไร 
(National Research Council, 1996))การเรียนการสอนดว้ยวิธีสืบเสาะหาความรู้ มีพื้นฐานปรัชญา
การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั “Learning by Doing” ของ John Dewey และวิธีสืบเสาะหาความรู้ ไดรั้บ
การเสนอ โดยนักฟิสิกส์ชาวสหรัฐอเมริกาช่ือ Robert Karplus ท่ีเร่ิมตน้ใช้ในการเรียนการสอน
ระดบัประถมศึกษา เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนมีความสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และช่วยลดความน่าเบ่ือ
ของการเรียนในหอ้งเรียนต่อมาไดมี้กลุ่มนกัศึกษาน าวิธีการน้ีมาใชอ้ยา่งแพร่หลายและมีการพฒันา
วิธีการและขั้นตอนในการเรียนการสอนแตกต่างกนันกัการศึกษาจากกลุ่ม BSCS (Biological Science 
Curriculum Study) ไดน้ าวิธีการเรียนการสอนโดยการสืบเสาะหาความรู้มาใช้ในการพฒันา
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และได้เสนอขั้นตอนในการเรียนการสอนเป็น 5 ขั้นตอนซ่ึงตรงกบั 
Ralp et al. (1975) ไดส้รุปไวคื้อขั้นท่ี 1 การน าเขา้สู่บทเรียน (Engagement) เป็นการแนะน าบทเรียน 
กิจกรรมจะประกอบไปด้วยการซักถามปัญหาการทบทวนความรู้เดิมการก าหนดกิจกรรมท่ีจะ
เกิดข้ึนในการเรียนการสอนและเป้าหมายท่ีตอ้งการขั้นท่ี 2 การส ารวจ (Exploration) เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดใ้ชแ้นวความคิดท่ีมีอยูแ่ลว้มาจดัความสัมพนัธ์กบัหวัขอ้ท่ีก าลงัจะเรียนให้เขา้เป็นหมวดหมู่
ข ั้นท่ี 3 การอธิบาย (Explanation) กิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้จะมีการน าความรู้ท่ีรวบรวม
มาแลว้มาใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาหัวขอ้หรือแนวคิดท่ีก าลงัศึกษาอยู่กิจกรรมอาจประกอบไป
ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการอ่านและน าขอ้มูลมาอภิปรายขั้นท่ี 4 การลงขอ้สรุป (Elaboration) 
ขั้นน้ีจะเนน้ให้นกัเรียนไดน้ าความรู้หรือขอ้มูลจากขั้นท่ีผ่านมาแลว้ (ขั้นท่ี 2 และ 3) กิจกรรม     
ส่วนใหญ่อาจเป็นการอภิปรายภายในกลุ่มของตนเองเพื่อลงขอ้สรุปให้เห็นถึงความเขา้ใจทกัษะ
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กระบวนการและความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ต่างๆท่ีเกิดข้ึนและขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation) 
เป็นขั้นตอนสุดทา้ยจากการเรียนรู้โดยครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดต้รวจสอบแนวความคิดหลกัท่ี
ตนเองไดเ้รียนรู้มาแลว้โดยการประเมินผลดว้ยตนเองถึงแนวความคิดท่ีไดส้รุปไวแ้ลว้ในขั้นท่ี 4 วา่
มีความสอดคลอ้งหรือถูกตอ้งมากนอ้ยเพียงใดรวมทั้งมีการยอมรับมากนอ้ยเพียงใดขอ้สรุปท่ีไดจ้ะ
น าไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวน้ีสอดคล้องกบั
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550) ท่ีไดก้ล่าวถึงกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ไวว้า่ ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 1)ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  เป็นการ
น าเขา้สู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองจากความสงสัยหรืออาจเร่ิมจากความสนใจของ
ตวันักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่มเร่ืองท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีก าลัง
เกิดข้ึนหรืออยูใ่นช่วงเวลานั้นหรือเป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเรียนรู้มาแลว้เป็นตวักระตุน้
ให้นกัเรียนสร้างค าถามก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษาเม่ือมีค าถามท่ีน่าสนใจและนักเรียนส่วนใหญ่
ยอมรับใหเ้ป็นประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาจึงร่วมกนัก าหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเร่ือง
ท่ีจะศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน  2)ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อท าความเขา้ใจใน
ประเด็นหรือค าถามท่ีสนใจจะศึกษาอย่างถ่องแทแ้ลว้ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจ
ตรวจสอบตั้งสมมติฐานก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปไดล้งมือปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลขอ้สนเทศ
หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบสามารถท าได้หลายวิธีเช่นท าการทดลองท ากิจกรรม
ภาคสนามการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้างสถานการณ์จ าลอง  (Simulation) การศึกษาข้อมูล
จากเอกสารต่างๆ เป็นตน้ 3)ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เม่ือไดข้อ้มูลเพียงพอจากการ
ส ารวจตรวจสอบแลว้ จึงน าขอ้มูลขอ้สนเทศท่ีไดม้าวเิคราะห์แปลผลสรุปผลและน าเสนอผลท่ีไดใ้น
รูปต่างๆการค้นพบในขั้นน้ีอาจเป็นไปได้หลายทางเช่นสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้ งไวโ้ต้แยง้กับ
สมมติฐานท่ีตั้งไวห้รือไม่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีไดก้ าหนดไวแ้ต่ผลท่ีไดจ้ะอยู่ในรูปใดก็สามารถ
สร้างความรู้และช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ได ้4)ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างข้ึน
ไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมหรือแนวคิดท่ีไดค้น้ควา้เพิ่มเติมหรือน าแบบจ าลองหรือขอ้สรุปท่ีไดไ้ปใช้
อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืนๆถา้ใชอ้ธิบายเร่ืองต่างๆ ไดม้าก ก็แสดงวา่มีขอ้จ ากดันอ้ยซ่ึงก็
จะช่วยให้เช่ือมโยงกบัเร่ืองต่างๆและท าให้เกิดความรู้กวา้งขวางข้ึน 5)ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็น
การประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆว่านักเรียนมีความรู้อะไรบา้งอย่างไรและมากน้อย
เพียงใดจากขั้นน้ีจะน าไปสู่การน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืนๆ การน าความรู้หรือแบบจ าลอง
ไปอธิบายหรือประยกุตใ์ชก้บัเหตุการณ์หรือเร่ืองอ่ืนๆจะน าไปสู่ขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้จ ากดัซ่ึงจะก่อให้
เป็นประเด็น หรือค าถามหรือปัญหาท่ีจะตอ้งส ารวจตรวจสอบต่อไปท าให้เกิดเป็นกระบวนการท่ี
ต่อเน่ืองกนัไปเร่ือย ๆจึงเรียกวา่ Inquiry Cycle  
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 ดงัได้กล่าวแล้วว่าหัวใจของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ คือ ค าถาม หรือการ
ก าหนดค าถาม จึงเป็นวธีิการท่ีผูเ้รียนแสวงหาความรู้โดยการ “ตั้งค  าถาม” ครูจึงตอ้งให้ค  าแนะน าวิธี
ตั้งค  าถามแก่ผูเ้รียนก่อน Henry Palmer Walf(1987) ไดจ้  าแนกค าถาม 4 ประเภท ส าหรับการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ คือ 1) ค าถามประเภทท่ีให้ลงความเห็นหรือสรุปลงความเห็น 2) ค าถาม
ประเภทให้ตีความ 3) ค  าถามประเภทให้ถ่ายโยงและคิดโดยละเอียด และ4) ค าถามเก่ียวกบัการให้
ตั้งสมมติฐานท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน ในขณะท่ี ชาญชยั ยมดิษฐ ์(2548: 123)กล่าววา่ ค  าถามมี 2 ประเภท คือ 
1) ค  าถามท่ีคน้หาขอ้มูลผูเ้รียนตั้งค  าถามเพื่อหาขอ้มูล เก่ียวกบัส่ิงนั้นๆ ค าถามชนิดท่ีผูต้อบตอบว่า 
ใช่ หรือไม่ใช่  2) ค  าถามท่ีเป็นสมมติฐาน เม่ือผูเ้รียนไดข้อ้มูลเพียงพอแลว้ จะตั้งสมมติฐานเก่ียวกบั
ส่ิงนั้น ๆ ผูเ้รียนสามารถตั้งหลาย ๆ สมมติฐานได ้เม่ือไดค้  าถามแลว้ ผูเ้รียนตั้งค  าถามประเภทท่ี 1 
ต่อไปเพื่อทดสอบสมมติฐาน ถา้ไดข้อ้มูลหรือหลกัฐานท่ีขดัแยง้กบัสมมติฐาน สมมติฐานนั้นก็ถูก
ยกเลิกไป และถา้ไดห้ลกัฐานท่ีสนบัสนุนสมมติฐาน ผูเ้รียนจะตอ้งคน้หาขอ้มูลมากข้ึน เพื่อคน้ควา้
หาวา่ส่ิงนั้นคืออะไรดงันั้นการท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้มากกวา่ขอ้เท็จจริงตามหลกัสูตรจะตอ้ง
กระตุ้นให้นักเรียนหาร่องรอย ตรวจสอบ และอธิบายว่า การสรุปลงความเห็นเหมาะสมหรือ
สมเหตุสมผล นอกจากนั้นการเรียนรู้ดว้ยวิธีสืบเสาะหาความรู้นั้น ผูเ้รียนจะเรียนรู้และสามารถใช้
วิธีการเรียนอย่างต่อเน่ืองจนตลอดชีวิตการเรียนรู้ดว้ยวิธีสืบเสาะหาความรู้นั้น เป็นกระบวนการ
หรือวธีิคิด หรือวิธีแกปั้ญหาท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีการสังเกต รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล 
และลงขอ้สรุป รวมทั้งการใชท้กัษะการถามค าถามเพื่อการสืบเสาะ และทกัษะในการแกปั้ญหา ซ่ึง
ทกัษะต่าง ๆ ดงักล่าว ถ้ามีการฝึกใช้อย่างสม ่าเสมอ ผูเ้รียนสามารถท่ีจะประยุกต์ใช้ในอนาคตได ้
เน่ืองจากการศึกษาไม่สามารถให้ความรู้ทุกอยา่งท่ีจ  าเป็นท่ีผูเ้รียนตอ้งการรู้ไดท้ั้งหมด  การศึกษาจึง
ควรให้เคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตแก่ผูเ้รียน (Lift Long Learning)ซ่ึงสอดคลอ้ง 
กบัวชิยั วงษใ์หญ่และมารุต  พฒัผล (2557) ท่ีไดจ้  าแนกการใหข้อ้มูลท่ีกระตุน้การเรียนรู้ ของผูเ้รียน
แบ่งได้ 3 ประเภท ดังน้ี การให้ขอ้มูลกระตุ้นการเรียนรู้ (feed –up) การให้ขอ้มูลยอ้นกลับ 
(feedback) และการให้ขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed-forward) โดยการให้ขอ้มูลกบัผูเ้รียน 3  มี
จุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 
 การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (feed –up) เป็นการให้ขอ้มูลพื้นฐานของการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ ภาระงาน 
(Job and Task) ตลอดจนวธีิการวดัและเกณฑ์การประเมินผล ท่ีครูจะตอ้งแจง้ให้ผูเ้รียนทราบก่อนท่ี
จะเร่ิมการเรียนการสอนและการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ที่เน้นแรงจูงใจ ภายใน (Inner 
motivation) ช้ีแจงใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีจะเรียนรู้ เพราะการให้ขอ้มูลกระตุน้การเรียนรู้เป็นส่ิง



89 

 

ท่ีส าคญัมากของกระบวนการจดัการเรียนการสอนเพราะผูเ้รียนไดท้ราบขอ้มูลท่ีส าคญัก่อนท่ีเร่ิมเรียน 
อีกทั้งยงัมีแรงจูงใจและอยากเรียนรู้ 
 
การให้ข้อมูลย้อนกลบั (feedback) 
 การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (feedback) เป็นการให้ขอ้มูลในระหวา่งและภายหลงัท่ีผูเ้รียนได้
ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้หรือการท างานต่างๆเก่ียวกบัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน คุณภาพของผลงาน 
พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้รียนทราบจุดแข็ง
และจุดที่ตอ้งปรับปรุงแก้ไขของตนเองการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีดี ครูควรใช้การส่ือสารเชิงบวก 
(Positive communication) ดว้ยความจริงใจทั้งท่ีเป็นภาษาพูด และภาษากายท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้  
 

ตารางท่ี 11 บทบาทครูจ าแนกตามจริตของผูเ้รียน 

การพูดแบบเดิม การพูดแบบใหม่ 

บอกใหรู้้ ตั้งค  าถามชวนคิด 

ท าตวัเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ชกัชวนใหค้นอ่ืนแบ่งปันส่ิงท่ีถนดั 

ควบคุมความรู้ ช่วยดึงประสบการณ์ของผูเ้รียนออกมา 

คาดเดาความหมาย ถามความหมายท่ีแทจ้ริง 

ช้ีน าทางออก แสดงใหค้นอ่ืนรู้วา่พวกเขาเก่งและฉลาดแค่ไหน 

วเิคราะห์ สังเคราะห์หรือน าความคิดของผูอ่ื้นมาผสมผสานเป็นหน่ึง

เดียวและมองภาพรวม 

 
 การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed –forward) เป็นการให้ขอ้มูลเพื่อให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ดว้ยตนเอง (self- learning) เพิ่มเติมภายหลงัการจดัการเรียนการสอนการใชค้  าถามกระตุน้การ
รู้คิด มุ่งเนน้การช้ีแนะแนวทางและวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนรายบุคคล เพิ่มแรงบนัดาลใจ 
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ในการเรียนรู้ ให้ก าลงัใจผูเ้รียนและเสริมพลงั (empower) อย่างต่อเน่ืองกระตุน้ให้ผูเ้รียนวินิจฉัย
ตนเอง ตรวจสอบความรู้ และการเรียนรู้ต่อ 
 ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนครูผูส้อนควรให้ขอ้มูลกระตุน้การเรียนรู้ (Feed - Up) 
ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feed-Back) และให้ขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed –forward) เพื่อเป็นการ
กระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้   กระบวนการเรียนรู้ การวดัผล
ประเมินผล มีแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้  โดยในระหว่างเรียนครูผูส้อนควรให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ได้ และเป็นการประเมินตนเองของผูเ้รียน ซ่ึงควรใช้ค  าถาม
กระตุน้การคิด เพื่อเสริมสร้างพลงั และท าใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 
คําถามทีท่รงพลงั (Power Questions) 
 ค าถามทีทรงพลงั เป็นค าถามกระตุ ้นการคิด และน าไปสู่การเรียนรู้เป็นค าถามท่ี
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เป็นค าถามท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่เป็นค าถามทัว่ๆไปค าถามท่ี
ทรงพลงั เป็นค าถามกระตุน้ ความคิด เป็นค าถามแบบเปิด การตั้งใจฟัง เปิดโอกาสรับฟัง รอคอย
การรับฟังอยา่งจริงจงั เช่นนกัเรียนคิดวา่คุณมีวธีิการแกปั้ญหาน้ีอยา่งไร 
 
กลยุทธ์การตั้งคําถามที่ทรงพลงั 

1. การวางแผนการตั้งค  าถามล่วงหนา้โดยเป็นค าถามท่ีตอบสนองจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ใหค้วามส าคญักบัการถามในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า คิดวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ คิด
แกปั้ญหา และคิดสร้างสรรค ์

2. หลีกเล่ียงการใชค้  าถามท่ีช้ีน าค าตอบ (Leading questions) เพราะจะท าผูเ้รียนไม่ตอ้ง
ใชค้วามคิด 

3. เวน้ระยะเวลาให้ผูเ้รียนคิดหาค าตอบโดยการตั้งค  าถามแต่ละค าถามจะตอ้งเวน้ช่วง
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อใหผู้ผู้เ้รียนไดคิ้ดแสวงหาค าตอบ 

4. ไม่ย  ้าค  าถามการย  ้าค  าถามหรือการถามซ ้ า จะท าให้ผูเ้รียนขาดความสนใจในค าถาม
ของครูเพราะเกิดการเรียนรู้วา่ครูตอ้งถามซ ้ าๆดงันั้นจึงไม่จ  าเป็นตอ้งสนใจค าถามของครู 

5. ถามด้วยค าถามท่ีชัดเจน (Clear) มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) เพราะค าถามท่ี
ชดัเจนและเฉพาะเจาะจงจะท าใหผู้เ้รียนมีประเด็นการคิดหาค าตอบการตั้งค  าถามท่ีกวา้งมากเกินไป 
ท าใหผู้เ้รียนสับสนวา่ครูตอ้งการค าถามอะไร 

6. ถามทีละหน่ึงค าถาม ไม่ถามหลายค าถามในคร้ังเดียวกัน เพราะท าใหค้  าถามลด
ความส าคญัลง และยงัท าใหผู้เ้รียนเกิดความสับสนอีกดว้ย 
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7. ใชค้  าถามท่ีหลากหลายไดแ้ก่ ค  าถามปลายปิด ค าถามปลายเปิด ตลอดจนการเช่ือมโยง
สาระท่ีถามให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในชีวิตจริง เป็นเร่ืองใกลต้วัผูเ้รียน ท่ีท าให้ผูเ้รียนให้ความ
สนใจค าถามมากยิง่ข้ึน 
 
กลยุทธ์การสนองต่อคําตอบของผู้เรียน 

1. ครูตั้งขอ้ตกลงเบ้ืองตน้กบัตนเองวา่ ค  าตอบของผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ไม่วา่จะเป็น
ค าตอบท่ีถูกหรือผดิ ครูจะใหค้วามสนใจกบัทุกค าตอบ 

2. ไม่ขดัจงัหวะการตอบค าถามของผูเ้รียนโดยไม่จ  าเป็นโดยเปิดโอกาสให้ตอบค าถาม
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และถา้ส่ิงท่ีผูเ้รียนตอบนั้นมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ครูอาจตั้งค  าถามต่อเน่ืองไม่ได ้

3. แสดงท่าทางใหค้วามสนใจกบัค าตอบของผูเ้รียนไม่วา่ค  าตอบนั้นจะถูกตอ้งหรือไม่ก็ตาม 
การแสดงท่าทางใหค้วามสนใจดงักล่าว เป็นการใหแ้รงเสริมกบัผูเ้รียนใหต้อบค าถามไดม้ากๆ 

4. ไม่ด่วนสรุปตดัสินค าตอบของผูเ้รียน ว่าเป็นค าตอบท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือเป็นค าตอบท่ี 
ไม่เขา้ท่า แต่ครูควรใหค้  าแนะน าหรือแสดงความคิดเห็นของตนเองเพิ่มเติม เพื่อท าให้ผูเ้รียนมีความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

5. ถา้ผูเ้รียนไม่ตอบค าถามใดๆครูควรตั้งค  าถามใหม่ท่ีง่ายกวา่ค าถามเดิม และเม่ือผูเ้รียน
ตอบค าถามท่ีง่ายนั้นไดแ้ลว้ จึงกลบัมาถามค าถามเดิมท่ีผูเ้รียนไม่ตอบอีกคร้ัง 
 
ประเภทของคําถาม 
 ค าถามท่ีใชถ้ามผูเ้รียนมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีจุดมุ่งหมายในการถามท่ีแตกต่างกนั 
แต่ลว้นใชเ้ป็นค าถามท่ีกระตุน้การคิดของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี ครูควรใชป้ระเภทค าถามท่ีมีความ
หลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงมีตวัอยา่งประเภทค าถามและตวัอย่าง
ค าถามดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1. ค าถามตรวจสอบผลการเรียนรู้ 
1.1 องคป์ระกอบของส่ิงมีชีวติคืออะไร 
1.2 การออกก าลงักายมีประโยชน์อยา่งไร 

2. ค าถามท่ีใหผู้เ้รียนอธิบายขยายรายละเอียด 
2.1 อธิบายความหมายของค าวา่ประชาธิปไตย 
2.2 อธิบายความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 

3. ค าถามท่ีใชต้รวจสอบทศันคติของผูเ้รียน 
3.1 นกัเรียนคิดวา่คณิตศาสตร์มีประโยชน์อยา่งไร 
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3.2 นกัเรียนคิดวา่การท าความดีนั้นท าไดห้รือท ายาก 
4. ค าถามท่ีช้ีใหผู้เ้รียนมีมุมมองท่ีหลากหลาย 

4.1 นกัเรียนคิดวา่ยงัมีวธีิการอ่ืนอีกหรือไม่ 
4.2 นกัเรียนคิดวา่เร่ืองน้ีมีขอ้ดีและขอ้เสียอยา่งไร 

5. ค าถามท่ีใหผู้เ้รียนลงสรุปแนวคิดหรือสรุปความรู้ 
5.1 นกัเรียนไดค้วามรู้อะไรจากการเรียนเร่ืองน้ี 
5.2 ใจความส าคญัของส่ิงน้ีคืออะไร 

6. ค าถามท่ีใหผู้เ้รียนสนบัสนุนความคิดของตนเอง 
6.1 นกัเรียนเห็นดว้ยกบัเร่ืองน้ีเพราะอะไร 
6.2 นกัเรียนตดัสินใจแบบน้ีเพราะอะไร 

7. ค าถามท่ีใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
7.1 นกัเรียนคิดอยา่งไรกบัเร่ืองน้ี 
7.2 นกัเรียนเห็นดว้ยกบัเร่ืองน้ีหรือไม่ 

8. ค าถามท่ีใหผู้เ้รียนใหเ้หตุผลเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
8.1 นกัเรียนคิดวา่เพราะเหตุใดเราจึงควรประหยดั 
8.2 ท าไมส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญักบัมนุษย ์

9. ค าถามท่ีใหผู้เ้รียนแสวงหาวิธีการแกปั้ญหา 
9.1 นกัเรียนคิดวา่เพราะเหตุใดเราจึงควรประหยดั 
9.2 นกัเรียนคิดวา่มีวธีิการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งไร 

10. ค าถามท่ีใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพิ่มเติม 
10.1 นกัเรียนคิดวา่ส่ิงท่ีตอ้งศึกษาเพิ่มเติมคืออะไร 
10.2 นกัเรียนคิดวา่จะหาความรู้เพิ่มเติมไดจ้ากท่ีใด 

11. ค าถามท่ีใหผู้เ้รียนท านายปรากฎการณ์บางอยา่ง 
11.1 นกัเรียนคิดวา่จะเกิดอะไรข้ึนกบัเหตุการณ์น้ี 
11.2 ถา้ส่ิงน้ีเกิดข้ึนนกัเรียนคิดวา่จะเกิดอะไรต่อไป 

12. ค าถามท่ีใหผู้เ้รียนทบทวนผลการเรียนรู้ของตนเอง 
12.1 นกัเรียนคิดวา่ค าตอบท่ีไดมี้ขอ้ผดิพลาดอะไรบา้ง 
12.2 นกัเรียนมัน่ใจในค าตอบของตนเองหรือไม่ 

13. ค าถามท่ีใหผู้เ้รียนก าหนดเป้าหมายของตนเอง 
13.1 นกัเรียนมีเป้าหมายในการเรียนวา่อยา่งไร 
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13.2 วนัน้ีนกัเรียนตอ้งการเรียนรู้เร่ืองใด 
14. ค าถามท่ีใหผู้เ้รียนวางแผนการพฒันาตนเอง 

14.1 นกัเรียนคิดวา่จะวางแผนการเรียนอยา่งไร 
14.2 นกัเรียนจะวางแผนอยา่งไรใหผ้ลงานมีคุณภาพ 

15. ค าถามท่ีใหผู้เ้รียนเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
15.1 นกัเรียนคิดวา่ตนเองมีความเก่งในเร่ืองใด 
15.2 นกัเรียนเช่ือหรือไม่วา่ตนเองจะท าไดส้ าเร็จ 

 ผูส้อนควรปรับเปล่ียนการใชค้  ากล่าวท่ีขาดพลงัให้เป็นค าถามท่ีทรงพลงั (Power questions) 
เพื่อกระตุน้และส่งเสริมการรู้คิดของผูเ้รียน ดงัตวัอยา่งการตั้งค  าถามท่ีทรงพลงัดงัต่อไปน้ี 

1. ค าถามกระตุน้ให้มีจุดหมายในการคิด (focus questions) เป็นค าถามท่ีใชถ้ามเพื่อให้
ผูเ้รียนก าหนดจุดมุ่งหมายในการคิดอย่างเฉพาะเจาะจงซ่ึงกาก าหนดจุดมุ่งหมายในการคิดเป็นส่ิง
ส าคญัของกระบวนการใชค้วามคิด มีตวัอยา่งค าถามดงัต่อไปน้ี,ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการท าให้ส าเร็จคือ
อะไร,นกัเรียนก าลงัตดัสินใจในเร่ืองอะไร,ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการคืออะไร,ตอ้งมีปัจจยัอะไรบา้งจึงจะ
ประสบความส าเร็จ 

2. ค าถามกระตุน้ความปรารถนา (passion questions) เป็นค าถามท่ีท าให้ผูเ้รียนก าหนด
เป้าหมายทางการเรียนรู้ของตนเอง หรือความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ มีตวัอยา่งค าถามดงัต่อไปน้ี,ส่ิงท่ี
นกัเรียนอยากรู้คืออะไร,นกัเรียนอยากประสบความส าเร็จในการเรียนอยา่งไร, นกัเรียนคาดหวงัวา่
อนาคตของนกัเรียนจะเป็นอยา่งไร,นกัเรียนประสงค์จะท ากิจกรรมการเรียนรู้อะไร,จุดมุ่งหมายใน
ชีวติของนกัเรียนคืออะไร 

3. ค าถามท่ีเสริมพลงั (empowerment questions) เป็นค าถามท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดความ
เช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเอง ทั้งด้านการคิด การกระท า และการตัดสินใจ มีตวัอย่างค าถาม
ดงัต่อไปน้ีนกัเรียนคิดวา่จะตดัสินใจในเร่ืองน้ีอยา่งไร,นกัเรียนมีความคิดเห็นในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งไร,
นักเรียนคิดว่าส่ิงท่ีนักเรียนท าได้ดีคืออะไร,ส่ิงท่ีนักเรียนภาคภูมิใจคืออะไร,ส่ิงท่ีนักเรียนจะ
ปรับปรุงและพฒันาต่อไปคืออะไร 

4. ค าถามกระตุน้แรงบนัดาลใจ (inspiration questions) เป็นค าถามท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดแรง
บนัดาลใจท่ีจะคิดและกระท าส่ิงต่างๆใหป้ระสบความส าเร็จ โดยไม่ตอ้งอาศยัแรงจูงใจจากภายนอก 
มีตวัอย่างค าถามดงัต่อไปน้ี,นกัเรียนคิดวา่ท างานช่ินน้ีดีท่ีสุดแลว้หรือยงั,ส่ิงท่ีนกัเรียนคิดวา่จะตอ้ง
ท าใหดี้ท่ีสุดในชีวิตคืออะไร,นกัเรียนคิดวา่ก าลงัท าในส่ิงท่ีควรท าหรือไม่,นกัเรียนคิดวา่ตนเองเป็น
คนเก่งแลว้หรือยงั,ท าอยา่งไรใหส่ิ้งท่ีนกัเรียนคาดหวงันั้นเป็นจริง 
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5. ค าถามเชิงลึก (depthquestions) เป็นค าถามท่ีท าให้ผูเ้รียนใช้ความคิดวิเคราะห์ คิด
วพิากษคิ์ดอยา่งมีวจิารณญาณ คิดอยา่งเป็นระบบ คิดแกปั้ญหา รวมทั้งการสะทอ้นคิด (reflection)มี
ตวัอยา่งค าถามดงัต่อไปน้ี,นกัเรียนคิดวา่สาเหตุของปัญหาน้ีคืออะไร,นกัเรียนคิดวา่จะแกปั้ญหาน้ีได้
อยา่งไร, นกัเรียนคิดวา่เร่ืองน้ีเป็นความจริงหรือไม่เพราะอะไร,นกัเรียนคิดวา่เร่ืองน้ีมีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร 
 สรุปได้ว่าวิธีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry process) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยผา่น
กระบวนการคิดและปฏิบติั และใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือเป็นกระบวนการถาม
และศึกษาหาค าตอบ และตอบค าถามต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดค าถามเพื่อการสืบเสาะหาความรู้
และค าตอบ  มีการเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถาม และวธีิการเก็บขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล อา้งอิง และ
สรุปค าตอบของปัญหานั้น โดยท่ีกิจกรรมของผูเ้รียนมีครูเป็นผูส่้งเสริมให้ผูเ้รียนมีการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองจะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด มีความคิดสร้างสรรค์ ให้โอกาส
ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดของตนเองมากท่ีสุดทั้งน้ีกิจกรรมท่ีจะใหผู้เ้รียนท าการส ารวจตรวจสอบจะตอ้ง
เช่ือมโยงกบัความรู้เดิม เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะแสวงหาความรู้ใหม่ซ่ึงผูเ้รียน
จะเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึนต่อเมื่อผูเ้รียนได้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการคน้หาความรู้นั้น ๆ ท่ีมีกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ดงัน้ี วชัรา เล่าเรียนดี (2553: 102) 1) การตรียมการสอน ครูจะตอ้งวางแผน เตรียม
ค าถามที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนร่วมกันสืบเสาะหาความรู้หรือค าตอบ 
2) การด าเนินการสอน ครูอธิบายเน้ือหาสาระความรู้ในเร่ืองกวา้ง ๆ โดยยึดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้
เป็นหลกั รวมทั้งผลการเรียนท่ีคาดหวงั3) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนเขา้กลุ่ม เลือกปัญหา
หรือประเด็นท่ีสนใจจะศึกษาและร่วมกนัท าความเขา้ใจกบัปัญหาเพื่อร่วมกนัพิจารณาค าถามหรือ
ปัญหา ก าหนดวิธีสืบหาความรู้แหล่งขอ้มูลร่วมกนั และศึกษาคน้ควา้หรือทดลองเพื่อให้ไดค้  าตอบ 
แนวทางการแกปั้ญหาสรุปแนวทางวธีิการแกปั้ญหาหรือสรุปขอ้มูลความรู้ท่ีสืบเสาะ อาจใชแ้ผนผงั
มโนทศัน์สรุปแนวทางการแก้ปัญหาหรือขอ้มูลที่ได้ การน าเสนอขอ้คน้พบความรู้ วิธีแกปั้ญหา 
ร่วมกนัสรุปแต่ละปัญหาเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ 
 
ระดับของการสืบเสาะหาความรู้ (Level of inquiry) แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 

1. การสืบเสาะหาความรู้แบบยืนยนั (Confirmed Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ท่ี
ใหผู้เ้รียนเป็นผูต้รวจสอบความรู้หรือแนวคิด เพื่อยืนยนัความรู้หรือแนวคิดท่ีถูกคน้พบมาแลว้ โดย
ครูเป็นผูก้  าหนดปัญหาและค าตอบ หรือองค์ความรู้ที่คาดหวงัให้ผูเ้รียนคน้พบ และให้ผูเ้รียนท า
กิจกรรมท่ีก าหนดในหนงัสือหรือใบงาน หรือตามท่ีครูบรรยายบอกกล่าว 
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2. การสืบเสาะหาความรู้แบบน าทาง (Directed Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ท่ีให้
ผูเ้รียนคน้พบองคค์วามรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผูก้  าหนดปัญหา และสาธิตหรืออธิบายการ
ส ารวจตรวจสอบ แลว้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัการส ารวจตรวจสอบตามวธีิการท่ีก าหนด 

3. การสืบเสาะหาความรู้แบบช้ีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) เป็นการสืบเสาะหา
ความรู้ท่ีใหผู้เ้รียนคน้พบองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดปัญหา และครูเป็นผูช้ี้แนะ
แนวทางการส ารวจตรวจสอบ รวมทั้งใหค้  าปรึกษาหรือแนะน าใหผู้เ้รียนปฏิบติัการส ารวจตรวจสอบ 

4. การสืบเสาะหาความรู้แบบเปิด (Open Inquiry)เป็นการสืบเสาะหาความรู้ท่ีให้ผูเ้รียน
คน้พบองค์ความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยให้ผูเ้รียนมีอิสระในการคิด เป็นผูก้  าหนดปัญหา ออกแบบ
และปฏิบติัการส ารวจตรวจสอบดว้ยตนเอง 
 

ตารางท่ี 12 ผลการสังเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
นักการศึกษาจาก
กลุ่ม BSCS และ

Ralp et al.  

สถาบันส่งเสริม 
การสอน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

(2550) 

นักการศึกษา 
จากกลุ่มSSCED  

วัชรา เล่าเรียนด ี
(2553: 102) 

ผลการสังเคราะห์
กระบวนการ 

จัดการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้ 

ขั้นท่ี 1การนําเข้าสู่
บทเรียน 
(Engagement)เป็
นการแนะน า
บทเรียน 

ขั้นสร้างความสนใจ
(engagement) 
น าเขา้สู่บทเรียนหรือ
เร่ืองท่ีสนใจ          
กระตุน้ใหผู้เ้รียน
สร้างค าถามและ
ก าหนดประเดน็ท่ีจะ
ศึกษา 

ขั้นท่ี 1 นิยามคําถาม 
และท าความเขา้ใจ
ใหช้ดัเจนกบัค าถาม 
ประเดน็ หรือปัญหา 

1.ขั้นเตรียมการ
สอนโดยครู
วางแผน เตรียม
ค าถามให้
นกัเรียนร่วมกนั          
สืบเสาะหา
ความรู้หรือ
ค าตอบ 

ขั้นท่ี 1  การกระตุน้
ความสนใจจากค าถาม 

ขั้นท่ี 2การสํารวจ 
(Exploration) 
เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดใ้ช้
แนวความคิดท่ีมี
อยูแ่ลว้ มาจดั
ความสัมพนัธ์กบั
หวัขอ้ท่ีก าลงัจะ
เรียนใหเ้ขา้เป็น
หมวดหมู่ 

ขั้นสํารวจและค้นหา 
(exploration) 
วางแผนก าหนดแนว
ทางการส ารวจ
ตรวจสอบ
ตั้งสมมติฐาน
ก าหนดทางเลือกท่ี
เป็นไปไดล้งมือ
ปฏิบติัเพ่ือเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

ขั้นท่ี2ต้ังสมมติฐาน 
แนะน าแนวทางการ
แกปั้ญหาท่ีเป็นไป
ได ้

2.ขั้นดําเนินการ
สอนโดยครู
อธิบายเน้ือหา
สาระความรู้ใน
เร่ืองกวา้งๆ และ
ผลการเรียนรู้ 

ขั้นท่ี 2  การส ารวจ
และคน้หาขอ้มูลตั้ง
สมมุติฐาน 
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ตารางท่ี 12 ผลการสังเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (ต่อ) 
นักการศึกษาจาก
กลุ่ม BSCS และ

Ralp et al.  

สถาบันส่งเสริม 
การสอน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

(2550) 

นักการศึกษา 
จากกลุ่มSSCED  

วัชรา เล่าเรียนด ี
(2553: 102) 

ผลการสังเคราะห์
กระบวนการ 

จัดการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้ 

ขั้นท่ี 3การอธิบาย 
(Explanation)กิจ
กรรมหรือ
กระบวนการ
เรียนรู้จะมีการน า
ความรู้ท่ีรวบรวม
มาแลว้มาใชเ้ป็น
พ้ืนฐานใน
การศึกษาหวัขอ้
หรือแนวคิดท่ี
ก าลงัศึกษา 

ขั้นอธิบายและ 
ลงข้อสรุป
(explanation) 
วิเคราะห์แปลผล
สรุปผลและน าเสนอ
ผลท่ีไดใ้นรูปต่างๆ 

ขั้นท่ี 3เกบ็รวบรวม
ข้อมูลและจดัการ
ด าเนินการแปล
ความหมายขอ้มูล 

3.ขั้นกจิกรรม
การเรียนรู้ 
นกัเรียนร่วมกนั
พิจารณาค าถาม
หรือปัญหา 
ก าหนดวิธีสืบหา
ความรู้
แหล่งขอ้มูล
ร่วมกนั 

ขั้นท่ี 3  รวบรวมขอ้มูล
และวิเคราะห์ขอ้มูล
และแปลผลขอ้มูล 

ขั้นที ่4 การลง
ข้อสรุป 
(Elaboration)จุดเ
นน้ใหน้กัเรียนได้
น าความรู้หรือ
ขอ้มูลจากขั้นท่ี
ผา่นมาแลว้ (ขั้นท่ี 
2 และ 3) กิจกรรม
ส่วนใหญ่อาจเป็น
การอภิปราย
ภายในกลุ่มของ
ตนเองเพื่อลง
ขอ้สรุปใหเ้ห็นถึง
ความเขา้ใจ 

ขั้นขยายความรู้ 
(elaboration) 
การน าความรู้ท่ี
สร้างข้ึนไป
เช่ือมโยงกบัความรู้
เดิมหรือแนวคิดท่ี
ไดค้น้ควา้เพ่ิมเติม 

ขั้นที ่4การ
ประเมนิผลข้อมูล 
การวเิคราะห์และ
ตีความหมายขอ้มูล 

4.ขั้ นการเ ลือก
ประเด็นปัญหา
นกัเรียนเขา้กลุ่ม 
เลือกปัญหาหรือ
ประเด็นท่ีสนใจ
จ ะ ศึ กษ า แล ะ
ร่วมกนัท าความ
เขา้ใจกบัปัญหา 
 
 

ขั้นท่ี 4  อภิปราย
ประเด็นปัญหา และ
ขยายความรู้เพื่อสรุป
ความรู้ 
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ตารางท่ี 12 ผลการสังเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (ต่อ) 
นักการศึกษาจาก
กลุ่ม BSCS และ

Ralp et al.  

สถาบันส่งเสริม 
การสอน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

(2550) 

นักการศึกษา 
จากกลุ่มSSCED  

วัชรา เล่าเรียนด ี
(2553: 102) 

ผลการสังเคราะห์
กระบวนการ 

จัดการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้ 

ขั้นที ่5 การ
ประเมนิผล 
(Evaluation)  
เป็นขั้นตอน
สุดทา้ยจากการ
เรียนรู้โดยครูเปิด
โอกาสใหน้กัเรียน
ไดต้รวจสอบ
แนวความคิดหลกั
ท่ีตนเองไดเ้รียนรู้
มาแลว้ 

ขั้นประเมนิ 
(evaluation)  
เป็นการประเมิน
การเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการท่ี
หลากหลาย 

ขั้นที ่5  การสรุปผล 
การอา้งอิงและการ
สรุปหลกัการ
ทัว่ๆไป 

5.ขั้นศึกษา
คน้ควา้หรือ
ทดลองเพื่อให้
ไดค้  าตอบ แนว
ทางการ
แกปั้ญหาสรุป
แนวทางวธีิการ
แกปั้ญหาหรือ
สรุปขอ้มูล
ความรู้ท่ี
สืบเสาะ อาจใช้
แผนผงัมโน
ทศัน์สรุปแนว
ทางการ
แกปั้ญหาหรือ
ขอ้มูลท่ีได ้

ขั้นท่ี 5 น าเสนอและ
สรุปผลประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   6.ขั้นน าเสนอ
ขอ้คน้พบ
ความรู้ วธีิ
แกปั้ญหา 
ร่วมกนัสรุปแต่
ละปัญหา
เช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ 

 

 
  จากการสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่ามี 5 ขั้นตอนคือ          

1)ขั้นตอนท่ี 1 การกระตุน้ความสนใจจากค าถาม 2) ขั้นตอนท่ี 2 การส ารวจและคน้หาขอ้มูล           
การตั้งสมมุติฐาน 3) ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นท่ี 3  การรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลผลขอ้มูล 
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4 ) ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นท่ี 4  การอภิปรายประเด็นปัญหา และขยายความรู้เพื่อสรุปความรู้  5) ขั้นท่ี 5 การ
น าเสนอและสรุปผลประเมินผลและ ขอ้ดีของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทําให้ผูเ้รียนไดส้ร้าง
ความรู้ดว้ยตวัเอง ผูเ้รียนหาค าตอบได้มาจากการสืบเสาะและสรุปดว้ยตวัผูเ้รียนเอง จึงจ าไดน้าน 
เพราะจ าดว้ยความเขา้ใจเป็นการกระตุน้ความคิดแบบสร้างสรรคแ์ละคิดอย่างหลากหลายแนวทาง
เป็นการเนน้ทกัษะการคิดระดบัสูง (คิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล) มีการบูรณาการทกัษะ
การคิดทั้งความรู้หรือขอ้มูลท่ีผูเ้รียนจะตอ้งจดัการกบัขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น ใชแ้ผนท่ี กราฟ และแผนภูมิประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ 

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ศิริพิมล  หงส์เหม (2555)ไดศึ้กษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
และคุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ ผลการวิจยัพบวา่ 1) หลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ผลการเรียนสูงกวา่ก่อน
การจดัการเรียนรู้และ 2) ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้อยู่
ในระดบัดี โดยมีคะแนนในขั้นวางแผนเป็นล าดบัท่ี หน่ึงรองลงมาคือขั้นด าเนินการและขั้นท าความ
เขา้ใจและขั้นประเมินตามล าดบั และมีแนวโนม้ของระดบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทาง
วทิยาศาสตร์เพิ่มมากข้ึน 3) คุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้หลงัการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัดีโดยมีคะแนน
ในองคป์ระกอบมีความตั้งใจเป็นล าดบัท่ี 1  รองลงมาคือแสวงหาความรู้ ช่างสังเกตมีความคิดริเร่ิม 
มีเหตุผล มีความพยายามและถ่ายทอดความรู้ตามล าดบัและมีแนวโน้มของระดบัคุณลกัษณะใฝ่
เรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 4) ความคิดเห็นของนัก เ รียนที่มีต่อการจัดการเ รียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ภาพรวมในระดบัเห็นดว้ยมากเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ นกัเรียนเห็นดว้ยมากในดา้นบรรยากาศใน
การเรียนรู้เป็นล าดบัท่ีหน่ึง รองลงมาคือดา้นประโยชน์ท่ีได้รับและด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามล าดบั และกรรณิการ์ กวางคีรี (2554) ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์และ
ความเขา้ใจท่ีคงทนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ผลการวิจยัพบวา่  1) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสารละลาย กรด - เบส ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 85.90/85.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์
ท่ีตั้ งไว ้และมีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่ากวา่ก่อนเรียน มีความเขา้ใจท่ีคงทนอยูใ่น
ระดบัดี และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ อยู่ในระดบั
เห็นดว้ยอยา่งมาก  
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แนวคิดวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสังคมกบัการเรียนการสอน 
 National Science Teacher Association (NSTA., 1993: 5) ไดก้ล่าวถึงแนวคิด
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม (STS) ว่าเป็นเร่ืองเกี่ยวกบัประสบการณ์และประเด็นปัญหา
ของผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึนในชีวิตท าให้ผูเ้รียนได้ใช้ทกัษะปฏิบติัและแสดงความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองในประเด็นปัญหาท่ีมีผลกระทบกบัชีวิตประจ าวนัประสบการณ์จากการศึกษาวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดน้ีจึงสร้างพลเมืองท่ีมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Scientifically Literate 
Citizenry) ส าหรับศตวรรษท่ี 21 การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน เรียนโดยการ
บรรยายเน้ือหาในหนงัสือเรียน  ไม่มีการตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคลของผูเ้รียน ปัญหาทาง
สังคม การน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั หรือการจดัประสบการณ์โดยตรงให้กบัผูเ้รียน  ซ่ึงเป้าหมาย
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเพื่อใชใ้นการพฒันาชีวิตตนเอง และด ารงชีวิตในสังคม
โลก เพื่อการแกปั้ญหา และเพื่อให้เป็นผูรู้้ และสามารถใชใ้นงานอาชีพได ้โดยท่ีวิทยาศาสตร์ควร
ช่วยใหผู้เ้รียน มีความรู้เขา้ใจหลกัการทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ มีการศึกษาคน้ควา้สามารถน าความทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  ซ่ึงวทิยาศาสตร์ควรเป็นศาสตร์ท่ีสร้างประชากรส าหรับอนาคต 

 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสังคม 
 การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสังคมมีรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนดงัตวัอยา่ง 6 รูปแบบดงัน้ี 

1. รูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมท่ี
เนน้ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (The Constructivist Learning Model: CLM; Yager, 1991: 
52-57)ประกอบดว้ยขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 4 ขั้นและแต่ละขั้นตอนจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงัน้ี 

1.1 ขั้นกระตุน้ความสนใจ (Invitation) เป็นการสังเกตส่ิงรอบตวัเพื่อกระตุน้ความสนใจ
เรียนรู้ใช้ค  าถามพิจารณาค าตอบท่ีเป็นไปได้บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่คาดคิดบ่งช้ี
สถานการณ์การรับรู้ของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั 

1.2 ขั้นส ารวจเรียนรู้ (Exploration) ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดมสมองเพื่อ
หาทางเลือกเสาะหาขอ้มูลทดลองโดยใชว้สัดุอุปกรณ์สังเกตปรากฏการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจงออกแบบ
ส ารวจเก็บรวบรวมและจดักระท าขอ้มูลใช้ยุทธวิธีการแกปั้ญหาเลือกแหล่งทรัพยากรท่ีเหมาะสม
อภิปรายผลท่ีไดก้บัเพื่อนหรือออกแบบและด าเนินการทดลองประเมินทางเลือกท่ีหลากหลายร่วม
แสดงความเห็นระบุอนัตรายและผลท่ีตามมาก าหนดขอบเขตการสืบเสาะวเิคราะห์ขอ้มูล 



100 

 

1.3 ขั้นน าเสนอการอธิบายและขอ้คน้พบ (Proposing Explanations and Solution)
น าเสนอขอ้มูลและความคิดสร้างและอธิบายแบบจ าลองสร้างค าอธิบายในแนวทางใหม่ๆทบทวน
และวิเคราะห์ค าตอบใชป้ระโยชน์จากการประเมินของเพื่อนประมวลค าตอบท่ีไดก้ าหนดแนวทาง
สรุปผลท่ีเหมาะสมบูรณาการขอ้สรุปกบัความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่

1.4 ขั้นลงมือปฏิบติั (Taking Action) เป็นการตดัสินใจน าความรู้และทกัษะไปเช่ือมโยง
ความรู้ทกัษะแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดตั้ งค  าถามใหม่พฒันาผลท่ีได้และส่งเสริมการใช้
แบบจ าลองและความคิดประกอบการอภิปรายเพื่อใหเ้พื่อนยอมรับ 

2. รูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมท่ี
เนน้ทกัษะการแกปั้ญหา (STS Problem-Solving Model) ซ่ึงCarin (1997: 27 – 28) เห็นวา่ทกัษะการ
แกปั้ญหาเป็นทกัษะท่ีส าคญัมากจึงไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยกล่าวว่ารูปแบบ
การเรียนการสอนน้ีสามารถตรวจสอบความรู้เดิมของผูเ้รียนและสามารถเพิ่มพูนความรู้ใหม่ไดโ้ดย
ผ่านทกัษะการแกปั้ญหาการลงมือปฏิบติัและการน าไปใช้รูปแบบน้ีมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้         
5 ขั้นดงัน้ี 

2.1 ขั้นสืบคน้ (Search) ผูเ้รียนร่วมกนัตั้งค  าถามเสนอความคิดเร่ืองที่สนใจและ
ต้องศึกษาหัวข้อท่ีน าเสนอนั้นอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนต าราเรียนวิทยาศาสตร์
กิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัการทศันศึกษารายการโทรทศัน์หรือจากแหล่งอ่ืนๆค าถามท่ีผูเ้รียนน าเสนออาจ
มีมากมายหลายค าถามแต่จะเลือกเพียง 1-2 ค าถามท่ีน ามาเป็นหลกัในการศึกษา 

2.2 ขั้นแกปั้ญหา (Solve) ผูเ้รียนฝึกใช้วิธีการวิจยัในการเรียนรู้เพื่อหาค าตอบหรือ
ตอบค าถามในหัวขอ้หรือประเด็นท่ีท าการศึกษาโดยผูเ้รียนลงมือปฏิบติัทั้งการเก็บรวบรวมขอ้มูล
การบนัทึกผล 

2.3 ขั้นสร้างสรรค ์(Create) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผลผูเ้รียน
สามารถสร้างจดักระท าและแสดงผลการคน้พบโดยการเขียนกราฟแผนภูมิหรือใชว้ธีิการอ่ืนๆ 

2.4 ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Share) ผูเ้รียนน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้แก่
กลุ่มเพื่อนโดยอาจน าเสนอในรูปแบบต่างๆเช่นการบรรยายการเขียนรายงานจดัแสดงเป็นโปสเตอร์
วดีีทศัน์เพลงโคลงกลอนหรืออ่ืนๆ 

2.5 ขั้นน าไปปฏิบติัจริง (Act) ผูเ้รียนน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปฏิบติัหรือน าเสนอ
ขอ้คน้พบน้ีแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหาโดยผูส้อนและผูเ้รียนอาจจดัการประชุมพบปะช้ีแจง
ปัญหาและขอ้คน้พบหรือเขียนจดหมายถึงบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. รูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสังคมท่ี
เรียนรู้โดยการสืบเสาะความรู้ (Inquiry-Based) เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร
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BIOCOM (Biology: A Community Context, อา้งถึงในณัฐวิทย ์ พจนตนัติ, 2546: 27 – 29) ซ่ึงเป็น
หลักสูตรชีววิทยาตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมส าหรับผูเ้รียนเกรด 10 โรงเรียน
เชอร์ราร์ดรัฐอิลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาพฒันาโดย  Michael P. Clough ท่ีเรียนรู้โดยการ
สืบเสาะความรู้สะทอ้นใหผู้เ้รียนเห็นวา่ความรู้วทิยาศาสตร์นั้นเป็นความรู้ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไดแ้ละ
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ชีววทิยาจากบริบทของสังคมรูปแบบการจดัการเรียนการสอนมี 8 ขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 ขั้นกระตุน้ความสนใจ (Initial Inquiry) ขั้นน้ีเป็นการใชปั้ญหาและประเด็นท่ี
เกิดข้ึนจริงกระตุน้ผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนดูวีดีทศัน์เร่ืองสั้นท่ีเก่ียวกบัหน่วยการเรียนรู้นั้นๆแลว้ระดม
สมองร่วมกนัตั้งค  าถามและบนัทึกค าถามทั้งหมดไวผู้ส้อนมีบทบาทเป็นผูก้ระตุ้นให้ผูเ้รียนตั้ง
ค  าถามเกิดความสงสัยผูส้อนตอ้งไม่ประเมินหรือวิจารณ์ความคิดหรือค าถามของผูเ้รียนและตอ้งให้
เวลากบัผูเ้รียนและยอมรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อให้ผูเ้รียนกลา้แสดงความคิดเห็นและไม่ตอ้งกงัวล
วา่จะตอบถูกหรือผดิ 

3.2 ขั้นการสืบเสาะ (Guided Inquiries) ขั้นน้ีเป็นแกนหลกัของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ซ่ึงผูเ้รียนต้องเรียนรู้แนวคิดและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการสืบสอบความรู้
(Investigations) เพื่อตอบค าถามท่ีตั้งข้ึนผูเ้รียนตอ้งสังเกตบนัทึกและเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งค  าถาม
อภิปรายและสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ในบนัทึกการเรียนรู้ผูส้อนตอ้งให้ความช่วยเหลือและแนะน าแหล่ง
เรียนรู้แก่ผูเ้รียนตอ้งสนใจกิจกรรมของผูเ้รียนทุกคนทุกกลุ่ม 

3.3 ขั้นตรวจสอบตนเอง1 (Self – Checks 1) เพื่อให้ผูเ้รียนตรวจสอบการเรียนรู้การ
คิดไตร่ตรองความรู้ความเขา้ใจรวมถึงทกัษะต่างๆรวมทั้งประเมินการเรียนรู้และกระตุน้ความกา้วหนา้
ในการเรียนรู้ของตนเอง 

3.4 ขั้นประชุมแลกเปล่ียน (Conference) ขั้นน้ีจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
การแลกเปล่ียนความรู้ความคิดความเขา้ใจและเกิดขอ้คน้พบซ่ึงกนัและกนักบัเพื่อนทั้งชั้นเรียนอาจ
มีการน าเสนอโดยแผนภาพหรือมีการสาธิตการถามและตอบค าถามเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และ
ความคิดท าให้ผูเ้รียนไดต้รวจสอบการเรียนรู้ของตนเองและกระตุน้ให้ผูเ้รียนตั้งค  าถามใหม่หรือ
วธีิการใหม่หรือปรับของเดิมใหดี้ข้ึนเพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้ใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน 

3.5 ขั้นขยายขอบเขตการสืบเสาะ (Extended Inquiries) ขั้นน้ีเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนไดสื้บเสาะส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ตามความสนใจโดยผูเ้รียนอาจเป็นผูเ้ลือกกิจกรรมและวิธีการ
หรือผูส้อนอาจเป็นผูอ้อกแบบกิจกรรมต่างๆใหก้บัผูเ้รียน 

3.6 ขั้นตรวจสอบตนเอง 2 (Self – Checks 2) เป็นการตรวจสอบตนเองคร้ังท่ี 2 และ
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ในขั้นต่อไป 
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3.7 ขั้นการประชุมสัมมนาระดบันานาชาติ (Congress) เป็นขั้นท่ีอภิปรายและแลกเปล่ียน
ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนให้มากยิ่งข้ึนโดยผูเ้รียนรวบรวมข้อมูลทั้งหมดตอบ
ค าถามหรือแกปั้ญหาท่ีตั้งไวใ้นขั้นท่ี 1 และน าเสนอแก่เพื่อนทั้งชั้นเรียนในขั้นน้ีเป็นการสรุปวา่
ผูเ้รียนได้เรียนรู้และมีความรู้เพียงใดมีความรู้และความคิดเห็นอย่างไรและวางแผนการปฏิบติั
อยา่งไรผูเ้รียนจึงตอ้งน าความรู้น้ีไปใชใ้นขั้นต่อไป 

3.8 ขั้นสรุป (Forum) เป็นขั้นการสรุปรวมส่ิงท่ีเรียนรู้อาจเป็นการสรุปความรู้ความ
เขา้ใจหรืออาจมีการจดัประชุมแบบพบปะกบัชุมชนหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการเรียนรู้อาจ
มีการจดัสถานการณ์จ าลองแสดงบทบาทสมมติหรือมีการลงมือปฏิบติัจริงตามท่ีไดต้ดัสินใจหรือ
วางแผนไวเ้พื่อแกไ้ขประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัชีววทิยา 

4. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสังคมท่ีเรียนรู้
โดยการการสืบสอบประเด็นปัญหา  (The Jurisprudential Inquiry Model for STS) ซ่ึง
Bonnstetterand Pedersen (1993: 59-64) ไดป้รับปรุงรูปแบบการสอนจาก Joyce และ Weil ซ่ึงมี
ขั้นตอน การสอน 6 ขั้นดงัน้ี 

4.1 ก าหนดประเด็นปัญหา (Orientation to the Issue) โดยผูส้อนแนะน าให้ผูเ้รียน
เลือกประเด็นปัญหาในสังคมและแบ่งผูเ้รียนเป็นทีมๆละ 2-3 คนร่วมคิดและแกปั้ญหา 

4.2 การขยายความและให้ค  าจ  ากดัความประเด็นปัญหา (Identifying and DefiningtheIssue) 
ผูเ้รียนจะท างานเป็นทีมร่วมกนัโดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆรวบรวมสังเคราะห์ขอ้เท็จจริงเก่ียวกับ
ประเด็นปัญหาในขั้นน้ีตอ้งก าหนดวนัและเวลาในการท างานให้เพียงพอผูส้อนแนะน าวิธีการศึกษา
ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4.3 การสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีน าไปสู่การอภิปราย (Synthesizing the Research Information 
into Arguments) ในขั้นน้ีผูเ้รียนตอ้งมาพบกนัก่อนท่ีจะมีการเปิดประชุมต่อสาธารณะโดยแลกเปล่ียน
ขอ้มูลกนัและเตรียมการอภิปรายผูส้อนเลือกกรรมการด าเนินงานซ่ึงคดัเลือกจากตวัแทนกลุ่มต่างๆ
ซ่ึงจะท าหน้าท่ีด าเนินการในวนัอภิปรายรวมทั้งให้ท าหน้าท่ีนักหนังสือพิมพ์และผูถ่้ายรูปเพื่อ
เผยแพร่เอกสารท่ีเป็นขอ้สรุปของการอภิปราย 

4.4 การเปิดประชุมสาธารณะ (The Public Meeting) เป็นการอภิปรายน าเสนอแง่มุม
ความแตกต่างของประเด็นปัญหาท่ีไดม้าจากการศึกษา 

4.5 การสร้างความชดัเจนและความสอดคลอ้ง (Clarification and Consensus) ในขั้น
น้ีจะใชเ้วลา 2 วนัโดยในวนัแรกจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเปิดประชุมสาธารณะมาสร้างความชดัเจน
และน าเสนอใหม่อีกคร้ังในวนัท่ี 2 โดยจะแบ่งกนัไปท่ีกลุ่มเดิมและสร้างองคค์วามรู้จนไดป้ระเด็นท่ี
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เหมาะสมมาน าเสนอใหม่ซ่ึงอาจท าเป็นแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์แจกใบปลิวต่างๆจุดประสงค์เพื่อ
สร้างความสอดคลอ้งของประเด็นปัญหาโดยใชข้อ้มูลท่ีสรุปจากการโตว้าทีและการคน้ควา้จากกลุ่มอ่ืนๆ 

4.6 การน าไปใช้ (Application) เป็นขั้นตอนที่ส าคญัที่ช้ีให้เห็นว่าผูเ้รียนได้อะไร
จากการเรียนและน าไปประยุกต์ใช้อยา่งไรในขั้นน้ีจึงเป็นการปฏิบติัดว้ยตนเองโดยตรงหรือบอก
เสนอแนะไปยงัผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม (STS Model) 
ของนฤมลยุตาคม (2542: 33-36) เสนอวา่การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดน้ีมีองคป์ระกอบ 3 ส่วนคือ
ขั้นวางแผนการจดัการเรียนรู้ขั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้และขั้นประเมินผล 

5.1 ขั้นวางแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบด้วยการก าหนดความมุ่งหมายของการ
เรียนรู้และการเตรียมหน่วยการเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู ้เรียนน าวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัพฒันากระบวนการแสวงหาความรู้การตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติในการ
แกปั้ญหาสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

5.2 ขั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยผูเ้รียนจะตอ้งใช้ค  าถามวางแผนคน้หาค าตอบ
ลงมือคน้หาค าตอบเก็บรวบรวมขอ้มูลวเิคราะห์ผลน าเสนอและจดัแสดงผลการศึกษาคน้ควา้และน า
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปฏิบติัหรือเสนอขอ้คน้พบแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอนมี
ผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน าขั้นการจดัการเรียนรู้มี 6 ขั้นยอ่ยคือ 

5.2.1 ขั้นสงสัย (I wonder) ผูส้อนจะสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการตั้ง
ค าถามและการตรวจสอบความรู้เดิมของผูเ้รียน 

5.2.2 ขั้นวางแผน (I plan) ผูเ้รียนเป็นผูว้างแผนคน้หาค าตอบซ่ึงอาจจะท างาน
เป็นงานเด่ียวหรืองานกลุ่ม 

5.2.3 ขั้นคน้หาค าตอบ (I investigate) ผูเ้รียนลงมือคน้หาค าตอบโดยผูส้อนท า
หนา้ท่ีคอยช่วยเหลือ 

5.2.4 ขั้นสะทอ้นความคิด (I reflect) ผูเ้รียนคิดไตร่ตรองส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้
โดยมีผูส้อนเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน า 

5.2.5  ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์ (I share) ผูเ้รียนน าเสนอผลการคน้ควา้แก่
ผูเ้รียนอ่ืนๆโดยผูส้อนใหโ้อกาสผูเ้รียนในการแลกเปล่ียนความคิดกบัเพื่อนๆ 

5.2.6 ขั้นน าไปปฏิบติัจริง (I act) ผูเ้รียนน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวติจริง 
5.3 ขั้นการประเมินผลโดยใชก้ารประเมินหลากหลายทั้งการประเมินโดยผูส้อนและ

การประเมินโดยตวัผูเ้รียนเองดงัน้ี 
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5.3.1 การประเมินโดยผูส้อนไดแ้ก่การใช้ขอ้สอบวดัความรู้ความเขา้ใจแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ทกัษะการคิดวิจารณญาณทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การประเมินการ
ปฏิบติั (Performance Assessment) และการสังเกตของผูส้อนโดยใช้แบบตรวจสอบรายการ
พฤติกรรม 

5.3.2 การประเมินโดยตวัผูเ้รียนเองโดยใช้การประเมินตนเองและการใช้แฟ้ม
สะสมงาน 

6. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม (Q PERSEA 
Learning Model ) ของณัฐวิทย ์พจนตนัติ ( 2546: 163 – 168) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ย
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 7 ขั้นตอนดงัน้ี 

6.1 ขั้นตั้งค  าถาม (Questioning) เป็นขั้นการตรวจสอบความรู้เดิมของผูเ้รียนและให้
ผูเ้รียนตั้งค  าถามส่ิงท่ีสนใจศึกษาจากสถานการณ์หรือประเด็นเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ท่ีตอ้งการเรียนรู้
การตรวจสอบความรู้เดิมใช้ได้หลายวิธีเช่นการท าแบบทดสอบและการอภิปรายร่วมกนัส าหรับ
สถานการณ์ท่ีจดัเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนตั้งค  าถามนั้นผูว้ิจยัใช้วิธีการต่างๆเช่นการทศันศึกษาการ
สังเกตส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนหรือในชุมชนการอภิปรายการดูวีดีทศัน์เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด
ความสงสัยเกิดค าถามและอยากค้นหาค าตอบเม่ือผูเ้รียนร่วมกันระดมตั้งค  าถามโดยบนัทึกทุก
ค าถามไวแ้ลว้จดักลุ่มประเภทของค าถามและให้ผูเ้รียนรายกลุ่มหรือรายบุคคลเลือกค าถามท่ีสนใจ
เพื่อคน้หาความรู้ 

6.2 ขั้นวางแผนคน้หาค าตอบ (Planning) ผูเ้รียนท างานเป็นกลุ่มหรือท าเป็นรายบุคคล
เพื่อวางแผนการสืบคน้หาค าตอบโดยระบุแหล่งเรียนรู้วิธีการบนัทึกหรือเก็บรวบรวมขอ้มูลแล้ว
น าเสนอค าถามท่ีสนใจวิธีการคน้หาค าตอบและแหล่งเรียนรู้ต่อชั้นเรียนเพื่อแลกเปล่ียนความคิด
และปรับแผนการศึกษาใหเ้หมาะสมและออกแบบและจดัท าเคร่ืองบนัทึกหรือเก็บรวบรวมขอ้มูลท า
หนงัสือเพื่อติดต่อและขออนุญาตจากแหล่งเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งการสืบคน้หาความรู้โดยผูส้อนคอย
ใหค้ าปรึกษาขอ้แนะน าอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และประเมินการปฏิบติังาน 

6.3 ขั้นคน้หาค าตอบ (Exploring) ผูส้อนให้ผูเ้รียนคน้หาค าตอบและเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยวธีิการและแผนการท่ีเตรียมไวแ้ลว้สรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการหาค าตอบโดยผูส้อนท าหนา้ท่ี
เป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าจดัเตรียมส่ือวสัดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนด าเนินการตาม
แผนงานท่ีก าหนดหรือปรับเปล่ียนการด าเนินการตามขอ้คน้พบใหม่และประเมินการปฏิบติังานใน
การคน้หาค าตอบของผูเ้รียน 
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6.4 ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflecting) ผูเ้รียนเช่ือมโยงขอ้สรุปที่ได้กบัทฤษฏีและ
หลกัการจากเอกสารใบความรู้และแหล่งขอ้มูลท่ีผูส้อนและผูเ้รียนจดัเตรียมมาเพื่อขยายความคิด
และสรุปขอ้คน้พบให้ชดัเจนและเตรียมการน าเสนอขอ้สรุปและส่ิงท่ีไดจ้ากการคน้หาค าตอบโดย
ผูส้อนใชค้  าถามกระตุน้การเรียนรู้และใหค้  าแนะน ารวมทั้งประเมินการวิเคราะห์ขอ้คน้พบเช่ือมโยง
ความคิดและอ านวยความสะดวกการเตรียมการเพื่อน าเสนอขอ้คน้พบของผูเ้รียน 

6.5 ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Sharing) ผูส้อนใหผู้เ้รียนน าเสนอขอ้สรุปและส่ิงท่ี
ไดจ้ากการคน้หาค าตอบแก่เพื่อนๆโดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและหรือการจดันิทรรศการหรือ
ป้ายนิเทศผูเ้รียนถามปัญหาข้อสงสัยกับผูน้ าเสนอและอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัโดยผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนร่วมกนั
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดประสบการณ์การท างานและขอ้คน้พบรวมทั้งประเมินการน าเสนอให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัและใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและประเมินเพื่อน 

6.6 ขั้นขยายขอบเขตความรู้และความคิด (Extending) จากขอ้สรุปความรู้ปัญหาและ
ขอ้สงสัยท่ีเกิดข้ึนผูส้อนจดักิจกรรมเสริมทั้งการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองการศึกษาจากเอกสารใบ
ความรู้แหล่งขอ้มูลและการอภิปรายร่วมกนัเพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้และเช่ือมโยงความรู้และ
ความคิดโดยผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนสืบคน้ความรู้ตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
อ านวยความสะดวกในการสืบคน้ความรู้เช่ือมโยงความคิดและการสร้างขอ้สรุปจากการเรียนรู้ 

6.7 ขั้นน าไปปฏิบตัิ (Acting) ผูส้อนให้ผูเ้รียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้
ปฏิบติัจริงหรือในสถานการณ์จ าลองมีการน าเสนอหรือจดัแสดงเพื่อเผยแพร่ผลงานหรือผลจากการ
เรียนรู้โดยผูส้อนเป็นท่ีปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะรวมทั้งวางแผนติดตามการปฏิบติัประเมินการปฏิบติั
และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
 บทบาทของผูส้อนในการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม
คือผูท่ี้จดัสภาพแวดลอ้มและอ านวยความสะดวกใหเ้กิดการเรียนรู้ (Facilitator) โดยใชว้ิธีสอนหลาย
รูปแบบดงัไดก้ล่าวขา้งตน้และ Lutz (1996: 45) ไดเ้สนอวา่การเรียนการสอนควรมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ก าหนดประเด็นปัญหา 
2. วางแผนหาค าตอบ 
3. หาค าตอบและวเิคราะห์ขอ้มูล 
4. สะทอ้นความคิดและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
5. ขยายขอบเขตของความรู้และความคิด 
6.  น าไปปฏิบติั 
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 ขั้นตอนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมจึงแตกต่างกนัไปใน
รายละเอียดแต่จะมีขั้นตอนการสอนหลกั 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นวางแผนเป็นขั้นท่ีก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาและกระตุน้ความสนใจของ
ผูเ้รียนในประเด็นปัญหาต่างๆซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเร่ิมตน้จากผูเ้รียนเองการเรียนจึงเร่ิมจากการคิดและ
ความสนใจในเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัตวัผูเ้รียน 

2. ขั้นกิจกรรมเป็นขั้นการเรียนการสอนท่ีอาจเร่ิมดว้ยการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน
จากค าถามหรือสถานการณ์ท่ีผูส้อนสร้างข้ึนและจดัการใหผู้เ้รียนคิดวางแผนโดยผูเ้รียนจะตั้งค  าถาม
วางแผนคน้หาค าตอบก าหนดวธีิการเก็บรวมรวบขอ้มูลลงมือด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลน าเสนองาน
และการปฏิบติัตนในชีวติประจ าวนัดว้ยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมท่ีทอ้งถ่ินจดัข้ึนหรือคิด
สร้างสรรคเ์องเช่นเขียนจดหมายถึงรัฐบาลเก่ียวกบัปัญหาการท าลายป่าและการบุกรุกป่าชายเลนการ
รณรงคเ์ร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

3. ขั้นสรุปและประเมินผลเป็นการสรุปความรู้ท่ีไดแ้ละประเมินผลผูเ้รียนจากการร่วม
กิจกรรมในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงควรประเมินระหวา่งเรียน (Formative Evaluation)และ
ประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) วิธีสอนจะใชก้ารผสมผสานวิธีสอนหลายรูปแบบไดแ้ก่
การสืบเสาะความรู้ (InquiryBased) การแก้ปัญหา (Problem Solving) การเสริมสร้างความรู้ 
(Constructivist Learning) ฯลฯกิจกรรมการเรียนรู้อาจใชก้ารสืบเสาะการโตว้าทีการสัมภาษณ์การ
จดันิทรรศการการคน้ควา้จากห้องสมุดกิจกรรมภาคสนามการท าโครงการการศึกษารายกรณีการ
ส ารวจการทดลองในห้องปฏิบติัการการทดลองโดยใช้ส่ือจ าลองเลียนแบบสถานการณ์จริงการ
อภิปรายเป็นกลุ่มเล็กหรือการอภิปรายรวมทั้งชั้นเรียนเทคนิคและทกัษะการสอนไดแ้ก่เทคนิคการ
จบัคู่คิด (pair sharing) การต่อความรู้( jigsaw) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การ
คอยเวลา (Wait time) ทกัษะไดแ้ก่ทกัษะการใชค้  าถามขั้นสูง (Higher-order questioning skills) 
ทกัษะการจดัการและการบริหารชั้นเรียน 

 การประเมินผลในการสอน STS จะประเมิน 3 ดา้นดงัน้ี 
1. ดา้นความรู้เป็นการประเมินความรู้ในเน้ือหาสาระท่ีไดจ้ากการศึกษา 
2. ดา้นจริยธรรมค่านิยมเป็นการประเมินความตระหนักจิตส านึกความรับผิดชอบใน

ปัญหาสังคมท่ีไดเ้รียนรู้ 
3. ดา้นทกัษะซ่ึงไดแ้ก่ทกัษะทางสังคมเช่นการร่วมมือช่วยเหลือกนัการปฏิบติักิจกรรม

ในการศึกษาเช่นการอภิปรายการตดัสินใจการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการแสวงหาความรู้การ
ส ารวจการแกปั้ญหาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
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 Yager (1996: 51) ไดเ้สนอแนะว่าการประเมินผลตามการสอน STS เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคค์วรมีองคป์ระกอบทั้งหมด 6 ดา้นคือ 

1. ดา้นความคิดรวบยอด (Concepts Domain) คือการสรุปสาระส าคญัของเน้ือหา 
2. ดา้นกระบวนการ (Processes Domain) คือการเรียนรู้วิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้

ในการแสวงหาความรู้ 
3. ดา้นการน าไปใชแ้ละการเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง (Applications and Connections Domain) 

คือการใชค้วามคิดรวบยอดและกระบวนการในสถานการณ์ใหม่ 
4. ดา้นเจตคติ (Attitudes Domain) คือการพฒันาความรู้สึกเชิงบวกเก่ียวกบัประโยชน์

การศึกษาผูส้อนและอาชีพวทิยาศาสตร์ 
5. ดา้นความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Domain) คือการพฒันาแนวทางท่ีท าให้เกิด

คุณภาพจากการแกปั้ญหาและคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมาได ้
6. ดา้นโลกทศัน์ (World Views Domain) คือวิธีการท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจวิทยาศาสตร์

ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเช่นการใช้ค  าถามการอธิบายการทดลองการตั้ ง
สมมุติฐานและเหตุการณ์ในโลกความเป็นจริงวิธีการประเมินผลควรประเมินโดยผูส้อนให้ผูเ้รียน
ประเมินตนเองและผูเ้รียนประเมินเพื่อนการประเมินผลโดยผูส้อนควรมีวธีิการประเมินดงัน้ี 

6.1 การสังเกตพฤติกรรมขณะท ากิจกรรมต่างๆในการเรียนซ่ึงสามารถประเมินทกัษะ
ต่างๆรวมทั้งความสนใจความกระตือรือร้นและค่านิยมจริยธรรมของผูเ้รียน 

6.2 การประเมินงานการปฏิบติั (Performance Assessment) เป็นการประเมินจากงาน
ท่ีให้ผูเ้รียนแสดงออกถึงความสามารถในการท างานท่ีเป็นการแกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะการคิดวิจารณญาณงานการปฏิบติัรวมถึงงานโครงงานท่ี
ก าหนดให้นกัเรียนท าบนัทึกประสบการณ์ภาคสนามการสมคัรเป็นสมาชิกองคก์รต่างๆการสร้าง 
website การรวบรวมแหล่งการเรียนรู้การน าเสนอผลงานของผูเ้รียน 

6.3 การทดสอบซ่ึงใช้วดัความสามารถด้านความรู้ในเน้ือหาการประเมินผลโดย
ผูเ้รียนควรมีวธีิการประเมินดงัน้ี 

6.3.1 การประเมินตนเองเป็นการกระตุ้นให้ผู ้เรียนได้สะท้อนความคิดและ
ควบคุมตนเองในการเรียนรู้ทั้งในเร่ืองความรู้ทกัษะและเจตคติวธีิการท่ีใชใ้นการประเมินตนเองอาจ
จดัท าเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือใหเ้ขียนอนุทิน (Journal) 

6.3.2 การประเมินเพื่อนเป็นการประเมินการท างานของเพื่อนในกลุ่มโดยใช้
วธีิการเช่นเดียวกบัการประเมินตนเอง 
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6.3.3 การใชแ้ฟ้มสะสมงานเป็นการให้ผูเ้รียนรวบรวมตวัอยา่งผลงานของผูเ้รียน
เองโดยตัดสินใจเลือกผลงานท่ีเป็นตัวแทนความรู้ความเข้าใจความสามารถและทักษะทาง
วทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนเองต่างๆ 

 สรุปว่าการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม(Science 
Technology and Society: STS) เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม        
การเรียนการสอนทุกขั้นตอนบทบาทของผูส้อนคือผูอ้  านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
(Facilitator) น าความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนัทั้งเร่ืองส่วนตวัและสังคม
ไดส้รุปไดว้า่การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมมีการจดัการเรียนการ
สอนหลายรูปแบบโดยในแต่ละรูปแบบจะมีจุดเด่นแตกต่างกนัไปเช่นอาจเนน้ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้
ดว้ยตนเองเน้นทกัษะการแก้ปัญหาเน้นการสืบเสาะความรู้เน้นการใช้ค  าถามระดบัสูงและความ
ร่วมมือในกลุ่มซ่ึงแต่ละรูปแบบจะใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเพื่อให้ไดค้วามรู้และ
น าความรู้ไปปฏิบติัจริงทั้งในหอ้งเรียนและนอกชั้นเรียน 
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ตารางท่ี 13 การสังเคราะห์รูปแบบการสอนตามแนวคิดวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสังคม  (Science  Technology and Society: STS)  
(STS problem-
solving  model) 
ของ Carin (1997) 

(TheConstructivist 
Learning Model: 
CLM; Yager, 1991: 

Biology:ACommunity 
ContextพฒันาโดยMichael 
P. Clough 

การสืบสอบประเดน็
ปัญหา (The 
Jurisprudential 
Inquiry 
ModelforSTS) 
Bonnstetterand 
Pedersen 

STS Model) ของ 
นฤมล ยุตาคม 2542 

(Q PERSEA 
Learning Model)  
ณัฐวทิย์ พจนตนัต ิ 

2546 

ผลการสังเคราะห์
รูปแบบการสอนตาม
แนวคดิวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละสังคม  

1.ขั้นสืบคน้ (search) 1.ขั้นกระตุน้ความสนใจ

(Invitation) 

1.ขั้นกระตุน้ความสนใจ

(Initial Inquiry) 

1.การก าหนดปัญหา

(Orientation to the 

Issue) 

1.ขั้นสงสยั (I 

wonder) 

1 ขั้นตั้งค  าถาม 

(Questioning 

1.ขั้นกระตุน้       

ความสนใจ 

2.ขั้นแกปั้ญหา

(Solve) 

2.ขั้นส ารวจเรียนรู้

(Exploration) 

2.ขั้นการสืบเสาะ(Guided 

Inquires) 

2. การขยายความและ

ใหค้  าจ ากดัความ

ประเด็นปัญหา

(Identifying and 

Defining the Issue) 

2.ขั้นวางแผน (I 

plan) 

ขั้นวางแผนคน้หา

ค าตอบ (Planning 

2.ขั้นสืบเสาะ 
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ตารางท่ี 13 การสังเคราะห์รูปแบบการสอนตามแนวคิดวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสังคม  (Science  Technology and Society: STS) (ต่อ) 
(STS problem-
solving  model) ของ 
Carin (1997) 

(TheConstructivist 
Learning Model: 
CLM; Yager, 1991: 

Biology:ACommunity 
ContextพฒันาโดยMichael 
P. Clough 

การสืบสอบประเดน็
ปัญหา (The 
Jurisprudential 
Inquiry 
ModelforSTS) 
Bonnstetterand 
Pedersen 

STS Model) ของ 
นฤมล ยุตาคม 2542 

(Q PERSEA 
Learning Model )  
ณัฐวทิย์  พจนตนัต ิ 

2546 

ผลการสงัเคราะห์
รูปแบบการสอนตาม
แนวคิดวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละ
สงัคม  

3.ขั้นสร้างสรรค์

(create) 

 3.ขั้นตรวจสอบตนเอง(Self 

–Checks 1) 

3.การสงัเคราะห์ขอ้มูล

ท่ีน าไปสู่การอภิปราย 

(Synthesizing the 

ResearchInformation  

3.ขั้นคน้หาค าตอบ 

(I investigate) 

3 ขั้นคน้หาค าตอบ 

(Exploring 

3.ขั้นคน้หาค าตอบ 

4.ขั้นแลกเปล่ียน

(Share) 

3.ขั้นน าเสนอการ

อภิปรายและขอ้คน้พบ

(Proposing 

Explanations 

andSolution) 

4.ขั้นประชุมแลกเปล่ียน

(Coference) 

Into Arguments) 4.ขั้นสะทอ้น

ความคิด (I reflect) 

4ขั้นสะทอ้น

ความคิด (Reflecting 

4.ขั้นน าเสนอ 
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ตารางท่ี 13 การสังเคราะห์รูปแบบการสอนตามแนวคิดวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสังคม  (Science  Technology and Society: STS) (ต่อ) 
(STS problem-
solving  model) ของ 
Carin (1997) 

(TheConstructivist 
Learning Model: 
CLM; Yager, 1991: 

Biology:ACommunity 
ContextพฒันาโดยMichael 
P. Clough 

การสืบสอบประเดน็
ปัญหา (The 
Jurisprudential 
Inquiry 
ModelforSTS) 
Bonnstetterand 
Pedersen 

STS Model) ของ 
นฤมล ยุตาคม 2542 

(Q PERSEA 
Learning Model )  
ณัฐวทิย์  พจนตนัต ิ 

2546 

ผลการสงัเคราะห์
รูปแบบการสอนตาม
แนวคิดวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละ
สงัคม  

5.ขั้นน าไปปฏิบติัจริง 

(Act) 

4.ขั้นลงมือปฏิบติั

(Tasking Action) 

5. ขั้นขยายผลขอบเขตการ

สืบเสาะ (Extended 

Inquiries) 

4.การเปิดประชุม

สาธารณะ(The Public 

Meeting) 

5.ขั้นแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ (I 

share) 

5ขั้นแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ 

(Sharing) 

5.ขั้นแลกเปล่ียน 

  6.ขั้นตรวจสอบตนเอง(Self 

–Checks 2) 

5.การสร้างความ

ชดัเจนและความ

สอดคลอ้ง

(Clarification and 

Consensus) 

6.ขั้นน าไปปฏิบติั

จริง (I act) 

6.ขั้นขยายขอบเขต

ความรู้และความคิด 

(Extending 

6.ขั้นน าไปใช ้
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ตารางท่ี 13  การสังเคราะห์รูปแบบการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสังคม  (Science  Technology and Society: STS) (ต่อ) 
(STS problem-
solving  model) ของ 
Carin (1997) 

(TheConstructivist 
Learning Model: 
CLM; Yager, 1991: 

Biology:ACommunity 
ContextพฒันาโดยMichael 
P. Clough 

การสืบสอบประเดน็
ปัญหา (The 
Jurisprudential 
Inquiry 
ModelforSTS) 
Bonnstetterand 
Pedersen 

(STS Model) ของ 
นฤมล ยุตาคม 2542 

(Q PERSEA 
Learning Model )  
ณัฐวทิย์  พจนตนัต ิ 

2546 

ผลการสงัเคราะห์
รูปแบบการสอนตาม
แนวคิดวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละ
สงัคม  

  7.ขั้นการประชุมสมัมนา

ระดบันานาชาติ (Congress) 

6.การน าไปใช้

(Application) 

7.ขั้นการ

ประเมินผล 

7ขั้นน าไปปฏิบติั 

(Acting) 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 Yuenyong, Jones and Yuatkom (2006) ที่ศึกษาแนวคิดของนักเรียนเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม กบัการศึกษาพลงังานพบวา่แนวคิดของนกัเรียน
ส่วนใหญ่จะให้เหตุผลท่ีอยู่บนพื้นฐานของการพฒันาประเทศซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าแนวคิดของ
นักเรียนสัมพนัธ์กบับริบทของปะเทศไทยท่ีตอ้งการพฒันาประเทศ และตอ้งการเพิ่มการลงทุน
อุตสาหกรรม การท่ีนกัเรียนมีพื้นฐานแนวคิดแบบน้ีอาจจะรับรู้ผ่านกระบวนการทางสังคมต่างๆ เช่น 
จากผูป้กครอง จากส่ือมวลชลซ่ึงงานวิจยัน้ี ให้แนวคิดพลงังานกบัการพฒันาประเทศเป็นประเด็นท่ี
จะพฒันาวธีิการสอนพลงังาน โดยใช ้STS approach ท่ีเนน้ประเด็นของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และสังคม มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน 1.ขั้นระบุปัญหาสังคมเน่ืองมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. 
ขั้นหาแนวทางการแกปั้ญหา 3. ขั้นตอ้งการความรู้ 4. ขั้นท าการตดัสินใจ 5. ขั้นกระบวนการทาง
สังคม 
 สุรางค ์ธรรมโวหาร (2551: บทคดัยอ่) การพฒันาการเรียนการสอนรายวิชา มนุษย ์กบั
ส่ิงแวดล้อมตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม  มีขั้นตอนการสอน 5 ขั้น คือขั้น
กระตุน้ความสนใจ ขั้นส ารวจ/แกปั้ญหา ขั้นแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขั้นสรุปและขยายความรู้และ
ขั้นน าไปปฏิบติั 
 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative  Learning)  
 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ใช้กระบวนการกลุ่มให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จ
ร่วมกนัของกลุ่ม ซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจดัให้ผูเ้รียนท างานเป็นกลุ่ม เช่น ท ารายงาน 
ท ากิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้างช้ินงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบติัการทดลองแลว้ ผูส้อนท าหน้าท่ี
สรุปความรู้ดว้ยตนเองเท่านั้น แต่ผูส้อนจะตอ้งพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผูเ้รียนได้ใช้กระบวนการ
ประมวลส่ิงท่ีมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ จดัระบบความรู้สรุปเป็นองคค์วามรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกัการ
ส าคญั (พิมพนัธ์ เดชะคุปต์, 2544: 15) ดังนั้น การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือผูส้อนจะต้องเลือก
เทคนิคการจดัการเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะร่วมกนัท ากิจกรรม 
รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกนั โดยท่ีกลุ่มจะประสบความส าเร็จได ้เม่ือสมาชิกทุกคนไดเ้รียนรู้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกนั นัน่คือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพนัน่เอง 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถต่างกนั ไดร่้วมมือกนัท างาน
กลุ่มด้วยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในกลุ่มของตน สมาชิกภายในกลุ่ม
ต่างไดรั้บบทบาทหน้าท่ีของตวัเองเพื่อเป็นการส่งเสริมพฒันาทกัษะทางสังคมและพฤติกรรมการ
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ท างานกลุ่มท่ีช่วยเหลือพึ่งพาแนะน าซ่ึงกนัและกนั สมาชิกทุกคนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ช่วยเหลือพึ่งพากนัท าใหง้านของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได ้(วชัรา เล่าเรียนดี, 2555: 156-
157; อาภรณ์ ใจเท่ียง,  2550: 121) 
 
ลกัษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 อาภรณ์  ใจเท่ียง  (2550: 121) ได้กล่าวถึง การจดักิจกรรมแบบร่วมแรงร่วมใจว่ามี
ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. มีการท างานกลุ่มร่วมกนั  มีปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม 
2. สมาชิกในกลุ่มมีจ านวนไม่ควรเกิน  6  คน 
3. สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนัเพื่อช่วยเหลือกนั 
4. สมาชิกในกลุ่มต่างมีบทบาทรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  เช่น 

4.1 เป็นผูน้ ากลุ่ม  (Leader) 
4.2 เป็นผูอ้ธิบาย  (Explainer) 
4.3 เป็นผูจ้ดบนัทึก  (Recorder) 
4.4 เป็นผูต้รวจสอบ  (Checker) 
4.5 เป็นผูส้ังเกตการณ์  (Observer)        
4.6 เป็นผูใ้หก้  าลงัใจ (Encourager) ฯลฯ 

 สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกนั  ยึดหลกัว่า  “ความส าเร็จของแต่ละคน คือ 
ความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม คือ ความส าเร็จของทุกคน”   
 องคป์ระกอบส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไวด้งัน้ี 
 Johnson and Johnson (1987: 13 – 14, อ้างถึงใน  ไสว-ฟักขาว, 2544: 193-194) 
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไวด้ังน้ี 

1. ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัในทางบวก  (Positive Interdependence) หมายถึง การท่ี
สมาชิกในกลุ่มท างานอยา่งมีเป้าหมายร่วมกนั  มีการท างานร่วมกนั โดยท่ีสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ในการท างานนั้น  มีการแบ่งปันวสัดุ  อุปกรณ์  ขอ้มูลต่าง ๆ  ในการท างาน  ทุกคนมีบทบาท  
หนา้ท่ีและประสบความส าเร็จร่วมกนั  สมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกว่าตนประสบความส าเร็จได้
ก็๖อเม่ือสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จดว้ย สมาชิกทุกคนจะไดรั้บผลประโยชน์ หรือ
รางวลัผลงานกลุ่มโดยเท่าเทียมกนั  เช่น  ถา้สมาชิกทุกคนช่วยกนั  ท าให้กลุ่มไดค้ะแนน  90%  แลว้  
สมาชิกแต่ละคนจะไดค้ะแนนพิเศษเพิ่มอีก  5คะแนน  เป็นรางวลั  เป็นตน้ 
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2. การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  (Face  To  Face  Pronotive Interaction)  
เป็นการติดต่อสัมพนัธ์กนั แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั การอธิบายความรู้ให้แก่เพื่อนใน
กลุ่มฟัง เป็นลกัษณะส าคญัของการติดต่อปฏิสัมพนัธ์โดยตรงของการเรียนแบบร่วมมือ ดงันั้น จึง
ควรมีการแลกเปล่ียน ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อเลือก
ในส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน  (Individual  Accountability)  ความรับผิดชอบ
ของสมาชิกแต่ละบุคคล  เป็นความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละบุคคล  โดยมีการ
ช่วยเหลือส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม  โดยท่ีสมาชิกทุกคนใน
กลุ่มมีความมัน่ใจ  และพร้อมท่ีจะไดรั้บการทดสอบเป็นรายบุคคล 

4.  การใชท้กัษะระหวา่งบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย (Interdependence  and  
Small  Group  Skills)ทกัษะระหวา่งบุคคล  และทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย  นกัเรียนควรไดรั้บการ
ฝึกฝนทกัษะเหล่าน้ีเสียก่อน  เพราะเป็นทกัษะส าคญัที่จะช่วยให้การท างานกลุ่มประสบผลส าเร็จ  
นกัเรียนควรไดรั้บการฝึกทกัษะในการส่ือสาร  การเป็นผูน้ า  การไวว้างใจผูอ่ื้น  การตดัสินใจ  การ
แกปั้ญหา  ครูควรจดัสถานการณ์ท่ีจะส่งเสริมให้นกัเรียน  เพื่อให้นกัเรียนสามารถท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

5. กระบวนการกลุ่ม  (Group Process) เป็นกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอนหรือวิธีการ
ท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  นัน่คือ  สมาชิกทุกคนตอ้งท าความ
เขา้ใจในเป้าหมายการท างาน  วางแผนปฏิบติังานร่วมกนั  ด าเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผล
และปรับปรุงงาน 

 องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้ง  5 องคป์ระกอบน้ี  ต่างมีความสัมพนัธ์ซ่ึง
กนัและกนั  ในอนัท่ีจะช่วยให้การเรียนแบบร่วมมือด าเนินไปดว้ยดี  และบรรลุตามเป้าหมายท่ีกลุ่ม
ก าหนด  โดยเฉพาะทกัษะทางสังคม  ทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย  และกระบวนการกลุ่มซ่ึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งไดรั้บการฝึกฝน  ทั้งน้ีเพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิดความรู้  ความเขา้ใจและสามารถน าทกัษะ
เหล่าน้ีไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   
 อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550: 122)   กล่าวถึงองคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ไวว้า่ ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบในการใหผู้เ้รียนท างานกลุ่ม ดงัขอ้ต่อไปน้ี 

1. มีการพึ่งพาอาศยักนั  (Positive  Interdependence)  หมายถึง  สมาชิกในกลุ่มมี
เป้าหมายร่วมกนั  มีส่วนรับความส าเร็จร่วมกนั  ใชว้สัดุอุปกรณ์ร่วมกนั  มีบทบาทหนา้ท่ีทุกคนทัว่กนั  
ทุกคนมีความรู้สึกวา่งานจะส าเร็จไดต้อ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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2. มีปฏิสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดในเชิงสร้างสรรค ์ (Face  to  Face  Promotive Interaction)  
หมายถึง  สมาชิกกลุ่มไดท้  ากิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด  เช่น  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  อธิบายความรู้แก่กนั  
ถามค าถาม  ตอบค าถามกนัและกนั  ดว้ยความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 

3. มีการตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (IndividualAccountability)  
เป็นหน้าท่ีของผูส้อนที่จะต้องตรวจสอบว่า สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่อง านกลุ่ม
หรือไม่  มากนอ้ยเพียงใด  เช่น  การสุ่มถามสมาชิกในกลุ่ม  สังเกตและบนัทึกการท างานกลุ่ม  ให้
ผูเ้รียนอธิบายส่ิงท่ีตนเรียนรู้ใหเ้พื่อนฟัง  ทดสอบรายบุคคล  เป็นตน้ 

4. มีการ ฝึกทักษะการช่วย เหลือกันท า งานและทักษะการท า งานก ลุ่มย่อย
(Interdependence  and  Small  Groups  Skills) ผูเ้รียนควรไดฝึ้กทกัษะท่ีจะช่วยให้งานกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ  เช่น  ทกัษะการส่ือสาร  การยอมรับและช่วยเหลือกนัการวิจารณ์ความคิดเห็น  โดยไม่
วจิารณ์บุคคล  การแกปั้ญหาความขดัแยง้  การให้ความช่วยเหลือ  และการเอาใจใส่ต่อทุกคนอยา่ง
เท่าเทียมกนั  การท าความรู้จกัและไวว้างใจผูอ่ื้น  เป็นตน้ 

5. มีการฝึกกระบวนการกลุ่ม  (Group  Process)  สมาชิกตอ้งรับผิดชอบต่อการท างาน
ของกลุ่ม  ตอ้งสามารถประเมินการท างานของกลุ่มไดว้า่  ประสบผลส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด  เพราะ
เหตุใด  ตอ้งแกไ้ขปัญหาท่ีใด  และอย่างไร  เพื่อให้การท างานกลุ่มมีประสิทธิภาพดีกวา่เดิม  เป็น
การฝึกกระบวนการกลุ่มอยา่งเป็นกระบวนการ 

 จากองค์ประกอบส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  จึงสรุปได้ว่า  การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือนั้นมีองคป์ระกอบ 5ประการดว้ยกนั คือ  

1. มีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัโดยสมาชิกแต่ละคนมีเป้าหมายในการท างานกลุ่ม
ร่วมกนั ซ่ึงจะตอ้งพึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัเพื่อความส าเร็จของการท างานกลุ่ม 

2.  มีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในเชิงสร้างสรรค ์เป็นการให้สมาชิกไดร่้วมกนัท างาน
กลุ่มกนัอยา่งใกลชิ้ด โดยการเสนอและแสดงความคิดเห็นกนัของสมาชิกภายในกลุ่มดว้ยความรู้สึก
ท่ีดีต่อกนั 

3. มีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนหมายความวา่ สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคน
จะตอ้งมีความรับผิดในการท างานโดยท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความมัน่ใจ  และพร้อมท่ีจะไดรั้บ
การทดสอบเป็นรายบุคคล 

4. มีการใชท้กัษะกระบวนการกลุ่มยอ่ยทกัษะระหวา่งบุคคล  และทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย  
นกัเรียนควรไดรั้บการฝึกฝนทกัษะเหล่าน้ีเสียก่อน  เพราะเป็นทกัษะส าคญัท่ีจะช่วยให้การท างาน
กลุ่มประสบผลส าเร็จ  เพื่อใหน้กัเรียนจะสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5.  มีการใช้กระบวนการกลุ่มซ่ึงเป็นกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอนหรือ วิธีการท่ีจะ
ช่วยใหก้ารด าเนินงานกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ในการวางแผนปฏิบติังานและเป้าหมายใน
การท างานร่วมกนั  โดยจะตอ้งด าเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน 

 ดงันั้นการเรียนแบบร่วมมือเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีคละความสามารถ
ของผูเ้รียนเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงมีเป้าหมายในการท างานร่วมกนั โดยการใช้กระบวนการ
กลุ่ม (Group process) ท่ีเป็นกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอนหรือวิธีการเพื่อให้การด าเนินงานของ
กลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จแบ่งกลุ่มการท างานท่ีเนน้การมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual  accountability)สมาชิกภายในกลุ่มมีบทบาทหนา้ท่ี
ของแต่ละคนที่เท่าเทียมกันและชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีส าเร็จ โดยมีการสร้างความรู้สึก
พึ่งพากนัทางบวกให้เกิดข้ึนในกลุ่มผูเ้รียน (Positive interdependence)มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมกนั
ระหว่างผูเ้รียน (Face-to-face promotive interaction) ท่ีในแต่ละกลุ่มจะมีการอภิปราย  อธิบาย  
ซักถาม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเกี่ยวกบัการท างานของตน   
สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือ สนบัสนุน กระตุน้ ส่งเสริมและใหก้ าลงัใจสร้างทกัษะระหวา่งบุคคล
และทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย (Interpersonal and small group skills) การท างานกลุ่มยอ่ยจะตอ้ง
ไดรั้บการฝึกฝนทกัษะทางสังคมและทกัษะในการท างานกลุ่ม เพื่อใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1991: 10-15) พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปต ์
(2544: 6)จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1991: 10-15) 
 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 สุจิตรา  ไกรศรีวรรธนะ (2557)ได้ศึกษาผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบั
การเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวจิยัพบวา่ 1. นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการ
เรียนแบบร่วมมือร้อยละ 77.78 ของนกัเรียนทั้งหมดมีคะแนนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการ
เรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือมีเจตคติ
ต่อวชิาวทิยาศาสตร์ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 สุกญัญา จนัทร์แดง (2555) ไดศึ้กษา ผลการจดัการเรียนดว้ยชุดการสอนแบบร่วมมือท่ีมี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการท างานร่วมกนั วิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนแบบร่วมมือผลการวิจยัพบวา่ 1. ผลการเรียนรู้ทางการเรียน
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ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนแบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2.ความสามารถในการท างานร่วมกนัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนแบบร่วมมือ มีพฤติกรรมในการท างานร่วมกนัอยู่ในระดบั ดีมาก3.
ความคิดของนักเรียนเห็นต่อการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนแบบร่วมมือ อยูใ่นระดบัดีมาก  
สอดคลอ้งกบัสุกญัญา ญาติพร้อม  และสันติ วิจกัขณาลญัฉ์ (2557) ท่ีกล่าวว่า   การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งพึ่งพา ปรึกษาหารือมีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด มี
บทบาทหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรับผดิชอบ โดยท่ีสมาชิกภายในกลุ่มต้องมีทกัษะทางสังคมและทกัษะการ
ท างานกลุ่มในการเรียนรู้เพื่อแกปั้ญหาร่วมกนั ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งเลือกสรรกิจกรรม หรือเทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ใหห้ลากหลายเพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนัใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 

 กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นส่ิงสร้าง
ความสนใจหรือกระตุน้การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน ที่ตอ้งใช้ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมี
วจิารณญาณในการแกปั้ญหาเพื่อคน้หาทางเลือก หาแนวคิดในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 กระบวนการแกปั้ญหา มีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีมีขั้นตอนตามล าดบัดงัท่ีนกัการศึกษา
ไดเ้สนอไวด้งัน้ี 1) ขั้นระบุปัญหา คือการหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง
2)  ขั้นวเิคราะห์ปัญหา คือการพิจารณาแยกแยะวา่ปัญหามีสาเหตุจากส่ิงใด 3) ขั้นคน้หาแนวทางใน
การแกปั้ญหา คือการหารแนวทางหาทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด 4) ขั้นปฏิบติัการแกปั้ญหา
คือการแกปั้ญหาตามท่ีไดว้างแผน 5) ขั้นสรุปประเมินผลการแก้ปัญหา คือการตรวจสอบผลท่ีได้
จากการแกปั้ญหา 6) ขั้นประยุกตช์ก้ารแก้ปัญหา การน าวิธีการที่ได้จากการแก้ปัญหาไปใช้ใน
สถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกนั (Polya, 2009:6-22; Robert H. Ennis, 1996: 13-16; Bluner, 1976: 89-
100; Guilford, 1982: 9; Weir, 2005: 18; Dewey, 2007: 1-2) 
 
ความคิดสร้างสรรค์  (Creative Thinking) 
 ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) เป็นความสามารถทางการคิดอยา่งหน่ึงของ
สมองมนุษย ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในตวับุคคลทุกคนอาจจะมีมากหรือน้อยแตกต่างกนัไปมีนกัจิตวิทยา
และนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของความคิดสร้างสรรคไ์ว ้ดงัน้ี  
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 ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองเป็นความสามารถท่ีจะคิดไดก้วา้งไกล
หลายทิศทางหรือท่ีเรียกวา่แบบอเนกนยั (Divergent thinking) ซ่ึงลกัษณะความคิดเช่นน้ี จะน าไปสู่
การคิดประดิษฐ์แปลกใหม่รวมถึงการคิดค้นพบวิธีการแก้ปัญหา ไดส้ าเร็จอีกด้วย ความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นจินตนาการประยุกต ์(Applied imagination) คือเป็นจินตนาการท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อ
แกปั้ญหาท่ีมนุษยป์ระสบอยูมิ่ใช่เป็นจินตนาการท่ีฟุ้งซ่านเล่ือนลอยโดยทัว่ไปความคิดจินตนาการ
จึงเป็นลกัษณะส าคญัของความคิดสร้างสรรคใ์นการน าไปสู่ผลผลิตท่ีแปลกใหม่และเป็นประโยชน์ 
ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นลกัษณะภายในตวับุคคลท่ีสามารถจะคิดไดห้ลายแง่หลายมุม และผสมผสานจน
ไดผ้ลผลิตใหม่ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์กว่า เป็นลกัษณะการคิดท่ีหาค าตอบหลายๆค าตอบในการตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้าซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีมกัจะเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีมีอิสระในการตอบสนอง จึงจะสามารถตอบไดม้าก 
เกิดข้ึนไดโ้ดยไม่มีขอบเขตจ ากดั บุคคลสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในหลายแบบและผลของ
ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดข้ึนนั้นมีมากมายไม่มีขอ้จ ากดัเช่นกนั และมีความสามารถเช่ือมโยง
สัมพนัธ์องค์ประกอบในแบบใหม่ๆได ้และถา้ส่ิงท่ีน ามาเช่ือมโยงกนันั้นมีความห่างไกลกนัมาก
เพียงใดการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ก็มีความสร้างสรรคม์ากข้ึนเพียงนั้น คนท่ีมีความคิดสร้างสรรคคื์อคน
ท่ีสามารถคิดอะไรไดอ้ยา่งสัมพนัธ์กนัเป็นลูกโซ่ยิ่งคิดไดม้ากเท่าไรยิ่งแสดงศกัยภาพดา้นความคิด
สร้างสรรค์มากเท่านั้นและความคิดสร้างสรรค์ น้ีจะประกอบดว้ยความคล่องในการคิด (Fluency) 
ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) และความคิดแปลกใหม่ (Originality) คนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวจะตอ้ง
เป็นคนกลา้คิด ไม่กลวัถูกวพิากษว์จิารณ์และมีอิสระในการคิด (Guilford, 1959: 389; Osborn, 1957: 
23; Anderson, 1959: 7; Getzels and Jackson, 1962: 455-460; Torrance, 1971: 211; Mednick, 
2004: 196; Wallach and Kogan, 2010: 18) 
 สรุปไดว้า่ความคิดสร้างสรรคจึ์งหมายถึงความสามารถของบุคคลในการคิดตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์หรือปัญหาท่ีมีการประยุกตใ์ชจิ้นตนาการ เพื่อแกปั้ญหา ท่ีตนเองประสบ ท่ีเป็นความ
แปลกใหม่ และมีคุณค่าท่ีสามารถคิดดดัแปลงปรุงแต่งผสมผสานความคิดเดิมให้เกิดเป็นส่ิงท่ีแปลก
ใหม่ และเป็นประโยชน์ 
 
ความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์  
 ความคิดสร้างสรรคมี์ความส าคญัเพราะเป็นวิธีการคิดท่ีจะช่วยให้บุคคลมีความสามารถ
ในการคิดเข้าใจปัญหาสามารถแก้ไขและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนท าให้บุคคล
สามารถแกปั้ญหาไดดี้ ซ่ึงไดมี้ผูก้ล่าวถึงความส าคญัของความคิดสร้างสรรคไ์วห้ลายท่านดงัน้ี 
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 Hurlock (2009: 319) กล่าวถึงความส าคญัของความคิดสร้างสรรค์ไวว้่า ความคิด
สร้างสรรคใ์ห้ความสนุกความสุขและความพอใจแก่ผูเ้รียนและมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของผูเ้รียน
มากไม่มีอะไรท่ีจะท าให้ผูเ้รียนรู้สึกหดหู่ใจไดเ้ท่ากบังานสร้างสรรค์ของเขาถูกต าหนิถูกดูถูกหรือ
ถูกวา่ ส่ิงท่ีเขาสร้างข้ึนนั้นไม่มีคุณค่า  
 Jersild (2009: 153–158) กล่าวไวว้่า ความคิดสร้างสรรค์มีความส าคญัต่อการเรียนท่ี
ส่งเสริมผูเ้รียนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

1. ช่วยส่งเสริมสุนทรียภาพ ผูเ้รียนจะช่ืนชมและมีทศันะคติท่ีดีต่อส่ิงต่างๆ ท่ีเขาคิด
ข้ึนมาซ่ึงผูส้อนควรท าเป็นตวัอย่าง โดยการยอมรับและช่ืนชมในผลงานของผูเ้ รียนการพฒันา
สุนทรียภาพแก่ผูเ้รียนโดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเห็นวา่ ผลงานท่ีผูเ้รียนคิดหรือสร้างข้ึนมามีความหมาย
ส าหรับตวัเขา และส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัสังเกตส่ิงท่ีแปลกจากส่ิงธรรมดาสามญั ให้ไดย้ินในส่ิงท่ี
ไม่เคยไดย้นิและหดัใหผู้เ้รียนสนใจในส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 

2. เป็นการผอ่นคลายอารมณ์ การท างานอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นการผอ่นคลายอารมณ์ ลด
ความกดดนั ความคบัขอ้งใจ และลดความกา้วร้าว  

3. สร้างนิสัยในการท างานท่ีดี ในขณะท่ีผูเ้รียนท างานผูส้อนควรสอนระเบียบและนิสัย
ท่ีดีในการท างานควบคู่ไปดว้ยเช่น หดัใหผู้เ้รียนรู้จกัเก็บส่ิงของใหเ้ป็นท่ี ลา้งมือเม่ือท างานเสร็จ  

4. การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาผูเ้รียนส่วนใหญ่จะชอบท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
เขาไดใ้ช้จินตนาการในการสร้างส่ิงใหม่ๆ ดงันั้นผูส้อนจึงควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ช้จินตนาการ
ของเขาในการพฒันาการทดลองสร้างส่ิงใหม่เช่น ฝึกให้ผูเ้รียนสมมติตนว่าเป็นนกัก่อสร้างหรือ
สถาปนิก  

 
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์  
 นกัจิตวทิยาและนกัการศึกษา ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคไ์ว ้ดงัน้ี  
 Guilford (1991: 125-143) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี  

1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ล ักษณะความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา หรือความคิดง่ายๆ ท่ีเป็นความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  

2. ความคิดคล่องตวั (Fluency) หมายถึง เป็นความคิดในเร่ืองเดียวกนัท่ีไม่ซ ้ ากนั ใน
องคป์ระกอบน้ีความคิดจะโลดแล่นออกมามากมาย  

3. ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิดท่ีพยายามคิด
ไดห้ลายอย่างต่างๆ กนั เช่น ประโยชน์ของก้อนหินมีอะไรบา้ง หรือความคิดยืดหยุ่นดา้นการ
ดดัแปลงส่ิงต่างๆ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์  
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4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็นความคิดท่ีตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัและมี
รายละเอียดท่ีสามารถท าใหค้วามคิดสร้างสรรคน์ั้นสมบูรณ์ข้ึนได ้ 

 ดาลตนั (Dalton, 1988: 5-6) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรคมี์องคป์ระกอบ 8 ประการ โดย 
4 องค์ประกอบแรกเป็นความสามารถทางสติปัญญาและ 4 องค์ประกอบหลงัเป็นความสามารถ
ทางดา้นจิตใจและความรู้สึก ดงัน้ี  

1. ความคิดริเร่ิม (Originality)  
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)  
3. ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility)  
4. ความประณีตหรือความละเอียดลออ (Elaboration)  
5. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity)  
6. ความสลบัซบัซอ้น (Complexity)  
7. ความกลา้เส่ียง (Risk - taking)  
8. ความคิดค านึงหรือจิตนาการ (Imagination) 

 อารี พนัธ์มณี  (2540) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดได้
กวา้งไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว่าลกัษณะการคิดแบบอเนกนยัหรือการคิดแบบกระจาย (Divergent 
thinking) ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลกัษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิด
ธรรมดาหรือท่ีเรียกวา่ wild idea เป็นความคิดท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม ความคิดริเร่ิม
อาจเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดดัแปลง และประยกุตใ์หเ้กิดเป็นส่ิงใหม่  

2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
ค าตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณท่ีมากในเวลาท่ีจ ากดั แบ่งออกเป็น  

2.1 ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยค า (Word fluency) เป็นความสามารถในการใช้
ถอ้ยค าอยา่งคล่องแคล่วนัน่เอง  

2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพนัธ์ (Associational fluency) เป็น
ความสามารถท่ีหาถอ้ยค าท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยกนัไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด  

2.3 ความคล่องแคล่วทางดา้นการแสดงออก (Expressional fluency) เป็นความสามารถ
ในการใชว้ลีหรือประโยค กล่าวคือ สามารถท่ีจะน าค ามาเรียงกนัอย่างรวดเร็วเพื่อให้ไดป้ระโยคท่ี
ตอ้งการ  

2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคิดส่ิงท่ี
ตอ้งการภายในเวลาที่ก  าหนด ความคล่องในการคิดมีความส าคญั ต่อการแกปั้ญหาเพราะในการ
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แกปั้ญหาจะตอ้งแสวงหาค าตอบหรือวิธีแกไ้ขหลายวิธีและตอ้งน าวิธีการเหล่านั้นมาทดลองจนกวา่
จะพบวธีิการท่ีถูกตอ้งตามท่ีตอ้งการ 

3. ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบ
ไดห้ลายประเภทและหลายทิศทางซ่ึงแบ่งออกเป็น  

3.1 ความคิดยืดหยุน่ท่ีเกิดข้ึนทนัที (Spontaneous flexibility) เป็นความสามารถท่ีจะ
คิดไดห้ลากหลายอยา่งอิสระ  

3.2 ความคิดยืดหยุน่ดา้นการดดัแปลง (Adaptive flexibility) ซ่ึงเป็นความสามารถท่ี
จะคิดไดห้ลากหลายและสามารถคิดดดัแปลงจากส่ิงหน่ึงไปเป็นหลายส่ิงได ้ 

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเพื่อ
ตกแต่งหรือขยายความคิดหลกัใหไ้ดค้วามหมายสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

  จากองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ท่ีกล่าวมาในเบ้ืองตน้สรุปไดว้่าพฤติกรรมท่ี
เป็นความคิดสร้างสรรคน้ี์เป็นความสามารถทางการคิดหลายทิศทาง (Divergent thinking) ท่ีควร
ประกอบดว้ยความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยดืหยุน่ และความคิดริเร่ิม  

 
 ลกัษณะของบุคคลทีม่ีความคิดสร้างสรรค์  

 Torrance (1962: 81–82) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบับุคลิกภาพของคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
สูงจากการศึกษาพบวา่ คนท่ีมีความคิดสร้างสรรคสู์งเป็นคนท่ีมีความคิดแปลกไปจากคนอ่ืนและมี
ผลงานท่ีท าไม่ซ ้ าแบบใคร  

 Cropley(1966: 124) กล่าววา่ ผูมี้ความคิดสร้างสรรคจ์ะประกอบดว้ยลกัษณะท่ีส าคญั 4 
ประการ คือ มีประสบการณ์ท่ีกวา้งขวาง (Procession of wide categories) เตม็ใจและพร้อมท่ีจะเส่ียง 
(Willingness to take risks) เต็มใจและพร้อมท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้ (Willingness to have ago) และ
สามารถท่ีจะยดืหยุน่ความคิดไดอ้ยา่งคล่องแคล่วในระดบัสูง  

 Rice (2007: 69) กล่าวถึง ลกัษณะคนท่ีมีความคิดสร้างสรรคมี์ลกัษณะ ดงัน้ี  
1. เป็นคนท่ีมีไหวพริบ  
2. มีความสามารถในการประยุกต์ การตอบสนองท่ีแสดงออกถึงความคิดริเร่ิมและมี

ความยดืหยุน่  
3. มีอิสระในการคิดและแสดงออก  
4. สนใจท่ีจะมีประสบการณ์ต่างๆ สังเคราะห์ส่ิงท่ีไดพ้บเห็นรวมกบัความรู้สึกภายในใจ  
5. มีความสามารถในการหยัง่รู้  
6. มีความรู้เก่ียวกบัทฤษฎี และเขา้ใจคุณค่าของความงาม  
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7. รู้จกัตนเอง เขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายของส่ิงต่าง ๆ  
8. เขา้ใจในสภาพของตนในกระบวนการท่ีตนมีส่วนร่วมปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด

สร้างสรรค ์ 
 ประสาท อิศรปรีดา (2538: 8–9) กล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคว์่า

ความคิดสร้างสรรคไ์ม่วา่จะอยูใ่นระดบับุคคล ระดบักลุ่มหรือระดบัสังคมก็ตาม จะข้ึนอยูก่บัปัจจยั 
2 ส่วน คือ  

1. ปัจจยัท่ีเป็นส่วนของความสามารถ (Abilities) ทกัษะทางการคิด (Skills) ซ่ึงเป็น
ศกัยภาพท่ีมีอยูภ่ายในตวับุคคล  

2. ปัจจยัทางแรงจูงใจ (Motivation) ท่ีอาจเกิดจากการกระตุน้จากภายนอกอีกส่วนหน่ึง 
บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์จะตอ้งมีปัจจยัหลายๆอยา่งท่ีเอ้ือซ่ึงกนัและกนัเสมอนัน่คือไม่เพียงแต่มี 
แรงจูงใจ มีทกัษะ หรือความสามารถท่ีจะคิดสร้างสรรคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่
จะตอ้งมีศกัยภาพทางการคิด (Cognitive) มีความอดทน ความอยากรู้อยากเห็น กลา้เส่ียง ซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะทางอารมณ์  
 
ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ 
 วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีประกอบดว้ยเน้ือหาและกระบวนการหากนกัเรียนมีทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นผูมี้กระบวนการคิดเพื่อแสวงหาความรู้ดังนั้นในการคิด
สร้างสรรค ์จึงตอ้งอาศยัทกัษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงก่อให้เกิดการพฒันาทางดา้นสติปัญญา
การแกปั้ญหาและการคน้พบความรู้ใหม่ไดมี้นกัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ให้ความหมายไวห้ลายท่าน
(กรมวชิาการ, 2544) 
 ความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ จึงหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้      
ท่ีอาศยัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพฒันาทางด้านสติปัญญาและการ
คน้หาความรู้ใหม่ๆและคน้หาวธีิการแกปั้ญหาโดยการน าทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้
ในการแกปั้ญหาโดยเป็นผลผลิตของความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ท่ีเนน้ถึงผลผลิตท่ีมีคุณค่า
ซ่ึงมีส่วนผลกัดนัให้โลกเจริญไปขา้งหนา้อย่างไม่หยุดย ั้ง (ณัฎพงษ ์เจริญพิทย,์ 2539: 45;  ประกิต 
นามโคตร, 2530: 56; Piltz and Sund; สุปรียา ล าเจียก, 2522: 18, อา้งอิงมาจาก Piltz and Sund.n.d.) 
 กมัปนาท วชัรธนาคม (2534: 67) ได้เสนอแนวทางปฏิบตัิเพื่อส่งเสริมการพฒันา
ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ดงัน้ี 

1. ใหก้ารยอมรับผลงานท่ีใชค้วามคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 
2. สนบัสนุนแนวความคิดใหม่ 
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3. สนบัสนุนใหน้กัเรียนไดช้มการสาธิตและไดท้ าการทดลองดว้ยตนเอง 
4. ก าหนดใหน้กัเรียนท างานในลกัษณะท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค์ 
5. สนบัสนุนงานโครงการหรืองานวจิยัท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นความคิดสร้างสรร์ 
6. จดัการเรียนการสอนท่ีเป็นแบบสืบเสาะหาความรู้ 
7. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดฝึ้กการใชค้วามคิดจากภาพปริศนาทางวทิยาศาสตร์ 
8. ผูส้อนจะตอ้งคิดสร้างสรรคว์ิธีการสอนดว้ยตนเอง 
9. เปิดโอกาสให้นกัเรียนเร่ิมและรับผิดชอบในการพิจารณาหัวขอ้การเรียนท่ีนกัเรียน

สนใจและปรารถนาท่ีจะเรียน 
10. ไม่เนน้งานท่ีเป็นทีมมาเกินไป 
11. สนบัสนุนการผลิตหรือการปรับปรุงเคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ 
12. แสดงผลงานท่ีมีลกัษณะสร้างสรรคซ่ึ์งผลิตโดยนกัเรียนอ่ืนใหน้กัเรียนในชั้นไดท้ราบ 
13. ส่งเสริมการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรคห์ลายๆรูปแบบ เช่นการทดลองศิลปะ

และการประพนัธ์ เป็นตน้ 
14. ส่งเสริมการสืบเสาะหาความรู้ การคิดคน้และการประดิษฐส่ิ์งใหม่ 
15. ปรับปรุงช่วงเวลาในการอภิปรายปัญหาต่างๆในชั้นเรียนใหเ้หมาะสม 

          ณฎัพงษ ์เจริญพิทย ์(2539: 54) ไดเ้สนอแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ไวด้งัน้ี 

1. พึงให้การส่งเสริมแรงดว้ยการยกย่องหรือแสดงความยินดีตามความเหมาะสมในทุก
โอกาสท่ีบุคคลแสดงออกวา่มีความคิดหรือกระท าท่ีสร้างสรรคใ์นทางวทิยาศาสตร์ 

2. พึงกระตุน้ให้บุคคลแสดงออก ซ่ึงจินตนาการในทางวิทยาศาสตร์ในลกัษณะท่ีสัมพนัธ์
กบัการคิดแบบอเนกนัยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่น การตอบค าถามการสัมผสัหรือส ารวจ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความหลากหลาย 

3. พึงยอมรับการแสดงออกและผลงานทางวทิยาศาสตร์ท่ีมีลกัษณะแปลกประหลาดของ
บุคคลและพึงถือวา่ค าถามการแสดงออกและผลงานท่ีมีลกัษณะดงักล่าวมีคุณค่าดว้ยจริงใจ 

4. พึงตอบค าถามทางวทิยาศาสตร์ท่ีมีเน้ือหาสาระแปลกๆ อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยความ
ตั้งใจดว้ยความอบอุ่นและเป็นกนัเอง 

5. พึงให้ก าลังใจประคับประคองและช่วยเหลือแนะน าในทุกโอกาสท่ีบุคคลย ัง           
ไม่ประสบความส าเร็จหรือมีความลม้เหลวในการคิดการแสดงออกและการกระท าเชิงสร้างสรรค์
ทางวทิยาศาสตร์ 
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6. พึงให้โอกาสสูงสุดแก่บุคคลท่ีมีวุฒิภาวะทางความคิดต ่ากว่าได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนและด าเนินการในกิจกรรมต่างๆในทางวทิยาศาสตร์อยา่งเหมาะสม 

7. พึงให้โอกาสบุคคลได้มีโอกาสเรียนรู้เร่ืองราวทางวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมท่ี
หลากหลายเช่น การทดลอง การส ารวจ การอ่าน การทศันศึกษารวมทั้งให้มีโอกาสถ่ายทอดและ
แลกเปล่ียนความคิดกบับุคคลอ่ืน 

 อารี พนัธ์มณี (2537: 185-187) กล่าววา่ การวดัความคิดสร้างสรรคไ์ม่เพียงแต่จะท าให้
ทราบระดบัความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเป็นข้อมูลให้สามารถจดัโปรแกรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมให้สอดคลอ้งเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องเด็กให้สูงยิ่งข้ึนเท่านั้นแต่ยงัสามารถ
สกดักั้นอุปสรรคต่อการพฒันาความคิดสร้างสรรคไ์ดด้ว้ยนบัวา่ผลของการวดัความคิดสร้างสรรค์
จะท าให้การพฒันาความคิดสร้างสรรคไ์ดส้มบูรณ์ข้ึนส าหรับวิธีการวดัความคิดสร้างสรรคข์องเด็กนั้น 
อารี พนัธ์มณี ไดส้รุปไวด้งัน้ี  1) การสังเกต หมายถึงการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกเชิง
สร้างสรรคศึ์กษาจากแบบต่างๆของความคิดจินตนาการ และไดใ้ชว้ิธีการสังเกตเป็นวิธีการวดัวิธีหน่ึง
ในหลายๆวธีิเช่นการวดัความคิดจินตนาการของเด็กจากพฤติกรรมการเล่น และการท ากิจกรรมโดย
สังเกตพฤติกรรมการเลียนแบบ การทดลอง การปรับปรุงและตกแต่งส่ิงต่างๆ การแสดงละครการ
ใชค้  าอธิบาย และบรรยายให้เกิดภาพพจน์ชดัเจน ตลอดจนการเล่านิทานการแต่งเร่ืองใหม่ การเล่น
และคิดเกมใหม่ๆ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีแสดงความรู้สึกซาบซ้ึงต่อความสวยงาม เป็นตน้หรือใชก้าร
สังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมบา้น การตั้งช่ือแปลกๆ ลกัษณะการเป็นผูน้ าการสร้างหรือต่อไม่บล็อก
ของเด็ก 2)การวาดภาพ หมายถึง การให้เด็กวาดภาพจากส่ิงเร้าท่ีก าหนดเป็นการถ่ายทอดความคิด
เชิงสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปธรรมและสามารถส่ือความหมายได้ส่ิงเร้าท่ีก าหนดให้เด็กอาจเป็น
วงกลม สีเหล่ียมแลว้ใหเ้ด็กวาดภาพต่อเติมให้เป็นภาพ3)รอยหยดหมึก หมายถึงการให้เด็กไดดู้ภาพ
รอยหมึกแล้วคิดตอบจากภาพท่ีเด็กเห็น มกัใชเ้ด็กวยัประถมศึกษาเพราะเด็กสามารถอธิบายไดดี้ 4) 
การเขียนเรียงความและงานศิลปะ หมายถึงการให้เด็กเขียนเรียงความจากหวัขอ้ท่ีก าหนด และการ
ประเมินจากงานศิลปะนักเรียนนักจิตวิทยามีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ เด็กในวยัประถมศึกษามี
ความส าคญัยิ่งหรือเป็นจุดวิกฤติของการพฒันาความคิดสร้างสรรค์เด็กมีความสนใจการเขียน
สร้างสรรค์และแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในงานศิลปะจากการศึกษาประวติับุคคลส าคญัของนัก
ประดิษฐน์กัวิทยาศาสตร์เอกของโลก  5)แบบทดสอบ หมายถึงการให้เด็กท าแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์มาตรฐานซ่ึงเป็นผลมาจากการวิจัยเก่ียวกับธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคมี์ทั้งใชภ้าษาเป็นส่ือ และท่ีใชภ้าพเป็นส่ือเพื่อเร้าให้เด็กแสดงออก
เชิงสร้างสรรค ์แบบทดสอบมีการก าหนดเวลาดว้ยปัจจุบนัก็เป็นท่ีนิยมใชก้นัมากข้ึน  
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        อารี พนัธ์มณี(2540)ได้สรุปลกัษณะและพฒันาการความคิดสร้างสรรค ์ของเด็กอาย ุ
6-12 ไวด้งัน้ี 
 อาย ุ6-8 ปี จินตนาการทางความคิดสร้างสรรคข์องเด็กเปล่ียนไปสู่ความเป็นจริงมากข้ึน 
เยาพยายามท่ีจะบรรยายออกมาแม้ในขณะที่เขาเล่น เด็กวยัน้ีรักการเรียนรู้มากดังนั้ นการจดั
ประสบการณ์ท่ีทา้ทายและสนุกสนานให้เด็กวยัน้ี ย่อมช่วยพฒันาการความอยากรู้อยากเห็นให้แก่
เด็ก ควรสนบัสนุนใหเ้ด็กเล่นบทบาทสมมุติและมีกิจกรรมร่วมกบัผูใ้หญ่ 
 อายุ 8-10 ปี ใช้ทกัษะหลายดา้นเพื่อสร้างสรรคแ์ละสามารถคน้พบวิธีการต่างๆท่ีจะใช้
ความสามารถเฉพาะตวัของเขาสร้างผลงานสร้างสรรค์เด็กสามารถวางโครงการระยาวท่ีตนสนใจ
และไดรั้บการสนบัสนุนให้ท า เด็กสามารถท่ีจะถามเพื่อเพิ่มพูนความรู้และได้คน้หาความจริงได้
มากข้ึน 
 อาย1ุ0-12 ปี เด็กชอบการส ารวจคน้ควา้ เด็กผูห้ญิงชอบการอ่านหนงัสือและล่นบทบาท
สมมุติ  เด็กผูช้ายชอบเรียนจากประสบการณ์ตรง ช่วงเวลาของความสนใจจะนานข้ึน ความสามารถ
ทางศิลปะและดนตรีจะพฒันาเร็วเด็กจะชอบทดลองทุกส่ิงทุกอย่างเพื่อประสบการณ์แต่มกัขาด
ความมัน่ใจของในผลงานของตนเอง ควรให้โอกาสเด็กไดส้ ารวจ ไดส้ร้างไดก้ระท าส่ิงต่างๆดว้ย
ตนเอง เป็นช่วงเวลาส าหรับใหเ้ด็กได้เรียนรู้การท างานยากเร่ือยๆเด็กวยัน้ีจะมีความคิดสร้างสรรค์
ลดลงบางช่วงซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนเด็กตอ้งท าตามกฎเกณฑ์ท่ีสังคม
ก าหนด ขาดโอกาสแสดงความคิดเห็น 
  จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ การวดัความคิดสร้างสรรคจ์ะท าให้ทราบระดบัความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กและเป็นขอ้มูลให้สามารถจดัโปรแกรมการเรียนการสอนและกิจกรรมให้สอดคล้องเพื่อ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้สูงข้ึนและสามารถสกดักั้นอุปสรรคต่อการพฒันาความคิด
สร้างสรรคไ์ดด้ว้ย 
 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เป็นความสามารถทางการคิดของมนุษย ์ในการแสวงหา
ค าตอบและวิธีแกปั้ญหา เป็นการคิดท่ีมีระบบเป็นกระบวนการท่ีครบวงจร ท่ีเกิดจากการหยัง่รู้ดว้ย
ตนเอง ประกอบด้วยทกัษะหลายๆ  ทกัษะ ที่สามารถพฒันาได้ด้วยการฝึกจนช านาญ เป็น
ความสามารถอยา่งหน่ึงของบุคลซ่ึงหมายถึง การรับรู้ ท าความเขา้ใจกบัปัญหาและการคิดหาเหตุผล 
เพื่อแสวงหาทางเลือกมาปฏิบติัในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ซ่ึงต่างจากส่ิงท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงมี
มากกวา่หน่ึงแนวคิดหรือหน่ึงวธีิวธีิท่ีแปลกใหม่จากเดิม ประกอบดว้ยความคิดเอกนยั และอเนกนยั
ในรูปแบบและวธีิการท่ีส่งเสริมกนั เป็นความคิดท่ีมีประโยชน์เป็นการช่วยเหลือผูแ้กปั้ญหาดว้ยการ
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ใชค้วามคิดสร้างสรรค์ในการน าไปสู่เป้าหมายดว้ยความส าเร็จ สามารถเอาชนะอุปสรรคและเป็น
การส่งเสริมพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีสร้างสรรค์ และท าให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดโ้ดยง่าย  สมศกัด์ิ ภูวิภาดาวรรธน์ (2537) Olson (2539) ประสาร มาลากุล 
ณ อยุธยา (2537) Isaksen (1995:52, อ้างถึงใน พชัรา พ่มพชาติ 2553) (Dorval, Isaken and 
Treffinger,  2003) พชัรา พุ่มพชาติ (2553) มิเชลและโควาลิค  (Mitchel and Kowalik, 1999: 4) ได้
กล่าววา่การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เป็นวธีิการคิดและการแสดงพฤติกรรมมอยา่งหน่ึงท่ีประกอบดว้ย  

1. การสร้างสรรค ์(Creative) หมายถึง ความคิดท่ีประกอบดว้ยลกัษณะท่ีแปลกใหม่หรือ
ลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงผูส้ร้างสรรคจ์ะตอ้งมีอยา่งนอ้ยหน่ึงชนิดในการหาค าตอบ 

2. ปัญหา (Problem) หมายถึงสภาพการณ์ท่ีแสดงออกถึงความทา้ทาย โอกาสหรือส่ิงท่ี
ตอ้งใหค้วามสนใจ 

3. การแกไ้ข(Solving) หมายถึงวิธีการในการวางแผนท่ีจะตอบค าถามด าเนินการ ประชุม
หรือตดัสินปัญหา 

 การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์จึงหมายถึง  ความสามารถของบุคคลท่ีมีการรับรู้ท าความ
เขา้ใจขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบัปัญหา โดยใชก้ระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบท่ีมีการ
ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์  เพื่อค้นหาแนวคิดใหม่ๆ ร่วมกบัขอ้เท็จจริงท่ีมีอยูม่าใชใ้นการ
แกปั้ญหา เพื่อหาค าตอบและทางเลือกท่ีมีคุณค่าในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
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ตารางท่ี 14  ผลการสังเคราะห์นิยามของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

สมศกัด์ิ 
ภูวภิาดาวรรณ์ 

ประสาร มาลา
กุลณอยธุยา 

ออลสัน ไอซคัเคน มิเชลและ 
โควาลิค 

พชัรา พุม่พชาติ ผูว้จิยั 

ความคิดสร้างสรรคส่ิ์ง
ต่างๆ ท่ีมีความแปลก
ใหม่หลากหลาย ไดจ้าก
การคิดสร้างสรรค ์ทั้ง
ดา้นการคิดคล่อง ริเร่ิม 
ยดืหยุน่ และ
ละเอียดลออซ่ึงเป็น
ความคิดสร้างสรรคข์ั้น
ปฐมภูมิ แลว้จึงพิจาณา
น าไปปรับใชใ้นการ
แกปั้ญหาขั้นทุติยภูมิ 

การคิดท่ีมุ่งหาค าตอบ
และวิธีท่ีแปลกใหม่จาก
เดิม มีคุณประโยชน์
ประกอบดว้ยความคิดเอก
นยั และอเนกนยัใน
รูปแบบ และวิธีการท่ี
ส่งเสริมกนัอยา่ง
เหมาะสม เป็น
ความสามารถทางการคิด 
ท่ีมีกระบวนการครบ
วงจรจนไดค้  าตอบ 

 

ความสามารถทางการคิด
ของมนุษย ์ในการ
แสวงหาค าตอบและวิธี
แกปั้ญหา จากการคิดท่ีมี
ระบบและการคิดท่ีเกิด
จากการหย ัง่รู้ดว้ยตนเอง 
เป้นกระบวนการท่ี
ประกอบดว้ยทกัษะ
หลายๆทกัษะ ท่ีสาม
สามารถพฒันาไดด้ว้ยการ
ฝึกจนช านาญ 
เช่นเดียวกบัการพฒันา
ทกัษะกีฬา โดยอาศยัทั้ง
ความสามารถเฉพาะตวั
และการฝึกฝนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

การคิดท่ีมุ่งหาค าตอบ
และวิธีท่ีแปลกใหม่จาก
เดิม มีคุณประโยชน์
ประกอบดว้ยความคิด
เอกนยั และอเนกนยัใน
รูปแบบ และวิธีการท่ี
ส่งเสริมกนัอยา่ง
เหมาะสม เป็น
ความสามารถทางการ
คิด ท่ีมีกระบวนการ
ครบวงจรจนไดค้  าตอบ 

 

วิธีการคิดท่ีประกอบดว้ย 
ความสร้างสรรคปั์ญหา 
การแกไ้ข 

ความสามารถอยา่งหน่ึง
ของบุคลซ่ึงหมายถึง การ
รับรู้ ท  าความเขา้ใจกบั
ปัญหาและการคิดหา
เหตุผล เพื่อแสวงหา
ทางเลือกมาปฏิบติัในการ
แกปั้ญหาดว้ยวิธีการใหม่
ซ่ึงต่างจากส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม 
หลากหลายมากกวา่หน่ึง
แนวคิดหรือหน่ึงวิธี 

 

ความสามารถของบุคคลท่ีมีการ
รับรู้ท าความเขา้ใจขอ้เทจ็จริงท่ี
เก่ียวกบัปัญหา โดยใช้
กระบวนการปฏิบติัอยา่งเป็น
ขั้นตอนเป็นระบบท่ีมีการ
ประยกุตใ์ชค้วามคิด
สร้างสรรค ์ เพื่อคน้หาแนวคิด
ใหม่ๆ ร่วมกบัขอ้เทจ็จริงท่ีมีอยู่
มาใชใ้นการแกปั้ญหา เพ่ือหา
ค าตอบและทางเลือกท่ีมีคุณค่า
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

 



129 

 

รูปแบบและกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้มีนักวิจ ัยหลายคนท าการศึกษา ท่ีพบว่า
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์มีขั้นตอน กระบวนการท่ีชดัเจน เพื่อหาค าตอบ ดงัน้ี 
 รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ของ Osborn  ปี 1953 

 Osborn วา่เป็นตน้ก าเนิดของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรครู์ปแบบแรก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การก าหนดทิศทาง (Orientation)การช้ีใหเ้ห็นปัญหาท่ีชดัเจน 
2. การเตรียมการ (Preparation)การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. การวเิคราะห์ (Analysis)การน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมาวเิคราะห์ใหช้ดัเจน 
4. การตั้งสมมุติฐาน (Hypothesis)การเลือกแนวทางในความคิดวธีิการ 
5. การบ่มเพาะความคิด (Incubation)การท าใหค้วามคิดกระจ่างและชดัเจน 
6. การสังเคราะห์(Synthesis)การรวบรวมความคิดต่างๆเขา้ดว้ยกนั 
7. การตรวจสอบข้อเท็จจริง (Verification)  การพิจารณาผลลัพธ์ของความคิดต่างๆ 

รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง  Osborn ปี 1963 
 ในปี ค.ศ. 1963 Osborn ไดย้อ่ขั้นตอน 7 ขั้น ของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เป็น 3 

ขั้นตอน ดงัน้ี  
1. การค้นหาความจริง (Fact Finding )เป็นการระบุและช้ีให้เห็นถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงและ

จดัเตรียมดว้ยการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง 
2. การค้นหาความคิด (Idea Finding)เป็นการก าหนดโคร่งร่างความคิดชัว่คราวและการ

พฒันาความความคิดท่ีประกอบด้วยการคดัเลือกการทบทวนขั้นตอนแก้ไขและการประกอบเขา้
ดว้ยกนั 

3. การค้นหาคําตอบ (Solution Finding) เป็นการประเมินท่ีหาค าตอบท่ีแทจ้ริง และให้
การยอมรับดว้ยการตดัสินและเป็นการน าค าตอบขั้นตอนสุดทา้ยไปใช้ (Isaksen and Treffinger,  
2004: 75-101) 
 
รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ Torranceปี 1965 
 รูปแบบการแก้ปัญหาของ Torrance  เป็นรูปแบบการแก้ปัญหาดว้ยวธีิการสร้างสรรค์
เพื่อใหเ้กิดผลงานท่ีแปลกใหม่ เป็นวิธีการท่ีตอ้งการแกปั้ญหาประกอบกบัโครงสร้างทางสติปัญญา
ท่ีมีความพยายามในการแก้ปัญหาในลกัษณะของการคิด แบบอเนกนยัท่ีน าไปสู่การสร้างสรรคไ์ด้
อย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อให้แกปั้ญหาตั้งตน้ท่ียุ่งเหยิง สับสนสู่การแกปั้ญหาท่ี
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สร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้มีพฤติกรรมท่ีสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นการปฏิบติัของ
ความรู้การจินตนาการ การประเมินท่ีเป็นผลลิตใหม่ของความคิดใหม่ท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่า
ต่อตนเองและสังคม 
 กระบวนการแกปั้ญหาของ Torrance มี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี (อารี พนัธ์มณี, 2540: 7, อา้งถึงใน 
Torrance, 1965: 1-200) 

 ขั้นที ่1 การค้นหาความจริง (Fact -Finding ) 
 ขั้นน้ีเร่ิมตั้งแต่การเกิดความรู้สึกกงัวลมีความสับสนวุ่นวาย (Mess) เกิดข้ึนในจิตใจแต่
ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรจากจุดน้ีก็พยายามตั้งสติและหาขอ้มูลพิจารณาดูวา่ ความวุน่วาย
สับสนและส่ิงท่ีท าใหก้งัวลใจนั้นคือะไร 

 ขั้นที ่2 การค้นพบปัญหา (Problem - Finding) 
 ขั้นน้ีเกิดต่อจากขั้นท่ี 1  เม่ือไดพ้ิจารณาโดยรอบคอบแลว้ จึงเขา้ใจและสรุปว่าความ

กงัวลใจ ความสับสนวุน่วายใจนั้นก็คือการมีปัญหานัน่เอง  
 ขั้นที ่3 การตั้งสมมุติฐาน( Idea- Finding ) 

 ขั้นน้ีต่อจากขั้นท่ี 2  เม่ือรู้ปัญหาก็พยายามคิด และตั้งสมมุติฐานข้ึนและรวบรวมขอ้มูล
ต่างๆ เพื่อน าไปใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานในขั้นต่อไป 

 ขั้นที ่4 การค้นพบคําตอบ( Solution- Finding) 
  ในขั้นน้ีจะพบค าตอบในการทดสอบสมมุติบานในขั้นท่ี 3 
 ขั้นที ่5 การยอมรับผลจากการค้นพบ( Acceptance -finding ) 

 ขั้นน้ีจะเป็นการยอมรับค าตอบท่ีไดรั้บการพิสูจน์เรียบร้อยแลว้ วา่จะแกปั้ญหาให้ส าเร็จ

ไดอ้ย่างไร อย่างไรก็ดี การแกปั้ญหาหรือการคน้พบ ยงัไม่จบตรงน้ีแต่ผลท่ีไดใ้นคร้ังน้ีจะน าไปสู่

หนทางท่ีจะท าใหเ้กิดแนวคิดหรือส่ิงใหม่ต่อไปท่ีเรียกวา่ New Challenge ( อารี พนัธ์มณี, 2540 : 7)  

 รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องทอร์แรน์ซเป็นการแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการ
คิดในลกัษณะแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีตอ้งอาศยัการตั้งสมมุติฐาน การคน้หาขอ้มูลเพื่อ
ตรวจสอบสมมุติฐานและการคน้พบ ขอ้มูลที่ได้รับการยอมรับที่เป็นประโยชน์ แปลกใหม่การ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท่ี์มีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคเ์ป็นองค์ประกอบ
ส าคญัใหก้ารแกปั้ญหามีความหลากหลาย 
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 รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของOsborn and Parnes ปี 1967 
 รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์พฒันาข้ึนคร้ังแรกโดย Osborn ท่ีใช้หลกัการ
ระดมสมอง จากนั้น Parn ไดน้ ามาพฒันาและเรียกรูปแบบน้ีว่า The Osborne Parnes Creative 
Problem Solving Process ซ่ึงประกอบดว้ย 6  ขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนนึกถึงกระบวนการ
สร้างสรรคว์า่ตอ้งท าอะไร เพื่อให้ไดผ้ลผลิต ความคิดสร้างสรรค ์1 อย่างหรือ มากกวา่ ซ่ึงเป็นไป
ในทางปฏิบติัส าหรับการแกปั้ญหา ในช่วงแรกของแต่ละขั้นตอน จะเก่ียวขอ้งกบัการคิดแบบอเนก
นยั (Divergent Thinking) ซ่ึงเป็นการก าหนดความคิดเช่น ความจริง การระบุปัญหา ความคิด เกณฑ์
ท่ีในการประเมินยทุธวธีิ การน าไปใช ้หลงัจากนั้นจะเป็นระยะของการคิดแบบเอกนยั (Convergent 
Thinking) ซ่ึงจะเป็นการเลือกความคิดท่ีน่าจะเป็นไปไปได้ท่ีสุด ส าหรับการวินิจฉัยในอนาคต 
(Isaken and Treffinger, 2004: 75-101) 
 รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์รูปแบบน้ี โดยหลกัการเดิมประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน แต่ในบางคร้ังในขั้นตอนแรกมีการเพิ่มข้ึนของการพบความยุง่ยาก สับสน ( Mess Finding 
or Objective Finding) ซ่ึงเก่ียวข้องกับการก าหนดขอบเขตของความท้าทายหรือปัญหาท่ีจะ
ประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบ ดงั 6 ขั้นตอนต่อไปน้ี 
 ขั้นที่ 1  การค้นหาเป้าหมาย (Objective Finding) หรือการค้นหาส่ิงสับสนวุ่นวาย         
( Mess Finding)  
 ในขั้นตอนแรกน้ีเป็นการแสดงความกงัวลใจถึงสถานการณ์ ซ่ึงแสดงถึงความทา้ทาย
และในโอกาสและในขณะนั้น หรือเป็นความวิตกกังวลที่ต ้องการท าบางส่ิงบางอย่าง หรือ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใหบ้รรลุผลส าเร็จ หลงัจากท่ีท าความเขา้ใจกบัสภาพการณ์ ท่ีสับสนแลว้ตอ้ง
มีการจดบนัทึก รวบรวมความจริง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ี หรืออะไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน แต่อาจจะเกิดข้ึน
ในโอกาสขา้งหนา้ 
 ขั้นที ่2 การค้นหาข้อมูล (Data Finding) หรือการคน้หาความจริง (Fact Finding)  
 ในขั้นตอนน้ีเป็นการจดบนัทึกขอ้มูลหรือความจริงทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพการณ์
หรือวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ โดยตั้งค  าถามกบัตนเองวา่  เก่ียวขอ้งกบัใครบา้ง กบัอะไรบา้ง ตวัอยา่ง
ของปัญหาคืออะไร อะไรเป็นสาเหตุของปัญหา เกิดข้ึนเม่ือไร เกิดข้ึนท่ีไหน หรือจะเกิดข้ึนท่ีไหน 
เกิดข้ึนอย่างไรหรือจะเกิดข้ึนอย่างไร ท าไมจึงเกิดข้ึน มีสาเหตุที่ท  าให้เกิดปัญหามากกว่าน้ีอีก
หรือไม่ในสถานการณ์น้ี ในช่วงน้ีเป็นการคิดแบบอเนกนยั (Divergent Thinking) ดว้ยวิธีการระดม
สมองจากความรู้ท่ีไดจ้ากการตอบค าถาม หลงัจากนั้น เป็นการใช้การคิดแบบเอกนยั (Convergent 
Thinking) เพื่อพิจารณาและเลือกความจริงท่ีส าคญัท่ีสุด 
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 ขั้นที ่3 การค้นพบปัญหา (Problem Finding) 
 ในขั้นตอนน้ีไดพ้ิจารณา ขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัสถานการณ์ระหวา่งท่ีมีการคน้หาความจริง 
แลว้ตดัสินวา่อะไรเป็นส่ิงท่ีตอ้งการประสบผลส าเร็จ โดยตั้งค  าถามกบัตนเองวา่ปัญหาท่ีแทจ้ริงคือ
อะไร เป้าหมายคืออะไร เก่ียวขอ้งกบัอะไร ความทา้ทายของตนเอง คืออะไร มีอะไรท่ีตอ้งการเพิ่ม
อีกบา้ง ในขั้นน้ีเป็นการใชค้วามคิดแบบอเนกนยั (Divergent Thinking)ดว้ยการบนัทึกสาเหตุของ
ปัญหาในทุกปัญหา แลว้ถามตนเองวา่ ท าไมจึงรู้สึกวา่ส่ิงนั้นอาจเป็นปัญหาค าตอบท่ีสะทอ้นให้เห็น
ถึงเหตุผลต่างๆ ความตอ้งการหรือความเก่ียวขอ้ง 
 ขั้นที ่4 การค้นหาความคิด ( Idea Finding)  
 ในขั้นตอนน้ีเป็นความพยายามตอบค าถามเก่ียวกับสภาพของปัญหาด้วยความคิดท่ี
หลากหลาย ท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงอาจเป็นไปได้ การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ถูก
น ามาใชอ้ยา่งต่อเน่ืองในขนัตอนน้ี เป้าหมายท่ีวางไวท้  าให้เกิดความคิดมากมายบ่อยคร้ังท่ีเป็นการ
ก าหนดจ านวนของเป้าหมาย ก่อนบนัทึกรายการความคิดลงไปพยายามคิดให้ได ้50- 75 ความคิด 
ก่อนตดัสินใจในทุกเร่ือง แล้วน ามาเลือกใช้ความคิดท่ีเหมาะสมท่ีสุด ประมาณ 6-8 ความคิดท่ี
เป็นไปได ้
 ขั้นที ่5 การค้นหาคําตอบ (Solution Finding) 
 ในขั้นตอนน้ีตอ้งมีการก าหนดเกณฑ์ มาตรฐาน หรือการทดสอบท่ีไดม้าตรฐาน ท่ี
น ามาใช้ในการให้น ้ าหนกักบัคุณค่าของความคิดท่ีถูกเลือกไว ้เกณฑ์เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบค าตอบท่ีดีท่ีสุดส าหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึน ความคิดท่ีแสดงออกมาเป็นผลจากค่า เวลา ความ
ไวว้างใจ ความดีงาม คุณธรรม ความปลอดภยั การยอมรับ ความเป็นไปได ้ผลในระยะยาว และ
ความง่ายต่อการน าไปใช ้ส่ิงเหล่าน้ีสามารถใชพ้ิจารณาเพื่อการก าหนดเกณฑ ์
 ขั้นที ่6  การค้นหาการยอมรับ (AcceptanceFinding) 
 ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นท่ีตอ้งมีความพร้อมในการพฒันาแผนส าหรับการปฏิบติัท่ีรับรอง
ความส าเร็จในการน าไปใชข้องความคิดท่ีดีท่ีสุดความจ าเป็นของการยอมรับเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์
สูงสุด ควรระลึกวา่ ความคิดมีคุณค่าก็ต่อเม่ือไดถู้กน ามาใช ้
 รูปแบบการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของ Osborn and Parnesเป็นรูปแบบท่ีอยู่บน
พื้นฐานการสร้างแนวคิดที่หลากหลายผ่านการระดมสมอง การร่วมกนัพิจารณา ซ่ึงเป็นการ
ปรับเปล่ียนวธีิการคิดแบบเดิม ดงันั้น ความสามารถในการประเมินและก าหนดคุณค่าของความคิด 
เป็นความจ าเป็นส าหรับการเลือกส่วนประกอบท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสุดของทุกปัญหา ส่ิงส าคญัของ
การใช้รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์น้ีให้ประสบผลส าเร็จ คือหลักของการพิจารณา 
ร่วมกนัและการวพิากษว์จิารณ์ในเวลาท่ีเหมาะสม 
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 Isaken และ Treffinger (1991: 89-93) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคว์่า 
ประกอบดว้ยหลกัการ 3 ขอ้ และแยกเป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การท าความเขา้ใจในปัญหา (Understanding the Problem) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน  
1.1 Mess finding คน้พบวา่มีปัญหาเกิดข้ึน 
1.2 Data finding ส ารวจขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา เพื่อพิจารณาขอ้มูลท่ีส าคญั

ซ่ึงน าไปสู่การแกปั้ญหา 
1.3 Problem finding พิจารณาคน้หาปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด 

2. การลงความเห็น (Generation Idea) ประกอบดว้ย 1 ขั้นตอน 
2.1 Idea finding เป็นการระดมความคิดท่ีหลากหลาย เพื่อน าเสนอวธีิแกปั้ญหา 

3. การวางแผนเพื่อลงมือปฏิบติั (Planing for Action) ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน 
3.1 Solution finding เป็นการเลือกวิธีแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด โดยการพฒันาเกณฑ์ส าหรับ

การวเิคราะห์แนวทางท่ีเป็นไปไดแ้ลว้จึงตดัสินใจเลือกเกณฑ์ 
3.2 Acceptance finding เป็นการยอมรับผลท่ีไดเ้พื่อน าไปปฏิบติัต่อไป 

 Parnes (1992: 189 - 194) ไดพ้ฒันาและน ากระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์มาใช้
กบันกัเรียนในโรงเรียน โดยเพิ่มขั้นตอนการสร้างการยอมรับ (Acceptance Finding) ในขั้นตอนท่ี 6 
ดงัน้ี 

1. การก าหนดปัญหาหรือสถานการณ์(Situation) 
2. การคน้หาความจริง (Fact Finding) เป็นการหาขอ้มูลจากสถานการณ์หรือปัญหาท่ี

ก าหนดให ้เพื่อใหรู้้วา่มีส่ิงท่ีบกพร่องหรือผดิปกติเกิดข้ึน 
3. การคน้หาปัญหา (Problem Finding) เป็นการมองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์ 
4. การคน้หาความคิด (Idea Finding) เป็นการหาแนวคิดหรือขอบเขตของปัญหา เพื่อหา

วธีิการแกปั้ญหา โดยการรวบรวมความคิดหรือตั้งเป็นสมมติฐาน 
5. การคน้หาค าตอบ (Solution Finding) เป็นการปฏิบติัตามทางเลือกของการแกปั้ญหา

จากสมมติฐาน เพื่อหาค าตอบ 
6. การยอมรับส่ิงท่ีค้นพบ (Acceptance Finding) เป็นการตรวจสอบและประเมิน

กระบวนการคิดและค าตอบท่ีได ้
 จากการศึกษาลกัษณะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Parnesพบว่า มี
โครงสร้างการจินตนาการ และเน้นการคิดหาทางเลือกหลายๆ แบบก่อนท่ีจะเลือกเพื่อน าไปใช้
แก้ปัญหา โดยมีจุดหมายเพื่อให้ผูแ้ก้ปัญหา ตั้งตน้จากความยุ่งเหยิง หรือความสับสน ไปสู่การ
แกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพ และพฒันาพฤติกรรมความสร้างสรรค์ ไดแ้ก่ การให้บุคคลใช้ความรู้ 
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จินตนาการ และประเมินส่ิงเร้าต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ในการผลิตความคิดใหม่ และเขียน
รายงานการวางแผนท่ีมีคุณค่า โดย Parnes ระบุว่า ความสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมท่ีฝึกฝนและ
เรียนรู้ได ้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ลกัษณะท่ีมาแต่ก าเนิดและคงท่ี มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์ท่ี
แตกต่างกนัมากบา้ง นอ้ยบา้งตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล และสามารถฝึกหรือพฒันาได ้ดงันั้น 
รูปแบบของการเรียนตอ้งมีการฝึกฝน ไดเ้รียนรู้จากตวัอยา่ง และการให้มีโอกาสใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
โดยคิดว่าความรู้เป็นส่ิงท่ีท าให้คนมีความสร้างสรรค์ คนเราจะมีความสร้างสรรค์โดยปราศจาก
ความรู้ไม่ได ้(Maker, 1982; Parnes, 1976) 
 Breck (1992 : 450) ไดเ้สนอกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. การก าหนดปัญหา (Difinition of The Problem) เป็นการหาขอบเขตและสาเหตุของ
ปัญหา 

2. การคน้หาทางเลือกท่ีหลากหลาย (FindingAlternative Courses of Action) เป็นการ
น าเสนอแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งหลากหลาย 

3. การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Deciding which Courses of Action to Follow) โดย
การเลือกแนวทางการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดในขั้นท่ี 2 

4. การน าทางเลือกท่ีเลือกไวไ้ปใชแ้กปั้ญหา (Technical Implementation of The Solution) ซ่ึง
เป็นการเลือกวธีิการในการแกปั้ญหาและยอมรับผลท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาดงักล่าว 

5. การน าไปใชแ้กปั้ญหาในเชิงสังคม (Social Implementation of The Solution) เป็นการ
น าเอาแนวความคิดท่ีไดผ้า่นกระบวนการขา้งตน้ไปใช้วางโครงร่างเพื่อใช้ในงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ 
ต่อไป 
 Treffinger, Isaken and Darvalไดอ้ธิบายการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคว์า่เป็นรูปแบบท่ี
ใชส้ าหรับการแกปั้ญหา และจดัการเปล่ียนแปลงอยา่งสร้างสรรค ์และเป็นเคร่ืองมือท่ีง่ายต่อการใช ้
ซ่ึงจะช่วยให้ผูใ้ชไ้ปสู่เป้าหมายและความฝันท่ีเป็นจริง การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์ในรูปแบบ 
6.1 (CPS Version 6.1 ) ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี ( Treffinger, Isaken and Darval,  2004: 15- 20 )  

1. บทพิสูจน์ (Proven) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไดมี้องคก์รต่างๆทัว่โลก ได้
น ามาใชม้ากกวา่ 50 ปี แลว้ ตลอดจนมีการศึกษาวิจยัคน้ควา้และพฒันาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคต่์อเน่ืองมาตลอด 

2. การไม่ยึดติด (Portable) การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์
และวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นธรรมชาติ เป็นกระบวนการที่ง่ายต่อการเรียนรู้  สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งรายบุคคล และทุกกลุ่มอายขุองทุกองคก์รส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม 
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3. ผลลัพธ์ที่เข้มแข็ง (Powerful) การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถน ามาบูรณา
การกบักิจกรรมในองคก์รไดม้ากมาย ดว้ยการจดัเตรียมส่ือและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม ส าหรับความ
แตกต่างในการปฏิบติัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์สามารถสร้างคุณค่าและการเปล่ียนแปลงอยา่ง
ย ัง่ยนืในชีวติและงาน 

4. การนําไปปฏิบัติได้จริง (Practical) การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคส์ามารถน าไปใช้
ปฏิบติักบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกวนั ความทา้ทายในระยะยาวและโอกาสท่ีเกิดข้ึน 

5. รูปแบบทีชั่ดเจน (Positive) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ช่วยให้บุคคลไดแ้สดง
ความสร้างสรรคซ่ึ์งเป็นลกัษณะพิเศษออกมา และช่วยให้เกิดการคิดอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับการท างาน 
เป็นกลุ่ม การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ช่วยท าให้เกิดการท างานร่วมกนั ความร่วมมือ และความ
หลากหลายในส่ิงท่ีสร้างสรรค ์เม่ือตอ้งมีการปฏิบติักบัทุกสภาพการณ์และความทา้ทายท่ีซบัซอ้น 
 องค์ประกอบและขั้นตอนของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 รูปแบบการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบท่ี 6.1 เป็นรูปแบบท่ีใช้ส าหรับการ
แกปั้ญหาและจดัการเปล่ียนแปลงซ่ึงใช้หลกัความกลมกลืนระหว่างความคิดสร้างสรรค์และความคิด
วิจารณญาณของความเป็นตวัเอง หรือกลุ่มท่ีเขา้ใจส่ิงทา้ทาย และโอกาสการสร้างแนวคิด และพฒันา
แผนการแกปั้ญหาและจดัการการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรครู์ปแบบ
น้ี ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ และ 8 ขั้นตอนดงัน้ี (Treffinger, Isaken and Dorval, 2004: 15-20) 
 องคป์ระกอบท่ี 1  การเขา้ใจในส่ิงท่ีทา้ทาย ( Understanding the Challenges)  
 การเขา้ใจในส่ิงท่ีทา้ทาย  หมายถึง การตรวจสอบเป้าหมายอยา่งกวา้งขวาง การวิเคราะห์
โอกาส หรือส่ิงท่ีทา้ทายให้ชดัเจน การจดัวางหรือมุ่งประเด็นความคิด เพื่อวางแนวทางหลกัการ
ส าหรับท างาน (ในองค์ประกอบน้ีสามารถใชข้ั้นตอน  ขั้นตอน หรือมากกว่า จาก 3 ขั้นตอนของ
องคป์ระกอบน้ี) เพื่อตอ้งการท่ีส ารวจและมุ่งประเด็นไปท่ีความคิดเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายวตัถุประสงค ์
หรือแนวทางท่ีคาดหวงัท่ีตอ้งด าเนินการต่อ ประกอบดว้ย 

1. การสร้างโอกาส (Constructing Opportunities) เป็นการกล่าวถึงโอกาส และ
เป้าหมายอย่างกวา้งๆ กระชบั และมีผลประโยชน์ พิจารณาโอกาสท่ีจะเป็นไปได ้และส่ิงทา้ทาย 
และก าหนดเป้าหมายท่ีสร้างสรรคท่ี์จะด าเนินการ 
  ประโยชน์ท่ีไดรั้บการสร้างโอกาสช่วยให้บุคคลมุ่งความสนใจและพลงังานของคน
ไปในทิศทางเชิงบวก ซ่ึงเป็นเป้าหมายท าใหก้า้วไปขา้งหนา้ ดว้ยความมัน่ใจใฝ่รู้ 

2. การส ารวจขอ้มูล (Exploring Data) เป็นการส ารวจขอ้มูลจากหลายแหล่งและจาก
หลายมุมมอง มุ่งประเด็นไปท่ีองคป์ระกอบทีส าคญัท่ีสุดของงานและภารกิจ โดยพิจารณาในส่ิงท่ีรู้
แลว้เก่ียวกบัสถานการณ์นั้น และส่ิงท่ีตอ้งการรู้ เพื่อน าไปสู่หวัใจส าคญัของเร่ืองนั้น 
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  ประโยชน์ท่ีได้รับการส ารวจข้อมูลช่วยให้สามารถจับองค์ประกอบส าคัญของ
สถานการณ์ของภารกิจ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจสถานการณ์และเป้าหมายท่ีแทจ้ริง 

3. การจดักรอบปัญหา (Framing Problem) เป็นการสร้างแนวทางท่ีหลากหลายและ
หลายทางท่ีไม่ใชแ้นวทางเดิมในการก าหนดปัญหา จากนั้นก็จะมุ่งไปท่ีค ากล่าวท่ีชดัเจนวา่ เป็นการ 
“เปิดประตู” ออกไปหรือน ามาซ่ึงความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความคิดท่ีตอ้งการท าส่ิงต่างๆ
มากกวา่คิดวา่ไม่สามารถท าไดด้ว้ยเหตุผลต่างๆ 
  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ การจดักรอบปัญหาช่วยท าให้เกิดการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
หรือส่ิงท่ีทา้ทายในทางท่ีสร้างแรงจูงใจ ความต่ืนเตน้ และความใฝ่รู้เพื่อคน้พบหรือสร้างความคิดท่ี
สร้างสรรค ์(Creative Ideas) 
 องคป์ระกอบท่ี 2 การสร้างแนวคิด (Generating Ideas) 
 ในการสร้างแนวคิดจะมีเพียง 1 ขั้นตอน เก่ียวกบัความเป็นไปได้ใหม่ๆ ด้วยการใช้
วิธีการระดมสมอง(Brainstorming)เป็นเคร่ืองมือท่ีพิเศษจากหลายๆวิธีการ ในการสร้างทางเลือก 
การระดมสมองเป็นวธีิการสร้างความคิดท่ีหลากหลายและไม่เคยปรากฏมาก่อน เพื่อช้ีถึงปัญหาแลว้
จึงก าหนดโอกาสต่างๆท่ีจะหวงัได ้

1. การสร้างแนวคิด (Generating Ideas) เป็นการเปิดส ารวจ หรือแสวงหาความคิดต่างๆ 
ท่ีหลากหลาย และมุมมองใหม่ๆ (ความยดืหยุน่) และความคิดท่ีไม่เคยมีมาก่อน หรือความคิดฝันแลว้
จึงมุ่งเป้าไปท่ีความคิดท่ีน่าสนใจหรือมีพลงัน่าต่ืนเตน้ท่ีตอ้งการวิเคราะห์ พฒันาและน ามาใช ้
  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ การสร้างแนวคิดช่วยให้ความคิดมีความกา้วไกล ไดห้ลุดพน้จาก
ขอ้จ ากดัหรือสมมติแบบเดิม ซ่ึงความคิดน้ีเป็นความคิดท่ีเป็นแนวทางใหม่ น ามาปฏิบติัไดจ้ริง  
 องคป์ระกอบท่ี 3 การเตรียมปฏิบติัการ (Preparing for Action) 
 การเตรียมปฏิบติัการหมายถึง การส ารวจแนวทางต่างๆ ท่ีสร้างทางเลือกท่ีเป็นไปไดใ้น
การน าไปสู่การหาข้อสรุปที่ปฏิบตัิได้จริง และเป็นการเตรียมการที่จะน าไปปฏิบตัิ ไดจ้ริงอยา่ง
ประสบผลส าเร็จ ในองค์ประกอบน้ีเป็นการน าขอ้สรุปที่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง และพฒันาให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งหาแนวทางช่วยสร้างโอกาสของความส าเร็จท่ีเป็นไปไดใ้ห้ดีท่ีสุดในขั้นตอน
ต่อไปน้ี เลือกใช ้1 หรือ 2 ขั้นตอน ท่ีตอ้งการสร้างโอกาสใหม่ท่ีเป็นไปไดจ้ริงเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั
ท่ีประสบผลส าเร็จ 

1. การพฒันาการแกปั้ญหา (Developing Solution) เป็นการประยุกตใ์ชยุ้ทธ์ศาสตร์และ
เคร่ืองมือต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ และกลัน่กรองโอกาสต่างๆ และเปล่ียนแปลงให้ไปสู่การแกปั้ญหาท่ี
เป็นไปได ้
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 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ การพฒันาการแกปั้ญหาเป็นการช่วยให้ใช้เคร่ืองมือท่ีปฏิบติัได้
เพื่อน าความคิดท่ีดี น าไปสู่การแกปั้ญหาใหม่ๆท่ีมีพลงั 

2. การสร้างการยอมรับ (Building Acceptance) เป็นการพิจารณาแนวทางในการสร้าง
การสนบัสนุน และลดหรือเอาชนะแรงต่อตา้นท่ีน าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้ตลอดจนวางแผน
ท่ีเป็นแนวทางเฉพาะในการใชป้ระเมินผลลพัธ์และประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน 
  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ การสร้างการยอมรับช่วยให้มีการน าความคิดสร้างสรรค ์ไปปฏิบติั
ไดอ้ยา่งประสบผลส าเร็จ 
 องคป์ระกอบท่ี 4 การวางแผนแนวปฏิบติั (Planning Your Approach)  

1. การวางแผนแนวปฏิบติั หมายถึง การก าหนดแนวคิดให้อยูใ่นทิศทางท่ีเกิดข้ึน และ
มัน่ใจวา่ เป็นทิศทางท่ีตอ้งการไปตามเป้าประสงคข์องผูใ้ช ้(Customize or Personalize) ในการใช้
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
  ในขั้นตอนต่อไปน้ี เป็นขั้นตอนท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกใชก้ารแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
หรือเฝ้าดู หรือบริหารจดัการและปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ขณะที่ด าเนินการใชก้ารแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค์1. การประเมินงาน (Appraising Tasks) เป็นการก าหนดวา่การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
เป็นทางเลือกท่ีปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ในการจดัการกบัประเด็นปัญหาเฉพาะดา้นหรือไม่และรวบรวม
ส่ิงท่ีต้องกระท า (Commitment) ข้อจ ากัด เง่ือนไขท่ีต้องพิจารณา ในการใช้การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพ (ประกอบด้วย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ บริบทของการ
ท างาน และวธีิการใช)้ 
  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ การประในงานเป็นส่ิงท่ีตอ้งท า ช่วยให้ผูใ้ช้วิธีการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ไดส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดจากผูค้น ทรัพยากร และวิธีการช่วยให้มีการตดัสินใจอย่างชาญฉลาดใน
การใชว้ธีิการและเพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จ 

2. การออกแบบกระบวนการ (Designing Process) เป็นการใช้ความรู้เก่ียวกบังานและ
ความต้องการในการวางแผนองค์ประกอบขั้นตอนหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคท่ี์เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
  ประโยชน์ท่ีได้รับ การออกแบบกระบวนการเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูใ้ชไ้ดเ้ลือกและใช้
องคป์ระกอบขั้นตอน หรือเคร่ืองมือท่ีตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ซ่ึงท าให้ความพยายามน้ีบรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 จากกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์า้งตน้ ผูว้ิจยัน ามาสังเคราะห์ในตารางท่ี 16และ
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15 รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค(์ Creative Problem Solving ,CPS) 
Osborn 
(1953) 

Osborn 
(1963) 

Torrance 
(1965) 

Osborn and 
Parn(1967) 

 

Isaken&Trefinger 
(1991) 

Parnes 
(1992) 

Breck 
(1992) 

ผลการสังเคราะห์
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

1.การก าหนดทิศทาง 
(Orientation)การ
ช้ีใหเ้ห็นปัญหาท่ี
ชดัเจน2.การ
เตรียมการ 
(Preparation)การ
เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1.การคน้หาความ
จริง (Fact Finding 
)เป็นการระบุและ
ช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหา
ท่ีแทจ้ริงและ
จดัเตรียมดว้ยการ 
รวบรวมและ
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาโดยตรง 

ขั้นท่ี 1 การคน้หา
ความจริง (Fact -
Finding ) 

1.การคน้หาเป้าหมาย 
(Objective Finding) 
ระบุเป้าหมายความ
ตอ้งการความทา้ทาย 
2.การคน้หาความจริง 
(Fact Finding) 
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. การท าความเขา้ใจใน
ปัญหา  
(Understanding the 
Problem) 
-การส ารวจโอกาส
ส าหรับการแกปั้ญหา 
-การก าหนดเป้าหมาย
กวา้ง ๆ เป้าหมายทัว่ไป
ส าหรับการแกปั้ญหา 
-การตรวจสอบ
รายละเอียด  พิจารณา
ความสบัสนวุน่วาย 

1. การก าหนด
ปัญหาหรือ
สถานการณ์ 
(Situation) 
2. การคน้หาความ
จริง  
(Fact Finding) 
เป็นการหาขอ้มูล
จากสถานการณ์
หรือปัญหาท่ี
ก าหนดให ้เพ่ือใหรู้้
วา่มีส่ิงท่ีบกพร่อง
หรือผิดปกติเกิดข้ึน 
 

1. การก าหนด
ปัญหา (Difinition 
of The Problem) 
เป็นการหา
ขอบเขตและ
สาเหตุของปัญหา 
 

1.การคน้หาความ
จริงหมายถึง 
กระบวนการใน
การคน้หาขอ้มูล
จากสถานการณ์
หรือปัญหาท่ี
ก าหนดไวเ้พ่ือการ
ตดัสินและ
พิจารณาสภาพ
ปัญหา 
ท่ีมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหา
โดยตรง 
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ตารางท่ี 15  รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค(์ Creative Problem Solving ,CPS)(ต่อ) 
Osborn 
(1953) 

Osborn 
(1963) 

Torrance 
(1965) 

Osborn and 
Parn(1967) 

 

Isaken&Trefinger(1991) Parnes 
(1992) 

Breck 
(1992) 

ผลการสังเคราะห์
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

    จากหลาย ๆ ความคิดเห็น 
-การตดัสินขอ้มูลท่ีส าคญั
ท่ีสุดท่ีใชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันาปัญหาการ
พิจารณาสภาพปัญหาท่ี
เป็นไปไดม้ากการสร้าง
หรือเลือกสภาพปัญหาท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะมา 1 อยา่ง 
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ตารางท่ี 15 รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค(์ Creative Problem Solving ,CPS) (ต่อ) 
Osborn 
(1953) 

Osborn 
(1963) 

Torrance 
(1965) 

Osborn and 
Parn(1967) 

 

Isaken&Trefinger(1991) Parnes 
(1992) 

Breck 
(1992) 

ผลการสังเคราะห์
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

3.การวเิคราะห์ 
(Analysis)การน า
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมา
วเิคราะห์ใหช้ดัเจน 

 

 ขั้นท่ี2 การคน้พบ
ปัญหา (Problem - 
Finding) 

 

3.การคน้หาปัญหา 
(Problem Finding) 
การก าหนดปัญหาท่ี
ชดัเจน 
 

2. การรวบรวมความคิด 
(Generation Idea) 
-การน าเสนอความคิด
จ านวนมากท่ีแตกต่างและ
แปลก 
-การระบุถึงความเป็นไป
ไดท่ี้ตอ้งการทางเลือกหรือ
อ านาจในการเลือกท่ี
น่าสนใจซ่ึงสามารถเป็นไป
ได ้

3. การคน้หาปัญหา  
(Problem Finding)  
เป็นการมองเห็น
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
สถานการณ์ 

 

 2.การคน้หาปัญหา 
หมายถึง การก าหด
ปัญหาจาก
สถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนอยา่งชดัเจน
และระบุสาเหตุ
ของปัญหา 

 

 

 



 

 

141 

ตารางท่ี 15 รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค(์ Creative Problem Solving ,CPS) (ต่อ) 
Osborn 
(1953) 

Osborn 
(1963) 

Torrance 
(1965) 

Osborn and 
Parn(1967) 

 

Isaken& 
Trefinger(1991) 

Parnes 
(1992) 

Breck 
(1992) 

ผลการสังเคราะห์
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

4.การตั้งสมมุติฐาน 
(Hypothesis)การ
เลือกแนวทางใน
ความคิดวธีิการ 
5.การบ่มเพาะ
ความคิด 
(Incubation)การท า
ให ้

2.การคน้หา
ความคิด (Idea 
Finding)เป็นการ
ก าหนดโคร่งร่าง
ความคิดชัว่คราว
และการพฒันา
ความความคิดท่ี
ประกอบดว้ยการ 

 4.การคน้หา
ความคิด (Idea 
Finding) 
 

3. การวางแผนปฏิบติัการ
(Planing for Action) 
-การพฒันาหลกัการ
ส าหรับการวเิคราะห์ 
-การตดัสินใจในหลกัการ 
และการ 

4. การคน้หา
ความคิด  
(Idea Finding)  
เป็นการหาแนวคิด
หรือขอบเขตของ
ปัญหา เพื่อหา
วธีิการแกปั้ญหา 
โดยการรวบรวม
ความคิดหรือ 

2. การคน้หา
ทางเลือกท่ี
หลากหลาย  
(FindingAlternative  
Courses of Action)  
เป็นการน าเสนอ
แนวทางการ
แกปั้ญหาท่ี 

3. การคน้หา
แนวคิด 
หมายถึง การหา
แนวคิดหรือ
ขอบเขตของ
ปัญหาเพื่อหา
วธีิการแกป้ ญหา 
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ตารางท่ี 15  รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค(์ Creative Problem Solving ,CPS) (ต่อ) 
Osborn 
(1953) 

Osborn 
(1963) 

Torrance 
(1965) 

Osborn and 
Parn(1967) 

 

Isaken& 
Trefinger(1991) 

Parnes 
(1992) 

Breck 
(1992) 

ผลการสังเคราะห์
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

ความคิดกระจ่าง
และชดัเจน 

คดัเลือกการ
ทบทวนขั้นตอน
แกไ้ขและการ
ประกอบเขา้
ดว้ยกนั 

ขั้นท่ี 3 การตั้ง
สมมุติฐาน( Idea- 
Finding )ขั้นน้ีต่อ
จากขั้นท่ี 2  เม่ือรู้
ปัญหาก็พยายาม
คิดและตั้ง
สมมุติฐานข้ึนและ
รวบรวมขอ้มูล
ต่างๆ เพ่ือน าไปใช้
ในการทดสอบ
สมมุติฐานในขั้น
ต่อไป 

 -ประยกุตห์ลกัการเพื่อใช้
เลือก ท าใหห้นกัแน่น
และสนบัสนุนค าตอบท่ี
ตอ้งการ 
-การพฒันาแหล่งขอ้มูล
ท่ีเป็นไปไดใ้นการให้
ความช่วยเหลือการ
พฒันาแผนปฏิบติัการท่ี
ชดัเจน 

ตั้งเป็นสมมติฐาน เป็นไปไดอ้ยา่ง
หลากหลาย 
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ตารางท่ี 15  รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค(์ Creative Problem Solving ,CPS) (ต่อ) 
Osborn 
(1953) 

Osborn 
(1963) 

Torrance 
(1965) 

Osborn and 
Parn(1967) 

 

Isaken& 
Trefinger(1991) 

Parnes 
(1992) 

Breck 
(1992) 

ผลการสังเคราะห์
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

6.การสงัเคราะห์
(Synthesis)การ
รวบรวมความคิด
ต่างๆเขา้ดว้ยกนั 
7.การตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง
(Verification)  การ
พิจารณาผลลพัธ์ของ
ความคิดต่างๆ 

3.การคน้หาความ
จริง (Solution 
Finding) เป็นการ
ประเมินท่ีหา
ความตอบท่ี
แทจ้ริงและใหก้าร
ยอมรับดว้ยการ
ตดัสินและเป็น
การน าค าตอบ
ขั้นตอนสุดทา้ยไป
ใช ้

ขั้นท่ี4การคน้พบ
ค าตอบ( Solution- 
Finding) 
ในขั้นน้ีจะพบ
ค าตอบในการ
ทดสอบสมมุติ
บานในขั้นท่ี 3 

 

5.การคน้พบค าตอบ 
(Solution Finding) 
เลือกและหาค าตอบท่ี
เหมาะสม 

 

 5. การคน้หา
ค าตอบ 
(Solution Finding) 
เป็นการปฏิบติัตาม
ทางเลือกของการ
แกปั้ญหาจาก
สมมติฐาน เพื่อหา
ค าตอบ 

 

3. การตดัสินใจ
เลือกทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุด (Deciding 
which Courses of 
Action to Follow)  
โดยการเลือกแนว
ทางการแกปั้ญหา
ท่ีดีท่ีสุดในขั้นท่ี 2 
4. การน าทางเลือก
ท่ีเลือกไวไ้ปใช้
แกปั้ญหา  

4. การคน้หา
ค าตอบ 
หมายถึง
กระบวนการ
ก าหนดเกณฑท่ี์ได้
มาตรฐาน เพื่อเป็น
ทางเลือกท่ีเลือกไว้
ไปใชใ้นการ
แกปั้ญหา 
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ตารางท่ี 15 รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค(์ Creative Problem Solving ,CPS) (ต่อ) 
Osborn 
(1953) 

Osborn 
(1963) 

Torrance 
(1965) 

Osborn and 
Parn(1967) 

 

Isaken&Trefinger(1991) Parnes 
(1992) 

Breck 
(1992) 

ผลการสังเคราะห์
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

      (Technical 
Implementation of 
The Solution) ซ่ึง
เป็นการเลือก
วธีิการในการ
แกปั้ญหาและ
ยอมรับผลท่ีไดจ้าก
การแกปั้ญหา
ดงักล่าว 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

145 

ตารางท่ี 15  รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค(์ Creative Problem Solving ,CPS) (ต่อ) 
Osborn 
(1953) 

Osborn 
(1963) 

Torrance 
(1965) 

Osborn and 
Parn(1967) 

 

Isaken&Trefinger(1991) Parnes 
(1992) 

Breck 
(1992) 

ผลการสังเคราะห์
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

  ขั้นท่ี 5 การ
ยอมรับผลจากการ
คน้พบ 
( Acceptance -
finding ) 
ขั้นน้ีจะเป็นการ
ยอมรับค าตอบท่ี
ไดรั้บการพิสูจน์
เรียบร้อยแลว้ วา่
จะแกปั้ญหาให้
ส าเร็จไดอ้ยา่งไร 
อยา่งไรก็ดี การ
แกปั้ญหาหรือการ
คน้พบ ยงัไม่ 

6. การคน้หาการ
ยอมรับ 
(Acceptance Finding) 
 

 6. การยอมรับส่ิงท่ี
คน้พบ 
(Acceptance 
Finding)  
เป็นการตรวจสอบ
และประเมิน
กระบวนการคิด
และค าตอบท่ีได ้

5. การน าไปใช้
แกปั้ญหาในเชิง
สงัคม(Social  
Implementation of 
The Solution) เป็น
การน าเอา
แนวความคิดท่ีได้
ผา่นกระบวนการ
ขา้งตน้ไปใชว้าง
โครงร่างเพ่ือใชใ้น
งานสร้างสรรคอ่ื์นๆ 
ต่อไป 

5.การสร้างสรรค์
แนวคิดใหม่ 
หมายถึง การน า
แนวคิดท่ีไดไ้ปใช้
ในการแกปั้ญหาท่ี
เป็นแนวคิดใหม่ 
หรือวธีิการใหม่ 
เพื่อการสร้างสรรค์
ผลงาน  
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ตารางท่ี 15 รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์( Creative Problem Solving ,CPS) (ต่อ) 
Osborn 
(1953) 

Osborn 
(1963) 

Torrance 
(1965) 

Osborn and 
Parn(1967) 

 

Isaken&Trefinger(1991) Parnes 
(1992) 

Breck 
(1992) 

ผลการสังเคราะห์
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

  จบตรงน้ีแตผ่ลท่ี
ไดใ้นคร้ังน้ีจะ
น าไปสู่หนทางท่ี
จะท าใหเ้กิด
แนวคิดหรือส่ิง
ใหม่ต่อไปท่ี
เรียกวา่ 
New Challenge 
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ตารางท่ี 16 ผลการสังเคราะห์ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
Osborn 

(1963) 

Torrance 

(1965) 

Osborn and 

Parn(1967) 

 

Isaken&Trefinger(1991) Parnes 

(1992) 

Breck 

(1992) 

ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคท่ี์ผูว้จิยั
สงัเคราะห์ 

การคน้หาความจริง 
(Fact Finding ) 

การคน้หาความจริง 
(Fact -Finding ) 

การคน้หาเป้าหมาย 
(Objective Finding) 
ระบุเป้าหมายความ
ตอ้งการความทา้ทาย 
การคน้หาความจริง 
(Fact Finding) 
เก็บรวบรวมขอ้ 

การท าความเขา้ใจใน
ปัญหา 
(Understanding the 
Problem) 
 

การก าหนดปัญหาหรือ
สถานการณ์ 
(Situation) 
 
การคน้หาความจริง 
(Fact Finding) 
 

การก าหนดปัญหา 
(Difinition of The 
Problem) 

1.ความสามารถในการ
คน้พบความจริง(Fact 
Finding  Ability) 

 การคน้พบปัญหา 

(Problem - 

Finding) 

 

การคน้หาปัญหา 
(Problem Finding) 
การก าหนดปัญหาท่ี
ชดัเจน 

การรวบรวมความคิด 
(Generation Idea) 
 

การคน้หาปัญหา  
(Problem Finding)  
 

 2.ความสามรถใน
การคน้พบปัญหา
(Problem Finding 
Ability) 
 

 

 



 

 

148 

ตารางท่ี 16  ผลการสังเคราะห์ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(ต่อ) 
Osborn 

(1963) 

Torrance 

(1965) 

Osborn and 

Parn(1967) 

 

Isaken&Trefinger(1991) Parnes 

(1992) 

Breck 

(1992) 

ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคท่ี์ผูว้จิยั
สงัเคราะห์ 

การคน้หาความคิด 
(Idea Finding) 

การตั้งสมมุติฐาน 
( Idea- Finding ) 

การคน้หาความคิด 

(Idea Finding) 

การวางแผนปฏิบติัการ
(Planing for Action)เพื่อ
ลงมือปฎิบติัการ 
 
 

การคน้หาความคิด  
(Idea Finding)  
 

การคน้หาทางเลือกท่ี
หลากหลาย  
(FindingAlternative  
Courses of Action)  

3.ความสามรถในการ
คน้หาแนวคิด(Idea 
FindingAbility)  
 

การคน้หาความจริง 
(Solution Finding) 

การคน้พบค าตอบ 
( Solution- Finding) 

การคน้พบค าตอบ 

(Solution Finding) 

 การคน้หาค าตอบ 
(Solution Finding) 

การตดัสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
(Deciding which 
Courses of Action to 
Follow)การน าทางเลือก
ท่ีเลือกไวไ้ปใช้
แกปั้ญหา(Technical  

4.ความสามารถในการ
คน้พบค าตอบ(Solution 
FindingAbility) 
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ตารางท่ี 16 ผลการสังเคราะห์ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(ต่อ) 
Osborn 

(1963) 

Torrance 

(1965) 

Osborn and 

Parn(1967) 

 

Isaken&Trefinger(1991) Parnes 

(1992) 

Breck 

(1992) 

ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคท่ี์ผูว้จิยั
สงัเคราะห์ 

     Implementation of The 

Solution)  

 

 การยอมรับผลจากการ
คน้พบ 
(Acceptance -finding ) 

 

การคน้หาการยอมรับ 
(Acceptance Finding) 
 

 การยอมรับส่ิงท่ีคน้พบ 

(Acceptance Finding) 

การน าไปใชแ้กปั้ญหา

ในเชิงสงัคม(Social  

Implementation of The 

Solution) 

5.ความสามารถในการ

สร้างสรรคแ์นวคิด

ใหม่ 
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 จากตารางที่ 15 และ16 ผูว้ิจยัได้ศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ของ
นกัการศึกษาคือOsborn(1963) Torrance (1965) Osborn and   Parn (1967) Isaken and Trefinger 
(1991) ParnesBreck (1992) แลว้สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้
สอดคลอ้งกบักระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์มี 5 ดา้นไดแ้ก่ 

1. ความสามารถในการคน้พบความจริง(Fact Finding  Ability) หมายถึง ความสามารถ
ในการคน้หาขอ้มูลจากสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนดไวเ้พื่อการตดัสินและพิจารณาสภาพปัญหา
ท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง 

2. ความสามารถในการคน้พบปัญหา(Problem Finding Ability)หมายถึง ความสามารถ
ในการก าหนดปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนและระบุสาเหตุของปัญหา 

3. ความสามารถในการคน้หาแนวคิด (Idea FindingAbility) หมายถึง ความสามารถใน
การคน้หาแนวคิดหรือขอบเขตของปัญหาเพื่อหาวธีิการแกปั้ญหา 

4. ความสามารถในการคน้หาค าตอบ (Solution FindingAbility) หมายถึงความสามารถ
ในการก าหนดเกณฑ์ท่ีไดม้าตรฐานและการแสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการแกปั้ญหาโดย
ระบุผลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นทางเลือกท่ีไดเ้ลือกไวไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหา 

5. ความสามารถในการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่( Creating New Challenge Ability) 
หมายถึง การน าแนวคิดท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ เพื่อการ
สร้างสรรคผ์ลงาน 

 ส าหรับงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ พบวา่เป็นเร่ืองท่ี
ศึกษาเกี่ยวกับการพฒันานวตักรรมที่เป็นรูปแบบการเรียนการสอน(Instructional Model)ให้มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นงานวิจยัเร่ืองท่ีกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นผลมาจากการพฒันา
นวตักรรมการเรียนการสอน  ส าหรับงานวิจ ัยที่ เกี่ยวข ้องก ับการพฒันานวตักรรมเพื่อพฒันา
ความสามารถในการแกปั้ญหาของผูเ้รียน มีหลายเร่ือง เช่นการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั (พชัรา พุ่มพชาติ, 2552) มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบ
การจดัประสบการณ์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยัโดยการวิจยัและพฒันามี 
4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนิยาม 
ความสามารถ พฤติกรรมบ่งช้ี  และแนวทางการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั ขั้นตอนท่ี 2 พฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์  การแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดโครงสร้างรูปแบบการจดัประสบการณ์ 
และเคร่ืองมือประกอบการใชจ้ากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าการตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบการจดัประสบการณ์โดยผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นท าการศึกษาน าร่องเพื่อศึกษาความเป็นไป
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ไดข้องรูปแบบการจดัประสบการณ์ก่อนน าไปทดสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได ้ขั้นตอน
ท่ี 3 ทดลองใชเ้คร่ืองแบบการจดัประสบการณ์การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั โดย
ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบก าหนดกลุ่มควบคุม ทดสอบก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์ต่อเน่ือง
ตามเวลาท่ีก าหนด (Control-GroupInterrupted Time-Series Design) กลุ่มตวัอย่างเป็นครูปฐมวยั 
จ  านวน 3 คน และเด็กชั้นอนุบาล 1-3 จ านวน 74 คน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร
เกษม ระยะเวลาการจดัประสบการณ์ 12 สัปดาห์ และขั้นตอนท่ี 4 การประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการจดัประสบการณ์การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั โดยท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าย ูและขอ้มูลเชิง
คุณภาพ โดยการวิเคราะห์เน้ือหา เคร่ืองมือการวิจยั ประกอบดว้ยเคร่ืองมือการจดัประสบการณ์ คือ 
รูปแบบการจดัประสบการณ์การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั  เคร่ืองมือการประเมิน 
คือ 1) เคร่ืองมือประเมินครูปฐมวยั ไดแ้ก่ แบบประเมินความรู้ความเขา้ใจของครูปฐมวยัเก่ียวกบั
รูปแบบการจดัประสบการณ์ แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนจดัประสบการณ์ และ
แบบประเมินความสามารถในการจดัประสบการณ์ของครูปฐมวยัตามรูปแบบการจดัประสบการณ์
และแบบประเมินความคิดเห็นของครูปฐมวยัท่ีมีต่อรูปแบบการจดัประสบการณ์ และ 2) เคร่ืองมือ
เด็กปฐมวยั ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินผลงาน
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัผลการวิจยัพบวา่ 1) เด็กปฐมวยัท่ี
ไดรั้บการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับ
เด็กปฐมวยัมีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคห์ลงัการจดัประสบการณ์สูงกว่าก่อน
การจดัประสบการณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์
ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยัมีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์หลงัการจดัประสบการณ์สูงกว่าเด็กปฐมวยัที่ไม่ได้รับการจดั
ประสบการณ์อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  3) เด็กปฐมวยัที่ไดรั้บการจดัประสบการณ์
ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยัมีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ 4 ระยะ คือ ก่อนการจดัประสบการณ์ หลงัการจดัประสบการณ์
คร้ังท่ี 1 หลงัการจดัประสบการณ์คร้ังท่ี 2 และติดตามผลการจดัประสบการณ์ มีพฒันาการสูงข้ึน
อยา่งเป็นล าดบั และมีความคงทนของพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง
เด็กปฐมวยัในระยะติดตามผลการจดัประสบการณ์ และพบว่า เด็กปฐมวยัเกิดจินตนาการ การคิด
สร้างสรรค ์การคิดหาเหตุผล ในการน าความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ตามระดบัพฒันาการมาใช้
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ 4) ครูปฐมวยัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการจดัประสบการณ์
อยูใ่นระดบัดีมาก มีความสามารถในการเขียนแผน การจดัประสบการณ์และมีความสามารถในการ



152 

 

จดัประสบการณ์ของครูปฐมวยัตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ท่ีแสดงแนวคิด กระบวนการจดั
ประสบการณ์ ส่ือและการจดัสภาพแวดลอ้ม และการประเมินท่ีชดัเจนสามารถปฏิบติัตามสภาพจริง
นอกจากน้ี  
 นิวฒัน์ บุญสม (2557) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีช่ือว่า “4CO-PAC Model” มีองค์ประกอบส าคัญ 3 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์องค์ประกอบ เชิงกระบวนการ
การเรียนการสอน และองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้กระบวนการเรียนการสอนมี 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การร่วมกนัคน้หาปัญหา (Collaborative Problem Finding) ขั้นท่ี 2 การร่วมกนั
คน้หาแนวคิด (Collaborative Idea Finding) ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรม (Collaborative 
Innovation Building) และขั้นที่ 4 การร่วมกนัสร้างการยอมรับ (Collaborative Acceptance 
Building) ซ่ึงทุกขั้นตอนหลักจะมีขั้นตอนย่อย 3 ขั้นท่ีเรียกว่า “PAC” ได้แก่ ขั้นเตรียมการ 
(Preparation : P) ขั้นปฏิบติั (Action : A) และขั้นสรุป (Conclusion : C) โดยรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียน ในช่วงระหวา่งการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน
มีพฒันาการข้ึนและโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี และมีพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี
ผลการขยายผลพบวา่ หลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน นกัเรียนกลุ่ม
ขยายผลมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี และมีนวตักรรม
ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
 รุจิราพร รามศิริ (2556) ท่ีได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจยัเป็นฐาน เพื ่อเสริมสร้างทกัษะการวิจยั ทกัษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์และจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ีรูปแบบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน (RPSCSA Model) มีองคป์ระกอบของรูปแบบ    
5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) หลกัการ เนน้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนเองอย่างเป็นระบบโดยอาศยั
การแสวงหาความรู้ดว้ยกระบวนการวิจยั และผูเ้รียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ผา่นกิจกรรมท่ี
เน้นการร่วมมือกนัเรียนรู้ ร่วมกบัการเรียนรู้แบบน าตนเอง 2) วตัถุประสงค์ เพื่อฝึกทกัษะการวิจยั 
ทกัษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และพฒันาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
3) กระบวนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย  6  ขั้นคือ  (1) ขั้นตระหนกัในปัญหา (Raising Awareness 
of Problems : R) (2) ขั้นคน้พบปัญหา (Problem Finding: P)   (3) ขั้นคน้ควา้หาค าตอบ (Searching How 
to Solve Problems : S)  (4) ขั้นรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล(Collecting and Analyzing Data : C)  (5) ขั้น
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สรุปและน าเสนอผลการวิจยั (Summarizing and Research Finding : S)  และ (6) ขั้นประเมินผล 
(Assessing : A)  4) การวดัและประเมินผล 3 ดา้น คือ ดา้นทกัษะการวิจยั ดา้นทกัษะการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ และด้านจิตวิทยาศาสตร์ และ  5) เง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบไปใชใ้ห้ประสบ
ผลส าเร็จ ประกอบดว้ย ผูเ้รียนตอ้งมีพื้นฐานความสามารถในการคิดเชิงระบบ  มีความรับผิดชอบ 
และมุ่งมัน่ในการท างาน ใชผ้ลการวิจยัและกระบวนการวิจ ัยเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และ
สถานการณ์ปัญหา เป็นปัญหาในชีวิตประจ าวนั ผลการหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบ การเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน (RPSCSA Model)ตามเกณฑ์ E1/E2กบั กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดค้่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใชก้ารวิจยัเป็น
ฐาน เท่ากบั  81.36 / 76.86 (กญัญารัตน์ โคจร, 2554)ไดท้  าการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการเรียนรู้การ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(CPS Learning Model) เร่ืองสารและสมบติัของสาร ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่นกัเรียนท่ีมีระดบัความรู้พื้นฐาน (สูง กลาง ต ่า) เม่ือไดเ้รียนรู้ดว้ยรูปแบบ 
CPS  พบวา่นักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ทกัษะการคิด
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และเจตคติเชิงวทิยาศาสตร์ สูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 และงานวจิยัท่ีใชก้ระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
เช่น (คชากฤษ เหล่ียมไธสง, 2554) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนบนเวบ็
แบบผสมผสาน โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละ
การแก้ปัญหาของนิสิตระดบัอุดมศึกษา พบว่า นิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึนมีความคิดสร้างสรรค ์การคิดแกปั้ญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลองสูง
กวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ .01   และนิสิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนการสอน
ท่ีพฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัมากนอกจากน้ี (สิทธิชยั ชมพูพาทย,์ 2554) ท่ีท าการวิจยั เร่ือง การพฒันา
พฤติกรรมการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ของครูและนกัเรียนในโรงเรียนส่งเสริมนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การวิจยัปฏิบติัการเชิงวิพากษ์ พบว่าครูและนกัเรียน
เปลี่ยนแปลงการสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดา้นภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและ
วิธีปฏิบตัิ ความสัมพนัธ์และสังคมดีข้ึน ครูและนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มข้ึนในแต่ละวงรอบของการวิจยั และครูมีการจดักิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง  
 และงานวิจยัต่างประเทศ (Parnes, 1976) ได้ทดลองใช้วิธีการระดมสมองในการหา
วธีิการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาโดยวิธีทดลองเปรียบเทียบกลุ่มท่ีหน่ึง 
ใชว้ธีิระดมสมองโดยใหทุ้กคนเสนอวิธีการแกปั้ญหาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีคิดไดโ้ดยไม่ตอ้งค านึงถึงวา่
เป็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีที่ที่สุด กลุ่มที่สองให้เสนอวิธีการแก้ปัญหาท่ีคิดว่าดีท่ีสุด ผลการศึกษา
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พบวา่ ภายในระยะเวลาเท่ากนั กลุ่มท่ีหน่ึงมีความสามารถเชิงสร้างสรรคสู์งกวา่กลุ่มท่ี สอง (Shean, 
1985) ไดศึ้กษาผลการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคท่ี์มีต่อความคิดอเนกนยัและการร่วมรับรู้ของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยันอร์ทเทิร์น อริโซนา โดยกลุ่มทดลองไดเ้ขา้รับการฝึกการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์10 
คร้ัง โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัการคน้หาขอ้เท็จจริง  การก าหนดหัวขอ้ปัญหา การตดัสินใจ การระดม
สมอง การประเมินผลและการยอมรับความคิดเห็น ผลการศึกษาพบว่าการฝึกการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค ์และคะแนนความคิดริเร่ิมสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั (Ellison ,1995) ไดศึ้กษาความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรคแ์ละเจตคติต่อการเรียนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
โดยท าการศึกษากบันกัศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา่นกัศึกษาท่ีไดเ้รียนรู้การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
มีความคิดสร้างสรรค ์โดยมีพฒันาการความคิดสร้างสรรค์ดา้นการคดคล่องแคล่วสูงท่ีสูด ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.5 และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์

 

แนวคิดเกีย่วกบันวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

แนวคิดเกีย่วกบันวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
 วทิยาศาสตร์คือ กระบวนการสร้างองค์ความรู้ซ่ึงประกอบด้วยการสังเกตปรากฏการณ์
ต่างๆในธรรมชาติอยา่งละเอียดรอบคอบเพื่อท าความเขา้ใจปรากฏการณ์นั้นๆ ดงันั้นค าถามใหม่จึง
เกิดข้ึนต่อเน่ืองตลอดเวลาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละส่งผลในการปรับปรุงหรือคิดคน้วิธีการใหม่ใน
การคน้หาค าตอบ 
 
ความสําคัญของวทิยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์
เก่ียวขอ้งกบัทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวนัและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละผลผลิตต่าง ๆ  ท่ีมนุษยไ์ดใ้ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่าน้ี
ลว้นเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรคแ์ละศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์
ช่วยให้มนุษยไ์ดพ้ฒันาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค ์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มี
ทกัษะส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถ
ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษ์พยานท่ีตรวจสอบได ้ วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรม
ของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) ดงันั้นทุกคนจึงจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาใหรู้้วทิยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์
สร้างสรรคข้ึ์น สามารถน าความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
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2551, 92; สสวท., 2546: 1) การเรียนวิทยาศาสตร์มุ่งหวงัให้ผูเ้รียน ไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเนน้การ
เชื่อมโยงความรู้กบักระบวนการ มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้และสร้างองค์ความรู้ โดยใช้
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงอย่างหลากหลายโดยใชก้ระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์และวธีิการทางวทิยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ี
จะพฒันาตนเองทางดา้น ความคิด การแกปั้ญหา ความสาร้างสรรค ์ 
 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  (Scientific  Process) 
 เป็นกระบวนการในการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั  
คือ การตั้งค  าถามหรือก าหนดปัญหา  การสร้างสมมติฐานหรือการคาดการณ์ค าตอบ   การออกแบบ
วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูล  การลงขอ้สรุป  และการส่ือสาร  
 
จิตวทิยาศาสตร์  (Scientific  mind ) 
 เป็นคุณลกัษณะหรือลกัษณะนิสัยของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์  ประกอบดว้ยคุณลกัษณะต่าง ๆ   ไดแ้ก่  ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความมุ่งมัน่  อดทน  รอบคอบ  ความรับผดิชอบ  ความซ่ือสัตย ์ ประหยดั  การร่วมแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ความมีเหตุผล  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ไดแ้ก่ 1. ระบุปัญหา   2. ตั้งสมมุติฐาน  3.
ศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูล  4.ทดลอง 5. สรุปผล 
 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หมายถึงความช านาญและความสามารถในการใช้
การคิดและกระบวนการคิดเพื่อคน้หาความรู้คณะกรรมการการศึกษาวิทยาศาสตร์  (Commission of 
Science Education) ของสมาคมเพื่อความกาวหนา้ทางวิทยาศาสตร์ (American Association for the 
Advancement of Science: AAAS) ไดก้  าหนดจุดมุ่งหมายของการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ รวมทั้งการแกปั้ญหาต่าง ๆ ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ไว ้
13 ทกัษะดงัน้ี 
 ทกัษะพื้นฐานหรือทกัษะเบ้ืองตน้ (Basic Science Process Skill) ไดแ้ก่1. การสังเกต 
(Obervation) 2. การวดั (Measurenent) 3. การจ าแนกประเภท (Classification) 4. การหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (Spacs / SpacsReation and Space /Time 
Relation) 5.การค านวน (Using Number)6. การจดัท าและส่ือความหมายขอ้มูล (Organizing Data 
and Communication) 7. การลงความคิดเห็นจากขอ้มูล  (Infeaing) 8. การพยากรณ์ 
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(Prediction)ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดบัพฒันาการ1 การตั้งสมมติฐาน (Formulating 
Hypothesis) 2 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ (Defining Operation) 3. การก าหนดและควบคุมตวัแปร
(Identifying and Controlling Variables) 4. การทดลอง (Experiment) 5. การตีความหมายขอ้มูลและ
ลงขอ้สรุป (Interperting Data and Making) 

 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์(Process of Science) 
 กระบวนการทางวิทศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนใชค้น้ควา้หาองคค์วามรู้  (body of 
knowledge) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทกัษะส าคญัประการหน่ึงของกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ท่ีตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเห็นความส าคญัและมีความช านาญ
เพื่อสามารถคน้หาความรู้ดว้ยตนเองไดก้ารแสวงหาความรู้ความเขา้ใจธรรมชาติของมนุษยน์ั้นจะ
เกิดจากการสังเกตธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแลว้รวบรวมขอ้มูลผ่านทางประสาท
สัมผสัน าขอ้มูลที่ได้ไปจดัจ าแนกและคิดพิจารณาเหตุและผล เกิดเป็นความคิดและความเช่ือน า
ความคิดความเช่ือไปปฏิบติัก่อให้เกิดการสังเกต การรวบรวมขอ้มูล และการคิดเป็นวฏัจกัรอยา่งน้ี
ไปเร่ือย ๆ  
 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นผลผลิต (Product) ทางวิทยาศาสตร์จากกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ (The Science Process) จะตอ้งทดสอบยืนยนัวา่ถูกตอ้ง โดยการท าทดสอบหลายๆคร้ัง
และได้มาซ่ึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก , 2557) โดยท่ีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สามารถแบ่งได ้6 ประเภทคือ 1)ความจริง  2) ความคิดรวบยอด 3) หลกัการ) 4)กฎ     
5) สมมติฐาน 6) ทฤษฎี 
 
ความหมายของนวตักรรม 
 ค าวา่ “นวตักรรม (Innovation)” นั้น มีรากศพัทม์าจากภาษาลาตินวา่ “Innovare” แปลวา่ 
to renew หรือ to modify ซ่ึงหมายถึง แนวความคิด หรือองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน 
หรือ วิธีการ การกระท า หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือการพฒันาจากของเดิมท่ีมีอยู่ ในการพฒันา
หรือการสร้างนวตักรรมนั้นได้กระท าอย่างเป็นระบบ ให้เหมาะสมกับสภาพงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหสู้งข้ึน (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2543; อรนุช ลิมตศิริ, 2546: 4; กิดานนัท ์ มลิทอง, 2548 : 
16; ทิศนา แขมมณี, 2553: 478; บุญเก้ือ ควรนาเวช, 2542: 12; เนาวนิตย ์สงคราม, 2556: 91) 
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 นอกจากน้ีค าวา่นวตักรรมไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียน
การสอนวทิยาศาสตร์ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ดงัน้ีนวตักรรมเกิดข้ึนจากการนิยามของผูเ้รียนท่ีผูเ้รียน
สะสมความรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นๆได ้โดยการสร้างสรรค์
ผลงานท่ีสะทอ้นผูเ้รียนเช่น โครงงาน ช้ินงาน การแสดง การสร้างแบบจ าลอง  แนวคิด  เป็นตน้จาก
ความหมายท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้่า นวตักรรม หมายถึง แนวทาง/แนวคิด/ท่ีไดคิ้ดคน้ /เคร่ืองมือท่ี
ยงัไม่เคยมีใชม้าก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ทนัสมยัและใชไ้ดผ้ลดี
ยิง่ข้ึน 
 ฮิวช์ (Hughes, 2004) ไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรมวา่ เป็นการน าวิธีการใหม่ๆ มา
ปฏิบติัหลงัจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพฒันาเป็นขั้นๆ แล้ว เ ร่ิมต ้นแต่การคิดค้น 
(Invention) การพฒันา (Development) ซ่ึงอาจจะเป็นในรูปของโครงการทดลองปฏิบติัก่อน (Pilot 
Project) แลว้จึงน าไปปฏิบติัจริง ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากการปฏิบติัเดิมท่ีเคยปฏิบติัมาและไดส้รุป
ขั้นตอนการเกิดนวตักรรมมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. มีการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ หรือปรับปรุงของเก่าใหเ้หมาะสมกบัสภาพงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหสู้งข้ึน 

2. มีการพฒันาปรับปรุง โดยผา่นการทดลองจนมีประสิทธิภาพน่าเช่ือถือได ้
3. มีการน าไปปฏิบัติใช้ในสถานการณ์จริง ซ่ึงเป็นแนวปฏิบัติใหม่ท่ีแปลงจากท่ีเคย

ปฏิบติัมา 
 
ลกัษณะของนวตักรรม 
 นวตักรรม เม่ือน ามาใช้จะช่วยให้การท างานย่อมไดผ้ลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงกวา่เดิม อีกทั้งยงัช่วยประหยดัเวลาและแรงงาน ซ่ึงมีนกัการศึกษาหลายคนไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบั
ลกัษณะของนวตักรรมไวด้งัน้ี 
 ดาวลิา และคณะ (Davila and other, 2006) กล่าววา่ ลกัษณะของนวตักรรมจะตอ้งมีดงัน้ี 

1. เป็นแนวคิดหรือความคิดสร้างสรรคใ์หม่ ท่ีแตกต่างจากท่ีเคยมีในองคก์ร  
2. แนวคิดหรือความคิดใหม่ๆ ท่ีไดม้าจากทีมหรือบุคคลในองคก์รนั้นๆ 
3. ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองมือในการน ามาใชใ้นการพฒันาองคก์รอาจเป็นงานประดิษฐ์ ผลผลิต 

กระบวนการ หรืองานบริการ 
 เนาวนิตย ์สงคราม (2555 : 34) ไดก้ล่าวสรุปลกัษณะของนวตักรรม ไดแ้ก่ 

1. ส่ิงใหม่ วิธีการใหม่ ความคิดใหม่ ผลิตภณัฑ์ใหม่หรือส่ิงท่ีดดัแปลงใหม่แตกต่างจาก
ท่ีเคยมีในองคก์ร หรือจากการพฒันาส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมใหดี้ยิง่ข้ึน 
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2. ความสามารถในการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากรในองคก์รสร้างข้ึน 
3. สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริงและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

 มาเรียม นิลพนัธ์ุ (2555: 237) ไดก้ล่าวถึงนวตักรรม ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
1. ดี มีคุณค่า 
2. ผลท่ีไดต้รงตามเป้าหมาย วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใช้ 
3. ใชง้านไดอ้ยา่งดีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและมีมาตรฐาน 

 จากท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ ลกัษณะของนวตักรรม ควรจะตอ้งประกอบดว้ยดงัน้ี 
1. เป็นแนวคิด วิธีการ การกระท า กระบวนการ หรือองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏมา

ก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหท้นัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 
2. การพฒันาหรือการสร้างนวตักรรมนั้นไดก้ระท าอยา่งเป็นระบบ มีการทดลองและ

ปรับปรุงจนกระทัง่มีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑน่์าพอใจ 
3. สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวา่เดิม 

 การประเมินผลงานนวตักรรมถือวา่เป็นส่วนส าคญัท่ีจะตอบค าถามวา่ ผลงานท่ีน าเสนอ
นั้นมีความเป็นนวตักรรมหรือไม่ ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายคนได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัการประเมิน
นวตักรรมไวด้งัน้ี 
 อรนุช ลิมตศิริ (2546 : 5) ไดเ้สนอเกณฑ์ในการพิจารณาวา่ วิธีการ แนวคิด หรือการ
กระท าใดๆ เป็นนวตักรรมหรือไม่ โดยใหใ้ชเ้กณฑต่์อไปน้ี 

1. เป็นส่ิงใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น คิดวิธีการใหม่ได้ หรือน าเอาวิธีการซ่ึงเคย
ปฏิบติัแต่เดิมมาปรับปรุงบางส่วนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. การประดิษฐคิ์ดคน้นั้นใชว้ธีิการจดัระบบ (System Approach) โดยพิจารณาถึงขอ้มูล
ท่ีป้อนเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ์ 

3. มีการพิสูจน์วจิยัเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ ส่ิงใหม่นั้นมีประสิทธิภาพ น่าเช่ือถือได ้
4. ส่ิงใหม่นั้นยงัไม่เป็นส่วนหน่ึงของระบบงานในปัจจุบนั เพียงแต่มีการน าไปใชใ้นบาง

กลุ่ม ยงัไม่เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปหรือยงัไม่แพร่หลาย 
 วรากร หงษโ์ต (2553 : 288-293) ไดส้ร้างแบบประเมินนวตักรรมการเรียนการสอน ซ่ึง
มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ไดส้ร้างข้ึนจาก
การเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นความเป็นนวตักรรมมี 1 ตวับ่งช้ี คือ ความเป็นนวตักรรม  
2. ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรมมี 6 ตวับ่งช้ี คือ 
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 2.1 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันานวตักรรม 
 2.2 การใชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎีในการพฒันานวตักรรม 
 2.3 การออกแบบและพฒันานวตักรรม 
 2.4 กระบวนการพฒันานวตักรรม 
 2.5 การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม 
 2.6 ความส าเร็จของการพฒันานวตักรรม 

3. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรมมี 6 ตวับ่งช้ี คือ 
 3.1 การแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
 3.2 การใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรม 
 3.3 การเรียนรู้ร่วมกนั 
 3.4 ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการแสวงหาความรู้ 
 3.5 การยอมรับ 
 3.6 การน าไปใช ้

 เนาวนิตย ์สงคราม (2556 : 135-144) ไดเ้สนอแบบประเมินนวตักรรม ซ่ึงไดพ้ฒันาจาก
การสนทนากลุ่มด้วยฐานการวิจัยจากผู ้เ ช่ียวชาญท่ีมีความรู้อย่างดีเยี่ยมในด้านการวดัและ
ประเมินผล ด้านการสร้างนวตักรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ และดา้นเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. มาตรฐานดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรมมี 8 ตวับ่งช้ี คือ 
 1.1 มาตรฐานดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม 
 1.2 การก าหนดเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหา 
 1.3 กรอบความคิดในการสร้างนวตักรรม 
 1.4 การออกแบบนวตักรรมตามหลกัการและทฤษฎี 
 1.5 การปรับปรุงนวตักรรมตน้แบบ 
 1.6 การประเมินและสรุปผลนวตักรรม 
 1.7 การน าเสนอนวตักรรม/เผยแพร่นวตักรรม 
 1.8 ความค านึงเร่ืองลิขสิทธ์ิ/จรรยาบรรณ 

2. มาตรฐานดา้นคุณค่ามี 6 ตวับ่งช้ี คือ 
 2.1 องคค์วามรู้ใหม่ท่ีต่อยอดจากองคค์วามรู้เดิม 
 2.2 การแกปั้ญหาไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
 2.3 ความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากรเพื่อแกปั้ญหา 
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 2.4 ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
 2.5 การยอมรับจากผูใ้ชง้าน 
 2.6 การเรียนรู้ร่วมกนัจากกลุ่มผูพ้ฒันานวตักรรม 

3. ความเป็นนวตักรรมมี 3 ตวับ่งช้ี คือ 
 3.1 ส่ิงใหม่ วธีิการใหม่ หรือแนวทางใหม่ 
 3.2 การสร้างสรรคใ์นผลงาน 
 3.3 ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัร 

 ดังนั้ นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นกระบวนการท่ีผู ้เ รียนได้เ รียนรู้ผ่าน
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จิตวิทยาศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการคิดสร้างสรรค ์ (Creative Process) หมายถึงวิธีการคิด
หรือกระบวนการท างานของสมองอยา่งเป็นขั้นตอนและสามารถคิดแกปั้ญหาไดส้ าเร็จ ทอร์แรนซ์ 
(Torrance, 1965) ไดใ้ห้ค  าอธิบายวา่เป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหาหรือส่ิงท่ีบกพร่อง
ขาดหายไปแล้วจึงรวบรวมความคิดตั้งเป็นสมมุติฐานข้ึน ต่อจากนั้นก็ท างานรวบรวมขอ้มูลต่างๆ
เพื่อทดสอบสมมุติฐานท่ีตั้งข้ึน ขั้นต่อไปจึงเป็นการรายงานผลที่ได้รับจากการทดสอบสมมติฐาน
เพื่อเป็นแนวคิดและแนวทางใหม่ ซ่ึงความคิดสร้างสรรคจึ์งเป็นกระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ซ่ึงทอร์แรนซ์เรียกกระบวนการลกัษณะน้ีว่ากระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ หรือ “The 
Creative Problem Solving Process” การพฒันาการความคิดสร้างสรรคข์องเด็กระดบัประถมศึกษา
โดยการศึกษาพฒันาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กระดบัประถมศึกษาได้ผลดงัน้ีเคิร์กแพทริก 
(Kirkpatrick,1904) ไดท้  าการศึกษาเด็กชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชห้ยดหมึก
ในการทดสอบปรากฏวา่เด็กที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,3 มีความคิดจินตนาการสูงและจะ
เพิ่มข้ึนอีกในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ส่วนซิมป์สัน (Simpson, 1922) ศึกษา
เก่ียวกบัความคิดสร้างสรรคใ์นดา้นจินตนาการของเด็กชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
เขาพบวา่ เม่ือเด็กเขา้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ความคิดสร้างสรรค์ในด้านจินตนาการของ
เด็กอยู่ในระดบัต ่า และจะเพิ่มข้ึนในตอนปลายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และผลผลิตสร้างสรรค ์
(Creative Product) ลกัษณะของผลผลิตนั้นโดยเน้ือแทเ้ป็นโครงสร้างหรือรูปแบบของความคิดท่ีได้
แสดงกลุ่มความหมายใหม่ออกมาเป็นอิสระต่อความหมายของความคิดใดความคิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนมา
ก่อนหนา้นั้น อาจเป็นความคิดหรือส่ิงของท่ีผลิตข้ึน ซ่ึงจะเป็นไดท้ั้งรูปธรรมและนามธรรม อารีย ์
พนัธ์มณี (2557: 23-24) และนิวเวลล์ชอว ์และซิมป์สัน (Newell,Shaw and Simpon, 1963) ได้
กล่าวถึง ผลผลิตสร้างสรรค์เกิดจากการได้พิจารณาผลผลิตอนัใดอนัหน่ึงที่จดัเป็นผลผลิตของ
ความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศยัหลกัเกณฑ์ต่อไปน้ี 1.เป็นผลผลิตท่ีแปลกใหม่ และมีค่าต่อผูคิ้ด สังคม
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และวฒันธรรม2.เป็นผลผลิตท่ีไม่เป็นไปตามปรากฎการณ์นิยมในเชิงท่ีว่ามีการคิดกดัแปลงหรือ
ยกเลิกผลผลิตหรือความคิดท่ีเคยท ามาก่อน3.เป็นผลผลิตท่ีไดรั้บการกระตุน้อยา่งสูงและมัน่คงใช้
ความพยายามสูง 4. เป็นผลผลิตท่ีไดจ้ากการประมวลปัญหาซ่ึงค่อนขา้งจะครุมเครือไม่แจ่มชดั และ
ส าหรับเร่ืองคุณภาพของผลผลิตสร้างสรรค์นั้น เทยเ์ลอร์ (Tayler, 1964) ไดใ้ห้ขอ้คิดเก่ียวกบั
ความคิดสร้างสรรค์ของคนวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นขั้นสูงสุดยอดหรือคน้ควา้ประดิษฐ์ของใหม่ข้ึนมา
เสมอไปแต่ผลของความคิดสร้างสรรคอ์าจจะอยูใ่นขั้นใดขั้นหน่ึงต่อไปน้ี 1)การแสดงออกอยา่งอิสระ
ในขั้นน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมและขั้นสูงแต่อยา่งใด เป็นแต่เพียงกลา้แสดงออกอยา่งอิสระ 
เช่น เด็กวาดภาพตามใจชอบโดยท่ีครูไม่ไดเ้ป็นผูก้  าหนดให้ 2) ผลิตงานออกมาโดยท่ีงานนั้นอาศยั
ทกัษะบางประการ แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงใหม่ 3) ขั้นสร้างสรรค์ เป็นขั้นท่ีแสดงถึงความคิดใหม่
ของบุคคล ไม่ได้ลอกเรียนมาจากใคร แมว้่างานนั้นอาจจะมีคนอ่ืนคิดไวแ้ลว้ก็ตาม 4)  ขั้นคิด
ประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นขั้นท่ีสามารถคิดประดิษฐ์ส่ิงใหม่ข้ึนโดยไม่ซ ้ าแบบใคร 5) เป็นขั้นพฒันา
ผลงานในขั้นท่ี 4) ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 6) เป็นขั้นความคิดสร้างสรรคสู์งสุด สามารถคิดส่ิงท่ี
เป็นนามธรรมขั้นสูงได ้ 

 จากแนวคิดเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และนวตักรรม ท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ หมายถึง แนวทาง/แนวคิดท่ีได้คน้คิด/เคร่ืองมือท่ียงัไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการ
พฒันาดดัแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่แลว้ใหท้นัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาทาง
วิทยาศาสตร์ และในการพิจารณาว่าวิธีการ แนวคิด หรือการกระท าใดๆ เป็นนวตักรรมหรือไม่ 
สามารถวดัไดด้ว้ยแบบประเมินนวตักรรม และสรุปผลจากการการประเมินนวตักรรม ประกอบดว้ย 
3 ดา้น คือ1.ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม  2. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรมและ          
3. ดา้นความเป็นนวตักรรม 

 จากผลการศึกษาทางดา้นนวตักรรม และวิทยาศาสตร์ ดงักล่าว ผูว้ิจยัน ามาก าหนดเป็น
องคป์ระกอบ ของนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในการวิจยัคร้ัง
น้ีนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ท่ีศึกษาไดน้ี้มีองคป์ระกอบนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์และผูว้ิจยัน าไป
พฒันาเป็นเคร่ืองมือประเมินนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 3 ดา้น มีรายละเอียดดงัน้ี 
 นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

1. ดา้นกรกระบวนการพฒันานวตักรรม 
1.1 การก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการพฒันานวตักรรมหมายถึง การตั้ง

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและมีความเป็นไปได ้
1.2 การออกแบบพฒันานวตักรรมหมายถึง มีการออกแบบนวตักรรมเป็นไปตาม

แนวคิดหรือทฤษฎีในการพฒันานวตักรรมท่ีก าหนดไว ้และอยา่งเป็นขั้นตอน 
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1.3 การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม หมายถึง มีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม
อย่างเต็มใจ กระตุน้ให้นกัเรียนในกลุ่มคน้ควา้และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจนสามารถสร้างนวตักรรม
ได ้

1.4 การประเมินและสรุปผล หมายถึง ด าเนินการพฒันานวตักรรมอยา่งเป็นระบบมี
การประเมินและสรุปผล 

1.5 การน าเสนอนวตักรรม  หมายถึง นวตักรรมที่สร้างข้ึนสามารถน าไปใช้และ
น าเสนอผลงานได ้

2. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 
2.1 การแกปั้ญหาไดต้รงตามวตัถุประสงค ์หมายถึง การแกปั้ญหาไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

เกิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง 
2.2 การใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่า หมายถึง การประยุกตใ์ชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นการ

พฒันานวตักรรมไดเ้หมาะสมและคุม้ค่า 
2.3 การน าไปใชห้มายถึง การใชง่้าย สะดวกและมีขั้นตอนการใชไ้ม่ซบัซอ้น สามารถ

น าไปใชไ้ดดี้ 
3. ดา้นความเป็นนวตักรรม 

3.1 ความเป็นนวตักรรม หมายถึง เป็นแนวทาง/แนวคิด/วิธีการ/เคร่ืองมือ ท่ีไม่เคยมี
หรือปรากฏมาก่อน และไดผ้ลดี 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

เนาวนิตย ์สงคราม (2552) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน
ด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์เพื่อสร้างนวตักรรมของนิสิต 
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต กลุ่มตวัอย่าง คือ นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 272318 การผลิต
วสัดุการสอนส าหรับเคร่ืองฉายและเคร่ืองเสียง จ านวน 19 คน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจยัพบว่า 1. กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนความคิด
สร้างสรรคอ์ยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 1 กลุ่ม ระดบัดี จ  านวน 3 กลุ่ม 2. กลุ่มท่ีมีคะแนนนวตักรรม
มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียความคิดริเร่ิม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดคล่องแคล่วสูงกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมี
คะแนนนวตักรรมนอ้ยท่ีสุด และ 3. รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1. ความรู้ความสามารถ 2. ประสบการณ์การเรียนรู้ 3. ความคิดสร้างสรรค ์4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 5. ทีม 6. แรงจูงใจ และ 7. ภาวะผูน้ า โดยมีขั้นตอนประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
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1. การเตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียน 2. การแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น 3. การ
ทดลองใชน้วตักรรม และ 4. การน าเสนอนวตักรรม 
 เนาวนิตย ์สงคราม (2553) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานและการเรียนรู้
ร่วมกนัเพื่อการสร้างความรู้ท่ีเป็นนวตักรรมส าหรับนิสิต นกัศึกษาครุศาสตรบณัฑิตในสถาบนัอุดมศึกษา ของ
รัฐ ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการเรียนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 8 ขอ้ ไดแ้ก่  1. ความรู้ความสามารถ 
2. ประสบการณ์การเรียนรู้ 3. ความคิดสร้างสรรค ์4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 5. ทีม 
6. แรงจูงใจ 7. ภาวะผูน้ า และ 8. โครงงาน โดยมีขั้นตอนประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. การ
เตรียมความพร้อมส าหรับการสร้างนวตักรรม 2. การก าหนดหวัขอ้ท่ีสนใจ 3. การแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น 4. การวางแผนสร้างนวตักรรม 5. การด าเนินการสร้าง
นวตักรรม 6. การทดลองใช้ผลงานนวตักรรม 7. การน าเสนอผลงานนวตักรรม และ 8. การ
ประเมินผล และกลุ่มตวัอยา่งมีผลคะแนนผลงานนวตักรรมอยูใ่นเกณฑพ์อใชถึ้งดีเยีย่ม 
 วรากร หงษโ์ต (2553) ไดพ้ฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการ
สร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวชิาคอมพิวเตอร์ กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นครูผูส้อนวชิาคอมพิวเตอร์ โดยการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 30 คน ผลการวิจยัพบวา่ 
ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบ มี 8 ขั้น คือ 1) ขั้นวางแผนและก าหนดทิศทางการเรียนรู้ 2) ขั้น
น าเขา้สู่ประเด็นการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 3) ขั้นคน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงาน 
4) ขั้นการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าผลจากขอ้มูลท่ีคน้พบไปใช ้5) ขั้นวางแผนด าเนินงานการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 6) ขั้นด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 7) ขั้น
น าเสนอผลงานนวตักรรมการเรียนการสอน และ 8) ขั้นประเมินผล และกลุ่มตวัอย่างมีระดับ
คุณภาพของการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน ในระดบัสูง 
 นิวฒัน์ บุญสม (2556) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีชื่อว่า “4CO-PAC Model” มีองค์ประกอบส าคญั 3 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์องค์ประกอบเชิงกระบวนการ
การเรียนการสอน และองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้กระบวนการเรียนการสอนมี 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การร่วมกนัคน้หาปัญหา (Collaborative Problem Finding) ขั้นท่ี 2 การร่วมกนั
คน้หาแนวคิด (Collaborative Idea Finding) ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรม (Collaborative 
Innovation Building) และขั้นที่ 4 การร่วมกนัสร้างการยอมรับ (Collaborative Acceptance 
Building) ซ่ึงทุกขั้นตอนหลักจะมีขั้นตอนย่อย 3 ขั้นท่ีเรียกว่า “PAC” ได้แก่ ขั้นเตรียมการ 
(Preparation : P) ขั้นปฏิบติั (Action : A) และขั้นสรุป (Conclusion : C) โดยรูปแบบการเรียนการ
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สอนท่ีพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียน ในช่วงระหวา่งการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการ
สอนมีพฒันาการข้ึนและโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี และมีพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดีผลการขยายผลพบว่า หลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน นักเรียน
กลุ่มขยายผลมีความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี และมี
นวตักรรมดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
 การพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยผูว้ิจยั ไดป้ระเมินผูเ้รียนตาม
สภาพจริง มีวธีิการท่ีหลากหลายหลายสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาพฒันาการของ
ผูเ้รียนในดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และการสร้างนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ท่ีๆดท้  าการศึกษาดงัน้ี 
 
การประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment) 
 ความหมาย 
 การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายท่ีมีการวดั
และประเมินผลผูเ้รียนบนพื้นฐานของความเป็นจริง เน้นการปฏิบตัิเป็นส าคญัเป็นการสะทอ้น
คุณภาพ ทกัษะ ความสามารถของผูเ้รียน โดยการประเมินจะมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย (กรมวิชาการ, 
2545: 20), (สุวมิล วอ่งวานิช, 2546: 13) 
 ลกัษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
 ลกัษณะส าคญัของการวดัและการประเมินผลจากสภาพจริงมีดงัน้ี (กรมวชิาการ, 2545: 159)  

1. การวดัและการประเมินผลจากสภาพจริงมีลกัษณะส าคญัคือ ใช้วิธีการประเมิน
กระบวนการคิดที่ซับซ้อนความสามารถในการปฏิบติังาน ศกัยภาพของผูเ้รียนในดา้นของผูผ้ลิต
และกระบวนการท่ีไดผ้ลผลิตมากกวา่ท่ีจะประเมินวา่ผูเ้รียนสามารถจดจ าความรู้อะไรไดบ้า้ง 

2. เป็นการประเมินความสามารถของผูเ้รียน เพื่อวินิจฉัยผูเ้รียนในส่วนท่ีควรส่งเสริม
และส่วนท่ีควรแกไ้ขปรับปรุง เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพตามความสามารถ ความสนใจ
และความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

3. เป็นการประเมินท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้งตนเอง
และของเพื่อนร่วมหอ้ง เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัตวัเอง เช่ือมัน่ตนเอง สามารถพฒันาขอ้มูลได ้
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4. ขอ้มูลท่ีประเมินไดจ้ะตอ้งสะทอ้นให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวาง
แผนการสอนของผูส้อนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความตอ้งการของ
ผูเ้รียนแต่ละบุคคลไดห้รือไม่ 

5. ประเมินความสามารถของผูเ้รียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวติจริงได ้
6. ประเมินดา้นต่าง ๆ  ดว้ยวธีิท่ีหลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองโดยปกติ

แลว้การประเมินตามสภาพจริงนั้นประกอบดว้ยงานท่ีให้นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถและรูบิค ท่ี
เป็นเกณฑก์ารตดัสินความสามารถของนกัเรียน ซ่ึงรูบิคน้ีจะน ามาใชใ้นการประเมิน ต่อไปน้ีจะเป็น
ตวัอย่างของงานและรูบิคท่ีใช้ในการประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงในส่วนน้ีจะเป็นการน าเสนอตาม
ระดบัชั้นการศึกษา ซ่ึงแบ่งเป็น โรงเรียนประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอน
ปลาย จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวชิาต่างๆ 

 การสอนเพื่อพฒันาการเรียนรู้เป็นการวดัและประเมินผลเพื่อการพฒันา (Formative 
Assessment) เป็นการประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น จุดท่ีตอ้งปรับปรุง จึงเป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นการพฒันา
ในการเก็บขอ้มูล ผูส้อนตอ้งใชว้ิธีการและเคร่ืองมือการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต การ
ซักถามการระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติขอ้สรุปของประเด็นท่ีก าหนด ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการ
ประเมินเพื่อพฒันา คือ การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนในลกัษณะค าแนะน าท่ีเช่ือมโยงความรู้เดิม
กบัความรู้ใหม่ท าใหก้ารเรียนรู้พอกพนู แกไ้ขความคิด ความเขา้ใจเดิมท่ีไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนการให้
ผูเ้รียนสามารถตั้งเป้าหมายและพฒันาตนไดแ้ละ การวดัและประเมินผลเพื่อตดัสินผลการเรียน เป็น
การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) เพื่อตดัสินให้คะแนน หรือให้ระดบัผล
การเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผูเ้รียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการ
เล่ือนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลกัสูตรหรือไม่ ในการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนท่ีดีตอ้งให้
โอกาสผูเ้รียนแสดงความรู้ความสามารถดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและพิจารณาตดัสินบนพื้นฐาน
ของเกณฑ์ผลการปฏิบติัมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผูเ้รียน(ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2554) 

 ในการจดัการเรียนการสอนใดๆ ก็ตาม การสอนกบัการวดัประเมินผลมีความเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนัมาตั้งแต่ตน้จนอาจกล่าวไดว้า่ เม่ือมีการสอนตอ้งมีการประเมินผลควบคู่กนัไปดว้ยเสมอ
เพียงแต่วิธีการวดัและประเมินอาจเปล่ียนรูปแบบไปตามยุคสมยั การประเมินเป็นส่วนส าคญัและ
จ าเป็นของกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงมีความหมายมากกวา่การให้เป็นเกรดหรือคะแนนรวม แต่
เป็นการหาค าตอบท่ีสร้างสรรคใ์นทางบวกและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) เก่ียวกบัความกา้วหนา้
ของผูเ้รียนเพื่อตรวจสอบวา่การสอนนั้นบรรลุเป้าหมายในระดบัใด ผลจากการประเมินน าไปสู่การ
ตดัสินใจท่ีมีต่อโรงเรียนในเชิงบริหารและการสร้างความเช่ือมัน่ในสังคม การประเมินท่ีดีส่วนหน่ึง



166 

 

ตอ้งเป็นเสมือนเคร่ืองช่วยในการเรียนและอีกส่วนหน่ึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการวดัและบ่งบอก
ถึงความสามารถของผูเ้รียนตลอดจนหลกัสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ หลกัการส าคญัในการประเมินผลท่ี
พึงพิจารณา คือการประเมินผลควรมีลกัษณะเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน เนน้คุณลกัษณะ
และความสามารถของผูเ้รียนเป็นภาพรวม ผลการประเมินตอ้งช้ีให้เห็นผลการปรับปรุงการสอน
ของครูผส้อน และความส าเร็จของผูเ้รียนตามเป้าหมายหลกัสูตร บ่งบอกถึงความสามารถในการน า
ความรู้และทกัษะไปใชใ้นชีวติจริงได ้ทั้งยงัส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้แสดงความสามารถท่ีหลากหลาย 
ไม่แยกจากการเรียนการสอน เป็นการใหข้อ้มูลกบัผูเ้รียนโดยเนน้ความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีใหข้อ้มูล ตรวจสอบและทบทวนซ่ึงกนัและกนั เนน้ท่ีการวดักระบวนการ (Process) เท่าๆ กบัการ
วดัผลผลิต (Product) ของกระบวนการ เน้นการวดัท่ีสะท้อนให้เห็นถึงพฒันาการของผูเ้รียนเพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดบางคร้ังอาจตอ้งปรับวิธีการหรือดดัแปลงเคร่ืองมือวดัเพื่อใชส้ าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ บางกรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคการประเมินท่ีผสมผสานหรือหลากหลายเพื่อให้
ไดภ้าพเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนท่ีกวา้งและสมบูรณ์ข้ึน (กรมวชิาการ, 2545)  จากกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลง ภาระงานดา้นการประเมินผลการเรียน ระบบการวดัและประเมินผลท่ี
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ จึงต้องเปล่ียนแปลงไปด้วยเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกนั การ
ประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเน้นไปท่ีการวดัและการประเมินผลท่ีจะน าไปสู่
การช้ีใหเ้ห็นถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนและสภาพจริงองการเรียนการสอน จากพฤติกรรมท่ีผูเ้รียน
ไดแ้สดงออก (Student Performance) สะทอ้นให้เห็นความสามารถอยา่งหลากหลายในการพฒันา
คนท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัสมรรถภาพท่ีมีในตนเองและจากการลงมือปฏิบติัจริง ซ่ึงช้ีให้เห็นวิธีการ
ตดัสินใจและการแก้ปัญหาด้วยตนเองการใช้กิจกรรมการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) จะช่วยให้คน้พบไดว้า่ผูเ้รียนเรียนรู้เร่ืองต่าง ๆ มากนอ้ยเพียงใด ระหวา่งหลกัสูตร ซ่ึง
(ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา, 2545) และ สทิกิน อาร์เทอร์แชมเปส (Stiggins 
R.J.,Arter J ., Chappuis J and Chappuis, 2004: 42-45) ไดเ้สนอกลยุทธ์ 7  ประการในการวดั
ประเมินผลผูเ้รียน 1) ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ 2)ให้ตวัอย่างท่ีดีและไม่ดีต่อนกัเรียน 3) ให้
ขอ้มูลยอ้นกลบับ่อยๆ 4) ให้รู้จกัประเมินตนเองและตั้งเป้าหมายการเรียน 5)ออกแบบการสอน
เน้ือหาย่อยๆทีละเร่ือง 6)ให้แก้ไขปรับปรุงงานหรือการเรียนของตนเอง 7) กระตุน้ให้ประเมิน
ตนเองตรวจสอบความกา้วหนา้และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อน นอกจากน้ี ทอมลินสัน (Tomlinson, 
2014: 10-14) ได้ให้ความเห็นว่าการประเมินระหว่างการสอนวนัน้ีและวนัพรุ่งน้ี ครูมกัให้
ความส าคญักบัการเก็บผลคะแนนนกัเรียนมากกวา่การเรียนเพื่อการเรียนรู้ และจะพยายามท่ีจะให้
นกัเรียนตอบค าถามไดถู้กตอ้งมากกวา่การตอบตามความคิดเห็น และการประเมินระหวา่งการสอน
สามารถพฒันาระหวา่งการเรียนถา้ด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง  การจดัการเรียนและการวดัประเมินผล
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ตอ้งไปดว้ยกนั เคร่ืองมือและวธีิการท่ีใชมี้ความหลากหลายประเภท แต่ไม่ไดห้มายความวา่ จะตอ้ง
ใช้ทุกรูปแบบ แต่ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์ กิจกรรมการสอน พฤติกรรมของนกัเรียนและสภาพของ
สถานการณ์จริงของการเรียนรู้  ตอ้งเลือกใหเ้หมาะสม จึงจะเป็น Authentic Assessment  ปัญหาของ
การประเมินระหว่างเรียน พบว่า นกัเรียน ไม่กลา้ถามค าถามครู ซ่ึงอาจแกไ้ขดว้ยการให้นกัเรียน
แบ่งกลุ่ม และช่วยกนัระดมเขียนขอ้ค าถามลงในกระดาษ โดยผา่นการท างานเป็นทีม ถา้นกัเรียนไม่มี
ค  าถาม ครูก็จะตอ้งกระตุน้ให้นกัเรียนตั้งค  าถามข้ึนมา ว่าส่ิงท่ีเขาไม่รู้ คือ การตั้งค  าถามจึงเป็นกลยุทธ์
การสอน (Progessive Inquiry)  การวดัและประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน 
กิจกรรมการวดัและประเมินท าให้ผูส้อนได้สารสนเทศท่ีเป็นปรนยัและเป็นพื้นฐานส าหรับการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตลอดจนประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียน
การสอน (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2541)  

 จากผลการสังเคราะห์กระบวนการและความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
ทั้ง 5  ดา้นไดแ้ก่ 1) ความสามารถในการคน้พบความจริง(Fact Finding  Ability) 2) ความสามารถ
ในการคน้พบปัญหา (Problem Finding Ability) 3)ความสามารถในการคน้หาแนวคิด (Idea 
FindingAbility) 4) ความสามารถในการคน้หาค าตอบ (Solution FindingAbility)และ 5) ความสามารถใน
การสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่( Creating New Challenge Ability) ผูว้จิยัน ามาก าหนดเป็นองคป์ระกอบ 
ของความสามารถในการปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในการวิจยั
คร้ังน้ีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ท่ีสังเคราะห์ไดน้ี้มีองคป์ระกอบของความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์และผูว้ิจยัน าไปพฒันาเป็นเคร่ืองมือประเมินความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์5  ดา้น โดยมีการพฒันาเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์ระดบัคุณภาพ
เพื่อใช้ในการแปลความหมายของคะแนนทกัษะการวิจยัตามแนวคิด SOLO Taxonomy มี
รายละเอียดดงัน้ี 

SOLO Taxonomy  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2555: 506-507)คือ ล าดบัขั้นโครงสร้างผล
การเรียนรู้ท่ีสังเกต (Structure of Observed Learning Outcomes-SOLO) Biggs and Collis(1982) ได้
จ  าแนกล าดบัขั้น ความรู้ความเขา้ใจ ความคิดรวบยอดของผูเ้รียนซ่ึงสังเกตได้จากการเช่ือมโยง
ความคิดรวบยอด 

อนุกรมวธิานแบบSOLO แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ไดแ้ก่ 
1. ขั้นโครงสร้างขั้นตน้ (Pre-structure: P) 
2. ขั้นโครงสร้างเด่ียว (Uni-structure: U) 
3. ขั้นโครงสร้างหลากหลาย (Multi-structure : M) 
4. ขั้นความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างความคิดรวบยอด (Relational structure : R) 
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5. ขั้นขยายสู่นามธรรม (Extended abstract structure : E) 
 ผูเ้รียนสามารถน าความคิดรวบยอดต่างๆ มาเช่ือมโยงและสรุปอา้งอิงเป็นองคค์วามรู้
หรือขอ้สรุปในเชิงนามธรรมได ้สามารถสร้างขอ้สรุปจากความคิดรวบยอดต่างๆได ้เช่น กฎ สูตร 
ทฤษฎี สมมติฐาน การอา้งอิง การสะทอ้นผล 
 
แนวคิดการประเมินตาม SOLO Taxonomy 
 The SOLO Taxonomy เป็นชุดของเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเป็นผลงานของ
Biggs and Collis (1982) “SOLO”มาจากค าวา่ Structure of Observed Learning Outcome เป็นระบบ 
 โดยการก าหนดระดบัคุณภาพผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงไม่มุ่งเน้นเฉพาะการสอน 
และการให้คะแนนจากผลงานเท่านั้น แต่ SOLO Taxonomy เป็นกระบวนการท่ีให้ความส าคญัว่า 
ผูเ้รียนมีวิธีการเรียนรู้ ส่ิงท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ ครูจะมีวิธีสอนอย่างไรท่ีผูเ้รียนไดใ้ช้ปัญญาท่ีมี
ความซับซ้อนและก่อให้เกิดพฒันาการมาก ท่ีน ามาช่วยอธิบายว่า ผูเ้รียนมีพฒันาการการปฏิบติัท่ี
ซบัซอ้นอยา่งไร ในการเรียนเพื่อรอบรู้ท่ีมีความหลากหลายของภาระงานทางวิชาการโดยท่ีนิยาม
จุดประสงคข์องหลกัสูตรในสภาพที่ พึงประสงค์ของการปฏิบตัิ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนแต่ละคนท่ีปฏิบติัไดจ้ริงการใช้SOLO Taxonomy จะช่วยให้ทั้งครูและผูเ้รียนตระหนกัถึง
องค์ประกอบท่ีหลากหลายจากหลกัสูตรได้อย่างชดัเจนข้ึน แนวคิดดงักล่าวถูกน าไปก าหนดเป็น
นโยบายใช้ในการประเมินในมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง สืบเน่ืองจากสามารถ
น าไปใชไ้ดใ้นหลายสาขาวชิา การประเมินความสามารถในการปฏิบติัของผูเ้รียนอยูบ่นพื้นฐานของ
การพฒันาผูเ้รียนในลกัษณะของความเขา้ใจท่ีซบัซอ้น ซ่ึงความเขา้ใจดงักล่าวแบ่งไดเ้ป็น 5 ระดบั มี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. ระดบัโครงสร้างขั้นตน้ (Pre-structural level) ผูเ้รียนไม่เขา้ใจจุดประสงค์จึงท าให้
ความเกิดความเขา้ใจผดิพลาดในประเด็นท่ีส าคญั ซ่ึงในระดบัน้ีผูเ้รียนจะไดรั้บเพียงแค่เศษเส้ียวของ
ขอ้มูลท่ีมีอยูอ่ยา่งกระจดักระจาย และไม่ไดรั้บการจดัการ ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใจขอ้มูลเหล่านั้นได ้

2. ระดบัโครงสร้างเด่ียว (Uni-structural  level) การตอบสนองของผูเ้รียนมุ่งเนน้เพียง
ดา้นเดียว มีการสร้างความสัมพนัธ์พื้นฐานท่ีเห็นไดช้ดัของขอ้มูล แต่ความหมายของขอ้มูลเหล่านั้น
ยงัไม่ปรากฏชดั 

3. ระดบัหลากหลายโครงสร้าง (Multi-structural  level) การตอบสนองของผูเ้รียน
มุ่งเน้นในหลายดา้น โดยผูเ้รียนจะเติมแต่งการเรียนรู้เหล่านั้นดว้ยตนเอง ในระดบัน้ี อาจจะมีการ
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลหลายๆ ชนิด แต่ความสัมพนัธ์ในระดบัสูงยงัไม่ปรากฏ ท าให้
ความหมายโดยรวมไม่เด่นชดั 
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4. ระดบัท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง  (Relational Level) ผูเ้รียนสามารถ
วิเคราะห์ น าไปใช ้เปรียบเทียบ ระบุความแตกต่าง อธิบายเชิงเหตุผลและแสดงความสัมพนัธ์  ซ่ึง
ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจความหมายส าคญัเพียงบางส่วนของความสัมพนัธ์ทั้งหมด 

5. ระดบัแสดงความต่อเน่ืองในโครงสร้างภาคขยาย (Extended Abstract Level) ผูเ้รียน
สามารถน าความรู้ก่อนหนา้มาสร้างสรรค์ สรุปอา้งอิง ตั้งสมมติฐาน สะทอ้นความรู้ความสามารถ 
และสร้างทฤษฎีใหม่ข้ึนมาผูเ้รียนไม่เพียงแต่สร้างความสัมพนัธ์เก่ียวโยงในเร่ืองท่ีไดรั้บเท่านั้น แต่
ยงัรวมไปถึงเร่ืองอยู่เกินขอบเขตดว้ย ผูเ้รียนสามารถสรุปและส่งผ่านความส าคญั และแนวคิดท่ี
ซ่อนอยูภ่ายใตก้รณีตวัอยา่ง 
 การจดัระดบั SOLO  มีค  าถามและการตอบสนองท่ีคาดหวงัจากผูเ้รียนดงัตารางท่ี18 
และมีการก าหนดค่าระดบัคุณภาพ ดงัตารางท่ี 17 
 
ตารางท่ี 17  การจดัระดบัSOLO ค าถามและการตอบสนองท่ีคาดหวงัจากผูเ้รียน 

การจัดระดับSOLO คําถามและการตอบสนองทีค่าดหวงัจากผู้เรียน 
ระดบัโครงสร้างขั้นพื้นฐาน  
(Pre-structural  level) 

 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลเป็นส่วนๆ ท่ีไม่ปะติดปะต่อกนั 
 ไม่มีการจดัการขอ้มูล 
 ความหมายโดยรวมของขอ้มูลไม่ปรากฏ 

ระดบัโครงสร้างเด่ียว  
(Uni-structural  level) 

 นกัเรียนเช่ือมโยงขอ้มูลพื้นฐาน ง่ายต่อการเขา้ใจ 
 ไม่แสดงความหมายของความเก่ียวโยงของขอ้มูล 

ระดบัโครงสร้างหลากหลาย  
(Multi-structural  level) 

 นกัเรียนเช่ือมโยงขอ้มูลหลายๆ ชนิดเขา้ดว้ยกนั 
 ความหมายของความสัมพนัธ์ระหวา่งความเก่ียวโยงของ

ขอ้มูลไม่ปรากฏ 
ระดบัความสัมพนัธ์ของ
โครงสร้าง  
(Relational Level) 

  นกัเรียนแสดงความสัมพนัธ์ของความเก่ียวโยงของขอ้มูล
ได ้

  นกัเรียนแสดงความสัมพนัธ์ของความเก่ียวโยงของขอ้มูล 
และภาพรวมทั้งหมดได ้

ระดบัแสดงความต่อเน่ืองใน
โครงสร้างภาคขยาย  
(Extended Abstract Level) 

 นกัเรียนเช่ือมโยงขอ้มูลนอกเหนือจากหวัขอ้เร่ืองท่ีไดรั้บ 
  นกัเรียนสามารถสรุปและส่งผา่นความส าคญั และแนวคิดท่ี
ซ่อนอยูภ่ายใตก้รณีตวัอยา่ง 
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ตารางท่ี 18 การก าหนดค่าระดบัคุณภาพตามแนวคิด SOLO Taxonomy 

ค่าระดับ สัญลกัษณ์ เป้าหมาย 
วธีิการ

แก้ปัญหา 
โครงสร้าง/รายละเอยีด 

5 
(การ

ประเมิน
ค่า 

สูงกวา่ท่ี
คาดหวงั) 

[ การ
ท านาย ] 

 

 

 

-ความส าคญั 
-การ
สงัเคราะห์ 
-การสร้าง
สมมุติฐาน 
-การมีเหตผุล 
-การท านาย 
-การอภิปราย 
-การสร้าง
ทฤษฎี 

- ค  าตอบจาก
การแกปั้ญหาท่ี
เกิดจากการ
ท านาย 
- ขอ้มูลท่ี
รายงานจะมา
จากเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริง 

- โครงสร้าง/ขอ้ความอยูใ่นระดบัดี  มี
ความชดัเจนในการแนะน าและสรุปผล  
ชดัเจนในการจ าแนกประเด็น/ ชดัเจนใน
การอภิปรายโครงสร้างและรวบรวม  มี
การตดัสินใจเลือกเน้ือหาอยา่งมีเหตุผล
เหมาะสม  บ่งบอกถึงการคน้ควา้จาก
แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายมีความชดัเจน
ในการจ าแนก พิจารณาตามลกัษณะ
ธรรมชาติ   

4 

(การ
ตดัสินใจ 
อยา่งมี
เหตผุล) 

 -การปรับ 
-โครงสร้าง 
-การจ าแนก 
-การวเิคราะห์ 
-การแยก
ประเภท 
-การ
เปรียบเทียบ 
-สรุป/
รวบรวม 
-ล าดบัขั้น
(การ
เรียงล าดบั) 

- การแกปั้ญหา
ท่ีสมบูรณ์โดย
ตอ้งมีก าหนด
ตวัแปรท่ีไดรั้บ
การประเมิน
หรือถูก
ทดสอบ
สมมุติฐานแลว้ 
- เป็นโครงการ
หรือรายงาน
การปฏิบติังาน
งานแบบ
เปิดเผยท่ีอยูใ่น
ระดบัดี 

- มีโครงสร้าง/ขอ้ความท่ีดีมีความชดัเจน
แนะน าสรุปผล   
มีโครงสร้าง  มีการพฒันาท่ีดี  เน้ือหา
เหมาะสมมีเหตุผล  
 มีการน าเสนอความคิดเห็นชดัเจน  มีการ
จ าแนกและแสดงเหตุผลในการอภิปราย
อยา่งชดัเจน  
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ตารางท่ี 18  การก าหนดค่าระดบัคุณภาพตามแนวคิด SOLO Taxonomy (ต่อ) 

ค่าระดับ สัญลกัษณ์ เป้าหมาย วธีิการแก้ปัญหา โครงสร้าง/รายละเอยีด 

3 
 (ระดบั 

ปาน
กลาง) 

  - เป็นการแกปั้ญหา
อยา่งหลากหลาย 
อาจมีขอ้ผดิพลาด
บางส่วน 
- เป็นโครงการ
หรือรายงานการ
ปฏิบติังานงาน
แบบเปิดเผยท่ีอยู่
ในระดบัท่ี
เหมาะสม 

โครงสร้าง/ ขอ้ความท่ีอยูใ่นระดบั
พอใช ้ บางประเด็นมีการจ าแนกมีขอ้
ก าจดัในโครงสร้าง แต่เน้ือหาส่วนใหญ่
มีความเหมาะสมมีการแนะน าการ
สรุปผล  มีการทดลองและประสบ
ความส าเร็จอยา่งก าจดั โครงสร้าง
บางอยา่งมีขอ้โตแ้ยง้แต่มีเพียงเลก็นอ้ย  
ไม่มีความคิดใหม่ 

2 
(จุดประสงค ์

ท่ี
หลากหลาย) 

 -อธิบาย 
-ค าจ ากดั
ความ 
-รายการ/ดชันี 
-แกปั้ญหา/
อธิบาย 
-แผนภูมิ
(บรรยาย) 
-อธิบาย/ช้ีแจง 

- เป็นการแกปั้ญหา
โดยตรงจาก
หลายๆปัญหาท่ี
ตอ้งจดัการกบั
ขอ้มูลทีละส่วน 
- เป็นโครงการ
หรือรายงานการ
ปฏิบติังานงาน
แบบเปิดเผยท่ีอยู่
ในระดบัต ่า 

ขอ้ความอยูใ่นระดบัต ่า  ระดบัของ
เน้ือหามีความหลากหลายการแนะน า
และการสรุปผล อยูใ่นระดบัต ่า  มีการ
ทดลองเลก็นอ้ยมุ่งสนใจในปริมาณไม่
เนน้คุณภาพ (ซ่ึงไม่สามารถอธิบาย
รายละเอียดขาดกระบวนการคิดการ
ออกแบบการจดัการเรียน) 

1 
(จุดประสงค์

เด่ียว) 

 
 

 

-สภาพ/
สถานการณ์ 
-ยอมรับ 
-การน า
กลบัมา 
-การเนน้ค า 
-การบนัทึก
ช่ือ/หวัขอ้ 

- เป็นการแกปั้ญหา
พ้ืนฐานท่ีตอ้ง
จดัการขอ้มูลตาม
หลกัเกณฑท่ี์
ก าหนด 
- การแกปั้ญหาน้ีจะ
อยูใ่นระดบัดี
เฉพาะส่วนจาก
ปัญหาท่ี
หลากหลาย 

โครงสร้าง/ขอ้ความอยูใ่นระดบัไม่ดี  มี
ประเด็นเดียว มีเป้าหมายการแกปั้ญหา
เดียว ไม่มีโครงสร้างจดัระบบอธิบาย  
น าเสนออยา่งไม่มีเหตุผลจากการ
แกปั้ญหาทางเดียว  บางความคิดอาจมี
แนวทางท่ีแตกต่าง  มีแหล่งขอ้มูลนอ้ย  
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ตารางท่ี 18  การก าหนดค่าระดบัคุณภาพตามแนวคิด SOLO Taxonomy(ต่อ) 

ค่าระดับ สัญลกัษณ์ เป้าหมาย วธีิการแก้ปัญหา โครงสร้าง/รายละเอยีด 

0 
(ไม่ตรง
ตาม

จุดประสง
ค)์ 

- - ไม่เสนอทาง
แกปั้ญหา 

ขอ้ความไม่เหมาะสม มี ประเด็นนอ้ย  ไม่
มีโครงสร้างในการอธิบายเน้ือหา  
ความสมัพนัธ์กนันอ้ย ขอ้มูลไม่ดี มี
รายละเอียดไม่ตรงประเด็น ใหค้วามหมาย
ผิด บอกความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลนอ้ย การ
มีตวัอยา่งท่ีไม่ดี 

 
 การก าหนดระดบัคุณภาพตามแนวคิด  SOLO Taxonomy ที่ผูว้ิจยัใช้ในการสร้าง
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึง
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ตามแนวคิด SOLO คร้ังน้ี ประกอบดว้ย แบบประเมินความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และแบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยัไดป้รับค่าระดบัคุณภาพตามแนวคิด SOLO Taxonomy เป็น 5 
ระดบั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความสามารถและความพร้อมของผูเ้รียน ดงัน้ี 
 ระดบั 1 (P) หมายถึง  ระดบัโครงสร้างขั้นตน้/ ไม่ตรงตามจุดประสงค ์ (Pre- structural 
level) 
 ระดบั 2 (U) หมายถึง ระดบัโครงสร้างเด่ียว/ จุดประสงคเ์ด่ียว (Uni-structural level) 
 ระดบั 3 (M) หมายถึง  ระดบัโครงสร้างหลากหลาย/ จุดประสงคท่ี์หลากหลาย (Multi-
structural level) 
 ระดบั 4 (R) หมายถึง  ระดบัความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง/การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
(Relational level) 
 ระดบั 5 (E) หมายถึง  ระดบัแสดงความต่อเน่ืองในโครงสร้างภาคขยายนามธรรม/การ
ประเมินค่า(Extended Abstract level) 
 โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัคะแนน ความสามารถดงัน้ี 
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ตารางท่ี 19  การแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัคะแนน ความสามารถ 

ค่าเฉลีย่ ความหมายของระดับคะแนนเฉลีย่ 
1.00 – 1.49 ต ่าท่ีสุด 
1.50 – 2.49 ต ่า 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
3.50 – 4.49 สูง 
4.50 – 5.00 สูงท่ีสุด 

 
สรุป 

 
 จากการศึกษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา สามารถสรุปประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี  

1. แนวคิดเกี ่ยวกับการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Research and 
Development) โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ในการศึกษา 
เร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผูว้ิจยัใช้วิธีด าเนินการวิจยัในลกัษณะ
การวิจยัและพฒันา (Research and Development) Creswell and Clark (2011) องอาจ นยัพฒัน์ 
(2551) มาเรียม นิลพนัธ์ุ (2555) รัตนะ บวัสนธ์ (2551) การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายในการออกแบบ
นวตักรรมหรือผลิตใหม่ๆ น ามาใชใ้นการแสวงหาและพฒันาความรู้ดา้นการศึกษา เป็นการวิจยัแลว้
น าผลการวิจยัมาพฒันาเป็นนวตักรรม (มาเรียม นิลพนัธ์ุ , 2555: 230) เน่ืองจากแนวคิดการวิจยัและ
พฒันา (Research and Development)สามารถน ามาใชใ้นการแสวงหาและพฒันานวตักรรมการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียน  

  ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี นวตักรรมการเรียนการสอนก็คือ รูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์โดยมี
กระบวนการในการพฒันา 4 ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 วิจยั (Research: R1) เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 
สภาพการปฏิบติัจริง ปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือการประเมินความตอ้งการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั การวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ แลว้น าผลท่ีได้
จากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ ไปสู่ขั้นตอนท่ี 2 พฒันา (Develop: D1) คือ ออกแบบและพฒันา
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นวตักรรมการศึกษาโดยน าผลจากขั้นตอนท่ี 1 (R1) มาพฒันานวตักรรมท าให้นวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน
สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และในขั้นพฒันา (D1) น้ี ตอ้งพฒันานวตักรรม
ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพก่อน ขั้นตอนที่ 3 วิจยั (R2) คือน านวตักรรมไปใช้จริงกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยมีการประเมินระหว่างใช้และเม่ือใช้แลว้ด าเนินการในขั้นตอนท่ี 4 พฒันา (D2) 
โดยประเมินประสิทธิผลของนวตักรรม (มาเรียม นิลพนัธ์ุ , 2555: 230) ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีการวิจยั
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน(The 
Embedded Design) ด้วยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมด้วยวิธีการเชิง
คุณภาพ (Qualitative Methods) เพื่อตอบค าถามการวจิยัใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model การวิจัยเพื่อ
พัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา การวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบการเรียนการสอน
เชิงระบบ ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนจึงเนน้ไปท่ีการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตาม
แนวคิดของ ADDIE และหลกัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย ์กลางและการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) Analysis, Design, Development,Implementationและ Evaluation 
โดยรายละเอียดแต่ละขั้นมีดงัน้ี1.การวิเคราะห์ (A: Analysis) เป็นขั้นตอนแรกของรูปแบบการสอน 
ADDIEโดยการวิเคราะห์พิจารณาในประเด็นต่างๆ) 2.การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนท่ี
ด าเนินการต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย ท่ีตั้งไวโ้ดยออกแบบบทเรียนตามกลยุทธ์ ท่ีไดจ้ากขั้นตอน
การวิเคราะห์ โดยพิจารณาในประเด็น 3.การพฒันา (D : Development) เป็นขั้นตอนท่ีน าผลลพัธ์ ท่ี
ไดจ้ากขั้นตอนการออกแบบ มาด าเนินการจริง เพื่อพฒันาบทเรียนตามท่ีวเิคราะห์ ไวใ้นขั้นตอนแรก เพื่อ
พฒันาบทเรียนตน้แบบ ที่พร้อมจะน าไปทดลองใช้ ในขั้นตอนต่อไป4.การทดลองใช้ (I: 
Implementation) เป็นการน าบทเรียนที่พฒันาข้ึนไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายตามวิธีการที่ก  าหนด
ไว ้5.การประเมินผล (E : Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดทา้ย ของรูปแบบการสอน ADDIE เพื่อ
ประเมินผลบทเรียน และน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงคุณภาพของบทเรียน 

3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  ทฤษฎีการสร้างความรู้ มีพื้นฐานจากความเช่ือท่ีวา่ความรู้ เป็นผลจากการสร้างความรู้

ดว้ยตนเอง โดยที่ท  าให้นักเรียนสร้างความรู้จากการช่วยกนัแกปั้ญหา (Cooperative problem 

solving) เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยการจดัการกบัความรู้ใหม่ เร่ืองใหม่ โดยการบูรณาการกบั

ความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยู่เดิม  การเรียนรู้เป็นผลจากบริบทในการเรียนการสอน  แนวคิด ความเช่ือ 
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และเจตคติของผูเ้รียนการจดัการเรียนการสอน ตอ้งมีการกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดมี้มุมมองดา้นความคิด

ท่ีหลากหลาย ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ ท่ีครูมีบทบาทในการเป็นผูอ้  านวย

ความสะดวกเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนแกปั้ญหาการใชค้วามคิดระดบัสูง ส่งเสริมให้คน้หาความรู้อยา่ง

อิสระ และวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองมุ่งเนน้การท างาน

กลุ่มท่ีเกิดกระบวนการทางสังคมและมีการประเมินอย่างต่อเน่ืองตามสภาพจริงท่ีส่งผลให้ผูเ้รียน

สามารถประยุกต์ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์  

  ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget  และทฤษฎีวฒันธรรม
เชิงสังคมของVygotskyมาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล
และศกัยภาพของบุคคลท่ีจะพฒันาไปสูงสุดได ้

3.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Base Learning : PBL) 
   กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based    Learning) 

คือ 1. การระบุปัญหา 2. การรวบรวมขอ้มูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา 3. การสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้
เรียนรู้เพื่อวางแผนแกปั้ญหา 4.การร่วมมือกันเพื่อการแก้ปัญหา 5.สรุปและน าเสนอแนวทางการ
แกปั้ญหา ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐาน จึงเป็นวิธีการท่ีใชปั้ญหาจากสถานการณ์จริงซ่ึง
เป็นจุดเด่นของการจดัการเรียนรู้ โดยใหน้กัเรียนสืบเสาะหาความรู้ใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้หรือเป็น
ตวัน าทางให้ผูเ้รียนไปแสวงหาความรู้ความเขา้ใจด้วยตนเองเพื่อจะไดค้น้พบค าตอบของปัญหา
ดงักล่าวกระบวนการหาความรู้ด้วยตนเองน้ีท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการแกไ้ขปัญหา (Problem 
solving skill)  ค  าตอบของปัญหาจากส่ือ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการทดลองปฏิบติัจริงเพื่อคิด
หาค าตอบและหาแนวทางการแกปั้ญหา ซ่ึงการแกปั้ญหานั้นจะตอ้งเป็นวิธีการท่ีสร้างสรรค์ โดย
ผูเ้รียนจะเกิดการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการ
ท างานท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการแกไ้ขปัญหาเป็นหลกั 

3.2 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Base Learning :IBL) 
   การเรียนรู้ โดยใหน้กัเรียนสืบเสาะหาความรู้ใช้ปัญหาเป็นตวักระตุน้หรือเป็น

ตวัน าทางให้ผูเ้รียนไปแสวงหาความรู้ความเขา้ใจด้วยตนเองเพื่อจะไดค้น้พบค าตอบของปัญหา
ดงักล่าวกระบวนการหาความรู้ด้วยตนเองน้ีท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการแก้ไขปัญหา(Problem 
solving skill)  การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการถามและศึกษาหาค าตอบ และตอบ
ค าถามต่าง ๆ โดยเฉพาะผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดค าถามเพื่อการสืบเสาะหาความรู้และค าตอบ  มีการเก็บ



176 

 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถาม และวิธีการเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล อ้างอิง และสรุปค าตอบของ
ปัญหานั้น คุณลกัษณะพิเศษของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้คือ กิจกรรมของผูเ้รียนโดยครู
เป็นผูส่้งเสริมให้ผูเ้รียนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองทั้งน้ีผูว้ิจยัได้สังเคราะห์
กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว ้5  ขั้นตอนคือขั้นท่ี 1  การกระตุน้ความสนใจ
จากค าถามขั้นท่ี 2  การส ารวจและคน้หาขอ้มูลตั้งสมมุติฐานขั้นท่ี 3  รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์
ขอ้มูลและแปลผลขอ้มูลขั้นท่ี 4  อภิปรายประเด็นปัญหา และขยายความรู้เพื่อสรุปความรู้ขั้นท่ี 5 
น าเสนอและสรุปผลประเมินผลผูว้ิจยัน ากระบวนการเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
บูรณาการร่วมกบัการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีสังคม เป็นกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

3.3 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (Science 
Technology and Society: STS)  
   การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม  (Science 
Technology and Society: STS) เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนทุกขั้นตอนบทบาทของผูส้อนคือผูอ้  านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
(Facilitator) วิธีการสอนกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลจะท าให้ผู เ้รียนสามารถน า
ความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัทั้งเร่ืองส่วนตวัและสังคมไดข้ั้นตอนการ
สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมจึงแตกต่างกนัไปในรายละเอียดแต่จะมีขั้นตอน
การสอนหลกั 3 ขั้นตอนดงัน้ี 1. ขั้นวางแผนเป็นขั้นท่ีก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาและกระตุน้
ความสนใจของผูเ้รียนในประเด็นปัญหาต่างๆซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเร่ิมตน้จากผูเ้รียนเองการเรียนจึงเร่ิม
จากการคิดและความสนใจในเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัตวัผูเ้รียน 2. ขั้นกิจกรรมเป็นขั้นการเรียนการสอนท่ี
อาจเร่ิมด้วยการอภิปรายร่วมกันในห้องเรียนจากค าถามหรือสถานการณ์ท่ีผูส้อนสร้างข้ึนและ
จดัการให้ผูเ้รียนคิดวางแผนโดยผูเ้รียนจะตั้งค  าถามวางแผนคน้หาค าตอบก าหนดวิธีการเก็บรวม
รวบขอ้มูลลงมือด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลน าเสนองานและการปฏิบติัตนในชีวิตประจ าวนัดว้ยการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมท่ีทอ้งถ่ินจดัข้ึนหรือคิดสร้างสรรคเ์องเช่นเขียนจดหมายถึงรัฐบาล
เก่ียวกบัปัญหาการท าลายป่าและการบุกรุกป่าชายเลนการรณรงคเ์ร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 3. ขั้นสรุปและ
ประเมินผลเป็นการสรุปความรู้ท่ีไดแ้ละประเมินผลผูเ้รียนจากการร่วมกิจกรรมในขั้นกิจกรรมการ
เรียนการสอนซ่ึงควรประเมินระหว่างเรียน (Formative Evaluation) และประเมินผลสรุป
(Summative Evaluation) 
 
 



177 

 

3.4 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative  Learning) 
   การเรียนแบบร่วมมือเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีคละความสามารถ
ของผูเ้รียนเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงมีเป้าหมายในการท างานร่วมกนั โดยการใช้กระบวนการ
กลุ่ม (Group process) ท่ีเป็นกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอนหรือวิธีการเพื่อให้การด าเนินงานของ
กลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จแบ่งกลุ่มการท างานท่ีเนน้การมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual  accountability)สมาชิกภายในกลุ่มมีบทบาทหนา้ท่ี
ของแต่ละคนที่เท่าเทียมกนัและชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีส าเร็จ โดยมีการสร้างความรู้สึก
พึ่งพากนัทางบวกให้เกิดข้ึนในกลุ่มผูเ้รียน (Positive interdependence)มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมกนั
ระหว่างผูเ้รียน (Face-to-face promotive interaction) ท่ีในแต่ละกลุ่มจะมีการอภิปราย  อธิบาย  
ซักถาม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเกี่ยวกบัการท างานของตน   
สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือ สนบัสนุน กระตุน้ ส่งเสริมและใหก้ าลงัใจสร้างทกัษะระหวา่งบุคคล
และทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย (Interpersonal and small group skills) การท างานกลุ่มยอ่ยจะตอ้ง
ไดรั้บการฝึกฝนทกัษะทางสังคมและทกัษะในการท างานกลุ่ม เพื่อใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข  จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1991: 10-15)พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปต ์
(2544 : 6) จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1991 : 10-15) 

4. แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์(Creative Problem Solving) 
  กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) คือ ความสามารถ

ของบุคคลท่ีมีการรับรู้ท าความเขา้ใจขอ้เท็จจริง ท่ีเก่ียวกบัปัญหา โดยใชก้ระบวนการปฏิบติัอยา่ง
เป็นขั้นตอนเป็นระบบท่ีมีการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์  เพื่อคน้หาแนวคิดใหม่ๆ ร่วมกบั
ขอ้เทจ็จริงท่ีมีอยูม่าใชใ้นการแกปั้ญหา เพื่อหาค าตอบและทางเลือกที่มีคุณค่าในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์จากการศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของ Osborn (1963) และTorrance 
(1965))รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง Isaken and Treffinger (1991) Parnes (1992และ
รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง Breck (1992) ผูว้ิจยัสังเคราะห์กระบวนการของรูปแบบ
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์จากแนวคิดดงักล่าวพบวา่มี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นคน้พบความจริง 
(Fact–Finding) หมายถึง กระบวนการในการคน้หาขอ้มูลจากสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนดไว้
เพื่อการตดัสินและพิจารณาสภาพปัญหาท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง       
2) ขั้นคน้พบปัญหา (Problem–Finding) หมายถึง การก าหนดปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
ชดัเจนและระบุสาเหตุของปัญหา  3) ขั้นคน้หาแนวคิด (Idea–Finding) หมายถึง การหาแนวคิดหรือ
ขอบเขตของปัญหาเพื่อหาวิธีการแกปั้ญหา 4) ขั้นคน้หาค าตอบ (Solution–Finding Skill) หมายถึง 
กระบวนการก าหนดเกณฑ์ท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อเป็นทางเลือกท่ีเลือกไวไ้ปใช้ในการแกปั้ญหา และ
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5) ขั้นการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ (Creating New Challenge) หมายถึง การน าแนวคิดท่ีไดไ้ปใชใ้น
การแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่หรือวธีิการใหม่เพื่อการสร้างสรรคผ์ลงาน 

5. แนวคิดเกีย่วกบันวตักรรมทางวทิยาศาสตร์  
  นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์คือลกัษณะของผลผลิตท่ีเป็นโครงสร้างหรือรูปแบบของ

ความคิดท่ีไดแ้สดงกลุ่มความหมายใหม่ออกมาเป็นอิสระต่อความหมายของความคิดใดความคิด
หน่ึงท่ีเกิดข้ึนมาก่อนหน้านั้น อาจเป็นความคิดหรือส่ิงของท่ีผลิตข้ึน ซ่ึงจะเป็นไดท้ั้งรูปธรรมและ
นามธรรม อารีย ์พนัธ์มณี (2557: 23-24) สอดคลอ้งการวิเคราะห์ค าสัมภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีวา่ นวตักรรมเกิดข้ึนจากการนิยามของผูเ้รียนท่ีผูเ้รียนสะสม
ความรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นๆไดโ้ดยการสร้างสรรคผ์ลงานท่ี
สะทอ้นผูเ้รียนเช่น โครงงาน ช้ินงาน การแสดง การสร้างแบบจ าลอง แนวคิด เป็นต้นโดยเกิด
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์จึง หมายถึง แนวทาง/แนวคิดท่ีได้
คน้คิด/เคร่ืองมือท่ียงัไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพฒันาดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้
ทนัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ และในการพิจารณาวา่วิธีการ 
แนวคิด หรือการกระท าใดๆ เป็นนวตักรรมหรือไม่ สามารถวดัไดด้ว้ยแบบประเมินนวตักรรม และ
สรุปผลจากการการประเมินนวตักรรม ประกอบดว้ย 3 ด้าน คือ 1. ด้านกระบวนการพฒันา
นวตักรรม  2. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรมและ 3. ดา้นความเป็นนวตักรรม 
  จากผลการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 และ
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์  เป้าหมายหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของไทยและ
ต่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างความรู้  การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม  การเรียน
แบบร่วมมือ  กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ และ แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมทางวิทยาศาสตร์  
ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์และน ามาใชใ้นการก าหนดแนวทางการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา โดยน ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ย ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการเรียน
การสอน ,แนวคิดพื้นฐานของการพฒันารูปแบบการสอน ,องคป์ระกอบของรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา ท่ีมี หลกัการ, วตัถุประสงค์, กระบวนการจดัการเรียนรู้ ,การวดัและประเมินผล ,
เง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบการสอนไปใชใ้ห้ประสบผลส าเร็จซ่ึงกระบวนการจดัการเรียนรู้มี
ดงัน้ีการน าเสนอปัญหา  การสร้างความสนใจ  การวิเคราะห์ การจ าแนก และการประเมินผล โดยท่ี
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ผูเ้รียน ไดร่้วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมทอ้งถ่ินของตนเอง ผ่านกระบวนการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ดว้ยการกระตุน้และทา้ทา้ยเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ มีการตั้งค  าถาม การตอบค าถาม 
การวางแผนการท างาน การสืบเสาะหาความรู้ร่วมกนั  การทดลองเพื่อหาค าตอบ  โดยใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และสามารถน าความรู้ความสามารถท่ีไดส้ร้างสรรคผ์ลงานและขยาย
ผล แนวคิดใหม่สู่ผูอ่ื้น ซ่ึงผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ ดงัตารางท่ี 20  
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ตารางท่ี  20  ผลการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

หลกัการแนวคิดทฤษฎี กระบวนการของรูปแบบการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 
1.การคน้พบ
ความจริง 

2.การคน้พบ
ปัญหา 

3. การคน้หา
แนวคิด 

4.การคน้หา
ค าตอบ 

5.การสร้างสรรค์
แนวคิดใหม่ 

 

ทฤษฎกีารสร้างความรู้  
(Constructivism Theory) 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การท าความรู้ท่ีมีอยูใ่ห้
กระจ่างแจง้ 

ขั้นตอนท่ี 2 การระบุ 
การไดรั้บและเขา้ใจ
ขอ้มูลใหม่ 

ขั้นตอนท่ี 3 การยนืยนัความถูกตอ้งและการใช้
ขอ้มูลใหม่ 

 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคดิ 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม  
STS 

1.ขั้นกระตุน้ความ
สนใจ 

2.ขั้นสืบเสาะ 3.ขั้นคน้หาค าตอบ 4.ขั้นน าเสนอ 5.ขั้นแลกเปล่ียน 6.ขั้นน าไปใช ้

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning : PBL) 

1. การระบุปัญหา 2.การรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อหาสาเหตุ
ของปัญหา 

3. การสงัเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดเ้รียนรู้เพื่อ
วางแผนแกปั้ญหา 

4.การร่วมกนัท างาน
เพ่ือการแกปั้ญหา 

5. การสรุปและน าเสนอ
แนวทางการแกปั้ญหา 

 

การเรียนรู้แบบร่วมมอื 
(Coopperative learning) 

1.มีการพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  
2.มีปฏิสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในเชิงสร้างสรรค ์  
3.มีความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละคน  
4.มีการใชท้กัษะกระบวนการกลุ่มยอ่ยทกัษะระหวา่งบุคคล  
5.มีการใชก้ระบวนการกลุ่ม  
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ตารางท่ี  20 ผลการสังเคราะห์หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์(ต่อ) 

หลกัการแนวคิดทฤษฎี กระบวนการของรูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
กระบวนการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry-
BasedLearning : IBL) 

ขั้นท่ี 1  การกระตุน้
ความสนใจจากค าถาม 

ขั้นท่ี 2  การส ารวจและ
คน้หาขอ้มูลตั้ง
สมมุติฐาน 

ขั้นท่ี 3  รวบรวมขอ้มูล
และวเิคราะห์ขอ้มูล
เพื่อแปลผลขอ้มูล 

ขั้นท่ี 4  อภิปราย
ประเด็นปัญหา และ
สรุปขยายความรู้ 

ขั้นท่ี 5 น าเสนอและ
สรุปผลประเมินผล 
 

 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
Cooperative learning) 

1.มีการพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
2.มีปฏิสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในเชิงสร้างสรรค ์
3.มีความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละคน 
4.มีการใชท้กัษะกระบวนการกลุ่มยอ่ยทกัษะระหวา่งบุคคล 
5.มีการใชก้ระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์  
(Creative Problem 
Solving : CPS) 

1.การคน้หาความจริง 2.การคน้หาปัญหา 
 

3. การคน้หาแนวคิด 
 

4. การคน้หาค าตอบ 
 

การสร้างสรรคแ์นวคิด
ใหม่ 
 

นวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 
(Innovation Science) 

1. ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม 
2. ดา้นคุณค่าและประโยชนข์องนวตักรรม 
3. ดา้นความเป็นนวตักรรม 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนัก เ รียนชั้นประถมศึกษา ผูว้ิจยัใช้
วิธีด าเนินการวิจยัในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบแผนเชิง
ผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embeded Design) ดว้ยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative 
Methods) เสริมดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) เพื่อตอบค าถามการวิจยัให้ครอบคลุม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยมีรายละเอียดวธีิด าเนินการวจิยัเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี  
 ขั้นตอนที่ 1  การวิจัย (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน (Analysis : A)
เก่ียวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนของครู และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาและวิเคราะห์ผูเ้รียนเก่ียวกบัความสามารถพื้นฐานและความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 
 ขั้นตอนที ่2 การพัฒนา (Development : D1) ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : 
D&D) รูปแบบการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรม
ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

 ขั้นตอนที ่3 การวิจัย (Research : R2) ทดลองใช้ (Implementation : I) รูปแบบการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

 ขั้นตอนที ่4 การพัฒนา (Development : D2) ประเมินผล (Evaluation : E) รูปแบบการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

 วธีิด าเนินการวจิยัการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาผูว้ิจยัด าเนินการตาม
กรอบด าเนินการวจิยั ดงัแผนภาพท่ี 2 
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ศึกษาและวเิคราะห์             ออกแบบและพฒันา                               ทดลองใช้รูปแบบ                             ประเมินประสิทธิผล 

      ขอ้มูลพื้นฐาน                                                   รูปแบบการสอน             การสอน                                             รูปแบบการสอน 
(Analysis: A)(Design and Development: D,D)      (Implementation : I)                              (Evaluation: E) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2 กรอบด าเนินการวจิยั 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั 
(Research: R1) 

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา 
(Development: D1 

ขั้นตอนท่ี 3การวิจยั 
(Research: R2) 
 

ขั้นตอนท่ี 4การพฒันา 
(Development: D2) 
 

ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานจาก
แหล่งขอ้มูลเอกสารและ 
จากแหล่งขอ้มูลบุคคล
เก่ียวกบัการเรียนการสอนวชิา
วทิยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 จากการสัมภาษณ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
นกัเรียนครูวทิยาศาสตร์และ
ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร 

1วิเคราะห์ผู้เรียน 
1. วเิคราะห์ความสามารถ
พื้นฐานของผูเ้รียน(Basic 
Ability) 
2. วเิคราะห์ความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
4. วเิคราะห์รูปแบบการสอน
วทิยาศาสตร์ 
5..วเิคราะห์นวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 

 
ศึกษาความต้องการจ าเป็น 
ในการพฒันาผูเ้รียนดา้นการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดกรอบโครงร่าง 
ของรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้การวิเคราะห์รูปแบบ
การเรียนการสอน 
 พฒันาโครงร่างรูปแบบ โดยการ
วเิคราะห์งาน/ภาระงาน 
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
วทิยาศาสตร์ และผูเ้ก่ียวขอ้งดา้น
รูปแบบ และออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ 

 สร้างและตรวจสอบความ
เหมาะสม/สอดคลอ้งของ
รูปแบบคู่มือการใชรู้ปแบบ
เคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบ 
และเคร่ืองมือประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบ 
 
ตรวจสอบเพ่ือหาคุณภาพดา้น
ความเท่ียงตรงและหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของรูปแบบ คู่มือการใช้
รูปแบบและเคร่ืองมือประกอบการ
ใชรู้ปแบบจากผูท้รงคุณวฒิุโดย
การสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ
(Connoisseurship)เพ่ือวิพากษ์
รูปแบบ  
 

ประเมินประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอน แบบ
ภาคสนาม (Field Tryout) โดยใช้
สูตร E1/E2 และใชเ้กณฑ ์80/80 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ทดลองใช้ 
รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 
 

องค์ประกอบของรูปแบบ 
1.หลกัการ 
2.วตัถุประสงค ์
3.กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
4.การวดัและประเมินผล 
5.เง่ือนไขส าคญัในการน า
รูปแบบไปใชใ้ห้ประสบ
ผลส าเร็จ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย 
ขั้นท่ี1การน าเสนอปัญหา 
(Presenting Problem: P )  
ขั้นท่ี2การสร้างความสนใจ
ร่วมกนัระหวา่งครูและ
นกัเรียน (Engaging : E)  
ขั้นท่ี3 การวิเคราะห์  
(Analyzing : A )  
ขั้นท่ี 4 การจ าแนก 
(Classifying : C)   
ขั้นท่ี5 การประเมินผล 
(Evaluating  : E ) 
 

ประเมินประสิทธิผลรูปแบบ 
จากขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมใน
ขั้นตอนการน ารูปแบบไปทดลอง
ใช ้โดยมีการประเมินดงัน้ี 
1. เปรียบเทียบความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ต่างกนั 
ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
2 ศึกษาพฒันาการ ดา้น
ความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ต่างกนัมี  3ระยะ 
ไดแ้ก่  
    ระยะที่ 1 ชัว่โมงท่ี 1-12 
ระยะที่ 2 ช่ัวโมงที่ 13 -20 
    ระยะที่ 3 ชัว่โมงท่ี 21-32 
3. ศึกษาพฒันาการดา้น
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์มี  3
ระยะ ไดแ้ก่  
    ระยะที่ 1 ชัว่โมงท่ี 1-12 
ระยะที่ 2 ช่ัวโมงที่ 13 -20 
    ระยะที่ 3 ชัว่โมงท่ี 21-32 
 

ตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ข 

ขยายผลรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 

ไม่ผา่น 

ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 

ผา่น 



184 
 

 

 

ขั้นตอนที ่1  การวจัิย (Research : R1) เพือ่ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน (Analysis : A) 
 เป็นขั้นตอนที่ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน เก่ียวกบัสภาพการ
จดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษา และวิเคราะห์ผูเ้รียนเก่ียวกบัความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Science 
Ability) และความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์(Creative Problem Solving Ability) 
และความสามารถในการสร้างนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Innovation) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

 โดยมีวตัถุประสงค ์ แหล่งขอ้มูล ตวัแปรท่ีศึกษา  วธีิด าเนินการ เคร่ืองมือและการพฒันา
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นขั้นตอนท่ี 1 ดงัน้ี 
 วตัถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาและวเิคราะห์เชิงนโยบายในการจดัการศึกษาของไทยและต่างประเทศ 
2. เพื่อวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
3. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน และ

พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนในรายวชิาวทิยาศาสตร์ 
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิทยาศาสตร์ดา้นหลกัสูตรและการสอน

วทิยาศาสตร์  การจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

5. เพื่อวิเคราะห์ผูเ้รียนเก่ียวกบัความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์(Science Basic 
Ability) ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
 แหล่งข้อมูล 
 แหล่งขอ้มูลเอกสาร ประกอบดว้ย 
 เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาสาระของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการสอน และรูปแบบ
การสอนวิทยาศาสตร์ แนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอนแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม  
แนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยการใชปั้ญหาเป็นฐาน และการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละแนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
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 แหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบดว้ย 
1. ผูอ้  านวยการโรงเรียน  
2. ครูผูส้อนวชิาวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 
3. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวทิยาศาสตร์ 
4. นกัเรียนท่ีเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
5. ผูป้กครองนกัเรียน 

 ตัวแปรทีศึ่กษาไดแ้ก่ 
1. สภาพการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน 
2. พฤติกรรมการสอนของครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ 
3. พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนในรายวชิาวทิยาศาสตร์ 
4. ลกัษณะของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 
4.1 ความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ ไดจ้ากการพิจารณาระดบัคะแนนเฉล่ียใน

รายวชิาวทิยาศาสตร์ 2 ภาคเรียน ไดแ้ก่ ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
5. ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคป์ระกอบดว้ย 
5.1 ความสามารถในการคน้หาความจริง(Fact Finding  Ability) 
5.2 ความสามารถในการคน้หาปัญหา(Problem Finding Ability) 
5.3 ความสามารถในการคน้หาแนวคิด (Idea FindingAbility) 
5.4 ความสามารถในการคน้หาค าตอบ (Solution FindingAbility) 
5.5 ความสามารถในการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่( Creating New Challenge Ability) 

 วธีิด าเนินการ 
1. ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และ

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในรายวชิาวทิยาศาสตร์โดยด าเนินการดงัน้ี 
1.1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานจากแหล่งขอ้มูลเอกสารหลกัสูตร และเอกสารการประเมินผล

สัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดบันานาชาติ โดยใชแ้บบวิเคราะห์เอกสาร ประกอบดว้ย เอกสารหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัราษฎร์
รังสรรค ์  ประกอบดว้ย วสิัยทศัน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สาระและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชแ้บบวิเคราะห์
เอกสาร โดยศึกษาและวเิคราะห์จากเอกสาร และต ารา เก่ียวกบัรูปแบบการสอน  
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1.3 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานจากแหล่งขอ้มูลบุคคล ประกอบดว้ย  
1.3.1 การสัมภาษณ์ผู ้อ  านวยการโรงเรียนและการสัมภาษณ์ของครูผู ้สอน

วทิยาศาสตร์ จ านวน 3 คนโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured Interview) และใชว้ิธีการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) ซ่ึงผูว้จิยัด าเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  

1.3.2 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู ้เ ช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ จ านวน 5 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured Interview) และใช้
วธีิการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) ซ่ึงผูว้จิยัด าเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  

1.3.3 จดัสนทนากลุ่มนกัเรียน (Focus Group Discussion : FGD) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อสภาพการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา
โดยผูว้จิยัท  าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม และผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่มเป็นตวัแทนนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 13101)ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  
จ  านวน9 คน ประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
ใชป้ระเด็นสนทนากลุ่ม จ านวน10ประเด็น และใชเ้วลาในการสนทนากลุ่ม 30 นาที 

1.4 ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 5 คนโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) ซ่ึงผูว้ิจยัด าเนินการ
สัมภาษณ์ดว้ยตนเอง ขอ้มูลพื้นฐานจากแหล่งขอ้มูลบุคคล ผูว้ิจยัน ามาวิเคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis)  

2. วิเคราะห์ผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยด าเนินการดงัน้ี 

2.1 วิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Science Ability) ของ
นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยการศึกษาเอกสารผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การ
วเิคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) 

2.2 วิเคราะห์ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ก่อนการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยใชก้ารประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
จากแบบทดสอบท่ีผูว้ ิจยัพฒันาข้ึน และใช้เกณฑ์การให้คะแนน  (Scoring Rubrics) ท่ีผูว้ิจยั
พฒันาข้ึนตามแนวคิด SOLO Taxonomy 
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3. การวิเคราะห์งาน/ภาระงาน เพื่อน าไปสู่แนวทางการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 

เคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในขั้นตอนที ่1 
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร  แนวคิด หลกัการ และทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรม
ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษามีกระบวนการสร้างและพฒันาดงัน้ี 

1.1 ศึกษาเอกสาร ต าราเก่ียวกบัวิธีการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสาร 
1.2 สร้างแบบวเิคราะห์เอกสารโดยก าหนดประเด็นการวเิคราะห์เอกสาร 
1.3 น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎีและน าไปปรับปรุง
แกไ้ข 

1.4 น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ครูวิทยาศาสตร์ 2 คนนัก
การศึกษาดา้นหลกัสูตรและการสอนจ านวน 2 คน  และนักการศึกษาด้านวิจยัและประเมินผล
การศึกษาจ านวน 1 คนเพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งโดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของLikert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของ
ผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) 
   ระดบัคะแนน  5  หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
   ระดบัคะแนน  4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
   ระดบัคะแนน  3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
   ระดบัคะแนน  2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
   ระดบัคะแนน  1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
   ในการหาคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบวิเคราะห์เอกสาร               
จะพิจารณาจากเกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 196)  

 ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
 ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
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 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
 เกณฑใ์นการพิจารณาค่าความสอดคลอ้งตอ้งมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และมี

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่ขอ้ความใชไ้ดคื้อ มีความสอดคลอ้ง หากมีค่าไม่เป็นไป
ตามเกณฑด์งักล่าวก็ให้ปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใช ้(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) ซ่ึงผลการตรวจสอบ
คุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจากผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ทุกรายการมี
ค่าความสอดคลอ้งระหว่างรายการท่ีใช้วิเคราะห์เอกสารกบัรายละเอียดท่ีศึกษาอยู่ในระดบัท่ีมาก 
และมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ (X = 4.40, S.D.= 0.89 ถึงX = 4.80 , 

S.D.=0.44) 
1.5  ปรับปรุงแก้ไขแบบวิเคราะห์เอกสารตามค าแนะน าของผูเ้ ช่ียวชาญก่อน

น าไปใช้ ซ่ึงจากผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะดา้นการใชภ้าษา
โดยเสนอใหแ้กไ้ขในขอ้ท่ี 4 “สรุปเน้ือหาส าคญั” เป็นค าวา่ “สรุปสาระส าคญั”ซ่ึงหวัขอ้น้ีจะช่วยให้
ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์งานเพื่อการท างานวจิยั 

2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) มีลกัษณะของขอ้ค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-end Questions) โดยมีประเด็นในการ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็นต่อวิธีการจดัการเรียนการสอน ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันา
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และลกัษณะของพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ รวมทั้งนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์มีกระบวนการสร้างและพฒันาดงัน้ี 

2.1 ก าหนดรายละเอียดของขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ โรงเรียน 
วิชาท่ีสอน รหัสวิชา ระดบัชั้น วิทยฐานะ ประสบการณ์การสอน วุฒิการศึกษาสูงสุด ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 
2557 ความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการจดัการเรียนการสอน ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

2.2 ร่างแบบสัมภาษณ์ โดยมีขอ้ค าถามแบบปลายเปิด (Opened Form) และมีสาระ
ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

2.3 ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) ของแบบ
สัมภาษณ์ ในดา้นการใชภ้าษา และความสอดคลอ้งของประเด็นค าถามกบัรายละเอียดท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 
วิธีการจดัการเรียนการสอนของครู  ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พฤติกรรม
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโดยน า
ประเด็นการสัมภาษณ์ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ครูวิทยาศาสตร์จ านวน 2 คน  
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นกัการศึกษาดา้นหลกัสูตรและการสอนจ านวน 2 คน  และนกัการศึกษาดา้นวิจยัและประเมินผล
การศึกษาจ านวน 1 คนพิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องท่ีมีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของLikert (Likert Five Rating Scales)เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของประเด็นการสัมภาษณ์ โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) มี
เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ และเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเช่นเดียวกบั
แบบวเิคราะห์เอกสารซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์
จากผูเ้ช่ียวชาญพบว่าค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นค าถามกบัรายละเอียดท่ีศึกษาในแต่ละ
ประเด็นอยูใ่นระดบัมาก และมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ (X =4.00, S.D.= 

0.70 ถึงX =4.60, S.D. 0.54)ซ่ึงแสดงวา่แบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนมีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity)  สามารถน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

2.4 ปรับปรุง/แกไ้ขแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปทดลอง
ใชซ่ึ้งผลจากการประเมินค่าความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะใน
ดา้นการใชภ้าษา และจ านวนประเด็นค าถาม ดงัตารางท่ี 21 
 
ตารางท่ี 21   ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู

วทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อสภาพการจดัการเรียนการสอนวิชาวทิยาศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา   
ล าดบัท่ี ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข ผลการปรับปรุงไข 
1 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป 

ปรับขอ้ความ “ขอ้มูลผูรั้บการสัมภาษณ์” 
 
ขอ้ความ “ขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์” 

2 ปรับประเด็นค าถามขอ้ท่ี 1 
1.“หลกัการแนวคิดในการจดัการเรียนการ
สอนวทิยาศาสตร์” 

1.ท่านคิดวา่ในการจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์ควรมีหลกัการและแนวคิด
อะไรบา้ง 

3 ปรับประเด็นค าถามขอ้ท่ี 2  
2.  กลยทุธ์และวธีิการขั้นตอนท่ีใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียน สามารถ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคก์ารจดัการเรียน
การสอนวทิยาศาสตร์ควรเป็นอยา่งไร  

2. ท่านคิดวา่ครูควรมีกลยทุธ์และ
กระบวนการในการจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์อยา่งไรเพื่อให้นกัเรียน
สามารถแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ดใ้น
ระดบัประถมศึกษา 

 



190 
 

 

 

ตารางท่ี 21   ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู
วทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อสภาพการจดัการเรียนการสอนวิชาวทิยาศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา 
(ต่อ)  

ล าดบัท่ี ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข ผลการปรับปรุงไข 
4. รวมประเด็นค าถามขอ้ 3 กบัขอ้ 4  เป็น 1 ขอ้ 

3.บทบาทของครูในการจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์ 
4.บทบาทของนกัเรียนในการจดัการเรียน
การสอนวทิยาศาสตร์ 

รวมประเด็นค าถามขอ้ 3 กบัขอ้ 4  และ
ก าหนดใหเ้ป็นขอ้ 3 
3.ท่านคิดวา่ บทบาทของครูและนกัเรียน
ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ควรเป็นอยา่งไร 

5. ปรับตวัเลขขอ้  
ปรับประเด็นค าถาม ขอ้ 5. 
4. การจดัการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่ม 

ขอ้ 5 ปรับเป็นขอ้ 4 
4.ท่านคิดวา่ในการจดักิจกรรมในการ
เรียนการสอนวทิยาศาสตร์เพื่อให้
นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคไ์ดน้ั้นควรใหมี้การจดักลุ่ม
ผูเ้รียนในลกัษณะใดเพราะเหตุใด 

6. ตดัประเด็นค าถามในขอ้ 6 และ 7   
7. ปรับตวัเลขขอ้ 8 

ปรับประเด็นค าถามขอ้ 8 นวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ควรมีอะไรไดบ้า้ง  

ขอ้ 8 ปรับเป็นขอ้ 5 
5.ท่านคิดวา่นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาควรมี
ลกัษณะอยา่งไร 

8. ปรับตวัเลขขอ้ 9 
ปรับประเด็นค าถามขอ้ 9 
ส่ือ เทคโนโลยวีสัดุท่ีใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนวทิยาศาสตร์ ควรเป็นอยา่ไร 

ขอ้ 9 ปรับเป็น ขอ้ 6 
6.ท่านคิดวา่ส่ือ เทคโนโลยวีสัดุท่ีใชใ้น
การจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์
เพื่อใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 
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ตารางท่ี 21   ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู
วทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อสภาพการจดัการเรียนการสอนวิชาวทิยาศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา  
(ต่อ) 

ล าดบัท่ี ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข ผลการปรับปรุงไข 
   
9. ปรับตวัเลขขอ้ 10  

ปรับประเด็นค าถามขอ้ 10 วิธีวดัและ
ประเมินผลผูเ้รียนในการจดัการเรียนการอ
วทิยาศาสตร์ 

ขอ้10  ปรับเป็นขอ้ 7 
7.ท่านคิดวา่ ในการจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม
ทางวทิยาศาสตร์ควรมีวธีิการวดัและ
ประเมินผลอยา่งไร 

 
3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน

วชิาวทิยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
มีลกัษณะของขอ้ค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-end Questions) โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์
เก่ียวกบัความคิดเห็นต่อวิธีการจดัการเรียนการสอน ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และลกัษณะของพฤติกรรมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้ง
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์มีกระบวนการสร้างและพฒันาดงัน้ี 

3.1 ก าหนดรายละเอียดของขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ วิชาท่ีสอน 
วิทยฐานะ ประสบการณ์การสอน วุฒิการศึกษาสูงสุด ความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการจดัการเรียนการ
สอน ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

3.2 ร่างแบบสัมภาษณ์ โดยมีขอ้ค าถามแบบปลายเปิด (Opened Form) และมีสาระ
ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

3.3 ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity)ของแบบ
สัมภาษณ์ ในดา้นการใชภ้าษา และความสอดคลอ้งของประเด็นค าถามกบัรายละเอียดท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 
วธีิการจดัการเรียนการสอนของครู  ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พฤติกรรม
การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียน และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนโดยน า
ประเด็นการสัมภาษณ์ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ครูวิทยาศาสตร์จ านวน 2 คน  นกั
การศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนจ านวน 2 คน  และนักการศึกษาด้านวิจยัและประเมินผล
การศึกษาจ านวน 1 คนพิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะ
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เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของLikert (Likert Five Rating Scales)เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของประเด็นการสัมภาษณ์ โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X ) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) มีเกณฑ์
การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ และเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวก ับ
แบบวเิคราะห์เอกสารพบวา่ค่าความสอดคลอ้งระหวา่งประเด็นค าถามกบัรายละเอียดท่ีศึกษาในแต่ละ
ประเด็นอยู่ในระดบัมาก และมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่(X =4.00, S.D.= 
0.70 ถึง X =4.60, S.D. = 0.54) ซ่ึงแสดงวา่แบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีคุณภาพดา้นความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  สามารถน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

4. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อสภาพการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) มีลกัษณะของขอ้ค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-end Questions) โดยมีประเด็นในการ
สัมภาษณ์เก่ียวกับความคิดเห็นต่อวิธีการจดัการเรียนการสอน ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันา
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และลกัษณะของพฤติกรรมการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ รวมทั้งนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์มีกระบวนการสร้างและพฒันาดงัน้ี 

4.1 ก าหนดรายละเอียดของขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือ อายุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการจดัการเรียนการสอน ความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

4.2 ร่างแบบสัมภาษณ์ โดยมีขอ้ค าถามแบบปลายเปิด (Open-end Questions) และ
มีสาระครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

4.3 ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบ
สัมภาษณ์ ในดา้นการใชภ้าษา และความสอดคลอ้งของประเด็นค าถามกบัรายละเอียดท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 
วิธีการจดัการเรียนการสอนของครู  ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พฤติกรรม
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโดยน า
ประเด็นการสัมภาษณ์ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5คน ประกอบดว้ย ครูวิทยาศาสตร์จ านวน 2 คน  นกั
การศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนจ านวน 2 คน  และนักการศึกษาด้านวิจยัและประเมินผล
การศึกษาจ านวน 1 คนพิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของLikert (Likert Five Rating Scales)เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของประเด็นการสัมภาษณ์ โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) มี
เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ และเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเช่นเดียวกบั
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แบบวิเคราะห์เอกสารพบว่าค่าความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นค าถามกบัรายละเอียดท่ีศึกษาใน       
แต่ละประเด็นอยูใ่นระดบัมาก และมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่(X =4.40, 
S.D.= 0.89ถึงX =4.80, S.D. 0.44)ซ่ึงแสดงวา่แบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีคุณภาพดา้นความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  สามารถน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้
 
ตารางท่ี  22  ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ

ผูป้กครองท่ีมีต่อสภาพการจดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา 
 

ล าดบัท่ี ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข ผลการปรับปรุงไข 
1. ปรับประเด็นค าถามขอ้ท่ี 1 

1.“ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการ
จดัการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์” 

1.ท่านคิดวา่การจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์ท่ีท่านตอ้งการใหจ้ดักบั
นกัเรียนควรมีลกัษณะอยา่งไร 

2. ปรับประเด็นค าถามขอ้ท่ี 2 
2.“ท่านคิดวา่การเรียนวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรียนมีประโยชน์ต่อนกัเรียนอยา่งไร” 

1. ท่านคิดวา่การเรียนวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรียนมีความส าคญัต่อนกัเรียนอยา่งไร 

 
5. ประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Guidelines)  

   ประเด็นสนทนากลุ่มมีกระบวนการสร้างและพฒันา ดงัน้ี 
5.1 ก าหนดรายละเอียดของขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ โรงเรียน 

วิชา ระดบัชั้น ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัวธีิการสอนของครูวทิยาศาสตร์ และวธีิการเรียนของนกัเรียนในวชิาวทิยาศาสตร์ 

5.2 ร่างประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Guidelines)โดยมีขอ้ค าถาม
แบบปลายเปิด(Opened Form) และมีสาระครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

5.3 ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity)ของประเด็น
สนทนากลุ่มในดา้นการใชภ้าษา และความสอดคล้องของประเด็นค าถามกบัรายละเอียดท่ีศึกษา 
ได้แก่ วิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร์ และวิธีการเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยน า
ประเด็นสนทนากลุ่มใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคลอ้งโดยใชแ้บบประเมินความ
สอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของLikert (Likert Five Rating Scales) 
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของประเด็นสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(ContentValidity).โดยผูเ้ช่ียวชาญ
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มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นรายขอ้ เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย และเกณฑ์การ
พิจารณาความสอดคล้องเช่นเดียวกบัแบบวิเคราะห์เอกสาร ซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของประเด็นสนทนากลุ่มจากผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ ค่าความสอดคลอ้งระหวา่ง
ประเด็นสนทนากลุ่มกบัรายละเอียดท่ีศึกษาในแต่ละประเด็นอยู่ในระดบัมากและมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ ( X = 3.80, S.D=0.83 ถึงX = 4.80, S.D = 0.44)ซ่ึงแสดงวา่
ประเด็นสนทนากลุ่มท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity)  
สามารถน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลได ้

5.4 ปรับปรุงแกไ้ขประเด็นสนทนากลุ่มตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปใช้
ซ่ึงจากผลการประเมินค่าความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนากลุ่ม ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขในดา้นการใชภ้าษา เพื่อให้เหมาะกบัวยัของผูเ้รียน โดยใชภ้าษาท่ีง่าย(กระชบั) 
ชดัเจน/ครอบคลุมส่ิงที่ผูว้ิจยัตอ้งการน าขอ้มูลไปออกแบบและพฒันา Model (ทุกประเด็น) ดงั
ตารางท่ี 23 
 
ตารางท่ี 23 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขประเด็นสนทนากลุ่มความคิดเห็น 
ล าดบัท่ี ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข ผลการปรับปรุงไข 
1. ปรับประเด็นค าถามขอ้ท่ี 1 

1.“ในวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีนกัเรียนก าลงัเรียน
อยูข่ณะน้ี ครูใชว้ธีิสอนในลกัษณะใด” 

1. ในสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ี
นกัเรียนก าลงัเรียนอยูข่ณะน้ี ครูใชว้ธีิ
สอนในลกัษณะใด 

2. ปรับประเด็นค าถามขอ้ท่ี 2 
2.“ท่ีผา่นมาครูมีการจดัการเรียนการสอน
ในวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีท าใหน้กัเรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนวทิยาศาสตร์หรือไม่
อยา่งไร” 

2. ท่ีผา่นมาครูมีการจดัการเรียนการสอน
ในสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีท าให้
นกัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน
วทิยาศาสตร์หรือไม่อยา่งไร 

3. เพิ่มประเด็นค าถามในขอ้ท่ี 3  3.นกัเรียนตอ้งการใหค้รูวทิยาศาสตร์
สอนนกัเรียนอยา่งไร 
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ตารางท่ี 23 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขประเด็นสนทนากลุ่มความคิดเห็น(ต่อ) 
ล าดบัท่ี ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข ผลการปรับปรุงไข 
4. ปรับตวัเลขขอ้ 3  เป็นขอ้ 4  และปรับ

ประเด็นค าถาม “นกัเรียนคิดวา่การพฒันา
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์
ใหก้บันกัเรียนระดบัประถมศึกษามีความ
จ าเป็นต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์และ
วชิาอ่ืนๆรวมถึงการด าเนินชีวติหรือไม่ 
อยา่งไร 

4. นกัเรียนตอ้งการใหค้รูวทิยาศาสตร์
สอนใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาต่างๆ
ไดด้ว้ยตนเองหรือไม่และนกัเรียนสนใจ
การสร้างส่ิงประดิษฐห์รือวธีิการทาง
วทิยาศาสตร์ใหม่ๆหรือไม่อะไรบา้ง 

5. ปรับตวัเลขขอ้ ขอ้ 3  เป็น ขอ้ 4 
ขอ้ 4  เป็นขอ้ 5 
ขอ้ 5  เป็น ขอ้ 6 
ขอ้ 6  เป็น ขอ้ 7 
ขอ้ 7 เป็น ขอ้ 8  
ขอ้ 8 เป็น ขอ้ 9 
ขอ้ 9  เป็น ขอ้ 10  
ขอ้ 10 เป็น 11 

 
 6. การสร้างเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนเพือ่การประเมินความสามารถพืน้ฐาน 

6.1 ศึกษาเอกสารและต าราเก่ียวกบัแนวทางการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช2551 

6.2 น าเกณฑ์การตดัสินผลการเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ท่ีศึกษามาปรับเป็น 3 ระดบั เพื่อแบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง 
และกลุ่มต ่า เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม
ของเกณฑ์การตดัสินผลการเรียนและน าไปปรับปรุงแก้ไข โดยเกณฑ์การตดัสินผลการเรียนมี
ลกัษณะเป็น 3กลุ่ม และความหมายของแต่ละระดบัแปลความหมายตามเกณฑด์งัน้ี 
      กลุ่มสูง มีเกรดเฉล่ีย3.5-4.0 
      กลุ่มปานกลางมีเกรดเฉล่ีย2.5-3.0 
      กลุ่มต ่า มีเกรดเฉล่ีย1.5-2.0 
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6.3 น าเกณฑ์การตดัสินผลการเรียนไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของนกัเรียน
ต่อไป 
 วธีิด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ใชแ้บบวิเคราะห์เอกสารในการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 

2. ใชแ้บบวเิคราะห์เอกสารในการวิเคราะห์สมรรถนะท่ีส าคญัของผูเ้รียนในศตวรรษ
ท่ี 21 

3. ใชแ้บบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

4. ใชเ้กณฑ์การวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Science 
Ability) ของนกัเรียน 
 การวเิคราะห์ข้อมูล/สถิติทีใ่ช้ 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลนโยบายในการจดัการศึกษาของไทย
และต่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวจิยัเก่ียวขอ้งในการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551 สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ซ่ึงได้จากแบบวิเคราะห์เอกสารและการศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์หลกัสูตรและการสอน การวดัผลประเมินผลในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบั
หลกัสูตรและการสอนวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)ตามขั้นตอนการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพของสุภางค ์จนัทวานิช (2545: 17) ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน คือ การใชแ้นวคิดทฤษฎีและ
การสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์การตรวจสอบขอ้มูล การจดบนัทึกและท าดชันีขอ้มูล 
การท าขอ้สรุปชัว่คราวและการก าจดัขอ้มูล และการสร้างขอ้สรุป 

2. วเิคราะห์ความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนโดยหาค่าร้อยละ (%) 
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ตารางที่ 24  สรุปวิธีการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (Research : R1) เป็นการศึกษาและ
วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A) 

 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธีด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห์
ข้อมูล/สถิติท่ีใช้ 

ผลท่ีได้รับ 

1เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์เชิง
นโยบายในการจดั 
การศึกษาของไทย
และต่างประเทศ 
 

การวเิคราะห์
เอกสาร 

หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียน
วดัราษฎร์รังสรรค์
พุทธศกัราช 2553 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

ขอ้มลูพ้ืนฐานเชิง
นโยบายการจดั
การศึกษา ตาม
หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียน
วดัราษฎร์
รังสรรค ์
พุทธศกัราช 2553 

2เพื่อวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี และ
การวิจยัเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอน
ท่ีส่งเสริม 
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

การวิเคราะห์
เอกสาร 

เอกสารแนวคิด 
ทฤษฎี และ
ผลการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการเรียนการสอน
ท่ีส่งเสริม 
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร 

การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

ขอ้มูลแนวคิด 
ทฤษฎี และ
ผลการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัจดัการ
เรียนการสอนท่ี
ส่งเสริม 
ความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
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ตารางที่ 24  สรุปวิธีการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (Research : R1) เป็นการศึกษาและ
วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A) (ต่อ) 

วตัถุประสงค ์
การวิจยั 

วิธีด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ การวิเคราะห์
ขอ้มูล/สถิติท่ีใช ้

ผลท่ีไดรั้บ 

ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 

    วิทยาศาสตร์ 
 

4.เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นจาก
ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
วิทยาศาสตร์  ดา้น
หลกัสูตรและการ 
สอนวิทยาศาสตร์  
การจดัการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

การสมัภาษณ์
อยา่งเป็น
ทางการ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
สอนผูเ้ช่ียวชาญดา้น
วิวิทยาศาสตร์  ดา้น
หลกัสูตรและการ 
สอนวิทยาศาสตร์  
การจดัการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริม
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

แบบสมัภาษณ์
อยา่งไม่เป็น
ทางการ 

การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

ขอ้มูลความ
ตอ้งการจ าเป็นใน
การสอนโดยใช้
กระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 

5.เพ่ือวิเคราะห์ผูเ้รียน
เก่ียวกบั
ความสามารถพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการ 
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์และ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

การวิเคราะห์
เอกสาร 

ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน 

เกณฑก์าร
วิเคราะห์
ความสามารถ
พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียน 

คะแนน/ร้อยละ ขอ้มูล
ความสามารถ
พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ 
ของนกัเรียน  กลุ่ม
เก่ง  กลุ่มปานกลาง  
และกลุ่มอ่อน 

 
ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนา (Development : D1)  ออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาสอย่างสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา (Design and Development : D&D)   
 เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาหาคุณภาพ และประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาสอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียน
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ชั้นประถมศึกษา น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาพฒันาเป็นโครงร่างรูปแบบโดยการสัมมนาอา้งอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ด าเนินการให้กลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกบัด้าน
วทิยาศาสตร์และดา้นการสอนร่วมสัมมนาเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการรับรองรูปแบบการสอนเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงของรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ หน่วยและแผนการจดัการ
เรียนรู้  แลว้น าไปทดลองใช้ (Tryout) กบันกัเรียนท่ีไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบความ
เป็นไปได ้และหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ก่อนน าไปทดลองใช้จริง (Implement) 
กบักลุ่มตวัอยา่งโดยมีวตัถุประสงค์  แหล่งขอ้มูล  ตวัแปรท่ีศึกษา วิธีด าเนินการ เคร่ืองมือและการ
พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นขั้นตอนท่ี 2 ดงัน้ี  
 วตัถุประสงค์  

1. เพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาและ
พฒันาเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบ ไดแ้ก่ คู่มือการน ารูปแบบไปใช้ หน่วยและแผนการจดัการ
เรียนรู้ 

2. เพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบ ไดแ้ก่แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ แบบทดสอบความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และประเมินนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ของรูปแบบการสอน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา  
 แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบดว้ย 

1. รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม การใชปั้ญหาเป็นฐาน 
การสืบเสาะหาความรู้ 

2. คู่มือการใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์โดยใชแ้นวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม การใช้
ปัญหาเป็นฐาน การสืบเสาะหาความรู้ 

3. หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้ 
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4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิด
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสีังคม การใชปั้ญหาเป็นฐาน การสืบเสาะหาความรู้โดย ไดแ้ก่ ช้ินงาน 
(Mind Mapping)ใบงานแบบบนัทึกกิจกรรมการทดลอง 
 เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีสังคม การใช้ปัญหาเป็นฐาน การสืบเสาะหาความรู้ ประกอบด้วย แบบทดสอบ
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์(ฉบบัท่ี 2) และแบบประเมินความสามารถในการ
สร้าง นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์และแบบบนัทึกการเรียนรู้ ( Journal Writing ) 
 แหล่งข้อมูลบุคคล 

1. ผูว้ิจยัได้ก าหนดประเด็นการสัมมนาอ้างอิงผู ้เ ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ท่ี
ครอบคลุมองค์ประกอบของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใน
การสัมมนา ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิทยาศาสตร์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอนและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง จ านวน 13 คน ดงัน้ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นวทิยาศาสตร์จ านวน4คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและ
การสอน 4คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลประเมินผล จ านวน 4 คน ผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) 
ผูว้ิจยัใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการจดัสัมมนาผูเ้ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ซ่ึงมีขั้นตอนท่ี
ผูว้จิยัเลือกใชด้งัน้ีด าเนินการสนทนาตามล าดบักรอบความคิดและประเด็นการสนทนา การถอดเทป
บนัทึกและวิเคราะห์ตีความท่ีได้ และเขียนรายงานวิจยัทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ของรูปแบบและคู่มือการใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นการรับรองโครงร่าง
รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ก่อนการน าไปใชจ้ริงในขั้นตอนท่ี 3 การวจิยั (Research : R2)  

2. ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน5  คน ประกอบดว้ย ครูผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีประสบการณ์
ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มาแลว้ไม่ต ่ากว่า 5 ปี จ  านวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบการสอน 
จ านวน 2 คน  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา จ านวน1 คน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และแบบ
ประเมินนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาวทิยาศาสตร์  จ  านวน 2 คน 
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 ตัวแปรทีศึ่กษาไดแ้ก่ 
1. รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ

นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่าง

สร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
 วธีิด าเนินการ 

1. พัฒนาร่างรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
ขั้นตอนท่ี 1 มาใชส้ังเคราะห์ร่างรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษารูปแบบการสอนโดยการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
ท าให้ได้รายละเอียด 3 หัวข้อ คือ “ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการสอน”  “แนวคิด
พื้นฐานในการพฒันารูปแบบ”  และ“องค์ประกอบของรูปแบบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลกัการ
วตัถุประสงคก์ระบวนการจดัการเรียนรู้การวดัและประเมินผล และเง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบ
การสอนไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ”   

2. พฒันาเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1มาใช้ในการสร้างเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบ ประกอบดว้ย คู่มือ
การใช้รูปแบบการสอน แผนการจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละแบบประเมินนวตักรรมทาวิทยาศาสตร์
และแบบบนัทึกการเรียนรู้ (Journal Writing) ต่อรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

3. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาเคร่ืองมือประกอบการ
ใชรู้ปแบบการสอน และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. รับรองคุณภาพรูปแบบการสอนโดยการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
ด าเนินการให้กลุ่มบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดา้นหลกัสูตร
และการสอนร่วมสัมมนาเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการรับรองรูปแบบการสอน โดยมีวธีิการดงัน้ี 
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4.1 ก าหนดประเด็นการสัมมนาท่ีครอบคลุมองค์ประกอบของการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา มี 3  ประเด็น ดงัน้ี 

4.1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการสอนเพื ่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา (PEACE  
Model) มีหลกัการ  วตัถุประสงค ์ ขั้นตอนการจดักิจกรรม  ปัจจยัสนบัสนุน และการวดัประเมินผล
ท่ีเหมาะสมครบถว้น  หรือไม่/อยา่งไร 

4.1.2 คู่มือการใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา (PEACE  Model)  มี
ความเหมาะสม  หรือไม่/อยา่งไร 

4.1.3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
4.2 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการสัมมนา ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์ผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นหลกัสูตรและการสอนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 13 คน ดงัน้ี 
4.2.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรวทิยาศาสตร์จ านวน4 คน 
4.2.2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวทิยาศาสตร์  จ  านวน4คน 
4.2.3 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัประเมินผลจ านวน 4  คน 
4.2.4 ผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) 

4.3 วิธีการจดัสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)ผูว้ิจยัใช้วิธีการเก็บขอ้มูล
ดว้ยวธีิการจดัสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีผูว้จิยัเลือกใชด้งัน้ี 

4.3.1 ด าเนินการสนทนาตามล าดบักรอบความคิดและประเด็นการสนทนา 
4.3.2 ถอดเทปบนัทึกและวเิคราะห์ตีความท่ีได ้
4.3.3 เขียนรายงานวิจยั 

 โดยการการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ในวนัเสาร์ ท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 
2558 เวลา 08.30 -10.30 น.  ณ ห้องประชุมบณัฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ซ่ึงผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ชี่ยวชาญ ให้ความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา มีหลกัการ วตัถุประสงค์ ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ เง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบ
การสอนไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ การวดัและประเมินผลที่เหมาะสมในการน าไปใช้ ซ่ึงมี
ขอ้เสนอแนะ ดงัตารางท่ี 25 
 



203 
 

 

 

ตารางท่ี  25  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาจากการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
หวัขอ้การแกไ้ขท่ีผูท้รงคุณวุฒิเสนอแนะ แนวทางการแกไ้ข 

1. 1.ปรับช่ือโมเดล เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายค าศพัทใ์ห้
ครอบคลุม  (PPISI Model) 

2. และควรมีลูกศรก าหนดทิศทางท่ีชดัเจน 

น าค าส าคญัของแต่ละขั้นตอนปรับเป็นช่ือ 
(PEACE Model) 

3. 2. หลกัการท่ีเขียนยาวเกินไป ท าให้ส่ือสารไม่
ตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการ 

หลกัการ  การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรม 
ทางวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นผูเ้รียน ใช้กระบวนการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์
ผูเ้รียน มีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบติักิจกรรมท่ีเน้นการร่วมมือกัน และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

4. 3. ปรับการเขียนเง่ือนไขส าคญัให้มีความชดัเจน
มากข้ึน  

1. ผู ้สอนมีบทบาทในการเป็นผู ้อ  านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้
ค  าถามท่ีสร้างสรรค ์ท่ีทรงพลงั 
2. ผูเ้รียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การศึกษาหาความรู้และร่วมมือกันเพื่อสร้าง
ความรู้ 
3.ใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน 
 

 
5. แกไ้ขปรับปรุงรูปแบบการสอนตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญไดรู้ปแบบการสอนเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา ท่ีมีคุณภาพและน าไปปรับใชไ้ด ้

6. ตรวจสอบความเป็นไปไดข้อง รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาเคร่ืองมือ
ประกอบการใชรู้ปแบบการสอนและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยทดลองใชรู้ปแบบ
การสอน (Tryout) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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หลกัการ  
การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ คือ การท่ี
ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนเองอย่างมีระบบ โดยอาศยัการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งมีบทบาทส าคญั
ในการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมท่ีเนน้การร่วมมือกนั 
 
วตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

การวดัผลประเมินผล 
 ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรค ์ 5 ดา้น 
 นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 

Cooperative Learning 

Constructivism 

IBL PBL 

STS 

เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้ประสบ
ผลส าเร็จ 
- การจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์มีการใช้ส่ือเทคโนโลยใีนขั้นตอนของ
การจดักิจกรรม 
-กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ให้ความส าคญักบัการร่วมมือ
การท างานการจดักลุ่มผูเ้รียน 
-สถานการณ์ปัญหา เป็นปัญหาในชีวติประจ าวนั 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 1  น าเสนอปัญหา (Presentation Problem: P ) 
ขั้นท่ี 2  คน้พบปัญหา (Problem Finding: P)   
ขั้นท่ี 3  คน้หาแนวคิด (Idea Finding : I ) 
ขั้นท่ี 4  คน้หาค าตอบ(Solution Finding: S)   

ขั้นท่ี 5 การสร้างนวตักรรม(Innovation Building : I) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  3  ร่างรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
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หลกัการ  
การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ มุ่งเนน้ให้
ความส าคญักบั การท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนเองอยา่ง
เป็นระบบ โดยใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์
ผูเ้รียน มีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบติั
กิจกรรมท่ีเนน้การร่วมมือกนัและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 1  น าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P )  
ขั้นท่ี 2  สร้างความสนใจ (Engageting : E)  
ขั้นท่ี 3  วเิคราะห์ (Analysing : A )  
ขั้นท่ี 4 จ  าแนก(Classifying : C)   
ขั้นท่ี 5 ประเมินผล (Evaluating  : E ) 

การวดัผลประเมินผล 
 ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรค ์ 5 ดา้น 
 นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์3 ดา้น 

เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้ประสบ
ผลส าเร็จ 
1.ผูส้อนมีบทบาทในการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนมีการใชค้  าถามที่สร้างสรรค ์ ท่ีทรงพลงั 
2. ผูเ้รียนใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้และร่วมมือกนัเพื่อสร้างความรู้ 
3. สถานการณ์ปัญหา ใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน ในชีวติประจ าวนั 

 
 แผนภาพท่ี 4 ร่างรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์(PEACE Model)  

       หลงัการสัมมนาอา้งอิง ผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) 
 

 

CPS 
Abiltity 

Scientific 
Innovatio

n 

 

1.0 

2.0 

3.0 4.0 

5.0 

Presenting Problem 

Engageting 

Analysing Classifying 

Evaluating 

PBL IBL 

STS 

Constructivism 

Cooperative Learning 

รูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา มีดงัน้ี 

1. รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

2. เคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาประกอบดว้ย คู่มือการ
ใช้รูปแบบการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ไดแ้ก่  แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และแบบประเมินนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ และแบบบนัทึกการเรียนรู้ (Journal Writing) ต่อรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

3. เคร่ืองมือประกอบการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) เก่ียวกบัรูปแบบ
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ด าเนินการดงัน้ี 

1. รูปแบบการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

1.1 ร่างรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาใช้
ในการสังเคราะห์ร่างรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

1.2 น ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมเชิงทฤษฎีแลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข 

1.3 น ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้น
หลักสูตรและการสอน จ านวน 3 คน ด้านวิทยาศาสตร์จ านวน 1 คน และด้านการวดัและการ
ประเมินผล จ านวน 1 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความตรงตาม
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โครงสร้าง (Construct Validity) โดยการประเมินความสอดคลอ้งมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดบั ก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) 
   ระดบั 5 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
   ระดบั 4 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 
   ระดบั 3 หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
   ระดบั 2 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
   ระดบั 1 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
   การวิเคราะห์ขอ้มูล น าผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าเฉล่ียคะแนนความสอดคลอ้งและน ามาแปล
ความหมายตามเกณฑด์งัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 196) 
   ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ียคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
   ค่าเฉล่ียคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
   ค่าเฉล่ียคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 
   ค่าเฉล่ียคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
   พิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่ รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนมีความ
สอดคลอ้งเหมาะสม สามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้

1.4 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่าเฉล่ียคะแนน
ความสอดคลอ้งในการก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา อยูใ่นระดบั
มากถึงมากท่ีสุด ( X  = 3.80, S.D. = 0.83ถึง X = 4.60, S.D. =0.54) 

1.5 น ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีผ่านการตรวจสอบความสอดคลอ้ง
เชิงโครงสร้างโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ และปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปตรวจสอบความเป็นไปไดข้องรูปแบบ
การสอนโดยการทดลองใช้รูปแบบการสอน (Tryout) กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงมี
ลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่าง โดยจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
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และท าการประเมินความรู้เก่ียวกบัแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์ 
แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และแบบประเมินนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 
และแบบบนัทึกการเรียนรู้ (Journal Writing) ต่อรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

1.6 น าข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบความเป็นไปได้ไปปรับปรุงแก้ไขและจดัท า
รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อน าไปทดลองใชต่้อไป 

2. เคร่ืองมือ ประกอบการใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

2.1 คู่มือการใช้รูปแบบการสอน 
2.1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางใน

การสร้างคู่มือการใชรู้ปแบบการสอน 
2.1.2 พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยการ
สังเคราะห์องค์ประกอบของคู่มือ ซ่ึงประกอบดว้ย ค าน า  แนวทางในการน ารูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาไปใชข้อ้ควรปฏิบติัก่อนการใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา แนวทาง 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบ แนวคิดพื้นฐานในการ
พฒันารูปแบบองคป์ระกอบของรูปแบบ (หลกัการวตัถุประสงค์กระบวนการจดัการเรียนรู้การ
วดัและประเมินผล เง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ)  
ตวัอยา่งหน่วยและแผนการจดัการเรียนรู้และตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล 

2.1.3 น าคู่มือการใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม เชิงทฤษฎีแลว้น าไป
ปรับปรุงแกไ้ข 

2.1.4 น าคู่มือการใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้
ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน แบ่งออกเป็น 
3 ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตรและการสอน จ านวน 3 คน ดา้นวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 คน ดา้นการวดัและ
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การประเมินผล  จ  านวน 1 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ความตรงตาม
โครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดบั และก าหนดเกณฑ์
การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ เช่นเดียวกบัการตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตร 

2.1.5 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าเฉล่ีย
คะแนนความสอดคลอ้งในการก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 4.20, S.D.= 0.83  ถึง X = 4.40, S.D. =0.89)  

2.1.6 น าข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาท่ีสมบูรณ์เพื่อน าไปทดลองใชต่้อไป 

2.1.7 น ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาขยายผลทดลองใช้ เพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct 
Validity) โดยมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั และก าหนดเกณฑ์การพิจารณาของ
ผูเ้ช่ียวชาญ เช่นเดียวกบัการตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตรไดค้่าเฉล่ียคะแนนความสอดคลอ้งในการ
ก าหนดองค์ประกอบของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 

2.1.8 สรุปผลและจดัท าคู่มือการใชรู้ปแบบการการสอนฉบบัสมบูรณ์  
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.2.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางใน

การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
2.2.2 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 

(Backward Design)ในวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 13101) เพื่อพฒันาความสามรถในการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยวิเคราะห์เน้ือหาสาระท่ี
เหมาะสม ท่ีเม่ือน าไปจดัการเรียนการสอนแลว้จะน า ไปสู่การพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ได้ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกเน้ือหาสาระ  
โดยใหค้รอบคลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผูว้ิจยัออกแบบหน่วยและ
แผนการจดั การเรียนรู้แบบยอ้นกลบั (Backward Design) โดยประยุกตจ์ากแนวคิดของWiggins and 
McTighe(2005: 22-28)ก าหนดองคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั 10 องคป์ระกอบ 
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ไดแ้ก่ 1) ผลการเรียนรู้ 2) ความเขา้ใจท่ีคงทน 3) สาระการเรียนรู้ 4) สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน5) 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์6) ค  าถามส าคญั 7) การวดัและประเมินผล 8) กิจกรรมการเรียนการสอน 9) 
ส่ือการเรียนการสอน และ 10) แหล่งเรียนรู้ ส าหรับแผนการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัมี         
10 องคป์ระกอบเช่นเดียวกบัหน่วยการเรียนรู้ แต่เพื่อหวัขอ้ “บนัทึกหลงัการเรียนการสอน” ในดา้น
ความรู้ ดา้นความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และดา้นนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ใน
ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวดัและประเมินผล ด้านปัญหาและอุปสรรคในการเรียน 
การสอน และด้านแนวทางแก้ไข/ขอ้เสนอแนะประกอบด้วย 3หน่วย คือ หน่วยท่ี 1 ครอบครัว
หรรษา หน่วยท่ี 2 ชมป่าชายเลน หน่วยท่ี 3. ของเล่นสร้างสรรค์โดยมีแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 
8  แผน  ใชเ้วลาเรียนทั้งหมด  32 ชัว่โมงดงัน้ี 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ชัว่โมงท่ี 1-4 เร่ือง พอ่ แม่ ลูก 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ชัว่โมงท่ี 5-8 เร่ือง การมีชีวิตรอด 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ชัว่โมงท่ี  9-12 เร่ือง   ความสัมพนัธ์ของ
ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 ชัว่โมงท่ี 13-16 เร่ือง    ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน
บา้นฉนั 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 ชัว่โมงท่ี 17-20 เร่ือง ปัญหาการใชท้รัพยากร
ในทอ้งถ่ิน 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 ชัว่โมงท่ี21-24 เร่ือง   ของเล่นของใชร้อบตวัฉนั 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 ชัว่โมงท่ี 25-28 เร่ือง    การเปล่ียนแปลงของวสัดุ 
    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 ชัว่โมงท่ี 29-32 เร่ือง    ประโยชน์และอนัตราย
จากการเปล่ียนแปลงวสัดุ 
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ตารางท่ี  26  วเิคราะห์การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ เวลา มาตรฐานตัวช้ีวดั สาระส าคญั ทักษะกระบวนการ วดัประเมินผล ภาระงาน/ช้ินงาน 

 ครอบครัวหรรษา 12 ช่ัวโมง      
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 
1  
พอ่แม่ลูก 

4 ชัว่โมง มาตรฐาน ว 1.2 
มาตรฐานว 8.1 
ว 1.2 ป.3/1 , ว 1.2 ป.3/2 , ว 
1.2 ป.3/,ว 8.1 ป.3/1,ว 8.1 ป.
3/2,ว 8.1 ป.3/4 ,ว 8.1 ป.3/5 ,ว 
8.1 ป.3/6 , 
ว 8.1 ป.3/7  
 

ลูกจะมีลกัษณะบางอยา่งท่ีเหมือนพอ่
หรือเหมือนแม่  
ท่ีเรียกวา่การถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรม  หมายถึงการถ่ายทอด
ลกัษณะบางอยา่งของส่ิงมีชีวิตจากพ่อ
แม่สู่ลูก เช่น  สีตา   สีผม ความสูงสีผิว
ซ่ึงลกัษณะบางอยา่งท่ีไดรั้บการ
ถ่ายทอดอาจเหมือนหรือแตกต่างจาก
พอ่แม่ก็ได ้
 

1.ความสามารถในการคน้พบ
ความจริง(Fact Finding  
Ability) 
2.ความสามารถในการคน้พบ
ปัญหา(Problem Finding 
Ability) 
3. ความสามารถในการคน้หา
แนวคิด (Idea FindingAbility) 
4. ความสามารถในการคน้หา
ค าตอบ (Solution 
FindingAbility) 
5.ความสามารถในการ
สร้างสรรคแ์นวคิดใหม่( 
Creating New Challenge 
Ability) 

การตรวจให้คะแนน
แผนภาพความคิด 
-การตรวจเอกสารการ
ออกแบบการสืบคน้
ขอ้มูล 
-การสงัเกตพฤติกรรม
ของนกัเรียน 
การประเมิน
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

1.ตารางบนัทึก
ลกัษณะการถ่ายทอด
ทางพนัธุกรรมของ 
คน และสตัว ์ 
ใบกิจกรรมท่ี1  และ 
2 
2.แผนภาพความคิด 
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ตารางท่ี  26 วเิคราะห์การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้(ต่อ) 
หน่วยการเรียนรู้ เวลา มาตรฐานตัวช้ีวดั สาระส าคญั ทักษะกระบวนการ วดัประเมินผล ภาระงาน/ช้ินงาน 

ครอบครัวหรรษา 12 ช่ัวโมง      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2   
การมีชีวติ รอด  

4 ชม. มาตรฐาน ว 1.2 
มาตรฐานว 8.1 
ว 1.2 ป.3/4 ,ว 8.1 ป.3/1,ว 8.1 
ป.3/2,ว 8.1 ป.3/4 ,ว 8.1 ป.3/5 
,ว 8.1 ป.3/6 ,ว 8.1 ป.3/7 ,ว 
8.1ป3/8 
 

ส่ิงมีชีวิตสามารถด ารงพนัธุ์อยูไ่ดต้อ้งมี
การปรับตวัรูปร่างลกัษณะ ให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม ท่ีอาศยัอยู ่
การมีจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งมีชีวิต
เป็นการป้องกนัการสูญพนัธุ์และการ
อนุรักษส่ิ์งมีชีวิตท่ีส าคญัท่ีสุด 

1.ความสามารถในการคน้พบ
ความจริง(Fact Finding  
Ability) 
2.ความสามารถในการคน้พบ
ปัญหา(Problem Finding 
Ability) 
3. ความสามารถในการคน้หา
แนวคิด (Idea FindingAbility) 
4. ความสามารถในการคน้หา
ค าตอบ (Solution 
FindingAbility) 
5.ความสามารถในการ
สร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ 
( Creating New Challenge 
Ability) 

-การตรวจเอกสารการ
ออกแบบการสืบคน้
ขอ้มูล 
-การสงัเกตพฤติกรรม
ของนกัเรียน 
การประเมิน
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

ใบกิจกรรม 

บนัทึกผลการทดลอง 
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ตารางท่ี 26  วเิคราะห์การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้(ต่อ) 
หน่วยการเรียนรู้ เวลา มาตรฐานตัวช้ีวดั สาระส าคญั ทักษะกระบวนการ วดัประเมินผล ภาระงาน/ช้ินงาน 

 ครอบครัวหรรษา 12 
ช่ัวโมง 

     

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติ
กบัส่ิงแวดล้อม 

4 ชม. มาตรฐาน ว 2.1  
มาตรฐานว 8.1 
ตวัช้ีวดั ว 2.1 ป3/1, 
ว 8.1 ป.3/1,ว 8.1 ป.3/2,ว 8.1 
ป.3/4 ว 8.1 ป.3/5 ,ว 8.1 ป.3/6 
,ว 8.1 ป.3/7  
 

ส่ิงแวดลอ้มหมายถึง ส่ิงท่ีอยูร่อบๆ ตวั
เรามีทั้งส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต 
ส่ิงมีชีวิตมีความสมัพนัธ์ 
กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งกบัส่ิงมีชีวิตดว้ยกนั
และกบัส่ิงไม่มีชีวิต 
 

1.ความสามารถในการคน้พบ
ความจริง(Fact Finding  
Ability) 
2.ความสามารถในการคน้พบ
ปัญหา(Problem Finding 
Ability) 
3. ความสามารถในการคน้หา
แนวคิด (Idea FindingAbility) 
4. ความสามารถในการคน้หา
ค าตอบ (Solution 
FindingAbility) 
5.ความสามารถในการ
สร้างสรรคแ์นวคิดใหม่( 
Creating New Challenge 
Ability) 

การตรวจใบบนัทึก
กิจกรรม 
การตรวจเอกสารการ
ออกแบบการสืบคน้
ขอ้มูล 
-การสงัเกตพฤติกรรม
ของนกัเรียน 
ประเมินความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

บนัทึกกิจกรรม
ผลงาน(นวตักรรม
ทางวิทยาศาสตร์) 
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ตารางท่ี  26 วเิคราะห์การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้(ต่อ) 
หน่วยการเรียนรู้ เวลา มาตรฐานตัวช้ีวดั สาระส าคญั ทักษะกระบวนการ วดัประเมินผล ภาระงาน/ช้ินงาน 

ชมป่ายชายเลน 8      

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
ทรัพยากรในท้องถิ่นบ้าน
ฉัน 

4 มาตรฐาน ว 2.2 
มาตรฐานว 8.1 
ตวัช้ีวดั ว 2.2 ป 3/1, 2. ว 2.2 
ป 3/2, ว 2.2 ป 3/3 ,ว 8.1 ป.
3/1,ว 8.1 ป.3/2,ว 8.1 ป.3/4 ,ว 
8.1 ป.3/5 ,ว 8.1 ป.3/6 ,ว 8.1 
ป.3/7  
 

ทรัพยากรธรรมชาติ คือส่ิงต่างๆท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ และมนุษย์
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้
ทรัพยากรธรรมชาติมีความส าคญัต่อ
การด ารงชีวิตของคนเรา ในแต่ละ
ทอ้งถ่ินจะมีทรัพยากรธรรมชาติ
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม
ของทอ้งถ่ินนั้นซ่ึง ดิน หิน น ้า อากาศ 
ป่าไม ้สตัวป่์าและแร่จดัเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคญั
มนุษยใ์ชท้รัพยากรธรรมชาติใน
ทอ้งถ่ินเพ่ือ ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต
มนุษยน์ าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
อยา่ง มากมายจึงส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน มนุษยต์อ้ง
ช่วยกนัดูแล และรู้จกัใชท้รัพยากร 
ธรรมชาติอยา่งประหยดัและคุม้ค่า
เพ่ือให้มีการใชไ้ดน้านและย ัง่ยนื 

1.ความสามารถในการคน้พบ
ความจริง(Fact Finding  
Ability) 
2.ความสามารถในการคน้พบ
ปัญหา(Problem Finding 
Ability) 
3. ความสามารถในการคน้หา
แนวคิด (Idea FindingAbility) 
4. ความสามารถในการคน้หา
ค าตอบ (Solution 
FindingAbility) 
5.ความสามารถในการ
สร้างสรรคแ์นวคิดใหม่( 
Creating New Challenge 
Ability) 

การตรวจให้คะแนน
แผนภาพความคิด 
-การตรวจเอกสารการ
ออกแบบการสืบคน้
ขอ้มูล 
-การสงัเกตพฤติกรรม
ของนกัเรียน 
การประเมิน
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

แผนภาพความคดิ 
แบบันทึกกจิกรรม 
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ตารางท่ี 26  วเิคราะห์การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้(ต่อ) 
 

หน่วยการเรียนรู้ เวลา มาตรฐานตัวช้ีวดั สาระส าคญั ทักษะกระบวนการ วดัประเมินผล ภาระงาน/
ช้ินงาน 

ชมป่ายชายเลน 8      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
ปัญหาการใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น 

4 มาตรฐาน ว 2.2       
มาตรฐานว 8.1 
ว 2.2 ป 3/1 , ว 2.2 ป 3/2,ว 2.2 
ป 3/3ว 8.1 ป.3/1,ว 8.1 ป.3/2,
ว 8.1 ป.3/4 ,ว 8.1 ป.3/5 ,ว 8.1 
ป.3/6 ,ว 8.1 ป.3/7 
 

มนุษยจ์  าเป็นตอ้งใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต 
เม่ือจ านวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน การ
ใชท้รัพยากรธรรมชาติก็เพ่ิมมากข้ึน
ดว้ย จึงท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เพ่ือให้ไดค้  าตอบของ
ปัญหาหรือองคค์วามรู้เก่ียวกบั
ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน และมี
ส่วนร่วมในการ ปฏิบติั  ส่ือสารและ
น าเสนอความรู้ น าไปใชป้ระโยชน์ 
 

1.ความสามารถในการคน้พบ
ความจริง(Fact Finding  
Ability) 
2.ความสามารถในการคน้พบ
ปัญหา(Problem Finding 
Ability) 
3. ความสามารถในการคน้หา
แนวคิด (Idea FindingAbility) 
4. ความสามารถในการคน้หา
ค าตอบ (Solution 
FindingAbility) 
5.ความสามารถในการ
สร้างสรรคแ์นวคิดใหม่( 
Creating New Challenge 
Ability) 

การตรวจเอกสารการ
ออกแบบการสืบคน้
ขอ้มูล 
-การสงัเกตพฤติกรรม
ของนกัเรียน 
การตรวจให้คะแนน
แผนภาพความคิด 
การประเมิน
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

แผนภาพความคิด 
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
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ตารางท่ี  26 วเิคราะห์การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้(ต่อ) 
หน่วยการเรียนรู้ เวลา มาตรฐานตัวช้ีวดั สาระส าคญั ทักษะกระบวนการ วดัประเมินผล ภาระงาน/ช้ินงาน 

ของเล่นสร้างสรรค์ 12      

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 
ของเล่นของใชร้อบตวัฉนั   

4 มาตรฐาน  ว 3.1  มาตรฐานว 
8.1 
ว 3.1 ป 3/1 ,ว 8.1 ป.3/1,ว 8.1 
ป.3/2,ว 8.1 ป.3/4 ,ว 8.1 ป.3/5 
,ว 8.1 ป.3/6 ,ว 8.1 ป.3/7  
 

ของเล่น ของใช ้อาจมีส่วนประกอบ
หลายส่วน และอาจท าจากวสัดุหลาย
ชนิด ซ่ึงมีสมบติัแตกต่างกนั 
 

1.ความสามารถในการคน้พบ
ความจริง(Fact Finding  
Ability) 
2.ความสามารถในการคน้พบ
ปัญหา(Problem Finding 
Ability) 

3. ความสามารถในการคน้หา
แนวคิด (Idea Finding  
Ability) 

4. ความสามารถในการคน้หา
ค าตอบ (Solution Finding 
Ability) 

5.ความสามารถในการ
สร้างสรรคแ์นวคิดใหม่( 
Creating New Challenge 
Ability) 

การตรวจให้คะแนน 
-การตรวจเอกสารการ
ออกแบบการสืบคน้
ขอ้มูล 
-การสงัเกตพฤติกรรม
ของนกัเรียน 
การประเมิน
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

แบบบนัทึกกิจกรรม 
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ตารางท่ี 26  วเิคราะห์การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้(ต่อ) 
หน่วยการเรียนรู้ เวลา มาตรฐานตัวช้ีวดั สาระส าคญั ทักษะกระบวนการ วดัประเมินผล ภาระงาน/ช้ินงาน 

ของเล่นสร้างสรรค์ 12      

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี7 
การเปลีย่นแปลงวสัดุ 

4 มาตรฐาน  ว 3.2 
มาตรฐานว 8.1 
ว3.2 ป3/1ป.3/1,ว8.1 ป.3/2, ว
8.1 ป.3/4 ,ว8.1 ป.3/5 ,ว8.1 ป.
3/6 ,ว8.1 ป.3/7 ,ว8.1 ป3/8 

การเปล่ียนแปลงของวสัดุ คือการท่ีวสัดุ
มีรูปร่าง ลกัษณะ หรือสมบติัแตกต่าง
ไปจากเดิม ซ่ึงเกิดจากมีแรงกระท า เช่น 
บีบ ทุบ ดดั ดึง หรือท าให้ร้อนข้ึน หรือ
ท าให้เยน็ลง 
 

1.ความสามารถในการคน้พบ
ความจริง(Fact Finding  
Ability) 
2.ความสามารถในการคน้พบ
ปัญหา(Problem Finding 
Ability) 

3. ความสามารถในการคน้หา
แนวคิด (Idea Finding  
Ability) 

4. ความสามารถในการคน้หา
ค าตอบ (Solution Finding 
Ability) 

5.ความสามารถในการ
สร้างสรรคแ์นวคิดใหม่( 
Creating New Challenge 
Ability) 

การทดลอง 
-การตรวจเอกสารการ
ออกแบบการสืบคน้
ขอ้มูล 
-การสงัเกตพฤติกรรม
ของนกัเรียน 
ประเมินความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

แบบบนัทึกกิจกรรม 
แบบบนัทึกการ
ทดลอง 
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ตารางท่ี 26  วเิคราะห์การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้(ต่อ) 
หน่วยการเรียนรู้ เวลา มาตรฐานตัวช้ีวดั สาระส าคญั ทักษะกระบวนการ วดัประเมินผล ภาระงาน/ช้ินงาน 

ของเล่นสร้างสรรค์ 12      

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
ประโยชน์และอนัตรายจาก
การเปลีย่นแปลงวสัดุ 

4 มาตรฐาน  ว 3.2 
มาตรฐานว 8.1 
ว3.2 ป3/2, ว 8.1ป.3/1,ว 8.1ป.
3/2,ว 8.1ป.3/4 ,ว 8.1ป.3/5 , ว 
8.1ป.3/6 ,ว 8.1ป.3/7 ,ว 8.1ป
3/8 
 
 

การเปล่ียนแปลงของวสัดุ คือการท่ีวสัดุ
มีรูปร่าง ลกัษณะ หรือสมบติัแตกต่าง
ไปจากเดิม ซ่ึงเกิดจากมีแรงกระท า เช่น 
บีบ ทุบ ดดั ดึง หรือท าให้ร้อนข้ึน หรือ
ท าให้เยน็ลงการเปล่ียนแปลงของวสัดุ
อาจเกิดประโยชน์หรือท าให้เกิด
อนัตรายได ้
 
 

1.ความสามารถในการคน้พบ
ความจริง(Fact Finding  
Ability) 
2.ความสามารถในการคน้พบ
ปัญหา(Problem Finding 
Ability) 

3. ความสามารถในการคน้หา
แนวคิด (Idea Finding  
Ability) 

4. ความสามารถในการคน้หา
ค าตอบ (Solution Finding 
Ability) 
5.ความสามารถในการ
สร้างสรรคแ์นวคิดใหม่( 
Creating New Challenge 
Ability) 

 แผนภาพกิจกรรม 
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 

 



219 
 

 

 

2.2.3 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

2.2.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ความตรงตามโครงสร้าง (Construct 
Validity) โดยการประเมินความสอดคลอ้งมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัและก าหนด
เกณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ เช่นเดียวกบัการตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตร 

2.2.5 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ค่าเฉล่ียคะแนน
ความสอดคลอ้งของประเด็นการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 8 แผน ไดแ้ก่ สาระส าคญั ผลการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สมรรถนะท่ีส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ภาระงาน/ช้ินงาน 
การวดัและประเมินผล ส่ือการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การวดัประเมินผล อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด ( X = 3.80 ,S.D.= 0.44 ถึง X = 4.60 ,S.D.= 0.54)ซ่ึง
แสดงวา่แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัสามารถน าไป
ทดลองใชไ้ด(้รายละเอียดในภาคผนวก ง )  

2.2.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อน
น าไปทดลองใช ้

2.2.7 สรุปผลและจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปทดลองใช้
ต่อไป 
 3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลดงัน้ี 

3.1 แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
3.2 แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
3.3 แบบบนัทึกการเรียนรู้ ( Journal Writing) ของรูปแบบการสอน 

  วธีิด าเนินการ 
  พฒันาและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบ  ไดแ้ก่แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์บบทดสอบความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์แบบประเมินนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ แบบบนัทึกการเรียนรู้ 
(Journal Writing) ของ รูปแบบการสอน 

3.1 แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem 
SolvingAbility)เป็นแบบประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยวดั
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ความสามารถของผูเ้รียนตามกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอน ท่ีผูว้ิจยัสังเคราะห์
มาจากกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของ Osborn (1963) Torrance (1965) Isaken and 
Treffinger (1991) Parnes (1992)โดยใชส้ถานการณ์ในเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ (ว13101) มาก าหนด
เป็นโจทย ์ความสามารถการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ความสามารถในการคน้พบความจริง(Fact Finding  Ability) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความสามารถในการคน้หาขอ้มูลจากสถานการณ์หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีก าหนดไว้
เพื่อการตดัสินและพิจารณาสภาพปัญหาวดัไดจ้ากระดบัพฤติกรรมการบอกขอ้มูลจากสถานการณ์
หรือขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา และสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัปัญหาท่ีพบ 
2).ความสามารถในการคน้พบปัญหา(Problem Finding Ability)หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการก าหนดปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนและระบุสาเหตุของปัญหา 
วดัไดจ้ากระดบัพฤติกรรมท่ีสามารถคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์อ่ืนๆไดอ้ย่าง
หลากหลายและพิจารณาระบุสาเหตุของปัญหาได้อยา่งเป็นเหตุเป็นผล 3)ความสามารถในการ
คน้หาแนวคิด (Idea FindingAbility)หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการคน้หา
แนวคิดหรือขอบเขตของปัญหาเพื่อหาวิธีการแกปั้ญหาซ่ึงพิจารณาจากการหาแนวทางและวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีเป็นไปไดใ้หม้ากท่ีสุดวดัไดจ้ากระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการพิจารณา
หาแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุดท่ีไม่เหมือนคนอ่ืน และมีแนวโน้มสามารถ
น าไปแก้ปัญหาได้จริงในทุกวิธี4)ความสามารถในการคน้หาค าตอบ (Solution FindingAbility) 
หมายถึงระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการก าหนดเกณฑ์ท่ีไดม้าตรฐานและการแสดง
รายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการแกปั้ญหาโดยระบุผลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นทางเลือกท่ี
ไดเ้ลือกไวไ้ปใชใ้นวดัไดจ้ากระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการเสนอเกณฑ์หรือแสดง
เหตุผลอยา่ง ครอบคลุมในปัญหาและแตกต่างจากคนอ่ืนเพื่อการตดัสินใจเลือกแนวทางและวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 5)ความสามารถในการสร้างสรรค์
แนวคิดใหม่( Creating New Challenge Ability) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถใน
การน าแนวคิดท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่หรือวิธีการใหม่เพื่อการสร้างสรรค์
ผลงานวดัไดจ้ากระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการน าความรู้หรือแนวความคิดท่ีได้
จากความสามารถในการค้นพบค าตอบไปใช้ในการแก้ปัญหากับสถานการณ์อ่ืนๆได้อย่าง
หลากหลาย และแตกต่างจากคนอ่ืน โดยมีการเช่ือมโยงปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์อ่ืนๆ และมี
แนวโนม้ในการน าไปปฏิบติัจริงไดมี้ขั้นตอนในการสร้างและพฒันาดงัน้ี 
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3.1.1 ศึกษาเอกสารต่างๆ ได้แก่ คู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้                                        
วทิยาศาสตร์  หนงัสือเรียนวิทยาศาสตร์และคู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาเพื่อวิเคราะห์
สาระท่ีเหมาะสมท่ีเม่ือน าไปจดัการเรียนการสอน น าไปสู่การพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์ 

3.1.2 ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างขอ้ค าถาม 
3.1.3 สร้างขอ้ค าถามโดยใชส้ถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อวดัความสามารถใน

การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบอตันยัจ านวน 3 ขอ้ แต่ละขอ้มีลกัษณะ
เป็นสถานการณ์ในเน้ือหาวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ ทางสังคม และเทคโนโลยี) ให้
นกัเรียนตอบค าถามจากสถานการณ์ที่ก  าหนดจ านวน 5 ค าถาม ที่สะทอ้นความสามารถในการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ 5 ด้าน โดยผูว้ิจยัใช้แบบทดสอบฉบบัน้ีในการศึกษาพฒันาการ ดา้น
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ มีช่วงเวลาใน
การประเมินเป็น 3ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 ชัว่โมงท่ี 10-12  ระยะท่ี 2ชัว่โมงท่ี 13-20  ระยะท่ี 3 หลงัเรียน 
ชัว่โมงท่ี 21-32 

3.1.4 น าไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 5 คนท่ีมีลกัษณะ
ไม่แตกต่างกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง และผ่านการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์
มาแลว้ เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในภาษา  และการส่ือความหมายของขอ้ค าถามจากนั้นน าผล
การทดลองใชม้าปรับปรุงแกไ้ข 

3.1.5 ตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของ
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยพิจารณาความสอดคล้องของ
แบบทดสอบ และเกณฑ์การประเมิน (Scoring Rubrics)ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งไดผ้ลการประเมินความสอดคลอ้งโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่
มีความสอดคลอ้งระหวา่งประเด็นค าถาม กบัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่
ในระดบัมากและมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ตั้งแต่ ( X = 4.40, S.D.= 0.89
ถึง X = 4.60, S.D. =0.54) 

3.1.6 ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  

3.1.7 หาคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
โดยน าแบบทดสอบไปทดสอบกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558
จ านวน  22 คน (Tryout คร้ังท่ี 1) ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง วิเคราะห์ขอ้สอบรายขอ้เพื่อตรวจสอบ



222 
 

 

 

คุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ในดา้นความยากง่าย และอ านาจจ าแนกมีค่าระหวา่ง 0.48-0.78 และ 
0.42-0.51ตามล าดบั น าผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเช่ือมัน่โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของ Cronbach) มีค่าเท่ากบั 0.85  ซ่ึงแสดงวา่ แบบทดสอบความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพทั้งด้าน ความยากง่าย อ านาจจ าแนก และความเช่ือมัน่ 
สามารถน ามาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้
 
ตารางท่ี  27  เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

ความสามารถ
ในการ 
แก้ปัญหา 
อย่าง
สร้างสรรค์ 

ระดบัคะแนนแบบ SOLO 

ระดบั 1 (P) ระดบั 2 (U) ระดบั 3 (M) ระดบั 4 (R) ระดบั 5 (E) 

1.ความสามารถ
ในการค้นพบ
ความจริง 

 
บอกขอ้มูล 
ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงท่ีพบหรือ
ไม่ไดร้ะบุขอ้มูล 

 
บอกขอ้มูล 
ท่ีอยูใ่นสถานการณ์
แต่ไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิง
ท่ีพบ 

 
บอกขอ้มูลจาก
สถานการณ์หรือ
ขอ้เทจ็จริงท่ีมีอยูใ่น
สถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีพบ 

 
 
บอกขอ้มูลจาก
สถานการณ์หรือ
ขอ้เทจ็จริงท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเป็น
เป็นจริง 

บอกขอ้มูลจาก
สถานการณ์หรือ
ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสถานการณ์ท่ีเป็น
จริง และ 
สถานการณ์ท่ี
ใกลเ้คียงส่ิงท่ีพบ 

2.ความสามารถ
ในการค้นหา
ปัญหา 

 
บอกปัญหาท่ี
ไม่ใช่ปัญหาท่ี
แทจ้ริงจาก
สถานการณ์และ
ไม่สามารถระบุ
สาเหตุของ
ปัญหาไดถู้กตอ้ง 

 
 
บอกปัญหาท่ีแทจ้ริง
จากสถานการณ์ได้
ถูกตอ้งแต่ไม่ระบุ
สาเหตุของปัญหา 
หรือระบุสาเหตุของ
ปัญหาไม่ถูกตอ้ง 

 
 
คน้หาปัญหาท่ี
แทจ้ริงท่ีเกิดข้ึนจาก
สถานการณ์นั้นๆ
และพิจารณาระบุ
สาเหตุของปัญหาได้
ถูกตอ้ง 

 
คน้หาปัญหาท่ี
แทจ้ริงท่ีเกิดข้ึน
จากสถานการณ์
นั้นๆและพิจารณา
ระบุสาเหตุของ
ปัญหาไดอ้ยา่งเป็น
เหตุเป็นผล 

 
คน้หาปัญหาท่ี
แทจ้ริงท่ีเกิดข้ึนจาก
สถานการณ์อ่ืนๆได้
อยา่งหลากหลายและ
พิจารณาระบุสาเหตุ
ของปัญหาไดอ้ยา่ง
เป็นเหตุ เป็นผล 

3.  
ความสามารถใน
การค้นหา
แนวคดิ 

ไม่สามารถ 
หาแนวทางและ
วิธีการแกปั้ญหา
ท่ีเป็นไปได ้

พิจารณาหาแนวทาง
และวิธีการแกปั้ญหา
แต่บางแนวทางยงัไม่
สามารถสรุปได ้

พิจารณาหาแนวทาง
และวิธีการแกปั้ญหา
ท่ีเป็นไปไดต้ั้งแต่ 3 
วิธีข้ึนไป 

พิจารณาหา
แนวทางและ
วิธีการแกปั้ญหาท่ี
เป็นไปไดต้ั้งแต่ 3 
วิธีข้ึนไป และมี
แนวโนม้สามารถ
น าไปแกปั้ญหาได้
จริงในทุกวิธี 

พิจารณาหา 
แนวทางและวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีเป็นไปได้
ตั้งแต่ 3 วิธีข้ึนไป
อยา่งสร้างสรรค ์และ
มีแนวโนม้สามารถ
น าไปแกปั้ญหาได้
จริงในทุกวิธี   
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ตารางท่ี  27  เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค(์ต่อ) 
ความสามารถ
ในการ 
แก้ปัญหา 
อย่าง
สร้างสรรค์ 

ระดบัคะแนนแบบ SOLO 

ระดบั 1 (P) ระดบั 2 (U) ระดบั 3 (M) ระดบั 4 (R) ระดบั 5 (E) 

4.  
ความสามารถใน
การค้นหา
ค าตอบ 

 
ไม่สามารถเสนอ
เกณฑห์รือบอก
เหตุผลในการ
ตดัสินใจเลือก
แนวทางในการ
แกปั้ญหา 
 

 
 
เกณฑท่ี์เสนอ หรือ
เหตุผลในการ
ตดัสินใจเลือก
แนวทางและวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดยงั
ไม่เหมาะสม 

 
 
เสนอเกณฑ ์
หรือแสดงเหตุผลใน
การตดัสินใจเลือก
แนวทางและวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดมี
ความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด 

 
เสนอเกณฑ ์
หรือแสดงเหตุผล
อยา่งครอบคลุมใน
ปัญหาเพื่อการ
ตดัสินใจเลือก
แนวทางและ
วิธีการแกปั้ญหาท่ี
ดีท่ีสุด มีความ
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
เสนอเกณฑห์รือ
แสดงเหตุผลอยา่ง 
ครอบคลุมในปัญหา
และแตกต่างจากคน
อ่ืนเพื่อการตดัสินใจ
เลือกแนวทางและ
วิธีการแกปั้ญหาท่ีดี
ท่ีสุดมีความ
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

5.ความสามารถ
ในการ
สร้างสรรค์
แนวคดิใหม่ 

ไม่สามารถ 
น าความรู้หรือ
แนวความคิดท่ี
ไดจ้ากขั้นท่ี 4 
ไปใชใ้นการ
แกปั้ญหากบั
สถานการณ์         
อ่ืน ๆ 

น าความรู้ 
หรือแนวความคิดท่ี
ไดจ้ากขั้นท่ี 4 ไปใช้
ในการแกปั้ญหากบั
สถานการณ์อ่ืน แต่มี
ความเป็นไปไดน้้อย 

น าความรู้หรือ
แนวความคิดท่ีได้
จากขั้นท่ี 4 ไปใชใ้น
การแกปั้ญหากบั
สถานการณ์          
อ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนัและมี
ความเป็นไปได ้

น าความรู้หรือ
แนวความคิดท่ีได้
จากขั้นท่ี 4 ไปใช้
ในการแกปั้ญหา
โดยมีการเช่ือมโยง
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสถานการณ์ 
อ่ืน ๆ และมีความ
เป็นไปไดม้ากใน
การน าไปปฏิบติั
จริง 

น าความรู้หรือ
แนวความคิดท่ีได้
จากทกัษะการคน้พบ
วิธีการแกปั้ญหา ไป
ใชใ้นการแกปั้ญหา
กบัสถานการณ์อ่ืนๆ
ไดอ้ยา่งหลากหลาย 
และแตกต่างจากคน
อ่ืนโดยมีการ
เช่ือมโยงปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์อ่ืนๆ 
และมีแนวโนม้ใน
การน าไปปฏิบติัจริง
ไดแ้ละสร้างสรรค์
เป็นแนวคิดใหม ่
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   เกณฑ์การตรวจให้คะแนน (Scoring Rubric) ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนตามแนวคิด Solo 
Taxonomy  แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ  
   ระดบั 1 (P)  หมายถึง ระดบัโครงสร้างพื้นฐาน/ ไม่ตรงตามจุดประสงค์ (Pre – 
structural level) 
   ระดบั 2 (U)  หมายถึง ระดับโครงสร้างเดียว/ จุดประสงค์เดียว (Uni - structural 
level) 
   ระดบั 3 (M) หมายถึง ระดบัโครงสร้างหลากหลาย/ จุดประสงค์ ท่ีหลากหลาย 
(Multi-structural level) 
   ระดบั 4 (R) หมายถึง ระดับความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง/ การตดัสินใจอยา่งมี
เหตุผล (Relational level) 
   ระดบั 5 (E) หมายถึง ระดบัแสดงความต่อเน่ืองในโครงสร้างภาคขยายนามธรรม/ 
การประเมินค่า (Extended Abstract level) 
   โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคด์งัตารางท่ี 28 
 
ตารางท่ี 28 เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
 สร้างสรรค ์

ค่าเฉล่ีย 
ความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ีย 

ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
1.00 – 1.49 ต ่าท่ีสุด 
1.50 – 2.49 ต ่า 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
3.50 – 4.49 สูง 
4.50 – 5.00 สูงท่ีสุด 
 

3.2 แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 
    วธีิด าเนินการ 
3.2.1 ศึกษาต าราและเอกสารท่ี เ ก่ียวข้องกับการประเมินนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 
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3.2.2 ก าหนดระดับคุณภาพของนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการ
ประเมินนวตักรรมของ เนาวนิตย ์สงคราม (2556: 135-144)และวรากร หงษ์โต (2553: 288-293)  
ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรมมี 5ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ 
1.1 ก าหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมายสอดคลอ้งกบัปัญหา 
1.2 การออกแบบพฒันานวตักรรม 
1.3 การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม 
1.4 การประเมินและสรุปผล 
1.5 การน าเสนอนวตักรรม 
2. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรมมี 3ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ 
2.1 การแกปั้ญหาไดต้รงตามความตอ้งการ 
2.2 การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
2.3 การน าไปใช ้
3. ดา้นความเป็นนวตักรรมมี 1 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ความเป็นนวตักรรม 

3.2.3 สร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 
โดยผูว้ิจยัจะก าหนดแนวทางการให้คะแนนแบบ คะแนนรูบริค (Rubric Scoring) โดยมีเกณฑ์การ
ใหค้ะแนนประเมินความสามารถในการสร้างนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

3.2.4 น าแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์เสนอ
ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) แลว้น า
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสมต่อไป 

3.2.5 น าแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ี
สร้างข้ึนทดสอบคุณภาพ โดยเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกัษณะเป็น
มาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ประเมินความสอดคลอ้งของแบบประเมินนวตักรรม
ทางวทิยาศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินนวตักรรม
ทางวทิยาศาสตร์ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย (X )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแลว้น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์  โดย
ใช้เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและการแปลความหมายเช่นเดียวกับการประเมินความ
สอดคลอ้งของแบบวเิคราะห์เอกสาร 
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3.2.6 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่ามี
ความสอดคล้องระหว่างประเด็นการประเมินกับความสามารถในการสร้างนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด ตั้งแต่ ( X = 4.40, S.D.= 0.89  ถึง X = 4.60, S.D. =0.54) 

3.2.7 น าแบบประเมินนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า
ของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช ้

3.2.8 น าแบบประเมินนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนไปศึกษาน าร่อง
ทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 22 คน และผูส้อน โดยเป็น
การประเมินจากผูป้ระเมิน 3 ฝ่าย คือ กลุ่มตนเอง กลุ่มอ่ืน และผูส้อน เพื่อน าคะแนนท่ีได้ไป
วเิคราะห์ต่อไป 

 
ตารางท่ี 29  เกณฑก์ารประเมินนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ น า้หนัก 
ระดบั 
คุณภาพ 

ระดบั 
คะแนน 

1. ด้านกระบวนการพฒันานวตักรรม 

1.1 ก าหนด
วตัถุประสงค/์
เป้าหมาย
สอดคลอ้งกบั
ปัญหา 

ระดบั 3 –วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและมีความเป็นไปได ้
ระดบั 2 - วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหา 
ระดบั 1 - วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายไม่สอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหา 

2   

1.2 การออกแบบ
พฒันานวตักรรม 

ระดบั 3 –มีการออกแบบนวตักรรมเป็นไปตามแนวคิดหรือ
ทฤษฎีในการพฒันานวตักรรมท่ีก าหนดไว ้และอยา่งเป็น
ขั้นตอน 
ระดบั 2 –มีการออกแบบนวตักรรมเป็นไปตามแนวคิดหรือ
ทฤษฎีในการพฒันานวตักรรมท่ีก าหนดไวแ้ต่ไม่เป็นขั้นตอน 
ระดบั 1 –ไม่มีการออกแบบนวตักรรม หรือมีการออกแบบ
นวตักรรมแต่ไม่เป็นไปตามแนวคิดหรือทฤษฎีในการพฒันา
นวตักรรมท่ีก าหนดไว ้

2   

 
 

 

X
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ตารางท่ี 29  เกณฑก์ารประเมินนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ น า้หนัก 
ระดบั 
คุณภาพ 

ระดบั 
คะแนน 

1.3 การมีส่วน
ร่วมในการพฒันา
นวตักรรม 
 

ระดบั 3 –นกัเรียนภายในกลุ่มทุกคนและบุคคลภายนอกกลุ่ม 
มีส่วนร่วมในการพฒันาหรือสร้างนวตักรรม 
ระดบั 2 –เฉพาะนกัเรียนภายในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาหรือสร้างนวตักรรม 
ระดบั 1 –เฉพาะนกัเรียนภายในกลุ่มบางคนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาหรือสร้างนวตักรรม 

2   

1.4 การประเมิน
และสรุปผล 

ระดบั 3 –นกัเรียนประเมินและสรุปผลการท างาน 
ระดบั 2  - นกัเรียนประเมินผลการท างาน 
ระดบั 1 – นกัเรียนไม่ประเมินและสรุปผลการท างาน 

2   
 
 

1.5 การน าเสนอ
นวตักรรม 

ระดบั 3 –น าเสนอไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคมี์ความ
น่าสนใจ 
ระดบั 2 –น าเสนอไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
ระดบั 1 – วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายไม่สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

2   

2. ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 
2.1 การแกปั้ญหา
ไดต้รงตามความ
ตอ้งการ 

ระดบั 3 –แกปั้ญหาไดต้รงกบัวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย 
ระดบั 2 –แกปั้ญหาไดต้รงกบัวตัถุประสงค ์
ระดบั 1 –แกปั้ญหาไม่ตรงกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

2   

2.2 การใช้
ทรัพยากรอยา่ง
คุม้ค่า 

ระดบั 3 –เลือกใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
ประหยดั 
 ระดบั 2 – เลือกใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
ระดบั 1 – เลือกใชท้รัพยากรไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 

2   

2.3 การน าไปใช ้ ระดบั 3 - ใชง่้าย สะดวกและมีขั้นตอนการใชไ้ม่ซบัซอ้น 
สามารถน าไปใชไ้ดดี้ 
ระดบั 2 –ใชส้ะดวก แมข้ั้นตอนการใชค้่อนขา้งซบัซอ้น 
ระดบั 1 - มีขั้นตอนการน าไปใชซ้บัซอ้น มีเง่ือนไข และ
ขอ้จ ากดั 

2   
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ตารางท่ี 29 เกณฑก์ารประเมินนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ 
 

ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ น า้หนัก 
ระดบั 
คุณภาพ 

ระดบั 
คะแนน 

3. ด้านความเป็นนวตักรรม 

3.ความเป็น
นวตักรรม 

ระดบั 3 - เป็นแนวทาง/แนวคิด/วธีิการ/เคร่ืองมือ ท่ีไม่เคยมี
หรือปรากฏมาก่อน และไดผ้ลดี 
ระดบั 2 - เป็นแนวทาง/แนวคิด/วธีิการ/เคร่ืองมือ ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
แต่น ามาปรับปรุงหรือพฒันา และไดผ้ลดี 
ระดบั 1 - เป็นแนวทาง/แนวคิด/วธีิการ/เคร่ืองมือ ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
แต่น ามาปรับปรุงหรือพฒันาบางส่วนและไดผ้ลดี 

4   

 
 

   เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ 
   91-100  หมายถึง  ดีมาก 
   81-90  หมายถึง  ดี 
   71-80  หมายถึง  ปานกลาง 
   61-70  หมายถึง  พอใช ้
   0-60     หมายถึง  ควรปรับรุง 
3.3 แบบบันทึกการเรียนรู้ (Journal Writing) ต่อรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการปัญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
3.3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ ธรรมชาติ

การเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ 
3.3.2 สร้างแบบบนัทึกการเรียนรู้ (Journal Writing) โดยให้ผูเ้รียนเขียนแสดง

ความรู้ ความเขา้ใจหรือความคิดเห็นตามประเด็นท่ีก าหนดให้ดงัน้ี 
1. ส่ิงท่ีไดน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ 
2. ส่ิงท่ีเป็นแนวคิดใหม่ของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนรู้ 
3. ส่ิงท่ีนกัเรียนสามารถท าได ้

3.3.3 น าแบบบนัทึกการเรียนรู้(Journal Writing) ต่อรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน แบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตรและการสอน จ านวน 2 คน ดา้นวิทยาศาสตร์จ านวน 2 คน ดา้น
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การวดัและการประเมินผล จ านวน 1คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
โดยมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ประเมินความสอดคลอ้งของแบบ
บนัทึกการจดัการเรียนรู้ การวิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมินความสอดคล้องของแบบบนัทึกการ
จดัการเรียนรู้ ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย (X )  และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแลว้น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดย
ใช้เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและการแปลความหมายเช่นเดียวกับการประเมินความ
สอดคลอ้งของแบบวเิคราะห์เอกสาร 

3.3.4 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย  (  ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าเฉล่ีย
คะแนนความสอดคล้องของขอ้ค าถามในแบบบนัทึกการจดัการเรียน รู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทุก
ประเด็นการประเมิน ( X = 4.40, S.D. = 0.89)ซ่ึงแสดงวา่แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน มี
ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั สามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้ 

3.3.5 น าแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช ้

3.3.6 น าแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนไปศึกษาน าร่องทดลองใช้กบั
นกัเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 22คน เพื่อตรวจสอบความเป็นไป 

3.3.7 น าขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อแก้ไขปรับปรุงขอ้ค  าถาม แล้วจดัท าแบบบนัทึก
การจดัการเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 

4. เคร่ืองมือประกอบการสัมมนาอ้างองิผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) เกี่ยวกับรูปแบบ
การสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

4.1 ประเด็นการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ ลกัษณะเคร่ืองมือ ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูร่้วมสัมมนา ตอนท่ี 2 ประเด็นการการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
เก่ียวข้องกับองค์ประกอบรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

4.2 แบบวิเคราะห์ขอ้มูลประเด็นการสัมมนา ลกัษณะเคร่ืองมือ เป็นแบบวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อการพฒันารูปแบบ
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

 

X
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  วธีิด าเนินการ 
4.1 ประเด็นการสัมมนาอ้างองิผู้เช่ียวชาญ 

4.1.1 ศึกษากระบวนการการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) และ
ศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

4.1.2 ร่างประเด็นการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม
จากนั้นน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้
น าไปปรับปรุงแกไ้ข 

4.1.3 ร่างประเด็นการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้น
หลกัสูตรและการสอน จ านวน 3 คน ดา้นวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 คน ดา้นการวดัและการประเมินผล 
จ านวน 1 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ความตรงตามโครงสร้าง 
(Construct Validity) 

4.1.4 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู ้เ ช่ียวชาญ แล้วน าไปใช้สัมมนา
ผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) 

4.2 แบบบันทกึข้อมูลประเด็นการสัมมนาอ้างองิผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
4.2.1 ศึกษากระบวนการการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) และ

ศึกษาแนวทางการสร้างแบบบนัทึกขอ้มูลประเด็นการสัมมนา 
4.2.2 สร้างแบบบนัทึกขอ้มูลประเด็นการสัมมนาให้สอดคล้องกบัประเด็นการ

สัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมจากนั้นน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข 

4.2.3 น าแบบบนัทึกขอ้มูลประเด็นการสัมมนาท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ตามขอ้เสนอแนะ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้น
หลกัสูตรและการสอน จ านวน 3 คน ดา้นวทิยาศาสตร์จ านวน 1 คน ดา้นการวดัและการประเมินผล 
จ านวน 1 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง 
(Construct Validity)  

4.2.4 ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ แล้วน าไปใช้สัมมนาอา้งอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) 
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  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลประเด็นการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) 
2. ทดลองใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
  การวเิคราะห์ข้อมูล/สถิติทีใ่ช้ 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship)โดยใช้
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของ สุภางค ์      
จนัทวานิช (2545: 17) ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน คือ การใชแ้นวคิดทฤษฎีและการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับ
การวเิคราะห์ การตรวจสอบขอ้มูล การจดบนัทึกและท าดชันีขอ้มูล การท าขอ้สรุปชัว่คราวและการ
ก าจดัขอ้มูล และการสร้างขอ้สรุป 

2. ศึกษาน าร่องหลกัสูตรโดยทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 22 คน เพื่อน าคะแนนท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ต่อไป ดงัน้ี 

2.1 แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์โดยใชเ้กณฑ์การ
ใหค้ะแนนแบบRubricในการตดัสินคะแนน 

2.2 แบบประเมินนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ
Rubricในการตดัสินคะแนน 

2.3 แบบบนัทึกการเรียนรู้ (Journal Writing) ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของ
สุภางค ์จนัทวานิช (2545: 17) ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน คือ การใชแ้นวคิดทฤษฎีและการสร้างกรอบแนวคิด
ส าหรับการวิเคราะห์ การตรวจสอบขอ้มูล การจดบนัทึกและท าดชันีขอ้มูล การท าขอ้สรุปชัว่คราว
และการก าจดัขอ้มูล และการสร้างขอ้สรุป 

 จากขั้นตอนท่ี 2  การพฒันา (Development : D1)  ออกแบบและพฒันารูปแบบการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ (Design 
and Development : D, D) ผูว้จิยัน าเสนอขั้นตอนไวใ้นตารางท่ี 30 
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ตารางท่ี  30  สรุปวิธีการด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา 1 (Develop 1: D1) 
วตัถุประสงค ์
การวิจยั 

วิธีด าเนินกา
ร 

กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห์

ขอ้มูล/สถิติท่ีใช ้
ผลท่ีไดรั้บ 

1. เพื่อพฒันาและตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบการ
สอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
และนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาและพฒันา
เคร่ืองมือประกอบการใช้
รูปแบบ ไดแ้ก่ คู่มือการน า
รูปแบบไปใช ้หน่วยและ
แผนการจดัการเรียนรู้ 

     

1.1 สงัเคราะห์แนวคิด  
ทฤษฎี ขอ้มูลการสมัภาษณ์  
เอกสาร ต ารา 

สงัเคราะห์ เอกสารขอ้มูล
พ้ืนฐานท่ีได้
วิเคราะห์ใน
ขั้นตอนท่ี 1 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร 

การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

ร่างรูปแบบการสอน
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์และ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

1.2 ตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
และนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

ตรวจสอบ
ความตรง
ตามเน้ือหา 
(Content 
Validity)และ
ความตรง
ตาม
โครงสร้าง 
(Construct 
Validity) 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน 

แบบประเมิน
ความ
เหมาะสมซ่ึงมี
ลกัษณะ
เป็นมาตรา
ส่วนประเมิน
ค่า (Rating 
Scale)  5 
ระดบั 

หาค่าเฉล่ีย โดย
ใชเ้กณฑค์่าเฉล่ีย
ตั้งแต่ 3.50 ข้ึน
ไป และค่าส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐานนอ้ย
กวา่ 1.00 ส่วนท่ี
เป็น
ขอ้เสนอแนะ
น ามาวิเคราะห์
เน้ือหา 

รูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริม
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์และ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาผา่นการ
ตรวจสอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 30 สรุปวิธีการด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา 1 (Develop 1: D1)(ต่อ) 
วตัถุประสงค ์
การวิจยั 

วิธีด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห์

ขอ้มูล/สถิติท่ีใช ้
ผลท่ีไดรั้บ 

1.3 ตรวจสอบความเป็นไปได้
ของรูปแบบการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
และนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
 

ศึกษาน าร่อง
ทดลองใช ้
(Pilot Study) 
 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ท่ี  3     ภาค
เรียนท่ี 1  ปี
การศึกษา 
2558 จ านวน 
22 คน ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง 

รูปแบบการสอน
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถใน
การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์
และนวตักรรม
ทางวิทยาศาสตร์ 
ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

 รูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริม
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์และ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาผา่นการ
ตรวจสอบความ
เป็นไปได ้

2. เพื่อพฒันาและตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบ ไดแ้ก่แบบประเมิน
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
แบบทดสอบความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
และประเมินนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 

     

2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา
เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี 
หลกัการเก่ียวกบัเคร่ืองมือ
ประกอบการใชรู้ปแบบการ
สอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
และนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

วิเคราะห์
เอกสาร 

เอกสาร ต ารา
เก่ียวกบั
แนวคิด ทฤษฎี 
หลกัการ 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร 

การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

ขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี 
หลกัการ และลกัษณะ
ประเภทของเคร่ืองมือ 
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ตารางท่ี   30  สรุปวิธีการด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา 1 (Develop 1: D1)(ต่อ) 
วตัถุประสงค ์
การวิจยั 

วิธีด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมื   อ 
การวิเคราะห์

ขอ้มูล/สถิติท่ีใช ้
ผลท่ีไดรั้บ 

2.2 พฒันาเคร่ืองมือ
ประกอบการใชรู้ปแบบการ
สอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
และนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

สร้าง เคร่ืองมือ
ประกอบการ
ใชรู้ปแบบการ
สอนเพื่อ
ส่งเสริม
ความสามารถ
ในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์
และนวตักรรม
ทาง
วิทยาศาสตร์ 
ของนกัเรียน
ชั้น
ประถมศึกษา
และเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร 

การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 
 
 

เคร่ืองมือ
ประกอบการ
หลกัสูตร ไดแ้ก่ 
1. คู่มือการใชรู้ปแบบ
การสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์และ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
2. แผนการจดัการ
เรียนรู้และเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
1.. แบบทดสอบ
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์
2. แบบประเมิน
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
3. แบบบนัทึกการ
เรียนรู้ (Journal 
Writing ) ต่อรูปแบบ
การสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์
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ตารางท่ี  30  สรุปวิธีการด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา 1 (Develop 1: D1) (ต่อ) 
วตัถุประสงค ์
การวิจยั 

วิธีด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห์

ขอ้มูล/สถิติท่ีใช ้
ผลท่ีไดรั้บ 

2.3 ตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือประกอบการใช้
รูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์และนวตักรรม
ทางวิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

ตรวจสอบ
ความตรง
ตามเน้ือหา 
(Content 
Validity)และ
ความตรง
ตาม
โครงสร้าง 
(Construct 
Validity) 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน 

แบบประเมิน
ความเหมาะสม
ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า 
(Rating Scale)  
5 ระดบั 

หาค่าเฉล่ียโดย
ใชเ้กณฑค์่าเฉล่ีย
ตั้งแต่ 3.50 ข้ึน
ไป และส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐานนอ้ย
กวา่ 1.00 ส่วนท่ี
เป็นขอ้เสนอ 
แนะน ามา
วิเคราะห์เน้ือหา 
 

เคร่ืองมือประกอบการ
ใชรู้ปแบบการสอน
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์และ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
ผา่นการตรวจสอบ
คุณภาพจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 

2.4 ตรวจสอบความเป็นได้
ของเคร่ืองมือประกอบการ
ใชรู้ปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์และนวตักรรม
ทางวิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

ศึกษาน าร่อง
ทดลองใช ้
 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษ
าปีท่ี 3 ภาค
เรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 
2558จ านวน
22 คน ท่ี
ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 

เคร่ืองมือ
ประกอบการใช้
รูปแบบการ
สอนเพื่อ
ส่งเสริม
ความสามารถ
ในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์
และนวตักรรม
ทาง
วิทยาศาสตร์ 
ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา
และเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บ
รวบรวม 

แบบทดสอบหา
ค่าความยากง่าย
(Difficulty) ซ่ึง
มีค่า p = 0.20-
0.80 และค่า
อ านาจจ าแนก
(Discrimination) 
r=0.20 ข้ึนไป  
ค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability)ไม่
ต  ่ากวา่ 0.75 

เคร่ืองมือประกอบการ
ใชรู้ปแบบการสอน
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์และ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
ผา่นการตรวจสอบ
ความเป็นไปได ้

 
 
 
 



236 
 

 

 

 จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการของรูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์แนวคิด 
ทฤษฎีการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม
ทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงประกอบด้วย ทฤษฎีการสร้างความรู้ทฤษฎีทางจิตวิทยา  ไดแ้ก่ ทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของPiaget และทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์แนวคิดนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และผลการวิเคราะห์ผูเ้รียน ผูว้ิจยัน ามาพฒันารูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน้ โดยใชช่ื้อรูปแบบวา่ “PEACE Model” หรือ “รูปแบบ พีอีเอซีอี”  
และมีองคป์ระกอบของรูปแบบ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ การวดัและประเมินผล และเง่ือนไขส าคัญในการ น ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ประถมศึกษาไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จดงัแผนภาพท่ี 5 
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แผนภาพท่ี 5  รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ

นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ (PEACE  Model) 
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 จากแผนภาพท่ี 5 องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หลกัการ  
  การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรม
ทางวทิยาศาสตร์ มุ่งเนน้ให้ความส าคญักบั การที่ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนเองอย่างเป็นระบบ 
โดยใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง กระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ผูเ้รียน มีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้
ผา่นการปฏิบติักิจกรรมท่ีเนน้การร่วมมือกนัและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2.  วตัถุประสงค์  
  เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
  กระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบประกอบดว้ย 5 ขั้น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
  ขั้นท่ี 1 การน าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P ) เป็นขั้นท่ีครูน าเสนอประเด็น
ปัญหาส าหรับการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้รียนสร้างแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดม้องเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ และมีทิศทางท่ีจะเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากเรียนรู้ 
  ขั้นท่ี 2 การสร้างความสนใจร่วมกนัระหวา่งครูและนกัเรียน (Engaging : E) เป็นขั้นท่ี
ครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์หรือตั้งค  าถามท่ีเกิดข้ึนจากความสงสัย หรือจากความสนใจของตวัผูเ้รียน
หรือตั้งค  าถามเพื่อน าไปสู่การสืบคน้ขอ้มูล เพื่อแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์โดยให้นักเรียนร่วมกนั
พิจารณาประเด็นส าคญัของปัญหา วิเคราะห์และท าความเขา้ใจปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือสร้างสรรค์
นวตักรรม  
  ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์ (Analyzing : A ) เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อน าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค ์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการ
แสวงหาแนวคิดในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
  ขั้นท่ี 4 การจ าแนก (Classifying : C)  เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการ
แสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการแกปั้ญหาโดยวิเคราะห์จ าแนกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน 
เพื่อเป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
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  ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluating : E ) เป็นขั้นท่ีครูให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการ
สร้างสรรค ์กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้   เพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ ท่ีเป็นการน าแนวคิดท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ 
หรือผลงานใหม่ 

4. การวดัและประเมินผล  
  การวดัและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ตาม
แนวทางการประเมินตามสภาพจริงด้วยการใช้ผูป้ระเมินหลายฝ่าย ใชว้ิธีการประเมินหลายวิธี 
ประเมินหลายช่วงเวลา และสะทอ้นพฤติกรรมของผูเ้รียน โดยท าการวดั และประเมินสมรรถนะ
ของผูเ้รียน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
  ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

1. ความสามารถในการค้นพบความจริง (Fact Finding  Ability) หมายถึง 
ความสามารถในการค้นหาข้อมูลจากสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนดไวเ้พื่อการตัดสินและ
พิจารณาสภาพปัญหาท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง 

2. ความสามารถในการคน้พบปัญหา(Problem Finding Ability)หมายถึง ความสามารถ
ในการก าหนดปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนและระบุสาเหตุของปัญหา 

3. ความสามารถในการคน้หาแนวคิด (Idea FindingAbility) หมายถึง ความสามารถใน
การคน้หาแนวคิดหรือขอบเขตของปัญหาเพื่อหาวธีิการแกปั้ญหา 

4. ความสามารถในการคน้หาค าตอบ (Solution FindingAbility) หมายถึงความสามารถ
ในการก าหนดเกณฑ์ท่ีไดม้าตรฐานและการแสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการแกปั้ญหาโดย
ระบุผลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นทางเลือกท่ีไดเ้ลือกไวไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหา 

5. ความสามารถในการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่(Creating New Challenge Ability)
หมายถึง การน าแนวคิดท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ เพื่อการ
สร้างสรรคผ์ลงาน 
  นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 

1. ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม 
1.1 การก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการพฒันานวตักรรมหมายถึงการ

ตั้งวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและมีความเป็นไปได ้
1.2 การออกแบบพฒันานวตักรรมหมายถึง มีการออกแบบนวตักรรมเป็นไปตาม

แนวคิดหรือทฤษฎีในการพฒันานวตักรรมท่ีก าหนดไว ้และอยา่งเป็นขั้นตอน 
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1.3 การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม หมายถึง มีส่วนร่วมในการพฒันา
นวตักรรมอยา่งเต็มใจ กระตุน้ให้นกัเรียนในกลุ่มคน้ควา้และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจนสามารถ
สร้างนวตักรรมได ้

1.4 การประเมินและสรุปผล หมายถึง ด าเนินการพฒันานวตักรรมอยา่งเป็นระบบ
มีการประเมินและสรุปผล 

1.5 การน าเสนอนวตักรรม หมายถึง นวตักรรมที่สร้างข้ึนสามารถน าไปใชแ้ละ
น าเสนอผลงานได ้

2. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 
2.1 การแก้ปัญหาได้ตรงตามวตัถุประสงค์ หมายถึง การแก้ปัญหาไดต้รงตาม

วตัถุประสงค ์เกิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง 
2.2 การใชท้รัพยากรไดอ้ย่างคุม้ค่า หมายถึง การประยุกต์ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่น

การพฒันานวตักรรมไดเ้หมาะสมและคุม้ค่า 
2.3 การน าไปใช้หมายถึง การใช้ง่าย สะดวกและมีขั้นตอนการใช้ไม่ซับซ้อน 

สามารถน าไปใชไ้ดดี้ 
3. ดา้นความเป็นนวตักรรม 

3.1 ความเป็นนวตักรรมหมายถึง เป็นแนวทาง/แนวคิด/วิธีการ/เคร่ืองมือ ท่ีไม่เคยมี
หรือปรากฏมาก่อน และไดผ้ลดี 
 5.  เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 

5.1 ผูส้อนมีบทบาทในการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน  
มีการใชค้  าถามท่ีสร้างสรรค ์ท่ีทรงพลงั 

5.2 ผูเ้รียนใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้และร่วมมือกนัเพื่อ
สร้างความรู้ 

5.3 ใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน 
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ขั้นตอนที่ 3  การวิจัย(Research : R2) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ (Implementation : I)  
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 การทดลองใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ เป็นการน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาตามล าดบัขั้น
ของการเรียนการสอนท่ีก าหนดไวไ้ปทดลองใชใ้นสภาพจริง ส่วนการประเมินผลการจดัการเรียนรู้
ในระหว่างการใช้รูปแบบเป็นการศึกษาพฒันาการด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงใชรู้ปแบบการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ผูว้จิยัพฒันาข้ึน นอกจากน้ียงัมีการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ระหว่างก่อนกบัหลงัการใช้รูปแบบ และการศึกษาพฒันาการนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้
รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างที่มีความสามารถพื้นฐานต่างกนัทั้งน้ีมีวตัถุประสงค ์แหล่งขอ้มูล         
ตวัแปรท่ีศึกษา  วธีิด าเนินการ เคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นขั้นตอนท่ี 3 ดงัน้ี 

วตัถุประสงค์  
เพื่อน ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์

และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ไปทดลองใช ้
แหล่งข้อมูล 
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีเรียนวิชา วิทยาศาสตร์(ว 13101)ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2558 จ านวน 24คน โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  
 ตัวแปรทีศึ่กษา   
 ประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3ประกอบดว้ย 

1. ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
2. นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง  ประกอบดว้ย 
1. รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ

นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
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2.  เคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ประกอบดว้ย 

2.1  คู่มือการใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

2.2 หน่วยและแผนการจดัการเรียนรู้ 
2.3  เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา ไดแ้ก่ แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และแบบประเมิน
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
 วธีิด าเนินการ 
 ในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการก่อนการทดลองใชรู้ปแบบ 2) การด าเนินการทดลองใช้
รูปแบบ และ3) การประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบ ซ่ึงประกอบดว้ย การประเมินความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคก่์อนและหลงัการใชรู้ปแบบ ศึกษาพฒันาการความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ท่ีใชรู้ปแบบ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการก่อนการทดลองใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 ผูว้ิจยัเตรียมการทดลองใช้รูปแบบฯ โดยการเตรียมกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นนักเรียนใน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ของโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558จ านวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียน  24 คนดงัน้ี 

1. การก าหนดประชากร  
การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ผูว้ิจยัก าหนดให้ประชากรเป็นนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน  3 
หอ้งเรียน  รวม 70 คน 
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2. การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลองคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของ
โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ท่ีเรียนวิชา
วทิยาศาสตร์  (ว 13101) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน1หอ้งเรียน รวม 24  คน กลุ่มตวัอยา่ง
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple RandomSampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม(Sampling Unit) ผูว้ิจยัด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี  

2.1 เลือกโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร เป็นโรงเรียนส าหรับการน ารูปแบบการเรียนการสอนที่ผูว้ิจ ัยพฒันา ข้ึนไปทดลอง
ใช้ ทั้งน้ีเพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ เน่ืองจากมีคุณลกัษณะดงัน้ี 1) โรงเรียนมีความ
พร้อมดา้นเทคโนโลยี ส่ือการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ และ2) ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 สวนใหญ่เป็นนักเรียนโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ท่ีเรียนมาตั้งแต่ระดบัอนุบาล  ซ่ึงผูว้ิจยั
สามารถควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นเพื่อใหเ้กิดความเท่ียงตรงภายในสูงสุดได ้ 

2.2 พิจารณารายวชิาท่ีจะน ารูปแบบการสอนไปใช ้โดยผูว้ิจยัวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา 
เพื่อก าหนดรายวชิาท่ีจะน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใชใ้หเ้หมาะสม  

2.3 จดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ท่ีผูว้ิจยั พฒันาข้ึนกับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง มีเกณฑ์ในการพิจารณาการจดัชั้นเรียนให้กบันกัเรียนโดยเนน้การจดัแบบคละความสามารถ 
(สูง ปานกลาง ต ่า)คละเพศ และคละพฤติกรรม  

3. การช้ีแจงข้อปฏิบัติในการเรียนการสอนกบันักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
3.1 ช้ีแจงให้นักเรียนทราบวตัถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวดั

ราษฎร์รังสรรค ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
3.2 ช้ีแจงลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนกัเรียน และบทบาทของ

ครูผูส้อน  
3.3 แนะน าผูเ้รียนในการใช้แหล่งทรัพยากรทั้งทางดา้นกายภาพ และขอ้มูลสารสนเทศ 

ซ่ึงจะส่งเสริมการเรียนรู้  
3.4 ช้ีแจงเกณฑ์การวดัและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนทราบถึงเกณฑ์การประเมิน

ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
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3.5 ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจ ัยให้ค  าแนะน าและสนับสนุนผู้เรียน จัด
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของผูเ้รียน และบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
 ขั้นตอนที ่2   การด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการสอน  
 หลงัจากการเตรียมการก่อนการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยการช้ีแจง
และแนะน าขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งแลว้ ผูว้ิจยัน าหน่วยและแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
(ว 13101) ท่ีพฒันาข้ึนไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยจดัการเรียนการสอนทั้งส้ิน 32 ชัว่โมง โดยมี
การศึกษาตามรายละเอียดดงัน้ี  

1. วัตถุประสงค์การทดลอง  คือ เพื ่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ และ
ประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ คือ  

1.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพื้นฐาน ท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

1.2 เพื่อศึกษาพฒันาการดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียน
ท่ีมีความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์มี 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 ชัว่โมงท่ี 1-12 ระยะท่ี 
2 ชัว่โมงท่ี 13-20  ระยะท่ี 3 ชัว่โมงท่ี 21-32 

1.3 เพื่อศึกษาพฒันาการด้านนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีใช้รูปแบบการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาสอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

1.4 เพื่อขยายผลรูปแบบการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

2. แบบแผนการทดลอง  ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ มีการก าหนดแบบแผนการทดลองตาม
วตัถุประสงคใ์นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัตารางท่ี31 
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ตารางท่ี  31  แบบแผนการทดลองตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 

วตัถุประสงค์การทดลอง 
 

แบบแผนการทดลอง 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

ทางสถิติ 
1.1เปรียบเทียบความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียน
ท่ีมีความสามารถพ้ืนฐานทาง
วทิยาศาสตร์ ต่างกนัตามรูปแบบการ
สอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ก่อนและ
หลงัการใชรู้ปแบบ 

The One-Group Pretest–Posttest 
Design 

O1    X    O2  

(Campbell and Stanley,1966: 7) 
 

เม่ือ X คือ รูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
O1และ O2คือผลการทดสอบก่อนและ
หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ตามล าดบั 

t-test แบบ dependent 

1.2 ศึกษาพฒันาการ ดา้นความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพ้ืนฐานทาง
วทิยาศาสตร์ต่างกนัท่ีเรียนตามรูปแบบ
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ มี 3 ระยะ 
ไดแ้ก่  
ระยะที ่1ชัว่โมงท่ี 1-12 
ระยะที ่2ชัว่โมงท่ี 13-20 
ระยะที ่3ชัว่โมงท่ี 21-32 
 

The Equivalent  
Time Series Design  

X O1 X O2 X  O3  

(Campbell and Stanley,1966 : 7) 
 

เม่ือ X คือ รูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

O1 O2และO3 คือผลการทดสอบระยะ
ท่ี 1ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 ตาม
รูปแบบการการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ ตามล าดบั 

พิจารณาแนวโนม้ของการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนบนกราฟ
เพื่อดูพฒันาการของ
ความสามารถในการแกปั้ญหา
ของกลุ่มตวัอยา่ง  
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ตารางท่ี  31 แบบแผนการทดลองตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั(ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์การทดลอง 
 

แบบแผนการทดลอง 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

ทางสถิติ 
1.3  ศึกษาพฒันาการนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนตามรูปแบบ
การสอน เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

The Equivalent  
Time Series Design  
 X O1 X O2  X  O3  

(Campbell and Stanley,1966 : 6) 
เม่ือ X คือ รูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
O1 O2และO3 คือผลการทดสอบระยะ
ท่ี 1 ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 ตาม
รูปแบบการการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ ตามล าดบั 
 

หาค่าเฉล่ีย (X ) และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
และร้อยละ แลว้น าไปเทียบกบั
เกณฑท่ี์ก าหนด 

 
3. การรวบรวมข้อมูลกบักลุ่มตัวอย่าง  มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ผูว้ิจยัท าหน้าท่ีเป็นผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว13101) กับกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 มีนกัเรียนจ านวน24 คน ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  
โดยใช้เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สาระท่ี 1ส่ิงมีชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชีวิต สาระท่ี 2ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้มสาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร สาระท่ี 8   
ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551  ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วย คือ หน่วยท่ี 1 ครอบครัวหรรษา หน่วยท่ี 2 
ชมป่าชายเลน หน่วยท่ี 3. ของเล่นสร้างสรรคโ์ดยมีแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 8  แผน  ใชเ้วลา
เรียนทั้งหมด  32 ชัว่โมงดงัน้ี 
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   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ชัว่โมงท่ี 1-4  เร่ือง พอ่ แม่ ลูก 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ชัว่โมงท่ี 5-8   เร่ือง การมีชีวิตรอด 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ชัว่โมงท่ี  9-12   เร่ือง ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 ชัว่โมงท่ี 13-16   เร่ือง ทรัพยากรในทอ้งถ่ินบา้นฉนั 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  ชัว่โมงท่ี 17-20    เร่ือง ปัญหาการใชท้รัพยากรใน
ทอ้งถ่ิน 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 ชัว่โมงท่ี  21-24    เร่ือง ของเล่นของใชร้อบตวัฉนั 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 ชัว่โมงท่ี 25-28   เร่ือง การเปล่ียนแปลงของวสัดุ 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 ชัว่โมงท่ี 29-32   เร่ือง ประโยชน์และอนัตรายจากการ
เปล่ียนแปลงวสัดุ 

3.2 ท าการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งภายในระยะเวลา 32 ชัว่โมง 
ของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โดยเร่ิมจากการช้ีแจงและท าความเขา้ใจกบันกัเรียนเก่ียวกบั
วตัถุประสงค์ แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการวดัและประเมินผล บทบาทของนกัเรียน และ
บทบาทของครูผูส้อน ตามรายละเอียดในคู่มือการใชรู้ปแบบการการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยผูว้ิจยัน ารูปแบบการสอน
ไปทดลองใช ้มีการด าเนินการดงัน้ี 

3.2.1 ก่อนการใชรู้ปแบบ ชัว่โมงท่ี 1 ทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคข์องนกัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ เพื่อวดั
ความสามารถของผูเ้รียน 5 ดา้นไดแ้ก่ ความสามารถในการคน้พบความจริง ความสามารถในการ
คน้พบปัญหา  ความสามารถในการค ้นพบแนวคิด ความสามารถในการคน้พบค าตอบ และ
ความสามารถในการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ 

3.2.2 ระหว่างการใช้รูปแบบ ชั ่วโมงที่ 2-32  ตรวจสอบตามสภาพจริงของ
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียนในระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น แบบบนัทึกการทดลอง แผนภาพ
ความคิด ใบงาน แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และเกณฑ์
การให้คะแนนการออกแบบการทดลองแบบรูบริคส์ (Scoring Rubrics) เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อน าผลการ
ประเมินไปหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม
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ตวัอยา่ง  รวมทั้งน าผลไปศึกษาพฒันาการดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และ
พฒันาการดา้นนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน 

3.2.3 หลงัการใช้รูปแบบ ชั่วโมงท่ี 32 ทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์และประเมิน
ความสามารถในการสร้างนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 

3.3 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยัด าเนินการตามกระบวนการจดัการเรียนรู้
ของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนมี5ขั้น ดงัน้ี  

  ขั้นท่ี 1 การน าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P ) เป็นขั้นท่ีครูน าเสนอประเด็น
ปัญหาส าหรับการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้รียนสร้างแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดม้องเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ และมีทิศทางท่ีจะเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากเรียนรู้ 

  ขั้นท่ี 2 การสร้างความสนใจร่วมกนัระหวา่งครูและนกัเรียน (Engaging : E) เป็นขั้นท่ี
ครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์หรือตั้งค  าถามท่ีเกิดข้ึนจากความสงสัย หรือจากความสนใจของตวัผูเ้รียน
หรือตั้งค  าถามเพื่อน าไปสู่การสืบคน้ขอ้มูล เพื่อแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์โดยให้นักเรียนร่วมกนั
พิจารณาประเด็นส าคญัของปัญหา  วิเคราะห์และท าความเขา้ใจปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือสร้างสรรค์
นวตักรรม  

  ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์ (Analyzing : A ) เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อน าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค ์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการ
แสวงหาแนวคิดในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

  ขั้นท่ี 4 การจ าแนก (Classifying : C)  เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการ
แสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการแกปั้ญหาโดยวิเคราะห์จ าแนกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน 
เพื่อเป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

  ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluating : E ) เป็นขั้นที่ครูให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการ
สร้างสรรคก์ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้   เพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ท่ีเป็นการน าแนวคิดท่ีได้ไปใช้ในการแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ 
หรือผลงานใหม่ 

 



249 
 

 

 

 ขั้นตอนที ่3   การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์น าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ ิจยัก าหนดระดบันัยส าคญัท่ีระดบั .05 ดงัรายละเอียดตาม
วตัถุประสงคต่์อไปน้ี 

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
คือ 

2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ของนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกนั ก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์  

2.2 เพื่อศึกษาพฒันาการด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกนัท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

2.3 เพื่ อ ศึกษาพัฒนาการด้านนวัตกรรมท างวิทยาศาสตร์ของนัก เ รียนท่ี มี
ความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ต่างกนัท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

3. เพื่อขยายผลรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 จากขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research : R2) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  (Implementation : I) ผูว้จิยัไดน้ าเสนอขั้นตอนการด าเนินการดงัตารางท่ี 32 
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ตารางท่ี  32  ขั้นตอนการทดลองใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง           
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

วตัถุประสงค ์
การวิจยั 

วิธีด าเนินการวิจยั แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล /
กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั 

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั 

ผลท่ีไดรั้บ 

1.เพื่อน ารูปแบบ
การสอนเพื่อ
ส่งเสริม
ความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
ไปทดลองใช ้
 

 
 2.พฒันาและหา
ประสิทธิภาพของ
รูปแบบ และ
ประเมิน
ประสิทธิผลการใช้
รูปแบบการสอน
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์  

3.เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคข์อง
นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถ
พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์
ต่างกนัก่อนเรียน
และหลงัเรียน 

1  

ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการ 
3 ขั้นตอน คือ 
1) การเตรียมการ
ก่อนการทดลองใช้
รูปแบบ 2) การ
ด าเนินการทดลอง
ใชรู้ปแบบ และ3) 
การประเมิน
ประสิทธิผลการใช้
รูปแบบโดยใช้
ระยะเวลาในการ
ทดลองจ านวน  32 
ชัว่โมง  
1.หาค่าประสิทธิผล
จากแบบทดสอบ 
2.ประเมิน
ความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์และ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ และ
คะแนนทดสอบ
หลงัเรียนของแต่ละ
หน่วย 
 
 
เปรียบเทียบ
ความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคข์อง
นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถ
พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ต่างกนั 
ก่อนเรียนและหลงั
เรียน 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 
3/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 
จ านวน  24 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 
3/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 
จ านวน  24 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 
3/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 
จ านวน  24 คน  
 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ 8 แผน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบทดสอบ
ความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคป์ระเมิน
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
แบบทดสอบแบบ
ความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

แบบทดสอบโดยใช้
ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หาประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอน
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์  
 
 
 
 
คะแนนเฉล่ีย  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t-test depentdent 

ไดรู้ปแบบการสอน
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ท่ี
ผา่นการน าไปใช้
จริง 
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ตารางท่ี  32  ขั้นตอนการทดลองใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง           
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา (ต่อ) 

วตัถุประสงค ์
การวิจยั 

วิธีด าเนินการวิจยั แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล /
กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั 

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั 

ผลท่ีไดรั้บ 

4.เพ่ือศึกษา
พฒันาการ
ความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
5.เพ่ือศึกษา
พฒันาการดา้น
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

ศึกษาพฒันาการ
ความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์3ระยะ 
ระยะท่ี 1 ชัว่โมงท่ี 
1-12 
ระยะท่ี 2 ชัว่โมงท่ี 
13-20 
ระยะท่ี 3 ชัว่โมงท่ี 
21-32 
 
ศึกษาพฒันาการ
ดา้นนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 3ระยะ 
ระยะท่ี 1 ชัว่โมงท่ี 
1-12 
ระยะท่ี 2 ชัว่โมงท่ี 
13-20 
ระยะท่ี 3 ชัว่โมงท่ี 
21-32 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 
3/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 
จ านวน  24 คน  
 
 
 
 
 
 
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 
3/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 
จ านวน  24 คน  
 
 

แบบทดสอบ
ความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์
แบบสังเกต
พฤติกรรมแบบ
บนัทึกการเรียนรู้ 
 
 
 
 
แบบประเมิน
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉล่ีย  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คะแนนเฉล่ีย  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ร้อยละ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนที ่4   การพัฒนา (Development : D2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา(Evaluation : E) 
 ผูว้จิยัด าเนินการศึกษาผลการประเมิน ดงัน้ี 

1. รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษามีการประเมินประสิทธิผลต่อไปน้ี 
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1.1 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ต่างกนั ท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาก่อนและ
หลงัการใชรู้ปแบบ โดยใช ้t-test แบบ dependent 

1.2 ศึกษาพฒันาการ ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียน
ท่ีมีความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีต่างกันท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์มี 3ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 
1 ชัว่โมงท่ี 1-12 ระยะท่ี 2 ชัว่โมงท่ี 13-20ระยะท่ี 3 ชัว่โมงท่ี 21-32โดยพิจารณาแนวโนม้ของการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนบนกราฟเพื่อดูพฒันาการของความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์
ของกลุ่มทดลอง 

1.3 ศึกษาพฒันาการดา้นนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์
จากระดบัคะแนนเฉล่ียของนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์เทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด 

2. ตรวจสอบ ปรับปรุง/แก้ไข รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
  โดยน าผลการใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา มาพิจารณาความเหมาะสม
ตามองคป์ระกอบต่างๆ โดยเฉพาะองคป์ระกอบดา้นกระบวนการของรูปแบบจากการน าไปจดัการ
เรียนการสอนในขั้นตอนท่ี 3 ของการวจิยั แลว้น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อพิจารณา 
และน ามาปรับปรุงแกไ้ข จดัท าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาฉบบัสมบูรณ์ 

3. รับรองรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา  ด้วยการน ารูปแบบไปขยายผล 
(Transportability) เป็นขั้นตอนการน ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ท่ีผา่นการน าไปทดลอง
ใชจ้ริงและพิจารณาปรับปรุง/แกไ้ขแลว้ ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการขยายผลการวิจยั ซ่ึงเป็น
กลุ่มท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มทดลองท่ีใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน โดยกลุ่มเป้าหมายท่ี
ใชใ้นการขยายผลการวิจยัคร้ังน้ีคือ1.นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/2 โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์
จงัหวดัสมุทรสาคร 2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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เน่ืองจากนกัเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีคุณลกัษณะที่ไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งกบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี   
 โดยการขยายผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการทราบว่ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษา เม่ือน าไปใชก้บัผูเ้รียนกลุ่มอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะท่ีไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี 
จะมีประสิทธิผลเป็นอยา่งไร ดงันั้นผูว้ิจยัจึงก าหนดวตัถุประสงคใ์นการขยายผลการวิจยัคร้ังน้ี โดย
พิจารณาจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบท่ีใชใ้นการวิจยัเฉพาะวตัถุประสงค์ส าคญั 2 ขอ้ 
ดงัน้ี 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนกลุ่มขยาย
ผลท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน 

2. เพื่อศึกษานวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผล หลงัเรียนตามรูปแบบ
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 จากขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา ( Development : D2 )เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ( Evaluation)  ผูว้จิยัไดน้ าเสนอขั้นตอนการด าเนินงาน  ดงัแผนภาพท่ี 6 
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แผนภาพท่ี  6   ขั้นตอนท่ี 4  การพฒันา( Development : D2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอน 
( Evaluation  : E) 

ประเมนิประสิทธิผลของรูปแบบการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา 

1. เป รียบ เ ทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกนั 
ท่ี เ รียนตามรูปแบบการสอน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ  

2 .เพื่อศึกษาพฒันาการ ดา้นความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ี
มีความสามารถพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ต่างกนัท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์มี 3 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะท่ี 1 ชัว่โมงท่ี 1-12 ระยะท่ี 2 ชัว่โมงท่ี 13-
20 ระยะท่ี 3 ชัว่โมงท่ี 21-32  
 3.  เพื่อศึกษาพฒันาการด้านนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

ขั้นตอนที ่4การพัฒนา (Development : D2)  
เพือ่ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา(Evaluation 

: E) 
 

ผูวิ้จยัช้ีแจงวตัถุประสงค์และวิธีการใช้รูปแบบการ
สอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์
ของนัก เ รียนชั้ นประถมศึกษา โดยค รูผู ้สอน
ด าเนินการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
สอนท่ีใชใ้นการวิจยั ตามวตัถุประสงค ์ 2 ขอ้คือ  
1.เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนกลุ่มขยายผลท่ีเรียน
ตามรูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน 

2. เพื่อศึกษานวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
กลุ่มขยายผล หลงัเรียนตามรูปแบบการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
 

ตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือพิจารณาร่วมกนั 

ไดรู้ปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

 

ขยายผลรูปแบบการสอน (Transportability) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  มีวตัถุประสงค ์คือ 
1)เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 2)เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยมี
วตัถุประสงค์เฉพาะ คือ 2.1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ ของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกนั ก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 2.2)เพื่อศึกษาพฒันาการดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียน
ท่ีมีความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกันท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 2.3) เพื่อศึกษา
พฒันาการด้านนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 3)เพื่อขยายผล
รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีด าเนินการวิจยัในลกัษณะของการ
วิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embeded 
Design) ด้วยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Methods) มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
 ตอนท่ี 2 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
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 ตอนท่ี 3  ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ตอนท่ี 4 ผลการขยายผลรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 
ตอนที ่1  ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

1. ผลการศึกษาเอกสารข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา มีผลดังนี ้
  1.1  ผลการวเิคราะห์เอกสาร มีข้อค้นพบดังนี้ 
   ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัเน้ือหาสาระของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ
การสอน และรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ แนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอนแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคม  แนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยการใชปั้ญหาเป็นฐาน และการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละแนวคิดเก่ียวกบั
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ซ่ึงมีผลการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานสรุปไดด้งัน้ี 

1.1.1 ผลการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551   
ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) พบว่าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551  มีเป้าหมายในการพฒันานกัเรียนให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทกัษะและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์งัน้ี 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนั
และอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวนัและการงานอาชีพต่าง ๆ   
ตลอดจนเทคโนโลยี  เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละผลผลิตต่าง ๆ  ท่ีมนุษยไ์ดใ้ชเ้พื่ออ านวยความสะดวก
ในชีวติและการท างาน เหล่าน้ีลว้นเป็นผลของความรู้วทิยาศาสตร์ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์
และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ ได้พฒันาวิธีคิด ทั้ งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิด
สร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้  มีความสามารถในการ
แกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตดัสินใจโดยใช้ขอ้มูลที่หลากหลายและมีประจกัษ์พยานท่ี
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ตรวจสอบได ้ วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-
based society) ดงันั้นทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความ
เขา้ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน สามารถน าความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล 
สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม 

1.1.2 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์ (ฉบบัปรับปรุง) พุทธศกัราช 
2553 ไดมี้การปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ก าหนดใหมี้การจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช  2551 มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั คือความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถ
ในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตดัสินใจเกี่ยวก ับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็น
ความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของ
หลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ต่าง ๆ  ในสังคม  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและมีการ
ตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวติประจ าวนั  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างานและการอยูร่่วมกนั
ในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล  การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสม  การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม  และการรู้จกั
หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู ้อ่ืนความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ  และมีทกัษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร  การท างาน  การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 
  1.2  ผลการสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและผลการวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัรูปแบบการสอน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา 

1.2.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ มีพืน้ฐานจากความเช่ือที่ว่าความรู้ เป็นผลจากการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยท่ีท าให้นกัเรียนสร้างความรู้จากการช่วยกนัแก้ปัญหา(Cooperative 
problem solving) เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยการจดัการกบัความรู้ใหม่ เร่ืองใหม่ โดยการ 
บูรณาการกับความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม  การเรียนรู้เป็นผลจากบริบทในการเรียนการสอน  
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แนวคิด ความเช่ือ และเจตคติของผูเ้รียนการจดัการเรียนการสอน ตอ้งมีการกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดมี้
มุมมองดา้นความคิดท่ีหลากหลาย ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ ท่ีครูมีบทบาทใน
การเป็นผูอ้  านวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนแกปั้ญหาการใชค้วามคิดระดบัสูง ส่งเสริมให้
คน้หาความรู้อยา่งอิสระ  และวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง
มุ่งเนน้การท างานกลุ่มท่ีเกิดกระบวนการทางสังคม  และมีการประเมินอยา่งต่อเน่ืองตามสภาพจริง
ท่ี ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ และเกิดแนวคิดใหม่ทางเลือกใหม่ท่ีจะช่วยให้
นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์และสามารถแกปั้ญหาได ้ 
   ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget และทฤษฎีวฒันธรรม
เชิงสังคมของ Vygotsky มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยค านึงถึงความสามารถพื้นฐาน
ทางวทิยาศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัและศกัยภาพของบุคคลท่ีจะพฒันาไปสูงสุดได ้

1.2.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) 
กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based    Learning) คือ 1. การระบุปัญหา 
2. การรวบรวมขอ้มูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา 3. การสังเคราะห์ขอ้มูลที่ไดเ้รียนรู้เพื่อวางแผน
แกปั้ญหา    4.การร่วมมือกนัเพื่อการแก้ปัญหา 5.สรุปและน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหา ซ่ึงการ
จดัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐาน จึงเป็นวิธีการที่ใช้ปัญหาจากสถานการณ์จริงซ่ึงเป็นจุดเด่นของ
การจดัการเรียนรู้ โดยให้นกัเรียนสืบเสาะหาความรู้ใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้หรือเป็นตวัน าทางให้
ผูเ้รียนไปแสวงหาความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองเพื่อจะได้ค้นพบค าตอบของปัญหาดังกล่าว
กระบวนการหาความรู้ดว้ยตนเองน้ีท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการแกไ้ขปัญหา (Problem solving skill)  
ค  าตอบของปัญหาจากส่ือ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการทดลองปฏิบติัจริงเพื่อคิดหาค าตอบและ
หาแนวทางการแกปั้ญหา ซ่ึงการแกปั้ญหานั้นจะตอ้งเป็นวิธีการท่ีสร้างสรรค ์โดยผูเ้รียนจะเกิดการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีตอ้ง
อาศยัความเขา้ใจและการแกไ้ขปัญหาเป็นหลกั 

1.2.3 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning :IBL)
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้การเรียนรู้โดยให้นกัเรียนสืบเสาะหาความรู้ใชปั้ญหาเป็น
ตวักระตุน้หรือเป็นตวัน าทางให้ผูเ้รียนไปแสวงหาความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเองเพื่อจะได้คน้พบ
ค าตอบของปัญหาดงักล่าวกระบวนการหาความรู้ดว้ยตนเองน้ีท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการแกไ้ข
ปัญหา (Problem solving skill)  การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการถามและศึกษาหา
ค าตอบ และตอบค าถามต่าง ๆ โดยเฉพาะผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดค าถามเพื่อการสืบเสาะหาความรู้และ
ค าตอบ  มีการเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถาม และวิธีการเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล อา้งอิง และ
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สรุปค าตอบของปัญหานั้น คุณลกัษณะพิเศษของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้คือ กิจกรรมของ
ผูเ้รียนโดยครูเป็นผูส่้งเสริมให้ผูเ้รียนมีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองทั้งน้ีผูว้ิจยัได้
สังเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว ้5  ขั้นตอนคือขั้นท่ี 1  การกระตุน้
ความสนใจจากค าถามขั้นท่ี 2  การส ารวจและคน้หาขอ้มูลตั้งสมมุติฐานขั้นท่ี 3  รวบรวมขอ้มูลและ
วิเคราะห์ขอ้มูลและแปลผลขอ้มูลขั้นท่ี 4  อภิปรายประเด็นปัญหา และขยายความรู้เพื่อสรุปความรู้
ขั้นท่ี 5 น าเสนอและสรุปผลประเมินผลผูว้ิจยัน ากระบวนการเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้บูรณาการร่วมกับการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม เป็นกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

1.2.4 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (Science 
Technology and Society: STS) การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม  
(Science Technology and Society: STS) เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอนบทบาทของผูส้อนคือผูอ้  านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้(Facilitator) วธีิการสอนกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลจะท าให้ผูเ้รียนสามารถน า
ความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัทั้งเร่ืองส่วนตวัและสังคมไดข้ั้นตอนการ
สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมจึงแตกต่างกนัไปในรายละเอียดแต่จะมีขั้นตอน
การสอนหลกั 3 ขั้นตอนดงัน้ี 1. ขั้นวางแผนเป็นขั้นท่ีก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาและกระตุน้
ความสนใจของผูเ้รียนในประเด็นปัญหาต่างๆซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเร่ิมตน้จากผูเ้รียนเองการเรียนจึงเร่ิม
จากการคิดและความสนใจในเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัตวัผูเ้รียน 2. ขั้นกิจกรรมเป็นขั้นการเรียนการสอนท่ี
อาจเร่ิมด้วยการอภิปรายร่วมกันในห้องเรียนจากค าถามหรือสถานการณ์ท่ีผูส้อนสร้างข้ึนและ
จดัการให้ผูเ้รียนคิดวางแผนโดยผูเ้รียนจะตั้งค  าถามและมีการวางแผนเพื่อค้นหาค าตอบมีการ
ก าหนดวิธีการเก็บรวมรวบขอ้มูลและลงมือด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าเสนอผลงาน 3. ขั้น
สรุปและประเมินผลเป็นการสรุปความรู้ท่ีได้และประเมินผลผูเ้รียนจากการร่วมกิจกรรมในขั้น
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยประเมินระหวา่งเรียน (Formative Evaluation) และการประเมินผล
เม่ือเสร็จส้ินกิจกรรมการเรียนการสอน (Summative Evaluation) วิธีสอนจะใช้การผสมผสานวิธี
สอนหลายรูปแบบไดแ้ก่การสืบเสาะความรู้ (Inquiry Based) การแกปั้ญหา (Problem Solving) การ
สร้างความรู้ (Constructivist Learning)  ผูว้ิจยัใชก้ารจดัการเรียนรู้แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และสังคม (Science Technology and Society: STS) เป็นตวัขบัเคล่ือนในกระบวนการจดัการเรียนรู้
ของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 
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1.2.5 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  Learning) การเรียนแบบ
ร่วมมือเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีคละความสามารถของผูเ้รียนเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง ซ่ึงมีเป้าหมายในการท างานร่วมกนั โดยการใชก้ระบวนการกลุ่ม (Group process) ท่ีเป็น
กระบวนการท างานท่ีมีขั้ นตอนหรือวิธีการเพื่อให้การด า เนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จแบ่งกลุ่มการท างานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบของ
สมาชิกแต่ละบุคคล (Individual  accountability) สมาชิกภายในกลุ่มมีบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละคนท่ี
เท่าเทียมกนัและชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีส าเร็จ โดยมีการสร้างความรู้สึกพึ่งพากนัทางบวก
ให้เกิดข้ึนในกลุ่มผูเ้รียน (Positive interdependence) มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมกนัระหว่างผูเ้รียน 
(Face-to-face promotive interaction) ท่ีในแต่ละกลุ่มจะมีการอภิปราย  อธิบาย  ซกัถาม  แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการท างานของตน   สมาชิกในกลุ่มมีการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน กระตุน้ ส่งเสริมและให้ก าลงัใจสร้างทกัษะระหว่างบุคคลและทกัษะการ
ท างานกลุ่มยอ่ย (Interpersonal and small group skills) การท างานกลุ่มยอ่ยจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝน
ทกัษะทางสังคมและทกัษะในการท างานกลุ่ม เพื่อใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson. 1991 : 10-15)พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปต ์ 

1.2.6 แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  (Creative Problem 
Solving) กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Problem Solving) คือ ความสามารถของ
บุคคลที่มีการรับรู้ท าความเข้าใจข้อเท็จจริง ท่ีเก่ียวกบัปัญหา โดยใช้กระบวนการปฏิบติัอย่าง
เป็นขั้นตอนเป็นระบบท่ีมีการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์  เพื่อคน้หาแนวคิดใหม่ๆ ร่วมกบั
ขอ้เทจ็จริงท่ีมีอยูม่าใชใ้นการแกปั้ญหา เพื่อหาค าตอบและทางเลือกท่ีมีคุณค่าในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์จากการศึกษารูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ของ Osborn (1963) ท่ีมีกระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ 3 ขั้นตอน คือ 1)การคน้หาความจริง (Fact - Finding) 2)การคน้หาความคิด
(Idea - Finding)และ3)การคน้หาค าตอบ (Solution - Finding)รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง
Torrance (1965)มีกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์5 ขั้นตอน คือ 1)การคน้หาความจริง (Fact - 
Finding) 2)การคน้พบปัญหา (Problem - Finding) 3)การคน้พบความคิด (Idea - Finding) 4)การคน้พบ
ค าตอบ (Solution - Finding)และ5) การยอมรับผลจากการคน้พบ (Acceptance - Finding)รูปแบบการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง Isaken&Treffinger (1991)มีกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์3 
ขั้นตอน คือ 1)การท าความเขา้ใจปัญหา (Understanding the Problem) 2)การรวบรวมความคิด 
(Generation Idea)และ3)การวางแผนปฏิบติัการ (Planning for Action)รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคข์องParnes(1992)มีกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์6 ขั้นตอน คือ 1)การก าหนด
ปัญหาหรือสถานการณ์(Situation) 2)การค้นหาความจริง (Fact Finding) 3)การคน้หาปัญหา 
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(Problem Finding) 4)การคน้หาความคิด (Idea Finding) 5)การคน้หาค าตอบ (Solution Finding)และ
6)การยอมรับส่ิงท่ีคน้พบ (Acceptance Finding) และรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ 
Breck(1992)ซ่ึงมีกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดปัญหา 
(Definition of The Problem) 2)การคน้หาทางเลือกท่ีหลากหลาย (FindingAlternative Courses of 
Action) 3)การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Deciding which Courses of Action to Follow) 4)
การน าทางเลือกท่ีเลือกไวไ้ปใชแ้กปั้ญหา (Technical Implementation of The Solution)และ5)การ
น าไปใช้แก้ปัญหาในเชิงสังคม (Social Implementation of the Solution)ผูว้ิจยัสังเคราะห์
กระบวนการของรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากแนวคิดดงักล่าวพบวา่มี 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ขั้นค้นพบความจริง (Fact–Finding) หมายถึง กระบวนการในการค้นหาข้อมูลจาก
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนดไวเ้พื่อการตดัสินและพิจารณาสภาพปัญหาท่ีมีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง2) ขั้นคน้พบปัญหา (Problem–Finding) หมายถึง การก าหนด
ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนและระบุสาเหตุของปัญหา  3) ขั้นคน้หาแนวคิด (Idea–
Finding) หมายถึง การหาแนวคิดหรือขอบเขตของปัญหาเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา4) ขั้นค้นหา
ค าตอบ (Solution–Finding Skill) หมายถึง กระบวนการก าหนดเกณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน เพื่อเป็น
ทางเลือกท่ีเลือกไวไ้ปใช้ในการแกปั้ญหา และ5) ขั้นการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ (Creating New 
Challenge) หมายถึง การน าแนวคิดท่ีไดไ้ปใช้ในการแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่หรือวิธีการใหม่
เพื่อการสร้างสรรคผ์ลงาน 

1.2.7 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์
คือลกัษณะของผลผลิตท่ีเป็นโครงสร้างหรือรูปแบบของความคิดท่ีไดแ้สดงกลุ่มความหมายใหม่
ออกมาเป็นอิสระต่อความหมายของความคิดใดความคิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนมาก่อนหน้านั้น อาจเป็น
ความคิดหรือส่ิงของท่ีผลิตข้ึน ซ่ึงจะเป็นไดท้ั้งรูปธรรมและนามธรรม อารีย ์พนัธ์มณี (2557: 23-24) 
สอดคลอ้งการวิเคราะห์ค าสัมภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีว่า 
นวตักรรมเกิดข้ึนจากการนิยามของผูเ้รียนท่ีผูเ้รียนสะสมความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองและ
สามารถถ่ายทอดความรู้นั้นๆไดโ้ดยการสร้างสรรค์ผลงานท่ีสะทอ้นผูเ้รียนเช่น โครงงาน ช้ินงาน 
การแสดง การสร้างแบบจ าลอง แนวคิด เป็นตน้โดยเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์จึง หมายถึง แนวทาง/แนวคิดท่ีได้คน้คิด/เคร่ืองมือท่ียงัไม่เคยมีใช้มา
ก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่แลว้ให้ทนัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึน เพื่อใชใ้น
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และในการพิจารณาว่าวิธีการ แนวคิด หรือการกระท าใดๆ เป็น
นวตักรรมหรือไม่ สามารถวดัได้ด้วยแบบประเมินนวตักรรม และสรุปผลจากการการประเมิน
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นวตักรรม ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 1. ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม  2. ดา้นคุณค่าและ
ประโยชน์ของนวตักรรมและ 3. ดา้นความเป็นนวตักรรม 
  1.3 ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานจากแหล่งบุคคลประกอบด้วย 

1.3.1 ผูอ้  านวยการโรงเรียนและครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal  Interview) โดยใช้
เคร่ืองมือการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structure Interview) ที่ผูว้ิจยัสร้างข้ึนและด าเนินการ
สัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  มีผลการสัมภาษณ์ดงัตารางท่ี 33 
 
ตารางท่ี 33  ผลการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียนและครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
1.ท่านคิดวา่ในการจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์ควรมีหลกัการและแนวคิด
อะไรบา้ง 

การจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์มีบทบาท
ส าคญัต่อการด ารงชีวติครูผูส้อนควรมีการจดั
กิจกรรมท่ีหลากหลายและควรมีการศึกษา
หลกัสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
วเิคราะห์ตวัช้ีวดัสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
เนน้ทกัษะกระบวนการพฒันานกัเรียน ให้
นกัเรียนไดท้ดลอง การพิสูจน์ สมมติฐานการฝึก
ปฏิบติั โดยท าใหน้กัเรียนสามารถสร้างความรู้
ดว้ยตวัเองโดยการสืบเสาะหาความรู้ การคิด การ
ท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนๆ การท างานเป็นทีม มี
การวเิคราะห์หาเหตุผลประกอบ มีทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

2.ท่านคิดวา่ครูควรมีกลยทุธ์และกระบวนการ
ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
อยา่งไรเพื่อใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

ครูควรมีการจดักิจกรรมท่ีจะท าใหน้กัเรียนไดเ้ขา้
ร่วมเพื่อการกลา้แสดงออก กลา้แสดงความ
คิดเห็น  การใชค้  าถามท่ีหลากหลาย ใชเ้ทคนิค
วธีิการสอนท่ีหลากหลายโดยเฉพาะการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคมี์ความจ าเป็นส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 
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ตารางท่ี 33  ผลการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน (ต่อ) 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 

3.ท่านคิดวา่ บทบาทของครูและนกัเรียนใน
การจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ควรเป็น
อยา่งไร 

- ครูควรเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการ
เรียนการสอนใหก้บันกัเรียน วางแผนการสอน
ในแต่ละคร้ัง และควรจะศึกษาหลกัสูตร
มาตรฐานตวัช้ีวดัสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ มี
การพฒันาตนเองเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  
- นกัเรียนตอ้งมีพื้นฐานความรู้เดิม มีความ
กระตือรือร้น ท่ีจะเรียนรู้และการเขา้ร่วม
กิจกรรม รู้จกัการตั้งค  าถามการตอบค าถาม
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

4.ท่านคิดวา่ในการจดักิจกรรมในการเรียนการ
สอนวทิยาศาสตร์เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ดน้ั้นควรใหมี้การ
จดักลุ่มผูเ้รียนในลกัษณะใดเพราะเหตุใด 

การท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนๆ การท างานเป็น
กลุ่มโดยคละความสามารถ และใหน้กัเรียน
เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเองอยา่งชดัเจน ท่ีมี
ประเด็นปัญหาในทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวติประจ าวนั มีการวิเคราะห์หาเหตุผลประกอบ 
โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เพื่อ
การสืบคน้ขอ้มูล เพื่อการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

5.ท่านคิดวา่นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาควรมีลกัษณะ
อยา่งไรเหตุใด 

นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนควรเป็น
ส่ิงท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็น
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการสร้างองคค์วามรู้ท่ีมี
ครูคอยช้ีแนะใหค้วามช่วยเหลือแนะน าเพื่อการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท่ี์จะท าใหน้กัเรียน
สามารถตดัสินใจและเลือกใชข้อ้มูลเพื่อ
แกปั้ญหาในทางท่ีดีและถูกตอ้งและนกัเรียนควร
จะคิดหรือประดิษฐข้ึ์นดว้ยตวัเองท่ีเรียกวา่ 
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ตารางท่ี 33  ผลการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน (ต่อ) 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 

 นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ข้ึนมาไดอ้ยา่งง่ายไม่
ซบัซอ้นเกิดจากกการเรียนเรียนรู้ความเขา้ใจของ
ตนเอง เช่น แนวคิด วธีิการ ช้ินงาน โครงงาน 

6.ท่านคิดวา่ส่ือเทคโนโลยวีสัดุท่ีใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์เพื่อให้
นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ควรมีลกัษณะ
อยา่งไร 

ครูควรมีการเลือกใชส่ื้อการสอนท่ีหลากหลาย 
ส่ือมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ใน
เร่ืองนั้นๆ เช่นวสัดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  
และส่ืออินเทอร์เน็ต  เพื่อกระตุน้ความสนใจของ
ให้นกัเรียนไดอ้อกภาคสนาม มีการทดลอง การ
ฝึกปฏิบติั 

7.ท่านคิดวา่ ในการจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์เพื่อใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ควรมีวธีิการวดัและประเมินผล
อยา่งไร 

ครูตอ้งท าการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง  
วดัระหวา่งเรียน วดัหลงัการจดัการเรียนรู้ 
การท ากิจกรรม เช่นการทดลอง บนัทึกผลการ
สังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 

 
    จากตารางท่ี 33 ผูอ้  านวยการโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
จดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา จ าแนกตามประเด็น 7 ขอ้ดงัน้ี1) การจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตครูผูส้อนควรมีการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายและควรมีการศึกษาหลกัสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและวิเคราะห์ตวัช้ีวดัสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เน้นทกัษะกระบวนการพฒันานกัเรียน ให้นักเรียนไดท้ดลอง การพิสูจน์  
สมมติฐานการฝึกปฏิบติั โดยท าให้นกัเรียนสามารถสร้างความรู้ดว้ยตวัเองโดยการสืบเสาะหาความรู้ 
การคิด การท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนๆ การท างานเป็นทีม มีการวิเคราะห์หาเหตุผลประกอบ มี
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2) ครูควรมีการจดักิจกรรมที่จะท าให้นักเรียนไดเ้ขา้ร่วมเพื่อ
การกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น  การใช้ค  าถามท่ีหลากหลาย ใช้เทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายโดยเฉพาะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคมี์ความจ าเป็นส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3  3) ครูควรเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียน วางแผนการ
สอนในแต่ละคร้ัง และควรจะศึกษาหลกัสูตรมาตรฐานตวัช้ีวดัสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการ
พฒันาตนเองเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง, นกัเรียนตอ้งมีพื้นฐานความรู้เดิม มีความกระตือรือร้น ท่ีจะเรียนรู้
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และการเขา้ร่วมกิจกรรม รู้จกัการตั้งค  าถามการตอบค าถามแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์4) การท า
กิจกรรมร่วมกบัเพื่อนๆ การท างานเป็นกลุ่มโดยคละความสามารถ และให้นกัเรียนเขา้ใจบทบาท
หน้าท่ีของตนเองอย่างชัดเจน ที่มีประเด็นปัญหาในทอ้งถิ่นที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั มีการ
วิเคราะห์หาเหตุผลประกอบ โดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการสืบคน้ขอ้มูล เพื่อ
การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ 5) นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนควรเป็นส่ิงท่ีเกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการสร้างองคค์วามรู้ท่ีมีครูคอยช้ีแนะ ให้
ความช่วยเหลือแนะน า เพื่อการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ท่ีจะท าให้นกัเรียนสามารถตดัสินใจและ
เลือกใชข้อ้มูลเพื่อแกปั้ญหาในทางท่ีดีและถูกตอ้งและนกัเรียนควรจะคิดหรือประดิษฐข้ึ์นดว้ยตวัเอง
ท่ีเรียกว่านวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ข้ึนมาได้อย่างง่ายไม่ซับซ้อนเกิดจากกการเรียนเรียนรู้ความ
เขา้ใจของตนเอง เช่น แนวคิด วิธีการ ช้ินงาน โครงงาน 6) ครูควรมีการเลือกใช้ส่ือการสอนท่ี
หลากหลาย ส่ือมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ เช่นวสัดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
และส่ืออินเทอร์เน็ต  เพื่อกระตุน้ความสนใจให้นักเรียนไดอ้อกภาคสนาม มีการทดลอง การฝึก
ปฏิบติั7) ครูตอ้งท าการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง  วดัระหวา่งเรียน วดัหลงัการจดัการเรียนรู้
การท ากิจกรรม เช่นการทดลอง บนัทึกผลการสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 

1.3.2 สัมภาษณ์ผู ้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal  Interview) โดยใช้เคร่ืองมือการ
สัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structure Interview) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและด าเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  
มีผลการสัมภาษณ์ดงัตารางท่ี 34 
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ตารางท่ี  34 ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา 
หวัขอ้ ผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 1 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 2 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 3 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 4 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 5 

สรุปผลการสมัภาษณ์ 

1.ท่านคิดวา่ในการจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ควรมีหลกัการและแนวคิด
อะไรบา้ง 

บูรณาการรูปแบบการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ
(Inquiry) โดยมีการประยกุต์
เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

-บริบททางดา้นหลกัสูตร 
-ปรัชญาการศึกษา 
-กระบวนการกลุ่มทกัษะ
ทางวิทยาศาสตร์ 
-จิตวิทยาศาสตร์ 
-การออกแบบการเรียนรู้
ออกแบบแผน  
-กระบวนการคิดท่ีบูรณา
การความคิดสร้างสรรค ์

เนน้ท่ีการพฒันาครูโดยท่ีครู
ไดรั้บการอบรมจาก สสวท.  
-ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  
-การสืบเสาะหาความรู้ 
- การใชปั้ญหาเป็นฐาน  
เนน้การปฏิบติั 

-บริบทของห้องเรียน
สถานศึกษา  
-เปิดกวา้งและเนน้ความคิด
สร้างสรรค ์
กายภาพ จิตวิทยา  

ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง เป้าหมายตรงกบั
ความตอ้งการหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มาตรฐานตวัช้ีวดั 
5 สมรรถนะ 

บริบททางดา้น
หลกัสูตร ปรัชญา
การศึกษาจิตวิทยา
การศึกษาทฤษฎีการ
สร้างความรู้การ
จดัการเรียนการสอน
ดว้ยรูปแบบการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ 
(Inquiry Base 
Learning) 
การใชปั้ญหาเป็น
ฐาน (Problem Base 
Learning 
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ตารางท่ี  34  ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา(ต่อ) 
 

หวัขอ้ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 1 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 2 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 3 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 4 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 5 

สรุปผลการสมัภาษณ์ 

2.ท่านคิดวา่ครูควรมีกล
ยทุธ์และกระบวนการใน
การจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์อยา่งไรเพ่ือให้
นกัเรียนสามารถแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์

มีการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ครูผูส้อนเป็นผูน้ าในการท า
กิจกรรมและเป็นผูอ้  านวย
ความสะดวกให้แก่ผูเ้รียน
อยา่งสร้างสรรคไ์ดใ้นระดบั
ประถมศึกษา 

เนน้กระบวนการกลุ่มเป็น
หลกัแบ่งหนา้ท่ีการ
ปฏิบติังานของสมาชิกใน
กลุ่ม เนน้ให้ผูเ้รียนมีการ
คิดนอกกรอบการใช้
ค  าถาม การบูรณาการวิชา
ศิลปะสู่วิทยาศาสตร์  
การใชค้  าถามท่ีเปิดกวา้ง 
สร้างสรรคก์ารสอน
ล่วงหนา้ เพ่ือให้นกัเรียน
อยากรู้อยากเห็นอยาก
เรียน 

การจดักิจกรรมการเรียน
การสอน Learning by 
Doing เนน้การทดลอง ครู
สร้างสถานการณ์ค าถาม 
กระตุน้ให้นกัเรียนตอบ 
กิจกรรมการเรียนการสอน
ข้ึนอยูท่ี่การออกแบบการ
สอนของครูดว้ย Backward 
Design 

การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนน้การ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  

การจดักิจกรรม 
บนฐานธรรมชาติ  
เนน้กิจกรรมท่ีสร้างสรรค ์
การสืบคน้ ขอ้มูล  

การจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัเนน้
กระบวนการกลุ่มท่ี
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ บน
พ้ืนฐานธรรมชาติ 
สถานการณ์ค าถามท่ี
เปิดกวา้งกระตุน้ให้
ผูเ้รียนตอบให้ผูเ้รียน
อยากรู้อยากเห็นมี
การคิดนอกกรอบ 
บูรณาการวิชาศิลปะ
สู่วิทยาศาสตร์  

 
 
 
 
 
 



 
 

  

268 

ตารางท่ี   34  ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา(ต่อ) 
 

หวัขอ้ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 1 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 2 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 3 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 4 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 5 

สรุปผลการสมัภาษณ์ 

3.ท่านคิดวา่ บทบาทของครู
และนกัเรียนในการจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ควรเป็นอยา่งไร 

ครูเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในการจดักิจกรรม
ให้ผูเ้รียนมีพ้ืนฐานความรู้
น าความรู้ทางดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
มาประยกุตใ์ชเ้พื่อให้ผูเ้รียน
สามารถแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์
-ผูเ้รียนควรมีพ้ืนฐานความรู้
เดิม 

ครูมีความกระตือรือร้นท่ี
จะสอน มีการเตรียมการ
สอน มีความรอบรู้ 
สืบคน้ขอ้มูลโลกกวา้ง 
สามารถท าให้ผูเ้รียน
เช่ือมโยงความรู้ได ้ 
ครูตั้งค  าถามเพ่ือให้ผูเ้รียน
ตอบ  
ส ารวจผูเ้รียนและ
วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลบทบาทของครู
จึงส าคญัมากเพราะครู
จะตอ้งเป็นผูถ่้ายทอด
ให้กบัผูเ้รียนซ่ึงผูเ้รียน
ตอ้งมีความกระตือรือร้น
มีความ 

ครูออกแบบการเรียนการ
สอนบนฐานการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์
 ครูมีการใชค้  าถามท่ีสร้าง
ความคิดสร้างสรรค ์
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมีความ
สร้างสรรค ์
-ผูเ้รียนควรมีความพร้อมท่ี
จะเรียนรู้ 

ครูออกแบบการเรียนการ
สอน เช่นการสร้าง
สถานการณ์ หรือ
ตามสสวท. 
หรือการออกแบบการสอน
แบบBack ward Design  
การออกแบบการทดลองท่ีมี
ความหลากหลาย 
-ผูเ้รียนมีความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

ครูออกแบบการเรียนการ
สอนมีเป้าหมายเช่น การ
ออกแบบการสอนแบบ
Back ward Design 
ท่ีท  าให้ผูเ้รียนมี
กระบวนการเรียนรู้ครูสร้าง
ทางเลือกท่ีหลากหลาย เนน้
กระบวนการสืบเสาะ
(Inquiry)ค  าถามเป็นค าถาม
ปลายเปิด 
ครูให้ทางเลือกหลายทาง
ให้กบัผูเ้รียนผูเ้รียน 
โดยเฉพาะชั้นป.3 ตอ้งอ่าน
ออก เขียนได ้
และสามารถสร้างความรู้
ดว้ยตวัเองได ้

ครูออกแบบการเรียน
การสอนบนฐานการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคเ์ช่น 
ออกแบบการสอน
แบบBack ward 
Design  โดยท่ีครูตอ้ง
มีความกระตือรือร้น
มีความรู้รอบตั้ง
ค  าถามท่ีสร้าง
ความคิดสร้างสรรค ์
ท่ีเป็นค าถาม
ปลายเปิดเพ่ิม
ทางเลือกท่ี
หลากหลาย เป็น
กระบวนการ
กระบวนการ  
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ตารางท่ี 34  ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา(ต่อ) 
 

หวัขอ้ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 1 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 2 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 3 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 4 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 5 

สรุปผลการสมัภาษณ์ 

  พร้อมท่ีจะเรียนรู้    สืบเสาะ
(Inquiry)ผูเ้รียนมีพ้ืน
ฐานความรู้เดิม มี
ความกระตือรือร้น
และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ 
อ่านออก เขียนได ้
และสามารถสร้าง
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

4.ท่านคิดวา่ในการจดั
กิจกรรมในการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์เพ่ือให้
นกัเรียนสามารถแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคไ์ดน้ั้นควร
ให้มีการจดักลุ่มผูเ้รียนใน
ลกัษณะใดเพราะเหตุใด 

กระบวนการกลุ่มเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะฝึกให้ผูเ้รียนได้
ท  างานร่วมกนั มีทกัษะใน
การแกปั้ญหา แต่ควรจะมี
การก าหนดบทบาทของ
สมาชิกในกลุ่มและมีการ
เปล่ียนกลุ่มและ 

การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนแบบกลุ่มจะตอ้ง
มีการปรับเปล่ียน
ตลอดเวลา  
-ผูเ้รียนเลือกกลุ่มเอง 
-จบัสลาก 
- เก่ง กลาง อ่อน 

กระบวนการกลุ่มท าให้
ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น
ร่วมกนัฝึกทกัษะในการ
ท างานร่วมกนั ระดมความ
คิดเห็น เพื่อหาค าตอบ การ
อภิปราย การสรุป  

บริบทของกิจกรรมการ
เรียนรู้กระบวนการกลุ่มเป็น
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ท่ีจะฝึกให้ผูเ้รียนเรียนรู้การ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้การจดักิจกรรมแบบ
กลุ่มเป็นการฝึกให้ผูเ้รียน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดม
ความคิด 

กระบวนการกลุ่มท า
ให้ผูเ้รียนเรียนรู้การ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ไดร้ะดมความ
คิดเห็น 
ควรมีการปรับเปล่ียน
กลุ่มและเปล่ียน
บทบาทหนา้ท่ีในการ
ท างาน 
ซ่ึงครูอาจเป็นผูจ้ดั
กลุ่มให้หรือผูเ้รียน
เลือกลุ่มเอง  
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ตารางท่ี  34  ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา(ต่อ) 
 

หวัขอ้ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 1 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 2 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 3 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 4 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 5 

สรุปผลการสมัภาษณ์ 

5.ท่านคิดวา่นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาควรมี
ลกัษณะอยา่งไรเหตุใด 

เกิดจากนิยามของผูเ้รียนท่ี
สามารถแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคไ์ด ้
แต่อยูใ่นขอบเขตของการ
แกปั้ญหาตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนดเปล่ียนหนา้ท่ีตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนไดจ้าก
ความรู้และถ่ายทอด
ความรู้นั้นๆไดเ้ช่น
ช้ินงาน โครงงานการเล่า
เร่ือง การเขียนแผนท่ี
ความคิด การสร้าง 
แบบจ าลองโดยการป้ัน
ดินน ้ามนั การแสดงละคร 

เกิดจากการท่ีผูเ้รียนสะสม
ความรู้มาอยา่งเพียงพอแล้
ถ่ายทอดมาเป็นนวตักรรม 
ตามกิจกรรมการเรียนนั้นๆ 
เช่น การประกวดผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์  เพราะงานจะ
เป็นตวัสะทอ้น ผูเ้รียน 
ข้ึนอยูก่บัวา่ส่ิงท่ี 

ดูท่ีองคป์ระกอบหลกัของ
นวตักรรมวา่ควรเป็น
อยา่งไร 
นวตักรรมควรเปิดกวา้งทาง
ความคิดสะทอ้นคุณภาพ
ภาพของผูเ้รียน  

ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ท่ี
หลากหลายเพ่ือการเรียนรู้
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
ไดจ้ากกระบวนการจดัการ 
นวตักรรมตอ้งเป็นช้ินงานท่ี
สามารถถ่ายทอดความคิด
ของนกัเรียน โดยผา่น
กระบวนการเรียนรู้ท่ี 

นวตักรรมเกิดข้ึนจาก
การนิยามของผูเ้รียน
ท่ีผูเ้รียนสะสม
ความรู้และสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง
และสามารถถ่ายทอด
ความรู้นั้นๆได ้โดย
การสร้างสรรค์
ผลงาน 

6.ท่านคิดวา่ส่ือ เทคโนโลยี
วสัดุท่ีใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เพื่อให้นกัเรียนสามารถ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ควรมีลกัษณะ
อยา่งไร 

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ส่ืออินเทอร์เน็ต VDO  

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
ส่ือท่ีเป็นนวตักรรมของ
ครูเช่นโทรทศัน์ครู  เช่น 
Teacher as Learn  ส่ือท่ีมี
สีสนัมีผลต่อพฒันาการ
ของผูเ้รียนมาก  

ส่ือมีความหลากหลาย 
สอดคลอ้งกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เป็นไดท้ั้ง ส่ือของจริงตาม
ธรรมชาติ ส่ือVDO  You 
Tube  ครูเป็นผูเ้ลือกส่ือใน
การจดักิจกรรมเสนอมานั้น
ตรงตามConcept 

ส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียนการสอนความ
หลากหลาย เช่น ส่ือ วสัดุ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ส่ือ Internet 

เกิดจากการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ผูเ้รียนเกิด
กระบวนการคิดการ
วางแผน ความรู้จะผ่านจาก
กระบวนการท างานเกิด
ความเขา้ใจการใชส่ื้อท่ี
สมัพนัธ์กบัธรรมชาติแหล่ง
เรียนรู้ตามธรรมชาติ มีการ
สืบคน้ขอ้มูลทาง
อินเทอร์เน็ต 

ท่ีสะทอ้นผูเ้รียน 
เช่น โครงาน ช้ินงาน 
การแสดง การสร้าง
แบบจ าลอง  แนวคิด  
 เป็นตน้ส่ือท่ีตรงกบั
การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน
สมัพนัธ์กบัธรรมชาติ
แหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติมีส่ือท่ี
หลากหลายเช่น
โทรทศัน์ครู 
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ตารางท่ี  34 ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา(ต่อ) 
หวัขอ้ ผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 1 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 2 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 3 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 4 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 5 

สรุปผลการ
สัมภาษณ์ 

7.ท่านคิดวา่ ในการ
จดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์เพื่อให้
นกัเรียนสามารถ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ควรมี
วธีิการวดัและ
ประเมินผลอยา่งไร 
 
 
 
 
 

การวดัผลประเมินผล
ตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวดัผลประเมินผล
ตามสภาพจริง 
-ตามสมรรถนะ 
-คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
-จิตวทิยาศาสตร์ 
ทกัษะทาง
วทิยาศาสตร์ 
และการทดสอบตาม
หลกัเกณฑก์าร
ประเมินผลงาน 
กระบวนการ
วทิยาศาสตร์ 70 : 
ศิลปะ30 
โครงงาน  
การสร้างบทละคร
ทางวทิยาศาสตร์ 

การวดัผลประเมินผล
ตามสภาพจริง 
(AuthenticAssessment) 
ตามเกณฑม์าตรฐาน
โรงเรียน 
70 : 30 
 
 
 
 
 

การวดัผลประเมินผล
ตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวดัผลประเมินผล
ตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวดัผล
ประเมินผลตาม
สภาพจริง 
ตามสมรรถณะ 
-คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
-จิตวทิยาศาสตร์ 
ทกัษะทาง
วทิยาศาสตร์ 
และการทดสอบ
ตามหลกัเกณฑ์
การประเมินผล
งาน 
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    จากตารางที่ 34 ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา จ าแนกตามประเด็น 7 ขอ้ ดงัน้ี 1)ศึกษาบริบท
ทางดา้นหลกัสูตร ปรัชญาการศึกษาจิตวิทยาการศึกษาทฤษฎีการสร้างความรู้การจดัการเรียนการสอน
ดว้ยรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Base Learning) การใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Base 
Learning)2)การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเนน้กระบวนการกลุ่มท่ีแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์บนพื้นฐานธรรมชาติ สถานการณ์ค าถามท่ีเปิดกวา้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนตอบ3)ครูออกแบบ
การเรียนการสอนบนฐานการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์เช่น ออกแบบการสอนแบบ Back ward 
Design  โดยท่ีครูตอ้งมีความกระตือรือร้นมีความรู้รอบตั้งค  าถามที่สร้างความคิดสร้างสรรค์ ท่ี
เป็นค าถามปลายเปิดเพิ่มทางเลือกที่หลากหลาย เป็นกระบวนการสืบเสาะ(Inquiry)ผูเ้รียนมีพื้น
ฐานความรู้เดิม มีความกระตือรือร้นและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ อ่านออก เขียนได้ และสามารถสร้าง
ความรู้ไดด้้วยตนเอง 4)มีการใช้กระบวนการกลุ่มท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ได้
ระดมความคิดเห็นการจดัการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการกลุ่มควรมีการปรับเปล่ียนกลุ่มและ
เปล่ียนบทบาทหน้าท่ีในการท างานซ่ึงครูอาจเป็นผูจ้ดักลุ่มให้หรือผูเ้รียนเลือกลุ่มเองการออกแบบ       
การเรียนการสอนของครูเป็นส่ิงส าคญัเป้าหมายในการจดักิจกรรมการวดัผลการวิเคราะห์ผูเ้รียน
รายบุคคล การเลือกปัญหาข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และการออกแบบการสอนซ่ึงเป็นไดท้ั้งครูและ
ผูเ้รียนท่ีจะเลือกปัญหา และ ควรเป็นส่ิงท่ีทนัสมยั เป็นธรรมชาติรอบตวัผูเ้รียน5)นวตักรรมเกิดข้ึน
จากการนิยามของผูเ้รียนท่ีผูเ้รียนสะสมความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองและสามารถถ่ายทอด
ความรู้นั้นๆได้ โดยการสร้างสรรค์ผลงานท่ีสะทอ้นผูเ้รียนเช่น โครงงาน ช้ินงาน การแสดง การ
สร้างแบบจ าลอง  แนวคิด   6)ส่ือท่ีตรงกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ
แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ มีส่ือท่ีหลากหลายเช่นโทรทศัน์ครู  เช่น Teacher as Learn  ส่ือท่ีมี VDO 
Internet You Tubeท่ีสีสันมีผลต่อพฒันาการของผูเ้รียนมาก  7) การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง
ตามสมรรถนะ-คุณลกัษณะอนัพึงประสงค,์จิตวทิยาศาสตร์,ทกัษะทางวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 
และการประเมินงาน 

1.3.3 สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อสภาพการจดัการเรียน
การสอนวชิาวทิยาศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) มีลกัษณะของขอ้ค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-end Questions) โดยมีประเด็นในการ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็นต่อวิธีการจดัการเรียนการสอน ความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันา
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และลกัษณะของพฤติกรรมการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ รวมทั้งนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ผลการสัมภาษณ์สรุปไดด้งัตารางท่ี 35 
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ตารางท่ี  35 สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 

1.ท่านคิดวา่การจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์ท่ีท่านตอ้งการใหจ้ดักบันกัเรียน
ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

วทิยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัต่อการด ารงชีวติ
ควรมีการจดัการเรียนการสอนท่ีจะท าให้
นกัเรียนน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัควรให้
นกัเรียนไดท้ดลอง การพิสูจน์ สมมติฐานการฝึก
ปฏิบติั 

2.ท่านคิดวา่การเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน
มีความส าคญัต่อนกัเรียนอยา่งไร 

ท าใหน้กัเรียนสามารถสร้างความรู้ดว้ยตวัเอง
โดยการสืบเสาะหาความรู้ การคิด การท า
กิจกรรมร่วมกบัเพื่อนๆ การท างานเป็นทีม มี
การวเิคราะห์หาเหตุผลประกอบ เพื่อการ
ตดัสินใจ 

3.ท่านคิดวา่การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคมี์
ความจ าเป็นส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี3  หรือไม่อยา่งไร 
 

มีความจ าเป็นเพราะการแกปั้ญหาอยา่
สร้างสรรคจ์ะท าใหน้กัเรียน สามารถตดัสินใจ 
และเลือกใชข้อ้มูลและแกปั้ญหาในทางท่ีดีและ
ถูกตอ้ง 

4.นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี3 ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 

เป็นส่ิงท่ีนกัเรียนคิดหรือประดิษฐข้ึ์นดว้ยตวัเอง 
อยา่งง่ายไม่ซบัซอ้นเกิดจากกการเรียนเรียนรู้
ความเขา้ใจของตนเอง 

5. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ควรมีการใชส่ื้อการสอนท่ีหลากหลายให้
นกัเรียนไดอ้อกภาคสนาม มีการทดลอง การฝึก
ปฏิบติั 

 
    จากตารางท่ี 35 ผลการสัมภาษณ์ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่มีความเห็น
โดยสรุปคือ การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บทบาทส าคญัต่อการด ารงชีวิตควรมีการจดัการ
เรียนการสอนที่จะท าให้นักเรียนน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัควรให้นกัเรียนไดท้ดลอง การพิสูจน์ 
สมมติฐานการฝึกปฏิบติั โดยท าให้นกัเรียนสามารถสร้างความรู้ดว้ยตวัเองโดยการสืบเสาะหาความรู้ 
การคิด การท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนๆ การท างานเป็นทีม มีการวิเคราะห์หาเหตุผลประกอบ ซ่ึงการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคมี์ความจ าเป็นส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อการตดัสินใจมี
ความจ าเป็นเพราะการแก้ปัญหาอย่าสร้างสรรค์จะท าให้นักเรียน สามารถตดัสินใจ และเลือกใช้
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ขอ้มูลและแก้ปัญหาในทางท่ีดีและถูกตอ้งและนักเรียนควรจะคิดหรือประดิษฐ์ข้ึนด้วยตวัเองท่ี
เรียกวา่นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ข้ึนมาไดอ้ยา่งง่ายไม่ซบัซอ้นเกิดจากกการเรียนเรียนรู้ความเขา้ใจ
ของตนเองทางโรงเรียนควรมีการใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลายให้นกัเรียนไดอ้อกภาคสนาม มีการ
ทดลอง การฝึกปฏิบติั 

1.3.4 นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion : FGD) มีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 9 คน ในการศึกษาสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์  ผลการสนทนากลุ่มสรุปไดด้งัตารางท่ี 36 
 
ตารางท่ี 36 ผลการสนทนากลุ่มนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นสนทนากลุ่ม ผลการสนทนากลุ่ม 

ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู  
1. ในสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีนกัเรียน
ก าลงัเรียนอยูข่ณะน้ี ครูใชว้ธีิสอนในลกัษณะใด 

บรรยาย  ทดลอง และท ากิจกรรมกลุ่ม ท า
โครงงาน 

2.ท่ีผา่นมาครูมีการจดัการเรียนการสอนใน
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีท าใหน้กัเรียน
ประสบผลส าเร็จในการเรียนวทิยาศาสตร์
หรือไม่อยา่งไร 

มีการติว ก่อนสอบ อธิบายสรุปและท าการ
ทดลองสืบคน้ขอ้มูลดว้ยตนเอง และใหเ้สนอ
ความคิดเห็น ซกัถาม ใหท้ าใบงาน ท าขอ้สอบ 

3.นกัเรียนตอ้งการใหค้รูวทิยาศาสตร์สอน
นกัเรียนอยา่งไร 

ใหค้รูสอนท่ีมีการทดลอง  ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี   มีการน าเสนอผลงาน ของ
ตวัเอง การท าโครงงาน  

ด้านสภาพการเรียนของนักเรียน  
4. นกัเรียนตอ้งการใหค้รูวทิยาศาสตร์สอนให้
นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาต่างๆไดด้ว้ยตนเอง
หรือไม่และนกัเรียนสนใจการสร้างส่ิงประดิษฐ์
หรือวธีิการทางวทิยาศาสตร์ใหม่ๆหรือไม่
อะไรบา้ง 

ตอ้งการเพราะจะไดค้วามรู้และน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้เพราะเรามกัจะเจอปัญหา
มากมาย การฝึกฝนใหมี้ความสามารถในการ
แกปั้ญหาไดเ้องในอนาคตจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 

- อยากท าของเล่นทางวทิยาศาสตร์ 
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ตารางท่ี 36 ผลการสนทนากลุ่มนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ประเด็นสนทนากลุ่ม ผลการสนทนากลุ่ม 

ด้านสภาพการเรียนของนักเรียน  
5.นกัเรียนคิดวา่นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์มี
ความจ าเป็นต่อการเรียนวทิยาศาสตร์หรือไม่ 
อยา่งไร (โดยผูด้  าเนินการสนทนากลุ่มตอ้งให้
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มเขา้ใจนิยามตรงกนั คือ, 
“นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์”) 

มีความจ าเป็น เพราะจะไดน้ าส่ิงท่ีเราคิดได้
หรือสร้างข้ึนไปใช ้ใหเ้กิดประโยชน์ ช่วย
ผูอ่ื้น 

6. นกัเรียนคิดวา่ นกัเรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
ทางวทิยาศาสตร์ และมีความสามารถพื้นฐาน
ทางวทิยาศาสตร์ต่างกนั จะมีผลต่อการพฒันา
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์หรือไม่  อยา่งไร 
(โดยผูด้  าเนินการสนทนากลุ่มตอ้งใหผู้เ้ขา้ร่วม
สนทนากลุ่มเขา้ใจนิยามตรงกนั 2 ค  า คือ 
“ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์” 
ความสามารถพื้นฐาน 

นกัเรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรคท์าง
วทิยาศาสตร์ต่างกนั ไม่น่าจะเก่ียวขอ้งมาก
นกั ต่อการพฒันาความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์  

7. แหล่งเรียนรู้ในวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน 
คือแหล่งใดบา้ง 

Internet , Tablet,หนงัสือเรียน หนงัสือ
แบบฝึกหดัใบงาน ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  

8. ในวชิาวทิยาศาสตร์ นกัเรียนมีวธีิแสวงหา
ความรู้อยา่งไร  

สอบถามครู เพื่อน ศึกษาจาก internet ถาม
ผูป้กครอง 

9. ในการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์นกัเรียนมีวธีิใน
การท างานร่วมกบัเพื่อนในกลุ่มอยา่งไรมีปัญหา
หรือไม่ และมีวธีิแกไ้ขปัญหานั้นไดอ้ยา่งไร 

ชอบการแบ่งกลุ่มท างาน และแบ่งหนา้ท่ี
รับผดิชอบตามความสามารถ และความถนดั 
และตามสภาพของคนท่ีมีความพร้อมจะช่วย
ท างานได ้แต่มีปัญหาอยูท่ี่เพื่อนบางคนอาจ
ไม่ช่วยท างาน 
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ตารางท่ี 36  ผลการสนทนากลุ่มนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง(ต่อ)   
ประเด็นสนทนากลุ่ม ผลการสนทนากลุ่ม 

10. นกัเรียนคิดวา่ การเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ท่ี
ผา่นมา สามารถน าความรู้ในวชิาวทิยาศาสตร์ไป
ใชใ้นชีวติประจ าวนั หรือช่วยเหลือผูอ่ื้นไดบ้า้ง
หรือไม่อยา่งไร 

ได ้ เช่น การอนุรักษ ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 
ป่าชายเลน 
การประหยดัน ้า พลงังานไฟฟ้า   

ด้านความคิดเห็นทีม่ีต่อครูวิทยาศาสตร์ 
11. นกัเรียนคิดวา่ ครูวทิยาศาสตร์ท่ีดี ควรมี
คุณลกัษณะอยา่งไร 

สอนสนุก มีการทดลองมีเกมใหเ้ล่น ไม่ดุ  ใจดี 
แต่งตวัสวย 

 
    จากตารางท่ี 36 ผลการสนทนากลุ่มนกัเรียน ส่วนใหญ่มีความเห็นโดยสรุป
คือ การจดัการเรียนการสอนของครู พบวา่ 

1.3.4.1 ดา้นการจดัการเรียนการสอนของครู นกัเรียนไดร่้วมกนัแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจดัการเรียนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  พบวา่ ครูส่วนใหญ่สอน
แบบบรรยาย  โดยมีการทดลอง และท ากิจกรรมกลุ่ม ท าโครงงาน ที่ครูจะอธิบายสรุปจาการท่ี
นกัเรียนท าการทดลองสืบคน้ข้อมูลดว้ยตนเอง และให้เสนอความคิดเห็น ซกัถาม ให้ท าใบงาน ท า
ขอ้สอบ มีการติว ก่อนสอบ ดงัตวัอยา่งขอ้มูลดงัน้ี 
     “ชอบการแบ่งกลุ่มท างานและแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบตามความสามารถ 
และความถนดั และตามสภาพของคนท่ีมีความพร้อมจะช่วยท างานได ้แต่มีปัญหาอยูท่ี่เพื่อนบางคน
อาจไม่ช่วยท างาน” 

1.3.4.2 ด้านสภาพการเรียนของนักเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ให้กบั
นกัเรียนระดบัประถมศึกษามีความจ าเป็นต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์และวิชาอ่ืนๆเพราะไดค้วามรู้
และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้โดยแหล่งเรียนรู้ ท่ีนกัเรียนชอบ การศึกษาจาก Internet , Tablet,
หนงัสือเรียน หนงัสือแบบฝึกหดัใบงาน แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  สอบถามครู 
เพื่อน ศึกษาจาก internet ถามผูป้กครอง  
     “เพราะเรามกัจะเจอปัญหามากมาย และการฝึกฝนให้นกัเรียนมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาไดเ้องในอนาคตจึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะจะได้น าส่ิงที่เราคิดไดห้รือ
สร้างข้ึนไปใช ้ใหเ้กิดประโยชน์ ช่วยผูอ่ื้นเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนคิดหรือประดิษฐ์ข้ึนดว้ยตวัเอง อยา่งง่าย
ไม่ซบัซอ้นเกิดจากกการเรียนเรียนรู้ความเขา้ใจของตนเอง” 
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1.3.4.3 ขอ้เสนอแนะต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู  นักเรียน
ส่วนใหญ่ต้องการครูท่ีสอนวิทยาศาสตร์ ท่ีมีลกัษณะ ใจดี  สวย  ไม่ดุ  สอนสนุก  มีเกม และมี
กิจกรรมการทดลอง  และตอ้งการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน อยากให้ครูใชส่ื้อ อินเทอร์เน็ต 
ดูยทููป  วดีีโอ ดงัตวัอยา่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มดงัน้ี 
     “ ตอ้งการใหค้รู สอนโดยใชส่ื้อท่ีมีความหลากหลาย มีการทดลองท่ี
สนุกเพราะนกัเรียนจะไดค้น้ควา้และทดลองดว้ยตนเองได ้ และสามารถแกปั้ญหาได ้
  1.4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
   การส ารวจขอ้มูลของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557โดย
ผูว้จิยัใชผ้ลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม
ความสามารถพื้นฐานสูงมีเกรด 3.5- 4.0  กลุ่มความสามารถพื้นฐานปานกลางมีเกรด 2.5 -3.0 กลุ่ม
ความสามารถพื้นฐานต ่า มีเกรด 1.5-2.0  ดงัตารางท่ี 37 
 
ตารางท่ี 37 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

ขอ้มูลทัว่ไป กลุ่มตวัอยา่ง 
เพศ  จ านวน ร้อยละ 

ชาย 14 58.33 
หญิง 10 41.66 

รวม 24 100.00 
อาย ุ 8 ปี 18 75.00 

9 ปี 6 25.00 
รวม 24 100.00 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วทิยาศาสตร์ จ าแนก
ออกเป็นนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพ้ืนฐานทาง
วทิยาศาสตร์ สูง  ปาน
กลาง  ต ่า 

กลุ่มต ่า 
1.5-2.0 

 
5 

 
20.83 

กลุ่มปานกลาง 
2.5-3.0 

 
12 

 
50.00 

กลุ่มสูง 
3.5-4.0 

 
7 

 
29.16 

รวม 24 100.00 
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   จากตารางท่ี 37 พบวา่ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 55.56 มีอาย ุ8 ปี ร้อยละ 66.67  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
2/2 ส่วนใหญ่ผลการเรียนอยูก่ลุ่มปานกลางระดบั 2.5-3.0 ร้อยละ 50 กลุ่มสูง 3.5-4.0  ร้อยละ 29.16  
และกลุ่มต ่า 1.5-2.0 ร้อยละ 20.83 ตามล าดบัจากตาราง สามารถจ าแนกนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม
ความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ สูง จ  านวน 7 คน กลุ่มความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์
ปานกลาง12 คนและกลุ่มความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ต ่า  จ  านวน 5 คน 

1.4.1 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จากคะแนน
เฉล่ียสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2
โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์  โดยการท าแบบทดสอบจ านวน 20 ขอ้ เพื่อจ าแนกผูเ้รียนตามความสามารถในการ
เรียนรู้ โดยจ าแนกออกเป็นกลุ่มสูง  กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มต ่า  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงผลดงั
แสดงตารางท่ี 38 
 

ตารางท่ี 38 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3/2 ปีการศึกษา 2558  

 
 

ความสามารถ
พื้นฐาน 

 
 

คะแนนเตม็ 

จ านวนนกัเรียน 
(N) 

คะแนนวชิาวทิยาศาสตร์ 

 คะแนนเฉล่ีย 
(X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

กลุ่มสูง 
(เกรดเฉล่ีย 3.5-4) 

20 7 17.14 1.34 

กลุ่มปานกลาง 
(เกรดเฉล่ีย 2.5-3) 

20 12 13.25 1.54 

กลุ่มต ่า 
(เกรดเฉล่ีย 1.5-2) 

20 5 6.40 1.14 

รวม - 24 12.26 1.34 
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    จากตารางท่ี  38 พบวา่โดยภาพรวม นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 24 
คน มีความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 3/2 อยูใ่นระดบัต ่า(X = 12.26, 
S.D. = 1.34)  เม่ือจ าแนกเป็นกลุ่มพบวา่นกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มปานกลาง มีจ านวนมากท่ีสุด 12 คน มี
ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัต ่า (X = 13.25, S.D. = 1.54) รองลงมาเป็น
นกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มสูงมีจ านวนนกัเรียน  7 คนมีความสามารถพื้นฐานอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 
17.14, S.D. = 1.54) และกลุ่มต ่ามีจ  านวนนกัเรียน  5 คน มีความสามารถพื้นฐานอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด 
(X = 6.40, S.D. = 1.14)  จากตารางวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มสูง กลุ่ม
ปานกลาง กลุ่มต ่า มีผลคะแนนท่ีสอดคลอ้ง กบัผลการเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ท่ีผา่น
มาจ าแนกนกัเรียนทั้ง 3 กลุ่ม จากคะแนนผลการเรียนเกรดเฉล่ียท่ีนกัเรียนสอบได ้
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2  พบวา่นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์ ดงัแสดงในตาราง ท่ี 39 
 
ตารางท่ี 39  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3/2 
ความสามารถในการแกปั้ญหา 

อยา่งสร้างสรรค ์
คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย 

(X ) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดบั
ความสามารถใน
การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์

1.ความสามารถในการคน้พบ
ความจริง(Fact Finding  Ability 

 
 

5 

 
 

2.67 

 
 

0.64 

 
 

ปานกลาง 
2.ความสามารถในการคน้พบ
ปัญหา(Problem Finding 
Ability) 

 
 

5 

 
 

3.20 

 
 

0.48 

 
 
ต ่า 

3. ความสามารถในการคน้หา
แนวคิด (Idea FindingAbility 

 
5 

 
1.75 

 
0.44 

 
ต ่า 

4. ความสามารถในการคน้หา
ค าตอบ (Solution 
FindingAbility 

 
 

5 

 
 

1.58 

 
 

0.50 

 
 
ต ่า 
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ตารางท่ี 39  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 (ต่อ) 

ความสามารถในการแกปั้ญหา 
อยา่งสร้างสรรค ์

คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย 

(X ) 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดบั
ความสามารถใน
การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์

5.ความสามารถในการ
สร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ 
( Creating New Challenge 
Ability) 

 
 
 

5 

 
 
 

1.29 

 
 
 

0.46 

 
 
 

ต ่าท่ีสุด 
สรุปความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

 
5 

 
2.09 

 
0.50 

 
ต ่า 

 
    จากตารางท่ี 39 พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 มี
พื้นฐานดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัต ่า  (X = 2.09, S.D.= 0.50)
เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์พบวา่นกัเรียนมี
คะแนนเฉล่ียของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดบัต ่า  
ยกเวน้ ความสามารถในการคน้พบความจริงท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 2.67, S.D.= 0.64)
รองลงมาความสามารถในการคน้พบปัญหา ( X = 3.20, S.D.= 0.48)และ ความสามารถในการ
คน้หาแนวคิด  (X = 1.75, S.D.= 0.44 )และความสามารถในการคน้หาค าตอบ ( X = 1.58, S.D.= 
0.50) และความสามารถในการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัต ่าท่ีสุด (X = 1.29, 
S.D.= 0.46) 
 
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
 ในขั้นตอนการพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบ
และพฒันารูปแบบ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบและการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยมีผลการพฒันาและหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบดงัน้ี 
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1. ผลของการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
  ในการออกแบบและพฒันาผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีมาจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน
ในขั้นตอนท่ี 1 มาใชใ้นการออกแบบและพฒันา มีผลดงัน้ี 

1.1 ผลการออกแบบรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษามีผลการสังเคราะห์และการ
พฒันาตามองคป์ระกอบของรูปแบบดงัน้ี 

1.1.1 ผลการสังเคราะห์ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาประกอบดว้ยทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget  และทฤษฎีวฒันธรรมเชิง
สังคมของ Vygotsky มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยค านึงถึงความสามารถพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัและศกัยภาพของบุคคลท่ีจะพฒันาไปสูงสุดได ้ โดยมีการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) ท่ีเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิด
ตามทฤษฎี การเรียนรู้สร้างความรู้ (Constructivism)และน าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry-Base Learning :IBL)ท่ีให้นกัเรียนสืบเสาะหาความรู้ ท่ีใช้ปัญหาเป็นตวักระตุน้หรือเป็น
ตวัน าทางให้ผูเ้รียน ไปแสวงหาความรู้ความเขา้ใจ ดว้ยตนเอง เพื่อจะไดค้น้พบค าตอบของปัญหา
ดงักล่าว กระบวนการหาความรู้ดว้ยตนเองน้ีท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการแกไ้ขปัญหา (Problem 
solving skill)  และการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (Science 
Technology and Society: STS) ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เป็น
ตวัขบัเคล่ือนในกระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
(Cooperative Learning) และกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Problem Solving)ท่ี
เป็นกระบวนการปฏิบติัอย่างเป็นขั้นตอน มีการประยุกต์ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์ 
สัญชาตญาณ แนวคิดใหม่ๆ ร่วมกบัขอ้เท็จจริงท่ีมีอยูม่าใชใ้นการแกปั้ญหา เพื่อคน้หาทางเลือกท่ีมี
คุณค่าในการแก้ปัญหานั้นๆ ในการแก้ปัญหาใดๆ ก็ตามจะให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น และ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์  ดงัแผนภาพท่ี 7 

1.1.2 ผลการพฒันาหลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการจดัการเรียนรู้ และการวดั
และประเมินผลของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด



282 

  

282 

ทฤษฎีสร้างสรรคค์วามรู้ (Constructivism Learning Theory) (Wilson, 1996:18-20; Cobb, 1994:7-
10; Driver and Bell, 1986: 5-7) ทฤษฎีทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ
Piaget และทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของVygotsky แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม (STS) 
(Carin ,1997),(Yager, 1991) แนวคิดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning : 
PBL) (Duch 1995), (StepienandGallagher, 1993) (Savoil and Hugles,1994), (วชัรา เล่าเรียนดี, 
2553)  แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-BasedLearning : IBL) (BSCS และRalp 
et al. 1975), (SSCED, 2000), (สสวท, 2550) (วชัรา เล่าเรียนดี, 2553) กระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ออสบอร์น (1963) ทอรแรนซ์ (1965) ออสบอร์นและพาร์น(1967) ไอซัคเคนและทริฟ
ฟินเกอร์ (1985) ทริฟฟินเกอร์ และไอซัคเคน (Treffinger and Isaaken 1992)แนวคิดเก่ียวกบั
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ (เนาวนิตย ์สงคราม , 2556) วรากร หงษ์โต (2553: 288-293), (สพฐ, 
2551) ซ่ึงผูว้ิจยัน ามาสังเคราะห์ ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจยั ดงั
แผนภาพท่ี 7 

1.1.3 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา ดงัแผนภาพท่ี 8 
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แผนภาพท่ี 7 ผลการสังเคราะห์ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการสอนเพื่อ ส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

แนวคดิทฤษฎ ี
ผูเ้รียนในยุคศตวรรษท่ี 21 จ าเป็นต้องปรับการ
เ รี ย น รู้  เ พื่ อ ให้ ก้ า วทัน แ ละพ ร้ อม รับก า ร
เปล่ียนแปลง ผูเ้รียนจึงตอ้งไดรั้บการพฒันา

ดังนั้ นผู ้เ รียนจึงต้องมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อหาทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุด และใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 
ทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ 
ความเช่ือท่ีว่าความรู้ เป็นผลจากการสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง โดยท่ีท าให้นักเรียนสร้างความรู้จาก
การช่วยกันแก้ปัญหา(Cooperative problem 
solving) เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการ
จัดการกับความรู้ใหม่ เร่ืองใหม่ โดยการบูรณา
การกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยู่เดิม  การเรียนรู้
เป็นผลจากบริบทในการเรียนการสอน  แนวคิด 
ความเช่ือ และเจตคติของผูเ้รียน 
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ และ
ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคมของไวกอตสกี 
1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีลงมือปฏิบัติ 
(Learning is Active Process) ท่ีเป็นประสบการณ์
ตรงของแต่ละคนท่ีจะตอ้งสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 
 2) การเรียนรู้ เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กันทาง
สงัคมท่ีมีความร่วมมือ ท่ีเกิดจากสภาพจริง (Real 
World) 
3)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความ
หลากหลายท่ีค านึงถึงความแตกต่างและประสบ
การเดิมของผูเ้รียนเพื่อพฒันาการทางสติปัญญา
การเรียนรู้ท่ีดี 

 

ขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 

1.ข้อมูลสภาพปัญหาการจัดการ เ รียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้ น
ประถมศึกษาของนกัเรียนและครู 
2. การวิเคราะห์ผูเ้รียนดา้นความสามารถพ้ืนฐาน 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของการพฒันารูปแบบการสอนเพือ่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

1) สมรรถนะท่ีจ าเป็นของผูเ้รียนในยุคศตวรรษท่ี 21  1.ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิต และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี(สพฐ.2551)ความสามารถในการ
คิดและความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสมรรถนะท่ีส าคัญส าหรับการพฒันา
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสร้างสรรค ์เพราะความสามารถในการคิด
อย่างสร้างสรรค์ เป็นการน าไปสู่สร้างองค์ความรู้ โดยการใช้สารสนเทศเพื่อการ
ตดัสินใจเพื่อการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนการเรียนรู้ 
เพื่อใหก้า้วทนัและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง   
2) จากปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ นักเรียนยังขาด
กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ไม่สามารถคิดและแกปั้ญหาโดยใชก้ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนของครูท่ีมีลกัษณะเน้นการบรรยายให้
ความรู้ และผูเ้รียนเป็นผูรั้บความรู้  โดยท่ีไม่ได้มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้เพื่อน าไปใช้แกปั้ญหาท่ีเกิดจากสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั และ
สามารถสร้างสรรค์ช้ินงานท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  โดยครูผูส้อน
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ เพื่อพฒันาพฒันา
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
3) วิชาวิทยาศาสตร์ ตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะท่ีส าคญัในการศึกษาคน้ควา้และ
แกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ไปใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
ดงันั้น การท่ีจะท าใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์จึงตอ้ง
ใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 
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PEACE  
MODEL 

Basic Ability 

Cooperative 
Learning 

Inquiry-Based 
Learning : IBL 

Problem-
Based 

Learning : PBL 

Science 
Technology 
Socity: STS Creative 

Problem 
Solving : CPS 

Innovation 
Science 

Constructivism 

Cognitive & 
Social 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 8 ผลการสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทาง

วทิยาศาสตร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับการพฒันา
รูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทาง

วทิยาศาสตร์ 

 
แนวคิด ทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้ 

ความเป็นมาและความส าคญัของ
การพฒันารูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
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    ผลการพฒันาหลกัการของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์โดยการน าแนวคิดทฤษฎีสรรคส์ร้าง
ความรู้และแนวคิดท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ มาสังเคราะห์เป็นหลกัการของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์  ผลการสังเคราะห์ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 9 ผลการพฒันาหลกัการของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา

อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

 

แนวคิดทฤษฎี 

สร้างความรู้ 

หลักการของรูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 

1)การเ รียนรู้  เ กิดจากการท่ีผู ้เ รียนสร้างความ รู้ ข้ึนเองอย่า ง เ ป็นระบบ โดยผ่าน
กระบวนการวิจัย ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองภายใต้ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของ Piaget ร่วมกับทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky2)การเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 
มุ่งเน้นให้ความส าคญักับการท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนเองอย่างเป็นระบบ โดยใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง กระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ผูเ้รียนมีการปฏิบติักิจกรรมท่ีเน้น
การร่วมมือกันและการแลกเปล่ียนเรียนรู้นักเรียนมีการท างานเป็นกลุ่ม  โดยคละ
ความสามารถพื้นฐาน 3 ระดับ คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ด าเนินการแก้ปัญหา ภายใต้
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน ผู ้สอนมีบทบาทครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
(Facilitating) ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการของรูปแบบการสอนเพื่อให้ผูเ้รียน
เกิดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และทักษะการสร้างนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ โดยครูต้องมีทักษะการใช้ค  าถาม การส่ือสาร การน าเสนอเน้ือหา จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะทั้งการฝึกทกัษะเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 
โดยการให้แนวทาง ช่วยเหลือ แนะน า การฝึกทกัษะอย่างอิสระและการประมวลทกัษะ
รวมทั้งการติดตามการน าไปใชแ้ละปฏิบติั ของผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ดและทัว่ถึงโดยด าเนินการ
จดัการเรียนการสอนตามขั้นตอนดงัน้ีขั้นท่ี 1  น าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P )ขั้น
ท่ี 2  สร้างความสนใจร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน (Engaging : E)ขั้นท่ี 3  วิเคราะห์ 
(Analyzing : A )ขั้นท่ี 4 จ  าแนก(Classifying : C)  ขั้นท่ี 5 ประเมินผล (Evaluating  : E )3) 
การเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานของการใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียน 
เพื่อน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนัของผูเ้รียน 
 

โดยสรุปหลกัการของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์เป็นการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการ
สืบเสาะหาความรู้ การแกปั้ญหาเป็นฐาน ร่วมกบัแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และ สังคม การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์นวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ ท่ีมีการประเมินผลตามสภาพจริง  

 

แนวคิดพ้ืนฐานในการ
พฒันารูปแบบการสอน
เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถในการ
แ ก้ ปั ญ ห า อ ย่ า ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม ท า ง
วทิยาศาสตร์ 

  
 

แนวคิดทฤษฎี 

สร้างความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดพ้ืนฐานในการ
พฒันารูปแบบการสอน
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
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    ผลการพฒันาวตัถุประสงค์ของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์โดยน าหลกัการของรูปแบบการ
สอนมาวิเคราะห์เพื่อเช่ือมโยงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดกบัผูเ้รียน ภายใตห้ลกัการแต่ละขอ้ แลว้น าผล
การวิเคราะห์นั้นมาพฒันาเป็นวตัถุประสงค์ของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนให้มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ดงัแผนภาพท่ี  10 
 
 
 
 
 
 
 

ผลท่ีคาดวา่จะเกิดกบัผูเ้รียน 
 ผูเ้ รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
1.ความสามารถในการคน้พบความจริง 
(Fact Finding  Ability) 
2.ความสามารถในการคน้พบปัญหา 
(Problem Finding Ability) 
3. ความสามารถในการคน้หาแนวคิด  
(Idea FindingAbility) 
4. ความสามารถในการคน้หาค าตอบ 
 (Solution FindingAbility) 
5.ความสามารถในการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ 
( Creating New Challenge Ability 
ผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 

 
แผนภาพท่ี 10 ผลการพฒันาวตัถุประสงค์ของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ จากการวิเคราะห์หลกัการ
ของรูปแบบการสอน 

 
 

หลกัการของรูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมให้
ผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

วตัถุประสงคข์องรูปแบบการสอนเพื่อสอน
เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนใหมี้ความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรม

ทางวทิยาศาสตร์ 
 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่ า งส ร้ างสรรค์และ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
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    ผลการพฒันาขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์โดยน าหลกัการของ
รูปแบบการสอนมาเช่ือมโยงถึงแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมและสนบัสนุน
แนวทางการจดัการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นวิเคราะห์แนวทางในการจดัการเรียนการสอน 
ดงัแผนภาพท่ี 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 11 ผลการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

วตัถุประสงคข์องรูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 

การก าหนดแนวทางในการจดัการเรียนการสอน 

1.ครูให้ผูเ้รียนน าเสนอประเด็นปัญหาส าหรับการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกับความสนใจ
และวิถีชีวิตของผูเ้รียนสร้างแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดม้องเห็นคุณค่า
ของส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ และมีทิศทางท่ีจะเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยาก
เห็นและอยากเรียนรู้ 
 

2.ครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์หรือตั้งค าถามท่ีเกิดข้ึนจากความสงสัย หรือจากความ
สนใจของตวัผูเ้รียนหรือตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่การสืบคน้ข้อมูล เพ่ือแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคโ์ดยให้นกัเรียนร่วมกนัพิจารณาประเดน็ส าคญัของปัญหา  วิเคราะห์และท า
ความเขา้ใจปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือสร้างสรรคน์วตักรรม 
 
3.ครูฝึกให้ผูเ้รียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อน าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ 
กระบวนการสร้างสรรค์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการแสวงหา
แนวคิดในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 
4.ครูฝึกให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปลีย่นเรียนรู้โดยการแสดงรายละเอียดแต่ละขัน้ตอน
ในการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์จ าแนกสิ่งที่เกิดขึน้ในแต่ละขัน้ตอน เพื่อเป็นทางเลือก
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรม 
 
5.ครูให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการสร้างสรรค์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้   เพ่ือสร้างสรรคน์วตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ท่ีเป็นการน าแนวคิดท่ี
ไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ หรือผลงานใหม่ 
 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบ
การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
 
 
 

ขั้นท่ี 1  การน าเสนอปัญหา 
(Presenting Problem: P ) 

ขั้นท่ี 2  การสร้างความ
สนใจร่วมกนัระหวา่งครู

และนกัเรียน  
(Engaging : E) 

ขั้นท่ี 3  การวเิคราะห์  
(Analyzing : A ) 

ขั้นท่ี 4 การจ าแนก 
(Classifying : C) 

ขั้นท่ี 5 การประเมินผล 
(Evaluating  : E ) 

การวัดและประเมินผลการวัดและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตามแนวทางการประเมินตาม
สภาพจริงด้วยการใช้ผู้ประเมินหลายฝ่าย ใช้วิธีการประเมินหลายวิธี ประเมิน
หลายช่วงเวลา และสะท้อนพฤติกรรมของผู้เรียน โดยท าการวัด และประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน 2 ด้าน ได้แก่ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
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    จากแผนภาพท่ี 11 พบวา่รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ประกอบดว้ย กระบวนการจดัการเรียนรู้
ของรูปแบบประกอบดว้ย 5 ขั้น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
    ขั้นที ่1  การน าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P )เป็นขั้นท่ีครูน าเสนอ
ประเด็นปัญหาส าหรับการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้รียนสร้างแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดม้องเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ และมีทิศทางท่ีจะเรียนรู้ 
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากเรียนรู้ 
    ขั้นที่ 2  การสร้างความสนใจร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน (Engaging : 
E) เป็นขั้นท่ีครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์หรือตั้งค  าถามที่เกิดข้ึนจากความสงสัย หรือจากความ
สนใจของตวัผูเ้รียนหรือตั้งค  าถามเพื่อน าไปสู่การสืบคน้ขอ้มูล เพื่อแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดย
ใหน้กัเรียนร่วมกนัพิจารณาประเด็นส าคญัของปัญหา  วิเคราะห์และท าความเขา้ใจปัญหาท่ีตอ้งการ
แกไ้ขหรือสร้างสรรคน์วตักรรม  
    ขั้นที ่3  การวเิคราะห์ (Analyzing : A) เป็นขั้นท่ีครูฝึกใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อน าไปสู่กระบวนการวเิคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค ์กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เพื่อ
การแสวงหาแนวคิดในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
    ขั้นที่ 4 การจ าแนก(Classifying : C)เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการ
คิดวิเคราะห์ กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดย
การแสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์จ าแนกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อเป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
    ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluating  : E )เป็นขั้นที่ครูให้ผูเ้รียนใช้
กระบวนการสร้างสรรค์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ท่ีเป็นการน าแนวคิดท่ีไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่ หรือ
วธีิการใหม่ หรือผลงานใหม่ 
    จากการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  ในขั้น
น้ีเป็นการสังเคราะห์ร่างรูปแบบการสอนท่ี ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาด าเนินการในลกัษณะควบคู่กนัไปทั้ง
ในขั้นการออกแบบ (Design) และขั้นการพฒันา (Development) โดยน าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากขั้น
การวิเคราะห์ (Analysis) : Research1 (R1) ทั้งหมดรวมถึงเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์อง
รูปแบบการสอนมาใช้เป็นฐานคิดในการร่างรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีประกอบด้วยหลกัการวตัถุประสงค์
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ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้วดัและประเมินผลและปัจจยัสนับสนุนซ่ึงได้พฒันาข้ึนตามหลักการ
แนวคิดการตามแบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model ซ่ึงมีการปรับปรุง
จากแนวคิดเดิมของ University of Florida ท่ีด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนให้มีความเป็นระบบ 
(Kruse, 2009: 1)ร่วมกบัแนวคิดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของ Joyce and Weil (Joyce and 
Weil, 2009: 9) และแบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของดิกคแ์คเรยแ์ละแคเรย์ 
(Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8) การวิจยัและพฒันา(Research and Development) (มาเรียม         
นิลพนัธ์ุ, 2555: 230) ร่วมกบัการศึกษาหลกัการแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา รวมไปถึงขอ้มูลจากผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานการพฒันาและการหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการวตัถุประสงคข์ั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้การวดัและการประเมินผลและปัจจยัสนบัสนุนในการน ารูปแบบการสอนไปใชด้งัน้ี 
    ร่างรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  ก่อนการสัมมนาอา้งอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ องค์ประกอบของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา มีรายละเอียดดงัน้ี 
    หลกัการ  
    การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ คือ การท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนเองอย่างมีระบบ โดยอาศยัการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งมีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม
ท่ีเนน้การร่วมมือกนั 
     วตัถุประสงค์  
    เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม
ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
    กระบวนการจัดการเรียนรู้  
    กระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบประกอบดว้ย 5 ขั้น ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี  
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    ขั้นที่ 1  น าเสนอปัญหา (Presentation Problem: P ) เป็นขั้นท่ีครูสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มองเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ และมีทิศทางท่ีจะ
รับรู้ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นในส่ิงท่ีครูน าเสนอ 
    ขั้นที่ 2  ค้นพบปัญหา (Problem Finding: P)  เป็นขั้นที่ครูกระตุน้ให้
นกัเรียนเสนอปัญหา หรือตั้งค  าถามเพื่อน าไปสู่การสืบคน้ขอ้มูล โดยให้นกัเรียนร่วมกนัพิจารณา
ความหมายของปัญหา วิเคราะห์และท าความเขา้ใจกบัประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการแสวงหาค าตอบเก่ียวกบั
สาระท่ีเรียน  
    ขั้นที่ 3  ค้นหาแนวคิด (Idea Finding : I ) เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้นกัเรียนรู้จกั
วธีิการแสวงหาแหล่งขอ้มูล  แนะน าวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    ขั้นที่ 4  ค้นหาค าตอบ (Solution Finding: S)  เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้นกัเรียน
รู้จกัการแสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการแกปั้ญหาโดยระบุผลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน 
เพื่อเป็นทางเลือกท่ีไดเ้ลือกไวไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหา 
    ขั้นที่ 5 การสร้างนวัตกรรม (Innovation Building : I) เป็นขั้นท่ีครูให้
นกัเรียนไดส้ร้างความรู้ดว้ยตนเองเพื่อสร้างสรรค ์นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นการน าแนวคิดท่ี
ไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่ หรือวธีิการใหม่ ผลงานใหม่ 
    การวดัและประเมินผล  
    การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่ง เสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา มีการวดัและประเมินสมรรถนะของผูเ้รียน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
    ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

1. ความสามารถในการคน้พบความจริง (Fact Finding  Ability) หมายถึง 
ความสามารถในการค้นหาข้อมูลจากสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนดไวเ้พื่อการตัดสินและ
พิจารณาสภาพปัญหาท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง 

2. ความสามารถในการคน้พบปัญหา (Problem Finding Ability) หมายถึง 
ความสามารถในการก าหนดปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนและระบุสาเหตุของปัญหา 

3. ความสามารถในการค้นหาแนวคิด (Idea Finding Ability) หมายถึง 
ความสามารถในการคน้หาแนวคิดหรือขอบเขตของปัญหาเพื่อหาวธีิการแกปั้ญหา 
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4. ความสามารถในการคน้หาค าตอบ (Solution Finding Ability) หมายถึง 
ความสามารถในการก าหนดเกณฑ์ท่ีไดม้าตรฐานและการแสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการ
แกปั้ญหาโดยระบุผลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นทางเลือกท่ีไดเ้ลือกไวไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหา 

5. ความสามารถในการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ (Creating New Challenge 
Ability) หมายถึง การน าแนวคิดท่ีไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ เพื่อ
การสร้างสรรคผ์ลงาน 
    นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

1. ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม  
     การก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการพฒันานวตักรรมหมายถึง 
การตั้งวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและมีความเป็นไปได ้การใชแ้นวคิด
หรือทฤษฎีในการพฒันานวตักรรม หมายถึง การใช้แนวคิดหรือทฤษฎีถูกตอ้งตามหลกัวิชา และ
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาการออกแบบพฒันานวตักรรมหมายถึง มีการออกแบบนวตักรรมเป็นไป
ตามแนวคิดหรือทฤษฎีในการพฒันานวตักรรมท่ีก าหนดไว ้และอยา่งเป็นขั้นตอนการสร้างนวตักรรม
หมายถึง ด าเนินการพฒันานวตักรรมอย่างเป็นระบบมีการทดลองและปรับปรุงจนกระทัง่มี
ประสิทธิภาพในเกณฑ์น่าพอใจ การขยายผลการใช้นวตักรรมหมายถึง นวตักรรมท่ีสร้างข้ึน
สามารถน าไปใชแ้ละเผยแพร่ได ้

2. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม  
     การแกปั้ญหาไดต้รงตามวตัถุประสงค ์หมายถึง การแกปั้ญหาไดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์เกิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง 

     การใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรม หมายถึง การประยุกตใ์ชท้รัพยากร
ท่ีมีอยูใ่นการพฒันานวตักรรมไดเ้หมาะสมและคุม้ค่า 

     การส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง นวตักรรม/กระบวนการ 
พฒันานวตักรรม ส่งเสริม กระตุน้ใหน้กัเรียนในกลุ่มคน้ควา้และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจนสามารถ
สร้างนวตักรรมใหม่ได ้

     การน าไปใชห้มายถึง การใชง่้าย สะดวกและมีขั้นตอนการใชไ้ม่ซบัซ้อน 
สามารถน าไปใชไ้ดดี้ 

3. ดา้นความเป็นนวตักรรม 
     ความเป็นนวตักรรม หมายถึง เป็นแนวทาง/แนวคิด/วิธีการ/เคร่ืองมือ ท่ี
ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน และไดผ้ลดี 
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    เง่ือนไขส าคัญในการน ารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 

1. ผูเ้รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความคิดเป็น
ระบบ มีความรับผดิชอบ และมุ่งมัน่ในการท างาน 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

3. สถานการณ์ปัญหา เป็นปัญหาในชีวติประจ าวนั 
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หลักการ  
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ คือ การท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึน
เองอยา่งมีระบบ โดยอาศยัการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองท่ีผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งมีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมท่ีเนน้การร่วมมือกนั 
 
วตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

การวดัผลประเมินผล 
 ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรค ์ 5 ดา้น 
 นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 

Cooperative Learning 

Constructivism 

IBL 

PBL 

STS 

เงือ่นไขส าคญัในการน ารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 
- การจดัการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์มีการใชส่ื้อเทคโนโลยีในขั้นตอนของการจดักิจกรรม 
-กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ให้ความส าคญักบัการร่วมมือการท างานการจดั
กลุ่มผูเ้รียน 
-สถานการณ์ปัญหา เป็นปัญหาในชีวิตประจ าวนั 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 1  น าเสนอปัญหา (Presentation Problem: P ) 
ขั้นท่ี 2  คน้พบปัญหา (Problem Finding: P)   
ขั้นท่ี 3  คน้หาแนวคิด (Idea Finding : I ) 
ขั้นท่ี 4  คน้หาค าตอบ(Solution Finding: S)   

ขั้นท่ี 5 การสร้างนวตักรรม(Innovation Building : I) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CPS Abiltity 

Scientific 
Innovation 

 

P 

P 

I S 

I 

แผนภาพท่ี  12 ร่างรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
             ของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษา (PPISI  Model ) ก่อนการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
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2. ผลการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือประกอบการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา 
  ในการออกแบบและพฒันาผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีมาจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน
ในขั้นตอนท่ี 1มาใชใ้นการออกแบบและพฒันา มีผลดงัน้ี 

2.1 ผลการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือประกอบการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาไดแ้ก่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองประกอบดว้ย 1) คู่มือการใชรู้ปแบบการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 2) แผนการจดัการเรียนรู้และ 3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
การวิจยัและเคร่ืองมือที่ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพประกอบดว้ย 1) ประเด็นการสัมมนาอา้งอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship)และ 2) แบบตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล
การวจิยั (รายละเอียดในภาคผนวกค ) 

2.2 การหาคุณภาพรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา พฒันาข้ึนมีการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเป็นไปได้ของการน าร่างรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาไปใช้จริงด้วยการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) จ  านวน 13 คน เพื่อ
รับรอง “รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม
ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา”ในวนัเสาร์ท่ี 7 มีนาคม เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ 
หอ้งประชุมบณัฑิตศึกษาชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 1 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากรซ่ึงผล
การสัมมนาอา้งผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการสอนให้มีความสมบูรณ์
พร้อมทั้ งรับรองรูปแบบ“รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา” ดงัค ากล่าว บางตอน
จากการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
   “ด าเนินการตามกระบวนการท่ีดีมากขั้นของการจดักิจกรรม 5 ขั้น ในขั้นการ
สร้างนวตักรรม ควรชัดเจน กระบวนการกลุ่ม เคร่ืองมือที่ประเมินควรละเอียด  ในการเพิ่ม
รายละเอียดของเคร่ืองมือกระบวนการสังเคราะห์มาเป็นโมเดลมาอยา่งถูกตอ้ง” อ.ลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย ์
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   “งานสอนเป็นงานท่ีสลบัซับซ้อน  โมเดล ส่ิงที่มองเห็นคือมีความซบัซ้อนมาก
โดยเฉพาะ ป. 3 ให้ไดรั้บการศึกษาท่ีดีในขั้นพื้นฐาน เป็นกระบวนการท่ีมีการใช้ Constructivism, 
Cooperative  learning”  อ.ดร.ชชัวเ์ถาวช์าลี 
   “หลกัการ ปรับภาษา มุ่งเน้นให้ความส าคญักบัผูเ้รียน และโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผ่านการปฏิบติักิจกรรม โมเดลคือผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติั ร่วมมือกนัและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้” ผศ.ดร.มารุต พฒัผล 
   “คู่มือและโมเดล คู่มือควรใช้ค  าง่ายๆ สั้ นๆ และมีรายละเอียด ไม่ฟุ่มเฟือยมา
เกินไป”ศาตราจารย ์พิเศษดร.กาญจนา คุณารักษ ์
   จากการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship)เพื่อรับรอง“รูปแบบการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา”เ ม่ือน าข้อเสนอแนะของผู ้เ ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขจึงได้
องคป์ระกอบของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีช่ือวา่ PEACEModel ซ่ึงประกอบดว้ย 
หลกัการ วตัถุประสงค ์ ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผล และเง่ือนไขการน ารูปแบบ
ไปใชใ้หป้ระสบความส าเร็จ 
   ดงัภาพแสดงการการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship)เพื่อรับรอง
“รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



296 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  1  แสดงการการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship)เพื่อรับรอง“รูปแบบการสอนเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา” วนัท่ี  7 มีนาคม  2558 

 
2.3 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาหลงัจาก
การสัมมนาอ้างอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) แล้วน ารูปแบบการสอนที่ปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองภาคสนาม (Field Tryout) โดย
น าหน่วยการเรียนรู้จ านวน 3 หน่วย 8 แผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีพฒันาข้ึนตามรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/3 จ านวน 22  คนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  ห้องเรียนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงมีลกัษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นระยะเวลา 32 
ชัว่โมง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช้ในสภาพการเรียนการสอนจริงและรวบรวม
ขอ้มูลโดยผูว้ิจยัด าเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนท่ีมีความสามารถพื้นฐานสูงปาน
กลางและต ่าในสัดส่วน 7:8:7 เพื่อให้ผูเ้รียนทดลองใช้นวตักรรมจากนั้นจึงหาค่าประสิทธิภาพ 
(E1/E2) โดยหาค่า E1จากคะแนนท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมระหวา่งเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้และ
หาค่า E2 จากคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
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จากการตรวจสอบการน าไปทดลองใชแ้บบภาคสนาม (Field Tryout)  ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 
81.12 / 80.72 ซ่ึงพบวา่รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษามีประสิทธิภาพสามารถน าไปทดลอง
ใชไ้ดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัผลการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)ดงัภาพแสดงการทดลอง
ภาคสนามของนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี   2 การน ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ

นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาไปทดลองสอนภาคสนาม  
 (Field Tryout) 

 
   จากการน ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ไปทดลองสอน (Field  
Tryout ) พบวา่ สามารถจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ไดต้าม
แผนการเรียนรู้ก าหนดไว ้ แต่การจดัการเรียนรู้บางขั้นตอนที่ผูว้ิจยัจะตอ้งท าการปรับปรุง เพิ่ม
รายละเอียดและใชเ้วลาใหม้ากกวา่ท่ีก าหนดไว ้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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1. การพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ผูว้ิจยัตอ้งมีการเตรียมความพร้อมผูเ้รียน ให้เขา้ใจบทบาทของตนเอง มีการช้ีแจง
รายละเอียด บอกขั้นตอนการท ากิจกรรม แต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 

2. ขั้นตอนท่ี 1   ขั้นการน าเสนอปัญหา ผูว้ิจยั ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมจดัเตรียม
ขอ้มูลให้ชดัเจน  โดยตอ้งให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในขั้นตอนน้ีดว้ย  เช่นการตั้งค  าถาม  การกระตุน้
ใหผู้เ้รียนมีความสงสัยอยากรู้ในประเด็นปัญหา 

3. ขั้นท่ี 2 ขั้นการสร้างความสนใจร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนเป็นการใช้
เทคนิคท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและอยากท่ีจะเรียนรู้อยากเขา้ร่วม
กิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งมีการใชเ้ทคนิควธีิการ เช่น การใชค้  าถามท่ีทรงพลงั  การกระตุน้การ
คิดวิเคราะห์  การให้รางวลั   และตอ้งมีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้อยากรู้อยากเห็น  มีการ
คน้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
   ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ก่อนน าไป
ทดลองใชจ้ริง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในสภาพการเรียนการสอนจริงและ
รวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยัด าเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบภาคสนาม (Field Tryout) น าไป
ทดลองใช้กบันกัเรียนจ านวน  22 คน  ท่ีมีความสามารถพื้นบานสูง ปานกลาง และต ่าในสัดส่วน   
7:8:7 เพื่อให้ผูเ้รียนทดลองใช้นวตักรรมจากนั้นจึงหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยหาค่า E1จาก
คะแนนท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมระหวา่งแผนการเรียนรู้ และการหาค่า E2 จากคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ท าแบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์หลงั
เรียนไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั  81.12/ 80.72 
   ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  ผูว้ิจยัไดป้รับปรุง
แกไ้ขแผนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยในขั้นตอนของการจดักิจกรรม ไดเ้พิ่มขอ้
ค าถามท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในชีวติปัจจุบนัของนกัเรียน มีการสร้างความเขา้ใจ ช้ีแจงรายละเอียด
ขั้นตอนการจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดท้ราบ  และท าการทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้
และประสบการณ์ของผูเ้รียนก่อนการด าเนินกิจกรรม จดัเตรียมส่ืออุปกรณ์ ในการจดัการเรียนรู้ให้
พร้อม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียน ผูว้ิจยัไดรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา คู่มือการ
ใชรู้ปแบบการสอน (ภาคผนวก ข หน้า 375)  แผนการจดัการเรียนรู้ (ภาคผนวก ข  หนา้ 378 )เพื่อ
น าไปใชใ้นสถานการณ์จริงต่อไป 
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   หลังจากนั้ นผู ้วิจ ัยได้น ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีน าไป
ทดลองใช้(FieldTryout)มาปรับปรุงขอ้ความและขั้นตอนในการด าเนินการอีกคร้ังเพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ก่อนน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา  (PEACE  Model)  
   หลกัการ การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ มุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักบัการท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนเองอยา่ง
เป็นระบบ โดยใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง กระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ผูเ้รียน มีบทบาทส าคญัในการ
เรียนรู้ผา่นการปฏิบติักิจกรรมท่ีเนน้การร่วมมือกนัและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   วตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
   กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบประกอบดว้ย 5 
ขั้น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
   ขั้นท่ี 1  การน าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P) เป็นขั้นที่ครูน าเสนอ
ประเด็นปัญหาส าหรับการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้รียนสร้างแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดม้องเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ และมีทิศทางท่ีจะเรียนรู้ 
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากเรียนรู้ 
   ขั้นท่ี 2  การสร้างความสนใจร่วมกนัระหวา่งครูและนกัเรียน (Engaging : E) เป็น
ขั้นท่ีครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์หรือตั้งค  าถามท่ีเกิดข้ึนจากความสงสัย หรือจากความสนใจของ
ตวัผูเ้รียนหรือตั้งค  าถามเพื่อน าไปสู่การสืบคน้ขอ้มูล เพื่อแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยให้นกัเรียน
ร่วมกนัพิจารณาประเด็นส าคญัของปัญหา  วิเคราะห์และท าความเขา้ใจปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือ
สร้างสรรคน์วตักรรม  
   ขั้นท่ี 3  การวิเคราะห์ (Analyzing : A ) เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อน าไปสู่กระบวนการวเิคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค ์กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เพื่อ
การแสวงหาแนวคิดในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 
   ขั้นท่ี 4 การจ าแนก(Classifying : C)  เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการ
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แสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการแกปั้ญหาโดยวิเคราะห์จ าแนกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน 
เพือ่เป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
   ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluating  : E ) เป็นขั้นท่ีครูให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการ
สร้างสรรคก์ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้   เพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ท่ีเป็นการน าแนวคิดท่ีได้ไปใช้ในการแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ 
หรือผลงานใหม่ 
   การวดัและประเมินผล   
   การวดัและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
มีการวดัและประเมินสมรรถนะของผูเ้รียน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
   ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

1. ความสามารถในการค้นพบความจริง(Fact Finding  Ability) หมายถึง  
ความสามารถในการค้นหาข้อมูลจากสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนดไวเ้พื่อการตัดสินและ
พิจารณาสภาพปัญหาท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง  

2. ความสามารถในการคน้พบปัญหา(Problem Finding Ability) หมายถึง 
ความสามารถในการก าหนดปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนและระบุสาเหตุของปัญหา 

3. ความสามารถในการค้นหาแนวคิด (Idea Finding  Ability) หมายถึง 
ความสามารถในการคน้หาแนวคิดหรือขอบเขตของปัญหาเพื่อหาวธีิการแกปั้ญหา 

4. ความสามารถในการค้นหาค าตอบ (Solution Finding Ability) หมายถึง
ความสามารถในการก าหนดเกณฑ์ท่ีไดม้าตรฐานและการแสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการ
แกปั้ญหาโดยระบุผลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นทางเลือกท่ีไดเ้ลือกไวไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหา 

5. ความสามารถในการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่(Creating New Challenge Ability)  
หมายถึง การน าแนวคิดท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ เพื่อการ
สร้างสรรคผ์ลงาน  
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   นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
1. ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม 

    การก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการพฒันานวตักรรม หมายถึง การ
ตั้งวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและมีความเป็นไปไดก้ารออกแบบพฒันา
นวตักรรมหมายถึง มีการออกแบบนวตักรรมเป็นไปตามแนวคิดหรือทฤษฎีในการพฒันานวตักรรม
ท่ีก าหนดไว ้และอยา่งเป็นขั้นตอน 
    การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม หมายถึง มีส่วนร่วมในการพฒันา
นวตักรรมอยา่งเต็มใจ กระตุน้ให้นกัเรียนในกลุ่มคน้ควา้และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจนสามารถ
สร้างนวตักรรมได ้
    การประเมินและสรุปผลหมายถึง ด าเนินการพฒันานวตักรรมอยา่งเป็นระบบมี
การประเมินและสรุปผล 
    การน าเสนอนวตักรรมหมายถึง นวตักรรมที่สร้างข้ึนสามารถน าไปใช้และ
น าเสนอผลงานได ้

2. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 
    การแกปั้ญหาไดต้รงตามวตัถุประสงค์ หมายถึง การแก้ปัญหาไดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์เกิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง 
    การใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ค่า หมายถึง การประยุกต์ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
การพฒันานวตักรรมไดเ้หมาะสมและคุม้ค่า 
    การน าไปใช้หมายถึง การใช้ง่าย สะดวกและมีขั้นตอนการใช้ไม่ซับซ้อน 
สามารถน าไปใชไ้ดดี้ 

3. ดา้นความเป็นนวตักรรม 
    ความเป็นนวตักรรม หมายถึง เป็นแนวทาง/แนวคิด/วธีิการ/เคร่ืองมือ ท่ีไม่เคย
มีหรือปรากฏมาก่อน และไดผ้ลดี 
   เง่ือนไขส าคัญในการน ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ  

1. ผูส้อนมีบทบาทในการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนมี
การใชค้  าถามท่ีสร้างสรรค ์ท่ีทรงพลงั 

2. ผูเ้รียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้และร่วมมือกนั
เพื่อสร้างความรู้ 

3. สถานการณ์ปัญหา ใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน ในชีวติประจ าวนั 
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   หลงัจากนั้นตรวจสอบปรับปรุง/แกไ้ขรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นระถมศึกษา โดยน า
ผลการใช้มาพิจารณาความเหมาะสมตามองค์ประกอบต่างๆโดยเฉพาะองค์ประกอบของขั้นตอน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบการสอน จากการน าไปจดัการเรียนการสอนของการวิจยัแลว้
น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อพิจารณารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาแล้ว
น ามาปรับปรุงแกไ้ขจดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์  ดงัแผนภาพท่ี 13 
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รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

หลกัการ  
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้ความส าคญักบั การท่ีผูเ้รียน
เป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนเองอยา่งเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง กระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ผูเ้รียน มี
บทบาทส าคญัในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบติักิจกรรมท่ีเน้นการร่วมมือ
กนัและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 1  น าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P )  
ขั้นท่ี 2  สร้างความสนใจ (Engageting : E)  
ขั้นท่ี 3  วิเคราะห์ (Analysing : A )  
ขั้นท่ี 4 จ าแนก(Classifying : C)   
ขั้นท่ี 5 ประเมินผล (Evaluating  : E ) 

การวดัผลประเมินผล 
 ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรค ์ 5 ดา้น 
 นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์3 ดา้น 

เงือ่นไขส าคญัในการน ารูปแบบการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 
1.ผูส้อนมีบทบาทในการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนมีการใชค้ าถามท่ีสร้างสรรค ์ท่ีทรงพลงั  
2. ผูเ้รียนใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้และร่วมมือกนัเพ่ือสร้างความรู้ 
3. สถานการณ์ปัญหา ใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน ในชีวิตประจ าวนั 
 

แผนภาพท่ี13 ร่างรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์(PEACE Model)  
                      หลงัการสัมมนาอา้งอิง 
ผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) 

 

CPS 
Abiltity 

Scientific 
Innovatio

n 

 

1.0 

2.0 

3.0 4.0 

5.0 

Presenting Problem 

Engaging 

Analyzing Classifying 

Evaluating 

PBL IBL 

STS 

Constructivism 

Cooperative Learning 
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แผนภาพท่ี 14 หลงัการทดลองภาคสนาม(Field  Tryout) ไดรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา (PEACE Model) 
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2.4 ผลการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา คู่มือการใชรู้ปแบบการสอน  
และแผนการจดัการเรียนรู้ 
   การน าเสนอผลการตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา คู่มือการใช้รูปแบบการสอน และแผนการจดัการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การ
ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญและการตรวจสอบโดยการทดลองสอน (Field Tryout) รายละเอียดผลการ
ตรวจสอบและปรับปรุงมีดงัน้ี 

1. ผลการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ   
    ผลการตรวจสอบรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาและแผนการจดัการ
เรียนรู้  โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5  คน  ปรากฏดงัตารางท่ี 40 
 
ตารางท่ี 40  ผลการประเมินรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์

และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
เฉลีย่ 
(X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ 
เหมาะสม 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของ
รูปแบบการสอน 

    

1 . 1 คว ามชัด เ จนและคว าม
เหมาะสมในการบรรยายความเป็นมา
ของการพฒันารูปแบบ 

 
 

5 

 
 

3.80 

 
 

0.83 

 
 

มาก 
1.2ใช้ภ าษ า เ รี ยบ เ รี ย งคว าม

เป็นมาและความส าคญัของรูปแบบโดย
มีความต่อเน่ือง ท าให้เห็นความชดัเจน
ของรูปแบบการสอน 

 
 
 

5 

 
 
 

4.00 

 
 
 

0.70 

 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี 40  ผลการประเมินรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน(ต่อ) 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
เฉลีย่ 
(X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
เหมาะสม 

2. แนวคิดพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบ
การสอน 

    

      2.1  ความชัดเจนในการบรรยาย
แนวคิดท่ีใช้เป็นพื้นฐานในการพฒันา
รูปแบบ 

 
 

5 

 
 

4.00 

 
 

0.70 

 
 

มาก 
       2.2   ความเหมาะสมในการน า
แนวคิดมาใชใ้นการพฒันารูปแบบ 

 
5 

 
4.40 

 
0.54 

 
มาก 

3.องค์ประกอบของรูปแบบการสอน
เพื่อ ส่ ง เส ริมความสามารถในการ
แ ก้ ปั ญห า อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
นวัตกรรมทางวิทย าศาสต ร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา 

    

       3.1  การก าหนดองค์ประกอบของ
รูปแบบมีความสมบูรณ์ครอบคลุม
ความต้องการจ าเป็นของการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ น วัต ก ร ร ม ท า ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษา 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

4.20 

 
 
 
 

0.83 

 
 
 
 

มาก 

       3 . 2   แ ต่ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ มี
ความสัมพันธ์ สอดคล้องและมีการ
เรียงล าดบัองคป์ระกอบชดัเจน 

 
 

5 

 
 

4.60 

 
 

0.89 

 
 

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 40  ผลการประเมินรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน(ต่อ) 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
เฉลีย่ 
(X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
เหมาะสม 

3.3 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอน ประกอบดว้ย 
1) หลกัการ 
- ความชดัเจนในหลกัการของรูปแบบ 

 
 
 

5 

 
 
 

4.40 

 
 
 

0.89 

 
 
 

มาก 
- ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดพื้นฐานท่ี
น ามาพฒันารูปแบบ 

 
5 

 
4.40 

 
0.89 

 
มาก 

-ความสามารถท่ีจะน ามาใช้เป็นกรอบ
ในการก าหนดสาระ และกิจกรรมการ
เรียนการสอนแสดงให้เห็นถึงจุดเน้น
ในการสอน 

 
 
 

5 

 
 
 

4.60 

 
 
 

0.54 

 
 
 

มากท่ีสุด 
-การใชภ้าษา และการเรียบเรียงถอ้ยค า  
มีความชดัเจน และเขา้ใจง่าย 

 
5 

 
3.80 

 
0.44 

 
มาก 

2) วตัถุประสงค์ 
-ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงค์
กบัหลกัการ 

 
 

5 

 
 

4.60 

 
 

0.54 

 
 

มากท่ีสุด 
-วตัถุประสงค์มีความชัดเจน แสดงถึง
ส่ิงท่ีมุ่งหวงัจะใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน 

 
5 

 
4.60 

 
0.54 

 
มากท่ีสุด 

 -การใชภ้าษา และการเรียบเรียงถอ้ยค า   
มีความชดัเจน และเขา้ใจง่าย 

 
5 

 
4.20 

 
0.44 

 
มาก 
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ตารางท่ี 40  ผลการประเมินรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน(ต่อ) 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
เฉลีย่ 
(X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
เหมาะสม 

3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
-ขั้นตอนการสอนครบถว้น และมีความ
ต่ อ เ น่ื อ ง กั น ท า ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น บ ร ร ลุ
ว ั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม
จุดประสงคก์ารเรียน 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

4.80 

 
 
 
 

0.44 

 
 
 
 

มากท่ีสุด 
-การใช้ภาษาและการเรียบเรียงถอ้ยค า 
มีความชดัเจน และเขา้ใจง่าย 

 
5 

 
4.20 

 
0.44 

 
มาก 

4) การวดัและการประเมินผล 
-การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้ง
กับหลักการและวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบสามารถน าไปปฏิบติัได ้

 
 
 

5 

 
 
 

4.60 

 
 
 

0.54 

 
 
 

มากท่ีสุด 
5)  เง่ือนไขส าคัญในการน ารูปแบบการ
เรียนการสอนไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 
มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก ก า ร 
วตัถุประสงค์ และกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ของรูปแบบถ 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

4.00 

 
 
 
 

0.70 

 
 
 
 

มาก 

รวมทุกด้าน 5 4.30 0.64 มาก 
 
    จากตารางที่ 40 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาพบวา่  โดยภาพรวมมีระดบัความเหมาะสมในระดบัท่ีมาก(X =4.30  และ  S.D.= 
0.64) เม่ือแยกเป็นแต่ละดา้นความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์แนวคิดพื้นฐานในการพฒันา
รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรม         
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ทางวทิยาศาสตร์องคป์ระกอบของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วยหลักการ  วตัถุประสงค์  ขั้นตอน
การจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  และเง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบการสอนไปใช้
ใหป้ระสบความส าเร็จ  มีความเหมาะสมในระดบัท่ีมากเช่นกนั 
 
ตารางท่ี 41 ผลการประเมินคู่มือการใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา    

อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์  โดยผูเ้ช่ียวชาญ  5 คน 
รายการประเมิน คะแน

นเต็ม 
คะแน
นเฉลีย่ 
(X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D) 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. คู่มือมีสาระส าคญัซ่ึงประกอบด้วย
ความเป็นมาและความส าคัญแนวคิด
ทฤษฎี การออกแบบของรูปแบบการ
เรียนการสอน แนวคิดพื้นฐานในการ
พัฒน า รู ป แบบก า ร เ รี ยนก า รสอน
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ
ส อ น ( ห ลั ก ก า ร วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์
กระบวนการจัดการเรียนรู้การวดัและ
ประเมินผล เ ง่ือนไขส าคัญในการน า
รูปแบบการเ รียนการสอนไปใช้ให้
ประสบผลส า เ ร็จ)   ตัวอย่างหน่วย /
แผนการจัดการเ รียน รู้และตัวอย่า ง
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลมี
ความครบถ้วน  และสอดคล้อ งกับ
รูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาก 
2. สาระส าคญัในคู่มือมีความชดัเจนเพียง
พอท่ีจะน า รูปแบบไปใช้แล้วท า ให้
บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ของรูปแบบท่ี
สามารถน าไปปฏิบติัได ้

 
 
 

5 

 
 
 

4.20 

 
 
 

0.83 

 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี 41 ผลการประเมินคู่มือการใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา    
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์  โดยผูเ้ช่ียวชาญ  5 คน(ต่อ) 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
เฉลีย่ 
(X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D) 

ระดับความ
เหมาะสม 

3. ขอ้ควรปฏิบติัก่อนการใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอนมีความชัดเจนเพียงพอ
ส า ห รั บ ก า ร น า ไ ป ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และสามารถท าให้เกิด
ประ สิท ธิ ผล สู ง สุ ดกับผู ้ เ รี ยนตาม
วตัถุประสงค์ของรูปแบบโดยแสดงถึง
จุดเน้นตามบทบาทของครูและนกัเรียน
ท่ีจ าเป็นตอ้งปฏิบติัในการเรียนการสอน
เ พื่ อ น า ไ ป สู่ ก า ร บ ร ร ลุ ผ ล ต า ม
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.40 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.89 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาก 

รวมทุกด้าน 5 4.26 0.85 มาก 
 
    จากตารางท่ี 41 พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อคู่มือการใชรู้ปแบบการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก  ( X = 4.26 และ  S.D.= 085  ) เม่ือแยกแต่ละประเด็นพบวา่
รายละเอียดในคู่มือมีความชดัเจนเพียงพอท่ีจะน ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ไปใชอ้ยา่งไดผ้ล  รายละเอียดในคู่มือท่ี
มีสาระส าคญัซ่ึงประกอบดว้ยความเป็นมาและความส าคญัแนวคิดทฤษฎี การออกแบบของรูปแบบ
การเรียนการสอน แนวคิดพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนองคป์ระกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอน(หลกัการวตัถุประสงค ์กระบวนการจดัการเรียนรู้การวดัและประเมินผล เง่ือนไข
ส าคญัในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใชใ้ห้ประสบผลส าเร็จ)  ตวัอยา่งหน่วย/แผนการจดัการ
เรียนรู้และตวัอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผลมีความครบถว้น และสอดคลอ้งกบั
รูปแบบสาระส าคญัในคู่มือมีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะน ารูปแบบไปใช้แล้วท าให้บรรลุผลตาม
วตัถุประสงคข์องรูปแบบท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดข้อ้ควรปฏิบติัก่อนการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
มีความชัดเจนเพียงพอส าหรับการน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถท าให้เกิด
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ประสิทธิผลสูงสุดกบัผูเ้รียนตามวตัถุประสงค์ของรูปแบบโดยแสดงถึงจุดเน้นตามบทบาทของครู
และนกัเรียนท่ีจ าเป็นตอ้งปฏิบติัในการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์อง
รูปแบบมีความเหมาะสมในระดบัท่ีมากทุกล าดบั 
 
ตารางท่ี 42  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลีย่ 
(X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D) 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. การก าหนดองค์ประกอบของหน่วย/
แผนการจัดการเรียนรู้ 

    

1.1  การก าหนดองค์ประกอบของหน่วย/
แผนครบถ้วนครอบคลุมความต้องการ
จ าเป็นของหน่วย/แผนการจดัการเรียนรู้ 

 
 

5 

 
 

4.40 

 
 

0.54 

 
 

มาก 
1.2 องค์ประกอบภายในหน่วย /แผนมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกันและมีความ
เช่ือมโยง 

 
 

5 

 
 

4.40 

 
 

0.54 

 
 

มาก 
2. องค์ประกอบของหน่วย/แผนการจัดการ
เรียนรู้  

    

  2.1 ช่ือหน่วย/แผนแสดงถึงสาระการเรียนรู้
ไดช้ดัเจน  

 
5 

 
4.40 

 
0.54 

 
มาก 

2.2 เวลาท่ีก าหนดไวใ้นหน่วย/แผนมีความ 
เหมาะสม 

 
5 

 
4.40 

 
0.54 

 
มาก 

2.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้และความเขา้ใจท่ี
คงทน มีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้   

 
5 

 
4.60 

 
0.54 

 
มากท่ีสุด 

   2.4 สาระการเรียนรู้สามารถน าไปสู่การ
บรรลุผลการเรียนรู้และความเขา้ใจท่ีคงทน
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหน่วย/แผน 

 
 

5 

 
 

4.60 

 
 

0.54 

 
 

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 42  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน(ต่อ) 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
เฉลีย่ 
(X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D) 

ระดับความ
เหมาะสม 

   2 .5 การวัดและประเมินผลมีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของรูปแบบการ
เรียนการสอน 

 
 

5 

 
 

4.40 

 
 

0.89 

 
 

มาก 
   2.6 การวดัและประเมินผล ใช้วิธีวดัผล
เหม า ะสมกับก า รพัฒนา ผู ้ เ รี ย น  ด้ า น
คว ามส ามา รถ ในกา รแก้ ปัญหาอย่ า ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

 
 
 

5 

 
 
 

4.40 

 
 
 

0.89 

 
 
 

มาก 
2.7 กิจกรรมการเรียนการสอนมีขั้นตอนท่ี
สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ของ
รูปแบบการเรียนการสอนมีการวัดและ
ประ เ มินผล ท่ี มี เค ร่ือง มือในการวัดผล
เหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการวดัและสามารถ
น าไปสอนได ้

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

4.40 

 
 
 
 
 

0.89 

 
 
 
 
 

มาก 
2.8 การด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ของรูปแบบทั้ง 5 ขั้น (PEACE 
Model)  เ น้ น ก า ร พัฒ น า ผู ้ เ รี ย น   ด้ า น
คว ามส ามา รถ ในกา รแก้ ปัญหาอย่ า ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

4.40 

 
 
 
 

0.89 

 
 
 
 

มาก 
2.9 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ มีความสอดคล้อง
และสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
และพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่ า งส ร้ า งส รรค์ แ ล ะนวัต ก รรมท า ง
วิทยาศาสตร์ ท่ีมีความเหมาะสมกับระดับ
ของผูเ้รียน 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

4.40 

 
 
 
 
 

0.89 

 
 
 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี 42  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน(ต่อ) 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
เฉลีย่ 
(X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D) 

ระดับความ
เหมาะสม 

   2.10  บนัทึกหลงัการเรียนการสอน(เฉพาะ
ในแผนการจดัการเรียนรู้) มีองค์ประกอบท่ี
ส าคญัและจ าเป็นต่อการน าไปแกปั้ญหาและ
ปรับปรุงการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดต่อผูเ้รียน 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

4.40 

 
 
 

 
0.89 

 
 
 
 

มาก 
3.  การใช้ภาษา     
3.1 ภาษามีความกระชับชัดเจนส่ือสาร
เหมาะสมตามวยัของผูเ้รียน 

 
5 

 
3.80 

 
0.44 

 
มาก 

รวมทุกด้าน 5 4.38 0.69 มาก 
 
    จากตารางท่ี 42 พบวา่  ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อแผนการจดัการเรียนรู้โดย
ภาพรวมมีระดบัความเหมาะสมในระดบัมาก (X =4.38 ,S.D.=0.69  )  เม่ือแยกเป็นแต่ละดา้นพบวา่ 
การก าหนดองคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้  ช่ือหน่วยการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้เวลาท่ี
ก าหนดในแผนการจดัการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัมีความเหมาะสม การวดัและ
ประเมินผลมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบการสอนรวมทั้งส่งเสริมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์กิจกรรมการเรียนการสอนมีขั้นตอนท่ี
สอดคลอ้งกบัขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละขั้นตอน
มีความชดัเจนเพียงพอในการน าไปปฏิบติัการสอนได ้การด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ของรูปแบบทั้ง 5 ขั้น (PEACE Model) เน้นการพฒันาผูเ้รียน  ด้านความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ส่ือและแหล่งเรียนรู้ มีความสอดคลอ้งและ
สามารถช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ท่ีมีความเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียนและการใชภ้าษามีความกระชบั
ชดัเจนส่ือสารเหมาะสมตามวยัของผูเ้รียน  ทุกดา้นมีความเหมาะสมในระดบัมากทุกรายการ 
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    จากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัได้ปรับปรุงเน้ือหาส าคญัและความ
เป็นมาของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์โดยเขียนให้มีความชัดเจนข้ึน เตรียมส่ืออุปกรณ์การเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผูเ้รียนมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผูเ้รียนแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีพบและ
เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวนั ปรับเน้ือหาในแผนการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัเวลาและสร้าง
เคร่ืองมือใหค้รอบคลุมการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 
ตอนที ่3  ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
 ในการน ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจ านวน  24  คน ท่ีเรียนวิชา
วทิยาศาสตร์ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรคไ์ปใช ้ผูว้ิจยัจดัการเรียนการ
สอนเพื่อพฒันาผู ้เรียนด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ใหเ้กิดข้ึนพร้อมๆกนั โดยผูว้จิยัท าหนา้ท่ีเป็นครูผูส้อน ด าเนินการจดัการเรียนการสอน
ตามกระบวนการของรูปแบบ 5 ขั้นตอน โดยใชห้น่วยการเรียนรู้ 3 หน่วยการเรียนรู้ประกอบดว้ย
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ครอบครัวหรรษา  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ชมป่าชายเลน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
ของเล่นสร้างสรรคป์ระกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ 8  แผน จ านวน 32 ชัว่โมงแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 1 ชัว่โมงท่ี 1-4 เร่ือง พ่อ แม่ ลูก  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ชัว่โมงท่ี 5-8 เร่ือง การมีชีวิต
รอด แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ชัว่โมงท่ี  9-12 เร่ือง ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 ชัว่โมงท่ี 13-1  เร่ือง ทรัพยากรในทอ้งถ่ินบา้นฉนั  แผนการจดัการเรียนรู้
ท่ี 5 ชัว่โมงท่ี 17- 20 เร่ือง ปัญหาการใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ิน  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 ชัว่โมงท่ี 
21-24 เร่ือง ของเล่นของใช้รอบตวัฉัน แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 ชั่วโมงท่ี 25-28 เร่ือง การ
เปล่ียนแปลงของวสัดุ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 ชัว่โมงท่ี 29-32 เร่ือง ประโยชน์และอนัตรายจาก
การเปล่ียนแปลงวสัดุ ในแต่ละแผนมีกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีครูนกัเรียนมีบทบาทส าคญัในการ
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียน 
 ผูว้จิยัด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ตาม
ขั้นตอน PEACE Model  ทั้ง 5 ขั้นตอน กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี โดยภาพรวมดงัน้ี  
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 ขั้นท่ี 1  การน าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P ) เป็นขั้นท่ีครูน าเสนอประเด็น
ปัญหาส าหรับการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้รียนสร้างแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดม้องเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ และมีทิศทางท่ีจะเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากเรียนรู้ครูผูส้อนสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้
มองเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ และมีทิศทางท่ีจะรับรู้ โดยผูส้อนใชส้ถานการณ์เก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต การสูญพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อนัตราย
จากของเล่นเป็นส่ิงท่ี เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั เช่น ปัญหาน ้ าท่วม ภยัแลง้  จากYou tube  และข่าว
เหตุการณ์ประจ าวนั ให้นกัเรียนฝึกตั้งค  าถาม และบอกสาเหตุของปัญหาในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
นกัเรียนยงัไม่กลา้ท่ีจะตั้งค  าถาม ครูตอ้งกระตุน้ด้วยการเป็นผูถ้ามค าถามและนกัเรียนเป็นผูต้อบ
ค าถามเป็นส่วนใหญ่ ครูตอ้งอธิบาย และสร้างความเขา้ใจกบันกัเรียน โดยการบอกจุดประสงคท่ี์จะ
ท าร่วมกนั เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยท่ีครู
จะตอ้งมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือนกัเรียนเพราะเป็นส่ิงใหม่ส าหรับนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนยงั
ไม่เขา้ใจกระบวนการเท่าที่ควร ครูตอ้งสร้างความมัน่ใจและกระตุน้ให้นกัเรียนอยากมีส่วนร่วม 
โดยใชส้ถานการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีไม่ซบัซอ้นใหน้กัเรียนฝึกคิดแกปั้ญหาร่วมกนั  ใชเ้วลาไม่เกิน  
20 นาที  
 ขั้นท่ี 2  การสร้างความสนใจร่วมกนัระหวา่งครูและนกัเรียน (Engaging : E) เป็นขั้นท่ี
ครูกระตุน้ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์หรือตั้งค  าถามที่เกิดข้ึนจากความสงสัย หรือจากความสนใจของตวั
ผูเ้รียนหรือตั้งค  าถามเพื่อน าไปสู่การสืบคน้ขอ้มูล เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยให้นกัเรียน
ร่วมกนัพิจารณาประเด็นส าคญัของปัญหา  วิเคราะห์และท าความเขา้ใจปัญหาที่ตอ้งการแกไ้ข
หรือสร้างสรรคน์วตักรรม ใหน้กัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์สถานการณ์ โดยระบุเร่ือง และอธิบายสาเหตุ 
ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อนกัเรียนโดยตรง เพื่อให้นกัเรียนเห็นความส าคญั และ
ช่วยกนัหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  
 ขั้นท่ี 3  การวิเคราะห์ (Analyzing : A ) เป็นขั้นที่ครูฝึกให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อน าไปสู่กระบวนการวเิคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค ์กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เพื่อ
การแสวงหาแนวคิดในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นขั้นท่ีครูฝึกให้นกัเรียนรู้จกัวิธีการแสวงหา
แหล่งขอ้มูล  แนะน าวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชก้ระบวนการวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลอง 
การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน โดยให้นกัเรียนเป็นผูสื้บคน้ขอ้มูล
ดว้ยตนเองนกัเรียนเรียนรู้วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลและเพื่อการคน้หาค าตอบ  
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 ขั้นท่ี 4 การจ าแนก(Classifying : C)  เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการแสดง
รายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์จ าแนกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน เพื่อ
เป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์และนวตักรรม ซ่ึงนักเรียนจะเกิดการคน้พบและ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อาจท าได้โดย การบนัทึกผลการทดลอง การอภิปรายผลการทดลอง  การ
สอบถาม  การสัมภาษณ์ การเขียนบนัทึกการเรียนรู้ (Journal Writing) จะท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะใน
การเรียนรู้และสามารถสะทอ้นความคิดใหอ้อกมาเป็นรูปธรรมได ้
 ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluating  : E ) เป็นขั้นที่ครูให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการ
สร้างสรรคก์ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้   เพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ท่ีเป็นการน าแนวคิดท่ีได้ไปใช้ในการแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ 
หรือผลงานใหม่ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ครอบครัวหรรษา  จ านวน 12  ช่ัวโมง ประกอบดว้ย แผนการ
จดัการเรียนรู้ ท่ี 1   พ่อ แม่ลูก, แผนการจดัการเรียนรู้ที 2  การมีชีวิตรอด, แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 
ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดล้อมมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวโดยให้ความรู้พื้นฐานในเร่ืองความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต  
ครอบครัวของนักเรียนการด ารงชีวิตในส่ิงแวดล้อมมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับการท่ี
นกัเรียนไดมี้การทดลอง การสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง (Inquiry- Based Learning)  และการ
เรียนรู้ดว้ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (Science Technology and Society)ท่ีมีการน า
เทคโนโลยสืีบคน้ขอ้มูลเพื่อหาค าตอบ โดยมีการตั้งประเด็นปัญหาเพื่อการคน้หาค าตอบโดยใชเ้ทคนิค
การสอนแบบ (Problem – Based  Learning) 
 นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีไดจ้ากการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ครอบครัวหรรษา 
จ านวน 3   ผลงาน  ของนกัเรียน 3  กลุ่ม คือ 

1. จบัผดิรูปภาพ 
2. สุขาลอยน ้า 
3. เส้ือกนัหนาวอุ่นใจ 
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ภาพท่ี 3 ผูเ้รียนท ากิจกรรมการศึกษาคน้ควา้และการแสวงหาค าตอบดว้ยตนเองภายในแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน 
 
 หน่วยการเรียนรู้ที่  2  ชมป่าชายเลน จ านวน 8 ช่ัวโมง ประกอบดว้ยแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 4  ทรัพยากรในทอ้งถ่ินบา้นฉนั, แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 ปัญหาการใชท้รัพยากร   เป็น
การฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินจงัหวดัสมุทรสาคร ให้นกัเรียนได้
เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยการใชก้ระบวนการวิทยาศาสตร์ในการศึกษาคน้ควา้ การสืบเสาะหา
ความรู้ดว้ยตนเอง (Inquiry- Based Learning)  และการเรียนรู้ดว้ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม (Science Technology and Society)ท่ีมีประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินของตนเอง โดยมี
การตั้งประเด็นปัญหาเพื่อการคน้หาค าตอบโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ (Problem – Based  
Learning) การท างานเป็นกลุ่ม ( Cooperative)การเขา้ใจปัญหา  และหาวธีิการแกปั้ญหา 
 นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีไดจ้ากการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ครอบครัวหรรษา 
จ านวน 3   ผลงาน  ของนกัเรียน 3  กลุ่ม คือ 

1) ตาข่ายกั้นขยะ 
2) รถเก็บขยะ 
3) เคร่ืองดกัไขมนั 
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ภาพท่ี  4   ผูเ้รียนท ากิจกรรมการศึกษาคน้ควา้และการแสวงหาค าตอบดว้ยตนเองเรียนรู้ป่าชายเลน  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ของเล่นสร้างสรรค์ จ านวน 12 ช่ัวโมง ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั
วสัดุรอบตวัท่ีใชท้  าของเล่นของใช ้มีความเขา้ใจสมบติัของวสัดุ ประโยชน์และอนัตรายของวสัดุท่ี
ใชท้  าของเล่นของใช้ โดยการใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการศึกษาคน้ควา้ การสืบเสาะหา
ความรู้ดว้ยตนเอง (Inquiry- Based Learning)  และการเรียนรู้ดว้ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม (Science Technology and Society)ท่ีมีประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินของตนเอง โดยมี
การตั้งประเด็นปัญหาเพื่อการคน้หาค าตอบโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ (Problem – Based  
Learning) การท างานเป็นกลุ่ม ( Cooperative)การเขา้ใจปัญหา  และหาวิธีการแกปั้ญหา สร้างสรรค์
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ได ้
 นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีไดจ้ากการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ของเล่นสร้างสรรค ์
จ านวน 3   ผลงาน  ของนกัเรียน 3  กลุ่ม คือ 

1. รถกระปุก 
2. หลอดดา้ยเคล่ือนท่ี 
3. เปลือกหอยมหศัจรรย ์
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ภาพท่ี 5  ผูเ้รียนใชเ้ทคโนโลย ีในการอออกแบบและสืบคน้ขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  6  ผูเ้รียนน าเสนอ นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
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 โดยภาพรวมแล้วการสอนด้วยรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ท าให้ครู
และนกัเรียนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ร่วมกนัภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม  
นกัเรียนไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นกลา้พูด  กลา้แสดงออก  กล้าซักถาม พร้อมหาค าตอบท่ีมี
เหตุผลประกอบ นกัเรียนไดน้ าเสนอหน้าชั้นเรียนมากข้ึน ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุ่ม
และอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียนมากข้ึน   นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น และสามารถตดัสินใจเลือก 
และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ ดว้ยการแสวงหาความรู้ การสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเองท่ีไดจ้ากการปฏิบติัการร่วมมือกนัท างาน ตามกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์ 
  สอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 
2558จ านวน  3 คน ท่ีสอนวิชา คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  และคอมพิวเตอร์  ซ่ึงผูว้ิจยัสัมภาษณ์ดว้ย
ตนเองอยา่งไม่เป็นทางการ  ท่ีกล่าววา่หลงัจากท่ีผูเ้รียนเรียนดว้ย รูปแบบการสอน PEACE Model 
พบว่าผูเ้รียนสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์มีความคิดสร้างสรรคม์ากข้ึน  
ใชเ้ทคโนโลยีในการออกแบบและสืบคน้ขอ้มูล ได้อย่างต่อเน่ือง มีการใช้ค  าถามท่ีหลากหลายท่ี
เก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบัวชิาท่ีตนเองเรียน และมีการบูรณาการศิลปะและวิทยาศาสตร์ดว้ยการวาด
ภาพส่ือความได ้มีความสนใจและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้  รักการท างานเป็นทีม  รู้จกัการรอคอย  
กลา้พดู กลา้แสดงออก  ดงัภาพท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  7  สัมภาษณ์ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 
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 ผูว้ิจยัได้ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยมี
ผลการวจิยัดงัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ท่ีมีความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกนั  ก่อนและหลงัเรียนตาม
รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้  t-test  แบบ dependent มีผลการทดสอบดงัตารางท่ี 43 
 
ตารางท่ี  43 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3/2   ก่อนและหลงัเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ X  S.D. t-test P 
ภาพรวม ก่อนเรียน  

24 
 

15 
 

6.00 
 

2.06 
 
 

13.99* 
 

 
 

.00 หลงัเรียน  
24 

 
15 

 
9.29 

 
2.82 

 
ความสามารถ
พ้ื น ฐ า น ท า ง
วทิยาศาสตร์สูง 

ก่อนเรียน  
7 

 
15 

 
8.43 

 
1.27 9.17* 

 

 
 

.01 หลงัเรียน  
7 

 
15 

 
12.43 

 
0.53 

 
ความสามารถ
พ้ื น ฐ า น ท า ง
วิทย าศ าสต ร์
ปานกลาง 

ก่อนเรียน  
12 

 
15 

 
5.75 

 
0.75  

15.20* 

 
 

.00 หลงัเรียน  
12 

 
15 

 
9.25 

 
1.35 

 
ความสามารถ
พ้ื น ฐ า น ท า ง
วทิยาศาสตร์ต ่า 

ก่อนเรียน  
5 

 
15 

 
3.20 

 
0.45  

9.00* 

 
 

.00 หลงัเรียน  
5 

 
15 

 
5.00 

 
0.00 

*P<.05 
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  จากตารางท่ี 43  โดยภาพรวมพบวา่ นกัเรียนมีความสามารถดา้นการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคห์ลงัเรียน  (X = 9.29 ,  S.D.= 2.82) ตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน (X = 6.00 ,  
S.D.=2.06) และเม่ือเปรียบเทียบความสามารถในดา้นการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคต์ามความสามารถ
พื้นฐานของนักเรียน ซ่ึงแบ่งออกเป็นกลุ่มต ่า กลุ่มปานกลาง กลุ่มสูงพบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมี
ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคห์ลงัเรียน(X =12.43,  S.D.= 0.53, X =  9.25,  
S.D.= 1.35, X =5.00,  S.D.=0.00) สูงกวา่ก่อนเรียน(X =8.43 ,  S.D.= 1.27 , X =5.75 , S.D.= 0.75, 
X = 3.20 ,  S.D.= 0.44 ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.5 ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 
  ผูว้ิจยัได้น าเสนอกราฟแสดงความสามารถด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดย
ภาพรวม และจ าแนกตามความสามารถพื้นฐาน ดงัแผนภาพ ท่ี15 
 

 
 
แผนภาพท่ี 15 แสดงความสามารถดา้นการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยภาพรวม และจ าแนกตาม     

ความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ 
 

2. ผลการศึกษาพฒันาการความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ต่างกนัท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา มี 3 ระยะไดแ้ก่  ระยะท่ี 1  ระยะท่ี 2  ระยะท่ี 3  ดงัตารางท่ี  44 

0.00

5.00

10.00

15.00
6.00 

8.43 
5.75 

3.20 

9.29 
12.43 

9.25 
5.00 ค่าเฉล่ีย 

ระดับความสามารถพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ 

ความสามารถด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยภาพรวม 
และจ าแนกความสามารถพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 
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ตารางท่ี 44  พฒันาการดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ต่างกนัท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา  

 

กลุ่มทดลอง คะแนนเฉล่ียของความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

  ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 
ภาพรวม X  2.67 3.24 3.74 

S.D. 0.79 0.64 0.56 
ระดบัคะแนน ปานกลาง ปานกลาง สูง 

คว ามส าม า รถพื้ น ฐ านท า ง
วทิยาศาสตร์สูง 

X  3.63 3.97 4.31 
S.D. 0.16 0.29 0.24 

ระดบัคะแนน สูง สูง สูง 
คว ามส าม า รถพื้ น ฐ านท า ง
วทิยาศาสตร์ปานกลาง 

X  2.57 3.18 3.73 
S.D. 0.28 0.22 0.23 

ระดบัคะแนน ปานกลาง ปานกลาง สูง 
คว ามส าม า รถพื้ น ฐ านท า ง
วทิยาศาสตร์ต ่า 

X  1.56 2.36 2.96 
S.D. 0.33 0.33 0.46 

ระดบัคะแนน ต ่า ต ่า ปานกลาง 
 

   จากตารางท่ี 44 พบวา่ ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นภาพรวม 
และจ าแนกตามความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษามีพฒันาการสูงข้ึนจากระดบัปานกลางเป็นระดบัสูง โดยระยะท่ี 1 และ
ระยะท่ี 2 อยูใ่นระดบัปานกลาง และระยะท่ี 3 อยูใ่นระดบัสูง มีคะแนนเฉล่ีย (X =2.67, S.D.=0.79 
และX =3.24, S.D.=0.64, X =3.74, S.D.=0.56 ทั้ ง น้ีนัก เ รียนทุกกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึนจากระยะท่ี 1 ถึงระยะท่ี 3 ตามล าดบั ดงันั้น 
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกนัท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
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ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ มีพฒันาการดา้นความสามารถในการแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรคใ์นระยะท่ี 1  ถึงระยะท่ี 3   
   ผูว้ิจ ัยได้น าเสนอกราฟแสดงพฒันาการความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคใ์นภาพรวม และจ าแนกตามความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ ดงัแผนภาพท่ี 16 
 

 
 
แผนภาพท่ี 16  แสดงพฒันาการดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ของนกัเรียนท่ีมี                    

ความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ต่างกนั 
 

  ผูว้ิจยัได้ศึกษาพฒันาการความสามารถด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ จ  าแนกเป็นรายดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ ดงั
ตารางท่ี 45 

0
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1.5
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2.5
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4.5

2.67 

3.63 

2.57 

1.56 

3.24 

3.97 

3.18 

2.36 

3.74 
4.31 

3.73 

2.96 

ค่าเฉล่ีย 

ระดับความสามารถพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ 

พัฒนาการด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
ของนักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานต่างกัน 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 
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ตารางท่ี 45 ผลการวิเคราะห์พฒันาการความสามารถด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เ รียนตามรูปแบบการสอนเพื ่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ จ  าแนกเป็นรายดา้น 

 
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 

ภาพรวม ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

 ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 ความสามารถสูง ความสามารถปานกลาง ความสามารถต ่า 

1.ความสามารถในการคน้พบความจริง 
(Fact Finding  Ability) 

ระยะท่ี1 ระยะท่ี2 ระยะท่ี3 ระยะท่ี1 ระยะท่ี2 ระยะท่ี3 ระยะท่ี1 ระยะท่ี2 ระยะท่ี3 

X  3.50 4.54 4.83 5.00 5.00 5.00 3.17 4.75 5.00 2.00 3.00 3.67 

S.D. 1.10 0.32 0.48 0.00 0.00 0.00 0.39 0.45 0.00 0.45 1.10 0.84 
ระดบัคะแนน สูง สูงท่ีสุด สูงท่ีสุด สูงท่ีสุด สูงท่ีสุด สูงท่ีสุด ปานกลาง สูงท่ีสุด สูงท่ีสุด ต ่า ปานกลาง สูง 

2.ความสามารถในการคน้พบปัญหา 
(Problem Finding Ability) 

X  2.79 3.58 4.38 3.86 4.57 5.00 2.67 3.42 4.33 1.67 2.50 3.33 

S.D. 0.93 0.88 0.65 0.38 0.53 0.00 0.49 0.51 0.49 0.55 0.55 0.55 
ระดบัคะแนน ปานกลาง สูง สูง สูง สูงท่ีสุด สูงท่ีสุด ปานกลาง ปานกลาง สูง ต ่า ปานกลาง ปานกลาง 

3. ความสามารถในการคน้หาแนวคิด 
 (Idea Finding  Ability 

X  2.54 3.13 3.54 3.29 4.00 4.29 2.50 3.00 3.42 1.83 2.33 2.83 

S.D. 0.78 0.74 0.78 0.49 0.58 0.49 0.52 0.00 0.51 0.55 0.45 0.84 
ระดบัคะแนน ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต ่า ต ่า ปานกลาง 

4. ความสามารถในการคน้หาค าตอบ  
(Solution Finding Ability 

X  2.46 2.75 3.04 3.14 3.43 3.86 2.50 2.67 2.92 1.83 2.00 2.50 

S.D. 0.78 0.68 0.75 0.38 0.53 0.69 0.52 0.49 0.29 0.55 0.00 0.84 
ระดบัคะแนน ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต ่า ต ่า ปานกลาง 

5.ความสามารถในการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม ่
( Creating New Challenge Ability)   

X  2.04 2.21 2.92 2.86 2.86 3.43 2.00 2.08 3.00 1.00 2.17 2.50 

S.D. 0.69 0.66 0.78 0.38 0.69 0.53 0.00 0.29 0.79 0.00 0.55 0.00 
ระดบัคะแนน ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต ่า ต ่า ปานกลาง ต ่าท่ีสุด ต ่า ปานกลาง 

 
รวม 

X  2.67 3.24 3.74 3.63 3.97 4.31 2.57 3.18 3.73 1.56 2.36 2.96 

S.D. 0.79 0.64 0.56 0.16 0.29 0.24 0.28 0.22 0.25 0.33 0.33 0.46 
ระดบัคะแนน ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูง สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง ต ่า ต ่า ปานกลาง 
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   จากตารางท่ี 45 ในภาพรวมพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ มีความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัสูง (X =3.74, S.D.=0.56) และเม่ือพิจารณาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในแต่ละองค์ประกอบพบว่า นักเรียนมีความสามารถอยู่ใน
ระดบัสูงท่ีสุดในด้านความสามารถในการคน้พบความจริง โดยมีคะแนนเฉล่ียของความสามารถ  
(X =4.83, S.D.=0.48) รองลงมานกัเรียนมีความสามารถในระดบัสูงในดา้นความสามารถในการ
คน้พบปัญหา (X =4.38, S.D.=0.65) และความสามารถในการคน้หาแนวคิด (X =3.54, S.D.=0.78) 
และนกัเรียนมีความสามารถในระดบัปานกลางดา้นความสามารถในการคน้หาค าตอบ,(X =3.04, 
S.D.=0.75) และความสามารถในการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ตามล าดบั, (X =2.92, S.D.=0.78)  
   เม่ือพิจารณาตามความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนตาม
รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์พบว่า กลุ่มความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สูง มีคะแนนเฉล่ียดา้นการคน้หา
ความจริงและความสามารถในการคน้พบปัญหาสูงท่ีสุด(X =5.00, S.D.=0.00, X =5.00, S.D.=0.00) 
รองลงมา ดา้นความสามารถในการคน้หาแนวคิดและความสามารถในการคน้หาค าตอบมีคะแนน
เฉล่ียระดบัสูง (X =4.29, S.D.=0.49, X =3.86, S.D.=0.69)และความสามารถในการสร้างสรรค์
แนวคิดใหม่ มีคะแนนเฉล่ียระดบัปานกลาง(X =3.43, S.D.=0.53) และกลุ่มความสามารถพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ปานกลาง มีคะแนนเฉล่ียดา้นการคน้หาความจริงสูงท่ีสุด(X =5.00, S.D.=0.00 ) 
รองลงมา ความสามารถในการคน้พบปัญหามีคะแนนเฉล่ียระดบัสูง(X =4.33, S.D.=0.49) และ
ความสามารถในการคน้หาแนวคิด ความสามารถในการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่และความสามารถ
ในการคน้หาค าตอบ มีคะแนนเฉล่ียระดบัปานกลาง(X =3.42, S.D.=0.51, X =3.00, S.D.=0.79และ 
X =2.92, S.D.=0.29) ตามล าดบั  และกลุ่มความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต ่า มีคะแนนเฉล่ีย
ของความสามารถในการคน้หาความจริงมากท่ีสุดโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับสูง (X =3.67, 
S.D.=0.84) รองลงมาคือความสามารถในการคน้พบปัญหา ความสามารถในการคน้หาแนวคิด 
ความสามารถในการคน้หาค าตอบและความสามารถในการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ มีคะแนนเฉล่ีย
ระดบัปานกลาง (X =3.33, S.D.=0.55 , X =2.83, S.D.=0.84, X =2.50, S.D.=0.84 และ X =2.50, 
S.D.=0.00 ) ตามล าดบั 
 
 



327 
 

 

3. นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในช่วงระหว่างการเรียน 3 ระยะตาม
รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรม
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา    
   ผูว้ิจยัได้ศึกษาพฒันาการนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนตาม
รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นรายกลุ่ม โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จาก
การประเมินนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์เป็นรายกลุ่ม  จากผูป้ระเมิน 3  ฝ่าย คือ กลุ่มตนเอง กลุ่ม
เพื่อน และผูส้อน ดว้ยแบบประเมินนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ตามช่วงระหวา่งการเรียนการสอน 3 
ระยะ  
ตารางท่ี 46 รายช่ือและจ านวนนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์เป็นรายกลุ่ม ตามช่วงระหวา่งการเรียน           

การสอน 
 

กลุ่มที ่ ช่ือนวตักรรม 
ระยะที ่1 ช่ัวโมงที ่1-12 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 
ครอบครัวหรรษา 

ช่ือนวตักรรม 
ระยะที ่2 ช่ัวโมงที ่13-20 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 

ชมป่าชายเลน 

ช่ือนวตักรรม 
ระยะที ่3 ช่ัวโมงที ่21-32 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 
ของเล่นสร้างสรรค์ 

 
1 

 
จบัผดิรูปภาพ 

 
ตาข่ายกั้นขยะ 

 
รถกระป๋อง 

 
 

2 
 

สุขาลอยน ้า 
 

รถเก็บขยะ 
 

หลอดดา้ยเคล่ือนท่ี 
 

 
3 

 
เส้ือกนัหนาวอุ่นใจ 

 
เคร่ืองแยกไขมนั 

 
เปลือกหอยมหศัจรรย ์

 
 
   จากตารางที่ 46 พบว่านวตักรรมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม โดย
ภาพรวมมีจ านวน  15  ผลงานและจ าแนกตามช่วงระยะระหวา่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะท่ี 1 ชัว่โมงท่ี 1-12 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ครอบครัวหรรษา  3  ผลงาน ระยะท่ี 2 ชัว่โมงท่ี 13-20  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ชมป่าชายเลน 3  ผลงาน ระยะท่ี 3 ชัว่โมงท่ี 21-32 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3       
ของเล่นสร้างสรรค ์3  ผลงาน 
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ตารางท่ี 47 ผลการประเมินนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนเป็นรายกลุ่ม โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 
 

องคป์ระกอบของ 
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

คะแนนเตม็ ระยะท่ี 1 
ชัว่โมงท่ี 1-12 

ระยะท่ี 2 
ชัว่โมงท่ี 13-20 

ระยะท่ี 3 
ชัว่โมงท่ี 21-32 

X  S.D. ร้อยละ 
% 

แปลผล X  S.D. ร้อยละ 

% 
แปลผล X  S.D. ร้อยละ 

% 
แปลผล 

ดา้นกระบวน 
การพฒันานวตักรรม 

 
30 

 
22.67 

 
0.96 

 
75.56 

 
ปานกลาง 

 
25.33 

 
0.96 

 
84.43 

 
ดี 

 
26.50 

 
0.88 

 
88.33 

 
ดี 

ดา้นคุณค่าและประโยชนข์อง
นวตักรรม 

 
18 

 
11.58 

 
2.01 

 
64.33 

 
พอใช ้

 
13.75 

 
0.90 

 
76.38 

 
ปานกลาง 

 
16.25 

 
1.22 

 
90.27 

 
ดีมาก 

 
ดา้นความเป็นนวตักรรม 

 
12 

 
5.67 

 
2.01 

 
47.25 

ควร
ปรับปรุง 

 
6.50 

 
1.98 

 
54.16 

ควร
ปรับปรุง 

 

 
8.67 

 
1.52 

 
72.20 

 
พอใช ้

 
โดยรวม  3 ด้าน 

 
60 

 
40.00 

 
4.11 

 
66.66 

 
พอใช้ 

 
45.58 

 
3.06 

 
75.96 

 
ปานกลาง 

 
51.00 

 
2.47 

 
85.00 

 
ด ี
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   จากตารางท่ี 47 พบว่า นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม ท่ี
เรียนโดยใชรู้ปแบบการสอน PEACE  Model โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 85.00 และ
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนมีองคป์ระกอบดา้นคุณค่าและ
ประโยชน์ของนวตักรรม อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 90.27 รองลงมาด้านกระบวนการพฒันา
นวตักรรม อยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 88.33 และดา้นความเป็นนวตักรรม เป็นอนัดบัสุดทา้ย อยูใ่นระดบั
พอใช ้ร้อยละ 72.20 
   จากผลการประเมินนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนเป็นรายกลุ่ม โดย
ภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น ตามช่วงระหวา่งการเรียนการสอน 3  ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ชัว่โมงท่ี 
ท่ี 1-12 ระยะท่ี 2 ชัว่โมงท่ี 13-20  ระยะท่ี 3 ชัว่โมงท่ี 21 -  32 มีพฒันาการข้ึน จากระดบัพอใช ้ เป็น
ระดบั ดี โดยระยะท่ี 1  ระดบัพอใช ้ ร้อยละ 66.66   ระยะท่ี 2-3  ระดบัปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 
75.96 และระดบัดี ร้อยละ 85.00  ตามล าดบั ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ผูว้ิจยัน ามาเปรียบเทียบ
ดงัภาพท่ี  17 

 

 
 
แผนภาพท่ี 17 ผลการประเมินนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์จ าแนกเป็นรายดา้นและตามระยะเวลา 
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ดา้นกระบวนการ ดา้นคุณค่า ดา้นความเป็นนวตักรรม 

75.56 

64.33 

47.25 

84.43 

76.38 

54.16 

88.33 90.27 

72.20 

ร้อยละ 

นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ รายด้าน  

เปรียบเทยีบผลการประเมนินวตักรรมวทิยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม 
ตามช่วงระหว่างการเรียนการสอน 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 
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4. ผลการสะท้อนความรู้ของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา   
   โดยผูว้ิจยัวิเคราะห์จากแบบบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน  (Journal Writing)  ท่ี
นกัเรียนเขียนในระหวา่งการเรียน ในหน่วยการเรียนรู้ ทั้ง 3 หน่วย คือ หน่วยท่ี 1 ครอบครัวหรรษา 
หน่วยท่ี 2 ชมป่าชายเลน หน่วยท่ี 3  ของเล่นสร้างสรรค ์โดยมีแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 8  แผน  
ใช้เวลาเรียนทั้งหมด  32 ชั่วโมง ดงัน้ี แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ชัว่โมงท่ี 1-4 เร่ือง พ่อ แม่ ลูก, 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ชัว่โมงท่ี 5-8เร่ือง การมีชีวิตรอด,แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ชัว่โมงท่ี  9-12 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม,แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 ชัว่โมงท่ี 13-16 เร่ือง 
ทรัพยากรในท้องถ่ินบ้านฉัน, แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5ชั่วโมงท่ี 17-20 เร่ือง ปัญหาการใช้
ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน, แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 ชัว่โมงท่ี  21-24 เร่ือง ของเล่นของใชร้อบตวัฉนั, 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 ชัว่โมงท่ี 25-28  เร่ือง การเปล่ียนแปลงของวสัดุ, แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 
8 ชัว่โมงท่ี 29-32 เร่ือง ประโยชน์และอนัตรายจากการเปล่ียนแปลงวสัดุ   ดงัตารางท่ี 48 
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ตารางท่ี  48  การวเิคราะห์แบบบนัทึกการเรียนรู้  (Journal Writing)  
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ ส่ิงทีเ่ป็นแนวคิดใหม่ ส่ิงทีส่ามารถท าได้ วเิคราะห์แบบบันทกึ(Journal 

Writing) 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1  
ครอบครัวหรรษา 

ได้เรียนรู้เก่ียวกับพันธุกรรมของ
ส่ิงมีชีวติ 
-เราเกิดมาจากพ่อแม่ ตอ้งมีลกัษณะ
เหมือนพอ่แม่   
- ส่ิงมีชีวิตตอ้งมีการปรับตวัเขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เพ่ือให้เรามีชีวิต
อยู่รอด เช่น ปลาตีนมีครีบ ใช้เดิน
ในดินเลน , ยีราฟคอยาว เพ่ือกิน
ยอดใบไม้  หมีขั้ วโลกเหนือมีขน
ยาวหนา  เพ่ือปกป้องร่างกายให้
อุ่นๆ 
- เ ม่ื อ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ถู ก ท า ล า ย 
ส่ิงมีชีวติอยูไ่ม่ได ้
เช่น ไดโนเสาร์ สูญพนัธ์ 

-ลกัษณะท่ีถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่
ลูก คือ ลูกทุกคนต้อง มี รูป ร่ าง
หน้าตาเหมือนหรือคล้ายพ่อกับ
แ ม่   ส่ิ ง มี ชี วิ ต ทุ กช นิด มี ก า ร
ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
- การคดัเลือกและพฒันาสายพนัธ์ุ 
ท าใหไ้ดพ้นัธ์ุใหม่ท่ีดีกวา่พอ่แม่ 
- การผสมพนัธ์ุววั ต่างสายพนัธ์ุ
เพื่อใหไ้ดว้วัท่ีแขง็แรงตวัโต 
- การผสมพนัธ์ุขา้ว 
- พืช สตัวต์อ้งมีการปรับตวัให้เขา้
กบัสภาพแวดลอ้มเพ่ือการมีชีวิต
รอด  เช่น กระบองเพชรมีหนาม  

สงัเกตความแตกต่างของส่ิงมีชีวติ 
- การตั้งค  าถาม  
-การคน้ควา้หาค าตอบ 
-บอกลกัษณะของส่ิงมีชีวติ  
- ทดลอง สงัเกตการปรับตวัของพืช 
เช่น ต าลึง ผกักระเฉด  ผกัตบชวา  
- สรุปการทดลองได ้
- น าเสนอผลการทดลอง  

- นกัเรียนมีการร่วมมือกนัท างานเป็น
กลุ่ม มีความคิดวิ เคราะห์จ าแนก
แยกแยะ และอภิปราย สาเหตุของ
ปัญหา จัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา เขา้ใจวิธีการท่ีจะแกไ้ขปัญหา
ท่ีจะน าไปสู่การคิดวิธีการแกปั้ญหาท่ี
มีความหลากหลายและแปลกใหม่จน
สามารถค้นพบแนวทางในการ
แ ก้ ปั ญ ห า  แ ล ะ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ได ้ 
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ตารางท่ี  48  จากการวเิคราะห์แบบบนัทึกการเรียนรู้  (Journal Writing) (ต่อ) 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ ส่ิงทีเ่ป็นแนวคิดใหม่ ส่ิงทีส่ามารถท าได้ วิเคราะห์แบบบันทึก(Journal 

Writing) 
 เห็นจากซากฟอสซิล เ พ่ื อ ล ด ก า ร ค า ยน ้ า  ท่ี อ ยู่ ใ น

ทะเลทราย     
ตน้โกงกางมีรากค ้ายนั 
ซากฟอสซิล คือซากของส่ิงมีชีวิต
ท่ีตายแล้วและถูก รักษาไว้ใน
สภาพหิน 
-ถ้าส่ิงมีชีวิตปรับตัวไม่ได้ก็จะ
ตาย  

  

หน่วยการเรียนรู้ที ่2  
ชมป่าชายเลน 

ทรัพยากรธรรมชาติในท้อง ถ่ิน
จงัหวดัสมุทรสาคร 
-ป่าชายเลน 
- สตัวน์ ้ า 
-ทะเล 
 -ปัญหาขยะท่ีไหลลงสู่ทะเล 

ความแตกต่างของป่าชายเลน และ
ป่าบก 
สตัวท่ี์อาศยัอยูใ่นป่าชายเลน  เช่น  
ปูแสม  ลิงแสม ปลาตีน นก 
พืชท่ีอาศยัในป่าชายเลน 
ตน้โกงกาง  ตน้แสม 
-การท าแนวกั้นขยะ 

ช่วยกนัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
ไม่ท้ิงขยะลงแม่น ้ า ไม่ท าลายตน้ไม ้
ไม่รังแกสตัว ์
ประหยดัน ้ า 
ประหยดัไฟ 
การเดินแทนการใชร้ถยนต ์การป่ัน
จกัรยาน 
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ตารางท่ี  48  การวเิคราะห์แบบบนัทึกการเรียนรู้  (Journal Writing) (ต่อ) 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ ส่ิงทีเ่ป็นแนวคดิใหม่ ส่ิงทีส่ามารถท าได้ วเิคราะห์แบบบันทกึ(Journal Writing) 

หน่วยการเรียนรู้ที ่3  
ของเล่นหรรษา 

-ของเล่น ของใช้บางชนิด
ท าจากวสัดุชนิดเดียว บาง
ชนิดท าจากวสัดุหลายชนิด  
วสัดุแต่ละประเภทมีสมบติั
แตกต่างกนั 
-การเปล่ียนแปลงของวสัดุ 
ท่ีท าให้เกิดอันตราย และ
เกิดประโยชน์ 

การน า ว ัส ดุ เ ห ลื อ ใช้ม า
ประดิษฐข์องเล่น  
 การท่ีรถเคล่ือนท่ีได้จาก
มอเตอร์ และพลังงานจาก
ถ่านไฟฉาย พลังงานจาก
แม่เหลก็   
ลอ้รถจากวสัดุต่างประเภท
กนัท าให้รถเคล่ือนท่ีได้ไม่
เท่ากนั 

ก า ร น า ค ว า ม รู้ ท า ง
วิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์ของ
เล่น การน าส่ิงของเหลือใช ้
มาประดิษฐข์องเล่น เช่น 
สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ  
การออกแบบของเล่น จาก
คอมพิวเตอร์  
การว า งแผนการท า ง าน
ร่วมกนั  
การระดมความคิด  
การร่วมมือกนัท างาน  
1.ร ถ จ า ก ล่ อ ง พ ล า ส ติ ก 
เค ล่ื อน ท่ีโดยใช้มอ เตอ ร์
ไฟฟ้า  มีฝาขวดเป็นลอ้  
2.รถจากแผ่นพลาสติก  มี
หลอดดา้ยเป็นลอ้ และ 
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ตารางท่ี   48 การวเิคราะห์แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้  (Journal Writing)  (ต่อ) 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ ส่ิงทีเ่ป็นแนวคิดใหม่ ส่ิงทีส่ามารถท าได้ วเิคราะห์แบบบันทกึ(Journal Writing) 
   มอเตอร์ในการเคล่ือนท่ี  

ใช้ถ่านไฟฉายในการให้
พลงังาน 
3. เปลือกหอยมหศัจรรย ์
ท าจากเปลือกหอยเชลล ์
และน าแม่เหล็กมาติดเป็น
การใช้พลังงานแม่เหล็ก
ในการดึงดูดส่ิงของ 
- การเลือกของเล่นท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดอนัตราย  

- การเลือกวสัดุมา
ประดิษฐข์องเล่น 
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 จากตารางท่ี 48  พบว่านกัเรียนมีการร่วมมือกนัท างานเป็นกลุ่ม มีความคิดวิเคราะห์
จ าแนกแยกแยะ และอภิปราย สาเหตุของปัญหา จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา เขา้ใจวิธีการท่ีจะ
แก้ไขปัญหาท่ีจะน าไปสู่การคิดวิธีการแก้ปัญหาท่ีมีความหลากหลายและแปลกใหม่จนสามารถ
คน้พบแนวทางในการแกปั้ญหา และสามารถสร้างนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ได ้
 
ตอนที่ 4 ผลการขยายผลรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

1. การขยายผลรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการ
ขยายผลรูปแบบการสอนในคร้ังมี จ  านวน 2  โรงเรียน  1.  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/2 โรงเรียนวดั
ราษฎร์รังสรรค ์จ านวน นกัเรียน  29 คน   จงัหวดัสมุทรสาคร  2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/4 
โรงเรียนสุพรรณภูมิ  จงัหวดัสุพรรณบุรี  จ  านวน นักเรียน  49  คน   โดยนักเรียน มีความรู้
ความสามารถไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูส้อนเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงผูว้ิจยัท าการศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรม
ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ในภาพรวม 
  ค าถามทีใ่ช้ในการวจัิย 
  รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มขยายผลการวิจยัมีประสิทธิผลเป็น
อยา่งไร 
  วตัถุประสงค์การวจัิย 
  เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
กลุ่มขยายผลรูปแบบการสอนโดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคก่์อนและหลงัเรียน
ของนักเรียนกลุ่มขยายผลตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

2. เพื่อศึกษานวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มขยายผล
หลงัเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
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  สมมติฐานการวจัิย 
  ในการขยายผลรูปแบบการสอนคร้ังน้ีผูว้จิยัตั้งสมมติฐานไวด้งัน้ี 

1. นักเรียนกลุ่มขยายผลตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2. นักเรียนกลุ่มขยายผลตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ มีนนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดบัดี 
  ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียน
กลุ่มขยายผล นกัเรียนชั้น ป. 2/2 ท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนก่อนและหลงัเรียนวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช ้ t-test  แบบ  dependent  
 
ตารางท่ี  49 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคก่์อนและหลงัการเรียนตาม

รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาของนักเรียนกลุ่มขยายผล
นกัเรียนชั้น ป. 2/2  โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์

 
นกัเรียนชั้น 
ป. 2/2 

N คะแนน
เตม็ 

X  S.D. t-test P 

ก่อนเรียน 29 5 2.45 0.50 10.71* .00 
หลงัเรียน 29 5 4.14 0.70 

                  *P <  .05 
 
   จากตารางท่ี 49 พบวา่นกัเรียนกลุ่มขยายผลนกัเรียนชั้น ป. 2/2  มีความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์ลงัเรียน  (X =4.14 , S.D.= 0.70  ) ตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน        

(X =  2.45, S.D= 0.50 )อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1  
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ภาพท่ี  8   การขยายผลรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์

และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี2/2  
 
ตารางท่ี 50 ผลการวเิคราะห์ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ แยกเป็นรายดา้น  
ความสามารถในการแกปั้ญหา 

อยา่งสร้างสรรค ์
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉล่ีย 

X  

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดบัความสามารถ 

1.ความสามารถในการคน้พบ
ความจริง 

(Fact Finding  Ability) 

 
5 

 
4.86 

 
0.44 

 
สูงท่ีสุด 

2.ความสามารถในการคน้พบ
ปัญหา 

(Problem Finding Ability) 

 
 

5 

 
 

3.97 

 
 

1.32 

 
 

สูง 
3. ความสามารถในการคน้หา
แนวคิด (Idea Finding  Ability 

 
5 

 
3.53 

 
1.22 

 
สูง 

4. ความสามารถในการคน้หา
ค าตอบ  

(Solution Finding Ability) 

 
5 

 
3.28 

 
1.25 

 
ปานกลาง 

 5.ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
สร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ 
( Creating New Challenge Ability) 

 
 

5 

 
 

2.62 

 
 

1.15 

 
 
ต ่า 

ภาพรวม 5 3.66 1.08 สูง 
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   จากตารางท่ี 50 โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความสามารถดา้นการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรคร์ะดบัสูง   (X = 3.66 ,  S.D.= 1.08 ) และเม่ือพิจารณาความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นแต่ละองคป์ระกอบพบวา่ นกัเรียนมีความสามารถอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด
ในด้านความสามารถในการค้นพบความจริง โดยมีคะแนนเฉล่ียของความสามารถ ( X =4.86 
S.D.=0.44) รองลงมานกัเรียนมีความสามารถในการคน้พบปัญหาและความสามารถในการคน้หา
แนวคิดระดบัสูง  ( X =3.97, S.D.=1.32),(X =3.53, S.D.=1.22)และนกัเรียนมีความสามารถใน
ระดับปานกลางคือความสามารถในการค้นหาค าตอบตาม  (X =3.28, S.D.=1.25) ส่วน
ความสามารถในการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียของความสามารถโดยอยู่ใน
ระดบัต ่า (X =2.62, S.D.=1.15)  
 

 
   
แผนภาพท่ี  18  แสดงความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ยกเป็นรายดา้น 
 

2. นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษา    
   ผูว้ิจยัได้ศึกษานวตักรรมทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มขยายผล
โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ ท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5
3.66 

4.86 

3.97 
3.53 3.28 

2.62 

ค่าเฉลี่ย 

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

เปรียบเทยีบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  จ าแนกรายด้าน 
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อย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นรายกลุ่ม โดย
ภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการประเมินนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์เป็นรายกลุ่ม  ดงัตาราง
ท่ี 51 
 
ตารางท่ี 51 ผลการประเมินนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผล นกัเรียนชั้น ป.2/2             

โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์เป็นรายกลุ่ม โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 
 
 

องคป์ระกอบของนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ 

 
 

คะแนน
เตม็ 

 
 

คะแนน
เฉล่ีย 

X  

 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

 
 

ร้อยละ 
 
% 

 
 

แปลผล 

ดา้นกระบวน 
การพฒันานวตักรรม 

 
30 

 
26.76 

 
0.99 

 
89.20 

 
ดี 

ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของ
นวตักรรม 

 
18 

 
14.48 

 
1.82 

 
80.44 

 
ดี 

ดา้นความเป็นนวตักรรม 12 8.97 1.74 74.75 ปานกลาง 
โดยรวม  3 ดา้น 60 50.21 3.68 83.68 ดี 

 
   จากตารางท่ี  51 พบวา่ นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนเป็นรายกลุ่ม ท่ี
เรียนโดยใชรู้ปแบบการสอน PEACE  Model โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีคิดเป็นร้อยละ 83.68 ซ่ึง

ยอมรับสมมติฐานการวจิยั และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนมี

องค์ประกอบดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรมอยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 89.20 รองลงมาดา้น
คุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม คิดเป็นร้อยละ 80.44 และดา้นความเป็นนวตักรรมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 74.75  
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ร้อยละ 

นวัตกรรมทางวิทยาศาสต์รายด้าน 

เปรียบเทยีบนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์จ าแนกรายด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  19  แสดงนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผลชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/2                   

จ  าแนกเป็นรายดา้น 
 
   นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผลชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/2 มี
จ านวน 3 ผลงาน ของนกัเรียน 3 กลุ่ม ดงัตารางท่ี 52 
 
ตารางท่ี 52 รายช่ือและจ านวน นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์เป็นรายกลุ่ม ตามช่วงระหวา่งการเรียน            

การสอน 
กลุ่ม ช่ือนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ ของเล่นของหนู   
1 รถดูดตะปู 
2 หนา้กากพลางตวั 
3 ตุก๊ตาหลอดดูด 
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3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
กลุ่มขยายผล นกัเรียนชั้น ป. 3/4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ  ท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนก่อนและหลงั
เรียนวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ t-test  แบบdependent  
 
ตารางท่ี  53  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคก่์อนและหลงัการ                

เรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาของนกัเรียนกลุ่มขยายผล 
นกัเรียนชั้น ป. 3/4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ   

 

โรงเรียน 
สุพรรณภูมิ 

N คะแนน
เตม็ 

X  S.D. t-test P 

ก่อนเรียน 29 5 2.20 0.67 15.01* .00 
หลงัเรียน 29 5 4.06 0.87 

   *P< .05 
      จากตารางท่ี 53  พบวา่นกัเรียนกลุ่มขยายผลโรงเรียนสุพรรณภูมิมีความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์ลงัเรียน  (X = 4.06 S.D.= 0.87 ) ตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน       

(X =2.20  , S.D.=  0.67 )อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยอมรับสมมติฐานการวจิยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 9  นกัเรียนกลุ่มขยายผลโรงเรียนสุพรรณภูมิ  
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ตารางท่ี 54 ผลการวเิคราะห์ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ แยกเป็นรายดา้น  
ความสามารถในการแกปั้ญหา 

อยา่งสร้างสรรค ์
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉล่ีย 

X  

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดบัความสามารถ 

1.ความสามารถในการคน้พบ
ความจริง 

(Fact Finding  Ability) 

 
5 

 
4.39 

 
0.61 

 
สูง 

2.ความสามารถในการคน้พบ
ปัญหา(Problem Finding 

Ability) 

 
 

5 

 
 

3.90 

 
 

1.12 

 
 

สูง 
3. ความสามารถในการคน้หา
แนวคิด (Idea Finding  Ability 

 
5 

 
4.31 

 
0.91 

 
สูง 

4. ความสามารถในการคน้หา
ค าตอบ (Solution Finding 

Ability 

 
 

5 

 
 

3.65 

 
 

1.03 

 
 

สูง 
5.ความสามารถในการ
สร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ 

( Creating New Challenge 
Ability) 

 
 
 

5 

 
 
 

3.61 

 
 
 

0.95 

 
 
 

สูง 
ภาพรวม 5 3.97 0.93 สูง 

 
      จากตารางท่ี 54 โดยภาพรวมพบวา่ นกัเรียนมีความสามารถดา้นการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ระดบัมาก   (X = 3.97  ,  S.D.= 0.93 ) และเม่ือพิจารณาความสามารถในการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ในแต่ละองค์ประกอบพบว่า นักเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับสูงในด้าน
ความสามารถในการคน้พบความจริง โดยมีคะแนนเฉล่ียของความสามารถ ( X = 4.39 S.D.= 0.61) 
รองลงมานกัเรียนมีความสามารถในการคน้หาแนวคิด ( X = 4.31 , S.D.=0.91  ),ความสามารถใน
การคน้พบปัญหา (X =3.90 , S.D.= 1.12) และนกัเรียนมีความสามารถในการคน้หาค าตอบ  (X
=3.65 , S.D.=1.03 ) และความสามารถในการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ (X = 3.61, S.D.=0.95 )  
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แผนภาพท่ี  20  แสดงความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ยกเป็นรายดา้น 
 

4. นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษา    
 ผูว้ิจยัได้ศึกษานวตักรรมทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มขยายผล
โรงเรียนสุพรรณภูมิ ท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นรายกลุ่ม โดยภาพรวม
และจ าแนกเป็นรายดา้น จากการประเมินนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์เป็นรายกลุ่ม  ดงัตารางท่ี 55 
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ตารางท่ี 55 ผลการประเมินนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผล นกัเรียนชั้น ป. 3/4 
โรงเรียนสุพรรณภูมิ เป็นรายกลุ่มโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 

 

 
 
 

องคป์ระกอบของนวตักรรม
ทางวทิยาศาสตร์ 

 
 
 

คะแนน
เตม็ 

 
 

คะแนน
เฉล่ีย 

X  

 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
 
 

ร้อยละ 
% 

 
 
 
 

แปลผล 
ดา้นกระบวน 

การพฒันานวตักรรม 
 

30 
 

25.39 
 

1.74 
 

84.63 
ดี 

ดา้นคุณค่าและประโยชน์
ของนวตักรรม 

 
18 

 
14.49 

 
2.06 

 
80.05 

ดี 

ดา้นความเป็นนวตักรรม 12 9.14 1.83 76.16 ปานกลาง 
โดยรวม  3 ดา้น 60 49.02 3.42 81.70 ดี 

 
   จากตารางท่ี 55 พบว่า นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม ท่ี
เรียนโดยใชรู้ปแบบการสอน PEACE  Model โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 81.70      

ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้านนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ของ

นกัเรียนมีองค์ประกอบด้านกระบวนการพฒันานวตักรรม อยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 84.63 
รองลงมาด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม คิดเป็นร้อยละ  80.05 และด้านความเป็น
นวตักรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 76.16   
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นวัตกรรมทางวทิยาศาสตร์ 

เปรียบเทียบนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ จ าแนกรายด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 21  แสดงนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผลโรงเรียนสุพรรณภูมิ

จ าแนก เป็นรายดา้น 
 
   นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มขยายผลโรงเรียนสุพรรณภูมิ มี
จ านวน 3 ผลงาน โดยมีนกัเรียน 3 กลุ่ม ดงัตารางท่ี 56 
 
  ตารางท่ี 56 รายช่ือและจ านวนนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์เป็นรายกลุ่ม ตามช่วงระหว่างการเรียน            

การสอน 
กลุ่ม ช่ือนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ น า้ในท้องถิ่น   
1 กงัหนัน ้าสุพรรณภูมิ 
2 เคร่ืองกรองน ้า 
3 ช๊อคบอลบ าบดัน ้าเสีย 
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   นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มขยาย
ผลรูปแบบการสอน อย่างไม่เป็นทางการโดยให้ความเห็นต่อรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา (PEACE Model) สรุปไดด้งัน้ี 
   “รูปแบบการสอน (PEACE Model) ท าให้ผูเ้รียนเกิดการคิดวิเคราะห์ ผูเ้รียนมี
โอกาสไดคิ้ดและแสดงออกซ่ึงความคิดของตนเอง รวมทั้งนกัเรียนไดฝึ้กการท างานเป็นกลุ่มรู้จกั
การปรับตวั  การแสดงความคิดเห็นมีการโตแ้ยง้ภายในกลุ่ม และการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
ท าให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับการท างานเป็นทีม ผูเ้รียนมีความกล้าท่ีจะแสดงออก กล้าท่ีจะ
น าเสนอแนวความคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม ท าให้พบแนวทางการแก้ปัญหาหลายๆ
แนวทาง  ท าใหน้กัเรียนมีตวัเลือกในการแกปั้ญหาไดม้ากข้ึน”   
   “ท าให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความคิดจินตนาการท่ี
หลากหลาย และนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นผูแ้นะน าคอยน าเสนอปัญหาสร้าง
แรงจูงใจให้กบัผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนเกิดค าถามมากมาย ซ่ึงค าถามเหล่านั้นเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะท าให้
นกัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนและเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะหาค าตอบหรือการคิด
หาทางออกท่ีจะแก้ปัญหา ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เกิดจินตนาการข้ึนส่งผลให้
นกัเรียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัและร่วมมือกนัท่ีจะคิดคน้และสร้างนวตักรรมใหม่ๆเคร่ืองมือหรือวิธีการ
ใหม่ข้ึนมาเพื่อจะแกปั้ญหา ครูผูส้อนเป็นผูค้อยแนะน าแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบันักเรียนท าให้
นกัเรียนกลา้ท่ีจะแสดงออก กลา้ซกัถาม และตั้งค  าถามได”้ 
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บทที ่ 5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  

 การวจิยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา มีวตัถุประสงค์  คือ 1) เพื่อ
พฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรม
ทางวทิยาศาสตร์ 2)เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
คือ 2.1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกนั ก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และ นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 2.2) เพื่อ
ศึกษาพฒันาการดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกันท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 2.3) เพื่อศึกษาพฒันาการด้าน
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 3) เพื่อขยายผลรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 
จ านวน 24 คน ของโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีด าเนินการวิจยัในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development : R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท่ีมี
ลกัษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embeded Design) ดว้ยการศึกษาวิธีการเชิง
ปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative  Methods)  แบบแผนการ
ทดลอง(The Equivalent Time Series Design) การใชรู้ปแบบ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย(X
) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี  
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สรุปผลการวจัิย 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา สรุปผลการวิจยัได้
ดงัน้ี  

1. รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา (PEACE  Model) มีองค์ประกอบของ
รูปแบบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)หลกัการ คือการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนเองอยา่งมี
ระบบ โดยอาศยัการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองท่ีผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งมีบทบาทส าคญัในการ
เรียนรู้ผา่นกิจกรรมท่ีเนน้การร่วมมือกนั 2) วตัถุประสงค ์เพื่อฝึกความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 3) กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ประกอบดว้ย 5  ขั้น คือ  (1) ขั้น การน าเสนอปัญหา (Presentation Problem: P) (2)ขั้นการ
สร้างความสนใจร่วมกนัระหวา่งครูและนกัเรียน (Engaging : E)  (3)ขั้นการวิเคราะห์ (Analyzing : 
A )  (4)ขั้นการจ าแนก(Classifying : C)  (5) ขั้นการประเมินผล (Evaluating  : E )  4) การวดัและ
ประเมินผล 2 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการแกป้ัญหาอย่างงสร้างสรรค์ ด้านนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์  และ 5) เง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ ประกอบดว้ย            
1. ผูส้อนมีบทบาทในการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน  มีการใชค้  าถามท่ี
สร้างสรรค ์ท่ีทรงพลงั 2. ผูเ้รียนใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้และร่วมมือ
กนัเพื่อสร้างความรู้ 3.สถานการณ์ปัญหา ใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน ในชีวติประจ าวนั 
 ผลการหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบ การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์  (PEACE Model) ตามเกณฑ์ E1/E2 กบั กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดค้่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ เท่ากบั  81.12 / 80.12   

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา มีผลสรุปดงัน้ี 

2.1 นกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกนัท่ีเรียนตามรูปแบบการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ หลงั
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เรียนนกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคสู์งกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2  

2.2 นกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกนัท่ีเรียนตามรูปแบบการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์มี
พฒันาการดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคสู์งข้ึน ยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 
3  

2.3 นกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์มีพฒันาการดา้นนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์
สูงข้ึน ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 4 

2.4 ผลการขยายผลรูปแบบการสอนเพื่อส่งแสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  พบว่านกัเรียนกลุ่มขยาย
ผลการวิจัยท่ีเรียนตามรูปแบบการการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และมีนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนอยูใ่นระดบัดียอมรับสมมติฐาน
การวจิยัขอ้ท่ี 4 

 
อภิปรายผล 

 
 การวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  อภิปรายผลการวจิยั
ไดด้งัน้ี 

1. จากผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ รูปแบบการสอนเพื่ อ ส่ง เส ริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  (PEACE Model) ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิแลว้พบวา่ รูปแบบมีคุณภาพ
ดา้นความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเน้ือหา และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการน าไปใชจ้ดัการ
เรียนการสอน มีความเหมาะสม และครอบคลุมความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาความสามรถใน
การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการสอน 
ไดพ้ฒันาข้ึนอยา่งเป็นระบบ พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ  สังคม (Science 
Technology and Society: STS) แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based 
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Learning : PBL) แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning : IBL)
กระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์   ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็น
การจดัการเรียนการสอนท่ีมีพื้นฐานทางจิตวิทยา 3 ประการคือ 1) การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผูเ้รียนจะ
เรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึนเมื่อผูเ้รียนได้เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการคน้หาความรู้นั้นๆ มากกวา่การบอกให้
นกัเรียนรู้ 2) การเรียนรู้จะเกิดไดดี้ท่ีสุด เม่ือสถานการณ์แวดลอ้มในการเรียนรู้นั้นย ัว่ยุให้ผูเ้รียน
อยากเรียน และผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการคน้ควา้ทดลอง และ 3) วิธีการ
น าเสนอของผูส้อนจะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด มีความคิดสร้างสรรค์ ให้โอกาสผูเ้รียนไดใ้ช้
ความคิดของตนเองไดม้ากท่ีสุด แนวคิดท่ีกล่าวถึง 3 ประการนั้น ดงัหลกัการจดัการเรียนรู้แบบ
สร้างความรู้ (constructivism) ซ่ึงเป็นฐานความคิดท่ีส าคญั และไดส้ะทอ้นออกมาในความหมาย 
สถานการณ์ท่ีเหมาะสมในการใช้ ขั้นตอนท่ีส าคญั บทบาทผูส้อน พฤติกรรมผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์  โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและศกัยภาพของบุคคลท่ีจะพฒันาไปสูงสุดได ้ โดยมีการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) ท่ีเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิด
ตามทฤษฎี การเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism) โดยให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ใหม่จากการ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการแกไ้ข
ปัญหาเป็นหลกัและน าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Base Learning : IBL) ท่ีให้
นกัเรียนสืบเสาะหาความรู้ ที่ใช้ปัญหาเป็นตวักระตุน้หรือเป็นตวัน าทางให้ผูเ้รียน ไปแสวงหา
ความรู้ความเขา้ใจ ดว้ยตนเอง เพื่อจะไดค้น้พบค าตอบของปัญหาดงักล่าว กระบวนการหาความรู้
ดว้ยตนเองน้ีท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการแกไ้ขปัญหา (Problem solving skill)  และการเรียนการ
สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (Science Technology and Society: STS) ให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เป็นตวัขบัเคล่ือนในกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative  Learning) เป็น
กระบวนการกลุ่มให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสท างานร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกนั
ของกลุ่ม ท่ีผูส้อนใช้กลยุทธ์วิธีให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการประมวลส่ิงท่ีมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ 
จดัระบบความรู้สรุปเป็นองคค์วามรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกัการส าคญัการส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์   

  ผูว้ิจยัจึงไดน้ ากระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Problem Solving) ท่ี
เป็นความสามารถของบุคคลที่มีการรับรู้ท าความเข้าใจข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับปัญหา โดยใช้
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กระบวนการปฏิบติัอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบท่ีมีการประยุกตใ์ชค้วามคิดสร้างสรรค์  เพื่อคน้หา
แนวคิดใหม่ๆ ร่วมกบัขอ้เทจ็จริงท่ีมีอยูม่าใชใ้นการแกปั้ญหา เพื่อหาค าตอบและทางเลือกท่ีมีคุณค่า
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ ผูว้ิจยัสังเคราะห์กระบวนการของรูปแบบการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ พบว่ามี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การคน้พบความจริง(Fact Finding  Ability) หมายถึง  
ความสามารถในการค้นหาข้อมูลจากสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนดไวเ้พื่อการตัดสินและ
พิจารณาสภาพปัญหาท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง 2)การคน้พบปัญหา
(Problem Finding Ability) หมายถึง ความสามารถในการก าหนดปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
อย่างชัดเจนและระบุสาเหตุของปัญหา 3) การค้นหาแนวคิด (Idea Finding  Ability) หมายถึง 
ความสามารถในการคน้หาแนวคิดหรือขอบเขตของปัญหาเพื่อหาวิธีการแกปั้ญหา 4) การคน้หา
ค าตอบ (Solution Finding Ability) หมายถึงความสามารถในการก าหนดเกณฑ์ท่ีไดม้าตรฐานและ
การแสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการแกปั้ญหาโดยระบุผลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็น
ทางเลือกท่ีได้เลือกไวไ้ปใช้ในการแก้ปัญหา5) การสร้างสรรค์แนวคิดใหม่( Creating New 
Challenge Ability)  หมายถึง การน าแนวคิดท่ีได้ไปใช้ในการแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่ หรือ
วิธีการใหม่ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน และแนวคิดเก่ียวกับนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ท่ีเป็น
ลกัษณะของผลผลิตหรือรูปแบบของความคิดท่ีไดแ้สดงกลุ่มความหมายใหม่ออกมาเป็นอิสระต่อ
ความหมายของความคิดใดความคิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนมาก่อนหนา้นั้น อาจเป็นความคิดหรือส่ิงของท่ี
ผลิตข้ึน ซ่ึงจะเป็นไดท้ั้งรูปธรรมและนามธรรม อารีย ์พนัธ์มณี (2557: 23-24) ดงัผลการวิเคราะห์ค า
สัมภาษณ์ของผูเ้ชี่ยวชาญด้านการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีว่า นวตักรรมเกิดข้ึนจาก 
การนิยามของผูเ้รียนท่ีผูเ้รียนสะสมความรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นๆ 
ไดโ้ดยการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีสะทอ้นผูเ้รียนเช่น โครงงาน ช้ินงาน การแสดง การสร้างแบบจ าลอง 
แนวคิด เป็นตน้โดยเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์  นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์จึงหมายถึง 
แนวทาง/แนวคิดท่ีได้ค้นคิด/เคร่ืองมือท่ียงัไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพฒันาดัดแปลงจาก
ของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหท้นัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึน เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ และใน
การพิจารณาวา่วิธีการ แนวคิด หรือการกระท าใดๆ เป็นนวตักรรมหรือไม่ สามารถวดัไดด้ว้ยแบบ
ประเมินนวตักรรม และสรุปผลจากการการประเมินนวตักรรม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1. ด้าน
กระบวนการพฒันานวตักรรม  2. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม และ 3. ดา้นความเป็น
นวตักรรม  ท่ีมีกระบวนการจดัการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบประกอบดว้ย 5 ขั้น 
คือขั้นท่ี 1  การน าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P ) เป็นขั้นท่ีครูน าเสนอประเด็นปัญหาส าหรับ
การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้รียนสร้างแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนไดม้องเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ และมีทิศทางท่ีจะเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความ
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อยากรู้อยากเห็นและอยากเรียนรู้ขั้นที่ 2 การสร้างความสนใจร่วมกนัระหว่างครูและนักเรียน 
(Engaging : E) เป็นขั้นท่ีครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์หรือตั้งค  าถามท่ีเกิดข้ึนจากความสงสัย หรือ
จากความสนใจของตัวผูเ้รียนหรือตั้ งค  าถามเพื่อน าไปสู่การสืบค้นข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์โดยให้นักเรียนร่วมกนัพิจารณาประเด็นส าคญัของปัญหา  วเิคราะห์และท าความเขา้ใจ
ปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือสร้างสรรคน์วตักรรม ขั้นท่ี 3  การวิเคราะห์ (Analyzing : A ) เป็นขั้นท่ี
ครูฝึกให้ผูเ้รียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค ์
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เพื่อการแสวงหาแนวคิดในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์ั้นท่ี 4 การ
จ าแนก (Classifying : C)  เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการให้
เหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการแสดงรายละเอียดแต่ละ
ขั้นตอนในการแกปั้ญหาโดยวิเคราะห์จ าแนกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นทางเลือกในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluating  : E ) เป็นขั้นท่ีครูให้
ผูเ้รียนใช้กระบวนการสร้างสรรค์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้   เพื่อ
สร้างสรรคน์วตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ท่ีเป็นการน าแนวคิดท่ีไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวคิด
ใหม่ หรือวธีิการใหม่ หรือผลงานใหม่ 

2. จากผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา มี
ผลการวจิยัดงัน้ี  

 หลังเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา (PEACE Model) โดย
ผูว้ิจยัได้แบ่งกลุ่มความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนอกเป็น 3  กลุ่ม  คือ กลุ่ม
ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สูง กลุ่มความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ปานกลาง 
และกลุ่มความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ต ่าเพื่อตอ้งการศึกษาวา่รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึน เม่ือใช้
กบันกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกนั ผลท่ีไดจ้ะแตกต่างกนัอย่างไร โดย
พบวา่ นกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างกนัมีความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคสู์งกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้
ท่ี 2 และมีคะแนนรายดา้นสูงท่ีสุดคือความสามารถในการคน้พบความจริง ความสามารถในการ
คน้พบปัญหา ความสามารถในการคน้หาค าตอบ และความสามารถในการคน้หาแนวคิดตามล าดบั  
และมีค่าเฉล่ียรายด้านต ่าที่สุดคือ ความสามารถในการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่  นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ต่างกนัท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
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ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรมทางวิทยาศาสตร์ มีพฒันาการดา้นความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคสู์งข้ึนในระยะท่ี 1 ถึงระยะท่ี 3 จากระดบัปานกลางเป็นระดบัสูง 
ยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3  และนกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีต่างกนัมี
พฒันาการดา้นนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 4 และ
มีคะแนนรายด้านท่ีสูงท่ีสุดคือด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม และด้านกระบวนการพฒันา
นวตักรรมและดา้นความเป็นนวตักรรมต ่าท่ีสุด  จะเห็นไดว้า่รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
(PEACE Model) ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนเป็นรูปแบบการสอนท่ีตอบสนองการพฒันาความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียน โดยกระบวนการของจดัการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นของรูปแบบ 
มีการใช้สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ของนกัเรียนอย่าง
ต่อเน่ืองและหลากหลาย มีกิจกรรม และส่ือ-อุปกรณ์การใชเ้ทคโนโลยี การน านกัเรียนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัคิดแกปั้ญหา และพิจารณาสาเหตุของปัญหา ให้
นกัเรียนคิดดว้ยการใชค้  าถามกระตน้ความสนใจสร้างสถานการณ์ต่างๆให้นกัเรียนร่วมกนั
แกปั้ญหา การเรียนรู้แบบร่วมมือ   มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น กลา้พูด กลา้ท ากลา้แสดงความคิดเห็น รู้จกัการระดมความคิดเห็นเพื่อหาค าตอบร่วมกนั 
และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้และสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
พร้อมแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และการน าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง และผูอ่ื้น ดงัผลงานวิจยัของพชัรา พุ่มพชาติ 
(2552) ท่ีพบวา่ 1) เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยัมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์ลงั
การจดัประสบการณ์สูงกวา่ก่อนการจดัประสบการณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2)  เด็ก
ปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวยัมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์ลงัการจดัประสบการณ์สูงกวา่
เด็กปฐมวยัท่ีไม่ไดรั้บการจดัประสบการณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลงานวิจยัของ 
นิวฒัน์ บุญสม (2556) พบว่า 1)รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ มีช่ือวา่ “4CO-PAC Model”   มีองคป์ระกอบส าคญั 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบ
เชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ องคป์ระกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองคป์ระกอบ
เชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การร่วมกนั
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คน้หาปัญหา) ขั้นท่ี 2 การร่วมกนัคน้หาแนวคิด ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรม และขั้นท่ี 4 การ
ร่วมกนัสร้างการยอมรับ ซ่ึงทุกขั้นตอนหลกัจะมีขั้นตอนย่อย 3 ขั้นท่ีเรียกว่า “PAC” ไดแ้ก่ ขั้น
เตรียมการ ขั้นปฏิบติั และขั้นสรุป2)รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมด้านสุขภาพของ
นกัเรียน ในช่วงระหวา่งการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน มีพฒันาการข้ึนและโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัดี และ มีพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี ซ่ึงตรงกบัผลการวิจยั
ของ รุจิราพร รามศิริ (2556) ท่ีพบว่า 1)รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน 
เพื่อเสริมสร้างทกัษะการวจิยั ทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษา มีช่ือวา่ “RPSCSA Model” มี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ หลกัการ  วตัถุประสงค ์ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 6 ขั้น และการวดัและประเมินผล  เง่ือนไขส าคญัในการน า
รูปแบบไปใชใ้ห้ประสบผลส าเร็จ ประสิทธิภาพของรูปแบบเท่ากบั 81.36/76.86  2) มีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างความสามารถพื้นฐาน และแบบการเรียนรู้ของนกัเรียน ท่ีส่งผลร่วมกนัต่อทกัษะการวิจยั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถพื้นฐาน และแบบ
การเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีร่วมกนัส่งผลต่อทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และจิตวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียน 2) หลงัเรียนตามรูปแบบ นกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) นกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานและแบบการเรียนรู้
ต่างกนัท่ีเรียนตามรูปแบบ มีพฒันาการดา้นทกัษะการวิจยัสูงข้ึนจากระดบัปานกลางเป็นระดบัมาก  
และมีพฒันาการดา้นทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคสู์งข้ึนจากระดบันอ้ยเป็นระดบัปานกลาง 
4) นกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบ มีความคงทนของทกัษะการวิจยัเฉพาะนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
พื้นฐานสูงและต ่า และนกัเรียนท่ีมีแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและแบบพึ่งพา  นกัเรียนทุกกลุ่มมี
ความคงทนของทกัษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในระยะติดตามผล และ5) หลงัเรียนตาม
รูปแบบ นกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานและแบบการเรียนรู้ต่างกนั มีจิตวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบั
มาก 6) ผลการขยายผลรูปแบบพบว่า หลงัเรียนตามรูปแบบนกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรคสู์งกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีพฒันาการดา้นทกัษะการ
วจิยัสูงข้ึนจากระดบัปานกลางเป็นระดบัมาก ส่วนทกัษะการแกปั้ญหา อยา่งสร้างสรรคมี์พฒันาการ
สูงข้ึนจากระดบัน้อยเป็นระดบัมาก และมีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัมาก และผลงานวิจยัของ 
ศรีวรรณ ฉตัรสุริยะวงศ ์(2557) ท่ีพบวา่ 1) กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ท่ีใชชุ้มชนเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา มีช่ือวา่ “CLTE” มีองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัในการจดัการเรียนรู้ 4  ดา้น 
คือ ด้านชุมชน ด้านการเรียนรู้  ด้านเทคโนโลยี  และด้านการประเมินผล  ซ่ึงกระบวนทศัน์มี 5  
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องค์ประกอบคือ หลักการ วตัถุประสงค์ ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และ
เง่ือนไขการน ากระบวนทัศน์ไปใช้ให้ประสบความส าเร็จ ประสิทธิภาพของรูปแบบเท่ากับ 
82.20/83.50  2) หลงัเรียนตามกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน นกัเรียนมี
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งงมีวจิารณญาณ และความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 3) ผลการขยายผลกระบวนทศัน์การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พบว่านกัเรียนมีความสารถดา้นการคิดอย่างมรีวิจารณญาณและการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคสู์งกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 และมีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานอยูใ่นระดบัมากและ ผลการศึกษาของสิทธิชยั 
ชมพูพาทย์ (2554) พบว่า รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
ส่งผลให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์ มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคด์า้นภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบติั ความสัมพนัธ์และสังคม
ดีข้ึนและเพิ่มข้ึนในแต่ละวงรอบของการวิจยั และหลงัยุติการวิจยัแล้วนักเรียนยงัใช้การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคใ์นการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  ดังผลการวิจยั ที่พบว่ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ท่ีพบว่า ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีพฒันาการ
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัสูง ซ่ึง
ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 3  
  นอกจากน้ีแล้วความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ท่ีพฒันาข้ึน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ เป็นการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ท่ีนักเรียนมีการท างานเป็นกลุ่ม คละความสามารถ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และร่วมกนัสืบเสาะหาขอ้มูล และแกปั้ญหาต่างๆร่วมกนั เปิดโอกาสให้
ผู เ้ รียน ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ตนเองได้มีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหา และคน้หาแนวคิดเพื่อ
สร้างสรรคน์วตักรรมทางวิทยาศาสตร์ได ้สอดคลอ้งกบั วชัรา เล่าเรียนดี (2555: 156-157),อาภรณ์ 
ใจเท่ียง (2550:121)  ท่ีกล่าวถึง แนวการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถต่างกนั ไดร่้วมมือกนัท างานกลุ่มดว้ยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบ
ในบทบาทหนา้ท่ีในกลุ่มของตน สมาชิกภายในกลุ่มต่างไดรั้บบทบาทหนา้ท่ีของตวัเองเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมพฒันาทกัษะทางสังคมและพฤติกรรมการท างานกลุ่มท่ีช่วยเหลือพึ่งพาแนะน าซ่ึงกนัและกนั 
สมาชิกทุกคนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือพึ่งพากนัท าให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่
เป้าหมายของงาน ซ่ึงการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรม ยงัเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีใน
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ศตวรรษท่ี 21 คนทุกคนจะตอ้งเรียนเพื่อให้กา้วทนัการเปล่ียนแปลงของโลกท่ี ซบัซ้อนมากข้ึน คน
ท่ีขาดทกัษะการแกปั้ญหาและนวตักรรมจะเป็นคนท่ีตามโลกไม่ทนั ชีวติจะยากล าบาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
แนวคิดการจดัการหลกัสูตรการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ จาค็อบส์ (Jacobs, 2010) ไดก้ล่าวถึง 
ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills)  ซ่ึงมีทกัษะย่อยๆ 
ประกอบดว้ย การสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) และการส่ือสารและความร่วมมือ 
(Communication and Collaboration) เป็นทกัษะท่ีนกัการศึกษาจะตอ้งให้ความส าคญักบัการจดั
การศึกษาให้กบัผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21  เพราะเป็นทกัษะเพื่อการด ารงชีวิต (Survival Skills) ท่ี
จ  าเป็นส าหรับอนาคตของผูเ้รียน เพื่อการใชชี้วิตอยูใ่นสังคมประชาธิปไตยและการด ารงชีวิตต่อไป 
และสอดคลอ้งกบั เบียส์ (Beers, 2011 : 6) ไดก้ล่าวถึง ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูเ้รียนควรจะมีหรือ
ท่ีเรียกวา่ 4Cs ประกอบดว้ย การสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) การคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การส่ือสาร 
(Communication) และความร่วมมือ (Collaboration) ซ่ึงในส่วนของการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
มีขั้นตอนคือ เร่ิมต้นด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ แล้วสร้างสรรค์งานร่วมกบัผูอ่ื้น  ท าให้ได้
นวตักรรมไปใช ้

3. ผลการขยายผล พบว่า หลงัการจดัการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียน 
ทั้ง 2โรงเรียน ท่ีเป็นกลุ่มขยายผลพบวา่  นกัเรียนกลุ่มขยายผลมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง  และมีนวตักรรมทางดา้นวิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดี ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ขอ้ท่ี 5 ทั้งน้ีเป็นเพราะรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมี
กระบวนการที่พฒันาอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development : R&D) มีการวจิยั (Research : R1) คือการศึกษา และวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A) 
ท าให้ทราบปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของกลุ่มท่ีตอ้งการพฒันา โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎี การ
วเิคราะห์เอกสาร หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
และหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์เพื่อให้ทราบถึงส่ิงท่ีจ  าเป็นในการจดัการศึกษา 
เพื่อพฒันาผูเ้รียน ให้มีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ให้เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพ อยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมรรถนะส าคญัท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียน ทั้ง 5 ประการคือ 1) ความสามารถ
ในการส่ือสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแกปั้ญหา 4) ความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิต  5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีและผูว้ิจยัไดมี้การศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอน
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ของครู และพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา และวิเคราะห์ผูเ้รียน
เก่ียวกบัความสามารถพื้นฐานและความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ โดยการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตดัการเรียนการสอนและวดัประเมินผล
วทิยาศาสตร์ สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครูวทิยาศาสตร์  จดัสนทนากลุ่มนกัเรียน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริง 
และเพื่อท่ีจะพฒันาต่อไป   รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ไดผ้า่นกระบวนการออกแบบและพฒันา (Design and Development : D1) โดยการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเน้ือหา ด้วยวิธีการสัมมนาอ้างอิงกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) โดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 13 คน และผูว้ิจยัน ามาปรับปรุงแกไ้ข แล้ว
น าไปทดลองใชเ้พื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนในภาคสนาม (Field Tryout) ก่อนน าไปใชจ้ริง
ในขั้นตอนการน าไปใช ้ (Implementation : R2 ) ตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยค านึงถึง
องคป์ระกอบหลกั ท่ีส าคญั คือ ทฤษฎีการสร้างความรู้ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  การเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม กระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ แนวคิดนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึงมีกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1  การน าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P ) เป็นขั้นท่ีครูน าเสนอ
ประเด็นปัญหาส าหรับการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้รียนสร้างแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดม้องเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ และมีทิศทางท่ีจะเรียนรู้ 
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากเรียนรู้ ขั้นท่ี 2  การสร้างความสนใจร่วมกนั
ระหวา่งครูและนกัเรียน (Engaging : E) เป็นขั้นท่ีครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์หรือตั้งค  าถามท่ี
เกิดข้ึนจากความสงสัย หรือจากความสนใจของตวัผูเ้รียนหรือตั้งค  าถามเพื่อน าไปสู่การสืบคน้ขอ้มูล 
เพื ่อแก ้ปัญหาอย ่างสร้างสรรค ์โดยให้น ัก เ รียนร่วมกันพิจารณาประเด็นส าคัญของปัญหา  
วเิคราะห์และท าความเขา้ใจปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือสร้างสรรคน์วตักรรม ขั้นท่ี 3  การวิเคราะห์ 
(Analyzing : A) เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อน าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ 
กระบวนการสร้างสรรค์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการแสวงหาแนวคิดในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์ขั้นท่ี 4 การจ าแนก(Classifying : C)  เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการ
แสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการแกปั้ญหาโดยวิเคราะห์จ าแนกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน 
เพื่อเป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ขั้นท่ี 5 ประเมินผล (Evaluating  : 
E) เป็นขั้นท่ีครูให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการสร้างสรรค์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้   เพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นการน าแนวคิดท่ีไดไ้ปใชใ้น
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การแก้ปัญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ หรือผลงานใหม่ จากนั้นน าไปประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกบักลุ่มตวัอยา่งการวจิยัคร้ังน้ี การพฒันา (Development : D2) ประเมินผล 
(Evaluation : E) รูปแบบการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในขั้นตอนสุดทา้ย ท่ีพบวา่รูปแบบการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา สามารถน าไปใชไ้ดก้บันกัเรียนโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์และโรงเรียน
สุพรรณภูมิ ท่ีมีนกัเรียนในลกัษณะเดียวกนัน้ีได ้ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจดัการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีลกัษณะไม่แตกต่างจากผูว้ิจยัสอน เพียงแต่ปรับเปล่ียนตวัช้ีวดัและ
เน้ือหาเท่านั้น แต่มีเป้าหมายเดียวกนั คือส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ซ่ึงการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา เป็นกระบวนการท่ีมีด าเนินการวิจยัก่อนแล้วน าผลจากการวิจยัมาพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอน เม่ือไดรู้ปแบบการสอนแลว้น ารูปแบบการสอนไปด าเนินการวิจยัและหลงัจากนั้น
น าผลท่ีไดจ้ากการใชไ้ปสู่การพฒันาปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอนให้ตอบสนองผูใ้ชโ้ดย
การขยาย ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการประสานงานกบัครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 คน ของโรงเรียนวดัราษฎร์
รังสรรค์ และโรงเรียนสุพรรณภูมิ ที่ประกอบด้วยแนวทางการใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการเรียน
การสอน แนวคิดพื้นฐานของการพฒันารูปแบบการสอน องค์ประกอบของรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา ท่ีประกอบดว้ย 1)  หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3)  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 4) การ
วดัและประเมินผล 5) เง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบการสอนไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ  หน่วย 
และแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดั
และประเมินผล และช้ีแจงการเก็บข ้อมูล และรวบรวมข้อมูล รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาเป็นกระบวนการท่ีด าเนินการวิจยัก่อนและหลงัจากนั้นน าผลท่ีได้ไปสู่การพฒันา
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนตอบสนองผูใ้ช้ (มาเรียม นิลพนัธ์ุ , 2555: 230) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนของ จอยซ์ และ เวลล์  (Joyce and Weil, 
1996) ท่ีกล่าวถึง หลกัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เม่ือพฒันารูปแบบการการเรียนการสอน
แลว้ ก่อนน าไปใชอ้ย่างแพร่หลาย จะตอ้งมีการวิจยัเพื่อทดสอบทฤษฏี และตรวจสอบคุณภาพในเชิง



359 
 

การน าไปใชใ้นสถานการณ์จริง และน าขอ้คน้พบมาปรับปรุงแกไ้ข และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ทิศนา แขมมณี (2553: 477) ท่ีสรุปถึงรูปแบบการเรียนการสอน คือ แบบแผนการด าเนินการสอนท่ี
ไดรั้บการจดัอยา่งเป็นระบบ สัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัทฤษฎี หลกัการเรียนรู้หรือการสอนท่ีรูปแบบ
นั้นยึดถือและไดรั้บการพิสูจน์ ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น และสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มขยาย
ผลท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ พบว่า รูปแบบการสอนเป็นรูปแบบท่ีมีความต่อเน่ืองเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง ครูและนกัเรียนมีบทบาทชดัเจน นกัเรียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเองจากกระบวนการสอน 
ในการด าเนินการสอนตามรูปแบบการสอนครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitating) ให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการของรูปแบบการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละทกัษะการสร้างนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ โดยครูตอ้งมีทกัษะการใช้
ค  าถาม การส่ือสาร การน าเสนอเน้ือหา จดัประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะทั้งการฝึก
ทกัษะเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม โดยการให้แนวทาง ช่วยเหลือ แนะน า การฝึกทกัษะอยา่งอิสระ
และการประมวลทกัษะ  รวมทั้งการติดตามการน าไปใชแ้ละปฏิบติั ของผูเ้รียนอย่างใกลชิ้ดและ
ทัว่ถึงครูกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิด โดยเนน้ทกัษะการใชค้  าถามจากสถานการณ์ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจ าวนั
และเก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ท่ีก าลงัศึกษา การใชค้  าถามควรเป็นพลงัค าถาม ดงัน้ี1) วางแผนการ
ตั้งค  าถามหลากหลายล่วงหนา้ 2) หลีกเล่ียงการใชค้  าถามท่ีช้ีน าค าตอบ 3)เวน้ระยะเวลาให้ผูเ้รียนคิด
หาค าตอบ 4) ไม่ย  ้าค  าถาม 5)ถามดว้ยค าถามท่ีชดัเจน 6)ถามทีละ หน่ึงค าถาม 7) ใช้ค  าถามท่ี
หลากหลาย และใหน้กัเรียนมีการท างานเป็นกลุ่ม  เนน้การร่วมมือกนัเรียนรู้ โดยคละความสามารถ
พื้นฐาน 3 ระดบั คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ด าเนินการแกปั้ญหา ภายใตส้ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวนั ดงัน้ี ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (Creativity and Innovation) คิดอย่าง
สร้างสรรค ์(Think Creatively) ใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายในการสร้างความคิดสร้างสรรคส์ร้างแนวคิดใหม่
และเป็นแนวคิดที่มีคุณค่าอธิบายรายละเอียด,ปรับแต่ง, วิเคราะห์และประเมินค่าในความคิดของ
ตนเองเพื่อปรับปรุงและเพิ่มความพยายามในการคิดสร้างสรรค์ของตนเองการท างานอย่าง
สร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น (Work Creatively with Others) พฒันา น าไปใช ้และส่ือสารความคิดใหม่
ให้กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเปิดใจกวา้งและตอบสนองต่อมุมมองใหม่ๆไดอ้ยา่งหลากหลาย
แสดงใหเ้ห็นถึงความคิดริเร่ิมและการสร้างสรรคใ์นการท างานเขา้ใจขอ้จ ากดัของโลกแห่งความเป็นจริง
ในการใช้ความคิดใหม่ๆมองความลม้เหลวเป็นเหมือนโอกาสในการเรียนรู้การน านวตักรรมไปใช ้
(Implement Innovations) การท าความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบติัจริงท่ีนวตักรรมนั้นเกิดข้ึน การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา (Critical Thinking 
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and Problem Solving) ใชเ้หตุผลประกอบการพิจารณาสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมใชก้ารคิดอยา่ง
เป็นระบบวิเคราะห์และประเมินหลกัฐานสร้างการตดัสินใจและให้ค  าตดัสิน จากการวิเคราะห์  
ประเมิน เช่ือมโยงสารสนเทศ และขอ้โตแ้ยง้ และสะทอ้นประสบการณ์และกระบวนการในการ
เรียนรู้อยา่งมีหลกัเกณฑ์ การส่ือสาร (Communication) สามารถเช่ือมโยงการคิดและความคิดต่างๆ
อยา่งมีประสิทธิภาพโดยการพูด เขียนและการส่ือสารทางอวจัน ภาษาในทกัษะท่ีมีรูปแบบและ
บริบทท่ีหลากหลาย  ฟังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อถอดรหัสอย่างมีความหมาย   ดา้นความรู้ คุณค่า 
เจตคติใชป้ระโยชน์จากส่ือมลัติมีเดียและเทคโนโลยีส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีความหลากหลาย ความร่วมมือกนั (Co-operative) การท างานกลุ่มร่วมกนัมีส านึกรับผิดชอบ
ร่วมกนัเป็นหลกัในการร่วมมือของการท างาน  และคุณค่าและผลงานของแต่ละบุคคลเกิดข้ึนจาก
สมาชิกของกลุ่ม  ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี สังคม โดยใช้แนวคิด วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีสังคม (Science Technology and Society: STS) แนวคิดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(Problem  Based Learning : PBL)แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based 
Learning : IBL) กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์   
                 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากขอ้คน้พบในการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผูส้อนจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในการสอน  เตรียมค าถามท่ีทรงพลงั ค าถามท่ี
เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถกลา้แสดงออก 
ภายในห้องเรียน  เช่นการฝึกให้นกัเรียนตั้งค  าถาม  การสืบคน้ขอ้มูล การเช่ือมโยงสู่ชีวิตประจ าวนั
การสร้างจินตนาการ สร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

2. ผูส้อนจะตอ้งเน้นย  ้าให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
เพื่อออกแบบและสร้างนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ และควรจะน าวิชาศิลปะบูรณาการร่วมกบัการเรียน
การสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในดา้นการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
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3. ผูส้อนควรให้ขอ้มูลกระตุน้การเรียนรู้ (feed –up) และให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) 
และ ให้ขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed –forward) โดยใช้ค  าถามกระตุน้การรู้คิด มุ่งเน้นการ
ช้ีแนะแนวทางและวธีิการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนรายบุคคล เพิ่มแรงบนัดาลใจ ให้ก าลงัใจและ
เสริมพลงั (empower) อย่างต่อเน่ืองกระตุน้ให้ผูเ้รียนวินิจฉัยตนเอง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้
อยา่งสร้างสรรคแ์ละสร้างนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ได ้
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์ จ าแนกตามเพศ  ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์ท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้รูปแบบ และหน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวธีิการ

สัมมนาอ้างองิผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship ) 
 

1. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ์  อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์  
       มหาวทิยาลยัศิลปากร 
      ดา้นรูปแบบการเรียนการสอน 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มารุต พฒัผล  อาจารยค์ณะครุศาสตร์   
       มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
       ดา้นวจิยัการวดัและประเมินผล 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรัณยพ์ล ววิรรธมงคล คณะครุศาสตร์  
      มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
      ดา้นหลกัสูตรและวธีิสอน 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.แสงเดือน เจริญฉิม  โรงเรียนสาธิตแห่ง  
      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
      วทิยาเขตก าแพงแสน  
      ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 
      ดา้นการสอนวทิยาศาสตร์ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจิราพร  รามศิริ  โรงเรียนสาธิตแห่ง  
      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
      วทิยาเขตก าแพงแสน  
      ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 
      ดา้นการสอนวทิยาศาสตร์ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน อาจารย ์ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
      คณะศึกษาศาสตร์  
      มหาวทิยาลยัศิลปากร 
      ดา้นหลกัสูตรและวธีิสอน 
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7. อาจารย ์ดร.ชชัว ์ เถาวช์าลี   อาจารย ์ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
      คณะศึกษาศาสตร์  
      มหาวทิยาลยัศิลปากร 
      ดา้นหลกัสูตรและวธีิสอน 

8. ดร.โชติมา หนูพริก    ส านกัวชิาการ และมาตรฐานการศึกษา 
      ส านกังานคณะกรรมการ 
      การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ดา้นวจิยัการวดัและประเมินผล 

9. อาจารย ์ดร.มนตช์ยั  พงศกรนฤวงษ ์  อาจารยว์ทิยาลยัเทคนิค 
      อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
      ดา้นวจิยัการวดัและประเมินผล 

10. อาจารย ์ดร.จิระ ดีช่วย    อาจารย ์
      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา 
      พุทธมลฑล 
      ดา้นการสอนวทิยาศาสตร์ 

11. อาจารย ์ดร.นิวฒัน์ บุญสม   อาจารย ์ภาควชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา 
      คณะศึกษาศาสตร์  
      มหาวทิยาลยัศิลปากร 
      ดา้นหลกัสูตรและวธีิสอน 

12. อาจารย ์ดร.จินตนา ศิริธญัญารัตน์   อาจารย ์คณะคุรุศาสตร์ 
      มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม 
      ดา้นการสอนวทิยาศาสตร์ 

13. ครูลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย ์   ครู วทิยะฐานะเช่ียวชาญ 
       โรงเรียนอนุบาลวดัป่าเลไลยก ์  
       ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

      ดา้นหลกัสูตรและวธีิสอน 
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ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.แสงเดือน เจริญฉิม โรงเรียนสาธิตแห่ง  
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
  ก าแพงแสน ศูนยว์จิยัและพฒันา 
  การศึกษา 
  ดา้นการสอนวทิยาศาสตร์ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจิราพร  รามศิริ  โรงเรียนสาธิตแห่ง  
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
  ก าแพงแสน ศูนยว์จิยัและพฒันา 
  การศึกษา 
  ดา้นการสอนวทิยาศาสตร์ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรัณยพ์ล ววิรรธมงคล   คณะครุศาสตร์  
   มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
   ดา้นหลกัสูตรและวธีิสอน 
4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มารุต พฒัผล  อาจารยค์ณะครุศาสตร์   
   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

    ดา้นวจิยัการวดัและประเมินผล 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พินดา วราสุนนัท ์ คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
   ก าแพงแสน   

    ดา้นวจิยัการวดัและประเมินผล 
 
      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คู่มือการใช้รูปแบบการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ

นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
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การใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

The Manual of an Instructional to enhance Creative Problem Solving Ability  
and Scientific Innovation for Primary School Students 

   “PEACE   MODEL”  พีชญาณ์  พานะกิจ 
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คู่มือการใช้รูปแบบการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา   (PEACE Model) 

 
 
 

ค าน า 
 คู่มือการใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์

และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ฉบบัน้ี เป็นเอกสารท่ีอธิบาย
รายละเอียดของรูปแบบการสอนท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ผูท่ี้ตอ้งการน ารูปแบบการสอนน้ีไปใชใ้ห้เขา้ใจ
องค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ตลอดจนไดท้ราบถึงส่ิง
ท่ีควรศึกษา และจดัเตรียม เพื่อใหก้ารใชรู้ปแบบการสอนน้ีบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบ ผูท่ี้
ต้องการน าไปใช้ จึงควรศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการสอนให้เข้าใจชัดเจนก่อน คู่มือฉบบัน้ี
ประกอบดว้ยสาระส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอน 
2. แนวคิดพื้นฐานของการพฒันารูปแบบการสอน 
3. องค์ประกอบของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่าง

สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
3.1  หลกัการ 
3.2  วตัถุประสงค ์
3.3  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
3.4 การวดัและประเมินผล 
3.5  เง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบการสอนไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ 

4. ตวัอยา่งหน่วย และแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

5. ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล 
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การน ารูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพไปใชใ้ห้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกบัผูเ้รียนเป็น
ส่ิงส าคญั ดงันั้นก่อนท่ีจะน ารูปแบบการสอนไปใช้จึงตอ้งทราบขอ้ควรปฏิบติัและแนวทางในการ
ด าเนินการก่อนการใชรู้ปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

ข้อควรปฏิบติัก่อนการใช้รูปแบบเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  (PEACE  Model) เพื่อ
เตรียมการท่ีมีประสิทธิภาพ สรุปไดพ้อสังเขปดงัแผนภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  1   ข้อควรปฏิบัติก่อนการใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
มีรายละเอียดของขอ้ควรปฏิบติั ดงัน้ี 

ศึกษาคู่มือ 
การใชรู้ปแบบ 

การสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 

1. ศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของ
การพฒันารูปแบบการสอน 

2. ศึกษาแนวทางในการน ารูปแบบการ
สอนไปใช ้

3. ศึกษาตวัอยา่งแผนการเรียนรู้และ
แผนการจดัการเรียนรู้  
 

จดัเตรียมส่ิงจ าเป็นในการเรียน        
การสอน 

1. ศึกษาหน่วยและแผนการจดัการเรียนรู้ 
2. จดัเตรียมส่ือการสอนท่ีเสนอไวใ้น

แผนการจดัการเรียนรู้ให้เพียงพอกบั
จ านวนนกัเรียน   

3. ศึกษาและจดัเตรียมเคร่ืองมือเก่ียวกบัการ
วดัและประเมินผลท่ีใชใ้นระหวา่ง และ
หลงัการใชรู้ปแบบไดแ้ก่  ใบงาน 
แบบฝึกหดั แบบบนัทึกการออกแบบการ
ทดลอง  แบบบนัทึก (My Journal) แฟ้ม
สะสมงาน  แบบประเมินความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
แบบทดสอบความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์แบบประเมิน
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 

แนวทางในการน ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  (PEACE   Model) ไปใช ้



379 
 

1. ศึกษาเอกสารคู่มือการใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีการด าเนินงาน 
ดงัน้ี 

1.1 ศึกษาแนวทางในการน ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาไปใช ้เพื่อ
ความเขา้ใจและปฏิบติัไดเ้ป็นแนวทางเดียวกนั 

1.2 ศึกษาความเ ป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการสอนเพื่ อ ส่ง เส ริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา แนวคิดพื้นฐาน และทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบ  องค์ประกอบของรูปแบบ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค์ กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผล และเง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาไปใชใ้ห้ประสบผลส าเร็จ 
ท าให้เห็นภาพความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ รวมทั้งมีความเขา้ใจในค าศพัท์เฉพาะท่ีใช้
ในรูปแบบการเรียนการสอน 

1.3 ศึกษาตวัอยา่งหน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วย คือ หน่วยท่ี 1 ครอบครัวหรรษา หน่วยท่ี 
2 ชมป่าชายเลน หน่วยท่ี 3. ของเล่นสร้างสรรคโ์ดยมีแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 8 แผน  ใชเ้วลา
เรียนทั้งหมด  32 ชัว่โมงดงัน้ี 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ชัว่โมงท่ี 1-4 เร่ือง พอ่ แม่ ลูก 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ชัว่โมงท่ี 5-8 เร่ือง การมีชีวิตรอด 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ชัว่โมงท่ี 9-12 เร่ือง ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 ชัว่โมงท่ี13-16  เร่ือง ทรัพยากรในทอ้งถ่ินบา้นฉนั 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5ชัว่โมงท่ี17-20  เร่ือง ปัญหาการใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ิน 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี6 ชัว่โมงท่ี21-24  เร่ือง ของเล่นของใชร้อบตวัฉนั 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 ชัว่โมงท่ี25-28  เร่ือง การเปล่ียนแปลงของวสัดุ 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 ชัว่โมงท่ี 29-32  เร่ือง ประโยชน์และอนัตรายจากการ

เปล่ียนแปลงวสัดุ 
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 โดยเน้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการของรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา ซ่ึงเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองผา่นขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 ขั้นท่ี 1  การน าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P) เป็นขั้นที่ครูน าเสนอประเด็น
ปัญหาส าหรับการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและวถีิชีวติของผูเ้รียนสร้างแรงจูงใจภายในการ
เรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดม้องเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ และมีทิศทางท่ีจะเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียน
เกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากเรียนรู้ 

 ขั้นท่ี 2  การสร้างความสนใจร่วมกนัระหวา่งครูและนกัเรียน (Engageing: E) เป็นขั้นท่ี
ครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์หรือตั้งค  าถามท่ีเกิดข้ึนจากความสงสัย หรือจากความสนใจของตวัผูเ้รียน
หรือตั้งค าถามเพื่อน าไปสู่การสืบคน้ขอ้มูลเพื่อแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์โดยให้นกัเรียนร่วมกนั
พิจารณาประเด็นส าคญัของปัญหา  วิเคราะห์และท าความเขา้ใจปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือสร้างสรรค์
นวตักรรม  

 ขั้นท่ี 3  การวเิคราะห์ (Analyzing : A) เป็นขั้นท่ีครูฝึกใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
น าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการ
แสวงหาแนวคิดในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

 ขั้นท่ี 4 การจ าแนก(Classifying : C)  เป็นขั้นที่ครูฝึกให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการ
แสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการแกปั้ญหาโดยวิเคราะห์จ าแนกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน 
เพื่อเป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

 ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluating  : E ) เป็นขั้นที่ครูให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการ
สร้างสรรคก์ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ที่เป็นการน าแนวคิดที่ได้ไปใช้ในการแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ 
หรือผลงานใหม่ 

 ลกัษณะของหน่วย และแผนการจดัการเรียนรู้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. หน่วยการเรียนรู้มีความยืดหยุ่น และสัมพนัธ์กบัแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน 

โดยหน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วย ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ 8แผน แต่ในเอกสารคู่มือฉบบัน้ี 
มีตวัอย่าง 1 หน่วย และ 1 แผน ใช้รูปแบบการเขียนแบบ Backward Design หน่วยการเรียนรู้ มี
หัวข้อเร่ืองท่ีส าคญัคือ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ จ  านวนเวลาท่ีใช้สอน มาตรฐานการเรียนรู้ตวัช้ีวดั 
สาระส าคญัสาระการเรียนรู้ในดา้นความรู้ ดา้นทกัษะกระบวนการ นอกจากน้ียงัมีหวัขอ้ สมรรถนะ
ส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษะอนัพึงประสงค ์ค าถามส าคญั  การวดัและประเมินผล  กิจกรรมการเรียน
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การสอน  และส่ือการเรียนการสอน ทั้งหน่วยและแผนการจดัการเรียนรู้มีขั้นตอนหลกัคงท่ี  แต่จะเนน้
ท่ีการใชค้  าถาม และใหอิ้สระแก่ผูเ้รียนในการคิดและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ในกรณีท่ี
ครูตอ้งการสอนเน้ือหาอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นหน่วยหรือแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นตวัอยา่งน้ี  เม่ือศึกษา
คู่มือเล่มน้ีครบทุกส่วนแลว้สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียนการสอนน้ีข้ึนเองได ้

2. หน่วย และแผนการจดัการเรียนรู้ ในแต่ละแผนเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบติัตาม
กระบวนการของรูปแบบ 5 ขั้น เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวทิยาสาสตร์ โดยก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนตั้งค  าถาม
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวนัร่วมกนัหาวิธีที่ดีและเหมาะสมที่สุดใน
การแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น น าความรู้ที่ได้มาสร้างนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์และเผยแพร่ ให้
กวา้งขวางข้ึน การจดักิจกรรมเนน้การฝึกทกัษะทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล ในกรณีท่ีเป็นกลุ่มจะ
เนน้ใหผู้เ้รียนร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกนัรับผดิชอบในการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั   

 2.  จดัเตรียมส่ิงท่ีจ  าเป็นในการสอน ดงัน้ี 
2.1 ศึกษาหน่วยและแผนการจดัการเรียนรู้ 
2.2 จดัเตรียมส่ือการสอนท่ีเสนอไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ให้เพียงพอกบัจ านวน

นกัเรียน   
2.3 ศึกษาและจดัเตรียมเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลท่ีใชใ้นระหวา่งและ

หลังการใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ ใบงาน แบบฝึกหดั แบบบนัทึก (Journal Writing) แฟ้มสะสมงาน 
แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และแบบประเมินนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 มีขอ้เสนอแนะส าหรับครูผูส้อน  ดงัน้ี 
 บทบาทของครู  ในการด าเนินการสอนตามรูปแบบการสอน ครูควรค านึงถึงบทบาท

ต่อไปน้ี 
1. ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitating) ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการ

ของรูปแบบการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละทกัษะการ
สร้างนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยครูตอ้งมีทกัษะการใชค้  าถาม การส่ือสาร การน าเสนอเน้ือหา 
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะทั้งการฝึกทกัษะเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม โดย
การให้แนวทาง ช่วยเหลือ แนะน า การฝึกทกัษะอย่างอิสระและการประมวลทกัษะรวมทั้งการ
ติดตามการน าไปใชแ้ละปฏิบติั ของผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ดและทัว่ถึง 
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2. ครูอ านวยความสะดวกในการสร้างบรรยากาศท่ีร่วมมือกนั ดูแลให้ผูเ้รียนท างานร่วมกนั 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และรับผิดชอบต่อการเรียนทั้งต่อตนเองและกลุ่ม เนน้การสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง 

3. ครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิด โดยเนน้ทกัษะการใช้ค  าถามจากสถานการณ์ปัญหาท่ีพบใน
ชีวติประจ าวนัและเก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ท่ีก าลงัศึกษา  

 การใชค้  าถามควรเป็นพลงัค าถาม   ดงัน้ี 
 1.วางแผนการตั้งค  าถามหลากหลายล่วงหนา้ 
 2. หลีกเล่ียงการใชค้  าถามท่ีช้ีน าค าตอบ 
 3.เวน้ระยะเวลาใหผู้เ้รียนคิดหาค าตอบ 
 4. ไม่ย  ้าค  าถาม 
 5.ถามดว้ยค าถามท่ีชดัเจน 
 6.ถามทีละ หน่ึงค าถาม 
 7. ใชค้  าถามท่ีหลากหลาย 
 บทบาทของนักเรียน 
 นกัเรียนมีการท างานเป็นกลุ่ม  เนน้การร่วมมือกนัเรียนรู้ โดยคละความสามารถพื้นฐาน 

3 ระดับ คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ด าเนินการแก้ปัญหา ภายใต้สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวติประจ าวนัดงัน้ี 

1. ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) 
1.1 คิดอย่างสร้างสรรค์ (Think Creatively)ใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์สร้างแนวคิดใหม่และเป็นแนวคิดท่ีมีคุณค่าอธิบายรายละเอียด,ปรับแต่ง , 
วิเคราะห์และประเมินค่าในความคิดของตนเองเพื่อปรับปรุงและเพิ่มความพยายามในการคิด
สร้างสรรคข์องตนเอง 

1.2 การท างานอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น (Work Creatively with Others) พฒันา 
น าไปใช ้และส่ือสารความคิดใหม่ให้กบัผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเปิดใจกวา้งและตอบสนอง
ต่อมุมมองใหม่ๆไดอ้ยา่งหลากหลายแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดริเร่ิมและการสร้างสรรคใ์นการท างาน
เขา้ใจขอ้จ ากดัของโลกแห่งความเป็นจริงในการใช้ความคิดใหม่ๆมองความลม้เหลวเป็นเหมือน
โอกาสในการเรียนรู้ 

1.3 การน านวตักรรมไปใช ้(Implement Innovations) การท าความคิดสร้างสรรคใ์ห้
เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ในการปฏิบติัจริงท่ีนวตักรรมนั้นเกิดข้ึน 
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2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving)ใช้เหตุผลประกอบการพิจารณาสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมใช้การคิดอย่างเป็นระบบ
วิเคราะห์และประเมินหลกัฐานสร้างการตดัสินใจและให้ค  าตดัสิน จากการวิเคราะห์  ประเมิน 
เช่ือมโยงสารสนเทศ และขอ้โตแ้ยง้ และสะทอ้นประสบการณ์และกระบวนการในการเรียนรู้อยา่งมี
หลกัเกณฑ ์

3. การส่ือสาร(Communication)สามารถเช่ือมโยงการคิดและความคิดต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการพูด  เขียนและการส่ือสารทางอวจันภาษาในทกัษะท่ีมีรูปแบบและบริบทท่ี
หลากหลาย  ฟังอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อถอดรหสัอยา่งมีความหมาย   ดา้นความรู้ คุณค่า เจตคติใช้
ประโยชน์จากส่ือมลัติมีเดียและเทคโนโลยีส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอ้มท่ีมี
ความหลากหลาย 

4. ความร่วมมือ(Colaabolation)การท างานท่ีมีประสิทธิผลและเคารพในความคิดเห็นท่ี
หลากหลายของเพื่อนร่วมงาน มีความยืดหยุน่ในการใชสิ้ทธิ และเต็มใจท่ีจะใชก้ารประนีประนอม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มร่วมกนัมีส านึกรับผิดชอบร่วมกนัเป็นหลกัในการร่วมมือของการ
ท างาน  และคุณค่าและผลงานของแต่ละบุคคลเกิดข้ึนจากสมาชิกของกลุ่ม 
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แนวคิดพืน้ฐานของการพฒันารูปแบบการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
 

 ความส าคัญของรูปแบบการสอน 
 การพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และนวตักรรม

ทางวิทยาศาสตร์ ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม โดยใช้แนวคิด วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม (ScienceTechnology and Society: STS) แนวคิดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning : PBL)แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based 
Learning : IBL)กระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์   ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมีพื้นฐานทางจิตวิทยา 3 ประการคือ 1) การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผูเ้รียนจะเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึนเม่ือผูเ้รียนได้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการคน้หาความรู้นั้นๆ
มากกวา่การบอกให้นกัเรียนรู้ 2) การเรียนรู้จะเกิดไดดี้ท่ีสุดเม่ือสถานการณ์แวดลอ้มในการเรียนรู้
นั้นย ัว่ยใุหผู้เ้รียนอยากเรียนและผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการคน้ควา้ทดลอง
และ 3) วิธีการน าเสนอของผูส้อนจะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดมีความคิดสร้างสรรคใ์ห้โอกาส
ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดของตนเองไดม้ากท่ีสุดแนวคิดท่ีกล่าวถึง 3 ประการนั้นสอดคลอ้งกบัหลกัการ
จดัการเรียนรู้แบบสรรคส์ร้างความรู้/สร้างองคค์วามรู้ (constructivism) ซ่ึงเป็นฐานความคิดท่ีส าคญั
และได้สะทอ้นออกมาในความหมายสถานการณ์ท่ีเหมาะสมในการใช้ขั้นตอนท่ีส าคญับทบาท
ผูส้อนพฤติกรรมผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
ประกอบด้วย  แนวคิด  ทฤษฎ ีทีม่ีความสัมพนัธ์กนัดังนี้ 

 ผูว้ิจยัน าแนวคิดทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget  และทฤษฎีวฒันธรรมเชิง
สังคมของ Vygotsky มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล
และศกัยภาพของบุคคลที ่จะพฒันาไป สูงสุดได้โดยมีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problembased learning หรือ PBL) ท่ีเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎี การ
เรียนรู้แบบสร้างความรู้ (Constructivism) โดยให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ใหม่จากการใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
จริงในสถานการณ์จริงของการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแกปั้ญหา 
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการ
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แกไ้ขปัญหาเป็นหลกัและน าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Base Learning :IBL)ท่ีให้
นกัเรียนสืบเสาะหาความรู้ ที่ใช้ปัญหาเป็นตวักระตุน้หรือเป็นตวัน าทางให้ผูเ้รียน ไปแสวงหา
ความรู้ความเขา้ใจ ดว้ยตนเอง เพื่อจะไดค้น้พบค าตอบของปัญหาดงักล่าว กระบวนการหาความรู้
ดว้ยตนเองน้ีท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการแกไ้ขปัญหา (Problem solving skill)  และการเรียนการ
สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (ScienceTechnology and Society: STS) ให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เป็นตวัขบัเคล่ือนในกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative  Learning)เป็น
กระบวนการกลุ่มให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสท างานร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกนั
ของกลุ่ม ท่ีผูส้อนจะตอ้งพยายามใชก้ลยุทธ์วิธีให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการประมวลส่ิงท่ีมาจากการ
ท ากิจกรรมต่างๆ จดัระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกัการส าคญัการส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยัจึงไดน้ า
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Problem Solving)ท่ีเป็นกระบวนการปฏิบติัอยา่ง
เป็นขั้นตอน มีการประยกุตใ์ชจิ้นตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์ สัญชาตญาณ แนวคิดใหม่ๆ ร่วมกบั
ขอ้เท็จจริงท่ีมีอยูม่าใช้ในการแกปั้ญหา เพื่อคน้หาทางเลือกท่ีมีคุณค่าในการแกปั้ญหานั้นๆ ในการ
แกปั้ญหาใดๆ ก็ตามจะให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น ผูท่ี้แกปั้ญหาจะตอ้งทราบสาเหตุท่ีแทจ้ริงของ
ปัญหา และจะตอ้งตั้งจุดประสงคใ์นการแกปั้ญหาไวอ้ย่างชดัเจนผูว้ิจยัสังเคราะห์กระบวนการของ
รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่ามี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นค้นหาความจริง (Fact–
Finding) หมายถึง กระบวนการในการค้นหาข้อมูลจากสถานการณ์หรือข้อเท็จจริง ท่ีมีอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 2) ขั้นคน้พบปัญหา (Problem–Finding) หมายถึง กระบวนการใน
การคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริงเกิดข้ึนจากสถานการณ์นั้นๆ และพิจารณาระบุสาเหตุของปัญหา  3) ขั้น
ค้นหาแนวคิด (Idea–Finding) หมายถึง กระบวนการในการพิจารณาหาแนวทางและวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ให้มากที่สุด 4) ขั้นคน้หาค าตอบ (Solution–Finding Skill) หมายถึง 
กระบวนการในการเสนอเกณฑห์รือแสดงเหตุผลในการตดัสินเลือกแนวทางและวิธีการแกปั้ญหาท่ี
ดีท่ีสุด เหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุด และ5) ขั้นการสร้างสรรค์ความรู้ (Creating new 
Knowledge) หมายถึง กระบวนการในการน าความรู้หรือขอ้มูลมาสร้างเป็นความรู้ใหม่  และแนวคิด
เก่ียวกบันวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ท่ีเป็นลกัษณะของผลผลิตหรือรูปแบบของความคิดท่ีไดแ้สดง
กลุ่มความหมายใหม่ออกมาเป็นอิสระต่อความหมายของความคิดใดความคิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนมาก่อน
หนา้นั้น อาจเป็นความคิดหรือส่ิงของท่ีผลิตข้ึน ซ่ึงจะเป็นไดท้ั้งรูปธรรมและนามธรรม อารีย ์พนัธ์มณี 
(2557: 23-24) สอดคลอ้งการวิเคราะห์ค  าสัมภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนการสอน
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วิทยาศาสตร์ท่ีว่า นวตักรรมเกิดข้ึนจากการนิยามของผูเ้ รียนที่ผูเ้ รียนสะสมความรู้และสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นๆไดโ้ดยการสร้างสรรค์ผลงานท่ีสะทอ้นผูเ้รียน
เช่น โครงงาน ช้ินงาน การแสดง การสร้างแบบจ าลอง แนวคิด เป็นตน้โดยเกิดกระบวนการเรียนรู้
ทางวทิยาศาสตร์  นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์จึงหมายถึง แนวทาง/แนวคิดท่ีไดค้น้คิด/เคร่ืองมือท่ียงั
ไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ทนัสมยัและใช้ได้ผลดี
ยิ่งข้ึน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และในการพิจารณาว่าวิธีการ แนวคิด หรือการ
กระท าใดๆ เป็นนวตักรรมหรือไม่ สามารถวดัไดด้ว้ยแบบประเมินนวตักรรม และสรุปผลจากการ
การประเมินนวตักรรม ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 1. ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม  2. ดา้นคุณค่า
และประโยชน์ของนวตักรรม และ 3. ดา้นความเป็นนวตักรรม 
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 จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการของรูปแบบการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ แนวคิด 
ทฤษฎีการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม
ทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงประกอบด้วย ทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ทฤษฎีทางจิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของPiaget และทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 
กระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์แนวคิดนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และผลการวิเคราะห์ผูเ้รียน ผูว้ิจยัน ามาพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โดยใชช่ื้อรูปแบบวา่ “PEACE  Model” หรือ “รูปแบบ พีอีเอซีอี”  
และมีองคป์ระกอบของรูปแบบ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ การวดัและประเมินผล และเง่ือนไขส าคญัในการ น ารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ     ดงัแผนภาพท่ี  2 

องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
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แผนภาพท่ี 2 องคป์ระกอบของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์และการสร้างนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
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 จากแผนภาพท่ี 2 องคป์ระกอบของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และการสร้างนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หลักการ การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ และ
นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ มุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักบัการท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนเองอยา่งเป็น
ระบบ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง กระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ผูเ้รียน มีบทบาทส าคญัในการ
เรียนรู้ผา่นการปฏิบติักิจกรรมท่ีเนน้การร่วมมือกนัและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2. วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม
ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบประกอบดว้ย 5 ขั้น 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

  ขั้นท่ี 1 การน าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P ) เป็นขั้นท่ีครูน าเสนอประเด็น
ปัญหาส าหรับการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้รียนสร้างแรงจูงใจภายในใน
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดม้องเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ และมีทิศทางท่ีจะเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากเรียนรู้ 

  ขั้นท่ี 2 การสร้างความสนใจร่วมกนัระหวา่งครูและนกัเรียน (Engating : E) เป็นขั้นท่ี
ครูกระตุ ้นให้ผูเ้รียนวิเคราะห์หรือตั้งค  าถามที่เกิดข้ึนจากความสงสัย หรือจากความสนใจของ
ตวัผูเ้รียนหรือตั้งค  าถามเพื่อน าไปสู่การสืบคน้ขอ้มูล เพื่อแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยให้นกัเรียน
ร่วมกนัพิจารณาประเด็นส าคญัของปัญหา  วิเคราะห์และท าความเขา้ใจปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือ
สร้างสรรคน์วตักรรม   

  ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์ (Analyzing : A ) เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อน าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค ์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการ
แสวงหาแนวคิดในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

  ขั้นท่ี 4 จ  าแนก(Classifying : C)  เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการแสดง
รายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์จ าแนกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน เพื่อ
เป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
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  ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluating  : E ) เป็นขั้นท่ีครูให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการ
สร้างสรรคก์ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้   เพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ท่ีเป็นการน าแนวคิดท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ 
หรือผลงานใหม่ 

4. การวัดและประเมินผลการวดัและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา ตามแนวทางการประเมินตามสภาพจริงดว้ยการใช้ผูป้ระเมินหลายฝ่าย ใช้วิธีการ
ประเมินหลายวิธี ประเมินหลายช่วงเวลา และสะทอ้นพฤติกรรมของผูเ้รียน โดยท าการวดั และ
ประเมินสมรรถนะของผูเ้รียน 2 ด้าน ได้แก่ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์ 
หมายถึง  ระดบัความสามารถทางพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการปฏิบติั
กิจกรรม  5 ขั้นตอน ซ่ึงวดัไดจ้ากระดบัพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ โดยใชแ้บบทดสอบและใชเ้กณฑ์การตรวจให้คะแนน (Scoring Rubrics)  ในดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี  

  ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
1. ความสามารถในการคน้พบความจริง(Fact Finding  Ability) มุ่งเนน้การประเมิน

ความสามารถในการคน้หาขอ้มูลจากสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนดไวเ้พื่อการตดัสินและ
พิจารณาสภาพปัญหาท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง 

2. ความสามารถในการคน้พบปัญหา(Problem Finding Ability)มุ่งเนน้การประเมิน 
ความสามารถในการก าหนดปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนและระบุสาเหตุของปัญหา 

3. ความสามารถในการค้นหาแนวคิด (Idea FindingAbility) มุ่งเน้นการประเมิน
ความสามารถในการคน้หาแนวคิดหรือขอบเขตของปัญหาเพื่อหาวธีิการแกปั้ญหา 

4. ความสามารถในการคน้หาค าตอบ (Solution FindingAbility) มุ่งเนน้การประเมิน
โดยระบุผลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นทางเลือกท่ีไดเ้ลือกไวไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหา 

5. ความสามารถในการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่( Creating New Challenge Ability) 
มุ่งเน้นการประเมิน การน าแนวคิดท่ีไดไ้ปใช้ในการแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ 
เพื่อการสร้างสรรคผ์ลงาน 

  นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 
1. ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม 

   การก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการพฒันานวตักรรมมุ่งเนน้กาประเมิน 
การตั้งวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและมีความเป็นไปได ้
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   การใช้แนวคิดหรือทฤษฎีในการพฒันานวตักรรม มุ่งเน้นการประเมิน การใช้
แนวคิดหรือทฤษฎีถูกตอ้งตามหลกัวชิา และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 
   การออกแบบพฒันานวตักรรมมุ่งเนน้การประเมิน การออกแบบนวตักรรมเป็นไป
ตามแนวคิดหรือทฤษฎีในการพฒันานวตักรรมท่ีก าหนดไว ้และอยา่งเป็นขั้นตอน 
   การสร้างนวตักรรมมุ่งเนน้การประเมิน การด าเนินการพฒันานวตักรรมอยา่งเป็น
ระบบมีการทดลองและปรับปรุงจนกระทัง่มีประสิทธิภาพในเกณฑน่์าพอใจ 
   การขยายผลการใช้นวตักรรมมุ่งเน้นการประเมินนวตักรรมท่ีสร้างข้ึนสามารถ
น าไปใชแ้ละเผยแพร่ได ้

2. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 
   การแก้ปัญหาได้ตรงตามวตัถุประสงค์มุ่งเน้นการประเมิน การแกปั้ญหาไดต้รง

ตามวตัถุประสงค ์เกิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง 
   การใช้ทรัพยากรในการพฒันานวตักรรมมุ่งเน้นการประเมิน การประยุกต์ใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นการพฒันานวตักรรมไดเ้หมาะสมและคุม้ค่า 
   การส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้มุ่งเนน้การประเมิน นวตักรรม/กระบวนการพฒันา

นวตักรรม ส่งเสริม กระตุน้ให้นกัเรียนในกลุ่มคน้ควา้และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจนสามารถสร้าง
นวตักรรมใหม่ได ้

   การน าไปใช้ มุ่งเน้นการประเมิน การใช้ง่าย สะดวกและมีขั้นตอนการใช้ไม่
ซบัซอ้น สามารถน าไปใชไ้ดดี้ 

3. ดา้นความเป็นนวตักรรม 
   ความเป็นนวตักรรมมุ่งเนน้การประเมิน ดา้นแนวทาง/แนวคิด/วิธีการ/เคร่ืองมือ ท่ี

ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน และไดผ้ลดี 
5. เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ  
5.1 ผูส้อนมีบทบาทในการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนมี

การใชค้  าถามท่ีสร้างสรรค ์ท่ีทรงพลงั 
5.2 ผูเ้รียนใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้และร่วมมือกนัเพื่อ

สร้างความรู้ 
5.3 สถานการณ์ปัญหา ใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน ในชีวติประจ าวนั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  รายวชิาวทิยาศาสตร์ รหสัวชิา ว13101 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ของเล่นสร้างสรรค ์เวลาเรียน 4 ชม. 
เร่ือง  ประโยชน์และอนัตรายจากการเปล่ียนแปลงวสัดุ  วนัท่ี …… ผูส้อน  นางสาวพีชญาณ์ พานะกิจ 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 
 มาตรฐาน  ว 3.2 เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร การ

เกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 ตัวช้ีวดั 
 ป 3/2.  อภิปรายประโยชน์และอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของวสัดุ 
 มาตรฐานว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา

ความรู้ การแกปั้ญหารู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอนสามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆเขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยสีังคมและส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

 ตัวช้ีวดั 
1. ป.3/1 ตั้งค  าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะศึกษาตามท่ีก าหนดใหแ้ละตามความสนใจ 
2. ป.3/2 วางแผนการสังเกต เสนอวิธีส ารวจตรวจสอบ ศึกษาคน้ควา้ โดยใช้ความคิด

ของตนเอง ของกลุ่มและคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการส ารวจ ตรวจสอบ 
3. ป.3/4 จดักลุ่มขอ้มูล เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีคาดการณ์ไวแ้ละน าเสนอผล 
4. ป.3/5 ตั้งค  าถามใหม่จากผลการส ารวจตรวจสอบ 
5. ป.3/6 แสดงความคิดเห็นและรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม น าไปสู่การสร้างความรู้  
6. ป.3/7 บนัทึกและอธิบายผลการสังเกต ส ารวจตรวจสอบตามความเป็นจริง   มี

แผนภาพประกอบค าอธิบาย  
7. ป3/8.  น าเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา และเขียนแสดงกระบวนการ

และผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
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 สาระส าคัญ 
 การเปล่ียนแปลงของวสัดุ คือการท่ีวสัดุมีรูปร่าง ลกัษณะ หรือสมบติัแตกต่างไปจากเดิม 

ซ่ึงเกิดจากมีแรงกระท า เช่น บีบ ทุบ ดดั ดึง หรือท าให้ร้อนข้ึน หรือท าให้เยน็ลงการเปล่ียนแปลง
ของวสัดุอาจเกิดประโยชน์หรือท าใหเ้กิดอนัตรายได ้

 สาระการเรียนรู้ (Content ประกอบดว้ย 3 ดา้น) 
 ด้านความรู้  
 การเปล่ียนแปลงของวสัดุ อาจเกิดจาก การบีบ บิด ทุบ ดดั ดึง การท าให้ร้อนข้ึน หรือ

เยน็ลงการเปล่ียนแปลงของวสัดุอาจเกิดประโยชน์หรือท าให้เกิดอนัตรายได ้
 ด้านเจตคติ / คุณลกัษณะ 

 การสังเกต  มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ 
 ด้านทกัษะ / กระบวนการ 

 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ : นักเรียนมีความสามารถดังนี้ 
1. ความสามารถในการคน้พบความจริง(Fact Finding  Ability)  : ความสามารถในการ

คน้หาขอ้มูลจากสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนดไวเ้พื่อการตดัสินและพิจารณาสภาพปัญหาท่ีมีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง 

2. ความสามารถในการคน้พบปัญหา(Problem Finding Ability) : ความสามารถในการ
ก าหนดปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนและระบุสาเหตุของปัญหา 

3. ความสามารถในการคน้หาแนวคิด (Idea FindingAbility) : ความสามารถในการคน้หา
แนวคิดหรือขอบเขตของปัญหาเพื่อหาวธีิการแกปั้ญหา 

4. ความสามารถในการคน้หาค าตอบ (Solution FindingAbility): ความสามารถในการ
ก าหนดเกณฑ์ท่ีไดม้าตรฐานและการแสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการแกปั้ญหาโดยระบุผลท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นทางเลือกท่ีไดเ้ลือกไวไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหา 

5. ความสามารถในการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ (Creating New Challenge Ability)
ความสามารถในการน าแนวคิดท่ีไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ เพื่อ
การสร้างสรรคผ์ลงาน 

 ความเข้าใจทีค่งทน (Enduring Understanding) 
 กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์ั้นท่ี 1  น าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P ) 

ขั้นท่ี 2  สร้างความสนใจ (Engageting : E) ขั้นท่ี 3  วิเคราะห์ (Analysing : A) ขั้นท่ี 4 จ  าแนก
(Classifying : C)  ขั้นท่ี 5 ประเมินผล (Evaluating  : E ) ท าให้เขา้ใจวา่กระบวนการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้   ที่อธิบายและส รุปไดว้่า
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การเปล่ียนแปลงของวสัดุ คือการท่ีวสัดุมีรูปร่าง ลกัษณะ หรือสมบติัแตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงเกิดจาก
มีแรงกระท า เช่น บีบ ทุบ ดดั ดึง หรือท าให้ร้อนข้ึน หรือท าให้เยน็ลงซ่ึงการเปล่ียนแปลงของวสัดุ
อาจเกิดประโยชน์หรือท าใหเ้กิดอนัตรายได ้เพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมทางวทิยาศาสตร์ ท่ีเป็นการน า
แนวคิดท่ีไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่ หรือวธีิการใหม่ หรือผลงานใหม่ 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมัน่ในการท างาน 

 ค าถามส าคัญ (Essential questions) 
1. การเปล่ียนแปลงของวสัดุเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรบา้ง  
2. มีขอ้มูลอะไรบา้งท่ีบอกไดว้า่วสัดุมีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง 
3. ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเปล่ียนแปลงรูปร่างของวสัดุคือส่ิงใด 
4. อนัตรายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงรูปร่างของวสัดุ คือส่ิงใด 
5. จะหาค าตอบไดจ้ากท่ีใดบา้งและตอ้งท าอยา่งไรจึงจะไดค้  าตอบ 
6. มีขั้นตอนในการแก้ปัญหาเพื่อหาค าตอบได้อย่างไร ต่างจากท่ีเคยพบแล้วหรือไม่ 

ขั้นตอนในการแกปั้ญหาดงักล่าว สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ เพราะเหตุใด 
6.1 ความรู้หรือแนวความคิดไดจ้ากการคน้พบในคร้ังน้ีนกัเรียนคิดวา่จะสามารถน า

แนวคิดท่ีไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหากบัสถานการณ์อ่ืนๆไดอี้กหรือไม่ อยา่งไร  
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 การวดัและประเมินผล 
 การประเมินระหว่างการเรียนรู้ 

ล าดบัท่ี จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ
ประเมิน 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ผูป้ระเมิน 

1 อภิปรายการเปล่ียนแปลง
ของวสัดุท่ีใหท้ั้ง
ประโยชน์และอนัตราย 
 

การตรวจใบ
กิจกรรม 

แบบประเมิน
แผนภาพ
ความคิด 

Rubrics ครู 

2. ออกแบบการสืบคน้
ขอ้มูล เพื่อการหาค าตอบ
ของปัญหาและวธีิการ
แกปั้ญหาเพ่ือหาค าตอบ 

-การตรวจ
เอกสารการ
ออกแบบการ
สืบคน้ขอ้มูล 
-การสงัเกต
พฤติกรรมของ
นกัเรียน 

-เกณฑก์าร
ประเมินผลการ
ออกแบบการ
สืบคน้ขอ้มูล 
-แบบสงัเกต
พฤติกรรมของ
นกัเรียน 
-แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

Rubrics ครู 
 
 
 
ครู 
 
 
นกัเรียน,เพื่อน 

3. ใชก้ระบวนการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคเ์พ่ือให้
ไดค้  าตอบของปัญหา 
หรือองคค์วามรู้เก่ียวกบั
การแกปั้ญหาเพ่ือการหา
ค าตอบ 

ประเมิน
ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์

แบบทดสอบ
ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์

แบบทดสอบ
ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์

ครู 

 
 ช้ินงาน/ภาระงาน 

1. ใบกจิกรรม แผนภาพความคิด 
2. นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 
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 เป็นขั้นท่ีครูน าเสนอประเด็นปัญหาส าหรับการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและ 
วถีิชีวติของผูเ้รียนสร้างแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดม้องเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีตอ้งการจะ
เรียนรู้ และมีทิศทางท่ีจะเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากเรียนรู้ 

1. ครูถามนกัเรียนวา่ วสัดุ ต่างๆท่ีน ามาใชท้  าของเล่นของใช ้มีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง 
เพื่อสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆไดอ้ยา่งไร  

2. ครูน าภาพการเปล่ียนแปลงรูปร่างของวสัดุให้นกัเรียนดู 
 

 
 
 

 เป็นขั้นท่ีครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์หรือตั้งค  าถามท่ีเกิดข้ึนจากความสงสัย หรือจาก
ความสนใจของตวัผูเ้รียนหรือตั้งค  าถามเพื่อน าไปสู่การสืบคน้ขอ้มูล เพื่อแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
โดยให้นักเรียนร่วมกนัพิจารณาประเด็นส าคญัของปัญหา  วิเคราะห์และท าความเขา้ใจปัญหาท่ี
ตอ้งการแกไ้ขหรือสร้างสรรคน์วตักรรม 

1. ครูตั้งค  าถามเพื่อน าไปสู่การสืบคน้ขอ้มูลว่าของเล่นของใช้มีการเปล่ียนแปลงได้
อยา่งไร โดยให้นกัเรียนร่วมกนัพิจารณาความหมายของปัญหา วิเคราะห์และท าความเขา้ใจกบั
ประเด็นปัญหาท่ีต้องการแสวงหาค าตอบเก่ียวกับสาระท่ีเรียนนักเรียนแต่ละคนตั้ งค  าถามจาก
สถานการณ์ปัญหา และก าหนดประเด็นปัญหา และร่วมกนัจดักลุ่มค าถามเพื่อการสืบคน้ขอ้มูล 

2. นกัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์เหตุและผล จากขอ้มูลท่ีไดใ้นเร่ืองของวสัดุมีการเปล่ียนแปลง
อย่างไรท่ีใช้ท าของเล่นของใช้ยกตวัอย่าง ประโยชน์ของการเปล่ียนแปลงวสัดุ และอนัตรายท่ี
เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงวสัดุ 

3. ครูขยายผลความรู้และประสบการณ์ของนกัเรียน ดว้ยการให้นกัเรียนฝึกการตั้งค  าถาม 
และเสนอประเด็นการเปล่ียนแปลงของวสัดุ  (สมาชิกแต่ละกลุ่มประกอบด้วย นักเรียนท่ี
มีความสามารถพื้นฐาน เก่ง ปานกลาง และอ่อน   

 
 
 

ขั้นท่ี 1  น าเสนอปัญหา (Presenting Problem: P ) 

ขั้นท่ี 2  สร้างความสนใจ (Engageting : E) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
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 เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้ผูเ้รียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อน าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ 
กระบวนการสร้างสรรค์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการแสวงหาแนวคิดในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์

1. ใหน้กัเรียนท าการประดิษฐข์องเล่น โดยมีเง่ือนไขในการประดิษฐคื์อ  
1.1 การแกปั้ญหาของเล่นมีราคาแพง 
1.2 น าวสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ินมาประดิษฐ์ 
1.3 วสัดุท่ีใชป้ระดิษฐข์องเล่น เป็นวสัดุเหลือใช ้
1.4 ของเล่นท่ีนกัเรียนประดิษฐต์อ้งเคล่ือนท่ีได ้หรือใชแ้ม่เหล็กเป็นส่วนประกอบใน

การประดิษฐ ์
2. นกัเรียนแต่ละคนตั้งค  าถามเก่ียวกบัการประดิษฐ์ของเล่น  ให้นกัเรียนร่วมกนัจดักลุ่ม

ค าถามเพื่อการสืบคน้ขอ้มูล 
3. นกัเรียนฝึกความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคร่์วมกนัเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน  

 (สมาชิกแต่ละกลุ่มประกอบดว้ย นกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐาน เก่ง ปานกลาง และอ่อน  
โดยใหน้กัเรียนประดิษฐ ์ของเล่น เพื่อการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคจ์าก
การวิเคราะห์ข ้อมูล  โดยเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง  ครูสังเกตพฤติกรรมการ
วางแผนการท างานร่วมกนัของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐาน ต่างกนั ขณะมีการฝึกความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์จากนั้นครูประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของนกัเรียน 

 

 
 

 เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการแสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการแกปั้ญหา
โดยวิเคราะห์จ าแนกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 
 
 

ขั้นท่ี 3  วเิคราะห์ (Analysing : A ) 

ขั้นท่ี 4 จ  าแนก(Classifying : C) 
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1. ครูขยายผลความรู้และประสบการณ์ของนกัเรียน ดว้ยการใหน้กัเรียนก าหนดประเด็น
การเปล่ียนแปลงของวสัดุ ท่ีพบในชีวติประจ าวนั และร่วมกนัแสวงหาค าตอบเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน 
(สมาชิกแต่ละกลุ่มประกอบด้วย นักเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐาน เก่ง ปานกลาง และ เพื่อฝึก
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอขั้นตอนการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อการแกปั้ญหาท่ีจะหาค าตอบ
บอกรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการแก้ปัญหาโดยระบุผลที่เกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็น
ทางเลือกท่ีไดเ้ลือกไวไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหา 

 
 
 

 ขั้นท่ี 5 ประเมินผล (Evaluating  : E ) เป็นขั้นท่ีครูให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการสร้างสรรค ์
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้   เพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมทางวิทยาศาสตร์ ท่ี
เป็นการน าแนวคิดท่ีไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่ หรือวธีิการใหม่ หรือผลงานใหม่ 

 นกัเรียนน าเสนอผลงงาน 
 ส่ือการเรียนการสอน 

1. ภาพโปสเตอร์ 
2. ของเล่น 
3. ของใชต่้างๆ 

 แหล่งเรียนรู้ 
1. หอ้งสมุด 
2. เวบ็ไซดต่์างๆ 
3. วสัดุอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นท่ี 5 ประเมินผล (Evaluating  : E ) 
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บันทกึหลงัสอน 
1.ผลการประเมินพฤติกรรมระหวา่งเรียน

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
2.ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
3.ดา้นนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
4.ปัญหาและอุปสรรคระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
5. ขอ้คิดและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
      
     ลงช่ือ………………………………. 
     (นางสาวพีชญาณ์  พานะกิจ) 
                                                                      (ครูผูส้อน) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่งตรงของรูปแบบ  
คู่มือการใช้รูปแบบ  หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้  

ตามรูปแบบการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
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ตารางท่ี 57 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนเพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

รายการประเมิน X S.D ระดบัความ
เหมาะสม
สอดคลอ้ง 

แบบตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอน    

      1.1  ความชดัเจนและความเหมาะสมในการบรรยายความ
เป็นมาของการพฒันารูปแบบ 

 
3.80 

 
0.83 

 
มาก 

1.2 ใชภ้าษาเรียบเรียงความเป็นมาและความส าคญัของ
รูปแบบโดยมีความต่อเน่ือง ท าใหเ้ห็นความชดัเจนของ
รูปแบบการสอน 

 
 
4.00 

 
 
0.70 

 
 

มาก 
2. แนวคิดพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน     

      2.1  ความชดัเจนในการบรรยายแนวคิดท่ีใชเ้ป็นพื้นฐาน
ในการพฒันารูปแบบ 

 
4.00 

 
0.70 

 
มาก 

       2.2  ความเหมาะสมในการน าแนวคิดมาใชใ้นการพฒันา
รูปแบบ 

 
4.40 

 
0.54 

 
มาก 

3.องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

   

        3.1  การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบมีความสมบรูณ์
ครอบคลุมความตอ้งการจ าเป็นของการพฒันาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

 
 
 
4.20 

 
 
 
0.83 

 
 
 

มาก 
        3.2  แต่ละองคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์ สอดคลอ้งและมี
การเรียงล าดบัองคป์ระกอบชดัเจน 

 
4.60 

 
0.89 

 
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 57 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
(ต่อ) 

รายการประเมิน X S.D ระดบัความ
เหมาะสม
สอดคลอ้ง 

       3.3 องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 ประกอบดว้ย 

1) หลกัการ 
ความชดัเจนในหลกัการของรูปแบบ 

 
 
 
4.40 

 
 
 
0.89 

 
 
 

มาก 
ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดพื้นฐานท่ีน ามาพฒันารูปแบบ 4.40 0.89 มาก 
ความสามารถท่ีจะน ามาใชเ้ป็นกรอบในการก าหนดสาระ 
และกิจกรรมการเรียนการสอนแสดงให้เห็นถึงจุดเนน้ในการสอน 

 
4.60 

 
0.54 

 

มากท่ีสุด 

การใชภ้าษา และการเรียบเรียงถอ้ยค า  มีความชดัเจน และ
เขา้ใจง่าย 

 
3.80 

 
0.44 

 
มาก 

2) วตัถุประสงค์      
ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัหลกัการ 

 
4.60 

 
0.54 

 
มากท่ีสุด 

 วตัถุประสงคมี์ความชดัเจน แสดงถึงส่ิงท่ีมุ่งหวงัจะให้
เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 

 
4.60 

 
0.54 

 
มากท่ีสุด 

  การใชภ้าษา และการเรียบเรียงถอ้ยค า   มีความชดัเจน 
และเขา้ใจง่าย 

 
4.20 

 
0.44 

 
มาก 

3)  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    ขั้นตอนการสอนครบถว้น และมีความต่อเน่ืองกนัท า
ใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ตามจุดประสงคก์าร
เรียน 

 
 

4.80 

 
 

0.44 

 
 

มากท่ีสุด 

การใชภ้าษาและการเรียบเรียงถอ้ยค า มีความชดัเจน และ
เขา้ใจง่าย 

 
4.20 

 
0.44 

 
มาก 

 



403 
 

ตารางท่ี 57 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
(ต่อ) 

รายการประเมิน X S.D ระดบัความ
เหมาะสม
สอดคลอ้ง 

4) การวดัและการประเมินผล 
การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัหลกัการและ
วตัถุประสงคข์องรูปแบบสามารถน าไปปฎิบติัได้ 

 
 

4.60 

 
 

0.54 

 
 

มากท่ีสุด 
5)  เง่ือนไขส าคัญในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ให้
ประสบผลส าเร็จ มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ วตัถุประสงค ์
และกระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบ 

 
 

4.00 

 
 

0.70 

 
 

มาก 
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ตารางท่ี  58 ผลการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

รายการประเมิน X S.D ระดบัความ
เหมาะสม
สอดคลอ้ง 

แบบตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการ 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
 
1. คู่มือมีสาระส าคญัซ่ึงประกอบดว้ย ความเป็นมาและ
ความส าคญัแนวคิดทฤษฎี การออกแบบของรูปแบบ
การเรียนการสอน แนวคิดพื้นฐานในการพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอน องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียน
การสอน (หลกัการ  วตัถุประสงค ์ กระบวนการจดัการ
เรียนรู้  การวดัและประเมินผล  เง่ือนไขส าคญัในการ
น ารูปแบบการเรียนการสอนไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ)  
ตวัอยา่งหน่วย/แผนการจดัการเรียนรู้  และตวัอยา่ง
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลมีความ
ครบถว้น และสอดคลอ้งกบัรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาก 
2. สาระส าคญัในคู่มือมีความชดัเจนเพียงพอท่ีจะน า
รูปแบบไปใชแ้ลว้ท าใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคข์อง
รูปแบบท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได ้

 
 

4.20 

 
 

0.83 

 
 

มาก 
3. ขอ้ควรปฏิบติัก่อนการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
มีความชดัเจนเพียงพอส าหรับการน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถท าใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด
กบัผูเ้รียนตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบโดย แสดงถึง
จุดเนน้ตามบทบาทของครูและนกัเรียนท่ีจ าเป็นตอ้ง
ปฏิบติัในการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การบรรลุผล
ตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบ           

 
 
 
 
 
 

4.40 

 
 
 
 
 
 

0.89 

 
 
 
 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี  59  ผลการตรวจสอบคุณภาพของหน่วยและแผนในการใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถใน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

รายการประเมิน X S.D ระดบัความ
เหมาะสม
สอดคลอ้ง 

แบบตรวจสอบคุณภาพของหน่วยและแผนในการใช้รูปแบบการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

1. การก าหนดองค์ประกอบของหน่วย/แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

   

   1.1  การก าหนดองคป์ระกอบของหน่วย/แผนครบถว้น
ครอบคลุมความตอ้งการจ าเป็นของหน่วย/แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

 
 
 

4.40 

 
 
 

0.54 

 
 
 

มาก 
   1.2 องคป์ระกอบภายในหน่วย/แผนมีความสัมพนัธ์
สอดคลอ้งกนัและมีความเช่ือมโยง 

 
 

4.40 

 
 

0.54 

 
 

มาก 
2. องค์ประกอบของหน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้     
   2.1 ช่ือหน่วย/แผน แสดงถึงสาระการเรียนรู้ไดช้ดัเจน  4.40 0.54 มาก 
   2.2 เวลาท่ีก าหนดไวใ้นหน่วย/แผนมีความเหมาะสม 4.40 0.54 มาก 
2.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้และความเขา้ใจท่ีคงทน มี
ความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้   

 
4.60 

 
0.54 

 
มากท่ีสุด 

   2.4 สาระการเรียนรู้ สามารถน าไปสู่การบรรลุผลการ
เรียนรู้และความเขา้ใจท่ีคงทนตามท่ีก าหนดไวใ้นหน่วย/แผน 

 
4.60 

 
0.54 

 
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  59  ผลการตรวจสอบคุณภาพของหน่วยและแผนในการใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถใน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา (ต่อ) 

รายการประเมิน X S.D ระดบัความ
เหมาะสม
สอดคลอ้ง 

   2.5 การวดัและประเมินผล มีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน 

 
4.40 

 
0.89 

 
มาก 

   2.6 การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิวดัผลเหมาะสมกบั
การพฒันาผูเ้รียน ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

 
 

4.4 

 
 

0.89 

 
 

มาก 
   2.7 กิจกรรมการเรียนการสอน  มีขั้นตอนท่ีสอดคลอ้ง
กบักระบวนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการ
สอนมีการวดัและประเมินผล ท่ีมีเคร่ืองมือในการวดัผล
เหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดัและสามารถน าไปสอนได ้

 
 
 

4.40 

 
 
 

0.89 

 
 
 

มาก 
2.8 การด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการจดัการเรียนรู้
ของรูปแบบทั้ง 5 ขั้น (PEACE Model) เนน้การพฒันา
ผูเ้รียน  ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

 
 
 

4.40 

 
 
 

0.89 

 
 
 

มาก 
   2.9 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ มีความสอดคลอ้งและสามารถ
ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ และพฒันาความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์ ท่ีมีความเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 

 
 
 

4.40 

 
 
 

0.89 

 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี  59  ผลการตรวจสอบคุณภาพของหน่วยและแผนในการใชรู้ปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถใน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา (ต่อ) 

รายการประเมิน X S.D ระดบัความ
เหมาะสม
สอดคลอ้ง 

   2.10  บนัทึกหลงัการเรียนการสอน(เฉพาะในแผนการ
จดัการเรียนรู้) มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการ
น าไปแกปั้ญหาและปรับปรุงการสอนเพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียน 

 
 
 

4.40 

 
 
 

0.89 

 
 
 

มาก 
3.  การใช้ภาษา    
3.1 ภาษามีความกระชบัชดัเจนส่ือสารเหมาะสมตามวยั
ของผูเ้รียน 

 
3.80 

 
0.44 

 
มาก 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ผลการหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) ของรูปแบบการสอนเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 

อย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 



409 
 

ตารางท่ี 60 ผลการหาประสิทธิภาพ ( E1/E2) ของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
กลุ่มทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ในขั้นตอนการออกแบบและพฒันา 

 
คนท่ี 

คะแนนระหวา่งเรียน คะแนน
หลงั
เรียน 
(100) 

แผนท่ี 
1 

(45) 

แผนท่ี 
2 

(60) 

แผนท่ี 
3 

(110) 

แผนท่ี 
4 

(45) 

แผนท่ี 
5 

(110) 

แผนท่ี 
6 

(50) 

แผนท่ี 
7 

(50) 

แผนท่ี 
8 

(110) 

รวม
คะแนน 
(580) 

1 37 50 92 38 90 41 41 89 478 75 
2 34 46 82 34 88 38 40 85 447 71 
3 35 51 87 36 90 41 43 88 471 73 
4 41 55 97 39 98 46 46 94 516 90 
5 38 50 88 36 87 42 30 91 462 81 
6 34 42 81 34 86 36 40 83 436 74 
7 32 41 80 34 83 35 35 82 422 75 
8 34 42 81 36 86 34 37 83 433 74 
9 38 51 96 38 97 45 43 94 502 83 
10 42 56 97 40 98 46 43 97 519 91 
11 37 47 90 33 92 44 40 94 477 83 
12 38 46 85 37 90 41 39 90 466 83 
13 33 40 85 32 89 36 38 87 440 79 
14 37 47 90 34 93 40 40 94 475 82 
15 38 49 91 37 92 41 43 92 483 82 
16 38 46 90 37 91 40 41 89 472 84 
17 39 50 93 37 93 42 42 94 490 84 
18 41 54 99 40 100 46 46 96 522 88 
19 31 41 83 31 86 39 36 86 433 77 
20 38 51 89 36 89 40 39 90 472 82 
21 41 55 96 40 94 45 43 95 509 87 
22 34 41 83 33 86 33 37 87 434 78 

 

ประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ 
E1 580 470.87 81.12 E1/ E2 

81.12/80.72 E2 100 80.72 80.72 



410 
 

ตารางท่ี 61 ผลการหาประสิทธิภาพ ( E1/E2) ของรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
กลุ่มตวัอยา่งการวจิยั ในขั้นตอนการน าไปใช ้(Implementation) 

 
คนท่ี 

คะแนนระหวา่งเรียน คะแนน
หลงั
เรียน 
(100) 

แผนท่ี 
1 

(45) 

แผนท่ี 
2 

(60) 

แผนท่ี 
3 

(110) 

แผนท่ี 
4 

(45) 

แผนท่ี 
5 

(110) 

แผนท่ี 
6 

(50) 

แผนท่ี 
7 

(50) 

แผนท่ี 
8 

(110) 

รวม
คะแนน 
(580) 

1 32 38 84 32 85 34 34 85 424 74 
2 37 46 91 39 91 42 40 93 479 78 
3 31 39 87 30 82 32 34 82 417 71 
4 28 40 83 32 82 32 34 83 415 71 
5 37 52 95 36 96 44 45 97 502 84 
6 31 42 84 34 81 35 31 84 422 72 
7 36 47 89 37 87 39 39 87 461 77 
8 36 48 86 37 87 42 41 91 469 81 
9 36 51 92 38 89 40 43 93 481 79 
10 33 48 89 40 90 41 43 92 477 80 
11 39 51 90 35 93 38 41 94 481 82 
12 35 47 84 37 91 41 39 90 464 76 
13 41 54 97 41 96 45 44 98 516 90 
14 30 44 86 33 81 33 33 82 422 73 
15 41 53 94 37 95 44 44 90 499 85 
16 37 50 89 39 90 42 41 87 475 83 
17 35 48 91 38 92 40 42 89 475 80 
18 41 54 96 41 96 46 46 96 516 87 
19 34 46 89 35 87 39 41 87 458 80 
20 34 49 87 36 90 40 41 87 466 77 
21 41 55 97 40 95 45 44 95 512 88 
22 39 54 97 40 91 44 46 91 502 86 
23 37 45 88 34 85 39 39 91 458 83 
24 40 53 95 39 95 45 46 92 505 86 

 

ประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ 
E1 580 471 81.12 E1/ E2 

81.12/80.12 E2 100 80.12 80.12 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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ช่ือ-สกุล ..................................................................................................... ชั้น............. เลขท่ี .......... 
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดั
ระดบัพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงความสามารถในการปฏิบติัตามกระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ความสามารถในการคน้พบความจริง(Fact Finding  Ability)   
2. ความสามารถในการคน้พบปัญหา(Problem Finding Ability)  
3. ความสามารถในการคน้หาแนวคิด (Idea Finding  Ability)  
4. ความสามารถในการคน้หาค าตอบ (Solution Finding Ability)  
5. ความสามารถในการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่( Creating New Challenge Ability) 

 แบบทดสอบฉบบัน้ีมีจ านวน 1  ข้อ และมีข้อย่อย จ านวน 5 ข้อ มีลักษณะเป็น
สถานการณ์ในเน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์ (ว13101)  ให้นกัเรียนตอบค าถามจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ท่ี
สะทอ้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์5 ดา้น  โดยผูว้ิจยัใชแ้บบทดสอบฉบบัน้ีใน
การศึกษาพฒันาการ ดา้นความสามรถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียนท่ีเรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม
ทางวทิยาศาสตร์  
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3   ของเล่นสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

  

 

จากสถานการณ์น ้ าท่วมถา้นกัเรียนตอ้งเดินลุยน ้ าท่ีเกิดจากน ้ าท่วมขงั นกัเรียนจะมีวิธี
ป้องกนัตนเองอยา่งไรท่ีจะไม่ท าให้เทา้สกปรกไดรั้บเช้ือโรค หรือเกิดอนัตราย จากส่ิงท่ีมองไม่เห็น
ในน ้า โดยน าความรู้ในเร่ืองสมบติัของวสัดุมาใชใ้นการตอบค าถามน้ี 

  ค าช้ีแจง  จงตอบค าถามท่ีก าหนดให้โดยใชข้อ้มูลจากภาพและเน้ือเร่ือง 
1. ส่ิงท่ีนกัเรียนเห็นในภาพ คือส่ิงใด  (ความสามารถในการคน้พบความจริง) 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
2. จากภาพ นกัเรียนคิดวา่การแกปั้ญหา คืออะไร และมีสาเหตุหลกัมาจากอะไร  (ความสามารถใน

การคน้พบปัญหา) 

 ปัญหาของเร่ืองน้ีคือ 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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3. นกัเรียนจะมีแนวทางหรือวธีิการใดบา้งในการแกปั้ญหา การเดินลุยน ้าสกปรก (โปรดระบุอยา่ง

นอ้ย  3 วธีิ)  (ความสามารถในการคน้พบแนวคิด) 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
4. จากข้อ 3 ให้นกัเรียนเลือกวิธีการแก้ปัญหาการเดินลุยน ้ าสกปรก (ระบุเป็นขั้นตอน) ท่ีคิดว่าดีและ

เหมาะสมท่ีสุด พร้อมเหตุผลในการตดัสินใจเลือกวธีิการ  (ความสามารถในการคน้พบค าตอบ) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
5. ถา้น าวิธีการท่ีนักเรียนใช้แก้ปัญหา ไปใช้ที่ชุมชนอื่นที่ประสบปัญหาน ้ าท่วมขงั จะเกิดผล

เช่นเดียวกนัหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และนกัเรียนจะมีวิธีหาค าตอบเร่ืองน้ีอยา่งไร 

(ความสามารถในการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่) 

....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 
ผู้ตรวจให้คะแนนพจิารณาค าตอบของนักเรียนจากสถานการณ์แล้วท าเคร่ืองหมาย ลงใน  
ตามระดับคะแนน SOLO ทีต่รงตามความคิดเห็นของผู้ตรวจมากทีสุ่ด 
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ 

ระดบัคะแนนแบบ SOLO 

ระดบั 1 (P) ระดบั 2 (U) ระดบั 3 (M) ระดบั 4 (R) ระดบั 5 (E) 

1ความสามารถ
ในการค้นพบ
ความจริง 

บอกขอ้มลู 
ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงท่ีพบ 
หรือไม่ไดร้ะบุ
ขอ้มลู 

บอกขอ้มลู 
ท่ีอยูใ่น
สถานการณ์แต่
ไม่เก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงท่ีพบ 

บอกขอ้มลูจาก
สถานการณ์หรือ
ขอ้เทจ็จริงท่ีมีอยู่
ในสถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั         
ส่ิงท่ีพบ 

บอกขอ้มลูจาก
สถานการณ์หรือ
ขอ้เทจ็จริงท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ท่ี
เป็นเป็นจริง 

บอกขอ้มลูจาก
สถานการณ์หรือ
ขอ้เทจ็จริงท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเป็นจริง 
และสถานการณ์ท่ี
ใกลเ้คียงส่ิงท่ีพบ 

2.ความสามารถ
ในการค้นหา
ปัญหา 

บอกปัญหาท่ี
ไม่ใช่ปัญหาท่ี
แทจ้ริงจาก
สถานการณ์
และไม่
สามารถระบุ
สาเหตุของ
ปัญหาได้
ถูกตอ้ง 

บอกปัญหาท่ี
แทจ้ริงจาก
สถานการณ์ได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
ระบุสาเหตุของ
ปัญหาหรือระบุ
สาเหตุของ
ปัญหาไม่
ถูกตอ้ง 

คน้หาปัญหาท่ี
แทจ้ริงท่ีเกิดข้ึน
จากสถานการณ์
นั้นๆและ
พิจารณาระบุ
สาเหตุของปัญหา
ไดถู้กตอ้ง 

คน้หาปัญหาท่ี
แทจ้ริงท่ีเกิดข้ึน
จากสถานการณ์
นั้นๆและ
พิจารณาระบุ
สาเหตุของปัญหา
ไดอ้ยา่งเป็นเหตุ
เป็นผล 

คน้หาปัญหาท่ี
แทจ้ริงท่ีเกิดข้ึนจาก
สถานการณ์อ่ืนๆได้
อยา่งหลากหลาย
และพิจารณาระบุ
สาเหตุของปัญหา
ไดอ้ยา่งเป็นเหตุ 
เป็นผล 

3.ความสามารถ
ในการค้นหา
แนวคิด 

ไม่สามารถ 
หาแนวทาง
และวธีิการ
แกปั้ญหาท่ี
เป็นไปได ้

พิจารณาหา
แนวทางและ
วธีิการ
แกปั้ญหาแต่
บางแนวทางยงั
ไม่สามารถสรุป
ได ้

พิจารณาหา
แนวทางและ
วธีิการแกปั้ญหา
ท่ีเป็นไปไดต้ั้งแต่ 
3 วธีิข้ึนไป 

พิจารณาหา
แนวทางและ
วธีิการแกปั้ญหา
ท่ีเป็นไปไดต้ั้งแต่ 
3 วธีิข้ึนไป และมี
แนวโนม้สามารถ
น าไปแกปั้ญหา
ไดจ้ริงในทุกวธีิ 

พิจารณาหา 
แนวทางและวธีิการ
แกปั้ญหาท่ีเป็นไป
ไดต้ั้งแต่ 3 วธีิข้ึน
ไปอยา่งสร้างสรรค ์
และมีแนวโนม้
สามารถน าไป
แกปั้ญหาไดจ้ริงใน
ทุกวธีิ   
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ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ 

ระดบัคะแนนแบบ SOLO 

ระดบั 1 (P) ระดบั 2 (U) ระดบั 3 (M) ระดบั 4 (R) ระดบั 5 (E) 

4.ความสามารถ
ในการค้นหา
ค าตอบ 

ไม่สามารถ
เสนอเกณฑ์
หรือบอก
เหตุผลในการ
ตดัสินใจเลือก
แนวทางในการ
แกปั้ญหา 
 

เกณฑท่ี์เสนอ 
หรือเหตุผลใน
การตดัสินใจ
เลือกแนวทาง
และวธีิการ
แกปั้ญหาท่ีดี
ท่ีสุดยงัไม่
เหมาะสม 

เสนอเกณฑ ์
หรือแสดงเหตุผล
ในการตดัสินใจ
เลือกแนวทาง
และวธีิการ
แกปั้ญหาท่ีดี
ท่ีสุดมีความ
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
ท่ีสุด 

เสนอเกณฑ ์
หรือแสดงเหตุผล
อยา่งครอบคลุม
ในปัญหาเพื่อการ
ตดัสินใจเลือก
แนวทางและ
วธีิการแกปั้ญหา
ท่ีดีท่ีสุด มีความ
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

เสนอเกณฑห์รือ
แสดงเหตุผลอยา่ง 
ครอบคลุมใน
ปัญหาและแตกต่าง
จากคนอ่ืนเพื่อการ
ตดัสินใจเลือก
แนวทางและวธีิการ
แกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดมี
ความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

5.ความสามารถ
ในการ
สร้างสรรค์
แนวคิดใหม่ 

ไม่สามารถ 
น าความรู้หรือ
แนวความคิดท่ี
ไดจ้ากขั้นท่ี 4 
ไปใชใ้นการ
แกปั้ญหากบั
สถานการณ์         
อ่ืน ๆ 

น าความรู้ 
หรือ
แนวความคิดท่ี
ไดจ้ากขั้นท่ี 4 
ไปใชใ้นการ
แกปั้ญหากบั
สถานการณ์อ่ืน 
แต่มีความ
เป็นไปไดน้อ้ย 

น าความรู้หรือ
แนวความคิดท่ี
ไดจ้ากขั้นท่ี 4 ไป
ใชใ้นการ
แกปั้ญหากบั
สถานการณ์          
อ่ืน ๆ ที่มีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนัและ
มีความเป็นไปได ้

น าความรู้หรือ
แนวความคิดท่ี
ไดจ้ากขั้นท่ี 4 ไป
ใชใ้นการ
แกปั้ญหาโดยมี
การเช่ือมโยง
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสถานการณ์ 
อ่ืน ๆ และมีความ
เป็นไปไดม้ากใน
การน าไปปฏิบติั
จริง 

น าความรู้หรือ
แนวความคิดท่ีได้
จากทกัษะการ
คน้พบวธีิการ
แกปั้ญหา ไปใชใ้น
การแกปั้ญหากบั
สถานการณ์อ่ืนๆได้
อยา่งหลากหลาย 
และแตกต่างจากคน
อ่ืนโดยมีการ
เช่ือมโยงปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์อ่ืนๆ 
และมีแนวโนม้ใน
การน าไปปฏิบติั
จริงไดแ้ละ
สร้างสรรคเ์ป็น
แนวคิดใหม่ 
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เกณฑ์การตรวจให้คะแนน (Scoring Rubric) ที่ผู้วจัิยพฒันาขึน้ตามแนวคิด Solo Taxonomy  แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ  

ระดับ 1 (P)  หมายถึง ระดับโครงสร้างพืน้ฐาน/ ไม่ตรงตามจุดประสงค์ (Pre – structural 
level) 

ระดับ 2 (U)  หมายถึง ระดับโครงสร้างเดียว/ จุดประสงค์เดียว (Uni - structural level) 
ระดับ 3 (M) หมายถึง ระดับโครงสร้างหลากหลาย/ จุดประสงค์ทีห่ลากหลาย (Multi-

structural level) 
ระดับ 4 (R) หมายถึง ระดับความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง/ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

(Relational level) 
ระดับ 5 (E) หมายถึง ระดับแสดงความต่อเน่ืองในโครงสร้างภาคขยายนามธรรม/ 

การประเมินค่า (Extended Abstract level) 
 
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ดังตาราง 

ค่าเฉลีย่ 
ความหมายของระดับคะแนนเฉลีย่ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

1.00 – 1.49 ต ่าทีสุ่ด 

1.50 – 2.49 ต ่า 

2.50 – 3.49 ปานกลาง 

3.50 – 4.49 สูง 

4.50 – 5.00 สูงทีสุ่ด 
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แบบประเมินนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีนักเรียนสร้างข้ึนจากการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3  ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 

1. ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรมมี 5 ตวับ่งช้ี 
2. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรมมี 3  ตวับ่งช้ี 
3. ดา้นความเป็นนวตักรรมมี 1 ตวับ่งช้ี 

 
กลุ่ม …………………………ช่ือนวตักรรม ……………………………………………………….. 

ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ น า้หนัก 
ระดบั 
คุณภาพ 

ระดบั 
คะแนน 

1. ด้านกระบวนการพฒันานวตักรรม 

1.1 ก าหนด
วตัถุประสงค/์
เป้าหมาย
สอดคลอ้งกบั
ปัญหา 

ระดบั 3 –วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและมีความเป็นไปได ้
ระดบั 2 - วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหา 
ระดบั 1 - วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายไม่สอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหา 

2   

1.2 การออกแบบ
พฒันานวตักรรม 

ระดบั 3 –มีการออกแบบนวตักรรมเป็นไปตามแนวคิด
หรือทฤษฎีในการพฒันานวตักรรมท่ีก าหนดไว ้และ
อยา่งเป็นขั้นตอน 
ระดบั 2 –มีการออกแบบนวตักรรมเป็นไปตามแนวคิด
หรือทฤษฎีในการพฒันานวตักรรมท่ีก าหนดไวแ้ต่ไม่
เป็นขั้นตอน 
ระดบั 1 –ไม่มีการออกแบบนวตักรรม หรือมีการ
ออกแบบนวตักรรมแต่ไม่เป็นไปตามแนวคิดหรือทฤษฎี
ในการพฒันานวตักรรมท่ีก าหนดไว ้

2   

1.3 การมีส่วน
ร่วมในการพฒันา
นวตักรรม 
 

ระดบั 3 –นกัเรียนภายในกลุ่มทุกคนและบุคคลภายนอก
กลุ่ม มีส่วนร่วมในการพฒันาหรือสร้างนวตักรรม 
ระดบั 2 –เฉพาะนกัเรียนภายในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาหรือสร้างนวตักรรม 
ระดบั 1 –เฉพาะนกัเรียนภายในกลุ่มบางคนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาหรือสร้างนวตักรรม 

2   
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ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ น า้หนัก 
ระดบั 
คุณภาพ 

ระดบั 
คะแนน 

1.4 การประเมิน
และสรุปผล 

ระดบั 3 –นกัเรียนประเมินและสรุปผลการท างาน 
ระดบั 2  - นกัเรียนประเมินผลการท างาน 
ระดบั 1 – นกัเรียนไม่ประเมินและสรุปผลการท างาน 

2   

1.5 การน าเสนอ
นวตักรรม 

ระดบั 3 –น าเสนอไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคมี์ความ
น่าสนใจ 
ระดบั 2 –น าเสนอไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 ระดบั 1 – วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายไม่สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

2   

2. ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 

2.1 การแกปั้ญหา
ได้ตรงตามความ
ตอ้งการ 

ระดบั 3 –แกปั้ญหาไดต้รงกบัวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย 
ระดบั 2 –แกปั้ญหาไดต้รงกบัวตัถุประสงค ์
ระดบั 1 –แกปั้ญหาไม่ตรงกบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย 

2   

2.2 การใช้
ทรัพยากรอยา่ง
คุม้ค่า 

ระดบั 3 –เลือกใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
ประหยดั 
 ระดบั 2 – เลือก ใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
ระดบั 1 – เลือกใชท้รัพยากรไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 

2   

2.3 การน าไปใช ้ ระดบั 3 - ใชง่้าย สะดวกและมีขั้นตอนการใชไ้ม่ซบัซอ้น 
สามารถน าไปใชไ้ดดี้ 
ระดบั 2 –ใชส้ะดวก แมข้ั้นตอนการใชค้่อนขา้งซบัซอ้น 
ระดบั 1 - มีขั้นตอนการน าไปใชซ้บัซอ้น มีเง่ือนไข และ
ขอ้จ ากดั 

2   

3. ด้านความเป็นนวตักรรม 

3.ความเป็น
นวตักรรม 

ระดบั 3 - เป็นแนวทาง/แนวคิด/วธีิการ/เคร่ืองมือ ท่ีไม่
เคยมีหรือปรากฏมาก่อน และไดผ้ลดี 
ระดบั 2 - เป็นแนวทาง/แนวคิด/วธีิการ/เคร่ืองมือ ท่ีมีอยู่
แลว้ แต่น ามาปรับปรุงหรือพฒันา และไดผ้ลดี 
ระดบั 1 - เป็นแนวทาง/แนวคิด/วธีิการ/เคร่ืองมือ ท่ีมีอยู่
แลว้ แต่น ามาปรับปรุงหรือพฒันาบางส่วนและไดผ้ลดี 

4   

  

  



420 
 

 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ 
   91-100  หมายถึง  ดีมาก 
   81-90  หมายถึง  ดี 
   71-80  หมายถึง  ปานกลาง 
   61-70  หมายถึง  พอใช ้
   0-60     หมายถึง  ควรปรับรุง 

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
      ลงช่ือ ............................................................ 
               (...........................................................) 
                 ผูป้ระเมินนวตักรรม 
                วนัท่ี ........./..................../............... 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – สกุล   นางสาวพีชญาณ์  พานะกิจ 
ท่ีท างาน โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 
ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2544 ส าเร็จการศึกษา วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ) 
 วชิาเอก ศึกษาศาสตร์-เกษตร  
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
พ.ศ. 2549 ส าเร็จการศึกษา วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต(เกษตรศาสตร์) (วทม.) 
 สาขาคุรุศาสตร์เกษตร  
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน 

กลุ่มวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
ประวตัิการท างาน 
 พ.ศ. 2553-ปัจจุบนั ครู วทิยฐานะช านาญการ โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์
    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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