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The purposes of this research were to: 1) compare the learning achievement on natural resources and 
environmental crisis of Mathayomsuksa 6 students before and after the participation in the learning management 
using future problem solving. 2) compare the creative problem solving of Mathayomsuksa 6 students before and 
after the participation in the learning management using future problem solving. and 3) study the opinion of 
Mathayomsuksa 6 students toward the learning management using future problem solving. The sample of this 
research consisted of 50 in Mathayomsuksa 6/2 students studying during the academic year 2016 in 
Bangpakokwitthayakom School, Ratburana District, Bankok of the Secondary Educational Service Area Office1. 
The instruments employed to collect data were: 1) lesson plan 2) learning achievement tests 3) creative problem 
solving tests and 4) a questionnaire on the opinion towards the learning management using future problem 

solving. The collected data was analyzed for mean (X ̅), standard deviation (S.D.), t-test for dependent and content 

analysis. 
The finding were as follows: 
1. The learning achievement on natural resources environmental crisis of Mathayomsuksa 6 students 

after the participation in the learning management using future problem solving were higher than before at the 
level of .05 significance. 

2. The creative problem solving of Mathayomsuksa 6 students after the participation in the learning 
management using future problem solving were higher than before at the level of .05 significance. 

3. The opinions of students towards the learning management using future problem solving were at the 
hight level.  
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บทที่ 1 

 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ในปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของโลกได้เส่ือมโทรมลงและมีแนวโน้ม      
ถูกท าลายเพิม่มากขึ้น เน่ืองมาจากการด าเนินชีวติของมนุษยท์ี่ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอยา่งขาดความสมดุล น ามาซ่ึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย ์    
ในที่สุด ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เม่ือวนัที่ 4 
กรกฎาคม 2545 ทรงตรัสเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มความว่า “ ...ปัญหาเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหา
ที่มีความส าคญัควบคู่กับการพฒันาความเจริญก้าวหน้า ซ่ึงเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ 
กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้า ปัญหาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและ               
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหน่ึงที่ก  าลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ใน
ขณะน้ี...”  (ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 2557)   
 จากพระราชด ารัสดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มก าลงัเป็นปัญหาส าคญั
ของโลกรวมถึงประเทศไทยและก าลังส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อไปในอนาคต ซ่ึง                   
เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2557:23) ไดก้ล่าวถึงโลกในปี พ.ศ.2593 ว่า มีแนวโน้มสูงที่จะเกิด                     
การเปล่ียนแปลงดา้นสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น 1. สถานการณ์น ้ าแข็งที่ข ั้วโลกละลายเป็นวงกวา้ง            
แผ่นน ้ าแข็งจ  านวนมากที่เคยปกคลุมน่านน ้ าบริเวณมหาสมุทรอาร์กติกจะละลายเป็นบริเวณ        
กวา้งและจะส่งผลกระทบดา้นลบ ส าหรับการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี คือ หมู่เกาะจ านวนมากมีแนวโน้ม
ที่จะจมน ้ าหายไป เช่น หมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซียกว่า 1,500 แห่ง จากทั้งหมดกว่า 17,000 แห่ง                  
จะหายไปจากแผนที่โลก รวมทั้งเมืองหลวง คือ กรุงจาการ์ตาที่จะจมหายไปใตท้ะเลมากกว่าร้อยละ 
40 ของเมือง 2. สถานการณ์มลพิษทางอากาศที่มีมาก ส่งผลท าให้ประชากรมีอตัราการตายก่อน     
วยัอนัควร โดยมีแนวโนม้เพิม่มากขึ้นกวา่ 2 เท่า ของจ านวนประชากรในปัจจุบนั คือ จากประชากร 
1 ลา้นคน เพิม่ขึ้นเป็นเกือบ 3.6 ลา้นคนต่อปี  3. ความหลากหลายทางชีวภาพทัว่โลกลดลง โดยจะ
ลดลงร้อยละ 10 ซ่ึงความสูญเสียที่ส าคญัน้ีจะเกิดขึ้นทัว่โลก ทั้งในทวีปเอเชีย ยโุรป และบริเวณทาง
ตอนใตข้องทวปีแอฟริกา ส าหรับพื้นที่ป่าไมส้มบูรณ์ทัว่โลกคาดวา่ จะมีปริมาณลดลงร้อยละ 13    
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ส่ิงส าคญัที่ท  าให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอย่างต่อเน่ือง คือ การใชป้ระโยชน์จากที่ดินของ
มนุษยท์ี่เปล่ียนไป มนุษยจ์ะเน้นการปลูกพืชเชิงพาณิชยเ์พิ่มมากขึ้น เน้นการใช้ที่ดินเพื่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน การบุกรุกที่ดินทางธรรมชาติ มีมากขึ้น ทั้งน้ีสภาวะโลกร้อนเป็นปัจจยัหน่ึงที่
ส่งผลต่อการท าลายความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด ซ่ึงการสูญเสียดา้นความหลากหลายทาง
ชีวภาพไดส่้งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของมนุษยใ์นหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชุมชนที่
ห่างไกลความเจริญซ่ึงมีวิถีชีวิตพึ่ งพิงความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของโลก          
และ 4. อุณหภูมิของโลกเพิม่สูงขึ้นเกินกวา่ที่ก  าหนด เม่ือพิจารณาจากการคาดการณ์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทัว่โลก พบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดย   
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 จากปัจจุบนั โดยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นกว่า  
ร้อยละ 70 น้ี มาจากภาคพลงังานจากซากพืชซากสัตว ์ทั้งน้ีในอนาคตภาคการเกษตรจะเป็นภาค     
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันาได้มี       
การคาดการณ์อุณหภูมิโลกอาจจะเพิ่มสูงขึ้นกว่า 3-6 องศาเซลเซียส ซ่ึงเกินเป้าที่ได้ตกลงกันไว้
ระหว่างประเทศที่จ  ากัดให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส สอดคล้องกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม (2550:18) ที่ได้กล่าวถึงการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นอีก 50 ปี ข้างหน้าว่า จะมี        
ความแตกต่างไปจากปัจจุบนัเพราะภาวะโลกร้อนจะส่งผลให้ระดับน ้ าทะเลสูงขึ้ น ฤดูกาลจะ
เปล่ียนแปลงท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรลดลงและอาจเกิดโรคร้ายจากแมลง จากแนวโน้มดงักล่าว
คงปฏิเสธไม่ไดว้่า การเปล่ียนแปลงดา้นสภาพแวดลอ้มที่ก  าลงัจะเกิดขึ้นเป็นส่ิงที่ทุกประเทศควร
ตระหนกัและใหค้วามส าคญั  

ท่ามกลางโลกที่มีกระแสของการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มนุษยใ์นศตวรรษที่ 21           
จึงจ าเป็นตอ้งเป็นบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้และเป็นคนท างานที่ใชค้วามรู้ ดังนั้นทกัษะการเรียนรู้ 
(learning skills) จึงเป็นทกัษะที่ส าคัญที่สุดของศตวรรษน้ี เพราะทุกคนตอ้งเตรียมเผชิญกับ            
การเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้ นอย่างรวดเร็ว  ต้องมีทักษะในการเรียนรู้และปรับตัวสูงมากขึ้ น                  
(วิจารณ์ พานิช,  2555:18) ดังนั้นจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะตอ้งพฒันาประชากรให้สอดคล้อง     
กบับริบทของการเปล่ียนแปลงที่ก  าลงัจะเกิดขึ้น ซ่ึงการพฒันาประชากรที่ดีที่สุด คือ การพฒันาดว้ย
การศึกษา สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2561) ที่มีเป้าหมายส าคญั
ในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้    
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ซ่ึงการจัดการเรียนรู้นั้ นเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2542 ฉบบัที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 มีการด าเนินไป
ตามกรอบและทิศทางในการพฒันาเด็กและเยาวชนไทยในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
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และทกัษะที่จ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวติในสงัคมปัจจุบนั (สุคนธ์  สินธพานนท์, 2555: 7-8) ซ่ึงตาม
พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติฉบบัดงักล่าว  หมวด 4 มาตรา 24  (วรรค 2) ไดก้ล่าวถึงแนวทาง        
การจดัการศึกษาไวว้า่ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนินการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2553: 6) นอกจากน้ีมูลนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย (2556: 18) ได้กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้เฉพาะสาระวิชาหลกันั้นไม่
เพียงพออีกต่อไป หลักสูตรจ าเป็นต้องผนวกความรู้และแนวคิดส าคัญของการด ารงชีวิตใน  
ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงมีลกัษณะขา้มสาขาวชิาเขา้ไปในการเรียนรู้เน้ือหาที่แบ่งตามสาขาวชิาแบบเดิมดว้ย 
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มีการปรับให้
สอดคล้องกบัโลกในศตวรรษที่ 21 โดยก าหนดสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนไว ้5 ประการ ดงัน้ี        
1. ความสามารถในการส่ือสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา            
4.  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต และ 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  (กระทรวงศึกษาธิการ,           
2551: 4) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสมรรถนะที่เนน้การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการแกปั้ญหา
และอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และ
ขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนั แกไ้ขปัญหาและมีการตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม(กระทรวงศึกษาธิการ,  2551: 4)           
ซ่ึง สุคนธ์ สินธพานนท ์(2551: 103) ได้กล่าวว่า ผูท้ี่มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาได้อยา่ง    
ฉับไวและเหมาะสม ย่อมจะสามารถด า เนินชีวิตไปตามจุดหมายปลายทางอย่างถูกต้อง                 
การแกปั้ญหาจึงนบัวา่เป็นทกัษะที่มีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการด ารงชีวิตในสภาพสังคม
ปัจจุบนั สอดคลอ้งกบั อุษณีย ์ อนุรุทธ์วงศ ์(2555: 139) ที่ไดก้ล่าวถึงสภาพสังคมในปัจจุบนัว่า       
ทุกสังคมต้องการคนที่มีขีดความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหามากกว่ายุคใดๆ ดังนั้ น          
การแกปั้ญหาจึงนับว่าเป็นทกัษะที่ส าคญัอย่างยิ่งส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 และเป็นทกัษะ       
ที่จ  าเป็นจะตอ้งสร้างให้เกิดขึ้นกบัเยาวชนไทย เพื่อให้เยาวชนไทยมีความสามารถกับการเผชิญ
ปัญหาและรู้จกัการแกปั้ญหาดว้ยวธีิการที่เหมาะสม 

อย่างไรก็ตามในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วนั้ น บางคร้ัง          
การแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการเดิมๆ อาจจะไม่ไดผ้ล จึงจ าเป็นตอ้งมีการคิดแกปั้ญหาในรูปแบบใหม่ที่                                                   
แปลกแตกต่างไปจากเดิม สอดคลอ้งกบั อุษณีย ์ อนุรุทธว์งศ ์(2555:139)  ที่กล่าววา่ ทุกสงัคมตอ้งการ 
ทรัพยากรบุคคลที่ มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่ จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ เน่ืองจาก
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การเปล่ียนแปลงของโลกยคุศตวรรษที่ 21 นั้นมีความซับซ้อนมากกว่าอดีต การแกไ้ขปัญหาหลาย
อยา่งนั้นไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยใชศ้าสตร์สาขาเดียว ความคิดสร้างสรรคจึ์งเขา้มามีบทบาทส าคญั
ในการน ามาใชแ้กปั้ญหาต่างๆ เพือ่ใหเ้กิดการคน้พบส่ิงใหม่และไดผ้ลดีกว่าเดิม และสอดคลอ้งกบั 
วชัรา  เล่าเรียนดี (2555: 8) ที่กล่าววา่ การคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถในการใชค้ิดแกปั้ญหาได้
อย่างหลากหลาย นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบั Anderson (1975: 42) ซ่ึงกล่าวถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งการแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคไ์วว้่า การแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงที่
เกิดขึ้นต่อเน่ืองกัน โดยเร่ิมจากการที่บุคคลประสบปัญหาจะตอ้งใช้ความคิดและจินตนาการใน    
การหาแนวทางที่ใชใ้นการแกปั้ญหา เม่ือแกปั้ญหาไดจ้ะรวบรวมแนวคิดไวเ้ป็นประสบการณ์และ
ในการแก้ปัญหาคร้ังต่อๆไป จะเลือกแนวคิดที่ดีที่สุดจากประสบการณ์มาแก้ปัญหา ถ้ายงัไม่
สามารถแก้ไขปัญหาไดก้็จะใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการเสนอแนวคิดใหม่ซ่ึงการแกปั้ญหาดว้ย
วิธีการที่สร้างสรรค์ในลักษณะดังกล่าวน้ี เรียกกันโดยทั่วไปว่า การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
(Creative Problem Solving)  ทั้งน้ี กรมวิชาการ (2551: 8) ไดใ้ห้ความหมายการแก้ปัญหาอยา่ง
สร้างสรรคไ์วว้า่ เป็นรูปแบบการแกปั้ญหาดว้ยวธีิที่วางโครงสร้างไวเ้ป็นอยา่งดี มีความมุ่งหมายให้
บุคคลสามารถแกปั้ญหาที่ยุง่ยากโดยมีทางออกในรูปแบบใหม่ และมีประสิทธิภาพ   

การพฒันานกัเรียนใหมี้ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคน์ั้นเป็นส่ิงจ าเป็นที่      
ควรจะพฒันาใหเ้กิดขึ้นแก่นกัเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ได ้และ
รู้จกัการแกปั้ญหาดว้ยวธีิการที่หลากหลายเหมาะสม สอดคลอ้งกบั ช านิ จิตตรีประเสริฐ (2543: 9) ที่ได้
กล่าวถึง นกัเรียนที่มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคว์า่ จะมีพฤติกรรมที่ไม่ยดึติดกบั
แนวทางการแก้ไขปัญหาเพียงวิธีการเดียวหรือมีวิธีการแก้ไขปัญหาในลักษณะเดิมที่ไม่ได้ผล 
นักเรียนจะมีความพยายามคิดหาวิธีการหรือแนวทางการแก้ปัญหาแบบใหม่โดยใช้วิธีการแก้ไข
ปัญหาที่หลากหลายและวิธีการแกไ้ขปัญหาที่เลือกใชน้ั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีทัว่ไป สอดคลอ้ง
กบั เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2550: 15) ที่กล่าวถึง นกัเรียนที่มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคว์่า จะมีการคิดเปรียบเทียบวิธีการแกปั้ญหาที่น ามาใชแ้ต่ละวิธี โดยค านึงถึงผลกระทบ    
ที่เกิดขึ้นจากวิธีการแกไ้ขปัญหาที่ได้เลือกและสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาที่มีความเหมาะสมใน   
การแกปั้ญหาภายใตข้อ้จ  ากดัต่างๆได ้ซ่ึงวธีิการแกปั้ญหาที่เลือกนั้นส่งผลกระทบทางลบน้อยที่สุด 
ทั้งน้ีในรายวิชาสังคมศึกษานั้น เป็นรายวิชาที่สามารถจะพฒันาการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง
นักเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากวิชาสังคมศึกษาสามารถช่วยให้นักเรียนไดรู้้ถึงปัญหาของสังคม
ที่เกิดขึ้นในสภาพปัจจุบนั เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจสภาพความเป็นไปที่แทจ้ริงของสังคม ทั้งมีส่วน
ช่วยให้นักเรียนได้รู้จกัปรับตนเองให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมที่ตนมีส่วนเก่ียวขอ้งและได้
เขา้ใจสภาพของสังคมนั้นเป็นอยา่งดี  (วารี ถิระจิตร, 2534: 3)  ซ่ึงในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
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และวฒันธรรม ได้ก าหนดสาระต่างๆ ไว ้ 5 สาระ ดงัน้ี  สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม  
สาระที่ 2 หนา้ที่พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสงัคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  สาระที่ 4 
ประวตัิศาสตร์  และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เป็นสาระวิชา   
ที่จะสามารถพฒันากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี แต่ผลที่ปรากฏพบว่า                 
ผลการเรียนรู้ในรายวชิา ส33101 สงัคมศึกษาพื้นฐาน (สาระภูมิศาสตร์) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   
ปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 จากนักเรียนจ านวน 516 คน พบว่า นักเรียนมี              
ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์(เกรด 0) ถึง 34 คน คิดเป็นร้อยละ 6.59 และผลการเรียนอยูใ่นระดบัอ่อน
และอ่อนมาก (เกรด 1 และ 1.5) จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 4.84 ซ่ึงยงัไม่เป็นไปตามนโยบายของ
โรงเรียน เน่ืองจากนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เกินกว่าที่โรงเรียนก าหนดไวค้ือ ร้อยละ 1 
(รายงานผลการสอบประจ าปีการศึกษา, 2558: อัดส าเนา) ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติ          
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับ                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ในสาระที่ 5 
ภูมิศาสตร์ มาตรฐาน ส 5.2  การเขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนืพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  35.84  34.54  และ 36.59 
ตามล าดบั จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน (รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน, 2556-2558: 
อดัส าเนา) จะเห็นไดว้า่ คะแนนที่ปรากฏนั้นยงัอยูใ่นระดบัต ่า  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวสามารถพัฒนาได้โดยฝึกให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึง                
การแก้ปัญหาในปัจจุบนัและมองถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา   
อย่างสร้างสรรค์ ทั้งน้ีการจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวคือ การจัด      
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต ซ่ึงมาจากแนวคิดของ Torrance (1974)               
มีเป้าหมายเพือ่จูงใจใหเ้ยาวชนใส่ใจต่อปัญหาอนาคต  ซ่ึง วชัรา  เล่าเรียนดี (2555:116) ไดก้ล่าวถึง
การคิดแก้ปัญหาอนาคตว่า เป็นเทคนิคการแก้ปัญหาวิธีหน่ึงที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่รู้จกักัน
แพร่หลายในหลายประเทศ  การแก้ปัญหาอนาคตเป็นยุทธวิธีที่จะช่วยให้นักเรียนพฒันาทกัษะ     
การคิดหลายประเภท เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนการคิด
สร้างสรรค ์และการคิดแกปั้ญหา สามารถช่วยใหน้กัเรียนตดัสินใจจากการรับรู้สถานการณ์ในปัจจุบนั
หรือสถานการณ์ในอนาคตได้  ซ่ึงการคิดแก้ปัญหาอนาคตเป็นส่ิงทา้ทาย ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้
ปัญหาบางอย่างที่มีความซับซ้อน นักเรียนจะถูกฝึกให้คิดตดัสินใจ และด าเนินการแก้ปัญหาใน
อนาคตโดยเร่ิมจากการรับรู้สถานการณ์ที่ยงัไม่ปรากฏขึ้นแลว้น าเอาสภาพการณ์นั้นมาเขา้สู่ระบบ
การคิดแกปั้ญหาหรือคน้หาค าตอบที่แปลกใหม่ และสอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี (2551:254) ที่ได้
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กล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตว่า เป็นวิธีการที่มุ่งช่วย
พฒันาให้นักเรียนตระหนัก รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตและเรียนรู้ที่จะคิดแกปั้ญหาร่วมกัน 
นอกจากน้ี คณะกรรมการวิชาการ วชิราวุธวิทยาลยั (อา้งถึง ในกลัยา ตากูล 2550: 20) ยงักล่าวถึง
การคิดแกปั้ญหาอนาคตดงักล่าวขา้งตน้ว่า เป็นการจดัการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไดค้ิดหา
วธีิการแกปั้ญหาที่แปลกใหม่ คิดอยา่งมีกระบวนการและสร้างสรรค ์ ท  าให้นักเรียนมีโอกาสพฒันา
ทกัษะทางความคิดและวิเคราะห์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ เพื่อแกปั้ญหาอนัจะน าไปสู่การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดที่จะน ากระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตมาใชใ้น           
การจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เน่ืองจากเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นให้
นกัเรียนไดต้ระหนกัรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ตลอดจนฝึกฝนให้นักเรียนได้
รู้จักการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่แปลกใหม่ หลากหลาย และมีประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่          
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นดา้นต่างๆ ต่อไป 
 
กรอบแนวคดิในกำรวิจัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศ้ึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการน้ี  มุ่งเน้นให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยครูมีหน้าที่ในการกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสนใจและตอ้งการหา
ค าตอบในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์นั้นๆ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพทุธิปัญญานิยม 
(Constructivism) ที่มีหลกัการส าคญัว่า ในการเรียนรู้ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระท าและสร้างความรู้  
สมัพนัธก์บัทฤษฎีการเรียนรู้โดยการคน้พบของ Bruner ที่เช่ือวา่ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือผูเ้รียน
ไดป้ระมวลขอ้มูลข่าวสารจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและส ารวจส่ิงแวดลอ้ม การเรียนรู้
เกิดจากการคน้พบ เน่ืองจากผูเ้รียนมีความอยากรู้อยากเห็น ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมใน
การส ารวจสภาพส่ิงแวดลอ้มและเกิดการเรียนรู้โดยการคน้พบ (สุรางค์  โคว้ตระกูล, 2554: 210)
และสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ Ausubel  ที่ เน้นความส าคัญของ           
การเรียนรู้อยา่งเขา้ใจและมีความหมายการเรียนรู้เกิดขึ้นเม่ือผูเ้รียนไดร้วบรวมส่ิงที่เรียนรู้ใหม่ ซ่ึง
อาจจะเป็นความคิดรวบยอด (Concept) หรือความรู้ที่ได้รับใหม่ในโครงสร้างทางสติปัญญา 
(Cognitive Structure) กับความรู้เดิมที่อยูใ่นสมองของผูเ้รียน (สุรางค์  โคว้ตระกูล, 2554: 216)
ดงันั้นในการจดัการเรียนรู้ครูควรให้ความส าคญักบันักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ครูมีหนา้ที่กระตุน้ใหน้กัเรียนไดเ้กิดความสนใจและตอ้งการที่จะเรียนรู้ แสวงหาค าตอบ
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ดว้ยตนเอง ท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ทั้งน้ีมีนักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้
น าเสนอขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตไว ้ดงัน้ี  

Torrance (1974) ได้พ ัฒนาขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาอนาคตมาเป็นโปรแกรมการคิด
แกปั้ญหาอนาคตในระดบัชาติ (Future Problem Solving Program International) โดยมีขั้นตอน
ส าคญัคือ ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Identify Challenges)  ขั้นที่ 2 การเลือกและระบุปัญหาส าคญั 
(Select and Underlying Problem) ขั้นที่ 3 การระดมสมองคิดหาแนวทางการแกปั้ญหา (Produce 
solutions idea)  ขั้นที่ 4 การก าหนดเกณฑเ์พือ่ประเมินการแกปั้ญหา (Generate and Select  Criteria)  
ขั้นที่  5 การประเมินแนวทางในการแก้ปัญหา (Apply Criteria)  และขั้นที่  6 การพัฒนา                   
การแผนปฏิบตัิงาน (Develop and Action Plan) (Future Problem Solving Program International, 
2006) 

ทิศนา  แขมมณี (2551: 254) ไดน้ าเสนอกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตไว ้6 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่  ขั้นที่ 1 การน าสภาพการณ์อนาคตเขา้สู่ระบบการคิด เป็นการน าเสนอสภาพการณ์อนาคตที่
ยงัไม่เกิดขึ้นหรือกระตุน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ารคิดอยา่งคล่องแคล่ว การคิดยดืหยุน่ การคิดริเร่ิม และ
จินตนาการ ในการท านายสภาพการณ์อนาคตจากขอ้มูล ขอ้เท็จจริง และประสบการณ์ของตน       
ขั้นที่ 2 การระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหา จากสภาพการณ์ในขั้นที่ 1 นักเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ถึง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ขั้นที่ 3 การสรุปปัญหาและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา นักเรียน
น าปัญหาที่วิเคราะห์ไดม้าจดักลุ่มหรือจดัความสัมพนัธ์เพื่อก าหนดว่าปัญหาใดเป็นปัญหาหลัก     
และปัญหารอง และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  ขั้นที่ 4 การระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหา 
นักเรียนร่วมกันคิดวิธีการแก้ปัญหา โดยพยายามคิดให้ได้ทางเลือกที่แปลกใหม่ จ  านวนมาก           
ขั้นที่  5 การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด นักเรียนเสนอเกณฑ์หลายๆ เกณฑ์ที่จะน ามาใช้ใน      
การเลือกวิธีการแก้ปัญหาแล้วตดัสินใจเลือกเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ใน      
แต่ละสภาพการณ์ จากนั้นจึงน าเกณฑท์ี่คดัเลือกไวม้าใชใ้นการเลือกวิธีการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด โดย
พจิารณาถึงน ้ าหนักความส าคญัของเกณฑแ์ต่ละขอ้ดว้ย และขั้นที่ 6  การน าเสนอวิธีการแกปั้ญหา
อนาคต นักเรียนน าวิธีการแกปั้ญหาอนาคตที่ได้มาเรียบเรียง อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมขอ้มูลที่
จ  าเป็น คิดวธีิการน าเสนอที่เหมาะสมและน าเสนออยา่งเป็นระบบที่น่าเช่ือถือ 

วชัรา เล่าเรียนดี (2555:116-119) ได้น าเสนอขั้นตอนส าคัญของการจดัการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตไว ้ 6 ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (Problem Identification) 
ระบุสาเหตุและผลของปัญหาที่ชดัเจนจากเร่ืองหรือเหตุการณ์ที่ก  าหนดใหโ้ดยการระดมสมองให้ได้
ปัญหามาให้มากที่สุด  ขั้นที่ 2 ระบุปัญหาส าคญั (Identifying the Underlying Problem) พิจารณา
เลือกปัญหาส าคัญเพียง 1 ปัญหา จากปัญหาที่คิดได้ในขั้นที่  1 ขั้นที่ 3 ระดมสมองคิดหา               
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แนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ (Brainstorming Potential Solutions) โดยระดมสมองให้ได ้            
แนวทางการแก้ปัญหาส าคญัที่ได้จากขั้นที่ 2 อยา่งน้อย 10 แนวทาง ขั้นที่ 4 พฒันาหรือก าหนด
เกณฑเ์พื่อประเมินแนวทางการแก้ปัญหา (Developing Criteria for Evaluating Solutions) โดย
ก าหนดเกณฑ์ที่ประกอบด้วยอย่างน้อย 5 เกณฑ์ พิจารณาตดัสินแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด     
หรือเหมาะสมที่สุด 10 แนวทางจากขั้นที่ 3  ขั้นที่ 5 ประเมินแนวทางการแกปั้ญหาเพื่อพิจารณา
เลือกแนวทางการแกปั้ญหาที่ดีที่สุดเพียง 1 แนวทาง (Evaluating all Solutions to Determine the 
Best One) โดยใช้เกณฑ์ที่ก  าหนดจากขั้นที่ 4 ขั้นที่ 6 ให้ข้อมูลและรายละเอียดแนวทาง                 
การแกปั้ญหาที่ดีที่สุดและพฒันาแผนปฏิบติังาน (Elaborate the Best Solution and Develop an 
Action Plan) โดยเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ได้คะแนนสูงที่สุดจากการประเมินแนวทาง          
การแกปั้ญหาในขั้นที่ 5 มาน าเสนอใหข้อ้มูลและรายละเอียดถึงแนวทางการแกปั้ญหา 

จากการศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตของ             
นักการศึกษาและนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยได้เลือกน าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตของ ทิศนา  แขมมณี มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ
แนวคิดของงานวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ดังกล่าวมีการน าองค์ประกอบของการคิด
สร้างสรรคท์ั้ง 3 องคป์ระกอบ คือ การคิดคล่องแคล่ว (Fluency) การคิดยดืหยุน่ (Flexibility) และ   
การคิดริเร่ิม (Originality) มาใชป้ระกอบกบักระบวนการแก้ปัญหาอยา่งชดัเจน (ทิศนา แขมมณี,    
2551:254) โดยเร่ิมจากขั้นที่ 1 คือ การน าเสนอสภาพการณ์อนาคตเขา้สู่ระบบการคิด และขั้นที่ 2 คือ 
การระดมสมองเพื่อคน้หาปัญหา ซ่ึงใน 2 ขั้นตอนน้ี นักเรียนจะถูกกระตุ ้นให้ใช้ความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ในการคาดคะเนปัญหาที่จะเกิดขึ้ นในอนาคตจากสภาพการณ์ที่ครูได้น าเสนอ              
จากการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในขั้นตน้น้ีจะมีการสรุปปัญหาและจดัล าดับความส าคญัของ
ปัญหาในขั้นที่ 3 และน าไปสู่การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปในขั้นที่ 4 ที่นักเรียนจะตอ้ง
ร่วมกนัคิดหาวธีิการแกปั้ญหาใหไ้ดท้างเลือกที่แปลกใหม่จ านวนมาก ซ่ึงการคิดในลกัษณะดงักล่าว
เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์จากนั้นในขั้นที่ 5 นักเรียนจะตอ้งเลือก
วิธีการแกปั้ญหาที่ดีที่สุดจากวิธีการแกปั้ญหาที่คิดไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยมีการก าหนดเกณฑ์ที่      
มีความเหมาะสมขึ้นมาเพือ่ใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจเลือกวิธีการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด และน าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาอนาคตที่เลือกมาเรียบเรียง อธิบายน าเสนออย่างเป็นระบบในขั้นที่ 6 ซ่ึงเป็น
ขั้นตอนสุดท้าย ทั้ งน้ีจะเห็นได้ว่า เกือบทุกขั้นตอนนั้ นได้เน้นการใช้เทคนิคการระดมสมอง         
อยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นวธีิการสร้างความคิดที่หลากหลายเพื่อให้ไดว้ิธีการแกปั้ญหาที่ดีและเหมาะสม
ที่สุด จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงไดเ้ลือกน าขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหา
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อนาคตตามแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี มาเป็นขั้นตอนหลักในการพฒันาการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคข์องนกัเรียน  

นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ Treffinger, Isaken   
and Dorval  (2005) ซ่ึงไดเ้สนอองคป์ระกอบของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ว ้4 องคป์ระกอบ 
ดงัน้ี 

องคป์ระกอบที่ 1 การเขา้ใจในส่ิงที่ทา้ทาย (Understanding the Challenges) การเขา้ใจใน   
ส่ิงที่ทา้ทาย หมายถึง การตรวจสอบเป้าหมายอย่างกวา้งขวาง การวิเคราะห์โอกาสหรือส่ิงทา้ทาย   
ให้ชดัเจน การจดัวางหรือมุ่งประเด็นความคิดเพื่อวางแนวทาง หลักการส าหรับงานเพื่อตอ้งการ      
ที่จะส ารวจและมุ่งประเด็นไปยงัความคิดเก่ียวกับจุดมุ่งหมายหรือแนวทางที่คาดหวังที่จะ   
ด าเนินการต่อ ประกอบดว้ย 
  1.  การสร้างโอกาส (Constructing Opportunities) เป็นการกล่าวถึงโอกาสและ
เป้าหมายอย่างกวา้งๆ กระชับและมีผลประโยชน์พิจารณาโอกาสที่จะเป็นไปได้และส่ิงทา้ทาย     
และก าหนดเป้าหมายที่สร้างสรรคท์ี่จะด าเนินการ 
  2.  การส ารวจขอ้มูล (Exploring Data) เป็นการส ารวจขอ้มูลจากหลายแหล่งและ
จากหลายมุมมองและมุ่งประเด็นไปที่องคป์ระกอบที่ส าคญัที่สุดของงาน โดยพจิารณาในส่ิงที่รู้แลว้
เก่ียวกบัสถานการณ์นั้นและส่ิงที่ตอ้งการจะรู้เพือ่น าไปสู่หวัใจส าคญัของเร่ืองนั้น 
  3. การจดักรอบปัญหา (Framing Problems) เป็นการสร้างแนวทางที่หลากหลาย
และหลายทางที่ไม่ใช่แนวทางเดิมในการก าหนดปัญหา ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความคิดที่ตอ้งการท า      
ส่ิงต่างๆ มากกวา่ที่จะคิดวา่ไม่สามารถท าได ้

องค์ประกอบที่ 2 การสร้างแนวคิด (Generating Ideas) ในการสร้างแนวคิดจะมีเพียง          
1 ขั้นตอนเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้หม่ๆ ดว้ยการระดมสมอง ในการสร้างทางเลือก ซ่ึงการระดม
สมองเป็นวธีิการสร้างความคิดที่หลากหลาย 

การสร้างแนวคิด (Generating Ideas) เป็นการเปิด ส ารวจ หรือแสวงหาความคิด 
ต่างๆ ที่หลากหลายและมุมมองใหม่ๆ และความคิดที่ไม่เคยมีมาก่อนแลว้จึงมุ่งเป้าไปยงัความคิดที่
น่าสนใจ 

องค์ประกอบที่ 3 การเตรียมปฏิบตัิการ (Preparing for Action) การเตรียมปฏิบตัิการ 
หมายถึง การส ารวจแนวทางต่างๆ ที่จะสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ที่จะน าไปสู่การหาขอ้สรุปที่
ปฏิบัติได้จริง และเป็นการเตรียมการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างประสบความส าเร็จ 
องคป์ระกอบน้ีจะเป็นการน าขอ้สรุปที่สามารถปฏิบติัไดจ้ริงและพฒันาให้มีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
หาแนวทางที่จะช่วยสร้างโอกาสของความส าเร็จที่เป็นไปไดใ้ห้ดีที่สุด ขั้นตอนต่อไปน้ีให้เลือกใช ้  
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1 หรือ 2 ขั้นตอนที่ต้องการสร้างโอกาสใหม่ที่เป็นไปได้จริงเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัที่ประสบ
ผลส าเร็จ 
  1. การพฒันาการแกปั้ญหา (Developing Solution) เป็นการประยกุตใ์ชย้ทุธศาสตร์
และเคร่ืองมือต่างๆ เพือ่วเิคราะห์และกลัน่กรองโอกาสต่างๆ และเปล่ียนแปลงใหไ้ปสู่การแกปั้ญหา
ที่เป็นไปได ้
  2. การสร้างการยอมรับ (Building Acceptance) เป็นการพิจารณาแนวทางที่จะ
สร้างการสนับสนุนและลดหรือเอาชนะแรงต่อต้านที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได ้
ตลอดจนวางแผนที่เป็นแนวทางเฉพาะที่จะใชป้ระเมินผลลพัธแ์ละประสิทธิผลที่เกิดขึ้น 

องคป์ระกอบที่ 4 การวางแผนแนวปฏิบตัิ (Planning Your Approach) หมายถึง การก าหนด
แนวคิดใหอ้ยูใ่นทิศทางที่เกิดขึ้นและมัน่ใจว่าเป็นทิศทางที่ตอ้งการไปตามเป้าประสงคข์องผูใ้ชใ้น
การใชแ้กปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใช้การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์รือ
บริหารจดัการและปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ขณะที่ด าเนินการใชก้ารแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

1. ประเมินงาน (Appraising Tasks) เป็นการก าหนดว่า การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์ป็น
ทางเลือกที่ปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ในการจดัการกบัประเด็นปัญหาเฉพาะดา้นหรือไม่ และรวบรวม    
ส่ิงที่ตอ้งกระท า (Commitment) ขอ้จ ากัด เง่ือนไขที่ตอ้งพิจารณาในการใช้การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพ (ประกอบด้วย บุคคลที่เก่ียวขอ้ง ผลลัพธ์ที่ตอ้งการ บริบทของ        
การท างานและวธีิการที่ใช)้ 

2. การออกแบบกระบวนการ (Designing Process) เป็นการใชค้วามรู้เก่ียวกบังานและ     
ความตอ้งการในการวางแผนองค์ประกอบ ขั้นตอนหรือเคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคท์ี่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้

ผูว้จิยัไดน้ าองคป์ระกอบของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคด์งักล่าวมาก าหนดเป็นประเด็น
ส าคญัในการพฒันาการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียน  
 จากการศึกษาแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง พบวา่ การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
เป็นส่ิงส าคัญและจ า เป็นจะต้องพัฒนาให้ เกิดขึ้ นกับนักเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท                
การเปล่ียนแปลงของโลกยคุปัจจุบนั ซ่ึงการพฒันาใหน้กัเรียนเกิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคน์ั้น
สามารถพฒันาไดด้ว้ยวิธีการที่หลากหลาย แต่วิธีการที่ผูว้ิจยัไดเ้ลือกน ามาใช้คือการจดัการเรียนรู้  
ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการดังกล่าวมี
ขั้นตอนที่สมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง Treffinger, 
Isaken and Dorval (2000) ที่ผูว้ิจยัไดศ้ึกษา ดังน้ี ขั้นที่ 1 การน าสภาพการณ์อนาคตเขา้สู่ระบบ      
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การคิด ในขั้นน้ีนักเรียนจะได้รับรู้ถึงสภาพการณ์อนาคตที่ยงัไม่เกิดขึ้นและท าความเข้าใจกับ
สภาพการณ์อนาคตดงักล่าว ขั้นที่ 2  การระดมสมองเพื่อคน้หาปัญหา เป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต  และขั้นที่ 3  การสรุปปัญหาและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา เป็นการน า
ปัญหามาจัดเรียงล าดับตามความส าคัญ ซ่ึงทั้ ง 3 ขั้นตอนน้ี สัมพนัธ์กับองค์ประกอบที่ 1 คือ          
การเขา้ใจในส่ิงที่ทา้ทาย (Understanding the Challenges)  หมายถึง การตรวจสอบเป้าหมายอยา่ง
กวา้งๆ วเิคราะห์ส่ิงที่ทา้ทายใหช้ดัเจนเพือ่มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่จะด าเนินการต่อไป ทั้งน้ีในส่วนของ
การท าความเขา้ใจสภาพการณ์อนาคตที่ยงัไม่เกิดขึ้นนั้น เสมือนเป็นการให้นักเรียนได้รับรู้ถึง
สภาวะที่เป็นปัญหาและมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาอย่างกวา้งๆ เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายคือ          
การแก้ปัญหา ขั้นที่  4  การระดมสมองเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา เป็นการร่วมกันคิดหาวิธีการ
แกปั้ญหาที่หลากหลายเป็นจ านวนมาก ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่เน้นกระบวนการระดมสมอง
เพื่อให้ได้แนวคิดที่หลากหลายอย่างชัดเจน สัมพนัธ์กับองค์ประกอบที่ 2 การสร้างแนวคิด 
(Generating Ideas) ซ่ึงหมายถึง  การส ารวจหรือแสวงหาความคิดที่ มุมมองใหม่ๆ ที่ มี                  
ความหลากหลาย ขั้นที่ 5 การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ในขั้นน้ีจะตอ้งมีการสร้างเกณฑ์ที่
เหมาะสมขึ้นเพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว 
สัมพนัธ์กับองคป์ระกอบที่ 3 การเตรียมปฏิบตัิการ (Preparing for Action) หมายถึง การส ารวจ
แนวทางต่างๆ ที่จะสร้างทางเลือกเพื่อน าไปสู่การหาขอ้สรุปที่สามารถปฏิบติัได้จริงและเตรียม   
ความพร้อมเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  และขั้นที่  6 การน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาอนาคต คือ                 
การเรียบเรียงล าดบัขั้นตอนการแกปั้ญหาและน ามาอธิบายอยา่งเป็นระบบ สมัพนัธ์กบัองคป์ระกอบ
ที่ 4 คือ การวางแผนแนวปฏิบตัิ (Planning Your Approach) หมายถึง การก าหนดแนวคิดให้อยูใ่น
ทิศทางที่จะเกิดความเช่ือมั่นไดว้่าเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งน้ีสามารถแสดงความสัมพนัธ์กันใน
รูปแบบตารางที่ 1 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 1  ความสมัพนัธแ์ละความสอดคลอ้งกนัของการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิด 
    แกปั้ญหาอนาคตกบัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 

กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย 
กระบวนกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต  

กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 

ขั้นที่ 1 การน าสภาพการณ์อนาคตเขา้สู่ระบบ 
          การคิด 
น าเสนอสภาพการณ์อนาคตท่ียงัไม่เกิดข้ึนหรือกระตุน้ให้
นักเ รียนใช้การคิดอย่างคล่องแคล่ว การคิดยืดหยุ่น       
การคิดริเร่ิม 

องคป์ระกอบที่ 1 การเขา้ใจในส่ิงที่ทา้ทาย 
(Understanding the Challenges) 
การตรวจสอบเป้าหมายอย่างกวา้งๆ วิเคราะห์ส่ิงท่ี   
ทา้ทายให้ชดัเจนเพ่ือมุ่งไปสู่จุดหมายท่ีจะด าเนินการ
ต่อไป 

ขั้นที่ 2 การระดมสมองเพือ่คน้หาปัญหา 
ร่วมกันวิ เคราะ ห์ ถึ งปัญหา ท่ีจะเ กิด ข้ึนในอนาคต            
จากสภาพการณ์ในขั้นท่ี 1 
ขั้นที่ 3 การสรุปปัญหาและจดัล าดบัความส าคญั
ของปัญหา 
น าปัญหาท่ีวิเคราะห์ไดม้าจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา
และเลือกปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดเพียง 1 ปัญหา 
ขั้นที่ 4 การระดมสมองเพือ่หาวธีิการแกปั้ญหา 
ร่วมกนัคิดหาวิธีการแกปั้ญหาให้ไดท้างเลือกท่ีแปลกใหม่ 
จ านวนมาก 

องคป์ระกอบที่ 2 การสร้างแนวคิด  
(Generating Ideas) 
การส ารวจหรือแสวงหาความคิดมุมมองใหม่ๆ  
ท่ีมีความหลากหลาย 

ขั้นที่ 5 การเลือกวธีิการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด 
เสนอเกณฑท่ี์เหมาะสมและน ามาใชใ้นการตดัสินใจ 
เลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด 

องคป์ระกอบที่ 3 การเตรียมปฏิบตัิการ  
(Preparing for Action) 
การส ารวจแนวทางต่างๆ ท่ีจะสร้างทางเลือกเพ่ือ
น าไปสู่การหาข้อสรุปท่ีสามารถปฏิบติัได้จริงและ
เตรียมความพร้อมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติั 

ขั้นที่ 6 การน าเสนอวธีิการแกปั้ญหาอนาคต 
เ รียบเรียง อธิบายรายละเอียด และน าเสนอวิธีการ
แกปั้ญหาอนาคตอยา่งเป็นระบบ 

องคป์ระกอบที่ 4 การวางแผนแนวปฏิบตัิ 
(Planning Your Approach) 
การก าหนดแนวคิดให้อยูใ่นทิศทางท่ีจะเกิด 
ความเช่ือมัน่ไดว้่าเป็นไปตามเป้าหมาย 

ที่มา: ทิศนา  แขมมณี, 2551                ที่มา: Treffinger  Isaken and Dorval, 2005 
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กระบวนกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต  

ขั้นที่ 1   การน าสภาพการณ์อนาคตเขา้สู่ 
              ระบบการคิด 

น าเสนอสภาพการณ์อนาคตท่ียงัไม่เกิดข้ึน
หรือกระตุ้นให้นัก เ รียนใช้การคิดอย่า ง
คล่องแคล่ว การคิดยดืหยุน่ การคิดริเร่ิม 

ขั้นที่ 2  การระดมสมองเพือ่คน้หาปัญหา  
ร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต จากสภาพการณ์ในขั้นท่ี 1 

ขั้นที่ 3  การสรุปปัญหาและจดัล าดบัความส าคญั 
             ของปัญหา 

น าปัญหาท่ีวิเคราะห์ไดม้าจดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหาและเลือกปัญหาท่ี
ส าคญัท่ีสุด 

ขั้นที่ 4  การระดมสมองเพือ่หาวธีิแกปั้ญหา 
ร่วมกนัคิดหาวิธีการแกปั้ญหา 
ให้ไดท้างเลือกท่ีแปลกใหม่ จ านวนมาก 

ขั้นที่ 5  การเลือกวธีิการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด   
เสนอเกณฑท่ี์เหมาะสมและน ามาใชใ้น 
การตดัสินใจเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด 

ขั้นที่ 6  การน าเสนอวธีิการแกปั้ญหาอนาคต 
เรียบเรียง อธิบายรายละเอียด และน าเสนอ
วิธีการแกปั้ญหาอนาคตอยา่งเป็นระบบ 

 

จากการศึกษาทฤษฎีและขั้นตอนการสอนดงักล่าว ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั
ในแผนภูมิที่ 1 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ือง วกิฤตการณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 

 
ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อ 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ 

คิดแกปั้ญหาอนาคต 
 

  แผนภูมิที่ 1    กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

                        ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตำม 
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ค ำถำมกำรวิจัย 
1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแก้ปัญหา
อนาคตสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 

2.  การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 หลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหา
อนาคตสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 

3.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดั 
การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตอยูใ่นระดบัใด 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต   
 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของ 
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแก้ปัญหา
อนาคตสูงกวา่ก่อนเรียน 
 2.  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  หลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแกปั้ญหา
อนาคตสูงกวา่ก่อนเรียน 
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ขอบเขตกำรวิจัย 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

                1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6   
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน                 
11 หอ้งเรียน มีจ านวน 550  คน 

1.2  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/2 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ านวน 50 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายโดยใชห้้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม 

2. ตัวแปรที่ศึกษำ  
2.1  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่   

การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
 2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  2.2.2 การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
  2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหา
อนาคต 

3. เนื้อหำ / สำระกำรเรียนรู้ 
เน้ือหาที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเน้ือหาในรายวิชา ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เร่ือง วกิฤตการณ์ภาวะโลกร้อน วกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า วกิฤตการณ์ภยัแลง้ วกิฤตการณ์ทรัพยากร
ป่าไม้ วิกฤตการณ์มลพิษทางอากาศ และวิกฤตการณ์ทรัพยากรแร่และพลังงาน ในแต่ละเร่ือง
ครอบคลุมประเด็นส าคญั คือ สถานการณ์และวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมและ            
การพฒันาที่ย ัง่ยนื 

4. ระยะเวลำ 
 ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 6 สปัดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน 
รวม 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที   
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัไดใ้หค้วามหมายค าศพัทส์ าหรับการวจิยั ดงัน้ี 
1. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต หมายถึง กรบวนการจดั          

การเรียนการสอนที่ใหน้กัเรียนคิดแกปั้ญหาจากสถานการณ์ที่ยงัไม่เกิดขึ้น ดว้ยการคน้หาค าตอบที่
แปลกใหม่ สร้างสรรค ์ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี  ขั้นที่ 1 การน าสภาพการณ์อนาคตเขา้สู่ระบบ   
การคิด ขั้นที่ 2  การระดมสมองเพือ่คน้หาปัญหา  ขั้นที่ 3  การสรุปปัญหาและจดัล าดบัความส าคญั
ของปัญหา  ขั้นที่ 4 การระดมสมองเพื่อหาวิธีการแกปั้ญหา  ขั้นที่ 5 การเลือกวิธีการแกปั้ญหาที่ดี
ที่สุด และขั้นที่ 6 การน าเสนอวธีิการแกปั้ญหาอนาคต  

2. ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบ หน่วยการเรียนรู้    
ที่ 4  วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน วิกฤตการณ์
ทรัพยากรน ้ า วิกฤตการณ์ภยัแลง้ วิกฤตการณ์ทรัพยากรป่าไม้ วิกฤตการณ์มลพิษทางอากาศ และ
วิกฤตการณ์ทรัพยากรแร่และพลังงาน ในแต่ละเร่ืองครอบคลุมประเด็นส าคญั 3 ประเด็น คือ 
สถานการณ์และวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมและการพฒันาที่ย ัง่ยืน ซ่ึงวดัจากการท า
แบบทดสอบวดั   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนยั 4 ตวัเลือก ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น  

3. กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์  หมายถึง  ความสามารถในการคิดหาค าตอบของปัญหา 
ดว้ยวิธีการที่หลากหลายและมีความแปลกใหม่แตกต่างจากเดิม โดยมีองคป์ระกอบ ทั้ง 4 ด้าน         
คือ 1. การเขา้ใจในส่ิงที่ทา้ทาย 2. การสร้างแนวคิด  3. การเตรียมปฏิบตัิการ และ 4. การวางแผน       
แนวปฏิบติั ซ่ึงวดัไดจ้ากการท าแบบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์บบอตันยัที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น 
 4.  ควำมคดิเห็น  หมายถึง ระดบัความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงวดัโดยใชแ้บบสอบถาม
ความคิดเห็นที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น 

5. นักเรียน หมายถึง ผูท้ี่ก  าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1              
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  สังกัด
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ เร่ือง วิกฤตการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต  ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 
1. หลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม 

1.1 หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม 
1.2 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม 
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
1.4 รายวชิา ส33101 สงัคมศึกษาพื้นฐาน 

2. กระบวนกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต 
2.1 ความเป็นมาของกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
2.2 ความหมายของการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
2.3 วตัถุประสงคข์องการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
2.4 กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
2.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
2.6 องคป์ระกอบของกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
2.7 ประโยชน์ของกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
2.8 การน ากระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

3. กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
3.1 ความหมายของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
3.2 ความแตกต่างระหวา่งการแกปั้ญหากบัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
3.3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการแกปั้ญหากบัความคิดสร้างสรรค ์
3.4 จุดมุ่งหมายของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
3.5 องคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์                                                                                     
3.6 กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
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3.7 ปัจจยัที่ส่งเสริมใหเ้กิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
3.8 การจดัการเรียนการสอนเพือ่พฒันาการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
3.9 ลกัษณะของนกัเรียนที่ส่งเสริมใหเ้กิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
3.10 อุปสรรคต่อการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
3.11 การวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1 การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
4.2 การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

 
1. หลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม 

 
 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแบบสหศึกษา 
ตั้งอยูใ่นเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 
เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3 และ 4 คือระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย มีจ านวนนักเรียน
ประมาณ 2,900 คน  
 
1. 1 หลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนบำงปะกอกวทิยำคม 

1.1.1 วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคมเป็นผูน้ าการจดัการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน        

ความเป็นไทย 
1.1.2 ปณธิำน  

มุ่งสร้าง  คนดี  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพงึประสงค ์และอยูใ่นสงัคม 
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

มุ่งเนน้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 
มุ่งสู่ ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
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1.1.3  เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 
           ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

1. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค ์
2. ผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
3.   ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได ้

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
4. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี 

ความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมีวสิยัทศัน์ 
5. ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที่จ  าเป็นตามหลกัสูตร 
6. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันา  

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
7. ผูเ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
8. ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

1.1.4 หลักกำรส ำคญั 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ยึดหลักการตามแนวทาง  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ที่ส าคญัดงัน้ี 
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ 

มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับ  
การศึกษาอยา่งเสมอภาคและมีคุณภาพ 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมใน 
การจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลา และ 
การจดัการเรียนรู้ 

5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
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1.1.5 จุดหมำย 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา             
มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ
ผูเ้รียน เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยั 
และปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ี 
และมีทกัษะชีวติ 

3.   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
4.   มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถีิ 

ชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และ  

พฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงที่ดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัใน
สงัคมอยา่งมีความสุข 

1.1.6 สมรรถนะส ำคญัของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้ ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก  าหนดนั้นจะช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  
มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง
เพือ่แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด  
สังเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่   
การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพือ่การตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 



21 

 

 

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ 
อุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรม และขอ้มูล
สารสนเทศ เขา้ใจความสมัพนัธแ์ละการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ 
ต่างๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน 
และการอยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหา
และความขัดแยง้ต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตวัให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พงึประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ 
เทคโนโลยดีา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ใน
ดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกตอ้ง เหมาะสม และมี
คุณธรรม 

1.1.7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะ        

อันพึงประสงค ์เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ หมายถึง ความตระหนกัและเห็นคุณค่าของการปฏิบติัที่ 
แสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของความเป็นชาติ 

2. ซ่ือสัตยสุ์จริต หมายถึง การแสดงออกและเห็นคุณค่าของการปฏิบติัที่จะ 
น าไปสู่การพฒันาจิตใจหรือคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขบนพื้นฐาน
แห่งความเป็นจริง 

3. มีวินัย หมายถึง รู้จกัควบคุมตนเองในการปฏิบติักิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  
สม ่าเสมอ เพือ่น าไปสู่การด าเนินชีวติประจ าวนัอยา่งมีแบบแผนและมีคุณภาพชีวติในอนาคต 

4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง ช่ืนชมในการแสวงหาความรู้ เพือ่น าไปสู่การพฒันาคุณภาพ 
ชีวติไดส้อดคลอ้งกบัสภาพชีวติจริง 
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5. อยูอ่ยา่งพอเพียง  หมายถึง สามารถน าแนวพระราชด าริหรือหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัไดเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
ตนเอง              

6. มุ่งมัน่ในการท างาน  หมายถึง รู้จกัวางแผนและเลือกแนวปฏิบติัที่จะน าไปสู่ 
จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้และการท างานตามหนา้ที่ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการพฒันาอาชีพ 

7. รักความเป็นไทย  หมายถึง ตระหนกัในหนา้ที่และความรับผดิชอบในหนา้ที่ 
พลเมืองดี ที่มีต่อประเทศชาติ สืบทอดเอกลกัษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยเพื่อน าไปสู่ความสงบ
เรียบร้อยและด ารงไวซ่ึ้งความมีอารยะของชาติ 

8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง การสมัครใจและมีจิตส านึกต่อคนส่วนใหญ่ใน         
การช่วยเหลือผูอ่ื้นที่เดือดร้อนหรือขาดโอกาส รวมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าของการเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

9. มีศกัยภาพเป็นพลโลก  หมายถึง เป็นเลิศทางวชิาการ ส่ือสารสองภาษา ล ้าหนา้ 
ทางความคิด ผลิตงานสร้างสรรค ์ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสงัคมโลก 

10. ผูดี้บางปะกอก  หมายถึง มีคุณลักษณะคือ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตย  ์
สุจริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมี
ศกัยภาพเป็นพลโลก 
 
1.2 โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม 2554 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 2551 ไดก้  าหนดโครงสร้างหลกัสูตรของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ตามตารางที่ 2
ดงัน้ี   
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ตารางที่ 2  โครงสร้างหลกัสูตร ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนที่ 1 ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนที่ 2 

รหัส รำยวิชำพืน้ฐำน เวลำกเรียน 
(นก./ชม.) 

รหัส รำยวิชำพืน้ฐำน เวลำเรียน 
(นก./ชม.) 

ท33101 ภาษาไทย 1.0/2 (40) ท33102 ภาษาไทย 1.0/2 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0/2 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0/2 (40) 
ส33101 สงัคมศึกษาพื้นฐาน 1.0/2 (40) ส33102 สงัคมศึกษาพื้นฐาน 1.0/2 (40) 
พ33101 สุขศึกษาฯ 0.5/1 (20) พ33102 สุขศึกษาฯ 0.5/1 (20) 
ศ33101 ศิลปะ 0.5/1 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5/1 (20) 
รวม หน่วย/ เวลำเรียน 4.0/160  รวม หน่วย/ เวลำเรียน 4.0/160  

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
ก33901 กิจกรรมแนะแนว 20 ก33905 กิจกรรมแนะแนว 20 
ก33902 นกัศึกษาวชิาทหาร 30 ก33906 นกัศึกษาวชิาทหาร 30 
ก33903 กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม 30 ก33907 กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม 30 
ก33904 กิจกรรมเพือ่สงัคมและ

สาธารณะประโยชน์ 
10 ก33908 กิจกรรมเพือ่สงัคมและ

สาธารณะประโยชน์ 
10 

รวม เวลำเรียน 60 รวม เวลำเรียน 60 
 รำยวิชำเพิ่มเติม   รำยวิชำเพิ่มเติม  
 วชิาตามแผนการเรียน 10.5-12/ 

(420- 480) 
 วชิาตามแผนการเรียน 10.5-12/ 

(420- 480) 
รวม เวลำเรียน 10.5-12/ 

(420- 480) 
รวม เวลำเรียน 10.5-12/ 

(420- 480) 
รวม หน่วย/ เวลำเรียน/ ภำค 15 - 16/ 

(660 -700) 
รวม หน่วย/ เวลำเรียน/ ภำค 15 - 16/ 

(660 -700) 
 
 
 

ที่มา: โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม.หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม พทุธศกัราช 2554.     
          กรุงเทพฯ: ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
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1.3  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ได้ก าหนดสาระต่างๆ ตาม

หลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ไว ้ดงัน้ี สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม 
สาระที่  2 หน้าที่พลเมือง ว ัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์           
สาระที่ 4 ประวตัิศาสตร์  และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัศึกษาสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ในมาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม มีจิตส านึก    
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน ซ่ึงมีตวัช้ีวดัและ
สาระการเรียนรู้ ดงัตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 5.2 
 

ตวัช้ีวดัและสำระกำรเรียนรู้ มำตรฐำนที ่5.2 

ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้ 

ม.4-6/1 วเิคราะห์สถานการณ์และวกิฤตการณ์
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มของ
ประเทศไทยและโลก 

-  วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย 
-  วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของโลก 

ม.4-6/2 ระบุมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  
บทบาทขององคก์ารและการประสานความ
ร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเก่ียวกบั
กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากร  
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

-  กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ
ประเทศไทย 
-  บทบาทขององคก์รในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
-  การประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ม.4-6/3 ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก 

-  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 3 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 5.2 (ต่อ) 
 

ตวัช้ีวดัและสำระกำรเรียนรู้ มำตรฐำนที ่5.2 

ตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้ 

ม.4-6/4 อธิบายการใชป้ระโยชน์จาก
ส่ิงแวดลอ้มในการสร้างสรรคว์ฒันธรรม  
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินทั้งในประเทศ
ไทยและโลก 

-  การใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มใน 
การสร้างสรรคว์ฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์
ทอ้งถ่ิน 

ม.4-6/5 มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและ 
การด าเนินชีวติตามแนวทางการอนุรักษ ์

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 

 

-  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 

 
จากตวัช้ีวดัและสาระส าคญัของมาตรฐานที่ 5.2 ที่ระบุไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พทุธศกัราช 2551 โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม ไดบ้รรจุอยูใ่นรายวิชา ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  
 
1.4 รำยวิชำ ส33101 สังคมศึกษำพืน้ฐำน 

  1.4.1  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศึกษาเร่ืองใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล                   

ภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาทาง
กายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก วิเคราะห์               
การเปล่ียนแปลงของพื้นที่ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ 
ประเมินการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติในโลกวา่เป็นผลมาจากการกระท าของมนุษยห์รือธรรมชาติ 
วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย
และโลก ระบุมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา บทบาทขององคก์ารและการประสานความร่วมมือ
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
อธิบายการใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มในการสร้างสรรคว์ฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน



26 

 

 

ทั้งในประเทศไทยและโลก มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและการด าเนินชีวติตามแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 
 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการให้ประสบการณ์ที่ใกล้ตัวผู ้เรียน เพื่อให้เกิด          
การเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใชภ้าพ ข่าว หรือสถานการณ์
ต่าง ๆ ให้ผูเ้รียน  ฝึกการสังเกต ตอบค าถามหาแนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริม           
การท างานกลุ่มเพือ่พฒันาทกัษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้น 
ตลอดจนตระหนกัถึงการปฏิบติัตนในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงและใชว้ิธีการที่เหมาะสมในการศึกษา
ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 
 1.4.2  ตัวช้ีวัด 
  ส 5.1  เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพและความสมัพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนั    
และกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วิเคราะห์ สรุป 
และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ม.4-6/1 ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วเิคราะห์ และน าเสนอขอ้มูล           
ภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ม.4-6/2 วเิคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซ่ึงท าใหเ้กิดปัญหาทางกายภาพหรือ      
ภยัพบิตัิทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก  

ม.4-6/3 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพื้นที่ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากปัจจยัทาง 
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวปีต่างๆ 

ม.4-6/4 ประเมินการเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท า       
ของมนุษยแ์ละหรือธรรมชาติ 

 ส 5.2  เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด               
การสร้างสรรคว์ฒันธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพือ่                              
การพฒันาที่ย ัง่ยนื 
  ม.4-6/1 วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยและโลก 
  ม.4-6/2 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทขององค์การและ          
การประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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  ม.4-6/3 ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก 
  ม.4-6/4 อธิบายการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมในการสร้างสรรค์วฒันธรรม     
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินทั้งในประเทศไทยและโลก 

   ม.4-6/5 มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและการด าเนินชีวติตามแนวทางการอนุรักษ ์

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 

1.4.3  โครงสร้ำงรำยวิชำ  ส33101  สังคมศึกษำพืน้ฐำน 
วชิา ส33101 สงัคมศึกษาพื้นฐาน สามารถแบ่งโครงสร้างรายวชิาตามตารางที่ 4  

ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4 โครงสร้างรายวชิา  ส33101  สงัคมศึกษาพื้นฐาน 
 

ที ่ ช่ือหน่วย 

มำตรฐำน 

กำรเรียนรู้ / 

ตวัช้ีวดั 

สำระกำรเรียนรู้ 
เวลำ 

(คำบเรียน)  

น ำ้หนัก
คะแนน 

1 เคร่ืองมือและ 
เทคโนโลยทีาง 
ภูมิศาสตร์ 

ส 5.1   
ม.4-6/1  
            

-  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
-  เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ 

6 15 

2 ปฏิสมัพนัธเ์ชิง 
ภูมิศาสตร์ 

ส 5.1 
ม.4-6/3 

 

-  ลกัษณะทางภายภาพของโลก 
- ปฏิสมัพนัธเ์ชิงภูมิศาสตร์ 

ของโลกและประเทศไทย 
- ประเทศไทยภายใต ้

การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและ
วฒันธรรมกบัการเกิดภูมิสงัคมใหม่ 

8 20 

3 การเปล่ียนแปลง 
เชิงภูมิศาสตร์   

ส 5.1  
ม.4-6/2   
ม.4-6/4 

-  ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ 
-  การเปล่ียนแปลงทางสภาวะ 

แวดลอ้มของโลก 

10 25 
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ตารางที่ 4 โครงสร้างรายวชิา  ส33101  สงัคมศึกษาพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ที ่ ช่ือหน่วย 

มำตรฐำน 

กำรเรียนรู้ / 

ตวัช้ีวดั 

สำระกำรเรียนรู้ 
เวลำ 

(คำบเรียน)  
น ำ้หนัก
คะแนน 

4 วกิฤตการณ์ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

ส 5.2  
ม.4-6/1 
ม.4-6/3 
ม.4-6/4 
ม.4-6/5 

 

-  สถานการณ์และวกิฤตการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
-  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
-  การใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้ม 
และการพฒันาที่ย ัง่ยนื 

12 30 

5 กฏหมายและ
องคก์รเก่ียวกบั 
การจดัการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

ส 5.2  
ม.4-6/2 

-  กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของประเทศไทย 
-  บทบาทขององคก์รในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
-  การประสานความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศดา้นการจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

4 10 

รวม 40 100 
 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ดลองสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต ในรายวิชา ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน  ระดับ                     
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม    
โดยใชเ้วลาทดลอง จ านวน 12 คาบเรียน 
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2.  กระบวนกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต 
 

 การคิดแก้ปัญหาอนาคตเป็นการแก้ปัญหาวิธีหน่ึงที่คิดค้นขึ้ นโดย  Torrance ตั้ งแต่               
ปี ค.ศ.1974 ซ่ึงสามารถน ามาใชส่้งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดแบบต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อจูงใจ
ให้เยาวชนใส่ใจต่อปัญหาอนาคต  ผูว้ิจยัได้ศึกษาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการคิดแกปั้ญหา
อนาคต ดงัน้ี 
 
2.1  ควำมเป็นมำของกระบวนกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต 

การคิดแกปั้ญหาอนาคตมีตน้ก าเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมาจากแนวคิดของ            
Torrance ที่ไดจ้ดักิจกรรมภายในหอ้งเรียน โดยก าหนดปัญหาที่ทา้ทายและเป็นปัญหาอนาคตเพื่อให้
นักเรียนไดค้ิดอยา่งสร้างสรรค ์และเร่ิมจดัเป็นโครงการแกปั้ญหาเชิงอนาคต  เม่ือปี ค.ศ.1974 ซ่ึง 
กระบวนการคิดตามแนวคิดของ Torrance เร่ิมจากการคิดสร้างสรรค ์และพฒันากระบวนการคิด
สร้างสรรคข์ึ้นเพือ่ใชใ้นการแกปั้ญหา ต่อมาพบวา่ความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคท์ี่มุ่ง
แกปั้ญหาเพยีงอยา่งเดียวนั้นไม่เพียงพอ ควรจะตอ้งมองผลในระยะยาวถึงอนาคตดว้ย Torrance จึง
ไดพ้ฒันากระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคท์ี่มุ่งแกปั้ญหาระยะยาว และเรียกกระบวนการคิดน้ี
วา่ กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต                     
 
2.2  ควำมหมำยของกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต 

Torrance ได้ให้ความหมายของการคิดแก้ปัญหาอนาคตว่า หมายถึง รูปแบบการคิด 
แก้ปัญหาที่เร่ิมจากการรับรู้ถึงสถานการณ์ที่ยงัไม่ปรากฏขึ้น แล้วน าเอาสถานการณ์นั้น มาเขา้สู่
ระบบการคิดแกปั้ญหาหรือคน้หาค าตอบที่แปลกใหม่มีคุณค่า (Teacher Web, 2558) 
   
2.3 วัตถุประสงค์ของกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต 
        Torrance  (อ้างถึงใน สุกัญญา  ศรีสาคร 2547:79) ได้อธิบายวตัถุประสงค์ของการคิด
แกปั้ญหาอนาคตไวด้งัน้ี 

1. เพือ่พฒันาทกัษะทางความคิด ผูท้ี่เรียนการคิดแกปั้ญหาอนาคตตอ้งเรียนวธีิที่จะคิด         
พฒันาทกัษะทางความคิดแยกออกมาจากการศึกษาที่สืบทอดกนัมา  

2. เพือ่พฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ความแตกต่าง ความยดืหยุน่ และความคิด 
ใหม่ๆ  



30 

 

 

3. เพื่อพฒันาทกัษะในอนาคต นักเรียนจะสามารถตระหนักถึงความส าคญัของ         
อนาคตมากขึ้น อนาคตช่วยใหน้กัเรียนคาดหมาย และเตรียมพร้อมส าหรับส่ิงที่จะเกิดขึ้นภายหนา้ 

4. เพือ่พฒันาทกัษะการคน้ควา้ การคิดแกปั้ญหาอนาคตจะช่วยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันา 
ทกัษะการศึกษาคน้ควา้ การประยกุตใ์ชค้วามรู้ที่ไดม้า 

5. เพื่อพฒันาทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม ความสามารถในการท างานร่วมกันตอ้ง 
มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

6. เพือ่พฒันาทกัษะการส่ือสาร การพดู และการเขียน  
7. เพือ่พฒันาทกัษะการช้ีทิศทางดว้ยตนเอง ในการคิดแกปั้ญหาอนาคต นกัเรียนจะ 

เรียนรู้ใหเ้ช่ือมัน่ในตนเองในทุกๆ ขั้นตอนของปัญหา 
  ทิศนา  แขมมณี (2551:254) ได้กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการคิดแก้ปัญหาอนาคตว่า 
ช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนตระหนกัรู้ในปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเรียนรู้ที่จะคิดแกปั้ญหาร่วมกนั 
ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดจ านวนมาก 
  จากที่กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า การคิดแก้ปัญหาอนาคตมีวตัถุประสงค์ส าคัญ      
เพือ่ใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัของอนาคต ท าใหเ้รียนรู้การแกปั้ญหาร่วมกนั และช่วยพฒันา
ทกัษะทางความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะการคน้ควา้ การท างานกลุ่ม ตลอดจนทกัษะการส่ือสารต่างๆ  
 
2.4   กระบวนกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต 

การคิดแกปั้ญหาอนาคตเป็นกระบวนการคิดแกปั้ญหาจากสถานการณ์ที่ยงัไม่ปรากฏขึ้น 
ดว้ยการคน้หาค าตอบที่หลากหลาย แปลกใหม่ และมีคุณค่า ทั้งน้ีมีนักการศึกษาและนักวิชาการ
หลายท่านไดน้ าเสนอขั้นตอนของกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตไวต่้างกนั ดงัน้ี  

Torrance  ได้พฒันาขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาอนาคตมาเป็นโปรแกรมการคิดแกปั้ญหา
อนาคตในระดบัชาติ (Future Problem Solving Program International, 2006) โดยมีขั้นตอนส าคญั
ดงัน้ี  

ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Identify challenges)   
ขั้นที่ 2  การเลือกและระบุปัญหาส าคญั (Select and underlying problem)  
ขั้นที่ 3 การระดมสมองคิดหาแนวทางการแกปั้ญหา (Produce solutions idea)   
ขั้นที่ 4 การก าหนดเกณฑเ์พือ่ประเมินการแกปั้ญหา (Generate and select criteria)   
ขั้นที่ 5 การประเมินแนวทางในการแกปั้ญหา (Apply criteria)               
ขั้นที่ 6 การพฒันาการแผนปฏิบตัิงาน (Develop and action plan) 
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ทิศนา  แขมมณี (2551: 254) ไดน้ าเสนอกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตไว ้6 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 

ขั้นที่ 1 การน าสภาพการณ์อนาคตเขา้สู่ระบบการคิด เป็นการน าเสนอสภาพการณ์ 
อนาคตที่ยงัไม่เกิดขึ้นหรือกระตุน้ใหน้กัเรียนใชก้ารคิดอยา่งคล่องแคล่ว การคิดยดืหยุน่ การคิดริเร่ิม 
และจินตนาการ ในการท านายสภาพการณ์อนาคตจากขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง และประสบการณ์ของตน   

ขั้นที่ 2 การระดมสมองเพือ่คน้หาปัญหา จากสภาพการณ์ในขั้นที่ 1 นกัเรียนช่วยกนั 
วเิคราะห์วา่อาจเกิดปัญหาใดขึ้นบา้งในอนาคต   

ขั้นที่ 3 การสรุปปัญหาและจดัล าดับความส าคญัของปัญหา นักเรียนน าปัญหาที่  
วเิคราะห์ไดม้าจดักลุ่มหรือจดัความสัมพนัธ์เพื่อก าหนดว่าปัญหาใดเป็นปัญหาหลกัและปัญหารอง 
และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา   

ขั้นที่ 4 การระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหา นักเรียนร่วมกันคิดวิธีการแก้ปัญหา โดย 
พยายามคิดใหไ้ดท้างเลือกที่แปลกใหม่ จ  านวนมาก   

ขั้นที่ 5 การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เสนอเกณฑ์หลายๆ เกณฑ์ที่จะใช้ใน         
การเลือกวธีิการแกปั้ญหาแลว้ตดัสินใจเลือกเกณฑท์ี่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นแต่ละ
สภาพการณ์ ต่อไปจึงน าเกณฑท์ี่คดัเลือกไวม้าใชใ้นการเลือกวธีิการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด โดยพิจารณา
ถึงน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑแ์ต่ละขอ้ดว้ย  

ขั้นที่ 6 การน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาอนาคต นักเรียนน าวิธีการแก้ปัญหาอนาคต 
ที่ได้มาเรียบเรียง อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมขอ้มูลที่จ  าเป็น คิดวิธีการน าเสนอที่เหมาะสมและ
น าเสนออยา่งเป็นระบบ  

วชัรา เล่าเรียนดี (2555:116) ได้น าเสนอขั้นตอนส าคัญของการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตไว ้ 6 ขั้นตอนดงัน้ี  

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (Problem Identification) ระบุสาเหตุและผลของปัญหาที่ชดัเจน 
จากเร่ืองหรือเหตุการณ์ที่ก  าหนดใหโ้ดยการระดมสมองใหไ้ดปั้ญหามาใหไ้ดม้ากที่สุด   

ขั้นที่ 2 ระบุปัญหาส าคญั (Identifying the Underlying Problem) พจิารณาเลือกปัญหา 
ส าคญัเพยีง 1 ปัญหา จากปัญหาที่คิดไดใ้นขั้นที่ 1  

ขั้นที่ 3 ระดมสมองคิดหาแนวทางการแกปั้ญหาที่เป็นไปได ้(Brainstorming Potential  
Solutions) โดยระดมสมองใหไ้ดแ้นวทางการแกปั้ญหาส าคญัที่ไดจ้ากขั้นที่ 2 อยา่งนอ้ย 10 แนวทาง  
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ขั้นที่ 4 พฒันาหรือก าหนดเกณฑ์เพื่อประเมินแนวทางการแก้ปัญหา (Developing  
Criteria for Evaluating Solutions) โดยก าหนดเกณฑท์ี่ประกอบดว้ยอยา่งน้อย 5 เกณฑ ์พิจารณา
ตดัสินแนวทางการแกปั้ญหาที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด 10 แนวทาง จากขั้นที่ 3   

ขั้นที่ 5 ประเมินแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพิจารณาเลือกแนวทางการแกปั้ญหาที่ดี
ที่สุดเพียง 1 แนวทาง (Evaluating all Solutions to Determine the Best One) โดยใชเ้กณฑท์ี่ก  าหนด
จากขั้นที่ 4    

ขั้นที่ 6 ใหข้อ้มูลและรายละเอียดแนวทางการแกปั้ญหาที่ดีที่สุดและพฒันาแผนปฏิบติั 
งาน (Elaborate the Best Solution and develop an Action Plan) โดยเลือกแนวทางการแกปั้ญหาที่ได้
คะแนนสูงที่ สุดจากการประเมินแนวทางการแก้ปัญหาในขั้นที่  5 มาน าเสนอให้ข้อมูลและ
รายละเอียดถึงแนวทางการแกปั้ญหา 
  จากขั้นตอนของการคิดแกปั้ญหาอนาคตของนักการศึกษาและนักวิชาการดงักล่าวขา้งตน้    
ผูว้จิยัไดเ้ลือกน าขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตของ ทิศนา  แขมมณี    
มาใชส้ าหรับงานวจิยัน้ี ทั้งน้ีการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนดงักล่าวมีการน าองคป์ระกอบของการคิด
สร้างสรรค ์มาประกอบกับการแก้ปัญหาและเน้นการใช้เทคนิคการระดมสมองเกือบทุกขั้นตอน
อยา่งชดัเจน ซ่ึงท าใหไ้ดค้วามคิดที่หลากหลาย เพือ่น าไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
 
2.5 ทฤษฎีกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรคดิแก้ปัญหำอนคต 

2.5.1  ทฤษฎีกำรเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญำนิยม (Constructivism) 
ทฤษฎีกลุ่มน้ีมีหลกัการส าคญัวา่ ในการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระท าและ 

สร้างความรู้ ความเช่ือพื้นฐานของ Constructivism มีรากฐานมาจาก 2 แหล่ง คือ ทฤษฎีพฒันาการ
ของพอีาเจต ์และวกิ็อทสก้ี ดงันั้นทฤษฎีน้ีจึงแบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎี คือ 

1. Cognitive Constructivism หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรู้พทุธิปัญญานิยมที่รากฐาน 
มาจากทฤษฎีพฒันาการของพอีาเจต ์ทฤษฎีน้ีถือวา่ผูเ้รียนเป็นผูก้ระท าและเป็นผูส้ร้างความรู้ขึ้นใน
ใจเอง ปฏิสมัพนัธท์างสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางพุทธิปัญญาขึ้น เป็นเหตุ
ใหผู้เ้รียนปรับความเขา้ใจเดิมที่มีอยูใ่หเ้ขา้กบัขอ้มูลข่าวสารใหม่จนเกิดความสมดุลทางพุทธิปัญญา
หรือเกิดความรู้ใหม่ขึ้น 

2. Social Constructivism เป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการของ 
วิก็อทสก้ี ซ่ึงถือว่าผูเ้รียนสร้างความรู้ด้วยการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น ในขณะที่ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองาน ในสภาวะสงัคมซ่ึงเป็นตวัแปรที่ส าคญัและขาดไม่ได ้ปฏิสัมพนัธ์ทาง
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สังคมท าให้ผู ้เรียนสร้างความรู้ด้วยการเปล่ียนแปลงความเข้าใจเดิมให้ถูกต้องหรือซับซ้อน
กวา้งขวางขึ้น 
  คุณลกัษณะร่วมของทฤษฎี 

1. ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจในส่ิงที่เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2. การเรียนรู้ส่ิงใหม่ขึ้นกบัความรู้เดิมและความเขา้ใจที่มีอยูใ่นปัจจุบนั 
3. การมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 
4. การจดัส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมที่คลา้ยคลึงกบัชีวติจริง ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

อยา่งมีความหมาย 
  ทฤษฎีกำรเรียนรู้โดยกำรค้นพบของ Bruner 
  บรูเนอร์เช่ือว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือผูเ้รียนไดป้ระมวลขอ้มูลข่าวสารจาก
การมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและส ารวจส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ของมนุษยเ์ป็นส่ิงที่เลือกหรือส่ิง
รับรู้ขึ้นกบัความใส่ใจของผูเ้รียนที่มีต่อส่ิงๆ นั้น การเรียนรู้จะเกิดจากการคน้พบ เน่ืองจากผูเ้รียนมี
ความอยากรู้อยากเห็น ซ่ึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมส ารวจสภาพส่ิงแวดล้อมและเกิด        
การเรียนรู้โดยการคน้พบ แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีน้ีคือ 

1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมด้วย 
ตวัเอง การเปล่ียนแปลงที่เป็นผลของการปฏิสมัพนัธ ์นอกจากจะเกิดขึ้นในตวัของผูเ้รียนแลว้ ยงัจะ
เป็นผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

2. ผูเ้รียนแต่ละคนมีประสบการณ์และพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน  
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากการที่ผูเ้รียนสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งส่ิงที่พบใหม่กบัประสบการณ์และมี
ความหมายใหม่ 

3. พฒันาการทางเชาวน์ปัญญาจะเห็นไดช้ดัโดยที่ผูเ้รียนสามารถรับส่ิงเร้าที่ 
ใหเ้ลือกไดห้ลายอยา่งพร้อมๆ กนั 
  หลกัการเก่ียวกบัการสอนของ Bruner 

1. กระบวนความคิดของเด็กแตกต่างกับผูใ้หญ่ เม่ือเด็กท าผิดเก่ียวกับ 
ความคิด ผูใ้หญ่ควรจะคิดถึงพฒันาการทางเชาวน์ปัญญา ซ่ึงเด็กแต่ละวยัมีลกัษณะการคิดที่แตกต่าง
ไปจากผูใ้หญ่ ครูจะตอ้งมีความเขา้ใจวา่เด็กแต่ละวยัมีการรู้คิดอยา่งไรและกระบวนการรู้คิดของเด็ก
ไม่เหมือนผูใ้หญ่ 
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2. เน้นความส าคญัของผูเ้รียน ถือว่าผูเ้รียนสามารถจะควบคุมกิจกรรม            
การเรียนรู้ของตนเองได้ (Self-Fegulation) และเป็นผูท้ี่จะริเร่ิมหรือลงมือกระท า ดังนั้นผูมี้หน้าที่
สอนและอบรม มีหน้าที่จดัส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือการเรียนรู้โดยการคน้พบ โดยให้โอกาสผูเ้รียนมี
ปฏิสมัพนัธส่ิ์งแวดลอ้ม 

3. ในการสอนควรเร่ิมจากประสบการณ์ที่ผุเ้รียนคุน้เคยหรือประสบการณ์ 
ที่ใกลต้วัไปหาประสบการณ์ที่ไกลตวั เพือ่ผูเ้รียนจะไดมี้ความเขา้ใจ  
  นอกจากน้ี Bruner เช่ือว่า ถา้ครูจะเขา้ใจพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของเด็กและ
จดัสภาพส่ิงแวดลอ้มของห้องเรียนให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ตามขั้นพฒันาการเชาวน์ปัญญาของ
ตนหรือใชว้ธีิการที่จะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการที่มีปฏิสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้มที่เหมาะสมกบัวยัเด็กจะ
สามารถเรียนรู้ได ้ขอ้ส าคญัครูจะตอ้งใหน้กัเรียนเป็นผูก้ระท าหรือเป็นผูแ้กปั้ญหาเอง ซ่ึงการเรียนรู้
โดยการคน้พบมีความส าคญั ดงัน้ี 

1. ผูเ้รียนจะเพิม่พลงัทางสติปัญญา 
2. เนน้รางวลัที่เกิดจากความอ่ิมใจในสมัฤทธิผลในการแกปั้ญหามากกวา่ 

รางวลัหรือเนน้แรงจูงใจภายในมากกวา่แรงจูงใจภายนอก 
3. ผูเ้รียนจะเรียนรู้การแกปั้ญหาดว้ยการคน้พบและสามารถน าไปใชไ้ด ้
4. ผูเ้รียนจะจ าส่ิงที่เรียนรู้ไดดี้และไดน้าน 

(สุรางค ์ โควต้ระกูล, 2554:210 - 213) 
จากทฤษฎีที่กล่าวขา้งตน้เป็นแนวคิดที่ให้ความส าคญักบันักเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูมีหน้าที่ในการกระตุน้ให้นักเรียนสนใจและตอ้งการหาค าตอบและ
แก้ปัญหาในสถานการณ์นั้นๆ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับหลักการของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวจะตอ้งท าให้นักเรียนเกิดความ
ตอ้งการในการเรียนรู้เพือ่แสวงหาค าตอบ และเม่ือเกิดการเรียนรู้แลว้จะท าใหน้กัเรียนจดจ าความรู้ที่
ไดรั้บและสามารถน าความรู้ที่มีนั้นมาใชไ้ดก้บัสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.5.2  ทฤษฎีกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำยของ Ausubel 
ทฤษฎีน้ีเน้นความส าคญัของการเรียนรู้อย่างเขา้ใจและมีความหมาย  

การเรียนรู้เกิดขึ้นเม่ือผูเ้รียนได้รวมหรือเช่ือมโยง (Subsumme) ส่ิงที่เรียนรู้ใหม่ ซ่ึงอาจจะเป็น
ความคิดรวบยอด (Concept) หรือความรู้ที่ได้รับใหม่ในโครงสร้างทางสติปัญญา (Cognitive 
Structure) กบัความรู้เดิมที่อยูใ่นสมองของผูเ้รียน ผูเ้รียนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารดว้ยการรับหรือดว้ย
การคน้พบและวธีิที่เรียนอาจจะเป็นการเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจอยา่งมีความหมายหรือเป็นการเรียนรู้
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โดยการท่องจ าโดยไม่คิด (สุรางค ์ โควต้ระกูล,2554:216)  ทั้งน้ี ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2552: 28) ได้
น าเสนอแนวทางการน าทฤษฎีดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี 

1. ผูส้อนควรมีการแนะน าบทเรียนก่อนการเรียนการสอนและก่อนที่ 
จะสอนส่ิงใดใหม่ควรมีการส ารวจความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียน 

2. ผูส้อนควรมีการสอนที่ไม่เนน้การท่องจ า แต่สอนใหเ้กิดการเช่ือมโยง 
ระหวา่งความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่ และสามารถสร้างความคิดรวบยอดในเร่ืองที่ศึกษาได ้

3. ผูส้อนควรใชเ้ทคนิค Advance Organizer ที่ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่ง 
มีความหมายจากการสอน 

4. ผูส้อนควรจดัเรียบเรียงขอ้มูลข่าวสารที่ตอ้งการให้เรียนรู้ออกเป็น 
หมวดหมู่ เพือ่ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 

5.  ผูส้อนควรน าเสนอกรอบหลกัการกวา้งๆ ก่อนเรียนรู้เร่ืองใหม่ 
6.  ผูส้อนควรแบ่งบเป็นหัวขอ้ที่ส าคญัและบอกให้ทราบเก่ียวกับหัวขอ้ 

ส าคญัที่เป็นความคิดรวบยอดใหม่ที่จะเรียน 
สรุปได้ว่า  ทฤษฎีการเรียน รู้ของ Ausubel เน้นความส าคัญว่า  ครู มีหน้าที่ที่จะ                 

เรียบเรียงความรู้อย่างมีระบบและสอนความคิดรวบยอดใหม่ที่นักเรียนจะตอ้งเรียนรู้เพื่อให้เกิด            
การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ซ่ึงน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต
เพือ่ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งมีความหมาย 

 
2.6 องค์ประกอบของกระบวนกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต 
  Torrance (1974 อา้งถึงใน สุกญัญา  ศรีสาคร 2547:79) กล่าวถึงองคป์ระกอบของการคิด
แกปั้ญหาอนาคต ดงัน้ี 

1. ลกัษณะการคิดพื้นฐานที่ส าคญั ไดแ้ก่  
  การคิดคล่อง  หมายถึง ความสามารถของสมองของบุคคลในการที่จะคิด 

หาค าตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว และสามารถสร้างค าตอบไดใ้นปริมาณมากในเวลาจ ากดั 
  การคิดยดืหยุน่ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได ้

หลายประเภท หลายทิศทาง หลายรูปแบบ 
  การคิดริเร่ิม หมายถึง ความสามารถของสมองในการคิดไดใ้นส่ิงที่แปลกใหม่  

แตกต่างจากการคิดธรรมดาและไม่ซ ้ ากบัความคิดที่มีอยูท่ ัว่ไป 
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  การจินตนาการ หมายถึง วธีิการคิดเป็นการเช่ือมโยงเร่ืองราวโดยอาศยั 
ประสบการณ์และสญัลกัษณ์ที่มีอยูใ่นอดีต 

  การจดัอนัดบัความคิด หมายถึง การคิดที่มีความเช่ือมโยงกนัของส่ิงของที่ 
มากกวา่หน่ึงส่ิงและสามารถจดัอนัดบัความสมัพนัธต์ามที่ตอ้งการได ้

  การคิดวเิคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการคิดการแยกแยะหรือบอก 
รายละเอียดขององคป์ระกอบ ตลอดจนหนา้ที่ของส่วนต่างๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

2. การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลจากลกัษณะการคิดแบบต่างๆ จากสถานการณ์ใน 
การที่จะคน้พบปัญหาจากสภาพการณ์ที่ยงัไม่ปรากฏขึ้นและมีการรวบรวมขอ้มูลจากสถานการณ์ที่
แตกต่างกนั จากการส่ือสารความประทบัใจและความรู้สึกซ่ึงจะถูกเก็บรวบรวมเอาไว ้

3. การฝึกคิดแกปั้ญหาเป็นการคิดแกปั้ญหาแบบเป็นกลุ่ม ในขณะเดียวกนัก็เป็น         
การพฒันาลกัษณะการคิดพื้นฐานและการคิดแก้ปัญหารายบุคคลด้วย โดยเน้นเทคนิคการระดม
สมองตลอดจนการฝึกกิจกรรมผูเ้รียนแต่ละคนจะไดน้ าขอ้มูลที่มีอยูน่ั้นมาเสนอต่อกลุ่มตามล าดบั 
คือ 
   3.1  การน าขอ้มูลที่มีอยู่มาสู่ระบบการคิดเพื่อคน้หาปัญหาที่เป็นไปได ้
หรือคาดคะเนวา่จะเกิดจ้ึนในอนาคต น าเสนอออกมาใหม้ากที่สุด 

3.2 น าปัญหาเหล่านั้นมาจบัประเด็นที่ส าคญัแล้วน ามาจดัล าดับ 
ความส าคญั 

  3.3  การน าเสนอวธีิการแกปั้ญหาหรือทางเลือกหลายๆ ทางที่แปลกใหม่  
ออกมาใหไ้ดม้าก 
    3.4  น าเสนอเกณฑท์ี่จะน ามาช่วยในการตดัสินหลายๆ เกณฑ ์แลว้เลือก 
เกณฑท์ี่มีความเหมาะสม มีความเป็นไปไดใ้นแต่ละสภาพการณ์นั้นๆ 

3.5 การให้ค่าน ้ าหนักความส าคญัของแต่ละวิธีการแก้ปัญหาแต่ละขอ้  
ออกมาเป็นคะแนน โดยอาศยัเกณฑม์าช่วยในการตดัสินใจวา่วธีิการใดเป็นวธีิการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด 

3.6 การน าเอาวิธีการแก้ปัญหาที่ได้นั้นมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม  
ขอ้มูลที่เป็นไปไดท้ี่จะช่วยสนบัสนุนและน าเสนอไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
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  Crabbe (อ้างถึงในกรมวิชาการ, 2544) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานของการคิด
แกปั้ญหาอนาคต ดงัน้ี 

1. เทคนิคการระดมสมอง เป็นเทคนิคที่มีความส าคญัมากในการใชก้ระบวนการ 
แกปั้ญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ เพราะตอ้งใชก้ารระมสมองตั้งแต่การระดมสมองเพื่อ
คน้พบปัญหา การระดมสมองเพื่อคิดหาวิธีการแก้ปัญหา การเลือกเกณฑ์ ซ่ึงนักเรียนจะตอ้งมี
ความสามารถในการใชเ้ทคนิคน้ีอยา่งคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ 

2.  การจดัล าดบัความคิด คือการคิดที่มีความสมัพนัธก์นัจากส่ิงหน่ึงไปยงัอีกส่ิง 
หน่ึง ซ่ึงมากกว่าหน่ึงส่ิงขึ้นไป แล้วสามารถน าส่ิงเหล่านั้นมาจดัล าดับของความสัมพนัธ์ตามที่
ตอ้งการได ้

3. เกณฑ์และการตั้งเกณฑ์ คือ การคิดหาเหตุผลที่สามารถน ามาช่วยใน       
การตดัสินใจเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

4. การคิดวิเคราะห์โดยใช้ตาราง คือ ความสามารถในการคิดแยกแยะ  
ประเด็นต่างๆ ของขอ้มูลที่มีอยู ่แลว้น าขอ้มูลที่ไดเ้หล่านั้นมาเสนอในรูปของตารางได ้

5. การใช้ตารางประเมินวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้วิธีการให้ค่า 
น ้ าหนกัของขอ้มูลในตารางในรูปแบบของคะแนนตามเกณฑท์ี่ก  าหนดขึ้นเพื่อประเมินหาแนวทาง
หรือวธีิการที่ดีที่สุด 

6. การจินตนาการ คือ วธีิการคิดโดยเช่ือมโยงจากประสบการณ์หรือเร่ืองราวที่อยู ่     
ในอดีต 

7. การจดัประเภทของปัญหา คือ การน าขอ้มูลของปัญหามาจดัประเภทตาม 
ความสมัพนัธข์องขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 
  วชัรา  เล่าเรียนดี (2555:120) ได้กล่าวถึงองคป์ระกอบที่เป็นทกัษะจ าเป็นส าหรับการคิด
แกปั้ญหาอนาคต ดงัน้ี 

1. การคิดคล่องแคล่ว (Fluent Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดที่ 
มีปริมาณในการคิดหรือความคิดเห็นที่น าเสนอ หรือคิดหาค าตอบให้ไดป้ริมาณมากในเวลาจ ากดั     
ซ่ึงหมายถึง การคิดไดเ้ร็ว มีปริมาณและคุณภาพ  
   2. การคิดอยา่งยดืหยุน่ (Flexible Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดที่ได ้
ค าตอบหลากหลาย สามารถจดักลุ่ม จ าแนกประเภทและวเิคราะห์ค  าตอบไดห้ลากหลายแนวทาง 
   3. การคิดอย่างละเอียด (Elaboration) หมายถึง การคิดอย่างละเอียดละออ      
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ถ่ีถ้วนรอบคอบในแต่ละเร่ือง อธิบายขยายความต่อเติม และยกตวัอยา่งประกอบไดล้ะเอียดสมบูรณ์
ยิง่ขึ้น ซ่ึงเป็นความสามารถในการคิดที่สูงขึ้นกวา่การคิดคล่องและการคิดยดืหยุน่ 

4. การคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความสามารถในการคิดริเร่ิมที่     
 แปลกใหม่จากธรรมดาหรือจากเดิมที่เป็นอยู ่ไม่ซ ้ าใคร เป็นการคิดที่ไดค้  าตอบที่เหมาะสมและมี
ประโยชน์ 

ความสามารถทั้งหรือทกัษะการคิดทั้ง 4 ลกัษณะ เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการคิดอยา่ง      
มีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ และใช้ในรูปแบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะขั้นตอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต ตอ้งใช ้  
ทกัษะการคิดทั้ง  4 ลกัษณะดงักล่าวมาประกอบในการคิด นอกจากน้ียงัตอ้งอาศยัลกัษณะการคิด   
ที่เก่ียวขอ้งกับความรู้สึกมาประกอบดว้ย จึงจะช่วยให้ทกัษะการแกปั้ญหาอนาคตบรรลุเป้าหมาย 
ตวัอยา่งลกัษณะการคิดดา้นความรู้สึกประกอบดว้ย 

1. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) เป็นความรู้สึกที่กระตุน้บุคคลให้คิด 
และปฏิบติั เช่น กระตือรือร้น การแสดงออกดว้ยความสนใจ เป็นตน้ 
   2. การกล้าเส่ียง (Risk Taking) เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีความกล้าที่จะคิด     
กลา้ท า กลา้ทดลองส่ิงแปลกๆ กลา้เดา กลา้แสดงความคิดของตนเอง 
   3. การทา้ทาย (Challenging) เป็นความรู้สึกที่มองเห็นเร่ืองที่ซับซ้อนเป็น    
ส่ิงทา้ทายความคิดและความสามารถของตนเองให้อยากลองปฏิบติั เช่น มองปัญหาว่า เป็นส่ิงที่    
ทา้ทายความสามารถของตนเองในการแสวงหาแนวทางแกไ้ข 
   4. การมีจินตนาการ (Imagination) เป็นความรู้สึกที่กลา้คิด กลา้ฝัน กลา้จินตนาการ     
ในส่ิงที่ยงัไม่มีมาก่อนหรือยงัไม่เกิดขึ้น  

ลกัษณะการคิดที่เก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกดงักล่าว ส่วนใหญ่เป็นคุณสมบติัเฉพาะบุคคล 
ที่มีอยูใ่นตวับุคคลมาก่อนแลว้ เม่ือมีการส่งเสริมสนับสนุนดว้ยวิธีการที่ถูกตอ้งก็จะสามารถพฒันา
ความคิดสร้างสรรคมี์ประสิทธิผลยิง่ขึ้น 
  สรุปได้ว่า องค์ประกอบส าคัญของการคิดแก้ปัญหาอนาคต ได้แก่ ลักษณะการคิด
พื้นฐานต่างๆ ที่เป็นองคป์ระกอบของการคิดสร้างสรรค ์ ลกัษณะการคิดที่เก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก 
เทคนิคการระดมสมอง และการใหเ้หตุผลที่มาจากการสร้างเกณฑป์ระเมินเพือ่ตดัสินใจ  
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2.7  ประโยชน์ของกระบวนกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต 
Torrance (1974:203) ไดอ้ธิบายถึงประโยชน์ของการคิดแกปั้ญหาอนาคตดงัน้ี 

1. เน่ืองจากกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต นกัเรียนตอ้งอ่านและคิดทุกแง่มุม 
เก่ียวกบัสถานการณ์หรือเร่ืองที่ก  าหนด ดงันั้นจึงช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะในการคิดวเิคราะห์ 

2. เน่ืองจากกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต นักเรียนตอ้งคาดคะเนเก่ียวกับ 
เหตุการณ์หรือผลที่จะเกิดขึ้ นจากปัญหา คิดหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีความแปลกใหม่   
แตกต่างจากวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิม ท าให้นักเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ    
คิดสร้างสรรคต์ลอดกระบวนการ 

3. เน่ืองจากกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตออกแบบเพือ่ฝึกและจูงใจใหใ้ส่ใจ 
ต่อปัญหาอนาคตในทุกด้าน ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาในอนาคต    
เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ การได้เห็น ฝึกคิดแก้ปัญหาสภาพการที่เป็นปัญหาปัจจุบนัและแนวโน้ม   
ความรุนแรงในอนาคต จะช่วยกระตุน้ความสนใจในการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ในอนาคตมากขึ้น 

4. การฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตอ้งใช้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 
ตลอดเวลา ดงันั้นจึงเป็นการพฒันาทกัษะการพูดและการเขียนในการส่ือความหมายที่ถูกตอ้งและ
ชดัเจน 

5. การวจิยั คือการศึกษาค าตอบของปัญหาอยา่งเป็นระบบและกระบวนการคิด 
แกปั้ญหาอนาคต มีการด าเนินการเป็นล าดบัขั้นตอนเร่ิมจากปัญหาจนถึงวธีิการปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา 
ซ่ึงเป็นการพฒันาทกัษะในการวจิยัตลอดกระบวนการ 

6. กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตมีทกัษะการคิดหลายระดับ มีการตดัสิน 
พจิารณาทางเลือกในการแกปั้ญหาและวธีิการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด โดยมีเหตุผลสนบัสนุนหรือมีเกณฑ์
ที่ช่วยในการตดัสินใจ ไม่ตดัสินใจโดยขาดการคิดพิจารณาดว้ยเหตุและผล ซ่ึงเป็นการปลูกฝังนิสัย
ในการคิดก่อนการปฏิบติัและตดัสินใจซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

7. เน่ืองจากกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต สมาชิกกลุ่มตอ้งน าเสนอ            
ความคิดเห็นเสมอ และตอ้งมีความรับผิดชอบ ตอ้งปฏิบติังานตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม
ตลอดเวลา การได้มีโอกาสฝึกกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตจะช่วยพฒันาความสามารถใน           
การช้ีน าตนเองและมีความรับผดิชอบต่อตนเองและกลุ่มมากขึ้น 

สรุปไดว้า่ กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตมีประโยชน์คือ ช่วยพฒันาทกัษะการคิดต่างๆ 
ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และพฒันาทักษะ       
การวจิยั ตลอดจนการส่ือความหมาย 
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2.8  กำรน ำกระบวนกำรคดิแก้ปัญหำอนำคตไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้  
  ในการเร่ิมน าเทคนิคหรือกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาให้กับนักเรียนนั้น มีขอ้เสนอแนะแนวทาง             
การด าเนินการโดยทัว่ๆ ไปคือ ก่อนการฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต ครูควรน าเสนอ
เหตุการณ์เร่ืองราวที่ประกอบดว้ยรายละเอียดที่ส าคญัต่างๆ ของเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหา 
และความเสียหายไดม้ากมายหลายดา้น ควรเลือกเหตุการณ์หรือเร่ืองราวที่ใกลต้วันกัเรียนที่นักเรียน
มีความรู้ สนใจ และมีความเขา้ใจพอสมควรและเป็นสาระเร่ืองราว สถานการณ์หรือเหตุการณ์จาก
บทความในวารสาร หนังสือพิมพ ์ส่ือต่างๆ หรือเป็นสถานการณ์จ าลองที่เขียนขึ้ นจากปัญหา
ปัจจุบนัต่างๆ (วชัรา เล่าเรียนดี, 2555:116) 
 
  สรุปไดว้า่ การคิดแกปั้ญหาอนาคตเป็นการคิดแกปั้ญหาจากสถานการณ์ที่ยงัไม่ปรากฏขึ้น 
ด้วยการค้นหาค าตอบที่แปลกใหม่ มีคุณค่า ซ่ึงเป็นการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมี
วิจารณญาณ โดย   มีวตัถุประสงคส์ าคญัคือ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคญัของอนาคต 
เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกัน และช่วยพฒันาทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคน้ควา้        
การท างานกลุ่ม ตลอดจนทกัษะการส่ือสารต่างๆ โดยในการน ากระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตไป
ใชใ้นการจดัการเรียนรู้นั้น ครูควรเลือกน าเสนอเหตุการณ์เร่ืองราวที่ใกลต้วั นักเรียนให้ความสนใจ 
และเป็นเหตุการณ์ที่ก่อใหเ้กิดปัญหาไดม้ากมายหลายดา้น 
 

3.  กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 

3.1  ควำมหมำยกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นแนวทางหน่ึงที่ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกบัปัญหาที่   

เกิดขึ้นในสังคม โดยการแก้ปัญหาอย่างสรรค์นั้นจะไม่ยึดติดกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเพียง
วธีิการเดียว หรือการแกไ้ขเดิมที่ไม่ไดผ้ล แต่จะมีความพยายามคิดหาแนวทางการแกไ้ขแบบใหม่
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้ งน้ีมีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของ        
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ไวต่้างกนัดงัน้ี 

กรมวิชาการ (2551 : 8) ไดใ้ห้ความหมายการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์วว้่า เป็นรูปแบบ
การแกปั้ญหาดว้ยวิธีที่วางโครงสร้างไวเ้ป็นอยา่งดี มีความมุ่งหมายให้บุคคลสามารถแกปั้ญหาที่
ยุง่ยากโดยมีทางออกในรูปแบบใหม่ และมีประสิทธิภาพ   
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 ช านิ  จิตตรีประเสริฐ (2543:17) กล่าวว่า การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรม         
การแกปั้ญหาที่ไดผ้ลอยา่งสร้างสรรค ์เป็นการแกปั้ญหาดว้ยวิธีใหม่ไดผ้ลกว่าวิธีทัว่ๆ ไป และยงัมี
ผลทางบวกสูง 
 ประสาร มาลากุล ณ อยธุยา (2537:35)  กล่าววา่ การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นการคิดที่   
มุ่งคิดหาค าตอบและวิธีการที่แปลกใหม่แตกต่างจากเดิมมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ประกอบดว้ย
ความคิดเอกนัยและอเนกนัยในรูปแบบและวิธีการที่ส่งเสริมกนัอยา่งเหมาะสมเป็นความสามารถ  
ทางการคิดที่มีกระบวนการครบวงจรจนไดค้  าตอบ 
 สมศกัด์ิ  ภู่วภิาดาวรรธน์ (2537:11) กล่าวถึงการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคว์่า เป็นความคิด
สร้างสรรค์ขั้นทุติยภูมิ คือมีการคิดสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ ที่มีความแปลกใหม่หลากหลายได้จาก      
การคิดสร้างสรรค์ทั้ งในด้านการคิดคล่อง ริเร่ิม ยืดหยุ่น และละเอียดลออ ซ่ึงเป็นความคิด
สร้างสรรคข์ั้นปฐมภูมิแลว้จึงพจิารณาน าไปปรับใชใ้นการแกปั้ญหาในขั้นทุติยภูมิ 
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ไดว้า่ เป็นกระบวนการที่มุ่งคิดหาค าตอบดว้ยวธีิการหลากหลายและมีความแปลกใหม่แตกต่างจาก
เดิม ซ่ึงเป็นความสามารถทางการคิดที่มีกระบวนการครบวงจรจนไดค้  าตอบ 
 
3.2   ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรแก้ปัญหำกับกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

สิทธิชัย  ชมพูพาทย ์(2554:15) ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหากับ                
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคว์า่  กระบวนการทั้งสองอยา่งมีส่วนที่มีเหมือนและแตกต่างกนั ส่วนที่
เหมือนกนัคือ  การท าปัญหาใหช้ดัเจน การหาสาเหตุของปัญหา การตั้งจุดมุ่งหมายในการแกปั้ญหา 
การคิดหาวิธีการแก้ปัญหา การลงมือปฏิบติัตามวิธีการแก้ปัญหา การสรุปผลการแก้ปัญหา แต่
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคมี์ส่ิงที่เพิม่เติมจากการแกปั้ญหาปกติดงัน้ี 

1. การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์นน้การคิดระดบัสูง 3 อยา่ง ที่ท  างานร่วมกนั คือ 
การแกปั้ญหา การคิดสร้างสรรค ์และการคิดวิจารณญาณ ส่วนการแกปั้ญหาปกติอาจจะมีการคิด
แกปั้ญหาระดบัสูงเพือ่ใหไ้ดค้  าตอบปัญหาอยูบ่า้งแต่ไม่ชดัเจน 

2. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เน้นวตัถุประสงค์ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive   
Domain) ตั้งแต่ขั้นตน้ๆ คือความรู้ความจ าไปจนถึงขั้นสูงสุดคือการประเมิน เช่น มีการสร้างเกณฑ ์    
การประเมินวิธีการแก้ปัญหาและน ามาประเมินวิธีการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด ส่วนการแกปั้ญหาปกติ    
นั้นยงัไม่มีความเด่นชดัในเร่ืองของการสร้างเกณฑป์ระเมินวธีิการแกปั้ญหา 
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3. การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์นน้การมีความคิดที่เหมาะสมต่อปัญหา กล่าวคือ 
มีความคิดว่าปัญหาเป็นเร่ืองปกติ สามารถแก้ไขได้ และตอ้งใช้ความพยายามและระยะเวลาใน     
การแก้ไข ซ่ึงเป็นกระบวนการลดความวิตกกังวลในการแก้ปัญหา สร้างความมั่นใจและ             
ความพยายามในการแก้ปัญหา ซ่ึงถ้าไม่มีความคิดที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาก็จะไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น แต่การแก้ปัญหาปกติไม่ได้กล่าวถึงกระบวนการ
เหล่าน้ี 

4. การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคจ์ะกล่าวถึงการท าความเขา้ใจกบัองคป์ระกอบ 
ของการแกปั้ญหา ซ่ึงในการแกปั้ญหาผูแ้กปั้ญหาวางเป้าหมายหรือท าความเขา้ใจใน 2 ลกัษณะคือ 
1) เนน้การจดัการที่ตวัปัญหาคือเนน้การแกไ้ขตวัปัญหาให้ประสบผลส าเร็จ และ 2) การจดัการกบั
อารมณ์ที่มีต่อปัญหาและการแกปั้ญหานั้น โดยกระบวนการแกไ้ขจะเนน้อารมณ์ของผูแ้กปั้ญหาที่มี
ต่อสถานการณ์ที่เป็นปัญหานั้น ท าให้สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไม่เครียด ท าให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการแกปั้ญหา ส่วนการแก้ปัญหาตามปกตินั้นขั้นตอนการท าความเขา้ใจกับองคป์ระกอบของ
ปัญหาจะไม่ชดัเจน 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าการแกปั้ญหากับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
แตกต่างจากการแกปั้ญหา คือเน้นการคิดระดบัสูง ไดแ้ก่ การคิดแกปั้ญหา การคิดสร้างสรรค ์และ
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ โดยมีขั้นตอนการท าความเขา้ใจกบัองคป์ระกอบของปัญหาอยา่งชดัเจน 
 
3.3   ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรแก้ปัญหำกับควำมคดิสร้ำงสรรค์ 

Guilford (1967:104) ไดก้ล่าววา่ การแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคเ์ป็นผลของความคิด
ที่คลา้ยกัน โดยความคิดสร้างสรรคจ์ะแทรกอยูใ่นทุกช่วงของการคิด แต่การแก้ปัญหาจะอยู่ช่วง
สุดทา้ยของการคิด ซ่ึงเป็นผลผลิตของความคิดสร้างสรรคท์ี่จะน าไปสู่การแกปั้ญหา 

Anderson (1975:98) กล่าวว่า การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงที่ เกิด
ต่อเน่ืองกัน โดยเร่ิมจากบุคคลเม่ือประสบปัญหาจะตอ้งใช้ความคิดและจินตนาการในการหา
แนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหา เม่ือแก้ปัญหาได้ก็จะรวบรวมแนวคิดไวเ้ป็นประสบการณ์และใน    
การแกปั้ญหาคร้ังต่อๆ ไป ก็จะเลือกแนวคิดที่ดีที่สุดจากประสบการณ์มาแกปั้ญหา ถา้ยงัไม่สามารถ
แกไ้ขไดก้็จะใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการเสนอแนวคิดใหม่ 

จากแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่า การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงที่เกิดขึ้ น
ต่อเน่ืองกนั ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นพื้นฐานที่ท  าใหค้นคิดแกปั้ญหา กล่าวคือใชค้วามคิดสร้างสรรค์
ในการคิดหาวธีิแกปั้ญหาหรือการแกปั้ญหาส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค ์
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3.4  จุดมุ่งหมำยของกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถของบุคคลที่น าเอาความรู้จากแหล่งต่างๆ 
มาใช้แก้ไขกับสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้ นให้ส าเร็จบรรลุผลตามจุดประสงค์ที่ต้องการ 
(Parnes,1976:469) ไดเ้สนอจุดมุ่งหมายของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

1. เพื่อให้บุคคลผูแ้ก้ปัญหาตั้งแต่ตน้ดว้ยความสับสนไปสู่การแก้ไขที่สร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ 

2.  เพือ่ส่งเสริมบุคคลใหมี้พฤติกรรมที่สร้างสรรรค ์
3.  เพือ่ใหเ้กิดการแกปั้ญหาในทางสร้างสรรค ์

สรุปไดว้า่ แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคมี์จุดมุ่งหมายส าคญัเพือ่ส่งเสริมใหบุ้คคลมีพฤติกรรมการแกไ้ข
ปัญหาในทางสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 
 
3.5  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

Baroody (1933:102) กล่าวถึงองคป์ระกอบส าคญัในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
1. ความสามารถในการท าความเขา้ใจปัญหา นักเรียนจะรับรู้ปัญหาได้จาก          

การอ่านและการฟัง นกัเรียนจะตอ้งท าความเขา้ใจปัญหา ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้เก่ียวกบัศพัท ์บทนิยาม 
มโนมติ และขอ้เท็จจริงต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาซ่ึงแสดงถึงศกัยภาพทางสมอง
ของนกัเรียนในการร าลึกและความสามารถในการน ามาเช่ือมโยงกบัปัญหาที่ก  าลงัเผชิญอยู ่การรู้จกั
เลือกใชก้ลวธีิมาช่วยในการท าความเขา้ใจปัญหา 

2. ทกัษะในการแก้ปัญหา เม่ือนักเรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาอยู่เสมอ ท าให้ได้ 
พบปัญหาต่างๆ หลายรูปแบบ มีประสบการณ์ในการเลือกใช้วิธีต่างๆ ได้เหมาะสมกับปัญหา 
สามารถน าปัญหาที่คุน้เคยมาเทียบเคียงเพื่อแก้ปัญหาใหม่ นักเรียนที่มีทกัษะในการแกปั้ญหาจะ
สามารถวางแผนเพือ่ก าหนดวธีิในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและเหมาะสม 

3. ความสามารถในการคิดค านวณและความสามารถในการใหเ้หตุผลในขั้นตอน       
การลงมือปฏิบติัตามแผนที่วางไวใ้นการแกปั้ญหา นกัเรียนจะตอ้งใชก้ารคิดค  านวณและการอธิบาย
ใหเ้หตุผลซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัในการแกปั้ญหาอยา่งหน่ึง 

4. ความยืดหยุ่น นักแก้ปัญหาที่ดีตอ้งมีการยืดหยุ่นทางความคิด ไม่ยึดติดกับ 
รูปแบบที่ตนเองคุน้เคย แต่จะยอมรับรูปแบบและวธีิการใหม่ๆ เสมอ 

5. ความรู้พื้นฐาน ผูแ้กปั้ญหาตอ้งมีความรู้พื้นฐานที่ดีพอและสามารถน าความรู้ 
พื้นฐานมาใชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัปัญหาจึงจะสามารถแกปั้ญหาได ้
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6. ระดบัสติปัญญา นกัเรียนที่มีสติปัญญาสูงมีความสามารถในการแกปั้ญหาได ้
ดีกวา่นกัเรียนที่มีสติปัญญาต ่า 

7. วธีิสอนของครู กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ตวันกัเรียน โดยเปิดโอกาสให ้
นักเรียนคิดอยา่งอิสระ มีเหตุผล ยอ่มจะส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาดีกว่า
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบที่ครูเป็นผูบ้อกใหรู้้ 

Treffinger, Isaken and Dorval (2005) ได้เสนอองค์ประกอบของการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคไ์ว ้ 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

องคป์ระกอบที่ 1 การเขา้ใจในส่ิงที่ทา้ทาย (Understanding the Challenges) การเขา้ใจในส่ิง
ที่ทา้ทาย หมายถึง การตรวจสอบเป้าหมายอยา่งกวา้งขวาง การวิเคราะห์โอกาสหรือส่ิงทา้ทายให้
ชดัเจน การจดัวางหรือมุ่งประเด็นความคิดเพื่อวางแนวทาง หลักการส าหรับงานเพื่อตอ้งการที่จะ
ส ารวจและมุ่งประเด็นไปยงัความคิดเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายหรือแนวทางที่คาดหวงัที่จะด าเนินการต่อ 
ประกอบดว้ย 
  1.  การสร้างโอกาส (Constructing Opportunities) เป็นการกล่าวถึงโอกาสและ
เป้าหมายอย่างกวา้งๆ กระชับและมีผลประโยชน์พิจารณาโอกาสที่จะเป็นไปได้และส่ิงทา้ทาย     
และก าหนดเป้าหมายที่สร้างสรรคท์ี่จะด าเนินการ 
  2.  การส ารวจขอ้มูล (Exploring Data) เป็นการส ารวจขอ้มูลจากหลายแหล่งและ
จากหลายมุมมองและมุ่งประเด็นไปที่องคป์ระกอบที่ส าคญัที่สุดของงาน โดยพจิารณาในส่ิงที่รู้แลว้
เก่ียวกบัสถานการณ์นั้นและส่ิงที่ตอ้งการจะรู้เพือ่น าไปสู่หวัใจส าคญัของเร่ืองนั้น 
  3.  การจดักรอบปัญหา (Framing Problems) เป็นการสร้างแนวทางที่หลากหลาย
และหลายทางที่ไม่ใช่แนวทางเดิมในการก าหนดปัญหา ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความคิดที่ตอ้งการท าส่ิง
ต่างๆ มากกวา่ที่จะคิดวา่ไม่สามารถท าได ้

องค์ประกอบที่ 2 การสร้างแนวคิด (Generating Ideas) ในการสร้างแนวคิดจะมีเพียง           
1 ขั้นตอนเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้หม่ๆ ดว้ยการระดมสมอง ในการสร้างทางเลือก ซ่ึงการระดม
สมองเป็นวธีิการสร้างความคิดที่หลากหลาย 

การสร้างแนวคิด (Generating Ideas) เป็นการเปิด ส ารวจ หรือแสวงหาความคิด 
ต่างๆ ที่หลากหลายและมุมมองใหม่ๆ และความคิดที่ไม่เคยมีมาก่อนแลว้จึงมุ่งเป้าไปยงัความคิดที่
น่าสนใจ 

องค์ประกอบที่ 3 การเตรียมปฏิบตัิการ (Preparing for Action) การเตรียมปฏิบตัิการ 
หมายถึง การส ารวจแนวทางต่างๆ ที่จะสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ที่จะน าไปสู่การหาขอ้สรุปที่
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ปฏิบัติได้จริง และเป็นการเตรียมการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างประสบความส าเร็จ 
องคป์ระกอบน้ีจะเป็นการน าขอ้สรุปที่สามารถปฏิบติัไดจ้ริงและพฒันาให้มีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
หาแนวทางที่จะช่วยสร้างโอกาสของความส าเร็จที่เป็นไปไดใ้ห้ดีที่สุด ขั้นตอนต่อไปน้ีให้เลือกใช ้ 
1 หรือ 2 ขั้นตอนที่ต้องการสร้างโอกาสใหม่ที่เป็นไปได้จริงเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัที่ประสบ
ผลส าเร็จ 
  1. การพฒันาการแกปั้ญหา (Developing Solution) เป็นการประยกุตใ์ชย้ทุธศาสตร์
และเคร่ืองมือต่างๆ เพือ่วเิคราะห์และกลัน่กรองโอกาสต่างๆ และเปล่ียนแปลงใหไ้ปสู่การแกปั้ญหา
ที่เป็นไปได ้
  2.  การสร้างการยอมรับ (Building Acceptance) เป็นการพิจารณาแนวทางที่จะ
สร้างการสนับสนุนและลดหรือเอาชนะแรงต่อต้านที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได ้
ตลอดจนวางแผนที่เป็นแนวทางเฉพาะที่จะใชป้ระเมินผลลพัธแ์ละประสิทธิผลที่เกิดขึ้น 

องค์ประกอบที่ 4 การวางแผนแนวปฏิบัติ (Planning Your Approach) การวางแผน         
แนวปฏิบติั หมายถึง การก าหนดแนวคิดใหอ้ยูใ่นทิศทางที่เกิดขึ้นและมัน่ใจวา่เป็นทิศทางที่ตอ้งการ
ไปตามเป้าประสงคข์องผูใ้ชใ้นการใชแ้กปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

ในขั้นตอนต่อไปน้ีเป็นขั้นตอนที่ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชก้ารแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
  1.  ประเมินงาน (Appraising Tasks) เป็นการก าหนดว่า การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคเ์ป็นทางเลือกที่ปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ในการจดัการกบัประเด็นปัญหาเฉพาะดา้นหรือไม่
และรวบรวมส่ิงที่ตอ้งกระท า  
  2.  การออกแบบกระบวนการ (Designing  Process) เป็นการใชค้วามรู้เก่ียวกบังาน
และความตอ้งการในการวางแผนองคป์ระกอบ ขั้นตอน หรือเคร่ืองมือที่ใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคท์ี่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบที่ส าคญัของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ไดแ้ก่  ความรู้พื้นฐาน
และระดบัสติปัญญาของนกัเรียนที่จะส่งผลต่อความสามารถในการเขา้ใจปัญหา การสร้างแนวคิดที่
หลากหลายแปลกใหม่  การพฒันาการแกปั้ญหา และการวางแผนปฏิบติัการ 
 
3.6 กระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

นกัการศึกษาและนักวิชาการหลายท่าน ไดเ้สนอขั้นตอนของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคท์ี่แตกต่างกนัไป ดงัน้ี 
 Torrance  (1974: 97) กล่าวถึงขั้นตอนของกระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
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ขั้นที่ 1 ขั้นการค้นหาขอ้เท็จจริง (Fact Finding) เร่ิมจากการความรู้สึกกังวล สับสนวุ่นวาย        
แต่ยงัไม่สามารถหาปัญหาไดว้า่เกิดจากอะไร ตอ้งคิดวา่ส่ิงที่ท  าใหเ้กิดความเครียดคืออะไร 

ขั้นที่ 2 ขั้นการคน้พบปัญหา (Problem - Finding) เม่ือคิดจนเขา้ใจจะสามารถบอกได้ว่า        
ปัญหาตน้ตอคืออะไร 

ขั้นที่ 3 ขั้นกล้าคน้พบความคิด (Ideal - Finding) คิดและตั้งสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวม      
ขอ้มูลต่างๆ เพือ่ทดสอบความคิด 

ขั้นที่ 4 ขั้นการคน้พบค าตอบ (Solution - Finding) ทดสอบสมมติฐานจนพบค าตอบ 
ขั้นที่ 5 ขั้นการยอมรับจากการคน้พบ (Acceptance - Finding) ยอมรับค าตอบที่คน้พบ                                  

และคิดต่อว่าการค้นพบจะน าไปสู่หนทางที่จะท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ต่อไปที่ เรียกว่า              
การทา้ทายในทิศทางใหม่ (New Challenge) 

Guilford (1971: 113) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Preparation) คือ การรับรู้และการเขา้ใจปัญหา ตอ้งเขา้ใจ 

และรับรู้ก่อนวา่ปัญหานั้นคืออะไร เป็นปัญหาที่แทจ้ริงของเหตุการณ์ใด 
ขั้นที่ 2 ขั้นวเิคราะห์ปัญหา (Analyze) คือ การระบุแจกแจงลกัษณะของปัญหาที่ 

เกิดขึ้น โดยการพิจารณาว่าปัญหามีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ส่ิงใดบา้งที่ท  าให้เกิดปัญหา ตั้งค  าถาม
กบัตนเองถึงแนวทางที่จะช่วยใหพ้บทางออก แยกแยะระหวา่งขอ้มูลที่ไม่จ  าเป็นและจ าเป็น 

ขั้นที่ 3 เสนอแนวทางในการแกปั้ญหา (Production) คือ การหาวธีิการแกปั้ญหาที่ 
ตรงกับสาเหตุออกมาในรูปของวิธีการปฏิบัติ การรวมรวมขอ้เท็จจริงต่างๆเพื่อตั้ งสมมุติฐาน   
รวมทั้งการพจิารณาแหล่งขอ้มูล 

ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล (Verification) เป็นขั้นที่เสนอเกณฑ์เพื่อตรวจสอบ 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการเสนอวิธีการแก้ปัญหา ต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ได้วิธีการที่ ดีที่ สุดใน            
การแกปั้ญหา 

ขั้นที่ 5 การน าไปประยุกต์ใหม่ (Reapplication) คือ การน าวิธีการแก้ปัญหาที่ 
ถูกตอ้งไปใชใ้นโอกาสต่อไปเม่ือประสบปัญหาที่มีลกัษณะเดียวกนั 

Parnes (1976: 71) กล่าวถึงขั้นตอนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์5 ขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นที่ 1 การคน้หาความจริง (Fact Finding) ในขั้นน้ีเม่ือเกิดปัญหาท าให้เกิด 

ความวติก กงัวล ตอ้งรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ที่แสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อท าให้ทราบ
วา่ปัญหานั้นคืออะไร มีปัญหามากนอ้ยแค่ไหน 
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ขั้นที่ 2 การคน้หาปัญหา (Problem Finding) เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ที่ 
แสดงถึงปัญหาแลว้ ในขั้นน้ีจะพิจารณาประเด็นปัญหาหลาย ๆ ดา้น และผูกเป็นค าถาม เพื่อท าให้
มองเห็นความเป็นไปไดห้ลายๆ ทาง ใหไ้ดม้ากที่สุด แลว้เลือกค าถามที่ส าคญัที่จะน ามาแกไ้ข 

ขั้นที่ 3 การคน้หาวธีิแกปั้ญหา (Idea Finding) ในขั้นน้ีเป็นการระดมความคิดเพือ่ 
หาวิธีการแก้ปัญหาจากค าถามที่ เ ลือกไว้ ออกมาให้ได้มากที่ สุดโดยย ังไม่มีการประเมิน              
ความเหมาะสมของวธีิการแกปั้ญหา 

ขั้นที่ 4 การคน้หาค าตอบ (Solution Finding) คือการพิจารณาคดัเลือกวิธีการ 
ที่เหมาะสมที่สุดจากวธีิการแกปั้ญหาที่คิดไดใ้นขั้นการคน้หาวธีิแกปั้ญหา โดยจะตอ้งหาหลกัเกณฑ์
ในการเลือก เม่ือไดเ้กณฑท์ี่เหมาะสมแลว้ น าเกณฑน์ั้นไปประเมินเพื่อคดัเลือกวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุด 

ขั้นที่ 5 การคน้หาค าตอบที่เป็นที่ยอมรับ (Acceptance Finding) เป็นการน าเอา 
วธีิการที่เหมาะสมที่สุดจากขั้นที่ 4 มาพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง รวมทั้งการเผยแพร่
ความคิดนั้นใหผู้อ่ื้นลองปฏิบติัเพือ่ใหเ้ป็นที่ยอมรับ 
 
3.7  ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

Hamza and Griffith (2006: 112) ไดเ้สนอแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนให ้
เกิดความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

1. บรรยากาศของหอ้งเรียน (Classroom Climate) บรรยากาศภายในหอ้งเรียนควร 
มีความไวใ้จ ความปลอดภยั การให้รางวลั ความร่วมมือกนั การผ่อนคลาย บรรยากาศที่ดีที่อบอุ่น
และปราศจากการข่มขู่นกัเรียน 

2. บุคลิกภาพของครู (Teacher Character Traits) ครูควรมีบุคลิกภาพที่ดี พดูคุย 
เป็นกนัเองกบันกัเรียน มีความเห็นอกเห็นใจนกัเรียน มีความเขา้ใจนกัเรียน 

3. การจดัการบริหารหอ้งเรียน (Classroom Management) ครูควรมีความสามารถ 
ในการจดัการความขดัแยง้ การวิเคราะห์ปัญหา และการออกแบบทางกายภาพของห้องเรียนให้น่า
อยู ่การจดักิจกรรมของหอ้งเรียนที่ดีควรจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการปัญหาเชิงสร้างสรรค ์

4. ความรักและเจตคติต่อนักเรียน (Teacher’s Passion and Attitude Toward  
Students) ครูควรมีความรักและเจตคติที่ดีกบันกัเรียน วชิาที่สอน และมีความรักในอาชีพ 

5. วธีิการสอนของครู (Teaching Style) ครูควรมีทศันคติเชิงบวกกบันกัเรียนใช ้
ค าถามอะไรและอยา่งไร (What and How) น าไปสู่การคิดวเิคราะห์ กระตุน้ใหเ้กิดการระดมสมอง 
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6. ความรู้ของครู (Teacher’s Knowledge) ครูมีความรู้ ความสามารถใน 
การถ่ายทอดความรู้ มีความรู้อยา่งลึกซ้ึง มีจิตวทิยาในการถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัเรียน 

7. ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งครูกบันกัเรียน (Teacher - Student Interaction) ครูควรดูแล 
เอาใจใส่นกัเรียน มีการสอบถามและการใหก้ าลงันกัเรียน 

Wood (2006: 96) ไดเ้สนอคุณสมบติัที่จ  าเป็นของกลุ่ม ส าหรับส่งเสริมความสามารถใน
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคโ์ดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. มีความไวใ้จพึ่งพาซ่ึงกันและกัน (Positive Inter Dependence) สมาชิกใน 
ทีมตอ้งมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติัหนา้ที่และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

2. ความรับผิดชอบในตนเอง (Individual Accountability) สมาชิกตอ้งมี 
ความรับผดิชอบในตนเองต่อหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย 

3. ความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั (Face - to - Face Interacton) สมาชิกในกลุ่มตอ้งมี 
ความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั สามารถปฏิบติังาร่วมกนัได ้

4. ทกัษะที่เหมาะส าหรับใชป้ฏิบติังานร่วมกนั (Appropriate Use of Interpersonal  
skills) สมาชิกในกลุ่มตอ้งมีคุณลกัษณะเป็นผูน้ า ผูต้ามที่ดี มีการติดต่อส่ือสาร การตดัสินใจและ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ไดดี้ 

5. การประเมินกลุ่ม (Self - Assessment of Group Functioning) สมาชิกตอ้ง 
มีทกัษะในการประเมิน ตรวจสอบการด าเนินงาน กลุ่มของตนเอง 
 สรุปไดว้า่ ปัจจยัที่ส่งเสริมใหเ้กิดการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคน์ั้น ไดแ้ก่ ทกัษะผูเ้รียน 
ประกอบกับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและบุคลิกภาพของครูที่จะก่อให้เกิดบรรยากาศ             
การเรียนรู้ที่ดี 
  
3.8 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

นกัวชิาการหลายท่านไดเ้สนอหลกัการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ดงัน้ี 

อารี  รังสินันท์ (2534: 98) ได้เสนอแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันา 
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคด์งัน้ี 

1. ส่งเสริมใหเ้ด็กเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2. ส่งเสริมใหเ้ด็กเป็นคนช่างสงัเกต ช่างซกัถาม และตอบค าถาม หรือพยายาม 

คน้หาค าตอบดว้ยความกระตือรือร้น 
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3. ครูสนใจฟังค าถามแปลกใหม่และยอมรับความคิดแปลกใหม่ของเด็ก 
4. มีการใหก้ าลงัใจและชมเชยผลงานที่น ามาใชแ้ลว้เกิดประโยชน์ 
5. ส่งเสริมเด็กที่มีความคิดริเร่ิม ไม่วจิารณ์ความคิดของเด็ก 
6. กระตุน้ใหเ้ด็กอยากรู้อยากเห็นและลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง 
7. ส่งเสริมใหเ้ด็กประสบความส าเร็จ 
8. ขจดัความกลวัและความกา้วร้าวของเด็ก สร้างความเช่ือมัน่และความมัน่คง 

ปลอดภยัใหแ้ก่เด็ก 
Davis (1973: 74)  ไดเ้สนอแนวทางการสอนแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ไวด้งัน้ี 

1. สอนใหเ้กิดจินตนาการหรือใชเ้ทคนิคการสอนเชิงสร้างสรรค ์
2. สอนใหเ้ด็กเรียนรู้การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคด์ว้ยการกระท า 
3. สอนใหเ้ด็กเรียนรู้วธีิระดมสมอง 

สรุปได้ว่า การพฒันาให้นักเรียนเกิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั้น ควรกระตุน้ให้
นักเรียนอยากรู้อยากเห็นและลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง โดยใช้เทคนิคการสอนเชิงสร้างสรรค์ให้
นกัเรียนเรียนรู้การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคด์ว้ยการกระท า  

 
3.9 ลักษณะของนักเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

Puccio (1999 อา้งถึงใน สิทธิชยั  ชมพูพาทย ,์ 2554: 41) ไดส้ ารวจลกัษณะของนักเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนการสอนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผลวิจัยพบว่า บุคลิกของ
นกัเรียน ประกอบดว้ย  

1. ผูท้  าความชัดเจน (Clarifier) คือ บุคคลประเภทที่ตอ้งท าความเขา้ใจกับ 
สถานการณ์ให้กระจ่างแจง้ ชดัเจน บุคคลประเภทน้ีมกัจะมีบทบาทในขั้นตอนการท าความเขา้ใจ 
ความทา้ทาย หรือขั้นการท าความเขา้ใจปัญหา (Problem Finding)  

2.  การเป็นผูส้ะสมขอ้มูล (Collector) จะเป็นผูท้ี่หาขอ้มูลเก่ียวกับปัญหา จะเป็น     
ผูท้ี่ใชข้อ้มูลและมีมุมมองต่อสถานการณ์ของปัญหาในภาพกวา้ง บุคคลประเภทน้ีจะมีบทบาทใน
ขั้นการรับรู้ปัญหา (Mess Finding) และการคน้พบ (Data Finding)  

3.  การเป็นผูค้ิด (Ideator) บุคคลลักษณะน้ีเป็นคนที่มีจินตนาการ เพื่อสะทอ้น 
ความคิดไปสู่ความคิดใหม่ๆ ชอบการคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) บุคคลลกัษณะน้ี
เหมาะกบัการแกปั้ญหาในขั้นการสร้างความคิดในการหาวธีิการแกปั้ญหา (Idea Finding)  
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4. ผูพ้ฒันา (Developer) บุคคลประเภทน้ีเป็นบุคคลที่จะประเมิน กลั่นกรอง 
วธีิการแกปั้ญหา โดยมีลกัษณะการคิดแบบเอกนยั (Convergence Thinking) ซ่ึงมีบทบาทในขั้นตอน
การคน้พบทางในการแกปั้ญหา (Solution Finding)  

5. ผูบ้ริหาร (Exector) บุคคลประเภทน้ีจะเน้นที่การปฏิบติัและการบริการ 
แนวคิดและวิธีการให้ไปสู่ความส าเร็จ บุคคลประเภทน้ีจะมีบทบาทในขั้นตอนการคน้พบทางใน
การแกปั้ญหา (Solution Finding) และขั้นตอนการสร้างการยอมรับ (Building Acceptance) 

Parnes (1982: 82) ไดก้ าหนดบทบาทของนกัเรียนในการจดัการเรียนการสอนการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคว์า่ ตอ้งมีบทบาทโดยตรงในการหาขอ้มูล การมีส่วนร่วมในการแสวงหาตวัปัญหา 
การคิดวิธีการแก้ปัญหา การแสวงหาค าตอบและการยอมรับจากผูอ่ื้น โดยตวัอย่างกิจกรรมที่
นกัเรียนปฏิบติั เช่น การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ การมองปัญหาจากหลายมุม การแสดง
ความคิดเห็นใหม้ากที่สุด การประเมินความคิด การสร้างเกณฑป์ระเมิน และใชเ้กณฑก์ารคดัเลือก
วธีิการแกไ้ขปัญหาและการสร้างแผนการแกปั้ญหา 

สรุปได้ว่า ลักษณะของนักเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่      
การเป็นผูค้น้พบปัญหา มีบทบาทในการหาขอ้มูลและมีจินตนาการ สะทอ้นความคิดใหม่ๆ เพื่อ
สร้างความคิดในการหาวธีิการแกปั้ญหา  

 
3.10  อุปสรรคต่อกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นคุณลกัษณะที่สามารถพฒันาใหเ้กิดขึ้นไดใ้นแต่ละบุคคล 
เม่ือมีปัจจัยและได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ยงัมีส่ิงที่ เป็นอุปสรรคต่อ             
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงอุปสรรคของการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ไวด้งัน้ี 

ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา (2537: 26) ได้จ  าแนกอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. อุปสรรคทางการรับรู้ คือ การมองไม่เห็นปัญหาที่แทจ้ริง ซ่ึงเกิดจาก 
สภาพการณ์ต่อไปน้ี 
   1.1 การแยกปัญหาไม่ออกหรือตีปัญหาไม่แตก 
   1.2 การมองเห็นปัญหาในวงแคบ จ ากดัเกินไป โดยมกัเน้นตวัปัญหาและ
วธีิการแบบเดิม ไม่ใหค้วามสนใจสภาพแวดลอ้ม หรือวธีิอ่ืนที่แตกต่างออกไป 
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   1.3 การไม่สามารถอธิบายถึงปัญหาได้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการใชภ้าษาใน   
การส่ือความหมายและท าความเขา้ใจกบัผูอ่ื้น 
   1.4 การไม่สงัเกตและเก็บขอ้มูลที่เพยีงพอต่อการแกปั้ญหา 
   1.5 การมองไม่เห็นความสมัพนัธท์ี่ห่างไกลของส่ิงต่างๆ 

2. อุปสรรคดา้นความเช่ือและค่านิยม 
  อุปสรรคดา้นน้ีเกิดจากความเคยชินกับการปฏิบติัตามระเบียบประเพณีที่สังคม
ก าหนดไว ้การเช่ือและการยอมท าตามส่ิงที่ก  าหนดไวแ้ล้วขดัแยง้กับความคิดสร้างสรรค์ เพราะ
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคจ์  าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบ โตแ้ยง้ หรืออาจตอ้งเปล่ียนแปลง
ส่ิงเดิมที่มีอยู ่อุปสรรคดา้นความเช่ือและค่านิยมที่ชดัเจน มีดงัน้ี 
   2.1 ความตอ้งการที่จะคิดและแกปั้ญหาตามรูปแบบเดิม 
   2.2 การถูกครอบง าดว้ยหลกัการประหยดัและปฏิบตัิไดจ้ริง 
   2.3 ความเช่ือที่ผดิวา่ การซกัถามและโตแ้ยง้เป็นมารยาทที่ไม่เหมาะสมกบั
วฒันธรรมไทย 
   2.4 การมุ่งเน้นการแข่งขนัหรือรร่วมมือมากเกินไป เพราะสถานภาพทั้ง
สองนั้น บุคคลจะไม่พยายามที่จะแสดงความคิดริเร่ิม ความรู้ ความสามารถ และความคิดเห็นได้
เตม็ที่ แต่มุ่งรักษาสมัพนัธภาพหรือก าจดัคู่แข่งตลอดเวลา 
   2.5 การเช่ือตวัเลขและสถิติมากเกินไป 
   2.6 การเช่ือและยดึถือในการสรุปที่มีอยูแ่ลว้ 
   2.7 การยดึหลกัเหตุผลและตรรกศาสตร์มากเกินไป 
   2.8 การมีทศันะสุดโต่งไม่ผอ่นปรน 
   2.9 การมีความรู้มากเกินไปหรือนอ้ยเกินไปในเร่ืองที่ท  า 
   2.10 เช่ือวา่ความคิดฝันหรือจินตนาการเป็นเร่ืองไร้สาระ 
 

3. อุปสรรคทางอารมณ์ มกัเกิดจากความเครียด การขาดความมัน่ใจในตนเองและ 
ความวติกกงัวล อาจมีสาเหตุดงัน้ี 
   3.1 กลวัท าผดิหรือเสียหนา้ 
   3.2 รีบด่วนตดัสินใจ 
   3.3 มีอคติยดึมัน่ไม่เปล่ียนแปลง 
   3.4 มุ่งมัน่ ตอ้งการความส าเร็จมากเกินไป 
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   3.5 ยดึถือความมัน่คงปลอดภยัมากเกินไป 
   3.6 ความกลวัและไม่ไวว้างใจผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 
   3.7 ขาดแรงจูงใจในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จนส า เ ร็จและ
ประเมินผลได ้
   3.8 ขาดความกลา้หรือความสนใจที่จะคิดวธีิแกปั้ญหาแบบใหม่ๆ 

อารี  รังสินนัท ์(2534: 109) น าเสนออุปสรรคของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
  1. การไม่ชอบใหซ้กัถาม 
  2. การเอาอยา่งหรือท าตามกนั 
  3. การเนน้บทบาทและความแตกต่างทางเพศมากเกินไป 
  4. วฒันธรรมที่เนน้ความส าเร็จและประนามความลม้เหลว 
  5. บรรยากาศที่เคร่งเครียด เอาจริงเอาจงัเกินไป 
  6. ความกลวั 
  7. ความเคยชิน 
  8. การมีอคติหรือความล าเอียง 
  9. ความเฉ่ือยชา 
  10. ความเกียจคร้าน 
  11. การไม่ไดม้องหรือใชป้ระโยชน์จากส่ิงที่อยูร่อบตวัในชีวติประจ าวนั 
  12. การไม่สามารถแยกเหตุและผล 
 จากอุปสรรคของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์ลายประการดงักล่าวขา้งตน้ มีที่มาส าคญั
จาก  2 ส่วน คือตวับุคคลและสภาพแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตามในการจดัการเรียนการสอนของครูควร
จะขจดัหรือลดอุปสรรคต่างๆ เหล่าน้ีให้ลดน้อยลง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

สรุปได้ว่า การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการที่มุ่งคิดหาค าตอบด้วยวิธีการ
หลากหลายและมีความแปลกใหม่แตกต่างจากเดิม ซ่ึงเป็นความสามารถทางการคิดที่มีกระบวนการ
ครบวงจรจนไดค้  าตอบ โดยการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคมี์จุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อส่งเสริมให้บุคคล
มีพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาในทางสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ และในการพฒันาให้เกิด        
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั้ น ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจนประสบ
ความส าเร็จ 
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3.11 กำรวัดกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิดของนักวิชาการที่เก่ียวขอ้งกบัการวดัการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

ดงัน้ี 
สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ์  (2534: 51) ได้แสดงเกณฑ์ในการให้คะแนนความสามารถใน             

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักการให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคข์อง Torrance ดงัน้ี 

1. การให้คะแนนความคล่องในการคิด พิจารณาจากค าตอบที่เป็นไปไดต้ามเง่ือนไขของ
ค าถาม โดยใหค้ะแนนค าตอบละ 1 คะแนน ตามประมาณค าตอบที่ไม่ซ ้ ากนั 

2. การให้คะแนนความยดืหยุน่ในการคิด พิจารณาจากค าตอบที่เป็นไปได ้ซ่ึงจะจดักลุ่ม
หรือประเภทของค าตอบของนักเรียนแต่ละคนตามวิธีการคิดที่แตกต่างต่อส่ิงเร้าหรือเง่ือนไขที่
ก  าหนดให ้โดยใหค้ะแนนค าตอบเป็นกลุ่ม หรือประเภทละ 1 คะแนน 

3. ให้คะแนนความคิดริเร่ิม พิจารณาจากความถ่ีของค าตอบของนักเรียนทั้งหมดที่เป็น
ความคิดแปลกแตกต่างไปจากธรรมดา ในการตอบของกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดให้ค  าตอบที่มี
ความถ่ืจากกลุ่มตั้งแต่ 2 - 4.99%  จะได ้1 คะแนน ถา้เป็นค าตอบที่ไม่ซ ้ ากบักลุ่มเลยจะได ้2 คะแนน 
ถา้ความถ่ีเกินกว่า 5% จะไม่ถือเป็นความคิดริเร่ิม หรือให้คะแนนตามสัดส่วนของความถ่ีของ
ค าตอบ ตามวธีิการของ Cropley ค าตอบใดที่กลุ่มตวัอยา่งตอบซ ้ ากนัมากๆ ก็ใหค้ะแนนน้อยหรือไม่
ไดเ้ลย ถา้ค  าตอบยิง่ซ ้ ากบัคนอ่ืนนอ้ยหรือไม่ซ ้ าคนอ่ืนเลยก็จะไดค้ะแนนมากขึ้น 

Young (อา้งถึงใน อิทธิศกัด์ิ  ตุ๊หมาด,2554) ไดเ้สนอเกณฑก์ารประเมินผลงานว่าจะตอ้งมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. มีความแปลกใหม่  (Newness) โดยพจิารณาจากลกัษณะยอ่ย คือ 
1.1 ใหม่ในฐานะตน้คิด (New  as  Original) 
1.2  ใหม่จากกลุ่มอา้งอิง (New as Statisically Infrequency) 
1.3  ใหม่ในลกัษณะที่แตกต่างจากแนวทางทัว่ไป  (New as a Chang   from   the    

Regular Way) 
1.4  ใหม่ในฐานที่สร้างขึ้นใหม่ (New as Renovated, Rejuvenated or Regenerated) 

2. ความมีคุณค่า (Value Serve) โดยพจิารณาจากลกัษณะยอ่ย คือ 
2.1 คุณค่าต่อผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน (Value to the Creator) 
2.2 คุณค่าต่อผูอ่ื้น (Value to Others) 
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เม่ือพจิารณาเกณฑใ์นการให้คะแนนขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า การวดัการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคค์วรใชเ้คร่ืองมือที่เป็นแบบทดสอบชนิดเขียนตอบเพื่อวดัความสามารถในการแกปั้ญหา
ที่มีความหลากหลาย อยูบ่นพื้นฐานของเกณฑก์ารให้คะแนนความคิดสร้างสรรค ์ที่ตอ้งค  านึงถึง
ความเหมาะสม ความแปลกใหม่ และมีประโยชน์ 
 

4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

เพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ของนักเรียน     
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต คร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
ศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาอนาคตและการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคท์ั้งในประเทศและในต่างประเทศ ดงัน้ี 
 
4.1  กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต 
 4.1.1 งำนวิจัยในประเทศ 

ศิริเพญ็  ยงัขาว  (2549: 44-45) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน      
การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาอนาคตโดยมีจุดมุ่งหมายของการวิจยัดังน้ี 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทาง        
การเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต                 
2. เพือ่ศึกษาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ ก่อนและหลงัไดรั้บการสอนโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหาอนาคต ผลการวจิยัพบวา่ 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนที่
ไดรั้บการสอนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาอนาคตหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01  2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับ        
การสอนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาอนาคตหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 

ณรรชกร  เอ่ียมข า (2552: 102 - 103)  ไดท้  าวิจยัเร่ือง การพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละ
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิคการคิดแกปั้ญหาอนาคต โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่  1. เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคข์อง
นกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการคิดแกปั้ญหาอนาคต  2. ศึกษาพฒันาการของ
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอนาคตของนักเรียนที่จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการคิดแกปั้ญหา
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อนาคต และ 3. ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการคิดแกปั้ญหา
อนาคต  ผลการวิจยัพบว่า  1. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคตหลังการจดัการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงกว่าก่อนการจัด      
การเรียนรู้  2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคตของนักเรียนที่จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค    
การคิดแก้ปัญหาอนาคตมีค่า เฉล่ียของคะแนนอยู่ในระดับปานกลางและพัฒนาการของ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคตของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละแผนกิจกรรมแนะแนว      
3.ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการคิดแกปั้ญหาอนาคตอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมาก 

ภาวินี  บุญธิมา (2553: 115)  ไดท้  าวิจยัเร่ือง การจดักิจกรรมแนะแนวดว้ยเทคนิคการคิด
แกปั้ญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  4 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคต์ามแนวคิดของทอร์แรนซ์  ผลการศึกษาพบว่า 
คะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังการเขา้ร่วมกิจกรรม  
แนะแนวด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ในด้านความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดยดืหยุน่ และความคิดริเร่ิม สูงขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

4.1.2 งำนวิจัยในต่ำงประเทศ 
Davis (1984) ศึกษาวิจยัเร่ือง Time for the Future ซ่ึงเป็นการศึกษากิจกรรมการเรียน      

การสอนเก่ียวกบัเร่ืองในเก่ียวกบัอนาคต ผลการวจิยัพบวา่ กิจกรรมการเรียนการสอนน้ีสามารถช่วย
ให้นักเรียนได้พฒันาทกัษะการคิดแก้ปัญหาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการเผชิญ
ปัญหา 

 
Dufner and Alexander (1987: 25) ศึกษาผลของการฝึกกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต    

ที่มีต่อความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนักเรียนที่ศึกษาอยูใ่นระดับเกรด 4 ของโรงเรียนเวสลาโก 
รัฐเทก็ซสั โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ไดรั้บการสอนตามกระบวนการคิดแกปั้ญหา
อนาคต และกลุ่มที่  2 ได้รับการสอนทักษะการคิด ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทั้ งสองกลุ่ม                 
มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาไดสู้งขึ้น 

Mitchell and Cantlom (1987, อา้งถึงใน ม่ิงขวญั  ศิริบุญ 2545: 26) ไดศ้ึกษาพฒันาการคิด
แก้ปัญหาอนาคตของนักเรียนอายุตั้งแต่ 8-18 ปี โดยให้นักเรียนเขียนประโยคปัญหาที่เก่ียวกับ
อนาคต สร้างเป้าหมายในอนาคต และวตัถุประสงค ์ด าเนินการวิเคราะห์และท านายเหตุการณ์ที่มี
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ความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา พบว่า วิธีน้ีสามารถช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
เพิม่ขึ้น 
 
4.2  กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 4.2.1 งำนวิจัยในประเทศ 

กรุณา  นัคราจารย ์ (2548: 110) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การน าเสนอรูปแบบกิจกรรมนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ส่ิงแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พฒันาและน าเสนอรูปแบบกิจกรรมนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์      
เร่ืองส่ิงแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบที่พ ัฒนาขึ้ นประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่อยคือ เป้าหมาย/ 
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาการเรียนรู้ เวบ็ไซตแ์สดงนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์  การจดับรรยากาศการเรียนรู้  บทบาทผูส้อน และบทบาทผูเ้รียน และขั้นตอนของ
กิจกรรมนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี  ขั้นเตรียมการ ขั้นจุดประกาย      
ความอยากรู้ของนักเรียน ขั้นตอนการพฒันานิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน  
ขั้นตอนการประเมินผล  2. ผลการทดลองใชรู้ปแบบกิจกรรมนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่พฒันาขึ้น 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

พชัรา  พุ่มพชาติ (2552: 120) ได้ท  าวิจัยเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์      
การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ พฒันารูปแบบการจดั
ประสบการณ์การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยัโดยการวิจยัและพฒันา ผลการวิจยั
พบว่า  1.เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์ลงัการจดัประสบการณ์สูงกว่า
ก่อนการจดัประสบการณ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  2. เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดั
ประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยัมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์ลงัการจดัประสบการณ์สูงกว่าเด็กปฐมวยัที่ไม่ได้
รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยัมี
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ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ และ 4. ครูปฐมวยัมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกับ
รูปแบบการจดัประสบการณ์อยูใ่นระดบัดีมาก  

อิทธิศักด์ิ  ตุ๊หมาด  (2554: 104) ได้ท  าวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถใน             
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดัประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มตามรูปแบบ PISAA และ หลกั 4R  โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัคือ เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม ก่อนและหลังที่ไดรั้บการจดัประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม  ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กปฐมวยัหลังการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มตามรูปแบบ PISAA และหลกั 4R มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคสู์ง
กว่าก่อนการจดัประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามรูปแบบ PISAA และหลัก 4R      
2. พฤติกรรมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัหลงัไดรั้บการจดัประสบการณ์ส่งเสริม
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามรูปแบบ PISAA และหลัก 4R นั้ นพบว่า มีความสามารถใน                
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงขึ้นตามล าดับ  และ 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัหลังได้รับการจดัประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตาม
รูปแบบ  PISAA และหลกั 4R มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
สูงขึ้นตามล าดบั 

สิทธิชยั  ชมพูพาทย ์ (2554: 188) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การพฒันาพฤติกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของครูและนักเรียนในโรงเรียน ส่งเสริมนักเรียนที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยปฏิบตัิการเชิงวิพากษ์  มีวตัถุประสงค์เพื่อ           
1. พฒันาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพือ่การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องครูและนักเรียนโดยใช้
การวิจยัปฏิบตัิการเชิงวิพากษ์ 2. เพื่อพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  
ผูเ้ขา้ร่วมวิจยั ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผูส้อนสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 คน และนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
ซ่ึงเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์  ในปีการศึกษา 2553 จ  านวน 23 คน   ผลการวิจยัพบว่า หลงัจากเขา้ร่วมการวิจยัเพื่อพฒันา
พฤติกรรมการเรียนการสอนในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ครูและนักเรียนเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคด์้านภาษาและวาทกรรม กิจกรรม
และการปฏิบติั ความสัมพนัธ์และสังคมดีขึ้น ครูและนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อ           
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การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นในแต่ละวงรอบของการวิจยั หลังยุติการวิจยัแล้วครูยงัจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนักเรียนยงัใชก้ารแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคใ์นการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

วรารักษ์  บุษยานนท์  (2555: 102) ได้ศึกษาเร่ือง การสร้างแบบฝึกทกัษะการคิดสาระ
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา   
ปีที่ 2 โรงเรียนศรีบุญเรือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงมีวตัถุประสงคก์ารศึกษา ดงัน้ี  1. เพื่อสร้างแผน    
การจดัการเรียนรู้ทกัษะการคิดสาระเศรษฐศาสตร์ในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  2. เพื่อศึกษา
ระดบัการคิดแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียน  ผลการศึกษาปรากฏว่าได ้แผนการจดัการเรียนรู้ 
จ  านวน 5 แผน และแบบฝึกทกัษะการคิดสาระเศรษฐศาสตร์ จ  านวน 5 ชุด ผลการประเมินทางดา้น
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ทักษะ/
กระบวนการ/สมรรถนะคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์กระบวนการเรียนรู้ วิธีการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ ส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ มีความเหมาะสมมาก (µ = 2.94) 
และผลการประเมินแบบฝึกทกัษะกคิดสาระเศรษฐศาสตร์โดยรวม มีความเหมาะสมมาก (µ=2.98) 
สรุปได้ว่าแผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะการคิดสาระเศรษฐศาสตร์ทั้ง 5 แผน และแบบฝึกทกัษะ     
การคิดสาระเศรษฐศาสตร์ทั้ ง 5 แบบฝึก สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมได ้

4.2.2 งำนวิจัยในต่ำงประเทศ 
Parnes (1976: 87) ไดท้ดลองใชว้ธีิการระดมสมองในการหาวธีิการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์

ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โดยวิธีทดลองเปรียบเทียบกลุ่มที่หน่ึงใชว้ิธีระดมสมอง โดยให้ทุก
คนเสนอวิธีการแก้ปัญหามากที่สุดเท่าที่จะคิดได้ โดยไม่ตอ้งค  านึงถึงว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด กลุ่มที่สองให้เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่คิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ผล        
การทดลองพบว่า ภายในระยะเวลาเท่ากัน กลุ่มที่หน่ึงมีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรคสู์งกวา่กลุ่มที่สอง 

Ellison (1955 อ้างถึงใน สรวงสุดา  ปานสกุล, 2545) ได้ท  าการวิจยัทดลอง โดยน า            
การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคม์าใชใ้นการออกแบบการศึกษาระดบัอุดมศึกษากบันักศึกษาชั้นปีที่ 1  
เพื่อศึกษาผลจากการสอนทั้ งด้านความคิดสร้างสรรค์และเจตคติที่ มี ต่อการเรียนการสอน              
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการสอนแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคมี์ความคิด
สร้างสรรค์สูงขึ้น โดยมีการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ในด้านความคิดคล่องสูงที่สุด ที่ระดับ
นยัส าคญั 0.05 และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
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จากการศึกษางานวจิยัที่เก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและในต่างประเทศดงักล่าว พบว่า ในส่วน
ของการน ากระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้นั้น มีผูท้  าวิจยัค่อนขา้งน้อย 
ทั้งน้ีที่พบส่วนใหญ่เป็นงานวจิยัที่เก่ามากกว่า 10 ปีขึ้นไป ซ่ึงผูว้ิจยัไม่ไดน้ ามาอา้งอิง นอกจากน้ียงั
พบงานวิจยัที่มีการน ากระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตมาใชใ้นระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ค่อนขา้งน้อย ซ่ึงกระบวนการแกปั้ญหาอนาคตนั้นสามารถน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้เพื่อช่วย
ส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดแบบต่างๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ    
การคิดแก้ปัญหาได้ในทุกระดับชั้ น ทั้ งน้ีผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาให้นักเรียนได้รับรู้ถึง
สถานการณ์ที่ยงัไม่เกิดขึ้นและคิดแกปั้ญหาดว้ยวธีิการที่แปลกใหม่ หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ 
อนัจะน าไปสู่การมีทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นดา้นต่างๆ ต่อไป 
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บทที่ 3 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์              
เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช ้  
การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental  
Research) โดยมีระเบียบวธีิวจิยัตามหวัขอ้ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรที่ใชใ้นการวจิยั 
3. ระยะเวลาที่ใชใ้นการวจิยั 
4. เน้ือหาที่ใชใ้นการวจิยั 
5. แบบแผนการวจิยั 
6. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
7. การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
8. การด าเนินการทดลองในการวจิยั 
9. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1.1  ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน                  
บางปะกอกวทิยาคม  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
ที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 11 หอ้งเรียน มีจ านวนทั้งหมด 550 คน   
  1.2  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  โรงเรียน          
บางปะกอกวทิยาคม  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ  สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 1 ที่ก  าลังศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  มีจ  านวนทั้งหมด  50 คน ซ่ึงได้มาดว้ย
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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2.  ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 2.1  ตวัแปรตน้  (Independent  Variable) 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
 2.2  ตวัแปรตาม  (Dependent  Variables) 
        2.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง  วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
        2.2  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
        2.3  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแก้ปัญหา
อนาคต 
 
3.  ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจยัน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 6 สัปดาห์  สัปดาห์ละ     
2 คาบเรียน รวม 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 
 
4.  เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 

เน้ือหาที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเน้ือหาในรายวิชา ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เร่ือง วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน  วิกฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า  วิกฤตการณ์ภยัแล้ง วิกฤตการณ์
ทรัพยากรป่าไม้  วิกฤตการณ์มลพิษทางอากาศ  และวิกฤตการณ์ทรัพยากรแร่และพลงังาน โดย      
แต่ละเร่ืองครอบคลุมประเด็นส าคญัคือ สถานการณ์และวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และการใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้ม
และการพฒันาที่ย ัง่ยนื 
 
5.  แบบแผนกำรวิจัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental  Research) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจยัก่อนทดลอง (Pre  Experimental  Research) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและ
หลงั (The One  Group Pretest - Posttest  Design)  (มาเรียม  นิลพนัธุ,์ 2551: 143) ดงัตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5  แบบการวจิยั  The One Group Pretest - Posttest  Design 
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 
เม่ือ   T1   คือ   การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 

                     X   คือ   การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
                     T2   คือ   การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
 
6.  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

6.1  แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด
แก้ปัญหาอนาคต จ านวน 6 แผน ประกอบด้วยเร่ือง วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน วิกฤตการณ์     
ทรัพยากรน ้ า  วกิฤตการณ์ภยัแลง้  วกิฤตการณ์ทรัพยากรป่าไม ้  วกิฤตการณ์มลพษิทางอากาศ  และ 
วิกฤตการณ์ทรัพยากรแร่และพลงังาน ซ่ึงในแต่ละเร่ืองครอบคลุมประเด็นส าคญัคือ สถานการณ์
และวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และการใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาที่ย ัง่ยืน ใชเ้วลาสอน 6 สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ 2 คาบเรียน รวม 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 
 6.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  จ  านวน 1 ฉบบั เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ก าหนดการให้คะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 
คะแนน  

6.3 แบบวดัการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  จ  านวน 1 ฉบบั ซ่ึงเป็นแบบวดัเชิงสถานการณ์
แบบอัตนัยที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น วดัองค์ประกอบของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ 
Treffinger, Isaken and Dorval  4 ด้าน ได้แก่ 1. การเข้าใจส่ิงที่ทา้ทาย  2. การสร้างแนวคิด               
3. การเตรียมปฏิบตัิการ และ 4. การวางแผนแนวปฏิบตัิ  ซ่ึงก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนในลกัษณะ
ของรูบริค (Rubric Scoring) 
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6.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ 
ดว้ยกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต  จ  านวน 1 ฉบบั แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถาม      
ความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต ซ่ึงเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากที่สุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ย
ปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด และตอนที่ 2 เป็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต  
 
7.  กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวิจัย 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

7.1  แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยใช ้
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต จ านวน 6 แผน มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 

7.1.1   ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 หลกัสูตร 
สถานศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

7.1.2 ศึกษาองคป์ระกอบและขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิด 
แกปั้ญหาอนาคตจากต ารา เอกสาร และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

7.1.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  จ  านวน 6  แผน 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต ไดแ้ก่ 
  แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1  เร่ือง วกิฤตการณ์ภาวะโลกร้อน 
  แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2  เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า          
  แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3  เร่ือง วกิฤตการณ์ภยัแลง้ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4  เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรป่าไม ้  
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5  เร่ือง วกิฤตการณ์มลพษิทางอากาศ   
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6  เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรแร่และพลงังาน 

โดยเน้ือหาในแต่ละแผนครอบคลุมประเด็นส าคัญคือ  1.สถานการณ์และวิกฤตการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  2. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ        
3. การใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาที่ย ัง่ยนื ซ่ึงในแต่ละแผนประกอบดว้ยขั้นตอน
การจดักิจกรรม ดังน้ี  ขั้นที่ 1 การน าสภาพการณ์อนาคตเขา้สู่ระบบการคิด  ขั้นที่ 2  การระดม   
สมองเพื่อคน้หาปัญหา  ขั้นที่ 3 การสรุปปัญหาและจัดล าดับความส าคญัของปัญหา  ขั้นที่ 4        
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การระดมสมองเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา ขั้นที่  5 การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด และขั้นที่ 6           
การน าเสนอวธีิการแกปั้ญหาอนาคต 
    7.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจ
พิจารณาความถูกตอ้งขององคป์ระกอบการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ และน ามาปรับปรุงแกไ้ข
ตามค าแนะน า คือในส่วนของสาระการเรียนรู้ของแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ให้เพิ่มเน้ือหา
เก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหานั้นๆ  ใหก้ าหนดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนให้มีความชดัเจนมาก
ขึ้น และปรับปรุงขอ้ค  าถามที่ใชใ้นใบงานใหช้ดัเจนเขา้ใจง่ายขึ้น 
    7.1.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่แกไ้ขปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน      
3  คน ประกอบดว้ย  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ และผูเ้ช่ียวชาญ     
ดา้นการวดัและประเมินผล เพือ่ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว้น ามาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective congruence: IOC) ซ่ึงผลการให้ผูเ้ช่ียวชาญ        
ทั้ง 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา มีค่าเท่ากบั 1.00 (ตารางที่ 14 ภาคผนวก ค)  

7.1.6  ปรับปรุงแก้ไขแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู ้เช่ียวชาญ โดย    
ปรับแกใ้นส่วนความเขา้ใจที่คงทนใหมี้ความชดัเจน และส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นที่ 1 ให้
เลือกใช้สถานการณ์ปัญหาที่มีความน่าสนใจและนักเรียนสามารถคิดก าหนดปัญหาได้อย่าง
หลากหลาย 

        7.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต             
เร่ืองวกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แผนที่ 1 และแผนที่ 2  ไปทดลองใช ้(tryout) 
กบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ที่เรียนในรายวชิา ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน     
เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 50 คน ที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียน    
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างการวิจยั เพื่อหาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ตลอดจนปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพก่อนน าไปใชจ้ริง ซ่ึงจากการทดลองสอน
พบขอ้บกพร่องที่ตอ้งน ามาปรับปรุงแก้ไข คือ ในขั้นที่ 2 การระดมสมองเพื่อคน้หาปัญหา นั้น       
ครูต้องช้ีแจงให้นักเรียนก าหนดปัญหาในประเด็นที่ เ ก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมเพื่อน าไปสู่               
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นเร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
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7.1.8 น าแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
ส่ิงแวดลอ้ม โดยใชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต ที่ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้จริงกบันักเรียน
หอ้ง ม.6/2 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งการวิจยัเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์
 

จากขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ สามารถสรุปไดต้ามแผนภูมิที่ 2 ดงัน้ี 
 

 

ขั้นท่ี 1 
 
 

ขั้นท่ี 2 
 
 

 

ขั้นท่ี 3 
 
 

ขั้นท่ี 4 
 
 

ขั้นท่ี 5 
 
 

 

ขั้นท่ี 6 
 
 

ขั้นท่ี 7 
 

 

ขั้นท่ี 8 
 

  

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 

ศึกษาองคป์ระกอบและขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
จากต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต จ านวน 6 แผน 

 

น าแผนการจดัการเรียนรู้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจพิจารณาความถูกตอ้งและน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

 

ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชท้ดลองใช ้(tryout) กบันักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งการวิจยั 
และน ามาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ัง 

 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชจ้ริงกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งการวิจยั 
เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

แผนภูมิท่ี 2  ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
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 7.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ        
และส่ิงแวดล้อม จ านวน 1 ฉบับ ซ่ึงมีเน้ือหาประกอบด้วยเร่ือง วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน              
วกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า  วกิฤตการณ์ภยัแลง้  วิกฤตการณ์ทรัพยากรป่าไม้  วิกฤตการณ์มลพิษทาง
อากาศ  และวิกฤตการณ์ทรัพยากรแร่และพลงังาน โดยในแต่ละเร่ืองครอบคลุมประเด็นส าคญัคือ  
สถานการณ์และวกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  และการใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาที่ย ัง่ยนื เป็นแบบปรนัยชนิด  
4 ตวัเลือก จ านวน 60 ขอ้ ก าหนดการให้ค่าคะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน      
ใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ 
ดงัน้ี 

7.2.1 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาและวเิคราะห์ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ตาม 
หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

7.2.2 ศึกษาแนวคิด หลกัการ และวธีิการสร้างเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล 
วเิคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ตามแนวคิดของแอนเดอร์สันและแครทโวล (Anderson 
and Krathwohl) โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั ให้ครอบคลุม
เน้ือหาเร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  การวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่แสดงพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย
ตามแนวคิดของแอนเดอร์สนัและแครทโวล (Anderson and Krathwohl’s Taxonomy, 2001) 

ตวัช้ีวดั 

พฤตกิรรมด้ำนพุทธิพสัิย 

จ ำ
 

เข้
ำใจ

 

ปร
ะยุ
กต์

ใช้
 

วิเค
รำ
ะห์

 

ปร
ะเม

ินค่
ำ 

สร้
ำง
สร

รค์
 รวม 

(ข้อ) 

1. วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- 10 - 9 - - 20 

2. ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได ้ 1 1 1 - 1 - 3 

3. อธิบายการใชป้ระโยชนจ์ากส่ิงแวดลอ้มในการสร้างสรรคว์ฒัธรรม
อนัเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 

- 1 - 1 2 2 6 

4. มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทาง 
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

- 1 - - - - 1 

รวม 1 13 1 10 3 2 30 
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   7.2.4  ผูว้ิจยัสร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใหค้รอบคลุมเน้ือหาตามตารางวเิคราะห์ จ  านวน 60 ขอ้  

7.2.5  น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากร  
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจพิจารณาความถูกตอ้ง
โดยน ามาปรับปรุงแกไ้ขขอ้สอบบางขอ้ที่มีความง่ายเกินไป และแกไ้ขการใชภ้าษาในขอ้ค  าถามที่
ก  ากวม ไม่ชดัเจน 

7.2.6 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ที่ผูว้ิจยัปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซ่ึง
ประกอบด้วย ผู เ้ ชี่ยวชาญด ้านเนื้อหา ผู เ้ ชี่ยวชาญด ้านการจดัการเรียนรู้ และผูเ้ ชี่ยวชาญ     
ด้านการวดัและการประเมินผล เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item  Objective Congruence: IOC) ของ
แบบทดสอบ ซ่ึงผลการใหผู้เ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน พจิารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา มีค่าเท่ากบั 1.00 
(ตารางที่ 15 ภาคผนวก ค) 

7.2.7 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 60 ขอ้ ไปทดลองใช ้(tryout) กบันักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา    
ปีที่ 6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ที่เรียนในรายวิชา ส33101        
สังคมศึกษาพื้นฐาน เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 50 คน ที่ก  าลงั
ศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559  ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั เพื่อน าผลที่ไดม้า
วเิคราะห์คุณภาพดงัน้ี  
  1. หาค่าความยากง่าย (p) ใชเ้กณฑค์่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 ซ่ึง   
ผลการวเิคราะห์ขอ้สอบที่ผูว้จิยัเลือกมา 30 ขอ้ นั้นมีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง  0.32 - 0.80                 
  2. หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ โดยใชเ้กณฑค์่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.20 ขึ้นไป ซ่ึงขอ้สอบที่เลือกมามีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.25 - 0.94   
  3. หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 (KR-20) 
ซ่ึงแบบทดสอบมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.77  
 7.2.8 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวน 30 ข้อ ไปใช้กับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ เป็น              
กลุ่มตวัอยา่งการวจิยั  
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 จากขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วกิฤตการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 มีขั้นตอน ตามแผนภูมิที่ 3 ดงัน้ี 
 

 
ขั้นที่ 1 

 
 
 
ขั้นที่ 2 

 
 

ขั้นที่ 3 
 
 
 
ขั้นที่ 4 

 
 

ขั้นที่ 5 
 
 

 
ขั้นที่ 6 
 
 
 
ขั้นที่ 7 

 
แผนภูมิที่ 3  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาและวิเคราะห์ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ตาม  
หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ศึกษาแนวคิด หลกัการ และวธีิการสร้างเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล 
วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้และตัวช้ีวดัให้ครอบคลุมเน้ือหา 
 

สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง วกิฤตการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแบบปรนยั  

น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

 

น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) 

และน ามาปรับปรุงแก้ไข  

น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใช ้(tryout) 
 กบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีในการวิจยั เพ่ือหาค่า 

ความยากง่าย ค่าอ  านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ และน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแลว้ 
ไปใชก้บันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
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 7.3  แบบวดัการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบวดั              
เชิงสถานการณ์ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นเพื่อวดัองคป์ระกอบของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคต์ามแนวคิด
ของ Treffinger, Isaken and Dorval  4  ดา้น ไดแ้ก่ 1. การเขา้ใจส่ิงที่ทา้ทาย  2. การสร้างแนวคิด              
3. การเตรียมปฏิบตัิการ และ 4. การวางแผนแนวปฏิบตัิ  จ  านวน 3 ขอ้ ใชท้ดสอบก่อนเรียนและ   
หลงัเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

7.3.1  ศึกษาต ารา เอกสาร แนวคิด และงานวจิยั ที่เก่ียวกบัการวดัการแกปั้ญหา 
อยา่งสร้างสรรค ์

7.3.2 สร้างแบบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นแบบวดัเชิงสถานการณ์  
โดยใช้แนวคิดของ Treffinger, Isaken and Dorval  จ  านวน 3 ข้อ  3 สถานการณ์ เพื่อวดั
องคป์ระกอบของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ดงัตารางที่ 7  
 
ตารางที่ 7  องคป์ระกอบของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ตามแนวคิดของ Treffinger, Isaken          

    and Dorval   
 

องค์ประกอบ นิยำม 

1. การเขา้ใจส่ิงที่ทา้ทาย  
(Understanding the challenges) 

การตรวจสอบเป้าหมายอยา่งกวา้งๆ วเิคราะห์ส่ิง
ที่ทา้ทายให้ชดัเจนเพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่จะ
ด าเนินการต่อไป 

2. การสร้างแนวคิด  (Generating Ideas) การส ารวจหรือแสวงหาความคิด มุมมองใหม่ๆ 
ที่มีความหลากหลาย 

3. การเตรียมปฏิบตัิการ (Preparing for Action) การส ารวจแนวทางต่างๆ ที่จะสร้างทางเลือกเพือ่
น าไปสู่การหาขอ้สรุปที่สามารถปฏิบติัได้จริง
และเตรียมความพร้อมเพือ่น าไปสู่การปฏิบติั 

4. การวางแผนแนวปฏิบตัิ   
(Planning Your Approach) 

การก าหนดแนวคิดให้อยู่ในทิศทางที่จะเกิด
ความเช่ือมัน่ไดว้า่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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โดยก าหนดเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนรายขอ้ในลกัษณะรูบริค (Rubric Scoring)   
3 ระดบั ดงัตารางที่ 8  
 

ตารางที่ 8 เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนรายขอ้ในลกัษณะรูบริค (Rubric Scoring)  3 ระดบั 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

3 2 1 
1. การเขา้ใจส่ิงที่ 
ทา้ทาย  
 

ระบุประเด็นปัญหา 
ส าคญัไดถู้กตอ้ง
ชดัเจน  

ระบุประเด็นปัญหาได้
ถูกตอ้ง แต่ไม่ชดัเจน 

ระบุประเด็นปัญหา 
ไดไ้ม่ถูกตอ้ง 
 

2. การสร้างแนวคิด   มีวธีิการแกปั้ญหา 
ที่แปลกใหม่มากกวา่ 
 5 วธีิ 

มีการแกปั้ญหาที่
แปลกใหม่ อยา่งนอ้ย 
3-4  วธีิ 

มีการแกปั้ญหาที่
แปลกใหม่นอ้ยกวา่  
3 วธีิ 

3. การเตรียม
ปฏิบตัิการ 

เลือกวธีิการแกปั้ญหา
ที่สามารถปฏิบตัิได้
จริงและแกปั้ญหาได้
อยา่งย ัง่ยนื 

เลือกวธีิการแกปั้ญหา
ที่สามารถปฏิบตัิได้
จริงแต่ไม่สามารถ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 

เลือกวธีิการแกปั้ญหา
ที่ไม่สามารถปฏิบติัได้
จริง 

4. การวางแผน 
แนวปฏิบตัิ   
 

แสดงขั้นตอน 
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน สามารถน าไป
ปฏิบตัิไดจ้ริง 

แสดงขั้นตอน 
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน แต่สามารถ
น าไปปฏิบตัิไดจ้ริง
เพยีงบางส่วน 

แสดงขั้นตอน 
การแกปั้ญหาไดไ้ม่
ชดัเจนไม่สามารถ
น าไปปฏิบตัิไดจ้ริง 

 
 ระดบัเกณฑก์ารประเมินของแบบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 ค่าเฉล่ียระหว่าง    2.50 - 3.00  คะแนน หมายถึง การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัสูง
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง     1.50 - 2.49   คะแนน หมายถึง การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง   1.00 -1.49 คะแนน หมายถึง การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัต ่า 
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7.3.3 น าแบบวดัการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา 
วทิยานิพนธเ์พือ่พจิารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมและน ามาแกไ้ขปรับปรุงโดย 
ปรับแกส้ถานการณ์ที่จะน ามาตั้งค  าถามและแกไ้ขขอ้ค  าถามใหต้รงกบัประเด็นที่จะประเมิน 

7.3.4 น าเสนอแบบวดัการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อ 
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  3 ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียน    
การสอน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Vaiidity) และหาค่าความสอดคลอ้งของแบบวดั (Index  of  Item  Objective 
Congruence: IOC) ซ่ึงผลการให้ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน พิจารณา มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 1.00 (ตารางที่ 18
ภาคผนวก ค) 

7.3.5 น าแบบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท์ีม่าปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
ของผูเ้ช่ียวชาญ โดยแกไ้ขขอ้ค  าถามใหมี้ประเด็นแยกยอ่ยเพือ่น าไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
จากนั้ นน าแบบวัดไปทดลองใช้ ( tryout) กับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  6/10 โรงเรียน                 
บางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 1 ที่เรียนในรายวิชา ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งการวิจยั เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ดงัน้ี  
    1. หาค่าความยากง่าย (p)  ใชเ้กณฑค์วามยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80  ซ่ึง
แบบวดัมีค่าความยากง่าย อยูร่ะหวา่ง 0.69 - 0.79    
    2. หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ใชเ้กณฑอ์ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไป ซ่ึงมีค่า
อ านาจจ าแนก อยูร่ะหวา่ง  0.21- 0.41   
    3. หาค่าความเช่ือมัน่ (Relibility) โดยวิเคราะห์จากสูตรของ Cronbach's 
Alpha  ซ่ึงผลการวเิคราะห์ แบบวดัมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.85    

7.3.6 น าแบบวัดการแก้ ปัญหาอย่า งส ร้ า งสรรค์ไปใช้จ ริ งกับนัก เ รี ยน                   
ชั้นมธัยมศึกษา ปีที่ 6/2  ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งการวจิยั 

 จากขั้นตอนในการสร้างแบบวดัการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียน                
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 มีขั้นตอนดงัแผนภูมิที่ 4 
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ขั้นที่ 1 
 

 
ขั้นที่ 2 

 
 
ขั้นที่ 3 
 
 
ขั้นที่ 4 
 

 
 

ขั้นที่ 5 
 
 
 

ขั้นที่ 6  
 

แผนภูมิที่ 4  ขั้นตอนการสร้างแบบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  
 

7.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ มี ต่อการจัดการเรียน รู้โดยใช้
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต  แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ  
สอบถามความคิดเห็นในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และ                
ดา้นประโยชน์ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้   

ศึกษาต ารา เอกสาร แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 

สร้างแบบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นแบบวดัเชิงสถานการณ์ 
 

น าแบบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์สนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง และน ามาแกไ้ขปรับปรุง 

 

น าเสนอแบบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคต่์อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  

และหาค่าความสอดคลอ้งของแบบวดั (IOC) 
 

 

น าแบบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ไปทดลองใช ้(tryout) 
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งการวิจยั เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ 

 
น าแบบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ปใชจ้ริงกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งการวิจยั 
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   ตอนที่ 2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด
แก้ปัญหาอนาคต โดยมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ      
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต ดงัน้ี 
   7.4.1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนจากเอกสารและ
งานวจิยัต่างๆ  
   7.4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
คิดแก้ปัญหาอนาคต เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด     
เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยน้อย และเห็นดว้ยน้อยที่สุด เพื่อสอบถามความคิดเห็นใน    
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ของการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 
   7.4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบพจิารณาความถูกตอ้งและน ามาปรับปรุงแกไ้ข โดยปรับรูปแบบตารางของแบบสอบถาม 
และแกไ้ขขอ้ค  าถามใหมี้ความกระชบั 
   7.4.4 น าเสนอแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน  3 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเน้ือหาและภาษา และหาค่าความสอดคลอ้ง (Index  
of  Item  Objective Congruence: IOC)  ซ่ึงผลจากการให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ พบว่ามี
ค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 1.00  (ตารางที่ 23 ภาคผนวก ค) 
   7.5.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ โดย
ปรับขอ้ค  าถามใหมี้ส านวนที่ง่ายต่อการเขา้ใจของนกัเรียน 
  7.5.6  น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
คิดแกปั้ญหาอนาคตไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบันกัเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งการวจิยั 

 จากขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัด    
การเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสรุป
ขั้นตอนไดด้งัแผนภูมิที่ 5 
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ขั้นที่ 1 
 

 
ขั้นที่ 2 

 
 
ขั้นที่ 3 
 
 
ขั้นที่ 4 

 
 
ขั้นที่ 5 
 
 
ขั้นที่ 6 
 

แผนภูมิที่ 5  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต  

 
8. กำรด ำเนินกำรทดลองในกำรวิจัย 
 ผูว้ิจัยได้เก็บขอ้มูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รวม 6 สัปดาห์ โดยแบ่งวิธีการ
ด าเนินการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

8.1 ขั้นก่อนทดลอง เป็นขั้นที่ผูว้จิยัเตรียมความพร้อม โดยด าเนินการต่างๆ ดงัน้ี 
8.1.1 ด าเนินการสร้างสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่   

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิด 
แกปั้ญหาอนาคต                     

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากต ารา เอกสารและงานวิจยัต่างๆ  
 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบพิจารณาความถูกตอ้งและน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

 
 

 
น าเสนอแบบสอบถามความคิดท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เห็นต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเน้ือหาและภาษา และหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 

น าแบบสอบความคิดเห็นถามมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
ไปใชจ้ริงกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งการวิจยั 

 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต  
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3. แบบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์               
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช ้

กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
   8.1.2  ผูว้ิจยัช้ีแจงเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา
อนาคตกบันกัเรียน 
  8.1.3  ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pre - test) 
จ านวน 30 ข้อและแบบวัดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จ  านวน 3 ข้อ ไปทดสอบนักเรียน          
กลุ่มตวัอยา่งการวจิยั 
 8.2  ขั้นทดลอง  
    ผูว้ิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด
แก้ปัญหาอนาคต เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยเร่ือง              
วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน วิกฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า  วิกฤตการณ์ภยัแลง้ วิกฤตการณ์ทรัพยากร     
ป่าไม ้ วกิฤตการณ์มลพษิทางอากาศ  และวกิฤตการณ์ทรัพยากรแร่และพลงังาน โดยจดัท าเป็นแผน
แบบบูรณาการ ซ่ึงในแต่ละแผนครอบคลุมประเด็นส าคัญคือ สถานการณ์และวิกฤตการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการใช้
ประโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาที่ย ัง่ยนื ไปใชส้อนกบักลุ่มตวัอยา่งการวิจยั คือ นักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/2  มีจ  านวน 50 คน โดยท าการสอนสัปดาห์ละ 2 คาบเรียน เป็นระยะเวลา         
6 สปัดาห์ รวม 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ซ่ึงมีขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดงัน้ี 

ขั้นที่ 1  การน าสภาพการณ์อนาคตเขา้สู่ระบบการคิด  น าเสนอสภาพการณ์อนาคตที่ยงัไม่
เกิดขึ้นหรือกระตุน้ใหน้กัเรียนใชก้ารคิดอยา่งคล่องแคล่ว การคิดยดืหยุน่ และการคิดริเร่ิม 

ขั้นที่ 2  การระดมสมองเพื่อคน้หาปัญหา จากสภาพการณ์ในขั้นที่ 1 ร่วมกนัวิเคราะห์ถึง
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ขั้นที่ 3  การจดัล าดบัและเลือกปัญหาส าคญั น าปัญหาที่วิเคราะห์ไดม้าจดัล าดบัและเลือก
ปัญหาที่ส าคญั 

ขั้นที่ 4  การระดมสมองเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา ร่วมกันคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้
ทางเลือกที่แปลกใหม่ จ  านวนมาก 

ขั้นที่ 5  การเลือกวธีิการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด สร้างเกณฑท์ี่เหมาะสมเพื่อน ามาใชใ้นการเลือก
วธีิการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด 
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ขั้นที่ 6  การน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาเรียบเรียงและน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาอนาคตอยา่ง
เป็นระบบ 
 8.3  ขั้นหลงัทดลอง  
      8.3.1 หลงัจากผูว้จิยัสอนครบทุกแผนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิด
แก้ปัญหาอนาคตแล้ว ผูว้ิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน      
(Post- test) จ  านวน 30 ขอ้ และแบบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์จ  านวน 3 ขอ้ แลว้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลมาวเิคราะห์ผลต่อไป   
      8.3.2 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต และครูสัมภาษณ์สอบถาม
เพิม่เติมเพือ่น าขอ้มูลและขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนต่อไป 
 
9. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

9.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  ที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต  

9.2  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต  

9.3  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต  
 การวิจัยเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์               
เร่ืองวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช ้    
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต สามารถสรุปวธีิด าเนินการวิจยัไดด้งัตาราง ที่ 9  
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ตารางที่ 9 วธีิด าเนินการวจิยั 
 

วัตถุประสงค์ วิธีกำร 
 

เคร่ืองมือ 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
1.เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เ ร่ื อ ง  วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีที่  6 ก่ อนและหลัง
เรียน โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
คิดแกปั้ญหาอนาคต 

 
ท าแบบทดสอบวดั  
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 
แบบทดสอบ 
วดัผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียน  
เ ร่ื อ ง วิ ก ฤ ตก า ร ณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

 
- ค่าเฉล่ีย  ( )     
-ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน (S.D.)  
- ทดสอบค่าทีแบบ
ไม่เป็นอิสระต่อกนั  
(t-test dependent)              
- การวเิคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) 

 
2. เพือ่เปรียบเทียบ 
ก า ร แก้ ปั ญห า อ ย่ า ง
สร้างสรรคข์องนักเรียน      
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการคิ ด
แกปั้ญหาอนาคต 

 
ท าแบบแบบวดั 
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า อ ย่ า ง
สร้างสรรคก่์อนเรียน 
และหลงัเรียน 

 
แบบวดั 
การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ 
เ ร่ื อ ง  วิกฤตการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
- ค่าเฉล่ีย  ( ) 
-ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.)  
- ทดสอบค่าทีแบบ
ไม่เป็นอิสระต่อกนั  
(t-test dependent)   
- การวเิคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) 
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ตารางที่ 9 วธีิด าเนินการวจิยั 
 

วัตถุประสงค์ วิธีกำร 
 

เคร่ืองมือ 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
การจัดการเ รียน รู้ด้วย
กระบวนการคิดแกปั้ญหา
อนาคต 
 

 
ท าแบบสอบถาม 
ความคิดเห็น 
 

 
แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นที่มีต่อ 
การจัดก าร เ รียน รู้
ดว้ยกระบวนการคิด
แกปั้ญหาอนาคต    
 

 
-  ค่าเฉล่ีย  ( )         
- ส่วนเบี่ ยง เบน
มาตรฐาน (S.D.)  
- การวเิคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) 
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บทที่ 4 

 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์               
เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช ้         
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัตามขั้นตอนและ
ขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์คือ 1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต  2. เปรียบเทียบ               
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหา
อนาคต และ 3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
 ตอนที่  2 ผลการเปรียบเทียบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  เ ร่ือง  วิกฤตการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดย
ใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัด           
การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
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ตอนที่ 1 ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน เร่ือง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต 
 ผูว้ิจยัได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/2 จ านวน 50 คน ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช ้          
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบปรนัย จ  านวน 30 ข้อ ผลปรากฏ           
ดงัตารางที่ 10  
 
ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

    ส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/2  ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ารจดั 
    การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
 

กลุ่มทดลอง 
จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน (S.D.) 

t p 

ก่อนเรียน 50 30 19.30 2.89 
25.02 0.00* 

หลงัเรียน 50 30 22.16 2.91 
 
 จากตาร า งที่  10 พบว่ า  ค ะแนนผลสัมฤท ธ์ิท างก า ร เ รี ยน  เ ร่ื อ ง  วิ ก ฤตก าร ณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/2 จ านวน 50 คน ที่เรียนโดย
ใชก้ารจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต มีคะแนนก่อนเรียนเฉล่ีย เท่ากบั 19.30 
คะแนน และมีคะแนนหลงัเรียนเฉล่ีย เท่ากบั 22.16  คะแนน เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบ
ทั้ง 2 คร้ัง พบวา่ คะแนนสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมี
คะแนนเฉล่ียหลังเรียน ( = 22.16, S.D. = 2.91) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ( = 19.30,       
S.D. = 2.89) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ที่ 1 ที่ตั้งไว ้
 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้ง 2 คร้ังพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทาง         
การเรียนหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต มีคะแนนสูงขึ้น
กว่าก่อนเรียนไม่มากนัก และเม่ือพิจารณาผลการทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นรายขอ้ 
พบวา่ มีขอ้ค  าถามบางขอ้ที่นกัเรียนส่วนใหญ่ตอบผดิก่อนเรียน เช่น  
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ขอ้ที่ 7 ขอ้ใดก่อใหเ้กิดวกิฤตการณ์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มที่ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งมากที่สุด 
ขอ้ที่ 10 วกิฤตการณ์ดงักล่าว อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษยใ์นเร่ืองใดมากที่สุด 
ขอ้ที่ 18  วกิฤตการณ์ดงักล่าว มีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทยเราหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ขอ้ที่ 19 หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิด

ปัญหาใดขึ้นมากที่สุดในอนาคต 
ขอ้ที่ 20 สาเหตุส าคญัขอ้ใดที่น าไปสู่การเกิดวกิฤตการณ์ดา้นพลงังานของโลก 
ขอ้ที่ 30 การพฒันาในแบบขอ้ใดเป็นการพฒันาที่จะก่อใหเ้กิดผลที่ย ัง่ยนืยาวนาน 
ซ่ึงขอ้ค  าถามดงักล่าว เป็นค าถามลกัษณะคิดวิเคราะห์ แต่หลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้

แลว้ นกัเรียนสามารถตอบค าถามขอ้ดงักล่าวไดถู้กตอ้ง  
 
ตอนที่ 2 ผลกำรเปรียบเทียบกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ เร่ือง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  6  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กำรจัด            
กำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต  
 ผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/2 จ  านวน 50 คน ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต ผลปรากฏดงัตารางที ่11 
 
ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

    และส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/2  ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช ้   
    การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
 

กลุ่มทดลอง 
จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน (S.D.) 

t p 

ก่อนเรียน 50 36 17.74 2.62 
38.79 0.00* 

หลงัเรียน 50 36 27.50 2.61 
 
 จากตารางที่  11 พบว่า คะแนนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เ ร่ือง วิกฤตการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/2 จ านวน 50 คน ที่เรียนโดย
ใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
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ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน ( =  27.50, S.D. = 2.61) สูงกว่าคะแนน       
ก่อนเรียน ( = 17.74, S.D. = 2.62) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ที่ 2 ที่ตั้งไว ้
 จากผลการศึกษา เร่ือง การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชแ้บบวดัการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคท์ี่เป็นเชิงสถานการณ์ จ  านวน 3 ขอ้ ซ่ึงครูไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนดว้ย
กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตที่เน้นกระบวนการระดมสมองเป็นหลัก ครูได้มีการก าหนด
นัก เ รียน เป็น  8 ก ลุ่ม  ก ลุ่มละ  6-7 คน โดยแบ่งตามระดับความสามารถของนัก เ รี ยน                      
แบบคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน และได้เตรียมใบงานเพื่อใชป้ระกอบการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนของนักเรียนด้วย  ทั้งน้ีครูได้ด าเนินการจดัการเรียนรู้ จ  านวน    
12 คาบเรียน โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2  คาบเรียน โดยมีหัวขอ้
เร่ืองการสอน ดงัน้ี 
  คาบเรียนที่ 1-2      เร่ืองวกิฤตการณ์ภาวะโลกร้อน 
  คาบเรียนที่ 3-4    เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า          
  คาบเรียนที่ 5-6      เร่ือง วกิฤตการณ์ภยัแลง้ 

 คาบเรียนที่ 7-8      เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรป่าไม ้  
 คาบเรียนที่ 9-10    เร่ือง วกิฤตการณ์มลพษิทางอากาศ   
 คาบเรียนที่ 11-12  เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรแร่และพลงังาน 

ทั้งน้ี ในแต่ละคาบเรียน ครูเป็นผูมี้บทบาทในการน าเขา้สู่บทเรียน โดยครูได้น าวีดิทศัน์ รูปภาพ 
และข่าวสารคดี มาเป็นตวัอยา่งเพือ่เช่ือมโยงเขา้สู่ประเด็นที่จะเรียน  ซ่ึงสถานการณ์ที่ครูน ามาใชใ้น
การน าเขา้สู่บทเรียนแต่ละคร้ังจะเป็นสถานการณ์ของต่างประเทศ และให้นักเรียนเทียบเคียงถึง           
ความเป็นไปไดใ้นการที่จะเกิดสถานการณ์เช่นน้ีขึ้นในประเทศไทย โดยให้นักเรียนไดพ้ิจารณา
เหตุการณ์นั้นและเทียบกบัเหตุการณ์ในประเทศไทยหรือการคาดการณ์การเกิดขึ้นในประเทศไทย
เพื่อให้นักเรียนมีมุมมองในการคิดที่แปลกใหม่และหลากหลายมากขึ้น โดยในแต่ละคาบเรียน        
มีรายละเอียดดงัน้ี   

คำบเรียนที่  1-2 เ ร่ือง  วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน  จัดการเรียนการสอนเ ม่ือวันที่                     
28 กรกฎาคม 2559 โดยครูไดด้ าเนินการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตตาม      
แต่ละขั้น ดงัน้ี 

ขั้นที่ 1 กำรน ำเสนอสภำพกำรณ์อนำคตเข้ำสู่ระบบกำรคิด ครูได้น าเขา้สู่บทเรียนโดย
น าเสนอวีดิทัศน์  เร่ือง The day after tomorrow ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับสถานการณ์จ าลอง                 
การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรงในประเทศสหรัฐอเมริกา  ความยาวประมาณ 3 นาที พบว่า
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นกัเรียนส่วนใหญ่เกือบทั้งชั้นเรียนให้ความสนใจส่ือวีดิทศัน์ดงักล่าวเป็นอยา่งมากและมีส่วนร่วม
ในการตอบค าถามเพื่อแสดงความคิดเห็น โดยครูถามค าถามถึงความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดเหตุการณ์
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพการณ์เช่นเดียวกับวิดีทศัน์ในเมืองไทย และค าตอบที่นักเรียน       
ส่วนใหญ่ตอบเป็นการตอบตามความรับรู้และเข้าใจจากข่าวสารที่ติดตาม เช่น กรณีประเทศ     
เมียนม่าเกิดหิมะตก ดงันั้น ประเทศไทยซ่ึงมีที่ตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงน่าจะมีโอกาสเกิดสถานการณ์
เช่นเดียวกนั เป็นตน้ ทั้งน้ีครูไดช้ี้ประเด็น เร่ือง การเอียงของแกนโลก ที่มีผลต่อสภาพอากาศ ดงัเช่น 
ในอดีตทวปีแอฟริกาเป็นพื้นที่ที่เคยมีหิมะปกคลุม แต่เม่ือแกนโลกเอียงดงัเช่นปัจจุบนัจึงส่งผลให้
ทวปีแอฟริกากลายเป็นเขตร้อน  

ขั้นที่ 2 กำรระดมสมองเพื่อค้นหำปัญหำอนำคต   จากสถานการณ์ตัวอย่างในวีดิทศัน์        
ครูไดต้ั้งประเด็นค าถามเก่ียวกบัปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไดว้ิเคราะห์
ถึงสาเหตุและผลกระทบจากสถานการณ์ พบวา่ การตอบค าถามของนักเรียนส่วนใหญ่มีทั้งประเด็น
ที่เก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ แต่เป็นการตอบที่มาจากส่ิงใกลต้วั 
ทั้งน้ีครูได้จ  าแนกค าตอบของนักเรียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  ด้านการเมืองการปกครอง เช่น 
ภาวะการเกิดสงคราม  และดา้นวถีิการด ารงชีวติ เช่น การแต่งกาย อาหารการกิน เป็นตน้ ซ่ึงค  าตอบ
ดงักล่าวเป็นประเด็นที่น่าสนใจและสะทอ้นมุมมองที่ค่อนขา้งเช่ือมโยงกบัการเปล่ียนแปลงสภาพ
อากาศ 

ขั้นที่ 3 กำรสรุปปัญหำและจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ จากการระบุปัญหาที่เกิดขึ้น
พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่ระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 2-3 ประเด็น ครูได้ตั้ ง
ประเด็นค าถามและมีการสุ่มเลือกนกัเรียน 1-2 กลุ่ม เพือ่ใหบ้อกปัญหาและจดัล าดบัความส าคญัของ
ปัญหาโดยเรียงล าดบัความเส่ียงในการเกิด ซ่ึงประเด็นปัญหาของนักเรียนนั้น มีความคลา้ยคลึงกนั 
ทั้งน้ี ครูไดเ้สนอแนะเพิ่มเติมในการสรุปเลือกปัญหาที่ส าคญัที่สุด ซ่ึงนักเรียนให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมค่อนขา้งดี เน่ืองจากการถามค าถามของครูเป็นการถามแบบปลายเปิดจึงไม่มีค  าตอบ
ที่ถูกหรือผิด ท าให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วม นอกจากน้ี ครูได้มีการเสริมแรงด้วยการแสดง           
การชมเชยนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะแสดงบทบาทในการด าเนินกิจกรรมใน           
ขั้นต่อไป  

ขั้นที่ 4 กำรระดมสมองเพื่อหำวิธีแก้ปัญหำ จากประเด็นปัญหาที่นกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกมา 
ครูให้นักเรียนร่วมกนัระดมสมองคิดแกปั้ญหาตามประเด็นของแต่ละกลุ่ม พบว่า นักเรียนแต่ละ
กลุ่มมีการบอกแนวทางการแก้ปัญหาที่ยงัไม่หลากหลาย  ซ่ึงเป็นลักษณะค าตอบของวิธีการ
แกปั้ญหาที่มีพื้นฐานมาจากส่ิงใกลต้วั เช่น ลดการตดัไมท้  าลายป่า การปลูกป่าทดแทน ลดการใช้
ส่ิงของที่ท  าใหเ้กิดขยะจ าพวกพลาสติก โฟม และครูจึงใหน้กัเรียนร่วมกนับอกวิธีการแกปั้ญหาที่มา
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จากประสบการณ์เดิมให้มากที่สุดก่อน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกนัระดมสมองภายในกลุ่มคิดหา
วิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงนักเรียนแต่ละกลุ่มได้มีความพยายามที่จะแสวงหาวิธี       
การแกปั้ญหาที่แปลกใหม่เพิม่มากขึ้น 

ขั้นที่ 5 กำรเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำที่ดีที่สุด ครูให้นักเรียนก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนของ
วธีิการแกปั้ญหาเพือ่นกัเรียนจะไดใ้ชพ้จิารณาเลือกวธีิการแกปั้ญหาที่ดีที่สุดเพียง 1 วิธี โดยเกณฑท์ี่
ก  าหนดร่วมกนั เช่น เป็นวธีิการปฏิบตัิไดจ้ริงและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

ขั้นที่ 6 กำรน ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำอนำคต จากที่นักเรียนเลือกวิธีการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด 
ในขั้นน้ี ครูใหน้กัเรียนเขียนอธิบายวธีิการแกปั้ญหาเป็นขั้นตอนและน าเสนอหน้าชั้นเรียน ซ่ึงพบว่า 
นักเรียนแต่ละกลุ่มยงัเขียนอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการแก้ไขปัญหาที่เลือกมาได้ไม่ชดัเจน      
ครูจึงใหน้กัเรียนคน้หาขอ้มูลเพิม่เติมมาสนบัสนุนวธีิการแกปั้ญหาดงักล่าว 

 
 คำบเรียนที่  3-4 เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า จัดการเรียนการสอนเม่ือวันที่                                 
4  สิงหาคม  2559  โดยครูได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต              
ตามแต่ละขั้น ดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1  กำรน ำเสนอสภำพกำรณ์อนำคตเข้ำสู่ระบบกำรคิด เม่ือครูมีการน าเสนอวีดิทศัน์ 
แสดงสถานการณ์ภาวะขาดแคลนน ้ าในทวีปแอฟริกา และตั้งประเด็นค าถามว่า เคยพบเห็นภาพ
สถานการณ์แบบน้ีหรือไม่ มีนักเรียนบางส่วนตอบค าถามแสดงความคิดเห็นว่า เคยพบเห็นภาพ
สถานการณ์แบบน้ีจากสารคดีที่เคยรับชมในโทรทศัน์ ครูไดก้  าหนดประเด็นถามถึงความเป็นไปได้
ที่จะเกิดสถานการณ์ดงักล่าวน้ีขึ้นในประเทศไทย ซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่ตอบว่า เป็นสถานการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ในอนาคต โดยให้เหตุผลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้น ้ าของคนใน
ประเทศ  

ขั้นที่ 2 กำรระดมสมองเพื่อค้นหำปัญหำอนำคต  จากการสนทนาตอบค าถามของนักเรียน 
ครูไดเ้ช่ือมโยงให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยก าหนด
ปัญหาให้อยู่ในกรอบประเด็น เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงนักเรียน
ส่วนใหญ่สามารถระบุปัญหาอยูใ่นประเด็นที่ครูก าหนดไดดี้ขึ้น เช่น ปัญหาการสูญพนัธุข์องสัตวน์ ้ า
บางชนิด ปัญหาความแหง้แลง้ในพื้นที่จนเกิดกระบวนการกลายเป็นทะเลทราย  

ขั้นที่ 3 กำรสรุปปัญหำและกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ จากที่นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัระบุปัญหาอนาคต ครูใหน้กัเรียนน าปัญหาดงักล่าวมาจดัล าดบัและสรุปเลือกปัญหาที่ส าคญั
ที่สุด พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถท ากิจกรรมในขั้นน้ีได้ดีขึ้น เม่ือครูตั้งประเด็นค าถาม
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เก่ียวกับการเลือกสรุปปัญหา นักเรียนมีการให้เหตุผลในการเลือกและจดัล าดบัความส าคญัของ
ปัญหา เน่ืองจากมีประสบการณ์จากคาบเรียนที่ผา่นมา 

ขั้นที่ 4 กำรระดมสมองเพื่อค้นหำวิธีแก้ปัญหำ  จากการสรุปเลือกปัญหาที่ส าคญัที่สุด        
ในขั้นน้ี ครูให้นักเรียนร่วมกนัระดมสมองภายในกลุ่มเพื่อคน้หาวิธีการแก้ปัญหาจากปัญหาที่ได้
เลือก พบวา่ นกัเรียนบางกลุ่มมีการบอกวธีิการแกปั้ญหาไดจ้  านวนมากขึ้น แต่เป็นวิธีการแกปั้ญหา
แบบเดิมๆ ที่ยงัขาดความแปลกใหม่ ในขณะที่นักเรียนบางกลุ่มมีความพยายามในการที่จะคิดหา
วธีิการแกปั้ญหาที่มีความแปลกใหม่   

ขั้นที่ 5 กำรเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำที่ดีที่สุด ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาเลือกวิธีการ
แกปั้ญหาที่ดีที่สุด ซ่ึงนกัเรียนมีการน าเกณฑก์ารใหค้ะแนนของวธีิการแกปั้ญหาที่ไดก้  าหนดร่วมกนั
จากคาบเรียนที่ 1-2 มาใชพ้จิารณาเลือกวิธีการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด ท าให้การด าเนินกิจกรรมในขั้นน้ี
ใชเ้วลานอ้ยลง  

ขั้นที่ 6 กำรน ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำอนำคต ในขั้นน้ี ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนอธิบาย
วิธีการแก้ปัญหา ซ่ึงพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เลือกวิธีการแกปั้ญหาที่น่าสนใจ แต่ยงัขาดการเขียน   
เชิงอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการแกไ้ขปัญหาที่ยงัไม่ชดัเจน ครูจึงอธิบายการเขียนวิธีการแกไ้ข
ปัญหาเพิม่เติม 

 
คำบเรียนที่  5-6 เ ร่ือง วิกฤตการณ์ภาวะภัยแล้ง  จัดการเรียนการสอน เม่ือวันที่                     

11 สิงหาคม 2559 โดยครูได้ด าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตตาม      
แต่ละขั้น ดงัน้ี 

ขั้นที่ 1  กำรน ำเสนอสภำพกำรณ์อนำคตเข้ำสู่ระบบกำรคิด  ในคาบเรียนน้ีครูเปล่ียนจาก
การใช้วีดิทศัน์เป็นส่ือภาพน่ิงเพื่อตอ้งการให้นักเรียนได้สะทอ้นความรู้สึกนึกคิด โดยภาพน่ิงที่
น ามาเป็นสถานการณ์เก่ียวกบัซากสัตวท์ี่เสียชีวิตท่ามกลางความแห้งแลง้รุนแรงในทวีปแอฟริกา  
และสถานการณ์สภาพอากาศร้อนจดัอย่างรุนแรงที่ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกของเมืองเชาชิงใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ครูมีการใชค้  าถามเพื่อเช่ือมโยงหาเหตุผลให้นักเรียนวิเคราะห์ถึง
ผลที่เกิดจากภยัแลง้วา่มีผลกระทบกบัส่ิงมีชีวติอยา่งไร  

ขั้นที่ 2 กำรระดมสมองเพื่อค้นหำปัญหำอนำคต  จากการสนทนาและตอบค าถามของ
นักเรียน ครูมีการเช่ือมโยงค าตอบของนักเรียนเขา้สู่ประเด็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้
นกัเรียนแต่กลุ่มระดมสมองคิดหาปัญหาอนาคต ซ่ึงนักเรียนมีการระบุปัญหาอนาคตที่อยูใ่นกรอบ
ประเด็น เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ที่ครูก าหนดได้ดีขึ้น เช่น ปัญหา     
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ดินเส่ือมคุณภาพ ปัญหาไฟป่า ปัญหาการสูญพนัธุ์ของสัตวน์ ้ า ปัญหาความแห้งแลง้ของแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ 

ขั้นที่  3 กำรสรุปปัญหำและกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ   เป็นที่ น่าสังเกตว่า         
เม่ือนักเรียนได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยระยะเวลาคาบเรียนที่มากขึ้น ท าให้นักเรียนแต่ละคน        
เร่ิมมีความคุน้เคยกบัสมาชิกภายในกลุ่มมากขึ้น นักเรียนกล้าพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นมากขึ้น     
เม่ือครูสุ่มเรียกนักเรียนแต่ละกลุ่มมีการอธิบายเก่ียวกับการจดัล าดับความส าคญัและสรุปเลือก
ปัญหาไดดี้ขึ้น  

ขั้นที่ 4 กำรระดมสมองเพื่อค้นหำวิธีแก้ปัญหำ  จากปัญหาที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้สรุป
เลือกมา ครูให้นักเรียนร่วมกันระดมสมองเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มมี      
ความพยายามในการคิดวธีิการแกปั้ญหาที่แปลกใหม่มากขึ้น เช่น การใชเ้ทคโนโลยสี ารวจแหล่งน ้ า  
นอกโลก ขยายการท าฝนเทียมใหค้รอบคลุมทุกพื้นที่ สร้างแหล่งกกัเก็บน ้ าใตดิ้น  

ขั้นที่ 5 กำรเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำที่ดีที่สุด จากวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายวิธี ครูให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มพจิารณาตดัสินใจเลือกวธีิการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด ซ่ึงการตดัสินใจสรุปเลือกปัญหา
ของนกัเรียนเป็นไปตามการใหค้ะแนนจากเกณฑท์ี่ไดก้  าหนดร่วมกนั 

ขั้นที่ 6 กำรน ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำอนำคต ครูให้นักเรียนสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ มาประกอบการเขียนอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการแกไ้ขปัญหาเพื่อน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ทั้งน้ี พบว่า การน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาของนักเรียนแต่ละกลุ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นเน่ืองจาก
นักเรียนมีการคิดวิธีการแกปั้ญหาที่แปลกใหม่มากขึ้น ส่งผลให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอยา่ง
สนุกสนาน 

 
 คำบเรียนที่ 7-8 เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรป่าไม้ จัดการเรียนการสอน เม่ือวนัที่                
18 สิงหาคม 2559 โดยครูไดด้ าเนินการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตตาม      
แต่ละขั้น ดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1  กำรน ำเสนอสภำพกำรณ์อนำคตเข้ำสู่ระบบกำรคิด  ครูมีการใชส้ารคดีข่าวเสนอ
รายงานสถานการณ์พื้นที่ป่าไมท้ี่เหลืออยูใ่นโลก ซ่ึงมีความยาวประมาณ 3-4 นาที เป็นส่ือเพื่อน าเขา้
สู่บทเรียน เม่ือนกัเรียนชมจบ ครูและนักเรียนไดร่้วมกนัสนทนา โดยครูไดถ้ามค าถามเพื่อสะทอ้น
ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อสถานการณ์ป่าไมใ้นประเทศไทยในอนาคต  ซ่ึงนักเรียนส่วน
ใหญ่มีการแสดงความคิดเห็นวา่ ป่าไมอ้าจหมดไปจากประเทศไทยในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้  

ขั้นที่ 2 กำรระดมสมองเพื่อค้นหำปัญหำอนำคต  จากการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน
ในขั้นที่ 1 ครูไดต้ั้งประเด็นค าถามเพื่อเช่ือมโยงให้นักเรียนไดว้ิเคราะห์ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
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อนาคตว่า หากประเทศไทยไม่มีป่าไม้ จะเป็นอย่างไร ซ่ึงนักเรียนมีการระบุปัญหาอนาคตได้
ค่อนขา้งดี เช่น การสูญพนัธุ์ของสัตวป่์า  การมีสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอยา่งรุนแรง  การขาดแคลน    
ป่าไมเ้พือ่ใชป้ระโยชน์ เป็นตน้  

ขั้นที่ 3 กำรสรุปปัญหำและกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ  ในขั้นน้ี นักเรียนแต่ละ
กลุ่มมีการน าปัญหาอนาคตที่ระบุได ้มาจดัล าดบัความส าคญัโดยมีการอภิปรายให้เหตุผลและสรุป
เลือกปัญหาที่ส าคญัที่สุด ทั้งน้ีครูได้ส ารวจการเลือกปัญหาอนาคตของนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยมี    
การสุ่มเรียกนักเรียนบางกลุ่มเพื่อน าเสนอปัญหาพร้อมทั้ งอธิบายให้เหตุผล ซ่ึงนักเรียนให ้         
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมค่อนขา้งดี  

ขั้นที่ 4 กำรระดมสมองเพื่อค้นหำวิธีแก้ปัญหำ จากประเด็นปัญหาอนาคตที่นกัเรียนแต่กลุ่ม
ร่วมกนัสรุปเลือก ครูไดใ้ห้นักเรียนระดมสมองร่วมกันภายในกลุ่มเพื่อแสวงหาวิธีการปัญหาที่มี    
ความแปลกใหม่  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่คลา้ยคลึงกนั คือ เพิ่มพื้นที่        
สีเขียว ปลูกป่าทดแทน ออกกฎหมายบงัคบัใชอ้ยา่งรุนแรง สร้างจิตส านึกที่ดี เป็นตน้ ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นถึงการไดรั้บการปลูกฝังพื้นฐานความรู้ของการแกปั้ญหาที่ไม่แตกต่างกนั เม่ือครูให้นักเรียนคิด
วิธีการแกปั้ญหาที่แตกต่างออกไป นักเรียนค่อนขา้งใชเ้วลานานในการที่จะหาวิธีการแกปั้ญหาที่
แปลกใหม่แตกต่างออกไปจากเดิม  

ขั้นที่ 5 กำรเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำที่ดีที่สุด ในขั้นน้ี ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
พจิารณาตดัสินใจเลือกวธีิการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด โดยใชเ้กณฑท์ี่ก  าหนดขึ้นมา ซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่
เกือบทั้งหมด สามารถท ากิจกรรมในขั้นตอนน้ีไดค้่อนขา้งดี ท าใหใ้ชเ้วลานอ้ยลง  

ขั้นที่ 6 กำรน ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำอนำคต   จากการสรุปเลือกวธีิการแกปั้ญหาอนาคตที่ดี
ที่สุดของนักเรียนจากขั้นที่ 5 ครูไดใ้ห้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาอนาคต ซ่ึงจาก
การน าเสนอ พบวา่ นกัเรียนบางกลุ่มมีวธีิการแกปั้ญหาที่น่าสนใจ เช่น การคิดคน้วสัดุอ่ืนทดแทนมา
ใช้ในการท ากระดาษ ก าหนดปริมาณป่าไม้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ การคิดค้น
เทคโนโลยีขยายเซลล์ต้นไม้ เป็นต้น เป็นที่ น่าสังเกตได้ว่า วิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนมี         
การบูรณาการกบัเน้ือหาวิชาอ่ืน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า วิธีการสอนน้ีมีการอาศยัพื้นความรู้เดิมจาก    
วชิาอ่ืน เช่น วชิาวทิยาศาสตร์  

 
 คำบเรียนที่ 9-10 เร่ือง วิกฤตการณ์มลพิษทางอากาศ จดัการเรียนการสอน เม่ือวนัที่           
25 สิงหาคม  2559 โดยครูไดด้ าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตตามแต่
ละขั้น ดงัน้ี 
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 ขั้นที่ 1  กำรน ำเสนอสภำพกำรณ์อนำคตเข้ำสู่ระบบกำรคิด ครูมีการน าเสนอวีดิทศัน์
เก่ียวกับการรายงานข่าวมลภาวะทางอากาศจากอุตสาหกรรมที่รุนแรงในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และตั้งค  าถามถามนักเรียนว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีความรุนแรงหรือไม่ อย่างไร       
ซ่ึงนกัเรียนมีการสนทนาและแสดงความรู้สึกเก่ียวกบัสถานการณ์มลภาวะทางอากาศของประเทศ
จีนวา่เป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมาก เน่ืองจากส่งผลกระทบโดยตรงเก่ียวขอ้งกบัการหายใจของคน
และสตัว ์ 

ขั้นที่ 2 กำรระดมสมองเพื่อค้นหำปัญหำอนำคต  จากค าตอบของนักเรียนในขั้นที่ 1 ครู     
ตั้งประเด็นค าถามถามนักเรียนถึงความเป็นไปได้ของการเกิดสถานการณ์มลภาวะทางอากาศที่
รุนแรงเช่นน้ีในประเทศไทย ซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่ตอบว่า มีความเป็นไปได ้ เน่ืองจากมีการพฒันา
อุตสาหกรรมในประเทศ จากนั้นครูเช่ือมโยงให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไดว้ิเคราะห์เก่ียวกบัปัญหาที่จะ
เกิดขึ้ นในอนาคตหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้ นในประเทศไทย ทั้ งน้ี  พบว่า  นักเรียนมี                
การระดมสมองวเิคราะห์ปัญหาอนาคตตามกรอบประเด็นที่ครูก าหนดไดอ้ยา่งน่าสนใจ เช่น ปัญหา
การกลายพันธุ์ของพืชบางชนิด ปัญหาการสูญพันธุ์ของสัตว์ ปัญหาการเปล่ียนแปลงของ               
ชั้นบรรยากาศโลก ปัญหาอุณหภูมิของโลก เป็นตน้ ซ่ึงสังเกตไดว้่า การระบุปัญหาของนักเรียนมี
การอาศยัพื้นฐานความรู้จากวชิาวทิยาศาสตร์มากขึ้น 

ขั้นที่ 3 กำรสรุปปัญหำและกำรจัดล ำดับควำมส ำคญัของปัญหำ จากการระบุปัญหาอนาคต
ที่หลากหลายของนักเรียน ครูไดใ้ห้นักเรียนน าปัญหาต่างๆ มาพิจารณาจดัล าดับความส าคญัและ
สรุปเลือกปัญหาที่ส าคญัที่สุด 1 ปัญหา ซ่ึงนักเรียนแต่ละกลุ่มมีการจดัล าดบัและสรุปเลือกปัญหา
อยา่งมีเหตุผลมากขึ้น สงัเกตไดจ้ากการอธิบายใหเ้หตุผลของนกัเรียน 

ขั้นที่  4 กำรระดมสมองเพื่อค้นหำวิธีแก้ปัญหำ  จากการสรุปเลือกปัญหาที่ส าคญัของ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม ครูไดใ้ห้นักเรียนร่วมกนัระดมสมองคิดหาวิธีการแกปั้ญหา ทั้งน้ีครูมีการสุ่ม
เรียกให้นักเรียนยกตัวอย่างวิธีการแก้ปัญหา พบว่า นักเรียนหลายกลุ่มมีวิธีการแก้ปัญหาที่         
แปลกใหม่น่าสนใจ เช่น การสร้างเคร่ืองดักกรองอากาศที่สามารถปรับค่ามลพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรมและรถยนต ์การคิดคน้สารตั้งตน้ที่ใชใ้นกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นตน้ ทั้งน้ีนักเรียนสามารถตอบค าถามไดเ้ป็นจ านวนมาก เพราะเป็นเร่ือง
สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มที่อยูใ่นกระแสปัจจุบนั นกัเรียนจึงมีส่วนร่วมในการตอบค าถามไดดี้ที่สุด 

ขั้นที่ 5 กำรเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำที่ดีที่สุด ในขั้นน้ี ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
พจิารณาใหค้ะแนนวธีิการแกปั้ญหาแต่ละวธีิ ซ่ึงนกัเรียนแต่ละกลุ่มมีการใชเ้กณฑท์ี่ก  าหนดร่วมกนั
ในการใหค้ะแนนและสรุปเลือกปัญหาที่ส าคญัที่สุดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ขั้นที่  6 กำรน ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำอนำคต   เม่ือนักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้แล้ว ครูไดใ้ห้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน ซ่ึง
นกัเรียนส่วนใหญ่มีการน าเสนอวธีิการแกปั้ญหาอนาคตไดอ้ยา่งน่าสนใจ แต่มีนกัเรียนบางกลุ่มที่ยงั
น าเสนอขั้นตอนของวิธีการแกปั้ญหาไม่ชัดเจน ทั้งน้ีครูไดใ้ห้นักเรียนกลุ่มอ่ืนร่วมกนัตั้งประเด็น
ค าถามเก่ียวกบัขั้นตอนของวธีิการแกปั้ญหาเพือ่ใหมี้การอธิบายขั้นตอนใหมี้ความชดัเจนมากขึ้น 

 
 คำบเรียนที่ 11-12 เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรแร่และพลังงาน จดัการเรียนการสอน          
เม่ือวนัที่ 1 กนัยายน 2559 โดยครูไดด้ าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต
ตามแต่ละขั้น ดงัน้ี 

ขั้นที่ 1  กำรน ำเสนอสภำพกำรณ์อนำคตเข้ำสู่ระบบกำรคิด  ครูไดน้ าเขา้สู่บทเรียนโดย     
การน าเสนอสถิติการใช้แร่และพลังงานต่างๆ ของโลก จากนั้ นให้นักเรียนร่วมกันพิจารณา          
ปริมาณการใชแ้ร่และพลงังานของโลกและสนทนาตอบค าถาม โดยครูใชป้ระเด็นค าถามเก่ียวกบั
การใชแ้ร่และพลงังานของประเทศไทยในปัจจุบนั ซ่ึงนักเรียนไดมี้การตอบค าถามและยกตวัอยา่ง
ของแร่และพลงังานที่ใชก้นัอยูใ่นประเทศไทย 

ขั้นที่  2 กำรระดมสมองเพื่อค้นหำปัญหำอนำคต  จากการด าเนินกิจกรรมการแสดง        
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชแ้ร่และพลงังานในประเทศไทย ครูไดต้ั้งประเด็นค าถามต่อไปเก่ียวกบั
ความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ที่แร่และพลงังานจะหมดไปจากประเทศไทย หากแร่และพลงังานที่
ใชอ้ยูห่มดไปจากประเทศไทยจะเป็นอยา่งไร ซ่ึงนกัเรียนตอบวา่ มีความเป็นไปไดสู้งที่ทรัพยากรแร่
และพลงังานจะหมดไปจากประเทศไทย เน่ืองจากปริมาณความตอ้งการที่ใชใ้นกิจการต่างๆ ที่เพิ่ม
มากขึ้น ทั้งน้ีครูได้เช่ือมโยงให้นักเรียนได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อคน้หาปัญหาที่จะเกิดขึ้ นใน
อนาคตจากสถานการณ์ดังกล่าว พบว่า นักเรียนคิดหาปัญหาอนาคตไดจ้  านวนน้อยกว่าคาบเรียน
อ่ืนๆ ทั้งน้ีนักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่า ประเด็นเร่ืองทรัพยากรแร่เป็นเร่ืองยาก เน่ืองจากมี       
พื้นฐานความรู้ค่อนขา้งน้อยและเป็นเร่ืองที่ไกลตวั ไม่ค่อยมีการพูดถึงบ่อยในสถานการณ์ข่าว        
แต่เร่ืองพลังงานเป็นประเด็นที่ เป็นกระแสน่าสนใจ พบเห็นบ่อยตามส่ือต่างๆ ท าให้นักเรียนมี       
การแสดงความคิดเห็นมาก  

ขั้นที่ 3 กำรสรุปปัญหำและกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ  ครูไดใ้ห้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มร่วมกันอภิปรายและน าประเด็นปัญหาอนาคตที่ระบุได้จากขั้นที่ 1 มาจดัล าดบัเพื่อพิจารณา
สรุปเลือกปัญหาที่ส าคญัที่สุด ซ่ึงนกัเรียนแต่ละกลุ่มไดมี้การระดมสมองและแสดงเหตุผลกนัภายใน
กลุ่ม ท าใหส้ามารถสรุปเลือกปัญหาในขั้นน้ีไดดี้ 
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ขั้นที่ 4 กำรระดมสมองเพื่อค้นหำวิธีแก้ปัญหำ  จากประเด็นปัญหาที่นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันสรุปเลือก ครูได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมองคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย พบว่า ในคาบเรียนน้ีนักเรียนคิดหาวิธีการแกปั้ญหาไดค้่อนขา้งน้อยกว่าคาบเรียนอ่ืน 
แต่นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพยายามในการหาวธีิการแกปั้ญหา ทั้งน้ีนักเรียนมีการสืบคน้ขอ้มูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพือ่ขอ้มูลมาใชท้  ากิจกรรมต่อไป  

ขั้นที่ 5 กำรเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำที่ดีที่สุด  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัพิจารณาเลือก
วธีิการแกปั้ญหาที่สุด 1 วธีิ ซ่ึงนกัเรียนแต่ละกลุ่มมีการใหค้ะแนนวธีิแกปั้ญหาแต่ละวธีิโดยใชเ้กณฑ์
ที่ก  าหนดร่วมกนัเพือ่พจิารณาตดัสินใจเลือกวธีิการแกปั้ญหาที่ดีที่สุดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ขั้นที่ 6 กำรน ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำอนำคต  ในขั้นน้ี ครูไดใ้ห้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้ดีกว่า     
คาบเรียนที่ผ่านมา ซ่ึงนักเรียนมีการอธิบายรายละเอียดเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้ น เน่ืองจากมี           
การสืบคน้ขอ้มูลเพือ่น ามาประกอบการท ากิจกรรมในขั้นน้ี  
 
ตารางที่ 12  การเปรียบเทียบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

    และส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/2  ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้    
    การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตจ าแนกรายดา้น 
 

กำรแก้ปัญหำ 
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

คะแนน
เตม็ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

    S.D. ระดับ 
ล ำดับ
ที ่

  S.D. ระดับ 
ล ำดับ
ที ่

การเขา้ใจส่ิงที่ทา้ทาย 3 1.67 0.37 ปาน
กลาง 

2 2.63 0.34 สูง 1 

การสร้างแนวคิด 3 1.21 0.33 ต ่า 4 2.25 0.34 ปาน
กลาง 

2 

การเตรียมปฏิบตัิการ 3 1.69 0.37 ปาน
กลาง 

1 2.22 0.31 ปาน
กลาง 

3 

การวางแผนแนวปฏิบตัิ 3 1.33 0.32 ต ่า 3 2.07 0.29 ปาน
กลาง 

4 

เฉลี่ยรวมแต่ละด้ำน 3 1.48 0.22 ต ำ่ - 2.29 0.22 ปำน
กลำง 

- 
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จากตารางที่  12   พบว่า คะแนนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เ ร่ือง วิกฤตการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/2 จ านวน 50 คน ที่เรียนโดย
ใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน  (  = 2.29, S.D. =  0.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
โดยการเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยได ้ดงัน้ี  ดา้นการเขา้ใจส่ิงที่ทา้ทาย  (  =  2.63, S.D. = 0.34)     
ดา้นการสร้างแนวคิด (  = 2.25, S.D. = 0.34) ดา้นการเตรียมปฏิบตัิการ (  = 2.22, S.D. = 0.31)  
ดา้นการวางแผนแนวปฏิบตัิ  (  = 2.07, S.D. = 0.29) ตามล าดบั ซ่ึงหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียรายดา้น
สูงกวา่ก่อนเรียนทุกดา้น ทั้งน้ีในดา้นการเขา้ใจส่ิงที่ทา้ทายเป็นดา้นที่นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
 
ตอนที่ 3 ผลกำรศึกษำควำมคดิเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
กระบวนกำรแก้ปัญหำอนำคต ปรำกฏดังตำรำงที่ 13 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จ  านวน 50 คน ที่มีต่อ         
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต จากแบบสอบถามความคิดเห็น            
โดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 
และดา้นประโยชน์ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงเรียงล าดับเป็นรายด้าน โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( )   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/2 จ านวน 50 คน ที่มีต่อ           

     การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
 

รำยกำรประเมนิ      S.D. 
ระดับ              

ควำมคดิเห็น 
ล ำดับ
ที ่

ด้ำนกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้  
1. นกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบตามล าดบั
ขั้นตอน 

4.36 0.71 มาก 3 

2. นกัเรียนมีความสนใจเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ในอนาคตมาก
ข้ึนและใส่ใจต่อปัญหาอนาคต 

4.04 0.75 มาก 4 

3. ส่งเสริมให้คิดวิเคราะห์และแกปั้ญหา 4.50 0.75 มากท่ีสุด 2 
4. เปิดโอกาสให้นกัเรียนรู้จกัการคิดแกปั้ญหาและตดัสินใจ 4.52 0.75 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.36 0.74 มำก 2 
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ตารางที่ 13  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/2 จ านวน 50 คน ที่มีต่อ           
     การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต (ต่อ) 

 

รำยกำรประเมนิ      S.D. 
ระดับ              

ควำมคดิเห็น 
ล ำดับ
ที ่

ด้ำนบรรยำกำศกำรเรียนรู้  
5. ครูสร้างบรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน  ให้ความเป็นกนัเองกบั
นกัเรียน 

4.26 0.77 มาก 1 

6. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ 

4.16 0.76 มาก 3 

7. นกัเรียนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพ่ือนนกัเรียนและครู 4.22 0.73 มาก 2 
รวม 4.21 0.75 มำก 3 

ด้ำนประโยชน์ของกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้  
8. นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะกระบวนการท างาน 
เป็นกลุ่ม 

4.50 0.75 มากท่ีสุด 1 

8. นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะกระบวนการท างานเป็น
กลุ่ม 

4.50 0.75 มากท่ีสุด 1 

9. นกัเรียนไดรั้บการพฒันาให้เกิดการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

4.28 0.75 มาก 3 

10. นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

4.44 0.75 มาก 2 

รวม 4.41 0.75 มำก 1 

สรุปโดยภำพรวม 4.33 0.75 มำก  

 
จากตารางที่ 13 พบวา่ ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/2 จ  านวน 

50 คน ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 4.33 , S.D. = 0.75) ซ่ึงเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ล าดบัที่ 1 คือ ดา้นประโยชน์
ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.41, S.D. = 0.75 ) ล าดบัที่ 2 คือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
( = 4.36 , S.D. = 0.74)  และล าดบัที่ 3 คือ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ( = 4.21, S.D. = 0.75) 
ตามล าดบั โดยในแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 ด้ำนประโยชน์ของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้โดยการเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ล าดบัที่ 1 คือ วิธีการน้ีท า
ให้นักเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ( = 4.50, S.D. = 0.75) ล าดบัที่ 2 
คือ นกัเรียนสามารถน าความรู้ที่ไดรั้บไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ ( = 4.44, S.D. = 0.75) และ
ล าดับสุดท้าย คือ นักเรียนได้รับการพฒันาให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ( = 4.28,            
S.D. = 0.75)  
 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ สามารถเรียงล าดบัจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ล าดบัที่ 1 คือ นักเรียนรู้จกัการคิดแกปั้ญหา
และกลา้ตดัสินใจมากขึ้น ( = 4.52, S.D. = 0.75)  ล าดบัที่ 2 คือ นักเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิด
หลายระดบั เช่น ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการคิดแกปั้ญหา  ( = 4.50, S.D. = 0.75)  ล าดบัที่ 3 
คือ นกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบตามล าดบัขั้นตอน  ( = 4.36, S.D. = 0.71) และ
ล าดบัสุดทา้ย คือ นกัเรียนมีความสนใจเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ในอนาคตมากขึ้นและใส่ใจต่อปัญหา
อนาคต ( = 4.04, S.D. = 0.75)  
 ด้ำนบรรยำกำศกำรเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ ดังน้ี  ล าดับที่ 1 คือ ครูสร้างบรรยากาศที่ดีใน          
ชั้นเรียนให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน ( = 4.26, S.D. = 0.77)  ล าดับที่ 2 คือ นักเรียนมี
ความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนนักเรียนและครู  ( =  4.22, S.D. = 0.73) และล าดับสุดทา้ย คือ
นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.16, S.D. = 0.76)  
 ส าหรับขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิด
แกปั้ญหาอนาคตและบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ สามารถสรุปประเด็นส าคญัซ่ึงเป็นขอ้สังเกตจาก
นกัเรียนในแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  ครูไดด้ าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิด 
แกปั้ญหาอนาคตตามขั้นตอน โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีการฝึกคิดวเิคราะห์และแกปั้ญหาร่วมกนั
เป็นกลุ่ม เพือ่ปลูกฝังใหน้กัเรียนไดน้ ากระบวนการคิดตามขั้นตอนอยา่งเป็นระบบน้ีไปใชต่้อไปใน
อนาคต ซ่ึงนักเรียนมีความสนใจปัญหาอนาคตมากขึ้น สังเกตไดจ้ากการที่นักเรียนมีส่วนร่วมใน              
ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นเม่ือครูได้ตั้ งประเด็นค าถามต่างๆ หลังจากมีการน าเสนอ
สถานการณ์วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มผ่านส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี
ทั้งน้ีจากขอ้เสนอแนะของนกัเรียนพบวา่ ขั้นตอนการเรียนรู้ของวิธีการสอนดงักล่าวมีส่วนจูงใจให้
นักเรียนมีโอกาสคิดและมีมุมมองในการคิดสร้างสรรคเ์พิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในขั้นที่ 4 
เป็นขั้นการระดมสมองเพือ่คน้หาวธีิแกปั้ญหา เช่น ในประเด็นเร่ือง วกิฤตการณ์มลภาวะทางอากาศ 
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ซ่ึงนกัเรียนมีวธีิการคิดแกปั้ญหาที่สะทอ้นมุมมองที่แปลกใหม่ เช่น การสร้างเคร่ืองดกักรองอากาศ
ที่สามารถปรับค่ามลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมและรถยนต์ การคิดค้นสารตั้ งต้นที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นต้น ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง         
การส่งเสริมใหน้กัเรียนไดค้ิดวเิคราะห์เพือ่หาแนวทางแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งมาก 

2. ด้ำนบรรยำกำศกำรเรียนรู้  ครูเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการสร้างบรรยากาศและด าเนิน 
กิจกรรมให้บรรลุวัต ถุประสงค์ โดยการน า เสนอ ส่ือ เ ก่ียวกับสถานการณ์วิกฤตการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และตั้งประเด็นค าถามเพือ่เช่ือมโยงใหน้กัเรียนวิเคราะห์ปัญหา
อนาคตและคิดคน้วิธีการแก้ปัญหา  จากขอ้เสนอแนะของนักเรียนพบว่า การจดัการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตท าให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เน่ืองจากครูไดเ้ปิด
โอกาสให้นักเรียนได้มีการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัมากขึ้น ท าให้เกิดมีความรู้สึกเป็น
กนัเองระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่มและในแต่ละขั้นสอน ครูใหค้  าชมเชยเพื่อเป็นการเสริมแรง ท าให้
นกัเรยนอยากตอบค าถามเพือ่ไดรั้บค าชม จึงท าใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีในชั้นเรียน ซ่ึงสังเกต
ไดว้า่ ตั้งแต่คาบที่ 5 นกัเรียนมีความเขา้ใจถึงวธีิการเรียนรูปแบบน้ีมากขึ้น 

3. ด้ำนประโยชน์กำรเรียนรู้ ครูไดด้ าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหา
อนาคต โดยใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ท าให้
นักเรียนชอบและเขา้ใจกระบวนการ จึงส่งผลให้นักเรียนชอบบรรยากาศการเรียนแบบน้ี เพราะ       
มีส่วนร่วมในการเรียนมากกว่าการเรียนแบบบรรยาย ทั้ งน้ีนักเรียนได้มีการสนทนาแสดง          
ความคิดเห็นและแลกเปล่ียนขอ้มูลเพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั  จากขอ้เสนอแนะของนักเรียน พบว่า วิธี
สอนดงักล่าวช่วยพฒันาใหน้กัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มร่วมกนัและเกิดทกัษะการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ซ่ึงสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ผูว้ิจยัสังเกตการท างานภายในกลุ่ม พบว่า 
นักเรียนจะมีการช่วยกนัแบ่งภาระงาน ร่วมมือกันเพื่อแสวงหาแนวคิดวิธีการแกไ้ขปัญหาต่างๆ     
ถือวา่เป็นการวธีิการที่ประสบความส าเร็จในการท างานเป็นทีม และเม่ือไดเ้รียนรู้จากค าตอบมากขึ้น 
ท าใหส้ามารถคน้หาวธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรคต่์อไป 

4. ดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน ในดา้นน้ีเป็นส่ิงที่ผูว้จิยัในฐานะของผูส้อนไดส้งัเกตเพิ่มเติม    
พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี มีความพยายามในการเรียนรู้ และมี
ลกัษณะความเป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นภายในชั้นเรียนจากกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ซ่ึงสังเกต
ได้จากการการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง การอธิบายให้เหตุผลต่างๆ ที่
นักเรียนตอ้งให้เกียรติยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกัน เพื่อให้ไดซ่ึ้งขอ้สรุปที่มาจากการตดัสินใจ
ร่วมกนั  
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บทที่ 5 

 

สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์               
เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช ้  
การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ซ่ึงมีแบบแผนการวจิยัเป็นแบบกลุ่มเดียวมีการสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One Group 
Pretest - Posttest Design) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต  2 . เปรียบเทียบ                
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหา
อนาคต  3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ  
ที่เรียนรายวชิา  ส 33101 สงัคมศึกษาพื้นฐาน เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
จ านวน 50 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Simple 
Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  

1. แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด
แกปั้ญหาอนาคต จ านวน 6 แผน  แผนการจดัการเรียนรู้ละ 2 คาบเรียน รวม 12 คาบเรียน ซ่ึงผ่าน
การตรวจหาค่าดชันีความสอดคลอ้งไดเ้ท่ากบั 1.00   2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  จ  านวน      
1 ฉบบั เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงผ่านการตรวจหาค่าดัชนี    
ความสอดคลอ้งไดเ้ท่ากบั  1.00  โดย   มีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหว่าง  0.32 - 0.80  ค่าอ านาจ
จ าแนก ( r)  อยู่ระหว่าง   0.25 - 0.94  และค่ าความเ ช่ือมั่น  (Reliability) ได้เท่ ากับ  0.77                      
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3. แบบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิแวดลอ้ม ตาม
องค์ประกอบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของ Treffinger, Isaken and Dorval ของนักเรียน        
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  ซ่ึงเป็นแบบวดัเชิงสถานการณ์ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น จ  านวน 3 ขอ้ ก าหนดเกณฑ ์
การใหค้ะแนนในลกัษณะของรูบริค (Rubric Scoring) ซ่ึงผ่านการตรวจหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ได้เท่ากับ 1.00 โดยค่าระดับความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.69 - 0.79  ค่าอ านาจจ าแนก (r)              
อยูร่ะหว่าง 0.21 - 0.41  และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดเ้ท่ากบั  0.85  และ 4. แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด
แกปั้ญหาอนาคต  เป็น  แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงผ่านการตรวจหาค่าดชันี
ความสอดคล้องได้เท่ากับ 1.00 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( )             
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent) และ     
การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content  analysis) โดยสามารถสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และ
ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์                         
เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช ้  
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต สามารถสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยใช้การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแก้ปัญหา
อนาคต สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 2. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 หลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหา
อนาคตสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ มี ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
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อภิปรำยผล 
จากผลการวจิยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช ้   
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต สามารถอภิปรายผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิด
แกปั้ญหาอนาคต พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานขอ้ที่ 1 ทั้งน้ี เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตนั้นเป็น
วิธีสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยผูว้ิจัยได้สร้างแผนการจัดการ เรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด
แกปั้ญหาอนาคตทั้งหมด 6 แผน (12 คาบเรียน) ทุกแผนมีขั้นตอนที่ให้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เรียนรู้ร่วมมือกนัท างานเป็นกลุ่มและแสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบตามขั้นตอนดงัน้ี  

ขั้นที่ 1 การน าสภาพการณ์อนาคตเข้าสู่ระบบการคิด ในขั้นตอนน้ีครูได้น าเสนอ
สถานการณ์เก่ียวกบัวกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยใชส่ื้อต่างๆ เช่น วีดิทศัน์ 
สารคดี ภาพน่ิง เก่ียวกับสถานการณ์ในต่างประเทศ จากนั้นใชค้  าถามเพื่อกระตุน้ให้นักเรียนคิด
จินตนาการถึงสภาพการณ์อนาคตที่จะเกิดขึ้น โดยเป็นการจ าลองถึงเหตุการณ์ดงักล่าวที่จะเกิดขึ้น
ในประเทศไทย ซ่ึงผลของการใชส่ื้อวดิีทศัน์ท  าให้นกัเรียนใหค้วามสนใจ มีส่วนร่วมในการสนทนา
ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น  

ขั้นที่ 2 การระดมสมองเพือ่คน้หาปัญหา ในขั้นตอนน้ี ครูไดใ้ห้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนั
วเิคราะห์ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากสภาพการณ์ที่ครูไดน้ าเสนอขั้นที่ 1 โดยเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นที่หลากหลากหลาย พบวา่ นกัเรียนแต่ละกลุ่มสามารถน าเสนอปัญหา
และวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาไดอ้ยา่งหลากหลาย ซ่ึงบางปัญหาที่นักเรียนไดน้ าเสนอมานั้นไม่ได้
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นที่ผูว้จิยัก าหนดโดยตรง แต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจสามารถน าไปฝึกพฒันาการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนในประเด็นอ่ืนๆ ต่อไป ดังจะเห็นได้จากแผนการจัด          
การเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองวกิฤตการณ์ภาวะโลกร้อน จากการที่ครูไดน้ าเสนอภาพยนตร์เร่ือง The day after 
tomorrow ซ่ึงเป็นฉากเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศอยา่งรุนแรงในต่างประเทศ นักเรียน
สามารถบอกปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอ้ยา่งหลากหลาย ซ่ึงมีปัญหาที่ไม่เก่ียวขอ้งกับ
ประเด็นที่ผูว้ิจยัก าหนดโดยตรง แต่เป็นผลของปัญหาที่ต่อเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
อากาศ เช่น ปัญหาภาวะสงคราม ปัญหาการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม เป็นตน้ ครูจึงช้ีแจงก าหนด
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กรอบประเด็นปัญหาใหเ้ป็นเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบัวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
แผนการจดัการเรียนรู้อ่ืนต่อไป  

ขั้นที่ 3 การสรุปปัญหาและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา ในขั้นน้ี นักเรียนแต่ละกลุ่มน า
ปัญหามาจดัล าดบัตามความส าคญั โดยก าหนดเกณฑข์ึ้นมาเพือ่ใชพ้จิารณาและตดัสินใจเลือกปัญหา
ที่ส าคญัที่สุดเพียงปัญหาเดียวเพื่อจะน าไปสู่การคิดคน้หาวิธีการแก้ไขในขั้นต่อไป ทั้งน้ีในแผน        
การจดัการเรียนรู้ที่ 1 ครูไดใ้หค้  าแนะน านกัเรียนในการเลือกก าหนดประเด็นหวัขอ้ส าคญัที่จะน ามา
เป็นเกณฑ์เพื่อใช้ตัดสินใจเลือกปัญหา ซ่ึงนักเรียนสามารถน าเกณฑ์ที่ก  าหนดดังกล่าวไปใช้ใน    
การพจิารณาตดัสินใจเลือกปัญหาที่ส าคญัในแผนการจดัการเรียนรู้อ่ืนๆ ต่อไปไดด้ว้ย  

ขั้นที่ 4  การระดมสมองหาวธีิแกปั้ญหา ในขั้นตอนน้ี ครูฝึกใหน้กัเรียนร่วมกนัคิดหาวิธีการ
แกปั้ญหาจ านวนมากที่มีความแปลกใหม่ ซ่ึงในช่วงแรกนั้นพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยดึติดกบัวิธี
แกปั้ญหาในแบบเดิมๆ เพยีงไม่ก่ีวธีิ ครูจึงใหน้กัเรียนร่วมกนับอกวธีิการแกปั้ญหาจากประสบการณ์
ของตนเองก่อน จากนั้นจึงค่อยให้นักเรียนเร่ิมคิดหาวิธีการแกปั้ญหาที่แตกต่างออกไปจากวิธีการ
เดิมๆ อยา่งอิสระใหไ้ดม้ากที่สุด ซ่ึงนกัเรียนก็มีความพยายามที่จะคิดหาวิธีการแกปั้ญหาที่แตกต่าง
ออกไปจากวธีิการเดิม ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 เร่ืองวกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า    ที่
นักเรียนสามารถบอกวิธีการแก้ปัญหาที่มีความแปลกใหม่ได้อย่างหลากหลาย เช่น การใช้
เทคโนโลยีส ารวจแหล่งน ้ าใต้ดิน ทั้ งน้ีเน่ืองจากปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้ นจากวิกฤตการณ์
ดงักล่าวอาจเป็นเร่ืองใกลต้วัจึงท าใหน้กัเรียนสามารถบอกวธีิการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งหลากหลาย 

 ขั้นที่ 5 การเลือกวธีิการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด ในขั้นตอนน้ี นกัเรียนจะเลือกวิธีการแกปั้ญหาที่
ดีที่สุด 1 วธีิ โดยร่วมกนัก าหนดเกณฑข์ึ้นมาเพือ่น ามาใชพ้จิารณาตดัสินใจเลือกวิธีการแกปั้ญหาที่ดี
ที่สุด  

และขั้นที่ 6 การน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาอนาคต จากในขั้นที่ 5 เม่ือนักเรียนเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้ 1 วิธีแล้ว นักเรียนจะต้องอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวให้ชดัเจนเป็นขั้นตอน ซ่ึงพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถเขียนอธิบายรายละเอียด
วิธีการแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้อย่างชัดเจนหรือเป็นขั้นตอน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากประสบการณ์
ความรู้ของนักเรียนที่เก่ียวเน่ืองกบัการแกปั้ญหายงัมีไม่มากพอ ครูจึงแนะน าและให้เวลานักเรียน
เพิ่มเติมในการสืบค้นขอ้มูลเก่ียวกับวิธีการแก้ไขปัญหาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท าให้นักเรียน
สามารถเขียนอธิบายวิธีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นขั้นตอนไดดี้ขึ้น ดงัเช่น แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6   
ซ่ึงเป็นแผนสุดทา้ย นักเรียนผ่านการฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการสืบคน้หาขอ้มูลและทกัษะ    
การเขียนอธิบายมากขึ้ น ท าให้นักเรียนสามารถน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้ดีกว่าแผนการจัด         
การเรียนรู้อ่ืน 
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 ทั้ งน้ีผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้การจัด             
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนไม่มากนัก เน่ืองจากเน้ือหา
ดังกล่าวเป็นเร่ืองที่นักเรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานความรู้เดิมอยู่แล้ว และการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตน้ี เป็นรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของต่างประเทศที่
ไม่ไดเ้นน้การสอนแบบบรรยายเน้ือหาแต่มุ่งให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนอยา่ง
เป็นระบบเพื่อสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทกัษะ
กระบวนการมากกว่าเน้นการสอนเน้ือหาให้แก่นักเรียน เป็นที่น่าสังเกตว่า เม่ือพิจารณาผล           
การทดสอบของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ค  าถามที่มีลักษณะคิด
วิเคราะห์บางข้อที่นักเรียนตอบผิดก่อนเรียนแต่หลังจากนักเรียนได้รับการสอนด้วยวิธีน้ีแล้ว 
นกัเรียนสามารถตอบค าถามขอ้ดงักล่าวหลงัเรียนไดถู้กตอ้ง แสดงใหเ้ห็นวา่ วธีิการดงักล่าวสามารถ
ฝึกทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได ้
สอดคล้องกับ Torrance (1974) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด
แก้ปัญหาอนาคตไวว้่า ช่วยพฒันาทักษะต่างๆ หลายด้าน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ          
การแกปั้ญหา ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  การเขียนส่ือความหมาย  
ความสามารถในการช้ีน าตนเอง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้
นกัเรียนที่ผา่นกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่สูงขึ้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริเพญ็ ยงัขาว (2549: 44-45) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
3 ที่ไดรั้บการสอนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาอนาคต พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  และมีความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

2. การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 หลงัเรียน โดยใชก้ารจดั         
การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ขอ้ที่ 2 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตมีขั้นตอนของ
การจดัการเรียนรู้อยูบ่นพื้นฐานของการมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบตัิและสร้างองคค์วามรู้ดว้ย
ตนเอง อันเป็นหลักการส าคญัของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม (Constructivism) ที่มี
แนวคิดให้ความส าคญักบันักเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยครูมีหน้าที่ใน
การกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจและตอ้งการหาค าตอบและแกปั้ญหาในสถานการณ์นั้นๆ ซ่ึง
การที่นกัเรียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเองนั้น ท าให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจและจดจ าจนน าไปสู่
การเรียนรู้ที่ย ัง่ยนืตลอดไป สอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายของ Ausubel ที่เน้น
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ความส าคญัของการเรียนรู้อยา่งเขา้ใจและมีความหมาย ซ่ึงการเรียนรู้เกิดขึ้นเม่ือนกัเรียนไดร้วมหรือ
เช่ือมโยง (Subsumme) ส่ิงที่เรียนรู้ใหม่ ซ่ึงอาจจะเป็นความคิดรวบยอด (Concept) หรือความรู้ที่
ได้รับใหม่ในโครงสร้างทางสติปัญญา (Cognitive Structure) กับความรู้เดิมที่อยู่ในสมองของ
นกัเรียน ทั้งน้ีนักเรียนจะเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารดว้ยการรับหรือดว้ยการคน้พบและวิธีที่เรียนอาจจะ
เป็นการเรียนรู้ด้วยความเขา้ใจอย่างมีความหมายหรือเป็นการเรียนรู้โดยการท่องจ าโดยไม่คิด                   
(สุรางค ์โควต้ระกูล, 2554: 216) ทั้งน้ีกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตเป็นรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนที่เนน้การระดมสมองอยา่งชดัเจนเพือ่ใหน้กัเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย ซ่ึงมีขั้นตอนที่
สามารถส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ได ้
ดงัน้ี     

ขั้นที่ 1 การน าสภาพการณ์อนาคตเขา้สู่ระบบการคิด ขั้นที่ 2 การระดมสมองเพื่อคน้หา
ปัญหา และ ขั้นที่ 3 การสรุปปัญหาและจดัล าดับความส าคญัของปัญหา ทั้งน้ีครูเป็นผูมี้บทบาท
ส าคญัในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การน าเขา้สู่บทเรียนโดยน าเสนอส่ือ
เก่ียวกบัสถานการณ์วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในต่างประเทศ เพื่อตั้งประเด็น
ค าถามเช่ือมโยงใหน้กัเรียนน าไปสู่การระบุปัญหาและคิดแกปั้ญหาอนาคต ซ่ึงครูไดมี้การเปล่ียนส่ือ
ที่ใชน้ าเสนอเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น วดิีทศัน์ สารคดี ภาพน่ิง ในแต่ละคาบเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความสนใจและจูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจต่อปัญหาในอนาคต โดยครูจะมีการตั้งประเด็น
ค าถามเก่ียวกบัประเด็นความเป็นไปไดข้องการเกิดสถานการณ์ขึ้นในประเทศไทยและร่วมกนัระดม
สมองระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงนักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นว่า สถานการณ์ที่ครูได้
น าเสนอนั้น มีโอกาสเกิดขึ้นไดใ้นประเทศไทยทั้งหมด ทั้งน้ีนกัเรียนมีการให้เหตุผลต่างๆ ที่มาจาก
พื้นฐานความรู้เดิมหรือการรับรู้ติดตามข่าวสารสถานการณ์ในช่วงนั้น เช่น กรณีการเกิดหิมะตกใน
ประเทศเมียนม่า แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจและติดตามข่าวสารต่างๆ รอบตวั
เป็นอยา่งดี จากขั้นตอนน้ีครูไดใ้หน้กัเรียนร่วมกนัระบุปัญหาอนาคตอยา่งอิสระ และมีการจดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหาเพือ่สรุปเลือกปัญหาส าคญัที่จะน ามาก าหนดเป็นประเด็นในการคิดหาวธีิการ
แกปั้ญหาในขั้นตอนต่อไป จากที่กล่าวมา จะเห็นไดว้า่ทั้ง 3 ขั้นตอนน้ี ไดส่้งผลใหเ้กิดการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคด์้านองคป์ระกอบที่ 1 คือ การเขา้ใจในส่ิงที่ทา้ทาย คือ การน าเสนอสถานการณ์
วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมผ่านส่ือต่างๆ ของครู ที่กระตุน้ให้นักเรียนเกิด   
ความสนใจต่อปัญหาอนาคต ซ่ึงนักเรียนจะเกิดความทา้ทายในการใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
คาดการณ์ปัญหาอนาคตอยา่งอิสระตามการคิดเชิงจินตนาการดว้ยกระบวนการระดมสมองเป็นกลุ่ม 
และจากการน าเสนอปัญหาอนาคตของนกัเรียน พบว่า มีทั้งประเด็นที่เก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบั
ประเด็นที่ครูไดก้  าหนด แต่เป็นประเด็นปัญหาที่มีความเช่ือมโยงหรือเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ที่ครู
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น าเสนอ ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่า การระบุปัญหาของนักเรียนนั้นจะเร่ิมจากส่ิงที่เป็นพื้นฐานหรือส่ิงที่    
ใกลต้วั 

ขั้นที่ 4 การระดมสมองเพื่อหาวิธีการแกปั้ญหาส่งผลให้เกิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ดา้นองคป์ระกอบที่ 2 คือการสร้างแนวคิด ในการด าเนินกิจกรรมขั้นน้ี ครูไดใ้หน้กัเรียนระดมสมอง
เป็นกลุ่มเพื่อร่วมกันคิดหาทางเลือกวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่แปลกใหม่ให้ได้จ  านวนมากที่สุด        
ซ่ึงเห็นไดว้่าในขั้นตอนน้ีนักเรียนมีการใชค้วามคิดสร้างสรรคอ์ยา่งชัดเจนในการแสวงหาวิธีการ
แกปั้ญหาที่ตอ้งมีทั้งความหลากหลายและความแปลกใหม่ ซ่ึงการคิดหาวิธีการแกปั้ญหาน้ีเป็นไป
อยา่งอิสระ ทั้งน้ีพบวา่ วธีิการแกปั้ญหาของนกัเรียนในช่วงแรกนั้นยงัเป็นลกัษณะวธีิการแกปั้ญหาที่
มีพื้นฐานมาจากส่ิงใกลต้วัหรือส่ิงที่เคยศึกษามา เช่น การแกปั้ญหาดว้ยลดการตดัตน้ไม ้การปลูกป่า
ทดแทน ลดปริมาณขยะดว้ยการลดใชข้ยะจ าพวกพลาสติก โฟม ซ่ึงวิธีการแกปั้ญหาดงักล่าวยงัเป็น
วิธีการแกปั้ญหาที่ไม่มีความแปลกใหม่  ทั้งน้ีครูไดใ้ชว้ิธีการให้นักเรียนบอกวิธีการแกปั้ญหาจาก
ประสบการณ์เดิมของตนเองก่อน จากนั้นค่อยให้นักเรียนคิดหาวิธีการแกปั้ญหาที่แตกต่างออกไป
จากวธีิการเดิมๆ ท าใหน้กัเรียนมีการคิดแกปั้ญหาดว้ยวธีิการที่มีความหลากหลายแปลกใหม่มากขึ้น 
สอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี (2551:254) ที่กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหา
อนาคตมีการน าองคป์ระกอบของการคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ การคิดคล่องแคล่ว 
(fluency) การคิดยดืหยุน่ (flexibility) และการคิดริเร่ิม (originality) มาใชป้ระกอบกบักระบวนการ
แกปั้ญหา ซ่ึงการคิดในลกัษณะดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
และสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการวิชาการวชิราวุธวิทยาลยั (อา้งถึงในกลัยา ตากูล, 2550) กล่าวถึง
การคิดแกปั้ญหาอนาคตวา่ เป็นการจดัการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดค้ิดหาวธีิการแกปั้ญหาที่    
แปลกใหม่ คิดอยา่งมีกระบวนการและสร้างสรรค ์ท าใหน้กัเรียนมีโอกาสพฒันาทกัษะทางความคิด
และวเิคราะห์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ เพื่อแกปั้ญหาอนัจะน าไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ด้
เป็นอยา่งดี  

ขั้นที่ 5 การเลือกวิธีการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด ในขั้นน้ีนักเรียนแต่กลุ่มจะมีการเลือกวิธีการ
แกปั้ญหาที่ดีที่สุดโดยให้คะแนนจากการสร้างเกณฑท์ี่ก  าหนดขึ้นมาและน ามาใชใ้นการพิจารณา
ตดัสินใจเลือกวธีิการแกปั้ญหาที่ดีที่สุดเพียง 1 วิธี ทั้งน้ีในคาบเรียนที่ 1-2  นักเรียนไดร่้วมกนัสร้าง
เกณฑท์ี่มีความเหมาะสมคือ เป็นวธีิการที่ปฏิบติัไดจ้ริงและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจาก
เกณฑท์ี่ก  าหนดร่วมกนัน้ี ท  าให้นักเรียนสามารถน าไปใช้พิจารณาให้คะแนนเพื่อตดัสินใจเลือก
วธีิการแกปั้ญหาในคาบเรียนคร้ังต่อไป การด าเนินกิจกรรมในขั้นน้ีมีความสอดคลอ้งและส่งผลให้
เกิดการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคด์า้นองคป์ระกอบที่ 3 คือการเตรียมปฏิบตัิการ คือ เม่ือนักเรียน
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เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้แล้วก็จะไปสู่การปฏิบติัตามขั้นตอนการแก้ปัญหาดังกล่าวใน       
ขั้นต่อไป 

และขั้นที่ 6 การเสนอวิธีการแกปั้ญหาอนาคต  ครูได้ด าเนินกิจกรรม โดยให้นักเรียนน า
วิธีการแก้ปัญหาที่เลือกจากในขั้นที่ 5 มาเขียนอธิบายรายละเอียดอย่างเป็นขั้นตอนแล้วน าเสนอ 
หน้าชั้นเรียน ซ่ึงในคาบเรียนแรกๆ นั้น พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยงัมีการอธิบายรายละเอียดของ
วธีิการแกปั้ญหาเป็นขั้นตอนไดไ้ม่ชดัเจน ทั้งน้ีครูไดใ้หค้  าแนะน าและให้เวลานักเรียนในการศึกษา
คน้ควา้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพิม่เติม เพือ่น าขอ้มูลมาใชป้ระกอบการเขียนอธิบายรายละเอียดขั้นตอน
วธีิการแกปั้ญหา  สงัเกตไดว้า่ เม่ือนกัเรียนมีการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และไดฝึ้กทกัษะ
ในการเขียนเรียบเรียงมากขึ้นในช่วงคาบเรียนสุดทา้ย ท าให้นักเรียนมีการน าเสนอขอ้มูลวิธีการ
แก้ปัญหาอนาคตอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์   
ดา้นองคป์ระกอบที่ 4 คือการวางแผนแนวปฏิบตัิ นกัเรียนจะตอ้งน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาอยา่งเป็น
ระบบ 

เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าหลงัเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียรายดา้นสูงกว่าก่อนเรียน
ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านการเขา้ใจส่ิงที่ทา้ทายที่นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนอยูใ่น
ระดบัสูงซ่ึงสอดคล้องกับขั้นที่ 1 การน าสภาพการณ์อนาคตเขา้สู่ระบบการคิด ขั้นที่ 2 การระดม
สมองเพื่อค้นหาปัญหา และขั้นที่ 3 การสรุปปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ของ        
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ทั้ง 3 ขั้นตอน
ดงักล่าวน้ี เป็นช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ที่นกัเรียนไดมี้การระดมสมองใชค้วามคิดสร้างสรรค์
ในการคาดเดาและจินตนาการถึงสภาพปัญหาอนาคตอยา่งอิสระเต็มที่ ซ่ึงนักเรียนร่วมท ากิจกรรม
เป็นอย่างดี สามารถน าเสนอปัญหาอนาคตที่น่าสนใจได้อย่างหลากหลาย พบว่าหลายปัญหาที่
นักเรียนน าเสนอนั้ นเป็นปัญหาที่อยู่นอกกรอบที่ผูว้ิจ ัยก าหนด อีกทั้ งยงัเป็นช่วงที่นักเรียนให ้     
ความสนใจในการท ากิจกรรมมากกวา่ขั้นอ่ืนๆ เน่ืองจากในกิจกรรมช่วงน้ีครูมีการน าเขา้สู่บทเรียน
ดว้ยการน าเสนอสภาพวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยผ่านส่ือต่างๆ และมี           
การสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นตอบค าถาม ท าให้บรรยากาศภายในชั้นเรียนเป็นไปด้วย       
ความสนุกสนาน สอดคล้องกับ Davis (1973:74) ที่ไดเ้สนอแนวทางเก่ียวกบัการสอนแก้ปัญหา     
อย่างสร้างสรรคไ์วว้่า ให้สอนให้เกิดจินตนาการหรือใช้เทคนิคการสอนเชิงสร้างสรรค์ ให้เด็ก
เรียนรู้การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคด์้วยการกระท าและสอนให้เด็กเรียนรู้วิธีระดมสมอง และใน    
ดา้นการวางแผนแนวปฏิบตัิ ซ่ึงเป็นดา้นที่นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุดแต่ก็ยงัไดรั้บการพฒันา
ให้มีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในขั้นที่ 6 การเสนอวิธีการ
แกปั้ญหาอนาคต ของกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต ซ่ึงในขั้นน้ี
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นักเรียนจะตอ้งน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาอนาคตอย่างเป็นระบบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอธิบาย
รายละเอียดและน าเสนอเป็นขั้นตอนอยา่งชดัเจน แต่เน่ืองจากนักเรียนส่วนใหญ่ยงัมีความรู้พื้นฐาน
ประสบการณ์ในเร่ืองของการแกปั้ญหาไม่มากพอประกอบกบันักเรียนยงัขาดทกัษะในการเขียน
อธิบายรายละเอียด จึงท าใหก้ารพฒันาในดา้นน้ียงัมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงครูจ าเป็นตอ้ง
พฒันาให้นักเรียนมีการแสวงหาความรู้และรู้จกัสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซ่ึงก็จะมีส่วน
ช่วยใหพ้ฒันาทกัษะในส่วนน้ีของนกัเรียนไดม้าก สอดคลอ้งกบั Torrance (1974:203) ที่ไดก้ล่าวว่า 
การฝึกกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตตอ้งใชท้ั้งภาษาพูดและภาษาเขียนตลอดเวลา ดงันั้นจึงเป็น
การพฒันาทกัษะการพดูและการเขียนในการส่ือความหมายที่ถูกตอ้งและชดัเจน ดว้ยเหตุผลที่กล่าว
มาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตสามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิด             
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวินี  บุญธิมา (2553:116) ที่จัด
กิจกรรมแนะแนวด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  ผลปรากฏว่า 
คะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังการเขา้ร่วมกิจกรรม    
แนะแนวด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ในด้านความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดยดืหยุน่ และความคิดริเร่ิม สูงขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่มี ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ดา้นประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากเป็น
ล าดบัที่ 1 เน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตนั้น เป็น
กระบวนการที่ให้นักเรียนไดรั้บรู้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต และคิดหาวธีิการแกปั้ญหาอยา่งหลากหลาย แปลกใหม่ แลว้ตดัสินใจเลือกวิธีการแกปั้ญหา
ที่ดีที่สุดเพือ่น ามาใช ้ซ่ึงจากขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาอนาคตดงักล่าว
น้ี นักเรียนท าให้นักเรียนได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก และมีการฝึกทกัษะ
การคิดอยา่งตามระบบอยา่งเป็นขั้นตอน ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนนั้นมีการสอดแทรกและปลูกฝังทกัษะ
ต่างๆ ที่ส าคญัให้กบันักเรียน เช่น ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ทกัษะ
การใหเ้หตุผล ทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม เป็นตน้ ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีลว้นเป็นทกัษะที่นักเรียนสามารถ
น าไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบั Torrance (1974) ที่ไดอ้ธิบาย
ถึงประโยชน์ของการคิดแกปั้ญหาอนาคตไวว้่า ช่วยให้นักเรียนพฒันาทกัษะในการคิดต่างๆ เช่น 
ทกัษะวเิคราะห์ ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และทกัษะการคิดสร้างสรรค ์และดา้นที่นักเรียนมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากเป็นล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
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สภาพหอ้งเรียนที่มีอุปกรณ์และส่ือจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนยงัไม่ครบถว้น ประกอบ
กบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตนั้นเป็นกระบวนการขั้นตอนที่เน้นการฝึก
ทกัษะการคิดเป็นส าคญั ซ่ึงในการด าเนินกิจกรรมการสอนแต่ละคร้ังนั้นตอ้งใชร้ะยะเวลานานเพื่อ
เอ้ือให้นักเรียนเกิดการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์อย่างอิสระ ครูจึงจ าเป็นตอ้งจดัหาส่ือที่น่าสนใจหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด     
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ อารี  รังสินันท์ (2534:98) ที่ได้เสนอแนวคิด
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพือ่พฒันาการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์วว้่า ควรส่งเสริมให้เด็ก
เรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต ซักถาม กระตุน้ให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็น 
คน้หาค าตอบและลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์                     
เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช ้   
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดข้อ้คน้พบที่ไดจ้ากการน า
การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตเพื่อส่งเสริมให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนักเรียนสูงขึ้น ซ่ึงพบว่า การจดัการเรียนรู้ดงักล่าว สามารถ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน ตลอดจนความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต       
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้เสนอขอ้เสนอแนะของการน าผลการวิจยัไปใช้และ
ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำไปใช้ 

1. จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตพบวา่ มีการใชเ้วลา 
ค่อนขา้งมากในการด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอน ดังนั้นครูควรมีการอธิบายเก่ียวกับขั้นตอน       
การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตก่อนเรียนอยา่งชดัเจนและจดัการเวลาให้ดี เพื่อให้
นกัเรียนเกิดความเขา้ใจและสามารถท ากิจกรรมแต่ละขั้นตอนไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนด 
 



105 

 

 

2. ในการด าเนินกิจกรรมขั้นแรก ครูควรเตรียมส่ือหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี               
ความหลากหลายและแปลกใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนมีความคิดริเร่ิม
อยากจะเรียนรู้และแกปั้ญหาเพือ่น าไปสู่การคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นขั้นตอนต่อไป 

3. จากการจดักิจกรรมในขั้นการน าเสนอวธีิแกปั้ญหาอนาคตพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ยงั 
เขียนน าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นขั้นตอนไดไ้ม่ดีนกั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
ประสบการณ์ความรู้ของนกัเรียนยงัมีไม่มากพอ ครูควรใหเ้วลานกัเรียนเพิม่เติมในการสืบคน้ขอ้มูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
 
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการน าการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต ไปใชเ้พื่อพฒันา           
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ในเน้ือหาอ่ืนๆ ของรายวชิาสงัคมศึกษา เช่น ปัญหาวฒันธรรม ปัญหา
สงัคมไทย ปัญหาทางเศรษฐกิจ  
 2. ควรมีการน าการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตไปใชเ้พื่อพฒันา
ทกัษะการคิดดา้นอ่ืนๆ เช่น ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ทกัษะการใหเ้หตุผล  
 3. ควรมีการน าการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตไปใชเ้พื่อพฒันา
สมรรถนะและคุณลักษณะต่างๆ ของนักเ รียน เช่น ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต                   
ความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมัน่ในการท างาน  
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ภำคผนวก ก 
รำยช่ือผู้เช่ียวชำญ 
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รำยช่ือผู้เช่ียวชำญในกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
1.  อาจารย ์ดร.อนนั  ป้ันอินทร์   อาจารยป์ระจ าภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
      สาขาวชิาการสอนสงัคมศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

    ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาสงัคมศึกษา                      
                                                       (ส่ิงแวดลอ้ม) 

2.  อาจารย ์ดร.ชยัรัตน์  โตศิลา   อาจารยป์ระจ าภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
      สาขาวชิาการสอนสงัคมศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
      ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนสงัคมศึกษา 
3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณวร์ี  บุญคุม้ อาจารยป์ระจ าภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา
      คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
      ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
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ภำคผนวก ข 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยใช ้         
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต (วกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า) 

 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

 แบบวัดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เ ร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 
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แผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
 

(โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้โดยด้วยกระบวนกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม    โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม 
รำยวิชำ ส33101 สังคมศึกษำพืน้ฐำน                     ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  ภำคเรียนที่  1 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม                     จ ำนวน  12  คำบ 
เร่ือง  วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรน ้ำ             จ ำนวน   2   คำบ 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 ส5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ ก่อให้เ กิด            
การสร้างสรรคว์ฒันธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
การพฒันาที่ย ัง่ยนื 
 
ตัวช้ีวัด 
 ม.4-6/1  วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของประเทศไทยและโลก 

ม.4-6/3     ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่าง  ๆของโลก 
ม.4-6/4  อธิบายการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มในการสร้างสรรค์วฒันธรรม อนัเป็น

เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินทั้งในประเทศและโลก 
ม.4-6/5 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 
  
ควำมเข้ำใจที่คงทน 

วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบนัเป็นผลมาจาก    
การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรและการใช้เทคโนโลยทีี่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดมลภาวะและ   
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติที่รุนแรง 
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. นกัเรียนสามารถระบุปัญหาวกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า 
2. นกัเรียนสามารถบอกสาเหตุของวกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า 
3. นกัเรียนสามารถบอกผลกระทบจากวกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า 
4. นกัเรียนสามารถเสนอแนวทางการแกปั้ญหาวกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า 

 
สำระกำรเรียนรู้ 

1. สถำนกำรณ์ทรัพยำกรน ้ำ 
ปัญหาการขาดแคลนน ้ า เน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการเพิม่ขึ้นของจ านวน 

ประชากรในประเทศต่างๆ ท าใหค้วามตอ้งการน ้ าทวสูีงขึ้น หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัตก
เฉียงใตป้ระสบปัญหาเร่ืองน ้ าที่ใชใ้นการอุปโภคบริโภคที่มีไม่เพียงพอและคุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน 
เช่น ประเทศบาห์เรน ประชากรในทวีปแอฟริกากว่า 200 ลา้นคน ก าลงัประสบกบัภาวะขาดแคลน
น ้ าที่รุนแรง จนกระทัง่น าไปสู่สงครามแยง่ชิงน ้ า เช่น ในประเทศเอธิโอเปียและซูดาน ประเทศที่
ก  าลังพฒันาส่วนใหญ่มีการใช้น ้ าในขั้นตอนการผลิตในปริมาณที่สูง และมีการปล่อยน ้ าเสียที่มี
สารเคมีปนเป้ือนลงในแม่น ้ าล าคลอง ท าใหเ้กิดมลพษิไม่สามารถน าน ้ ามาใชใ้นการอุปโภคบริโภค
ได ้เช่น แม่น ้ าไรน์และแม่น ้ าดานูบในทวปียโุรป 

2. สำเหตุกำรเกิดวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรน ้ำ 
2.1 ความตอ้งการใชน้ ้ าเพิม่ขึ้น เน่ืองมาจากการเพิม่ขึ้นของประชากรโลก การขยาย 

ตวัของอุตสาหกรรม การขยายพื้นที่การเกษตร 
2.2 การขาดระบบบ าบดัและควบคุมการทิ้งของเสีย  

3. ผลกระทบจำกวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรน ้ำ 
 3.1  ส่งผลต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเช้ือโรค 
           3.2  ส่งผลต่อการเกิดปัญหามลพษิต่อดิน น ้ า และอากาศ 
           3.3  สูญเสียทศันียภาพทางธรรมชาติ 
           3.4  เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ            
 3.5  เกิดการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศในระยะยาว 

4. แนวทำงกำรแก้ปัญหำวิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรน ้ำ 
4.1   การบ าบดัน ้ าเสีย น ้ าจากภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม เป็น 

การฟ้ืนฟูคุณภาพน ้ าก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบจากการเกิดน ้ าเสีย 
นอกจากน้ีน ้ าเสียที่ไดรั้บการบ าบดัแลว้ อาจน ากลบัมาใชใ้หม่ไดเ้ป็นการประหยดัน ้ าอีกวธีิหน่ึง 
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4.2   มีการวางแผนพฒันาแหล่งน ้ า ปรับปรุงการด าเนินงานดา้นการอนุรักษแ์ละพฒันา 
แหล่งน ้ าใหมี้ระบบ ประสานงานและปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ       

4.3   ประชาชนมีส่วนร่วมใหก้ารรักษาสภาพแหล่งน ้ า ดว้ยการงดทิ้งขยะและส่ิงปฏิกูล 
ลงในแหล่งน ้ า 

                                 
สมรรถนะส ำคญั 

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 
ทักษะ/ กระบวนกำร 
 การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมัน่ในการท างาน 

 
ภำระ/ ช้ินงำน 
 ใบงานที่ 1 เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า 
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กำรวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตกำรวัด วิธีกำร เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 

ด้ำนทักษะควำมรู้ 
- วกิฤตการณ์ 
ทรัพยากรน ้ า 

- สาเหตวุกิฤตการณ์
ทรัพยากรน ้ า 

- ผลกระทบจาก
วกิฤตการณ์  
ทรัพยากรน ้ า 

- แนวทางการแกปั้ญหา
วกิฤตการณ์ทรัพยากร
น ้ า 
 

 
 
 
 
 

การตรวจใบงาน 
เร่ือง วกิฤตการณ์
ทรัพยากรน ้ า 

 
 
 
 
 

แบบประเมินใบงาน 
เร่ือง วกิฤตการณ์
ทรัพยากรน ้ า 

 
ครู 

ด้ำนทักษะ/ กระบวนกำร 
การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

 

การตรวจใบงาน          
เร่ือง วกิฤตการณ์
ทรัพยากรน ้ า 

การตรวจใบงาน 
เร่ือง วกิฤตการณ์
ทรัพยากรน ้ า 

ครู 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  มุ่งมัน่ในการท างาน 

 

การสงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม ครู 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
คำบที่ 1 

ขั้นที่ 1 กำรน ำสภำพกำรณ์อนำคตเข้ำสู่ระบบกำรคดิ  
1. ครูน าเสนอสถานการณ์ภาวะขาดแคลนน ้ าในทวปีแอฟริกาเป็นคลิปวดีีโอ   

ความยาวประมาณ 3-4  นาที จากนั้นนักเรียนพิจารณาสถานการณ์ที่ก  าหนดและร่วมกนัสนทนา
ตอบค าถามดงัน้ี 

1.1  สถานการณ์ดงักล่าวเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร 
1.2  สถานการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ แอฟริกาก าลงัเผชิญกบัวกิฤตการณ์ 

เร่ืองใด 
1.3  นกัเรียนเคยพบเห็นสถานการณ์ดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร 
1.4  นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรต่อสถานการณ์ดงักล่าว    

(พิจารณาจากค าตอบของนักเรียน) 
2.  ครูเช่ือมโยงความรู้จากค าตอบของนกัเรียนเขา้สู่เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า 
3. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน แบบคละความสามารถ จากนั้น 

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าวในประเด็นดงัน้ี 
3.1  สถานการณ์ดงักล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือไม่ อยา่งไร  
3.2  หากสถานการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทยจะเป็นอยา่งไร  

โดยตอบค าถามลงในใบงาน เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า ในขั้นตอนที่ 1  
ขั้นที่ 2  กำรระดมสมองเพื่อค้นหำปัญหำ  (การเข้าใจส่ิงท่ีท้าทาย)    

4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัพจิารณาสถานการณ์ดงักล่าวและวเิคราะห์ถึงปัญหา 
ที่จะเกิดขึ้ นในอนาคตและระบุประเด็นปัญหาพร้อมทั้ งวิเคราะห์สาเหตุลงในใบงานที่  1             
เร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า ในขั้นตอนที่ 2  จากนั้นให้นักเรียนอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน
ภายในชั้นเรียน โดยให้ตวัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาในอนาคตหน้าชั้นเรียน  
(Obj.1, Obj.2) 

ขั้นที่ 3 กำรสรุปปัญหำและจัดล ำดับควำมส ำคญัของปัญหำ (การเข้าในส่ิงท่ีท้าทาย) 
5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัพจิารณาประเด็นปัญหา โดยน าประเด็นปัญหา 

ทั้งหมดมาจ าแนกและจดัล าดบัความส าคญั จากนั้นเลือกประเด็นปัญหาที่ส าคญัที่สุดเพียง 1 ปัญหา 
เป็นประเด็นส าหรับคน้หาวธีิแกไ้ข พร้อมทั้งระบุเหตุผลลงในใบงานเร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า 
ในขั้นตอนที่ 3 
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6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัพจิารณาประเด็นปัญหาที่ไดเ้ลือกมา จากนั้น 
วิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหาดงักล่าวและเขียนสรุปเป็นแผนผงัความคิดลงในใบงานที่ก  าหนด 
(Obj.3)  
 
คำบที่ 2 
 ขั้นที่ 4 กำรระดมสมองเพื่อหำวิธีแก้ปัญหำ (การสร้างแนวคิด) 

7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมสมองเพือ่เสนอวธีิการแกปั้ญหาจากประเด็น 
ปัญหาที่เลือกไวใ้ห้ได้มากที่สุดและเป็นวิธีการที่แปลกใหม่ ทั้ งน้ีให้เป็นไปอย่างอิสระไม่มี            
การประเมินความเหมาะสมหรือถูกผิด จากนั้ นระบุวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ลงในใบงานเร่ือง 
วกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า ในขั้นตอนที่ 4 (Obj.4) 

ขั้นที่ 5 กำรเลือกวธีิกำรแก้ปัญหำที่ดีทีสุ่ด (การเตรียมปฏิบัติการ) 
8. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์ถึงขอ้ดี - ขอ้เสีย ของวธีิการแกปั้ญหา 

แต่ละวธีิ โดยสรุปลงเป็นตารางลงในใบงานเร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า ในขั้นตอนที่ 5 
9. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกวธีิการแกปั้ญหา พร้อมทั้ง 

ใหน้ ้ าหนกั และระบุเกณฑใ์นการคดัเลือกวธีิการแกปั้ญหาลงในใบงานเร่ือง วิกฤตการณ์ทรัพยากร
น ้ า ในขั้นตอนที่ 5 

10.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเกณฑท์ี่ก  าหนดมาใชพ้จิารณาคดัเลือกวธีิการแกปั้ญหาที่ 
เหมาะสมที่สุดมาเพยีง 1 วธีิ   

ขั้นที่ 6 กำรน ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำอนำคต (การวางแผนแนวปฏิบัติ) 
11.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าวธีิการแกปั้ญหาที่เหมาะสมที่สุดที่ไดจ้ากการคดัเลือกไว ้ 

มาร่วมกนัอภิปรายก าหนดขั้นตอนในการแกปั้ญหาพร้อมทั้งระบุผลที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนลงใน
ใบงานเร่ือง  วกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า ในขั้นตอนที่ 6 

12.  ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอขั้นตอนของวธีิการแกไ้ขปัญหาและผลที่ 
เกิดขึ้นจากการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์นา้ชั้นเรียน  

13.  นกัเรียนร่วมกนัสนทนาแสดงความคิดเห็นถึงการน าเสนอผลงานของแต่ละ 
กลุ่มหนา้ชั้นเรียน จากนั้นร่วมกนัสรุปสาระส าคญัเก่ียวกบัวกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า 
 
ส่ือกำรเรียนรู้ 

1. วดิีทศัน์สถานการณ์ขาดแคลนน ้ าในทวปีแอฟริกา 
2. ใบงานเร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรน ้ า 
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บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

ผลกำรสอน 
- นกัเรียนมีส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการตอบค าถามแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งดี และ 

สามารถระบุปัญหาอนาคตไดอ้ยูใ่นกรอบประเด็นที่ครูก าหนดมากขึ้น เช่น ปัญหาสัตวน์ ้ าบางชนิด
สูญพนัธุ ์ปัญหาความแหง้แลง้  

- นกัเรียนมีการใหเ้หตุผลในการเลือกและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาไดดี้ขึ้น 
- นกัเรียนบางกลุ่มสามารถบอกวธีิการแกปั้ญหาไดจ้  านวนมากขึ้น แต่เป็นวธีิแกปั้ญหา 

แบบเดิมที่ยงัขาดความแปลกใหม่ 
- การท ากิจกรรมในขั้นการเลือกวธีิการแกปั้ญหาใชเ้วลานอ้ยลง 
- นกัเรียนมีการเลือกวธีิการแกปั้ญหาที่น่าสนใจแต่ยงัขาดทกัษะการเขียนอธิบายรายละเอียด 

 
ปัญหำหรืออปุสรรค 
 นกัเรียนมีเวลาค่อนขา้งนอ้ยส าหรับการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้เพือ่น ามาเขียนอธิบาย
รายละเอียดวธีิการแกปั้ญหา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ครูมีการมอบหมายใหน้กัเรียนใชเ้วลานอกหอ้งเรียนในการสืบคน้ขอ้มูล 
 
 

          รุจิเรข  ฉอยทิม 
                      4  สิงหาคม 2559 
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ใบงำน 
เร่ือง  วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรน ้ำ 

 
ค ำช้ีแจง   

ใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน และท ากิจกรรมแต่ละขั้นตอนตามที่ก  าหนด
ในใบงานน้ีใหค้รบทุกขั้นตอน 
 

ขั้นที่ 1 กำรน ำสภำพกำรณ์อนำคตเข้ำสู่ระบบกำรคดิ  
1. จากสถานการณ์ภาวะขาดแคลนน ้ าในทวปีแอฟริกาที่ครูน าเสนอ นกัเรียนคิดวา่  

1.1 สถานการณ์ดงักล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

1.2  หากสถานการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทยจะส่งผลอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ขั้นที่ 2 กำรระดมสมองเพื่อค้นหำปัญหำ (การเข้าในส่ิงท่ีท้าทาย) 
ปัญหำ สำเหตุ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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ขั้นที่ 3 กำรสรุปปัญหำและจัดล ำดับควำมส ำคญัของปัญหำ (การเข้าในส่ิงท่ีท้าทาย) 
 

ปัญหา เหตุผล 
อนัดบั 1 
 

 

อนัดบั 2 
 

 

อนัดบั 3 
 

 

อนัดบั 4 
 

 

อนัดบั 5 
 

 

 
สรุป  ปัญหาส าคญัที่สุดที่ตอ้งแกไ้ขคอื................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลกระทบจาก
ปัญหาดงักล่าว 
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ขั้นที่ 4 กำรระดมสมองเพื่อหำวิธีแก้ปัญหำ  (การสร้างแนวคิด) 
 

ที่ วิธีกำรแก้ปัญหำที่แปลกใหม่ 

1  
2  
3  
4  
5  

 
ขั้นที่ 5 กำรเลือกวธีิกำรแก้ปัญหำที่ดีทีสุ่ด (การเตรียมปฏิบัติการ) 

5.1 วเิคราะห์ขอ้ดี - ขอ้เสีย ของวธีิการแกปั้ญหาแต่ละวธีิ 
ที่ วิธีกำรแก้ปัญหำ ข้อดี ข้อเสีย 
1    
2    
3    
4    
5    

 
5.2 เกณฑท์ี่น ามาใชพ้จิารณาในการเลือกวธีิการแกปั้ญหา 

แนวทำง 
กำรแก้ปัญหำ 

เกณฑ์ รวม  
คะแนน 1 2 3 4 5 

1       
2       
3       
4       
5       
 

จากการพจิารณาวธีิการแกปั้ญหาโดยใชเ้กณฑด์งักล่าวแลว้ สรุปไดว้า่ วธีิการแกปั้ญหาที่
เหมาะสมที่สุดคือ................................................................................................................................ 
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ขั้นที่ 6 กำรน ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำอนำคต (การวางแผนแนวปฏิบัติ) 
 

สรุปไดว้า่   ปัญหาที่ส าคญัคือ................................................................................................ 
สามารถแกไ้ขไดโ้ดย........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  
 
 
 
 
 
 

ผลทีไ่ด้รับ 
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แบบประเมินกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มที่...................... 

ที่ ช่ือ – สกลุ 

รำยกำรประเมิน 

รวม 
กำรเข้ำใจ          
ส่ิงที่ท้ำทำย 

กำรสร้ำง   
แนวคดิ 

กำรเตรียม
ปฏิบัติกำร 

กำรวำงแผน        
แนวปฏิบัติ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
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เกณฑ์กำรประเมนิกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ใบงำนเร่ือง วกิฤตกำรณ์ทรัพยำกรน ้ำ 

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

3 (มำก) 2 (ปำนกลำง) 1 (น้อย) 

1) การเขา้ใจส่ิงที่      
ทา้ทาย  
 

ระบุประเด็นปัญหา
ส าคญัไดถู้กตอ้ง
ชดัเจน  

ระบุประเด็นปัญหาได้
ถูกตอ้ง แต่ไม่ชดัเจน 

ระบุประเด็นปัญหา   
ไดไ้ม่ถูกตอ้ง 

2) การสร้างแนวคิด   มีวธีิการแกปั้ญหาที่
แปลกใหม่มากกวา่     
5 วธีิ 

มีการแกปั้ญหาที่
แปลกใหม่ อยา่งนอ้ย 
3-4  วธีิ 

มีการแกปั้ญหาที่
แปลกใหม่นอ้ยกวา่     
3 วธีิ 

3) การเตรียม
ปฏิบตัิการ 

เลือกวธีิการแกปั้ญหา
ที่สามารถปฏิบตัิได้
จริงและแกปั้ญหาได้
อยา่งย ัง่ยนื 

เลือกวธีิการแกปั้ญหา
ที่สามารถปฏิบตัิได้
จริงแต่ไม่สามารถ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 

เลือกวธีิการแกปั้ญหา
ที่ไม่สามารถปฏิบติัได้
จริง 

4) การวางแผนแนว
ปฏิบตัิ   
 

แสดงขั้นตอน         
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน สามารถน าไป
ปฏิบตัิไดจ้ริง 

แสดงขั้นตอน         
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน แต่สามารถ
น าไปปฏิบตัิไดจ้ริง
เพยีงบางส่วน 

แสดงขั้นตอนการ
แกปั้ญหาไดไ้ม่ชดัเจน
ไม่สามารถน าไป
ปฏิบตัิไดจ้ริง 

 
ระดบัเกณฑก์ารประเมินของแบบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 - 3.00  คะแนน หมายถึง การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัสูง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 - 2.49  คะแนน หมายถึง การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.49  คะแนน หมายถึง การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัต ่า 
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มที่...................... 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รำยกำร 

รวม 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นใน            
กำรท ำงำน 

3 2 
 
1 
 

3 2 1 

         

         

         

         

         

         

 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
5 – 6  ดี 
3 – 4 พอใช ้
1 – 2 ปรับปรุง 
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เกณฑ์กำรประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

รำยกำร 
ระดับคุณภำพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ใฝ่เรียนรู้ 
 

สามารถแสวงหาขอ้มลู
จากแหล่ง เรียนรู้ต่าง ๆ 
และน าเสนอขอ้มลูดว้ย
การใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ 
ประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู้ และมี   การบนัทึก
ความรู้และสรุปเป็นองค์
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ได้
เป็นอยา่งดี 

สามารถแสวงหาขอ้มลูจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และ
น าเสนอขอ้มลูดว้ยการใช้
ส่ือประเภทต่าง ๆ ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ และมี
การบนัทึกขอ้ความรู้และ
สรุปเป็นองคค์วามรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์  

สามารถแสวงหาขอ้มลู
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
และสามารถน าเสนอ
ขอ้มลูดว้ยการใชส่ื้อ
ประเภทต่าง ๆ ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

มุ่งมัน่ในกำรท ำงำน มีความตั้งใจรับผดิชอบ
ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
และให้ความร่วมมือใน
การท างานกลุ่มจน
ประสบความส าเร็จเป็น
อยา่งดี 

มีความตั้งใจ รับผดิชอบต่อ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย และ
ให้ความร่วมมือใน         
การท างานกลุ่มเป็น
บางคร้ัง 

มีความตั้งใจรับผดิชอบ
ต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย แต่ไม่ให้
ความร่วมมือใน         
การท างานกลุ่ม 
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แบบประเมินสมรรถนะส ำคญั 
กลุ่มที่...................... 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

รำยกำร 

รวม 
ควำมสำมำรถ   
ในกำรคดิ 

ควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปัญหำ 

3 2 1 3 2 1 

         

         

         

         

         

         

         

 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
5 – 6  ดี 
3 – 4 พอใช ้
1 – 2 ปรับปรุง 
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เกณฑ์กำรประเมนิสมรรถนะส ำคญั 
 

รำยกำร 
ระดับคุณภำพ 

ดีมำก (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
ความสามารถในการคิด สามารถคิดเพ่ือน าไปสู่

การสร้างองคค์วามรู้ และ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจน
น าความรู้ไปประยกุตใ์ช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

สามารถคิด เพ่ือน าไปสู่
การสร้างองคค์วามรู้ และ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

สามารถคิด เพ่ือน าไปสู่
การสร้างองคค์วามรู้ แต่
ไม่สามารถตดัสินใจได ้

ความสามารถใน               
การแกปั้ญหา 

สามารถระบุปัญหาและ
คิดหาวิธีการแกปั้ญหาท่ี
แปลกใหม่ น าไปปฏิบติั
ไดจ้ริงและแกปั้ญหาได้
อยา่งย ัง่ยนื 

สามารถระบุปัญหาและ
คิดหาวิธีการแกปั้ญหาท่ี 
น าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

สามารถระบุปัญหาและ
คิดหาวิธีการแกปั้ญหา
ได ้

 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
5 – 6  ดี 
3 – 4 พอใช ้
1 – 2 ปรับปรุง 
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1. สถานการณ์ภูเขาไฟประทุในประเทศอินโดนีเซียส่งผลใหเ้กิดปัญหาวกิฤตการณ์  
    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหลายเร่ืองยกเว้น ขอ้ใด  

1.  ดินเส่ือมคุณภาพ        
2.  อากาศเป็นพษิ   
3.  แหล่งน ้ าเป็นพษิ     
4.  พื้นที่ป่าถูกท าลาย 
 

2. การผลิตถ่านหินที่สูงขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อใหเ้กิดปัญหาวกิฤตการณ์  
    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มที่ส าคญัขอ้ใดมำกที่สุด 
    1.  ฝนกรด      
 2.  ภาวะภยัแลง้   
 3.  อุณหภูมิสูงขึ้น     
 4.  ดินเส่ือมโทรม 
 

3. ปัญหาเก่ียวกบัวกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของโลกในปัจจุบนัมีสาเหต ุ
    ส าคญัที่สุดมาจากขอ้ใด  

1. ภยัธรรมชาติ          
2. การเพิม่จ  านวนประชากร  
3.  การขยายตวัทางเศรษฐกิจ    
4.  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี

 

4. ประเทศต่างๆ ควรด าเนินมาตรการอยา่งไรจึงจะดีที่สุดในการช่วยลดปัญหาวกิฤตพลงังานที่ก  าลงั  
     จะเกิดขึ้น   

1.  ส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวยีน   
2.  ออกกฎหมายควบคุมการใชพ้ลงังาน   
3.  ปรับขึ้นราคาเพือ่ลดปริมาณการใชล้ง 
4.  เพิม่ก าลงัการผลิตใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน -  หลังเรียน 
เร่ือง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 
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5. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดปัญหาดินเส่ือมโทรม  
 1.  การท านาเกลือ                
 2.  การท าไร่นาสวนผสม  
 3.  การเผาซากพชืภายหลงัฤดูเก็บเก่ียว 
 4.  การปลูกพชืชนิดเดียวติดต่อกนัเป็นเวลานาน 
 

6. ขอ้ใดมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดปัญหาวกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มน้อยที่สุด  
1. เมือง D มีการท าเกษตรแบบดั้งเดิม              
2. เมือง B มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม      
3. เมือง A มีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นหลายแห่ง 
4. เมือง C มีการพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งที่ทนัสมยั 
 

7. ขอ้ใดก่อใหเ้กิดวกิฤตการณ์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มที่ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งมำกที่สุด  
     1.  การเพิม่ขึ้นของปริมาณขยะในประเทศญี่ปุ่ น 
     2.  การเพิม่ขึ้นของอุตสาหกรรมป่าไมใ้นภูมิภาคเอเชีย 
 3.  การใชน้ ้ ากนัอยา่งฟุ่มเฟือยของประชาชนในทวปีอเมริกาเหนือ 
 4.  การแพร่กระจายของก ามะถนัและไนโตรเจนไดออกไซดจ์ากโรงงานอุตสาหกรรมของ  
         ภูมิภาคยโุรปตะวนัออก       
  
8. “ยโุรป..แชมเป้ียนอุณหภูมิโลกร้อน และในอนาคตอาจจะไม่มีฤดูหนาว…”  สถานการณ์ขอ้ใด 
     มีความสมัพนัธก์บัขอ้ความดงักล่าว  

1. กระแสน ้ าอุ่นเปล่ียนทิศทาง      
2. มีการใชพ้ลงังานความร้อนมากขึ้น    
3. พายลูุกเห็บและฝนตกหนกัในทวปียโุรป 
4. อุตสาหกรรมและเทคโนโลยมีีความกา้วหนา้ 

 

9. กฎหมายขอ้ใดมีส่วนเก่ียวขอ้งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
1. พธีิสารเกียวโต                  
2. พธีิสารมอนทรีออล                
3. อนุสญัญาแรมซาร์     
4.  สนธิสญัญาบาเซิล 
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ใหน้กัเรียนดูภาพต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้  10  
 
 
 
 
 
 

 
              

ภาพถ่ายจากดาวเทียม แสดงแผน่น ้ าแข็งปกคลุมบริเวณขั้วโลกและบริเวณเกาะกรีนแลนด ์
ในปัจจุบนัท่ีเหลือนอ้ยท่ีสุดในรอบ 100 ปี 

ท่ีมา: ภาวะโลกร้อน.เข้าถึงเม่ือ 20 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก  
http://anouchemistry.blogspot.com/2010/12/blog-post_12.html 

 

10. วกิฤตการณ์ดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษยใ์นขอ้ใดมำกที่สุด  
1.  โรคภยัไขเ้จบ็            
2.  แหล่งน ้ าเป็นพษิ             
3.  อุบตัิเหตุการจราจร        
4.  บา้นเรือนเกิดความเสียหาย 

 

ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 11 - 14 
 

ช็อก! น ้ าแขง็ยกัษสุ์ดทา้ยในแอนตาร์กติกา อาจละลายหมดในไม่กีปี! 
งานวจิยัขององคก์ารนาซ่าเผยว่า ช้ินส่วนสุดทา้ยของชั้นน ้ าแข็งขนาดมหึมาในทวีปแอนตาร์กติกา 
เร่ิมอ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว อาจเกิดสลายตัวอย่างสมบูรณ์ภายในเวลาไม่ก่ีปี และจะท าให้
ระดบัน ้ าทะเลในอนาคตเพิม่สูงขึ้น งานวจิยัมุ่งเนน้ที่ชั้นน ้ าแขง็ที่เรียกวา่ "ลาร์เซ่น บี" ซ่ึงด ารงอยูม่า
เป็นเวลาอย่างน้อย 10,000 ปี แต่บางส่วนได้แตกตัวออกมาเม่ือปี 2545 ท  าให้เหลือพื้นที่เพียง
ประมาณ 1,600 ตารางกิโลเมตร อลา คาเซนเดอร์ หัวหน้ากลุ่มนักวิทยาศาสตร์ในงานวิจยัดงักล่าว
ระบุวา่การวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฎวา่ "ลาร์เซน บี" จะสึกกร่อนอยา่งต่อเน่ือง และคาดวา่จะหายไปใน
ปี 2563…  
ท่ีมา: Energy Saving.เขา้ถึงเมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558. เขา้ถึงไดจ้าก    
http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=131&cno=7679.   
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11.สถานการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่โลกก าลงัประสบปัญหาวกิฤตการณ์ในขอ้ใด  
     1.  ภยัแลง้                

2.  พลงังาน           
3.  สภาวะอากาศ                
4.  ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ 
 

12.การกระท าของมนุษยใ์นขอ้ใดมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดวกิฤตการณ์ดงักล่าวมำกที่สุด  
 1.  การตดัไมท้  าลายป่า         
 2.  การขยายพื้นที่การเกษตร        
 3.  การพฒันาอุตสาหกรรม          
 4.  การส ารวจแหล่งพลงังาน 
 

13.กลุ่มประเทศใดมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการเกิดวกิฤตการณ์ดงักล่าวมำกที่สุด   
     1.  ประเทศที่ดอ้ยพฒันา             

2.  ประเทศที่ก  าลงัพฒันา           
3.  ประเทศทีย่งัไม่พฒันา         
4.  ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 
 

14.การเปล่ียนแปลงของโลกในขอ้ใดไม่ได้เป็นผลมาจากการเกิดจากวกิฤตการณ์ดงักล่าว  
1.  แหล่งน ้ าจืดลดลง    
2.  แหล่งพลงังานลดลง          
3.  ระดบัน ้ าทะเลสูงขึ้น              
4.  ระบบนิเวศเปล่ียนแปลง 
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ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ข่าวต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 15 -17 
 

สถำนกำรณ์ป่ำไม้ในเขตร้อนน่ำเป็นห่วง 
“…สถาบนัทรัพยากรโลก (ดบัเบิลยอูาร์ไอ) ออกรายงานเก่ียวกบัสถานการณ์ป่าไมบ้นโลก

วา่ เม่ือปีที่แลว้ธรรมชาติสูญเสียพื้นที่ป่าราว 45 ลา้นเอเคอร์ เทียบเท่าประเทศโปรตุเกส 2 ประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าในภูมิภาคเขตร้อนช้ืน แมป้ระเทศบราซิลและประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็น
สองประเทศที่มีอาณาเขตพื้นที่ป่าเขตร้อนมากที่สุดจะสามารถควบคุมการตดัไมท้  าลายป่าหรือ     
การแผว้ถางป่าไดม้ากขึ้น แต่ไม่เพียงพอที่จะช่วยรักษาสมดุลกบัสถานการณ์ในภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง
รวมถึงในประเทศกมัพชูา ซ่ึงน่าเป็นห่วงขึ้นอยา่งมาก เน่ืองจากอตัราการตดัไมท้  าลายป่าที่เพิ่มขึ้น
อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2543 มากกว่าอตัราเฉล่ียทัว่โลกถึง 5 เท่า ขณะที่พื้นที่ป่าในหลายส่วนของ
ลาตินอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นประเทศปารากวยั อาร์เจนตินา และโบลิเวีย ไดรั้บการแปรสภาพให้
กลายเป็นไร่ถัว่เหลืองและการปลูกพชืเล้ียงสตัว ์ซ่ึงสถานการณ์มีความคลา้ยคลึงกบับริเวณที่ราบลุ่ม
น ้ าแม่น ้ าคองโก ซ่ึงมีการแผว้ถางป่าเพือ่ท  าสวนปาลม์และเหมืองแร่มากขึ้น ดา้นมาดากสัการ์สูญเสีย
พื้นที่ป่ามากถึงร้อยละ 2 เม่ือปีที่ผา่นมา ไปกบัการแปรสภาพพื้นที่ใหก้ลายเป็นเหมืองแร่เช่นกนั...”  
 
ท่ีมา: Energy Saving. ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม. เขา้ถึงเมื่อ  วนัท่ี 3 กนัยายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=54&cno=8096 .   
 

15.สาเหตุส าคญัของปัญหาวกิฤตการณ์ดงักล่าวคือขอ้ใด   
1.  การท าเหมืองแร่          
2.  การสมัปทานป่าไม ้

     3.  ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล     
4.  การขยายพื้นที่ท  าการเกษตร      
 

16.วกิฤตการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบที่ส าคญัต่อมนุษยใ์นขอ้ใด  
     1.  ดินเส่ือมโทรม  

2.  สตัวป่์าสูญพนัธุ ์          
3.  แหล่งน ้ านอ้ยลง           
4.  อากาศเปล่ียนแปลง 
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17.การประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศในขอ้ใดเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาวกิฤตการณ์ 
     ดงักล่าว  

1. อนุสญัญาแรมซาร์   
2. อนุสญัญาไซเตส    
3. อนุสญัญาวา่ดว้ยการคุม้ครองบรรยากาศชั้นโอโซน 
4. อนุสญัญาวา่ดว้ยความการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ข่าวต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 18  
 
เอเอฟพ ี- สหประชาชาติเผยรายงานการพฒันาน ้ าโลก เตือนวกิฤตน ้ าในหลายพื้นที่ 

  ทัว่โลกเป็นปัญหาเร้ือรังและไร้มาตรการลงโทษตน้เหตุน ้ าเสียอยา่งเด็ดขาด ซ่ึงจะยิง่ท  าให ้
  ปัญหาเลวร้ายลง ในขณะที่ความตอ้งการอาหารเพิม่ขึ้นและการเปล่ียนสภาพอากาศรุนแรง 
  ขึ้น รายงานของยเูอ็นฉบบัน้ีระบุวา่ ปัญหาที่น่ากลวัมากมายรออยู ่ไม่วา่จะเป็นการจดัหา 
  น ้ าสะอาดถูกสุขอนามยั ใหแ้ก่คนยากจนและใหเ้พยีงพอต่อประชากรโลกที่จะเพิม่จาก   
  7 พนัลา้น เป็น 9 พนัลา้นในปี 2050  ขณะที่ตอ้งรับมือกบัผลกระทบของภาวะโลกร้อน...  
  "แรงกดดนัเก่ียวกบัน ้ าสะอาดเพิม่ขึ้น จากความตอ้งการในภาคเกษตร การผลิตอาหาร  
   และการใชพ้ลงังานที่ขยายตวัไปสู่มลภาวะและความอ่อนแอในการบริหารจดัการน ้ า 
   " บนั คีมุน เลขาธิการยเูอ็นกล่าวในรายงาน... 

           
ท่ีมา: ผูจ้ดัการออนไลน์. เขา้ถึงเม่ือ  12 มีนาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9550000032152 
 

18. วกิฤตการณ์ดงักล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทยเราหรือไม่ เพราะเหตุใด   
1.   มี เพราะ หลายพื้นที่ประสบภาวะภยัแลง้    

     2.   มี เพราะ มีการใชน้ ้ าเพิม่มากขึ้นทุกภาคส่วน   
3.  ไม่มี เพราะ มีมาตรการออกกฎหมายควบคุมอยา่งเขม้งวด 
4.  ไม่มี เพราะ การบริหารจดัการน ้ าค่อนขา้งมีประสิทธิภาพ 
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ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ข่าวต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 19 - 20 
 

ความตอ้งการพลังงานของโลกเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 1 ใน 3 ในระหว่างช่วงเวลาปัจจุบนั
จนถึงปี 2035 เน่ืองจากมาตรฐานความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นในประเทศจีน อินเดีย และประเทศในภูมิภาค
ตะวนัออกกลาง ทั้งน้ีการเจริญเติบโตของความตอ้งการพลงังานไดสู้งมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต ้
แมว้า่ประเทศจีนจะเป็นประเทศที่มีความตอ้งการพลงังานมากที่สุดในทศวรรษปัจจุบนั แต่อินเดีย
กลบัขึ้นมาแซงในช่วงทศวรรษที่ 2020 และภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็จะกลายเป็นภูมิภาค
ส าคญัอีกภูมิภาคหน่ึงที่มีความตอ้งการพลังงานเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าศูนยก์ลาง     
ความตอ้งการพลงังานของโลกนั้นจะอยูท่ี่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Economies) 
 
ท่ีมา:  World Energy Outlook 2013 :International Energy Agency: IEA 
 
19. หากสถานการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง สามารถคาดการณ์ไดว้า่จะเกิดปัญหาใดขึ้น 
      มำกที่สุดในอนาคต   

1.  พลงังานมีราคาสูงขึ้น     
2.  ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม       
3.  โลกขาดแคลนพลงังาน           
4.  ความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ 
 

20. สาเหตุส าคญัขอ้ใดที่น าไปสู่การเกิดวกิฤตการณ์ดา้นพลงังานของโลก  
1.  ก าลงัการผลิตลดลง           
2.  แหล่งพลงังานลดลง         
3.  ความตอ้งการใชมี้เพิม่มากขึ้น   
4.  เกิดสงครามในกลุ่มประเทศผูผ้ลิต 
 

21. พลงังานประเภทใดที่มีการน ามาใชก้นัมำกที่สุดจนเกิดวกิฤตดา้นพลงังานในปัจจุบนั   
1.  น ้ ามนั               
2.  ถ่านหิน              
3.  นิวเคลียร์      
4.  ก๊าซธรรมชาติ 
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22. สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อมนุษยใ์นดา้นใดมำกที่สุด  
     1.  การศึกษา          

2.  เศรษฐกิจ   
3.  วฒันธรรม      
4.  การด ารงชีวติ 
 

23. ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมมีความสมัพนัธก์นัหรือไม่ เพราะเหตุใด  
1. สมัพนัธก์นั เพราะส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวติ 
2. สมัพนัธก์นั  เพราะส่ิงแวดลอ้มก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรม 
3. ไม่สมัพนัธก์นั เพราะวฒันธรรมบางอยา่งก็ไม่ไดเ้กิดขึ้นจากส่ิงแวดลอ้ม 
4. ไม่สมัพนัธก์นั เพราะวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มไม่เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั 

 

24. การเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวมีส่วนช่วยใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มใน 
     การสร้างสรรคว์ฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินหรือไม่ เพราะเหตุใด  

1. มีส่วน เพราะเป็นการส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมขึ้นภายในชุมชน 
2. มีส่วน เพราะเป็นการส่งเสริมใหรู้้สึกรักและหวงแหนป่าไมข้องชุมชน 
3. ไม่มีส่วน เพราะเป็นการส่งเสริมใหมี้ใชป้ระโยชน์จากป่าไมใ้นทางที่ผดิ 
4. ไม่มีส่วน เพราะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเนน้ผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม 

 

25. หากมีโอกาสนกัเรียนจะไปเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด  
1.  ไป เพราะอยากส่งเสริมการจดักิจกรรมภายในชุมชน 
2.  ไม่ไป เพราะไม่อยากส่งเสริมกลุ่มคนที่หาผลประโยชน์ 
3.  ไป เพราะอยากส่งเสริมใหค้นและหวงแหนป่าไมข้องชุมชน 
4.  ไม่ไป เพราะไม่อยากส่งเสริมใหมี้การใชป้ระโยชน์จากป่าไมใ้นทางที่ผดิ 
 

26. ขอ้ใดแสดงถึงการใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มในการสร้างสรรคว์ฒันธรรม  
 1. ชาวรัสเซียจบัปลาสเตอร์เจียนเพือ่น าไข่มาท าคาเวยีร์ 
 2. ชาวเบดูอินในคาบสมุทรอาหรับเล้ียงสตัวแ์บบเร่ร่อน 
 3. ชาวสแกนดิเนเวยีน าไมส้นมาแปรรูปเป็นวสัดุก่อสร้าง 
 4. ชาวอินเดียนพื้นเมืองในประเทศเปรูเพาะปลูกธญัพชืแบบยงัชีพ 
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27. หากชุมชนของนกัเรียนอยูติ่ดทะเล นกัเรียนจะส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมใดขึ้นในชุมชนเพือ่ 
     เป็นการส่งเสริมเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินโดยใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มในชุมชน            

1.  กิจกรรมนกัวจิยัเพาะพนัธุป์ลา  
2.  กิจกรรมถนอมอาหารสร้างอาชีพ 
3.  กิจกรรมเรียนรู้วถีิชีวติชาวนาเกลือ 

     4.  กิจกรรมท่องโลกกวา้งแห่งทอ้งทะเล  
            

28. นกัเรียนสามารถจดัโครงการใดเพือ่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน  

1.  โครงการปุ๋ ยเกษตรอินทรีย ์     
2.  โครงการสมุนไพรพชิิตโรค     
3.  โครงการไข่เคม็สูตรโบราณ 
4. โครงการปลูกหม่อนเล้ียงไหม         
 

29. นกัเรียนคิดวา่ การออกกฎหมายควบคุมการใชเ้คร่ืองมือตดัไม ้ถือวา่เป็นการจดัการทรัพยากร 
     ป่าไมท้ี่เหมาะสมหรือไม่  ตามขอ้ใด   

1. เหมาะสม เพราะเป็นการช่วยลดปริมาณการตดัไมไ้ด ้ 
2. เหมาะสม เพราะเป็นการช่วยใหเ้จา้หนา้ที่ท  างานสะดวกขึ้น 
3. ไม่เหมาะสม เพราะอาจเป็นการส่งเสริมใหผู้มี้อิทธิพลเกิดการคอรัปชัน่ 
4. ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยใีนการตดัไมม้ากขึ้น 

 

30. การพฒันาในแบบขอ้ใดเป็นการพฒันาที่จะก่อใหเ้กิดผลที่ย ัง่ยนืยาวนาน 
1. การพฒันาที่ไม่ก่อใหเ้กิดค่านิยมที่ฟุ่มเฟือย 
2. การพฒันาที่ลดปริมาณการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
3. การพฒันาที่มีการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
4. การพฒันาที่ไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ือมโทรมแก่คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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แบบวัดกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
เร่ือง วิกฤตกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

 
ค ำช้ีแจง   

1. แบบวดัฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่วดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบั 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวน 
การคิดแกปั้ญหาอนาคต 

2. แบบวดัฉบบัน้ีมีลกัษณะเป็นแบบอตันยั จ  านวน 3 ขอ้ โดยใชเ้วลาในการทดสอบ  
50 นาที 

3. ใหน้กัเรียนพจิารณาสถานการณ์ที่ก  าหนดแลว้ตอบค าถาม 
 
สถำนกำรณ์ที่ 1  
 

ฤำถึงกำลพลังงำนหมดโลก.... 
...ขณะที่พลังงานหลักทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ ซ่ึงสวนทางกับการใช้

พลงังานของโลกที่มีอตัราสูงขึ้น โดยน ้ ามนั ถือเป็นพลงังานที่มีการใชม้ากที่สุดเป็นอนัดบั
หน่ึง อันดับที่สองคือ ก๊าซธรรมชาติ รองลงมา คือ ถ่านหิน จากการคาดการณ์ของ
กระทรวงพลงังาน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2563 ทัว่โลกจะมีสดัส่วนการใชน้ ้ ามนั
อยูท่ี่ร้อยละ 37 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 27 ถ่านหิน ร้อยละ 25 พลงังานหมุนเวียน ร้อยละ 8 
และพลงังานนิวเคลียร์ร้อยละ 3 ซ่ึงหากโลกยงัคงมีการใชพ้ลงังานฟอสซิลในอตัราที่สูงเช่น
ในปัจจุบนั และถา้หากไม่มีการคน้หาแหล่งผลิตพลงังานเพิ่มเติม เราจะมีน ้ ามนัใชไ้ดอี้ก
ประมาณ 30 ปี ก๊าซธรรมชาติ 50 ปี ถ่านหินประมาณ 200 ปี แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบ
อยา่งมหาศาลกบัคนทั้งโลก... 
ท่ีมา:  กษิดิศ เสนะวงศ์. ฤาถึงกาลพลังงานหมดโลก... เข้าถึงเมื่อ  5  พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
          http://www.pea-encom.com/index.php?mo=3&art=42138833.    
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1. ปัญหาส าคญัที่สุดที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดงักล่าวคือปัญหาใด   
______________________________________________________________________________ 
 

2. แนวทางในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นจากบทความขา้งตน้มีอะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 วธีิ)    
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

3. นอกเหนือจากแนวทางที่ระบุในขอ้ 2 มีแนวทางในการแกปั้ญหาใดอีกบา้ง(ตอบไดม้ากกวา่ 1 วธีิ)    
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

4. จากแนวทางแกปั้ญหาในขอ้ 2 และ 3 นกัเรียนจะเลือกใชแ้นวทางใดที่สามารถแกปั้ญหาไดจ้ริง 
พร้อมทั้งระบุเหตุผลเพือ่สนบัสนุนแนวทางแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

5. แนวทางการแกปั้ญหาที่ระบุไวใ้นขอ้ 4 มีขั้นตอนอยา่งไรบา้ง  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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เผำขยะพลำสติกนับแสนตัน 
รายงานการวจิยัฉบบัใหม่ระบุวา่มีขยะพลาสติกเกือบ 270,000 ตนั ลอยเกล่ือน 

มหาสมุทรทัว่โลก ประเมินแลว้เท่ากบัรถบรรทุกขยะกวา่ 38,500 คนั ส านกัข่าวต่างประเทศ 
รายงานจากเมืองฮอนโนลูลู รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัที่ 11ธ.ค.57 ว่ารายงานการ
วจิยัฉบบัใหม่ตีพมิพเ์ม่ือวนัพธุที่ผ่านมาในวารสาร พลอส วนั ว่ามีขยะพลาสติกกระจายเกล่ือน
ผนืน ้ าในมหาสมุทรทัว่โลกน ้ าหนกัรวมกนัแลว้เกือบ 270,000 ตนัแยกเป็นช้ินส่วนต่างๆไดก้วา่ 
5ลา้นลา้นช้ินหากขนไปใส่ไวใ้นรถบรรทุกขยะก็จะตอ้งใชร้ถบรรทุกขยะกวา่ 38,500 คนั .... 
 

ท่ีมา: Energy Saving. ปัญหาส่ิงแวดล้อม. เข้าถึงเมื่อ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=54&cno=6715   

 

สถำนกำรณ์ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ปัญหาส าคญัที่สุดที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดงักล่าวคือปัญหาใด   
______________________________________________________________________________ 
 

2. แนวทางในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นจากบทความขา้งตน้มีอะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 วธีิ)    
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

3. นอกเหนือจากแนวทางที่ระบุในขอ้ 2 มีแนวทางในการแกปั้ญหาใดอีกบา้ง(ตอบไดม้ากกวา่ 1 วธีิ)    
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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กำกน ้ำตำลร่ัวไหล น ำมำซ่ึงกำรตำยของปลำจ ำนวนมำกในาำวำย 
กากน ้ าตาลจ านวน 223,000 แกลลอนจากบริษทั “Matson” ร่ัวไหลลงน่านน ้ าใกล้กับเมือง

โฮโนลูลูในฮาวาย ก่อให้เกิดการตายของสายพนัธุ์ใตท้ะเลจ านวนมาก โดยทัว่ไปกากน ้ าตาลนั้นมี
ประโยชน์เพราะสามารถใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นใช้ท  าปุ๋ ย ใช้เล้ียงสัตว์ ใช้ผลิต
แอลกอฮอล์  ส าหรับในประเทศไทยจะใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล ซ่ึงเป็นส่วนผสมในการ
ผลิตแก๊สโซฮอล์ หากแต่ประโยชน์ชนิดน้ีถ้าตกลงในในสถานที่ไม่พึงประสงค์ตอ้งการ ก็น ามาซ่ึง
หายนะไดเ้ช่นเดียวกนัดงัเช่นที่ฮาวาย ตามที่กรมอนามยัและส านักข่าวฮาวายไดร้ายงานว่า การร่ัวไหล
ของกากน ้ าตาลจ านวน 223,000 แกลลอน  ท าให้ดา้นล่างใตม้หาสมุทรนั้น สายพนัธุ์สัตวใ์ตท้ะเลไม่ว่า
จะเป็น ปลา ปู ปลาไหล กว่าหลายพนัตวันั้นขาดอากาศหายใจ เน่ืองจากความหนืดอยา่งไม่น่าเช่ือและ
ความหนาแน่นของกากน ้ าตาลไดจ้มลงไปเบื่องล่าง ท าลายออกซิเจนหนทางอยูร่อดของส่ิงมีชีวิตใตน้ ้ า 
และถึงแมก้ากน ้ าตาลไม่ไดเ้ป็นภยัคุกคามโดยตรงของมนุษย ์แต่ทางการก็ให้ผูค้นเฝ้าระวงัสารปนเป้ือน
ที่ติดมากบัสาหร่ายรวมถึงเช้ือแบคทีเรียที่อาจเกิดขึ้นจากการตายของส่ิงมีชีวติจ  านวนมาก  
 

ท่ีมา : Energy Saving.ปัญหาส่ิงแวดล้อม. เข้าถึงเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก   
http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=54&cno=6625  

4. จากแนวทางแกปั้ญหาในขอ้ 2 และ 3 นกัเรียนจะเลือกใชแ้นวทางใดที่สามารถแกปั้ญหาไดจ้ริง 
พร้อมทั้งระบุเหตุผลเพือ่สนบัสนุนแนวทางแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

5. แนวทางการแกปั้ญหาที่ระบุไวใ้นขอ้ 4 มีขั้นตอนอยา่งไรบา้ง  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
สถำนกำรณ์ที่ 3 
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1. ปัญหาส าคญัที่สุดที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดงักล่าวคือปัญหาใด   
______________________________________________________________________________ 
 

2. แนวทางในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นจากบทความขา้งตน้มีอะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 วธีิ)    
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

3. นอกเหนือจากแนวทางที่ระบุในขอ้ 2 มีแนวทางในการแกปั้ญหาใดอีกบา้ง(ตอบไดม้ากกวา่ 1 วธีิ)    
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

4. จากแนวทางแกปั้ญหาในขอ้ 2 และ 3 นกัเรียนจะเลือกใชแ้นวทางใดที่สามารถแกปั้ญหาไดจ้ริง 
พร้อมทั้งระบุเหตุผลเพือ่สนบัสนุนแนวทางแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

5. แนวทางการแกปั้ญหาที่ระบุไวใ้นขอ้ 4 มีขั้นตอนอยา่งไรบา้ง 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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เกณฑ์กำรประเมนิ: แบบวัดกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับคุณภำพ 

3 (มำก) 2 (ปำนกลำง) 1 (น้อย) 

1. การเขา้ใจส่ิงที่ 
    ทา้ทาย   

ระบุประเด็นปัญหา
ส าคญัไดถู้กตอ้ง
ชดัเจน 

ระบุประเด็นปัญหาได้
ถูกตอ้งแต่ไม่ชดัเจน 

ระบุประเด็นปัญหาได ้ 
ไม่ถูกตอ้ง 

2. การสร้างแนวคิด มีวธีิการแกปั้ญหาที่มี
ความแปลกใหม่
มากกวา่ 5 วธีิ 

มีวธีิการแกปั้ญหาที่มี
ความแปลกใหม่      
อยา่งนอ้ย  3-4 วธีิ 

มีวธีิการแกปั้ญหาที่มี
ความแปลกใหม่นอ้ย
กวา่ 3 วธีิ 

3. การเตรียมปฏิบตัิการ 
 

เลือกวธีิการแกปั้ญหา
ที่สามารถปฏิบตัิได้
จริงและแกปั้ญหาได้
อยา่งย ัง่ยนื 

 เลือกวธีิการแกปั้ญหา
ที่สามารถปฏิบตัิได้
จริงแต่ไม่สามารถ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 

 เลือกวธีิการแกปั้ญหา
ที่ไม่สามารถปฏิบติัได้
จริง 

4. การวางแผนแนว
ปฏิบตัิ 

แสดงขั้นตอน  
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน สามารถน าไป
ปฏิบตัิไดจ้ริง 

แสดงขั้นตอน 
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน แต่สามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริงบางส่วน 

แสดงขั้นตอน 
การแกปั้ญหาไดไ้ม่
ชดัเจน ไม่สามารถ
น าไปปฏิบตัิไดจ้ริง 

 
 

ระดับเกณฑ์กำรประเมินของแบบวัดกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.50 - 3.00   คะแนน  หมายถึง  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัสูง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง    1.50 - 2.49      คะแนน     หมายถึง    การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 - 1.49   คะแนน   หมายถึง  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัต ่า 
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แบบสอบถำมควำมคดิเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต 

 
 
ค ำช้ีแจง   

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดั          
การเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2  ตอนดงัน้ี 
ตอนที่ 1 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด
แกปั้ญหาอนาคต ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้     ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้  และ
ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บ จ านวน  10  ขอ้  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  มี 5 ระดบั 
ดงัน้ี 
   5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากที่สุด  
   4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก   
   3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง  
   2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย   
   1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด  

ตอนที่ 2  เป็นขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิด 
แกปั้ญหาอนาคต 
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ตอนที่  1  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องระดบัความคิดเห็น 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมคดิเห็น 

หมำยเหตุ 
5 4 3 2 1 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
1. นกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ
ตามล าดบัขั้นตอน 

      

2. นกัเรียนมีความสนใจเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ใน
อนาคตมากขึ้นและใส่ใจต่อปัญหาอนาคต 

      

3. นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดหลายระดบั เช่น 
ทกัษะการคิดวเิคราะห์ ทกัษะการคิดแกปั้ญหา ฯลฯ 

      

4. นกัเรียนรู้จกัการคิดแกปั้ญหาและกลา้ตดัสินใจ
มากขึ้น 

      

ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้  
5. ครูสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน ใหค้วามเป็น
กนัเองกบันกัเรียน 

      

6. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ 

      

7. นกัเรียนมีความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งเพือ่น
นกัเรียนและครู 

      

ด้ำนประโยชน์ของกำรจัดกำรเรียนรู้  
8. นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะกระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่ม 

      

9. นกัเรียนไดรั้บการพฒันาใหเ้กิดการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์

      

10. นกัเรียนสามารถน าความรู้ที่ไดรั้บไปปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้
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ตอนที่  2  ใหน้กัเรียนเขียนขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการคิด
แกปั้ญหาอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภำคผนวก ค 
ผลกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
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ตารางที่  14   ค่าดชันีความสอดคลอ้งที่ไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสม 
                     ของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหา  

               อนาคตของผูเ้ช่ียวชาญ 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับควำมคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชำญคนที ่ ∑R IOC 
1 2 3 

ตัวช้ีวัด 
- ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของตวัช้ีวดั
กบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

- ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของตวัช้ีวดั
กบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ควำมเข้ำใจที่คงทน 
- ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของความ
เขา้ใจที่คงทนกบัตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

- ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของความ
เขา้ใจที่คงทนกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

- ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของความ
เขา้ใจที่คงทนกบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

สำระกำรเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ        
สาระการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

- ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของสาระ   
การเรียนรู้กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

สมรรถนะส ำคญั 
- ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ
สมรรถนะส าคญักบักระบวนการจดั           
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 14   ค่าดชันีความสอดคลอ้งที่ไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสม 
       ของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหา  
       อนาคตของผูเ้ช่ียวชาญ  (ต่อ) 

 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับควำมคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชำญคนที ่ ∑R IOC 
1 2 3 

ทักษะ/กระบวนกำร 
- ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของทกัษะ/
กระบวนการกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคก์บักระบวน      
การจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ภำระงำน / ช้ินงำน 
-  ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ        
ภาระงาน / ช้ินงานกบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

-  ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ        
ภาระงาน/ ช้ินงานกบัการวดัและ                
การประเมินผล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

-  ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ        
ภาระงาน/ ช้ินงานกบักระบวนการจดั         
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

กำรวัดและกำรประเมนิผล 
-  ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของการวดั
และการประเมินผลการเรียนรู้กบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

- ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของการวดั
และการประเมินผลการเรียนรู้กบัสาระ      
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 14   ค่าดชันีความสอดคลอ้งที่ไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความ 
       เหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวน 
       การคิดแกปั้ญหาอนาคตของผูเ้ช่ียวชาญ  (ต่อ) 

 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับควำมคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชำญคนที ่ ∑R IOC 
1 2 3 

- ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของการวดั
และการประเมินผลการเรียนรู้กบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้กบัจุดประสงค ์  
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

- ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้กบัล าดบัขั้นตอน   
มีความชดัเจนและสมัพนัธต่์อเน่ือง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

- ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้กบัการพฒันา    
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ส่ือกำรเรียนรู้ 
-  ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของส่ือ     
การเรียนรู้กบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

หนังสืออ้ำงอิง 
-  ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของหนงัสือ
อา้งอิงกบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 14   ค่าดชันีความสอดคลอ้งที่ไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสม 
       ของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหา  
       อนาคตของผูเ้ช่ียวชาญ  (ต่อ) 

 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับควำมคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชำญคนที ่ ∑R IOC 
1 2 3 

ภำพรวมขององค์ประกอบของ                 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
- องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถว้นและมีความสมัพนัธก์นั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

- องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้      
มีล าดบัขั้นตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ตารางที่ 15   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน                   
                     เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา        
                      ปีที่ 6  ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหา  
                     อนาคตของผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อที ่ ข้อค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชำญคนที ่ ∑R IOC 

1 2 3 

1 สถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดในประเทศอินโดนีเซีย
ส่งผลให้เกิดปัญหาวกิฤตการณ์ทรัพยากร-
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มหลายเร่ือง ยกเว้น    
เร่ืองใด  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 การผลิตถ่านหินที่สูงขึ้นในประเทศจีนก่อใหเ้กิด
ปัญหาวกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มที่ส าคญัเร่ืองใดมากที่สุด 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 การขยายตวัของทะเลทรายในแถบแอฟริกาส่งผล
ใหเ้กิดปัญหาวกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นใดมากที่สุด 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 ปัญหาเก่ียวกบัวกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มของโลกในปัจจุบนัมีสาเหตุส าคญั
ที่สุดมาจากขอ้ใด  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 การกระท าของบุคคลในขอ้ใดเป็นสาเหตุท าใหเ้กิด
ปัญหาดินเส่ือมโทรม (วิเคราะห์) 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดปัญหาดิน 
เส่ือมโทรม  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7 ขอ้ใดมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดปัญหาวกิฤตการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มน้อยทีสุ่ด  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 15   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน                   
                     เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
                     ปีที่ 6  ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหา  
                     อนาคตของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ่ ข้อค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชำญคนที ่ ∑R IOC 

1 2 3 
8 ขอ้ใดก่อใหเ้กิดวกิฤตการณ์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มที่

ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งมากที่สุด 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9 การสูงขึ้นของระดบัน ้ าทะเลส่งผลกระทบ
ครอบคลุมเป็นวงกวา้งครอบคลุมภูมิภาคใด 
มากที่สุด   
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10 “ยโุรป..แชมเป้ียนอุณหภูมิโลกร้อน และในอนาคต
อาจจะไม่มีฤดูหนาว…”  สถานการณ์ใดมี
ความสมัพนัธก์บัขอ้ความดงักล่าว  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11 หน่วยงานใดที่มีบทบาทส าคญัในการรณรงคแ์กไ้ข
ปัญหาวกิฤติดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของโลกมากที่สุด  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12 กฎหมายใดมีส่วนเก่ียวขอ้งในการช่วยลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13 นกัเรียนสามารถจดัโครงการในขอ้ใดเพือ่ช่วย
แกไ้ขปัญหาวกิฤตการณ์ทรัพยากรดินได ้ 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14 โลกเราก าลงัประสบปัญหาวกิฤตการณ์เร่ืองใด  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15 ขอ้ใดมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุการเกิดวกิฤตการณ์
ดงักล่าว  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 15  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
                    เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
                    ปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหา 
                    อนาคตของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ่ ข้อค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชำญคนที ่ ∑R IOC 

1 2 3 

16 วกิฤตการณ์ดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ร้ายแรงต่อมนุษยใ์นเร่ืองใดมำกที่สุด  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

17 ทุกประเทศควรมีมาตรการรับมือในการแกปั้ญหา
น้ีในระยะยาวตามขอ้ใด  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18 นกัเรียนคิดวา่ส่ิงประดิษฐ์ในขอ้ใดสามารถช่วยลด 
ภาวการณ์เกิดวกิฤตการณ์ดงักล่าวที่เกิดขึ้นได ้
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

19 สถานการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่โลกก าลงั 
ประสบปัญหาวกิฤตการณ์ดา้นใด  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20 วกิฤตการณ์ดงักล่าวมีสาเหตุส าคญัมาจากขอ้ใด  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

21 การกระท าของมนุษยใ์นขอ้ใดมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การเกิดวกิฤตการณ์ดงักล่าวมากที่สุด  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

22 แก๊สชนิดใดเก่ียวขอ้งกบัการเกิดวกิฤตการณ์
ดงักล่าวมากที่สุด  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

23 กลุ่มประเทศใดมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการเกิด
วกิฤตการณ์ดงักล่าวมากที่สุด   
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24 การเปล่ียนแปลงของโลกในขอ้ใดไม่ได้เป็นผลมา
จากการเกิดจากวกิฤตการณ์ดงักล่าว  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 15 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
                   เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6    
                   ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต  
                   ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อที ่ ข้อค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชำญคนที ่ ∑R IOC 

1 2 3 
25 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติในขอ้ใดสามารถ

ช่วยลดความรุนแรงของวกิฤตการณ์ขา้งตน้ได ้
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

26 ปัญหาส าคญัที่สุดที่จะเกิดขึ้นจากวกิฤตการณ์ 
ดงักล่าวคือขอ้ใด 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

27 สาเหตุส าคญัของปัญหาวกิฤตการณ์ดงักล่าวคือ 
ขอ้ใด   
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28 วกิฤตการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบที่ส าคญัต่อ
มนุษยอ์ยา่งไร  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

29 ขอ้ใดเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการแกไ้ข
วกิฤตการณ์ดงักล่าว  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30 การประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศในขอ้
ใดเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาวกิฤตการณ์
ดงักล่าว  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31 จากสถานการณ์ขา่วดงักล่าว เร่ืองใดเป็นปัญหา 
ส าคญัที่สุด  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

32 วกิฤตการณ์ดงักล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศ
ไทยเราหรือไม่ อยา่งไร   
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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  ตารางที่ 15 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน                    
                   เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6    
                   ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต  
                   ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ่ ข้อค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชำญคนที่ ∑R IOC 

1 2 3 

33 ขอ้ใดเป็นสาเหตุส าคญัที่สุดของการเกิด
วกิฤตการณ์ดงักล่าว 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

34 หากวกิฤตการณ์ดงักล่าวไม่ไดรั้บการแกไ้ขจะ
ส่งผลกระทบร้ายแรงขอ้ใดมากที่สุด 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

35 เม่ือเกิดภาวะขาดแคลนน ้ าขั้นวกิฤตในอนาคต  
ส่ิงใดอาจเป็นแนวทางการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36 หากสถานการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
สามารถคาดการณ์ไดว้า่จะเกิดปัญหาใดขึ้นมาก
ที่สุดในอนาคต 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

37 สาเหตุส าคญัขอ้ใดที่น าไปสู่การเกิดวกิฤตการณ์
ดา้นพลงังานของโลก 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

38 พลงังานประเภทใดที่มีการน ามาใชก้นัมากที่สุดจน
เกิดวกิฤตดา้นพลงังานในปัจจุบนั   
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

39 สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อมนุษยใ์น 
ดา้นใดมากที่สุด  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

40 หากเกิดวกิฤตการณ์ดา้นพลงังานควรมีการน า
พลงังานประเภทใดออกมาใชเ้พือ่ใหส่้งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยที่สุด   

 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 15 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน                    
                   เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6    
                   ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต  
                   ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

ข้อที ่ ข้อค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชำญคนที ่ ∑R IOC 

1 2 3 

41 ประเทศต่างๆ ควรด าเนินมาตรการอยา่งไรจึงจะดี
ที่สุดในการช่วยลดปัญหาวกิฤตพลงังานที่ก  าลงัจะ
เกิดขึ้น 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

42 นกัเรียนคิดวา่ควรจะมีการจดัโครงการใดขึ้นเพือ่
เป็นการส่งเสริมการอนุรักษใ์ชพ้ลงังานในชุมชน 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43 ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมมีความสมัพนัธก์นั
หรือไม่ อยา่งไร 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

44 “มนุษยใ์นแต่ละภูมิภาคของโลกไดศึ้กษาธรรมชาติ
และน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ใน   
การด ารงชีวติ” ขอ้ความน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้ใด    
มากที่สุด 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

45 การเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวมีส่วนช่วยใหเ้กิด 
การใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มในการสร้างสรรค์
วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินหรือไม่ 
อยา่งไร 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

46 หากมีโอกาสนกัเรียนจะไปเขา้ร่วมกิจกรรม
ดงักล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47 ขอ้ใดแสดงถึงการใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มใน 
การสร้างสรรคว์ฒันธรรม  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 15 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน                    
                   เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6    
                   ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต  
                   ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

ข้อที ่ ข้อค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชำญคนที ่ ∑R IOC 

1 2 3 
48 หากชุมชนของนกัเรียนอยูติ่ดทะเล นกัเรียนจะ

ส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมใดขึ้นในชุมชน  
เพือ่เป็นการส่งเสริมเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินโดยใช้
ประโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

49 นกัเรียนสามารถจดัโครงการใดเพือ่ช่วยส่งเสริม
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

50 ขอ้ใดเป็นตวัอยา่งศึกษาธรรมชาติและน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ใน 
การด ารงชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51 พระราชด ารัสขา้งตน้มีแนวทางในการส่งเสริม 
การอนุรักษป่์าไมอ้ยา่งไร 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

52 หากตอ้งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าไมต้าม
แนวพระราชด ารัส นกัเรียนควรเลือกเขา้ร่วม
กิจกรรมในขอ้ใด 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

53 จากภาพดงักล่าวขา้งตน้ กิจกรรมในภาพแสดงถึง
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนืไดห้รือไม่ 
เพราะเหตุใด   
 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 15 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน                    
                   เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6    
                   ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต  
                   ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
 

ข้อที ่ ข้อค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชำญคนที ่ ∑R IOC 

1 2 3 
54 หากมีโอกาสนกัเรียนจะไปเขา้ร่วมกิจกรรมดงัภาพ

หรือไม่ ตามขอ้ใด 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

55 นกัเรียนจะเลือกเชิญชวนเพือ่นมาร่วมกนัท า
กิจกรรมในขอ้ใดเพือ่เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

56 นกัเรียนคิดวา่ การออกกฎหมายควบคุมการใช้
เคร่ืองมือตดัไม ้ถือวา่เป็นการจดัการทรัพยากรป่า
ไมท้ี่เหมาะสมหรือไม่ ตามขอ้ใด 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

57 การพฒันาในแบบขอ้ใดเป็นการพฒันาที่จะ
ก่อใหเ้กิดผลที่ย ัง่ยนืยาวนาน   
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

58 การพฒันาที่ย ัง่ยนืท าใหป้ระชาชนมีความเป็นอยูท่ี่
ดีควรค านึงถึงขอ้ใดมำกทีสุ่ด 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

59 นกัเรียนสามารถเลือกวธีิการในขอ้ใดเพือ่ส่งเสริม
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดอ้ยา่งถาวร 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

60 นกัเรียนจะปฏิบตัิตนตามขอ้ใดในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ตารางที่ 16 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ                  
                  วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้ม 
                   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสนั KR-20 

ข้อที่ ค่ำควำมยำกง่ำย (p) ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) สรุปควำมหมำย 

1 0.56 0.38 ใชไ้ด ้
2 0.72 0.50 ใชไ้ด ้
3 0.90* 0.13* ใชไ้ม่ได ้
4 0.56 0.63 ใชไ้ด ้
5 0.36 0.44 ใชไ้ด ้
6 0.70 0.56 ใชไ้ด ้
7 0.32 0.50 ใชไ้ด ้
8 0.72 0.50 ใชไ้ด ้
9 0.44 -0.06* ใชไ้ม่ได ้
10 0.74 0.75 ใชไ้ด ้
11 0.42 -0.25* ใชไ้ม่ได ้
12 0.50 0.56 ใชไ้ด ้
13 0.88* 0.13* ใชไ้ม่ได ้
14 0.94* 0.13* ใชไ้ม่ได ้
15 0.92* 0.25 ใชไ้ด ้
16 0.80 0.25 ใชไ้ด ้
17 0.72 -0.63* ใชไ้ม่ได ้
18 0.92* 0.25 ใชไ้ด ้
19 0.80 0.50 ใชไ้ด ้
20 0.56 0.06* ใชไ้ม่ได ้
21 0.66 0.56 ใชไ้ด ้
22 0.26 -0.5* ใชไ้ม่ได ้
23 0.34 0.94 ใชไ้ด ้
24 0.68 0.63 ใชไ้ด ้
25 0.74 -0.13* ใชไ้ม่ได ้
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ตารางที่ 16 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ                  
                  วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสนั KR-20 

ข้อที่ ค่ำควำมยำกง่ำย (p) ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) สรุปควำมหมำย 

26 0.68 -0.06* ใชไ้ม่ได ้
27 0.56 0.25 ใชไ้ด ้
28 0.74 0.25 ใชไ้ด ้
29 0.42 0* ใชไ้ม่ได ้
30 0.38 0.56 ใชไ้ด ้
31 0.92* 0.13* ใชไ้ม่ได ้
32 0.70 0.44 ใชไ้ด ้
33 0.22 -0.19* ใชไ้ม่ได ้
34 0.64 0.06* ใชไ้ม่ได ้
35 0.44 -0.25* ใชไ้ม่ได ้
36 0.74 0.56 ใชไ้ด ้
37 0.80 0.38 ใชไ้ด ้
38 0.82* 0.50 ใชไ้ม่ได ้
39 0.56 0.63 ใชไ้ด ้
40 0.84* 0.31 ใชไ้ม่ได ้
41 0.76 0.13* ใชไ้ม่ได ้
42 0.38 0.13* ใชไ้ม่ได ้
43 0.72 0.50 ใชไ้ด ้
44 0.08 -0.06* ใชไ้ม่ได ้
45 0.74 0.44 ใชไ้ด ้
46 0.70 0.56 ใชไ้ด ้
47 0.60 0.88 ใชไ้ด ้
48 0.50 0.81 ใชไ้ด ้
49 0.68 0.88 ใชไ้ด ้
50 0.98* 0.06* ใชไ้ม่ได ้
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ตารางที่ 16 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ                  
                  วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสนั KR-20 

 
หมำยเหตุ 

1. ขอ้สอบขอ้ที่ 3, 13, 14, 15, 18, 31, 38, 40, 50, 51, 53, 54  มีค่าความยากง่าย (p)  
มากกวา่ 0.80 จดัเป็นขอ้สอบที่ง่ายเกินไปจึงตดัออก 

2. ขอ้สอบขอ้ที่  3, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 44, 50,  
51, 52, 54, 55, 58 และ 60  มีค่าอ านาจจ าแนก (r) นอ้ยกวา่ 0.20  จดัเป็นขอ้สอบที่ไม่สามารถจ าแนก
เด็กเก่งและเด็กอ่อนไดจึ้งตดัออก 

3. รวมตดัขอ้สอบออกทั้งหมด 28  ขอ้ และคงเหลือขอ้สอบจ านวน 32 ขอ้ 
นอกจากน้ี ผูว้ิจยัได้หาค่าความเช่ือมั่น (Relibility) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง    

การเรียน  เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้
สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสนั ไดเ้ท่ากบั  0.77 
 
 
 

ข้อที่ ค่ำควำมยำกง่ำย (p) ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) สรุปควำมหมำย 

51 0.92* 0.13* ใชไ้ม่ได ้
52             0.10 -0.06* ใชไ้ม่ได ้
53 0.82* 0.56 ใชไ้ม่ได ้
54 0.98* 0.06* ใชไ้ม่ได ้
55 0.36 -0.44* ใชไ้ม่ได ้
56 0.76 0.31 ใชไ้ด ้
57 0.62 0.44 ใชไ้ด ้
58 0.58 -0.38* ใชไ้ม่ได ้
59 0.72 0.25 ใชไ้ด ้
60 0.32 0.19* ใชไ้ม่ได ้
เฉลี่ย 0.63 0.27 - 
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ตารางที่ 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องแบบวดัการแกปั้ญหา 
                   อยา่งสร้างสรรค ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช ้
                   การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

สถำนกำรณ์ที ่
กำรแก้ปัญหำ                

อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ประเด็นทีต้่องกำรวดั 

ระดับควำมคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชำญคนที ่

∑R 
IOC 

1 2 3  

1 

การเขา้ใจส่ิงท่ีทา้ทาย  
 

การระบุประเด็นปัญหา 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

การสร้างแนวคิด   วิธีการแกปั้ญหาท่ีมี 
ความแปลกใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การเตรียมปฏิบติัการ  การเลือกวิธีการแกปั้ญหา 
ท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและ
สามารถแกปั้ญหา 
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การวางแผนแนวปฏิบติั   แสดงขั้นตอน  
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน สามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 

การเขา้ใจส่ิงท่ีทา้ทาย  
 

การระบุประเด็นปัญหา 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

การสร้างแนวคิด   วิธีการแกปั้ญหาท่ีมี 
ความแปลกใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การเตรียมปฏิบติัการ  การเลือกวิธีการแกปั้ญหา 
ท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและ
สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การวางแผนแนวปฏิบติั   
 

แสดงขั้นตอน  
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน สามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องแบบวดัการแกปั้ญหา 
                    อยา่งสร้างสรรค ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช ้
                    การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

สถำนกำรณ์ที ่
กำรแก้ปัญหำ                

อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ประเด็นทีต้่องกำรวดั 

ระดับควำมคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชำญคนที ่

∑R 
IOC 

1 2 3  

3 

การเขา้ใจส่ิงท่ีทา้ทาย  
 

การระบุประเด็นปัญหา 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

การสร้างแนวคิด   วิธีการแกปั้ญหาท่ีมี 
ความแปลกใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การเตรียมปฏิบติัการ  การเลือกวิธีการแกปั้ญหา 
ท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและ
สามารถแกปั้ญหา 
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การวางแผนแนวปฏิบติั   แสดงขั้นตอน  
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน สามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 

การเขา้ใจส่ิงท่ีทา้ทาย  
 

การระบุประเด็นปัญหา 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

การสร้างแนวคิด   วิธีการแกปั้ญหาท่ีมี 
ความแปลกใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การเตรียมปฏิบติัการ  การเลือกวิธีการแกปั้ญหา 
ท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและ
สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การวางแผนแนวปฏิบติั   
 

แสดงขั้นตอน  
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน สามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องแบบวดัการแกปั้ญหา 
                   อยา่งสร้างสรรค ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช ้
                   การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

สถำนกำรณ์ที ่
กำรแก้ปัญหำ                

อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ประเด็นทีต้่องกำรวดั 

ระดับควำมคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชำญคนที ่

∑R 
IOC 

1 2 3  

5 

การเขา้ใจส่ิงท่ีทา้ทาย  
 

การระบุประเด็นปัญหา 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

การสร้างแนวคิด   วิธีการแกปั้ญหาท่ีมี 
ความแปลกใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การเตรียมปฏิบติัการ  การเลือกวิธีการแกปั้ญหา 
ท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและ
สามารถแกปั้ญหา 
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การวางแผนแนวปฏิบติั   แสดงขั้นตอน  
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน สามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 

การเขา้ใจส่ิงท่ีทา้ทาย  
 

การระบุประเด็นปัญหา 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

การสร้างแนวคิด   วิธีการแกปั้ญหาท่ีมี 
ความแปลกใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การเตรียมปฏิบติัการ  การเลือกวิธีการแกปั้ญหา 
ท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและ
สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การวางแผนแนวปฏิบติั   
 

แสดงขั้นตอน  
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน สามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ตารางที่ 18  ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัการแกปั้ญหา 
                       อยา่งสร้างสรรค ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่6 โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสนั KR-20 
 
สถำนกำรณ์ที ่ ข้อที่ ค่ำควำมยำกง่ำย ค่ำอ ำนำจจ ำแนก สรุปควำมหมำย 

1 

1 0.77 0.26 ใชไ้ด ้
2 0.72 0.21 ใชไ้ด ้
3 0.81* 0.18 ใชไ้ม่ได ้
4 0.81* 0.28 ใชไ้ม่ได ้

2 

1 0.78 0.23 ใชไ้ด ้
2 0.74 0.21 ใชไ้ด ้
3 0.77 0.26 ใชไ้ด ้
4 0.78 0.23 ใชไ้ด ้

3 

1 0.78 0.23 ใชไ้ด ้
2 0.74 0.21 ใชไ้ด ้
3 0.79 0.41 ใชไ้ด ้
4 0.77 0.26 ใชไ้ด ้

4 

1 0.77 0.31 ใชไ้ด ้
2 0.74 0.21 ใชไ้ด ้
3 0.78 0.23 ใชไ้ด ้
4 0.77 0.21 ใชไ้ด ้

5 

1 0.76 0.23 ใชไ้ด ้
2 0.76 0.23 ใชไ้ด ้
3 0.78 0.28 ใชไ้ด ้
4 0.78 0.23 ใชไ้ด ้
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ตารางที่ 18  ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัการแกปั้ญหา 
                      อยา่งสร้างสรรค ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่6 โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสนั KR-20 (ต่อ) 
 
สถำนกำรณ์ที ่ ข้อที่ ค่ำควำมยำกง่ำย ค่ำอ ำนำจจ ำแนก สรุปควำมหมำย 

6 

1 0.79 0.41 ใชไ้ด ้
2 0.73 0.28 ใชไ้ด ้
3 0.79 0.26 ใชไ้ด ้
4 0.69 0.41 ใชไ้ด ้

เฉลี่ย   0.77 0.26 - 
 
หมำยเหตุ 

1. ขอ้สอบขอ้ที่ 3 และขอ้ที่ 4  ของสถานการณ์ที่ 1 มีค่าความยากง่าย (p) มากกวา่ 0.80  
จดัเป็นขอ้สอบที่ง่ายเกินไปจึงตดัออก 

2. ขอ้สอบขอ้ที่ 3  ของสถานการณ์ที่ 1 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) นอ้ยกวา่ 0.20  จดัเป็น 
ขอ้สอบที่ไม่สามารถจ าแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนไดจึ้งตดัออก 

3. รวมตดัขอ้สอบออกทั้งหมด 2  ขอ้ และคงเหลือขอ้สอบจ านวน 30  ขอ้ 
เพือ่ใหไ้ดแ้บบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคต์ามที่ก  าหนดไว ้จึงตดัสถานการณ์ที่ 1         

สถานการณ์ที่ 2 และสถานการณ์ที่ 5  ออกแบบเจาะจง เน่ืองจากมีขอ้ค  าถามบางขอ้ดงัที่กล่าวมา
ขา้งตน้ของแต่ละสถานการณ์ มีค่าอ านาจจ าแนกค่อนขา้งนอ้ย 
 นอกจากน้ี ผู ้วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่น (Relibility) ของแบบวดัการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสนั  
(Kuder Richardson) ไดเ้ท่ากบั 0.85 
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ตารางที่ 19  ค่าดชันีความสอดคลอ้งที่ไดจ้ากการประเมินขอ้ค  าถามกบัตวัแทนพฤติกรรมของ  
      แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ 
      คิดแกปั้ญหาอนาคต 

 

รำยกำร 

ระดับควำมคิดเห็นของ 
ผู้เช่ียวชำญคนที่ ∑R IOC 

1 2 3 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1.นกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบตามล าดบั
ขั้นตอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2. นกัเรียนมีความสนใจเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆในอนาคตมากขึ้น
และใส่ใจ 
ต่อปัญหาอนาคต 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดหลายระดบั เช่น ทกัษะการ
คิดวเิคราะห์ ทกัษะการคิดแกปั้ญหา ฯลฯ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. นกัเรียนรู้จกัการคิดแกปั้ญหาและกลา้ตดัสินใจมากขึ้น +1 +1 +1 3.00 1.00 
ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ 
5. ครูสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน ใหค้วามเป็นกนัเองกบั
นกัเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

6. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. นกัเรียนมีความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งเพือ่นนกัเรียนและครู +1 +1 +1 3.00 1.00 
ด้ำนประโยชน์ของกำรจัดกำรเรียนรู้ 
8. นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

9. นกัเรียนไดรั้บการพฒันาใหเ้กิดการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10. นกัเรียนสามารถน าความรู้ที่ไดรั้บไปปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ภำคผนวก ง 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
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ตารางที่ 20  คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากร 
                    ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและ 
                    หลงัเรียน โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต  
 
คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 17 21 26 21 24 
2 20 22 27 15 18 
3 22 25 28 22 24 
4 18 21 29 19 20 
5 13 16 30 23 25 
6 23 26 31 18 22 
7 16 19 32 18 22 
8 24 26 33 21 24 
9 16 19 34 17 20 
10 20 23 35 22 25 
11 19 23 36 21 24 
12 17 21 37 22 24 
13 23 26 38 19 21 
14 19 22 39 24 27 
15 20 24 40 19 22 
16 17 19 41 20 23 
17 17 20 42 18 19 
18 21 23 43 22 25 
19 15 19 44 17 20 
20 19 22 45 15 18 
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ตารางที่ 20 คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง วกิฤตการณ์ทรัพยากร  
                  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและ 
                  หลงัเรียน โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 

21 15 17 46 23 26 
22 14 15 47 18 23 
23 16 19 48 21 24 
24 20 23 49 24 26 
25 23 26 50 22 25 

ก่อนเรียน   = 19.30 S.D.= 2.89 
หลังเรียน   = 22.16 S.D.= 2.91 
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ตารางที่ 21   คะแนนแบบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  
                     ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต 

 
 
 
 
 
 

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 13 23 26 21 31 
2 15 25 27 15 25 
3 17 25 28 20 28 
4 18 27 29 16 26 
5 15 26 30 19 31 
6 19 28 31 12 24 
7 17 27 32 17 28 
8 20 28 33 17 30 
9 15 26 34 21 30 
10 20 29 35 15 26 
11 17 26 36 21 27 
12 20 31 37 19 25 
13 20 29 38 18 28 
14 19 27 39 16 27 
15 19 26 40 18 30 
16 19 25 41 14 27 
17 21 27 42 16 28 
18 18 27 43 18 28 
19 18 28 44 18 29 
20 18 27 45 19 30 
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ตารางที่ 21 คะแนนแบบวดัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  
                   ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต   
                   (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 

21 17 28 46 20 31 
22 8 16 47 16 29 
23 19 29 48 19 29 
24 18 28 49 22 32 
25 19 27 50 21 31 

ก่อนเรียน    = 17.74 S.D.= 2.62 
หลังเรียน    = 27.50 S.D.= 2.61 
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ตารางที่ 22 คะแนนเฉล่ียการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคก่์อนเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ย 
      กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 จ  าแนกตามรายดา้น 

คนที่ 
กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับควำมสำมำรถ 

ด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2 ด้ำนที่ 3 ด้ำนที่ 4 
1 1.33 1.00 1.00 1.00 1.08 ต ่า 
2 1.67 1.00 1.00 1.33 1.25 ต ่า 
3 1.67 1.00 1.67 1.33 1.42 ต ่า 
4 2.00 1.00 1.00 2.00 1.50 ปานกลาง 
5 1.00 1.00 1.67 1.33 1.25 ต ่า 
6 2.00 1.33 2.00 1.00 1.58 ปานกลาง 
7 1.67 1.00 1.67 1.33 1.42 ต ่า 
8 2.33 1.33 1.67 1.33 1.67 ปานกลาง 
9 1.00 1.00 1.67 1.33 1.25 ต ่า 
10 2.00 1.00 2.00 1.67 1.67 ปานกลาง 
11 1.33 1.00 2.00 1.33 1.42 ต ่า 
12 2.00 1.00 2.00 1.67 1.67 ปานกลาง 
13 2.00 1.00 2.00 1.67 1.67 ปานกลาง 
14 2.00 1.00 1.00 1.33 1.58 ปานกลาง 
15 2.00 1.00 2.00 1.33 1.58 ปานกลาง 
16 2.33 1.00 2.00 1.00 1.58 ปานกลาง 
17 2.00 1.00 2.33 1.67 1.75 ปานกลาง 
18 1.67 2.00 1.33 1.00 1.50 ปานกลาง 
19 2.00 1.00 1.67 1.33 1.50 ปานกลาง 
20 2.00 1.00 2.00 1.00 1.50 ปานกลาง 
21 1.67 1.33 1.67 1.00 1.42 ต ่า 
22 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 ต ่า 
23 1.67 1.67 1.67 1.33 1.58 ปานกลาง 
24 1.67 1.00 2.00 1.33 1.50 ปานกลาง 
25 2.00 1.00 2.00 1.33 1.58 ปานกลาง 
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ตารางที่ 22  คะแนนเฉล่ียการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคก่์อนเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ย       
                   กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 จ  าแนกตามรายดา้น     
                   (ต่อ) 

 

คนที่ 
กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ คะแนน

เฉลีย่ 
ระดับควำมสำมำรถ 

ด้ำนที ่1 ด้ำนที ่2 ด้ำนที ่3 ด้ำนที ่4 
26 1.67 1.67 2.00 1.67 1.75 ปานกลาง 
27 1.33 1.67 1.00 1.00 1.25 ต ่า 
28 1.67 1.67 2.00 1.33 1.67 ปานกลาง 
29 1.67 1.00 1.67 1.00 1.33 ต ่า 
30 1.33 1.33 2.33 1.33 1.58 ปานกลาง 
31 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ต ่า 
32 1.00 2.00 1.67 1.00 1.42 ต ่า 
33 1.67 1.00 1.33 1.67 1.42 ต ่า 
34 1.67 1.67 2.00 1.67 2.08 ปานกลาง 
35 1.33 1.00 1.67 1.00 1.25 ต ่า 
36 2.00 1.00 2.00 2.00 1.75 ปานกลาง 
37 1.67 1.00 2.00 1.67 1.58 ปานกลาง 
38 1.67 1.33 1.67 1.33 1.50 ปานกลาง 
39 1.33 1.00 1.67 1.33 1.33 ต ่า 
40 1.33 1.33 1.67 1.67 1.50 ปานกลาง 
41 1.33 1.00 1.67 0.67 1.17 ต ่า 
42 1.33 1.00 1.67 1.33 1.33 ต ่า 
43 1.67 1.67 1.67 1.00 1.50 ปานกลาง 
44 1.67 1.33 2.00 1.00 1.50 ปานกลาง 
45 2.00 1.67 1.00 1.67 1.58 ปานกลาง 
46 2.00 1.00 2.00 1.67 1.67 ปานกลาง 
47 1.67 1.00 1.33 1.33 1.33 ต ่า 
48 2.00 1.33 1.67 1.33 1.58 ปานกลาง 
49 2.00 1.67 1.67 2.00 1.83 ปานกลาง 
50 2.00 2.00 1.67 1.33 1.75 ปานกลาง 
รวม 1.67 1.21 1.69 1.33 1.48 ต ำ่ 
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ตารางที่ 23 คะแนนเฉล่ียการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์ลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ย 
      กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 จ  าแนกตามรายดา้น 

คนที่ 
กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับควำมสำมำรถ 

ด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2 ด้ำนที่ 3 ด้ำนที่ 4 
1 2.33 2.00 2.00 1.33 1.92 ปานกลาง 
2 2.33 2.00 2.00 2.00 2.08 ปานกลาง 
3 2.33 2.00 2.00 2.00 2.08 ปานกลาง 
4 3.00 2.00 2.00 2.00 2.25 ปานกลาง 
5 3.00 2.00 2.00 1.67 2.17 ปานกลาง 
6 3.00 2.33 2.00 2.00 2.33 ปานกลาง 
7 3.00 2.00 2.33 1.67 2.25 ปานกลาง 
8 3.00 2.33 2.00 2.00 2.33 ปานกลาง 
9 2.33 2.00 2.00 2.33 2.17 ปานกลาง 
10 3.00 2.33 2.33 2.00 2.00 ปานกลาง 
11 2.67 2.00 2.00 2.00 2.17 ปานกลาง 
12 3.00 3.00 2.00 2.33 2.58 สูง 
13 3.00 2.33 2.00 2.33 2.42 ปานกลาง 
14 2.67 2.00 2.00 2.33 2.25 ปานกลาง 
15 2.00 2.33 2.33 2.00 2.17 ปานกลาง 
16 2.33 2.00 2.00 2.00 2.08 ปานกลาง 
17 2.33 2.00 2.33 2.33 2.25 ปานกลาง 
18 2.67 2.33 2.00 2.00 2.25 ปานกลาง 
19 2.67 2.33 2.33 2.00 2.33 ปานกลาง 
20 2.33 2.33 2.33 2.00 2.25 ปานกลาง 
21 3.00 2.00 2.67 1.67 2.33 ปานกลาง 
22 1.67 1.00 1.67 1.00 1.33 ต ่า 
23 3.00 2.33 2.00 2.33 2.42 ปานกลาง 
24 2.67 2.00 2.33 2.33 2.33 ปานกลาง 
25 2.67 2.33 2.00 2.00 2.25 ปานกลาง 
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ตารางที่ 23  คะแนนเฉล่ียการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์ลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ย 
                    กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 จ  าแนกตามรายดา้น  
                    (ต่อ) 

 

คนที่ 
กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ คะแนน

เฉลีย่ 
ระดับควำมสำมำรถ 

ด้ำนที ่1 ด้ำนที ่2 ด้ำนที ่3 ด้ำนที ่4 
26 3.00 3.00 2.00 2.33 2.58 สูง 
27 2.33 2.00 2.00 2.00 2.08 ปานกลาง 
28 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 ปานกลาง 
29 2.67 2.00 2.00 2.00 2.17 ปานกลาง 
30 3.00 2.33 2.67 2.33 2.58 สูง 
31 2.67 1.67 2.00 1.67 2.00 ปานกลาง 
32 3.00 2.33 2.33 1.67 2.33 ปานกลาง 
33 3.00 2.33 2.67 2.00 2.50 สูง 
34 3.00 2.33 2.33 2.33 2.50 สูง 
35 2.67 2.00 2.00 2.00 2.17 ปานกลาง 
36 2.67 2.33 2.00 2.00 2.25 ปานกลาง 
37 2.33 2.00 2.00 2.00 2.08 ปานกลาง 
38 2.00 2.33 2.67 2.33 2.33 ปานกลาง 
39 2.33 2.33 2.00 2.33 2.25 ปานกลาง 
40 2.33 2.67 2.67 2.33 2.50 สูง 
41 2.67 2.33 2.00 2.00 2.25 ปานกลาง 
42 3.00 2.33 2.00 2.00 2.33 ปานกลาง 
43 3.00 2.33 2.00 2.00 2.33 ปานกลาง 
44 2.33 2.67 2.67 2.00 2.42 ปานกลาง 
45 2.33 2.67 2.67 2.33 2.50 สูง 
46 2.33 2.67 3.00 2.33 2.58 สูง 
47 2.33 2.00 2.67 2.67 2.42 ปานกลาง 
48 2.33 2.33 2.67 2.33 2.42 ปานกลาง 
49 3.00 3.00 2.33 2.33 2.67 สูง 
50 2.67 2.67 2.67 2.33 2.58 สูง 
รวม 2.63 2.25 2.22 2.07 2.29 ปำนกลำง 
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