การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูและนักเรียน
ในโรงเรียนสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
โดยใชการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ

ปริญญานิพนธ
ของ
สิทธิชัย ชมพูพาทย

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
พฤษภาคม 2554

การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูและนักเรียน
ในโรงเรียนสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
โดยใชการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ

ปริญญานิพนธ
ของ
สิทธิชัย ชมพูพาทย

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
พฤษภาคม 2554
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูและนักเรียน
ในโรงเรียนสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
โดยใชการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ

บทคัดยอ
ของ
สิทธิชัย ชมพูพาทย

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
พฤษภาคม 2554

สิทธิชัย ชมพูพาทย. (2554). การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคของครูและนักเรียนในโรงเรียนสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคของครูและนั กเรียนโดยใชรู ปแบบการวิจัยปฏิบัติ การเชิ งวิ พากษ และ2) เพื่ อพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูในโรงเรียนสงเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
การดําเนินการวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษไดแก
1) การปฏิบัติการเชิงวิพากษที่ประกอบดวยการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษ การสรางความรูที่ชัดเจน
รวมกัน และการจัดรวบรวมการปฏิบัติ 2) การปฏิบัติและการสังเกต มีผูเขารวมวิจัยเปนหัวหนากลุม
สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ครู 3 คน และนั ก เรี ย น 23 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ป ระกอบด ว ยแบบ
สัมภาษณ แบบวัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค แบบวัดการ
เรียนรูเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค และแบบวัดเจตคติตอการแกปญหาอยางสรางสรรค การ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูลเชิงคุณภาพใช
การวิเคราะหเนื้อหาที่ปรากฏในภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบัติ ความสัมพันธและสังคม
ผลการวิจัยพบวา หลังจากเขารวมการวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ครู แ ละนั ก เรี ย นเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การ
แกปญหาอยางสรางสรรคดานภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบัติ ความสัมพันธและสังคมดี
ขึ้น ครูและนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคเพิ่มขึ้นในแตละ
วงรอบของการวิจัย หลังยุติการวิจัยแลวครูยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคและนักเรียนยังใชการแกปญหาอยางสรางสรรคในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคที่ไดรับการพัฒนามี 5
ขั้นตอนไดแกขั้นรับรูปญหา ขั้นระดมความคิด ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ และขั้นสรุปและกรองความคิด
โดยในแตละขั้นมีกลวิธีที่ใชในการจัดกิจกรรมการสอนไดแกการเราความสนใจ การวางเปาหมาย
เน น ความคิ ด ระดั บ สู ง เน น การอภิ ป รายและแลกเปลี่ย นเรี ย นรู กํ ากั บ ติ ด ตาม ใช แ หล ง ข อ มู ล ที่
หลากหลาย สอนแบบตั้งคําถาม การใหขอมูลยอนกลับ และการบันทึก
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The purposes of this research were 1) to develop instructional behavior for the
creative problem solving of teachers and students by conducting an emancipatory action
research 2) to develop the instructional model encouraging creative problem solving for the
science gifted students promotion school.
Qualitative inquiry approach through an emancipatory action research was
implemented including: 1) action-oriented critique, the formative of critical theorems, the
organization of enlightenment, and the organization of action; 2) action and observation.
The participants in this research consisted of the head of science department, three
teachers and twenty-three gifted students in science program. The research instruments
were interviewing form, the teaching behavior on the creative problem solving
questionnaire, the learning behavior on the creative problem solving questionnaire, and the
creative problem solving attitude questionnaire. The quantitative data were analyzed using
average and standard deviation and qualitative data were analyzed by content analysis on
boundary of language and discourse, activities and practices, and relationship and
organization. The results were as follows.
After participating on instructional behaviors for creative problem solving
development program, teachers and students have changed their language and discourse,
activities and practices, and relationships and organizations of instructional behaviors for
creative problem solving. For each of the action research spiral, teachers and students
have increased their instructional behaviors on creative problem solving. After the action
research program, teachers and students still behave their creative problem solving on
instruction process.
The model proposed for a development program encouraging instructional
behaviors on creative problem solving among the science gifted students in promotion
school have five stages, including: problem recognition; brainstorming; planning practice;
and summarizing and filtering the ideas. For each stages, the teaching activity’s tactics
were stimulation, goal setting, higher order thinking, emphasis on discussion and learning
exchange, monitoring, using a variety of sources, questioning, feedback and recording.
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ประกาศคุณูปการ
งานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จไดเนื่องจากผูวิจัยไดรับความเมตตาจากรองศาสตราจารย ดร.
ดุษฎี โยเหลา ประธานคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ใหความเมตตาตอผูวิจัยทุกดานไม
เฉพาะการควบคุมปริญญานิพนธเทานั้น รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร ชูชมและวาที่รอยตรี ดร.
มนัส บุญประกอบ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ที่
อาจารยทั้ง 3 ทานไดสละเวลาอันมีคาใหคําแนะนํากระบวนการทําวิจัย ใหคําปรึกษาทุกขั้นตอนของ
การทําวิจัย นอกจากนั้นอาจารยยังแนะนําสั่งสอนและเปนแบบอยางแกผูวิจัยในการเรียน การทํางาน
และการดําเนินชีวิต ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ดร.พิศาล สรอยธุหร่ํา และผูชวยศาสตราจารย ดร.
วิลาสลักษณ ชัววัลลี ที่ใหความเมตตากรุณารับเปนประธานและกรรมการสอบปากเปลาปริญญา
นิพนธ และใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนทําใหปริญญานิพนธมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณอาจารยธีรพงษ ออนอก ดร.รัตติกร ทองเนตร อาจารยสมมัคร วุฒิเจริญกุล
ครูลําพอง กลมกูล และครูมลิวัลย ยงคโพธิ์ ที่ใหความกรุณาในการตรวจเครื่องมือวิจัย
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี ที่ทานเห็นความสําคัญ
ของการวิจัยและอนุญาตใหทําวิจัยในโรงเรียน ขอขอบคุณครูที่เขารวมวิจัยทุกทาน และขอบคุณ
นองๆนักเรียนที่ใหเวลาในการรวมวิจัย สนทนากลุม ระดมความคิดจนงานวิจัยนี้สําเร็จดวยดี
ขอขอบพระคุณคณาจารยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาใหผูวิจัยได
ใชในการวิจัยและการทํางาน ขอขอบคุณกําลังใจจากเพื่อนรวมรุนมีพี่โส พี่หนอย หมอมินต พี่เดี่ยว
และคนอื่นๆ ที่เปนกัลยาณมิตรทุกคน และพี่โหนงผูลวงลับไปแลวที่เปดประเด็นความคิดเรื่องวิธีการ
วิจัย รวมถึงรุนพี่ รุนนองที่รูจักทุกคนที่ใหความชวยเหลือ โดยเฉพาะนองเล็ก นองตุก และนองจอยที่
ชวยเหลืออยางสุดความสามารถ
กราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และคุณยายเลี้ยมที่เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนจนผูวิจัยประสบ
ความสําเร็จในชีวิต นองเจี๊ยบ นองเขย นองทีม และขาวทิพย ที่ไดดูแลตลอดเวลาที่ไปทําวิจัยและ
เวลาไปพักผอน รวมถึงนาๆ ปา ลุงทุกคนที่ใหการชวยเหลือ
ขอขอบคุณ คุณศิริพร ชมพูพาทย ที่ไดสละเวลาในการทําหนาที่เลี้ยงลูกขณะที่ผูวิจัยทํา
ปริญญานิพนธ ผูใหกําลังใจผูวิจัยเสมอมา ขอบคุณลูกออมบุญ นางฟาตัวนอยๆ ที่เกิดมาพรอมกับ
แรงบันดาลใจใหพอทํางานจนสําเร็จ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ คือเด็กผูที่มีความสามารถโดดเดน เมื่อเทียบกับเด็กที่มีอายุ
ประสบการณหรืออยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน (Marland. 1972. Citing U.S. Office of Education.
1972) มีนักวิชาการไดจําแนกความสามารถของเด็กที่มีความสามารถพิเศษออกเปนดานตางๆไดแก
ดานสติปญญาโดยทั่วไป (Intellectual) ดานศิลปะและทัศนศิลป (Visual and Performing Art) ดาน
ความถนัดเฉพาะวิชา (Specific Academic) ดานความคิดสรางสรรค (Creative and Productive
Thinking) ดานการเปนผูนํา (Leadership) และดานการใชกลามเนื้อและประสาทสัมผัสเชิงกลไก
(Psychomotor Skill) (Marland. 1972) นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการที่แบงความสามารถไดอีกมิติหนึ่ง
ไดแกดานการใชภาษาและคําพูด (Linguistic/Verbal) ดานดนตรี (Musical) ดานมนุษยสัมพันธ
(Interpersonal) ดานตรรกศาสตรและคณิตศาสตร (Logical/Mathematical) ดานมุมมองและมิติ
สัมพันธ (Visual/Spatial) รางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily/Kinesthetic) ดานการเขาใจตนเอง
(Intrapersonal) ดานธรรมชาติวิทยา (Naturalist) (Gardner. 1985)
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรเปนเด็กกลุมหนึ่งที่มีลักษณะตางจาก
นักเรียนปกติคือชอบซักถาม ชอบคนควาพิสูจน ชอบสังเกต หาความจริง ชอบทํากิจกรรมที่ทาทาย
มีความสามารถทางสติปญญาและใฝรูทางวิทยาศาสตร มีความคิดสรางสรรค ชอบทํางานที่แปลก
ใหมแมจะหาขอมูลยาก มีความรอบคอบและมีเหตุผล มีการวางแผนลวงหนากอนทํางาน ใชขอมูลใน
การตัดสินใจ มีความอดทนสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออก ใชความสามาถของตนในการ
แกปญหา มีความรับผิดชอบ ชวยงานกลุม มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร (วสัน
ปุนผล. 2551: 357-403, 485-486) นอกจากนี้โร (Roe. 1961: 59) และแดเนียล (Danial. 1959: 19)
ยังพบอีกวาบุคลิกของนักวิทยาศาสตรชอบแกปญหาดวยวิธีของตน และไมคอยชอบเขาสังคม สวน
เฟลดฮูเซน (Feldhusen. 1993) กลาววาเด็กที่มีความสามารถพิเศษควรไดรับการตอบสนองความ
ตองการในการเรียนรูแตกตางไปจากเด็กปกติไดแก ไดรับประสบการณที่ทําใหคิดสรางสรรคและคิด
แกปญหา นอกจากนั้นยังตองการหลักสูตรและสิ่งแวดลอมทางการเรียนการสอนที่แตกตางจากเด็ก
ปกติ (Chan. 2001; Mirman. 2003)
การแกปญหาอยางสรางสรรคเปนวิธีการแกปญหาโดยอาศัยการจินตนาการและการ
ไตรตรองอยางละเอียด โดยผลการคิดแกปญหาดูจากการลงมือปฏิบัติ (Mitchell; & Kowalik. 1999:
4) ขณะเดียวกันเทรฟฟงเกอรและคนอื่นๆ (Treffinger; et al. 2006) ไดใหคํานิยามวาการแกปญหา
อยางสรางสรรคเปนวิธีการที่ใชในการพัฒนาศักยภาพดานความสรางสรรคของนักเรียนโดยผาน
กรอบทฤษฎีที่ใชในการพัฒนาและวิเคราะหการแกปญหา โดยมีขั้นตอนคือ การทําความเขาใจกับ
ปญหา การตัดสินปญหา การหาทางแกไข การประเมินขอมูลและวิธีการแกปญหา สวนอารเบสแมน
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และ พัคซิโอ (Arbesman; & Puccio. 2001: 176 - 178) ไดเนนวาการแกปญหาอยางสรางสรรคเปน
การทํางานรวมกันระหวางความคิดสรางสรรคกับความคิดวิจารณญาณ ซึ่งสอดคลองกับเลวินและรีด
(Lewin; & Reed. 1998) และเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2551: online) ที่ระบุวาการแกปญหา
อยางสรางสรรคเปนการแกปญหาที่ใชความคิดสองประการซึ่งประกอบดวย ความคิดสรางสรรคคือ
คิดวิธีการแกปญหาอยางหลากหลาย และความคิดวิจารณญาณเพื่อใชพิจารณาวิธีการแกปญหา ซึ่ง
เดอซูริลลาและโกลดไฟร (D’Zurilla; & Goldfried. 1971) ไดเสนอแนวความคิดวาการแกปญหาตอง
เนนพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมทางปญญาในการสรางทางเลือกและวิธีแกปญหา ดังนั้นการ
แกปญหาอยางสรางสรรคบุคคลตองมีความเชื่อวา สามารถแกปญหาและควบคุมตนเองได เพื่อที่จะ
สามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
การแกปญหาอยางสรางสรรคทําใหบุคคลสามารถฟนฝาอุปสรรคไปสูเปาหมายที่วางไว
ได ซึ่งสามารถนํามาใชไดทั้งระดับบุคคล ระดับกลุม รวมถึงระดับองคการที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และสามารถบูรณาการเพื่อใหเขากับกิจกรรมขององคการตางๆได เปนแนวทางใหม เปน
เครื่องมือสรางความแตกตางระหวางองคการไดอยางแทจริง สามารถกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญในชีวิตและในการทํางานไดอยางยาวนาน (Treffinger; Isaksen; & Dorval. 2005: online)
นั่นยอมแสดงใหเห็นวาการแกปญหานั้นมีประโยชนตอการใชชีวิตประจําวัน
นอกจากนี้มีงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการแกปญหากับลักษณะที่พึงประสงค
เชน ความสามารถในการแกปญหามีความสัมพันธทางบวกกับการควบคุมตนเอง ความฉลาดทาง
อารมณ จิตสาธารณะ พฤติกรรมเอื้อตอสังคมและคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญ (อรพินทร ชูชม;
อัจฉรา สุขารมณ; และอุษา ศรีจินดารัตน. 2549: 47) สวนโร-ดริก และ เมยดิว (Rodriguez; &
Maydeu. 2000) พบว า การแก ป ญ หามี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ซึ่ ง
สอดคลองกับซาลามี่ และอารีมู (Salami; & Aremu. 2002: 147) ที่พบวาการฝกแกปญหาสามารถ
ทํานายพฤติกรรมการเรียนที่ดีได
ดังนั้นจึงควรพัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคใหเกิดกับเด็กนักเรียน
ทุกคน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร เพราะนักเรียนมีลักษณะ
สอดคลองกับลักษณะการแกปญหาอยางสรางสรรค กลาวคือ นักเรียนกลุมนี้เปนเด็กที่มีคุณลักษณะ
ทางการคิ ด สร า งสรรค และการคิ ด ในรู ป แบบต า งๆที่ สู ง กว า เด็ ก ปกติ ส ว นการแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคมีองคประกอบในการแกไขปญหาที่เนนการคิดระดับสูง ไดแก การคิดแกปญหา ความคิด
สรางสรรคและการคิดวิจารณญาณ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตองเรียนรูกระบวนการแกปญหา
ดวยทักษะการคิดอยางรวดเร็ว โดยนํามาประยุกตกับสถานการณใหมและการแกปญหายังเปนการ
พัฒนาความคิดสรางสรรคดวย (Conklin; & Frei. 2007: 115-125) นอกจากนี้ในการจัดการศึกษา
ใหกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในตางประเทศ เชนประเทศเกาหลี ก็มีจุดเนนที่สําคัญประการ
หนึ่งคือ การสงเสริมกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคในหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
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ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคได (Bahr;
et. al. 2006: 33; Isaksen; Treffinger; & Dorval. 2004) แมวานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจะมี
ทักษะและความสามารถในการแกปญหาที่แตกตางกัน แตถานักเรียนไดรับการฝกฝนแลว ก็จะชวย
พัฒนาประสิทธิภาพการแกปญหาอยางสรางสรรคได ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนวิธีที่
จะชวยพัฒนาทักษะและความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคไดดี
ครูมีอิทธิพลตอการเรียนการสอนของนักเรียน ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางสรรค
ความรู พัฒนาทักษะและความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคใหกับนักเรียนเชน การเปนผู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนะนําวิธีการเสาะแสวงหาความรู ปลูกฝงจิตวิญญาณ คุณงามความดี
และถายทอดลักษณะที่พึงประสงค หรือที่เรียกไดวาครูเปนสิ่งแวดลอมทางการเรียนการสอนของ
นักเรียน (Clark. 1997) ครูจึงมีบทบาทสําคัญในการทําใหเด็กที่มีความสามารถพิเศษเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดี (June. 1975) ทําใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตน
ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีความสามารถแกปญหาอยาง
สรางสรรคจึงเปนหนาที่ของครู ครูควรสอนการแกปญหาใหกับนักเรียนโดยตรง (Goldtien. 1949:
233-239) ครูควรฝกใหนักเรียนสังเกต และหาแนวทางการแกปญหาดวยตนเอง (Gaier. 1953: 138)
ครูตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดรูจักคิด รูจักพิสูจน หาขอสรุป และเห็นคุณคาของ
การแกปญหา ครูตองจัดสถานการณที่ยั่วยุใหนักเรียนใชกระบวนการแกปญหา กลาวคือ ครูอาจจะ
นําเสนอสถานการณที่แสดงถึงปญหาที่เกิดขึ้นจริงและนาสนใจ ซึ่งสถานการณนั้นตองกระตุน หรือ
ทาทายความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน โดยที่เนนใหนักเรียนมีคุณลักษณะหรือทักษะที่
จําเปนตอการแกปญหาอยางสรางสรรคและรูจักเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริง
รูจักเลือกรับและใชขอมูล มีการแสวงหาขอเท็จจริงจากขอมูลที่มีอยู ออกแบบและประเมินวิธีการ
แกปญหา สอนการทํางานเปนทีม ตลอดจนลงมือแกปญหาตามที่วางแผนไว สอดคลองกับชูและคิม
(Cho; & Kim. 2003: 155) ที่กลาววาในการสรางความสามารถการแกปญหาอยางสรางสรรคนั้น
นักเรียนตองไดรับการเสริมสรางแรงจูงใจจากครูใหใชขอมูลที่ตรงประเด็นและเหมาะสมเพื่อฝก
ทักษะเกี่ยวกับการแกปญหา ทักษะทางดานความคิดสรางสรรค และความคิดวิจารณญาณ
แตอยางไรก็ตาม พบปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนการแกปญหาอยาง
สรางสรรคทั้งในและตางประเทศ เชน ประเทศไทยยังไมมีการสอนการแกปญหาอยางสรางสรรคที่
จริงจัง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์. 2551: online) สวนโสภณ แยมทองคํา (2545) พบวาครูที่สอน
รายวิชาวิทยาศาสตรและครูที่ปรึกษาของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับนอยและไมได
รับการอบรมเปนสวนใหญ สวนพฤติกรรมการสอนที่ยังมีนอย (เกณฑรอยละ 50) ไดแก การให
นักเรียนไดสัมมนา การสอนแบบสืบสวนสอบสวนซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนการสืบ
เสาะหาความรูที่คลายกับกระบวนการทางวิทยาศาสตรและขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรค
และนงลักษณ วิไลวงศเสถียร (2546) พบวาครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยในกลุมภาคกลางมี
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การสอนการคิดและการปฏิบัติในระดับปานกลาง ซึ่งต่ํากวาทุกดาน และจากการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบแรก (2546: online)
พบวานักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมีทักษะการแกปญหานอย เวลาพบปญหามักจะพึ่งพา
ครูเสมอ และไดแนะนําตอไปอีกวานักเรียนควรไดรับการฝกฝนการแกโจทยปญหาดวยตนเอง ไม
พึ่งพาครูเกินไป และในการประเมินรอบที่สอง (2550: online) พบวามาตรฐานที่มีคาเฉลี่ยจากการ
ประเมินนอยที่สุดคือ มาตรฐานที่ 4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน และมาตรฐานที่ 5 นักเรียนมีความรู
และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
นอกจากนี้ยังพบวาครูยังไมไดสอนใหนักเรียนมีทักษะในการแกปญหา ขณะที่ครอบครัว
และสถาบันการศึกษาไมมีความเขาใจในการพัฒนาทักษะการแกปญหาใหกับนักเรียนอยางถูกตอง
แมแตปญหาในเรื่องการทําการบาน นักเรียนยังตองการใหผูอื่นชวยเหลือ สวนครูที่สอนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษไมไดรับการพัฒนาวิชาชีพดานการสอนความคิดสรางสรรคใหแกนักเรียน (Cho;
& Kim. 2003: 154) ทั้งที่พบวานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตองการกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับการเรียนรู คือตองการประสบการณที่ทําใหไดคิดสรางสรรคและแกปญหา ตองการให
ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทาทายความสามารถของเขา (Hansen; & Toso. 2007)
นอกจากนี้ยังพบวาครูมีเจตคติที่ไมดีตอพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
(Leonard. 1998) ปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นนี้ไมเปนเพียงปญหาที่เกิดขึ้นใน
ระยะสั้นเทานั้นหากแตกอใหเกิดปญหาตอไปเชนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่ลาออกจากระบบ
โรงเรียนหันเขาไปหายาเสพติด (Hansen; & Toso. 2007)
วิธีการแกปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น มีหลายแนวทางอาทิ 1) ปรับ
ระบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยเนนความ
แตกตางระหวางบุคคลและเรียนรูโดยผานสื่อประเภทตางๆ ซึ่งครูจะตองเปนผูสนับสนุนการเรียนรู
2) บุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ควรไดรับการ
คัดเลือกเปนอยางดี และควรใหการอบรมและฝกปฏิบัติการวิจัยรวมกับการสอนในลักษณะการศึกษา
พิเศษ เพราะการไดรับการอบรมชวยเหลือแนะนําจากผูเชี่ยวชาญอยางใกลชิดตอเนื่องทําใหครูมี
ความมั่นใจและสามารถพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษใหประสบความสําเร็จได (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) ผลการพัฒนาครูนั้นจะสงผลดีตอนักเรียนดังที่บาหร และ
คนอื่นๆ (Bahr; et. al. 2006: 33) ไดศึกษาการฝกอบรมการแกปญหาอยางสรางสรรคใหกับครู
พบวา ครูมีความสามารถบูรณาการการแกปญหาอยางสรางสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น ดังนั้นเรื่องการฝกอบรมครูจึงมีความสําคัญ (Clark. 1997) เมื่อการสอนของครูมี
ประสิทธิผล หรือครูมีสมรรถนะที่สูงแลว ผลการเรียนรูทางวิชาการและคุณลักษณะของนักเรียนจะ
เกิดขึ้น (Croft. 2003)

5
ผูวิจัยจึงใชการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ (Emancipatory Action Research) เปน
เครื่องมือเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนการเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูและ
นักเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งเปนโรงเรียนที่สงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เนื่องดวยการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาและ
แกปญหารวมกันระหวางนักวิจัยและผูรวมวิจัยที่มีสถานะเทาเทียมกันทุกดานไดแก การวางแผน
การปฏิบัติ การสังเกตและการสะทอนผล โดยที่การวิจัยมีจุดเนนที่การวิพากษการปฏิบัติงานโดย
อาศัยแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู จึงเปนการทํางานวิจัย การบริหาร การพัฒนาเพื่อแกปญหาในเวลา
เดียวกัน ตลอดจนมีลักษณะรวมมือในการสืบสวนสอบสวนปญหาอยางวิเคราะหวิจารณ เริ่มจาก
สะทอนการทํางานโดยครูผูปฏิบัติ มีการอธิบายขอคนพบและเผยแพร ประเมินผลการปฏิบัติการของ
ตน การวางแผนการสอนในระดับบุคคล มีกิจกรรมการสะทอนที่สรางความรูและวางแผนการวิจัย
โดยกลุม ซึ่งทําใหครูมีสวนรวมในการแกปญหาและการดําเนินการพัฒนาวิชาชีพ (Zuber-Skerritt.
1992: 2)

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคโดยใช
รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ แบงพฤติกรรมตามกลุมเปาหมายไดดังนี้
1.1 พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
1.2 พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของ
ครูในโรงเรียนสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร

ขอบเขตการวิจัย
ดานผูเขารวมวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูเขารวมวิจัย คือผูที่สมัครใจเขารวมวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค ในโรงเรียนสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ซึ่งผูเขารวมวิจัย
ประกอบดวย
1. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
2. ครูผูสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 3 คน
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งเปนหองเรียนวิทยาศาสตรของโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในปการศึกษา 2553 จํานวน 23 คน

6
ดานวิธีวิทยา
กระบวนการวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ (Emancipatory Action
Research) เปนการวิจัยที่เนนความรวมมือกัน (Collaborative) ในการวิพากษ (Critical) และคนหา
การวิพากษของตนเอง (Self Critical Inquiry) ซึ่งการปฏิบัติการเชิงวิพากษแบงเปน 3 ขั้นตอน
(Grundy. 1988: 358-363) คือ การสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษ (The Formation of Critical
Theorems) การสร า งความรู ที่ ชัดเจนรว มกัน (Enlightenment) การจั ด รวบรวมวิธีปฏิ บัติ (The
Organization of Action) ทั้งนี้ผูวิจัยไดอาศัยแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการของเคมมิสและแมคแทคกาท
(Kemmis; & McTaggart. 1988: 41-42) ที่ระบุวาการพัฒนาการปรับปรุงทางการศึกษาหรือการวิจัย
ปฏิบัติ การทางการศึ กษาตองอาศั ย การเปลี่ย นแปลงด านรู ป แบบภาษา ด านกิ จ กรรม และดา น
ความสัมพันธทางสังคม โดยองคประกอบทั้งสามดานนี้ไมสามารถเปลี่ยนแปลงแบบแยกกันได ซึ่งจะ
ทําใหครูสรางความตระหนักวา ปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนปญหาที่ตองแกไข
เพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน ครูจะสรางความรูสึกรับผิดชอบที่จะแกปญหาโดยใชพลวัตกลุม
ดังนั้นกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ จึงประกอบดวยการวิพากษการทํางาน ทฤษฎี และกระบวนการวิจัย
ของครู ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเปนการเปลี่ยนแปลงการตระหนักรูในตนเองและของกลุม เพื่อหา
เหตุผล ความรูที่ชัดเจน และวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดําเนินการวิพากษดวย
วิธีการโตแยงที่มีเหตุผล ซึ่งวิธีการนี้มุงพัฒนาใหครูทําความเขาใจความสัมพันธระหวางปจจัยที่ทํา
ใหเกิดการปฏิบัติงานการสอนตางๆ อยางมีอิสระเสรีและพัฒนาวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ

นิยามศัพทเฉพาะ
พฤติกรรมการแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง กระบวนการบรรลุความตองการ
หรือวัตถุประสงคโดยใชการแกปญหา ความคิดสรางสรรค และความคิดวิจารณญาณ ซึ่งความคิด
สรางสรรคจะใชในการคิดวิธีการแกปญหาใหลึกและหลากหลายโดยปราศจากการตัดสินวาดีหรือไม
และเลือกวิธีการแกปญหาโดยใชการคิดวิจารณญาณจนไดวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด จากนั้นจึงนํา
วิธีการแกปญหามาวางแผนบนเงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู และนําแผนการแกปญหาไปปฏิบัติ โดย
ที่เชื่อมั่นวาสามารถแกปญหาและกํากับตนเองได เพื่อสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ประกอบดวย 5 ขั้นตอนกลาวคือ
ขั้นที่ 1 การเขาถึงปญหา หมายถึง การทําความเขาใจ รับรูความทาทายที่มีตอ
สถานการณ สํารวจขอมูล การระบุปญหาที่แทจริงและวางเปาหมายในการแกปญหา โดยสามารถ
เลือกใชขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือใชทุกขั้นตอนซึ่งขึ้นอยูกับสภาพของปญหา โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 เห็นความสําคัญ หมายถึง ขั้นตอนการระบุและอธิบายความสําคัญของ
สถานการณที่เปนปญหาในมุมมองของตนเองและผูอื่น รวมถึงการมีความคิดที่เหมาะสมตอปญหา
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1.2 การสํารวจขอมูล หมายถึง การสํารวจ ประเมินและเลือกใชขอมูลเพื่อ
ศึ ก ษารายละเอี ย ดของสถานการณ ห รื อ การสื บ ค น ข อ มู ล เพื่ อ ทํ า ให ส ถานการณ มี ค วามชั ด เจน
ประกอบดวย การศึกษาลักษณะและสาเหตุของสถานการณรวมถึงความเกี่ยวของกับปญหาอื่น
1.3 การระบุปญหา หมายถึง การตัดสินวาสถานการณที่ศึกษานั้นปญหาใด
เปนปญหาที่ตองนํามาแกไขหรือเรียกวาเปนปญหาที่แทจริง พรอมกับวางเปาหมายในการแกปญหา
ขั้นที่ 2 การคิดวิธีการแกปญหา หมายถึง การคิดหาวิธีแกปญหาใหมากที่สุด โดย
ไมมีการตัดสินวาความคิดนั้นผิดหรือถูก รวมถึงการปรับวิธีการแกปญหาจากแนวคิดการแกปญหาที่
มีอยู
ขั้นที่ 3 การเลือกและเตรียมการ หมายถึง การทําใหวิธีการแกปญหามีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ โดยการประเมินวิธีการแกปญหาจนไดวิธีการที่ดีที่สุด จากนั้นจึงพิจารณาสิ่ง
สนับสนุนและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการแกปญหาโดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 การเลือกวิธีการแกปญหา หมายถึง การคัดเลือกวิธีแกปญหาโดยใช
เกณฑในการเลือกวิธีการแกปญหา
3.2 การคาดการณผลกระทบ หมายถึง การระบุเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ระหวางการแกปญหาดวยวิธีที่เลือก ทั้งที่เปนอุปสรรคและสิ่งสนับสนุนการแกปญหา
ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนการแกปญหา หมายถึง การวางแนวทางการแกปญหา
โดยใชความสามารถและขอจํากัดของบุคคล รวมถึงบริบท เงื่อนไข ทรัพยากร และอุปสรรค โดยมี
ขั้นตอนดังตอไปนี้
4.1 การประเมินงาน หมายถึง การระบุแนวทางและทรัพยากรที่ตองใชใน
การแกปญหาภายใตเงื่อนไข ขอจํากัด บริบท หรือสิ่งสนับสนุนในการแกปญหา
4.2 การออกแบบกระบวนการ หมายถึง การวางขั้นตอนและกิจกรรมการ
แกปญหา จากการแนวทางและทรัพยากรที่มีอยูและแบงหนาที่สมาชิกในกลุม
ขั้นตอนที่ 5 การลงมือปฏิบัติ หมายถึง การนําแผนที่วางไวไปปฏิบัติจริง มีการ
กํากับตนเองในการแกปญหา มีการเปรียบเทียบกิจกรรมและผลการแกปญหากับเปาหมายที่วางไว
มีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการแกปญหา เมื่อการแกปญหาเปนไปตามที่วางแผนไวก็ใหการ
เสริมแรงแกตนเอง ซึ่งขั้นตอนนี้ประกอบดวย
5.1 การลงมือปฏิบัติ หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแผน สังเกตและสะทอน
รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการแกปญหา
5.2 การเผชิ ญ ป ญ หา หมายถึ ง การกํ า กั บ ตนเองระหว า งการแก ป ญ หา
ประกอบดวย การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตน เปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว การควบคุมตน
และเสริมแรงตนเอง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญ หาอยางสรางสรรค หมายถึง
พฤติกรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุงใหนักเรียนไดใชกระบวนการแกปญหา
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อยางสรางสรรคในการเรียนรู ไดแก ขั้นรับรูปญหา ขั้นระดมความคิด ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ และขั้น
สรุปและกรองความคิด โดยแตละขั้นตอนอาจปรับใชกลวิธีเดียวหรือหลายอยางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนซึ่งกลวิธีดังกลาวไดแกการเราความสนใจ การวางเปาหมาย การเนนกระบวนการ
คิดระดับสูง เนนการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู การกํากับติดตาม ใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย
สอนแบบตั้งคําถาม การใหขอมูลยอนกลับและการบันทึก
การเรียนรูเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรูของ
นักเรียนโดยใชกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคไดแก 1) การทําความรูจักกับสถานการณ การ
ระบุปญหาที่แทจริง มีความคิดที่เหมาะสมตอปญหาและวางเปาหมายการแกปญหา 2) คิดวิธีการ
แกปญหา 3) เลือกวิธีการแกปญหา 4) คาดเดาสิ่งที่อาจจะเกิดระหวางการแกปญหา 5) กําหนด
ขั้นตอน กิจกรรมและทรัพยากรในการแกปญหา 6) ลงมือปฏิบัติตามแผน เปรียบเทียบกิจกรรมและ
ผลการแกปญหากับเปาหมายที่วางไว การจัดการกับความรูสึก กํากับตนเองและแกปญหาเฉพาะ
หนาในระหวางการปฏิบัติตามแผน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง
วัตถุประสงค ขั้นตอน และกิจกรรมเรียนการสอนรวมถึงกลวิธีการสอน โดยพัฒนาจากแนวคิดการ
แกปญหาอยางสรางสรรคของครูที่สอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในโรงเรียนสงเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ หมายถึง กระบวนการวิจัยที่ใชพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูและนักเรียน ซึ่งประกอบดวย 2 ขั้นตอนคือ
1) การปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง วิ พ ากษ และ 2) การปฏิ บั ติ แ ละสั ง เกต โดยที่ ผ ลการวิ จั ย จะชี้ ใ ห เ ห็ น การ
เปลี่ยนแปลงของผูรวมวิจัย 3 องคประกอบไดแก ภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบัติ และ
ความสัมพันธและสังคม
การปฏิบัติการเชิงวิพากษ หมายถึง การสรางแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคที่ดีและเหมาะสมในการปฏิบัติของครูโดยมี 3 ขั้นตอนที่สําคัญ
ดังนี้
1. การสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษ หมายถึง การสะทอนและวางแนวคิดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเปรียบเทียบกับแนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรคของครู ซึ่งผลจากการ
สรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษจะไดแนวคิดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
ระดับบุคคลของครูที่เรียกวา“ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ”
2. การสรางความรูที่ชัดเจนรวมกัน หมายถึง การนําทฤษฎีบทเชิงวิพากษของ
ครูแตละคนมาวิเคราะหผานกิจกรรมการเรียนการสอนและสภาพการปฏิบัติงานของครูที่ผานมาโดย
ใชกระบวนการกลุม ซึ่งเปนการตรวจสอบในระดับสังคม ทฤษฎีบทเชิงวิพากษที่ผานขั้นตอนการ
สรางความรูที่ชัดเจนรวมกันนั้นในการวิจัยนี้จะเรียกวา “ความเขาใจอยางถองแท”
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3. การจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติ หมายถึง การนําความเขาใจอยางถองแทมาสราง
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูในระดับกลุม
โดยการนําความเขาใจอยางถองแทมาวิเคราะหผานการคาดเดาเหตุการณ บริบทการทํางานของครู
และกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในการสรางขอตกลงรวมกันซึ่งเปนแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีที่สุดและมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในการวิจัยนี้ผูวิจัย
จะเรียกแนวทางปฏิบัตินั้นวา “แนวทางปฏิบัติรวมกัน”
การพั ฒ นาพฤติ ก รรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูและ
นักเรียนใน 3 องคประกอบไดแก
1. ภาษาและวาทกรรม หมายถึง การใหความสําคัญและการใหความหมายตอการ
แกปญหาอยางสรางสรรคและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครู
และนักเรียน รวมถึงการใชภาษาเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรค ภาษาและวาทกรรมของครู
และนักเรียนพิจารณาจากขอมูลการสัมภาษณ สังเกต การวิเคราะหภาษาและวาทกรรมจะแสดงให
เห็นความเหมือนและความตางของภาษาและวาทกรรมระหวางผูรวมวิจัยและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ มี
การหาและแสดงความเชื่อมโยงองคประกอบระหวางความหมาย นิยาม ความสําคัญและการใช
ภาษา
2. กิจกรรมและการปฏิบัติ หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรคของครูและนักเรียน รวมถึงการเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวทางปฏิบัติ
รวมกัน ขอมูลกิจกรรมและการปฏิบัติของครูและนักเรียนไดมาจากการสัมภาษณ การสังเกต สวน
การวิเคราะหจะมองความเหมือนและความแตกตางของกิจกรรมและการปฏิบัติที่เกิดขึ้นระหวาง
ผูเขารวมวิจัยและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
3. ความสัมพันธและสังคม หมายถึง สภาพความเกี่ยวของระหวางครูผูรวมวิจัย
นักเรียน บุคคลอื่น และสิ่งที่ทําใหเกิดความสัมพันธในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรค รวมถึงการศึกษาความเกี่ยวของระหวางภาษาและวาทกรรมกับกิจกรรมและการ
ปฏิบัติ ทําการวิเคราะหความสัมพันธทางสังคมโดยการพิจารณารูปแบบ โครงสราง และรายละเอียด
ความสัมพันธระหวางผูรวมวิจัย ในเรื่องความขัดแยงและความเดนชัดของความสัมพันธ พิจารณา
ปจจัยพื้นฐานความสัมพันธที่เกิดขึ้น ระบบโครงสรางความสัมพันธ และการเชื่อมโยงหรือสอดคลอง
องคประกอบทางโครงสรางความสัมพันธภาษาหรือวาทกรรม และการปฏิบัติ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอรายละเอียด
ของแตละหัวขอดังตอไปนี้
1 การแกปญหาอยางสรางสรรค
1.1 การแกปญหา
1.2 ความหมายของการแกปญหาอยางสรางสรรค
1.3 แนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรค
1.4 กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคในงานวิจัย
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
2.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
2.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
2.3 การสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
3. การสอนการแกปญหาอยางสรางสรรค
3.1 การสอนการแกปญหา
3.2 การสอนการแกปญหาอยางสรางสรรค
3.3 บทบาทและลักษณะครูในการสอนการแกปญหาอยางสรางสรรค
3.4 ลักษณะนักเรียนในการเรียนการแกปญหาอยางสรางสรรค
3.5 กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
4. การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ
4.1 การวิจัยปฏิบัติการ
4.2 การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ
4.3 ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการ
4.4 งานวิจัยที่ใชการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษและวิจัยปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม
5. กรอบแนวคิดการวิจัย

1. การแกปญหาอยางสรางสรรค (Creative Problem Solving)
ปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อกาวเขาสูความเจริญ เชน สาธารณสุข การศึกษา
เทคโนโลยี สิ่งที่ตามมากับความเจริญอยางเลี่ยงไมไดคือ การเกิดปญหา ดังมีคํากลาวที่วา ตามปกติ
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ของชีวิตมนุษยนั้นยอมจะตองประสบกับปญหา การงานชนิดใดก็ยอมประกอบดวยปญหา (พุทธทาส
ภิกขุ. 2547: 8) โดยที่ปญหานั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเปนปญหาที่มีความ
ยุงยาก ซับซอน (อุษณย อณุรุทธวงศ. มปป) ทั้งในแงของการทําความเขาใจและการแกไข และตัว
ปญหาเองก็นับวันจะมีความซับซอนขึ้นเรื่อยๆ ตามความเจริญและความซับซอนของสังคม ทุกคน
จะตองพบปญหาใหมๆใหแกไขอยูเสมอ (Cho; & Kim. 2003: 154) และคาดการณไดยากวาใน
อนาคตจะเกิดปญหาอะไรขึ้น (Davis; & Meyer. 1999; Davis. 1992) ดังนั้นการเตรียมความพรอม
ในการแกปญหาจึงมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย
1.1 การแกปญหา
การแกปญหาเปนความสามารถในการเปลี่ยนดานลบใหเปนดานบวก กลาวคือ
เปนการใชสมองในการคิด เรียนรูและยังเปนกระบวนการลดความเบี่ยงเบน (ดานลบ) ของปญหาให
เปนวัตถุประสงค (ดานบวก) และลดความเบี่ยงเบน (ดานลบ) ของสาเหตุ ใหเปนเปาหมาย (ดาน
บวก) โดยประกอบดวยกิจกรรมหลายอยางตอเนื่องกัน ผูแกปญหาตองพยายามปรับปรุงตัวเองและ
สิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนกลับเขาสูสภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวังเพื่อใหสามารถบรรลุถึง
เปาหมายที่ตั้งไว (สุชา จันทรเอม; และสุรางค จันทรเอม. 2518: 210; รศนา อัชชะกิจ. 2537: 11;
มนัส บุญประกอบ; และคนอื่นๆ. 2547: 11; สุวิทย มูลคํา. 2547: 9)
นักวิชาการระบุขั้นตอนการแกปญหาในทํานองเดียวกันเชน กระบวนการแกปญหา
ของเวียร (Weir. 1974: 16-18) เปนรูปแบบที่ใชหลักทางวิทยาศาสตร โดยมีขั้นตอนในการแกปญหา
4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นระบุปญหา (Statement of the Problem) 2) ขั้นวิเคราะหปญหา (Defining the
Problem) 3) ขั้นเสนอวิธีการแกปญหา (Scarching for and Formulation a Hypothesis) และ 4)
ขั้นตรวจสอบผลลัพธ (Verify the Solution) สวนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (มปป.:
37) ไดกลาวถึงขั้นตอนการแกปญหาซึ่งประกอบดวย 1) การนําเขาสูปญหา เปนการศึกษาถึงสภาพ
ของปญหาที่เกิดขึ้น 2) วิเคราะหปญหาคือการศึกษา วิเคราะห วิพากษ วิจารณปญหาที่แทจริง 3)
ระบุปญหา เปนการนําเอาปญหาที่เปนสาเหตุแทจริงมาเปนจุดสําคัญในการศึกษา 4) การกําหนด
วัตถุประสงคในการแกปญหา 5) การตั้งสมมุติฐาน เสนอแนวทางและวิธีการในการแกปญหา 6) การ
ทดลองหรือตรวจสอบสมมุติฐาน เปนการนําวิธีการแกปญหาไปใชในการแกปญหา 7) สรุปผล และ
8) นําไปใช
สวนเบลล (Bell. 1978: 312) เสนอขั้นตอนการแกปญหาไว 5 ขั้นตอนคือ นําเสนอ
ปญหาในรูปทั่วไป โดยเสนอปญหาในรูปที่แกไขได ตั้งสมมติฐาน และเลือกวิธีดําเนินการเพื่อใหได
คําตอบของปญหา การตรวจสอบสมมติฐานและดําเนินการแกปญหาเพื่อใหไดคําตอบ หรือชุดของ
คําตอบที่เปนไปได วิเคราะหและประเมินคําตอบ รวมถึงวิธีนําไปสูการคนพบกลวิธีในการแกปญหา
สวนสาโรช บัวศรี (2526: 5-6) ไดเสนอขั้นตอนการแกปญหาโดยการประยุกตหลักธรรมอริยสัจสี่มา
ใชเปนกระบวนการแกปญหาโดยควบคูกับแนวทางปฏิบัติที่เรียกวา “กิจในอริยสัจ 4” ประกอบดวย
การกําหนดรูปญหา (ปริญญา) การละ (ปหานะ) การทําใหแจง (สัจฉิกิริยา) และการเจริญหรือการลง
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มือปฏิบัติ (ภาวนา) จากหลักทั้งสอง ทานจึงเสนอกระบวนการแกปญหาไวเปนขั้นตอน คือ 1) ทุกข
คือ การกําหนดปญหา หรือวิเคราะหระบุปญหา 2) ขั้นสมุทัยคือการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา
และตั้งสมมติฐาน 3) ขั้นนิโรธคือการคนหาวิธีการแกปญหา ทดลองทําและเก็บขอมูล 4) ขั้นมรรคคือ
การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการแกปญหา
จะเห็นไดวาแนวคิดการแกปญหาที่กลาวมาขางตนมีขั้นตอนหลักคือ การทําปญหา
ใหชัด การหาสาเหตุของปญหา การตั้งจุดมุงหมายในการแกปญหา การหาวิธีแกปญหา การลงมือ
ปฏิบัติตามวิธีการแกปญหา การสรุปผลการแกปญหา แตอยางไรก็ตามแมจะมีขั้นตอนที่คลายกัน
บาง แตมีบางขั้นตอนที่แตกตางกันเชน ขั้นตอนการแกปญหาของเวียร (Weir. 1974: 16-18) สิ้นสุด
ที่กระบวนการลงมือปฏิบัติ สวนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (มปป.: 37) มีการสรุป
การแกปญหาและนําไปใช แตขั้นตอนที่คอนขางจะซับซอนมากกวานี้คือขั้นตอนของเบลล (Bell.
1978: 312) และขั้นตอนของสาโรช บัวศรี (2526: 5-6) ที่มีการวิเคราะหและประเมินการแกปญหา
รวมถึงวิธีซึ่งนําไปสูการคนพบกลวิธีในการแกปญหาที่ผูวิจัยเห็นวา เปนขั้นตอนที่ทําใหผูแกปญหา
ไดเรียนรูกระบวนการ และวิธีการแกปญหาดวย
1.2 ความหมายของการแกปญหาอยางสรางสรรค
การแกปญหาอยางสรางสรรคถูกพัฒนาขึ้น (Isaksen; & Treffinger. 2004) มีการ
วิจัยและตีพิมพเปนบทความทางวิชาการกวารอยเรื่อง (Treffinger; Isaksen; & Dorval. 2005) มี
การใหความหมายหลายมุมมอง ทําใหเปนที่รูจักและเปนเปาหมายที่สําคัญในการจัดการศึกษาใหกับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทั้งยังเกี่ยวของกับทักษะการสอนการคิดแกนักเรียน (Treffinger; &
Isaksen. 2005) โดยสรุปนิยามไดดังนี้
แกปญหาอยางสรางสรรคเปนกระบวนการ วิธีการ หรือระบบในการแกปญหาโดย
อาศัยการจินตนาการ โดยที่ผลการคิดแกปญหาพิสูจนไดจากการลงมือปฏิบัติ (Mitchell; & Kowalik.
1999: 4) ในขณะเดียวกัน เทรฟฟงเกอร และคนอื่นๆ (Treffinger; et al. 2006) ไดใหคํานิยามวา
เปนวิธีการที่ใชในการพัฒนาศักยภาพดานความสรางสรรคของนักเรียนโดยผานกรอบทฤษฎีการ
พัฒนาและวิเคราะหการแกปญหา สวนอารเบสแมนและพัคซิโอ (Arbesman; & Puccio. 2001) เนน
วาเปนการผสานระหวางความคิดสรางสรรคกับความคิดวิจารณญาณ สอดคลองกับเลวินและรีด
(Lewin; & Reed. 1998) และเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2551: online) ที่ระบุวาการแกปญหาอยาง
สรางสรรคคือ การคิดสรางสรรคที่ประกอบดวยการสรางความคิดที่หลากหลาย เพื่อชวยขยายกรอบ
ความคิด สวนการคิดวิจารณญาณคือการเชื่อมโยงเหตุผลเพื่อนํามาเปรียบเทียบหาผลกระทบ และ
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใชในการแกปญหา สวนเลวินรีดไดประยุกตความคิดสรางสรรคและ
การคิดวิจารณญาณเขาในทุกขั้นตอนของกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค เปน 2 ระยะคือ
ระยะสราง (Generating Phase) ซึ่งเปนการสรางแนวความคิดหรือตอบคําถามใหมากที่สุดเทาที่จะ
มากไดซึ่งก็คือความคิดสรางสรรค และระยะที่สองคือระยะปรับ (Focusing Phase) ซึ่งเปนระยะที่
ประเมินทางเลือกหรือความคิดที่ไดจากระยะสรางนั่นเอง โดยทั้งสองระยะใชการคิดควบคูกันไปใน
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กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคไดแก การคิดอเนกนัย (Divergent thinking) ซึ่งเปนการคิดให
มากที่สุดเทาที่จะมากได และการคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) ซึ่งก็คือการคิดพิจารณา
เชื่อมโยงหาเหตุและผล โดยความคิดทั้งสองเปนรูปแบบและวิธีการที่สงเสริมกันอยางเหมาะสม
สวนเดอซูริลลาและโกลดไฟรด (D’Zurilla; & Goldfried. 1971) กลาววาการ
แกปญหาเปนกระบวนการเชิงพฤติกรรมซึ่งรวมพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมทางปญญามาคิด
สรางทางเลือกตางๆ เพื่อตอบสนองตอปญหา
ดังนั้นการแกปญหาอยางสรางสรรคตามการวิจัยในครั้งนี้จึงหมายถึงกระบวนการ
มุงหาคําตอบและแกปญหา รวมถึงการพัฒนาสภาวะที่เปนอยูใหดีขึ้น โดยการทํางานรวมกันระหวาง
การคิดสรางสรรค และการคิดวิจารณญาณ การคิดสรางสรรคทําไดโดยใหคิดลึกและหลากหลายที่สุด
ปราศจากการตัดสินความคิดตางๆวาดีหรือไม จนถึงระยะหนึ่งจึงพิจารณาความคิดเหลานั้นดวยการ
คิดวิจารณญาณ ในการเลือกและประเมินวิธีการแกปญหาจนไดวิธีที่ดีที่สุดในการแกปญหา วาง
แผนการแกปญหาและนําไปแกปญหาโดยเชื่อมั่นวาตนเองสามารถแกปญหาไดและควบคุมตนเอง
ไดเพื่อที่จะไดแกปญหาดวยความรอบคอบและสมบูรณ
1.3 แนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรค
การแกปญหาอยางสรางสรรคมีความสําคัญกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีการ
พัฒนาวิธีการสอนที่เนนการแกปญหาอยางสรางสรรคเชน แนวคิดของปารน ซึ่งเขาไดทํางานรวมกับ
ออสบอรน และภายหลังที่ออสบอรนเสียชีวิตปารนไดศึกษาอยางตอเนื่อง (Maker. 1982) จาก
ระยะเวลากวา 50 ปที่ผานมาที่การแกปญหาอยางสรางสรรคถูกนํามาใชเพื่อการพัฒนางานและ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน มีสถาบันที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหสามารถแกปญหา
อยางสรางสรรคได เชน มูลนิธิการจัดการศึกษาอยางสรางสรรค (Creative Education Foundation)
กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคเกิดจากนักวิจัยทําการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา สวนใหญจะ
มีขั้นตอนที่คลายกัน แตอยางไรก็ตามผูวิจัยขอนําเสนอขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคตาม
แนวคิดของนักวิชาการดังนี้
1.3.1 แนวคิดของเทรฟฟงเกอร
กอนป 1980 เทรฟฟงเกอรและคนอื่นๆประยุกตความคิดเอกนัยและอเนก
นัยเขาใปในโมเดลการแกปญหาอยางสรางสรรคตอจากการพัฒนาของปารน และในป 2005 เทรฟ
ฟงเกอรและไอเซคเซนไดเพิ่มขั้นตอนการคนพบขอมูลของปญหา (Fact Finding) และพบความ
ยุงยากของปญหา (Mess Finding) ในขั้นตอนการแกปญหา (Treffinger ; et al. 2006)
1.3.1.1 ลักษณะการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของเทรฟฟงเกอร
ลักษณะการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของเทรฟฟงเกอร
นั้นงายตอการใชเพื่อนําไปสูเปาหมายและความฝนใหเปนจริง เพราะมีลักษณะตางๆคือ 1) สามารถ
พิสูจน (Proven) ได มีการใชงานนานกวา 50 ป จนในปจจุบันรูปแบบการแกปญหาอยางสรางสรรค
ไดพัฒนามาถึงรุน (Version) ที่ 6.1 แลว (Treffinger; & Isaksen. 2005) ดวยการเผยแพรงานวิจัย
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หลายรอยเรื่องที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการแกปญหาอยางสรางสรรค 2) สะดวก (Portable)
สามารถนํามาใชอยางงายดาย โดยบุคคลและกลุมในหลายองคการและหลากวัฒนธรรม 3) มีพลัง
(Powerful) สามารถบูรณาการกับกิจกรรมขององคกรตางๆ เปนแนวทางใหมหรือเปนเครื่องมือใน
การสรางความแตกตางใหกับองคการอยางแทจริง สามารถกระตุนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไดอยาง
ยาวนานทั้งในชีวิตและการทํางาน 4) ปฏิบัติได (Practical) สามารถใชสําหรับแกปญหาในชีวิต
ประจําในทุกๆวัน 5) ทางบวก (Positive) ชวยใหสามารถสรางสรรค และเนนโครงสรางของความคิด
การแกปญหาอยางสรางสรรคสงเสริมการทํางานเปนทีม ความรวมมืออยางหลากหลาย (Treffinger;
Isaksen; & Dorval. 2005: online)
1.3.1.2 ขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของเทรฟฟงเกอร
ขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของเทรฟฟงเกอร
นั้นมีดังนี้ (Treffinger, Isaksen, & Dorval. 2005: Online; Isaksen, & Treffinger. 2004: Online)
ขั้ น ตอนที่ 1 การเข า ใจความท า ทาย (Understanding
the
Challenges) ประกอบดวยการตรวจสอบ ชี้แจง กําหนดเปาหมาย โอกาสหรือความทาทายตอการ
แกปญหา เนนหลักหรือกระบวนการคิดโดยตรง โดยอาจใชเพียงขั้นตอนเดียวหรือใชทั้ง 3 ขั้นตอน
ในการทําความเขาใจความทาทายปญหาหรือสถานการณขึ้นอยูกับขอมูลหรือปญหาที่พบ ขั้นตอน
ทั้ง 3 มีดังนี้
1.1 การสรางโอกาส (Constructing Opportunity) คือการระบุ
เปาหมายหรือการทาทายความสามารถในการแกปญหา เปนการตัดสินใจถึงโอกาสและสิ่งทาทาย
ความสามารถของคน ระบุเปาหมายการแกปญหา ชวยใหความเขาใจและเพิ่มพลังในการทํางานให
เปนไปในทิศทางที่ดี สงผลใหการปฏิบัติงานหรือแกปญหาเต็มไปดวยความสนใจและกระตือรือรน
1.2 การสํา รวจข อ มูล (Exploring
Data) คื อการสํารวจ
สถานการณหรือปญหาใหเขาใจมากที่สุด และคนหาสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับสถานการณ ทําใหเขาใจ
ประเด็นที่เปนปญหาไดอยางชัดเจน สอดคลองกับพุทธทาสภิกขุ (2547: 11) ที่ไดกลาววาการที่จะ
ตัดสินปญหาไดจะตองดูวงกวางหรือที่เรียกวาปริทรรศน คือรอบๆทั้งหมดวาปญหามันมีอยูอยางไร
1.3 การวางกรอบของปญหา (Framing Problem) เปนการ
สรางแนวทางหรือประเด็นของปญหาที่เกิดขึ้น คือการตัดสินวาสิ่งใดเปนปญหาที่จะแก ซึ่งคนเรานั้น
จะตองมีหลักเกณฑในการตัดสินใจวา ปรากฏการณที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งใดที่เปนปญหาที่แทจริง ที่จะตอง
ทําการแกไข (พุทธทาสภิกขุ. 2547: 8)
ขั้นตอนที่ 2 การหาทางเลือกในการแกปญหา (Generating Idea) ซึ่ง
มีเพียงขั้นตอนเดียวประกอบดวยการสรางทางเลือกที่นาจะเปนไปไดในการแกปญหา โดยการระดม
สมอง ซึ่งเปนสวนสําคัญในการแกปญหาอยางสรางสรรค การสรางแนวคิดใหมโดยใชความคิด
สรางสรรคคือ คิดอยางคลองแคลว คิดยืดหยุน คิดหลากหลาย คิดที่แปลกใหม รวมถึงการปรับปรุง
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แนวคิดจากการรับฟงแนวคิดของผูอื่น ในขั้นตอนนี้จะชวยใหบุคคลไดหลุดจากกรอบที่เปนขอจํากัด
ทางความคิด
ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมการแกปญหา (Preparing for Action) คือการ
สํารวจวิธีการที่ทําใหทางเลือกที่สรางขึ้นในขั้นที่ 2 เปนไปไดในการแกปญหาจริงๆ และเตรียมการ
แกไข จะนําไปสูความสําเร็จไดโดยใชขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งหมดดังตอไปนี้
3.1 การพัฒนาวิธีการแกปญหา (Development Solution) คือ
การประยุกตกลยุทธและเครื่องมือในการวิเคราะห พัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการแกปญหา และ
แปลงไปสูการแกปญหาที่แทจริง ทําใหไดวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด
3.2 การสรางการยอมรับ (Building Acceptance) ขั้นตอนนี้เปน
การพิจารณาปจจัยที่สนับสนุน และอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระหวางการแกปญหา พรอมทั้งวาง
แผนการแกปญหา การประเมินผลลัพธและประสิทธิภาพอยางเฉพาะเจาะจง
ขั้นที่ 4 การวางแผนการปฏิบัติ (Planning the Approach) คือการ
พิจารณาแนวคิดการแกปญหาไปสูการกําหนดวิธีการปฏิบัติโดยใชขั้นตอนดังนี้
4.1 การประเมินภาระหนาที่ (Appraising Tasks) เปนทางเลือก
ในการทํางาน (Promising Choice) ที่ผูกพันธกับจุดมุงหมายของการแกปญหา มุงใชประโยชนจาก
คน ทรัพยากร และวิธีการในการแกปญหาใหประสบความสําเร็จ โดยพิจารณาจากขั้นตอนของการ
สรางการยอมรับ
4.2 การออกแบบกระบวนการแกปญหา (Design Process) ใช
ความรูเกี่ยวกับความตองการของบุคคลและงาน (กระบวนการแกปญหา) เพื่อวางแผนการแกปญหา
ที่ดีที่สุด พื้นฐานของความตองการที่แทจริงที่จะสรางความคุมคาและประสิทธิผลของความพยายาม
นั่นก็คือการวางรายละเอียดของกิจกรรมการแกปญหาอยางสรางสรรคและจัดสรรบุคคลใหปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับความตองการและความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
1.3.2 แนวคิดของเลวินและรีด
เลวิน และรีด (Lewin; & Reed. 1998) ไดศึกษาและพัฒนารูปแบบ
กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค จากแนวคิดของ ไอแซกเซน และคณะ (Lewin; & Reed.
1998 citing Isaksen; et al. 1994)
1.3.2.1 ลักษณะการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของเลวินและรีด
ลักษณะการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของเลวินและรีดแต
ละขั้นตอนสอดคลองกับการตัดสินใจและสถานการณ เนื่องจากการแกปญหาอยางสรางสรรคเปน
กระบวนการที่ มีค วามยื ดหยุ น ในทุกขั้นตอนของกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค แตล ะ
ขั้นตอนมี 2 ระยะ ดังนี้
1. ระยะสราง (Generating Phase) คือการพิจารณาทางเลือก
ทั้งหมด โดยไมมีการตัดสินใดๆทั้งสิ้น ระยะนี้จะขยายความคิดใหมากที่สุด เปนการยืดเวลาในการ
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ตัดสิน (Deferred Judgment) เปนการหยุดเพื่อทบทวนความคิดหลังจากหยุดสรางทางเลือก เพื่อ
ความถูกตองและปองกันความผิดพลาด โดยใชจินตนาการมากกวาการตอบถูก เมื่อไมสามารถ
จําแนกความคิดออกไปอีก หรือคิดซํ้า แสดงวามีความพรอมที่เขาสูระยะปรับ ระยะนี้จะบันทึกทุกๆ
ความคิด มี 2 แนวทาง คือการใหไดปริมาณความคิดจํานวนมาก (Strive for Quantity) เพื่อนําไปสู
การแกปญหาอยางมีศักยภาพที่ดีที่สุด (Lewin; & Reed. 1998 citing Osborn) เปนความคิดที่เกิด
จากความคิดอื่น (Hitchhike) และการขยายความคิด (Stretch your mind) จะกระตุนใหคิดแบบอิสระ
(Freewheel) ในระยะนี้ก็คือความคิดสรางสรรคนั่นเอง
2. ระยะปรับ (Focusing Phase) คือการประเมินขอมูลหรือ
ทางเลือก ที่รวบรวมจากวิธีการแกไขปญหาในระยะสรางเพื่อนําไปสูการสรุปและการตัดสินใจวา จะ
แกปญหาอยางไร เพื่อยืนยันความคิด (Affirmative Judgment) ซึ่งจะปรับเปลี่ยนการประเมินเปน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการเลือกทางเลือกที่คิดวาจะมีประโยชนและคาดวาจะชวยแกปญหา
ซึ่งมี 3 แนวทาง คือ 1) พิจารณาความคิดทั้งหมด (Consider all Ideas) ที่คาดวาจะมีผลในการ
แกปญหาในสถานการณนั้น 2) มีความจงใจและเปดเผย (Deliberate and Explicit) เปนการประเมิน
ความคิดอยางระมัดระวัง ชัดเจน และสามารถอธิบายเหตุผลความคิดที่คิดขึ้น และ 3) การพิจารณา
สิ่งใหม (Consider Novelty) เลือกทางเลือกที่มีพลังในการแกปญหา คือเปนความคิดริเริ่ม และมี
ความเหมาะสมกับสถานการณ
1.3.2.2 ขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของเลวินและรีด
ลักษณะการแกปญหาอยางสรางสรรคต ามแนวคิดของเลวินและรีด
ประกอบดวย 3 องคประกอบหลักคือการพรอมที่จะเขาใจปญหา การกําหนดแนวทางการแกปญหา
และการดําเนินตามแผนปฏิบัติรวม 6 ขั้นตอน ผูวิจัยขอนําเสนอองคประกอบและขั้นตอนการ
แกปญหาที่อยูในองคประกอบหลักดังนี้
องคประกอบที่ 1 การพรอมที่จะเขาใจปญหา (Understand the
Problem)
ช วยสํ ารวจทางเลือกทั้งหมด ตี ความว าป ญหานั้ นเปนอยางไร และการกําหนด
วัตถุประสงคการแกปญหา โดยมี 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การสรางโอกาสในการคนหาปญหาและเขาใจความ
ตองการในการแกปญหา (Opportunity Finding) หมายถึง การมีโอกาสในการบอกถึงปญหาและเขา
ใจความตองการแกปญหาจากสถานการณ เพื่อใหเขาใจปญหา เปนการชวยใหเขาใจความตองการ
ไดดีขึ้น มี 2 ระยะคือ 1) ระยะสราง คือเปนการคิดวาสถานการณปญหาจะไมเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งที่
ตองการ (Wish Statement) 2) ระยะปรับ คือจัดกลุมความตองการ (Highlighting) ที่กําหนดในระยะ
สรางใหเปนหมวดหมู (Process of Cluster) บรรยายความตองการใหมที่สะทอนใหเห็นความจําเปน
ของความตองการ มีลักษณะที่จะนําไปใชในการแกปญหาไดสําเร็จ
ขั้นตอนที่ 2 การคนหาขอมูลของปญหา (Data Finding) คือการ
คนหาขอมูลหรือสิ่งที่เกี่ยวของในการแกปญหาไดสําเร็จไดแก 1) ระยะสราง เปนการรวบรวมความ
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จริง ความตองการ ขอสังเกต การวางแผน และความคิดเกี่ยวกับปญหา จากหลายแหลงขอมูลให
มากที่สุด 2) ระยะปรับ เปนการนําขอมูลของแกปญหามาสรางประโยคเพื่อใหเห็นความสัมพันธของ
การเกิดปญหา
ขั้นตอนที่ 3 การคนหาปญหา (Problem Finding) เปนการ
จําแนกปญหาที่จําเปนตองแกไขและสรางวิธีการแกปญหาที่เปนไปไดจํานวนมาก กําหนดกรอบของ
ปญหา (Framing Problem) เพื่อนําไปสูการสรางวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย ไดแก 1) ระยะสราง
เปนการสรางปญหาในหลายมุมมอง ทั้งคําศัพท การปรับโครงสราง และการปรับกรอบปญหาใหม
ในหลายๆ วิธี 2) ระยะปรับ ใชการมีสวนรวมบรรยายปญหาทั้งหมดในระยะสราง โดยการเปลี่ยนกัน
บรรยายปญหาในกลุม หรือการเนนความสําคัญของวิธีการแกปญหาที่คาดวาจะนําไปแกปญหา
องคประกอบที่ 2 การกําหนดแนวทางในการแกปญหา
ขั้นตอนที่ 4 การคนหาแนวคิดในการแกปญหา (Idea Finding)
คือการสรางความคิด ทางเลือก วิถีทาง และวิธีการ สําหรับแกปญหา โดยการเพิ่มทางเลือก และ
แนวปฏิบัติ (Guideline) คนหาแนวคิดในการแกปญหา เปนการสํารวจ หรือคนหาความคิด เพื่อชวย
ขยายความคิด และเพื่อเอาชนะขอจํากัดในการแกปญหา ไดแก 1) ระยะสรางเปนการคิดวิธีการ
แกปญหา ที่มีความหลากหลายมาใชเพื่อสรางทางเลือกในการแกปญหา 2) ระยะปรับ เปนการเนน
ความสําคัญของทางเลือกหรือความคิดที่มั่นใจวาจะนําไปแกปญหาในระยะสรางมาบันทึกไว เพื่อ
พัฒนาเกณฑในขั้นตอนการคนหาทางเลือกในการแกปญหาตอไป
องคประกอบที่ 3 การดําเนินตามแผนปฏิบัติ
ขั้ น ตอนที่ 5 การค น หาทางเลื อ กในการแก ป ญ หา (Solution
Finding) คือการวิเคราะห วิจารณ และประเมินคาทางเลือก ที่สรางในขั้นตอนการคนหาแนวคิดใน
การแกปญหาที่คาดวาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากที่สุด พัฒนา ยอมรับและใชเกณฑที่จําแนก
ความคิดที่จะนําไปสูแผนปฏิบัติ (Action Plan) ไดแก 1) ระยะสราง เปนประเมินทางเลือกตาม
วิธีการคือ เลือกเฉพาะทางเลือกที่มีผลตอการแกปญหามากที่สุด แตละทางเลือกไมเปนสวนประกอบ
ของทางเลือกอื่น เขียนแตละทางเลือกใหเปนวลีที่ใชคํา โดยใหอัตราสวนประมาณคา 2 อันดับ คือ
คะแนน 1 ในทางเลือกที่เห็นดวย และคะแนน 0 ในทางเลือกที่ไมเห็นดวย และทดลองใหเหตุผลหรือ
วิเคราะหวิจารณทางเลือก โดยประเมินคาแตละทางเลือกเทียบกับแตละเกณฑ ของหลักในการคิด
เพื่อแกปญหาคือ แนวทาง TRACS” ประกอบดวย เวลา (Time) ทรัพยากร (Resource) การยอมรับ
(Acceptable) ตนทุน (Cost) พื้นที่ (Space) 2) ระยะปรับ ในขั้นตอนที่ 5 นี้จะใหความสําคัญกับ
ระยะปรับซึ่งเปนการประเมินคาทางเลือก และจัดลําดับความสําคัญของทางเลือก
ขั้นตอนที่ 6 การคนหาการยอมรับ (Acceptance finding) เปน
การคนหาสิ่งสนับสนุน หรือสิ่งตอตานทางเลือก หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกปญหาที่มีอยูไดแก
1) ระยะสราง ทําโดยตรวจสอบแผนการดําเนินการในมุมมองที่แตกตาง ในวิธีการที่หลากหลาย จาก
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การนําทางเลือกที่ไดจากขั้นตอนที่ 5 มาคนหาสิ่งสนับสนุน หรืออุปสรรคใหมากที่สุด 2) ระยะปรับ
เปนการวางแผนการดําเนินการหรือแนวปฏิบัติในการแกปญหาโดยการระบุกิจกรรมการแกปญหา
1.3.3 แนวคิดของปารน
ออสบอรนไดพัฒนาการแกปญหาอยางสรางสรรคในปค.ศ. 1950 และพัฒนา
แนวความคิดเกี่ยวกับการแกปญหาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นในป ค.ศ. 1960 ซึ่งเปนที่รูจักกันในนามการ
ระดมสมอง (Brainstorming) โดยแรกเริ่ ม ขั้ น ตอนการแก ป ญ หาของออสบอร น ประกอบด ว ย 3
ขั้นตอนคือ 1) การคนพบขอเท็จจริง (Fact Finding) ประกอบดวยการระบุปญหาและการเตรียมการ
2) การคนพบแนวความคิด (Idea Finding) ประกอบดวยการคิดและการพัฒนาความคิด 3) การ
คนพบวิธีการแกปญหา (Solution Finding) ประกอบดวยการประเมินและการปรับใช หลังจากที่ออ
สบอรนไดเสียชีวิตลง ปารนไดพัฒนาการแกปญหาอยางสรางสรรคมาใชกับนักเรียนในโรงเรียนโดย
เพิ่มขั้นตอนการสรางการยอมรับ (Acceptance-Finding) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.3.3.1 ลักษณะการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของปารน
การแกปญหาอยางสรางสรรคของปารนมีโครงสรางการจินตนาการ
ปารนเนนการคิดหาทางเลือกหลายๆแบบกอนที่จะเลือกเพื่อนําไปใชแกปญหา ซึ่งมีจุดหมายเพื่อให
บุคคลผูแกปญหาตั้งตนจากความยุงเหยิงหรือความสับสน ไปสูการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพและ
พัฒนาพฤติกรรมความสรางสรรคไดแก การใหบุคคลใชความรู จินตนาการและการประเมินสิ่งเรา
ตางๆทั้งภายในและภายนอก ในการผลิตความคิดใหม การเขียนรายงาน การวางแผนที่มีคุณคา
ปารนระบุวา ความสรางสรรคเปนพฤติกรรมที่ฝกฝนและเรียนรูได
ความคิดสรางสรรคไมใชลักษณะที่มาแตกําเนิดและคงที่ มนุษยมีความคิดสรางสรรคที่แตกตางกัน
มากบางนอยบางตามความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถฝกหรือพัฒนาได ดังนั้นรูปแบบของ
การเรียนตองมีการฝกฝน ไดเรียนรูจากตัวอยางและการใหมีโอกาสไดใชในชีวิตประจําวัน โดยคิดวา
ความรูเปนสิ่งที่ทําใหคนมีความสรางสรรค คนเราจะมีความสรางสรรคโดยปราศจากความรูไมได
(Maker. 1982 citing Parnes.1976)
1.3.3.2 ขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของปารน
แนวคิดของปารนและคณะ (Davis. 1983: 41-44 citing Parnes:
1976; Maker. 1982 citing Parnes. 1976) กลาวถึงกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งแบง
ออกเปน 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การคนหาความจริง (Fact Finding) ในขั้นนี้เมื่อเกิดปญหาทํา
ใหเกิดความวิตกกังวล ตองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณที่แสดงถึงปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อทําให
ทราบวาปญหานั้นคืออะไร มีปญหามากนอยแคไหน
ขั้นที่ 2 การคนหาปญหา (Problem Finding) เมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณที่แสดงถึงปญหาแลว ในขั้นนี้จะพิจารณาประเด็นปญหาหลาย ๆ ดาน และผูกเปน
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คําถาม เพื่อทําใหมองเห็นความเปนไปไดหลายๆ ทาง ใหไดมากที่สุด แลวเลือกคําถามที่สําคัญที่จะ
นํามาแกไข
ขั้นที่ 3 การคนหาวิธีแกปญหา (Idea Finding) ในขั้นนี้เปนการระดม
ความคิดเพื่อหาวิธีการแกปญหาจากคําถามที่เลือกไว ออกมาใหไดมากที่สุด โดยยังไมมีการประเมิน
ความเหมาะสมของวิธีการแกปญหา
ขั้นที่ 4 การคนหาคําตอบ (Solution Finding) คือการพิจารณา
คัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดจากวิธีการแกปญหาที่คิดไดในขั้นการคนหาวิธีแกปญหา โดยจะตอง
หาหลักเกณฑในการเลือก เมื่อไดเกณฑที่เหมาะสมแลว นําเกณฑนั้นไปประเมินเพื่อคัดเลือกวิธีการ
ที่เหมาะสมที่สุด
ขั้นที่ 5 การคนหาคําตอบที่เปนที่ยอมรับ (Acceptance Finding) เปน
การนําเอาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดจากขั้นที่ 4 มาพิสูจนใหเห็นวาสามารถนําไปใชไดจริง รวมทั้งการ
เผยแพรความคิดนั้นใหผูอื่นลองปฏิบัติเพื่อใหเปนที่ยอมรับ
1.3.4 แนวคิดของเดอซูริลลา
แนวคิดการแกปญหาของเดอซูริลลาเปนความสามารถในการแกปญหาทาง
สังคม (Social Problem Solving) พัฒนามาจากการบําบัดโดยวิธีการแกปญหา (Problem solving
Therapy) เปนกระบวนการรูคิดเชิงพฤติกรรม (Cognitive –Behavioral Process) เปนองคประกอบ
ที่สําคัญอยางหนึ่งของความสามารถทางสังคม (Social Competence หรือ Ability)
1.3.4.1 ลักษณะการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของเดอซูริลลา
เดอซูริลลา และคนอื่นๆ (อรพินทร ชูชม; อัจฉรา สุขารมณ; อุษา ศรี
จินดารัตน. 2549: 15-16 อางอิงจาก D’ Zurrilla; Nezu; & Maydeu– Olivares. 2001) อธิบาย
แนวคิดของกระบวนการพื้นฐานในการแกปญหาไววามี 5 กระบวนการไดแก ตัวปญหา นิยาม
ปญหา หาทางเลือกตางๆ ตัดสินใจ นําการแกปญหาไปใชและตรวจสอบ และเสนอองคประกอบ
พื้นฐาน 3 องคประกอบที่สําคัญในการแกปญหาทางสังคม โดยองคประกอบแรกไดแก กระบวนการ
แกปญหา องคประกอบที่สองและสามไดแกบริบทของบุคคลและสังคม ตามแนวคิดนี้ ความมุงหมาย
ในการแกปญหาทางสังคมจึงประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบไดแก การมุงแกปญหา –
หลีกเลี่ยง ความมั่นใจในการแกปญหา และการควบคุมตนเอง โดยที่การมุงแกปญหา-หลีกเลี่ยง
เกี่ยวของกับแนวโนมที่บุคคลใชในการแกปญหาหรือหลีกเลี่ยงปญหา คิดคนหาคําตอบและประเมิน
ผลตามกระบวนการแกปญหาที่เสนอมาแลว ดังนั้นการแกปญหาของเดอซูริลลานาจะเปนวิธีหนึ่งใน
การชวยในการปรับเปลี่ยนแนวความคิดอยางเปนขั้นตอนจากความคิดดานลบที่มีตอตนเองตอ
สิ่งแวดลอมหรือโลก และอนาคต ไปสูความคิดดานบวก (พัชรี วัฒนาเมธี;หรรษา เศรษฐบุปผา;
ขวัญพนมพร ธรรมไทย. 2551: 124 อางอิงจาก D’Zurilla. 1988) การบําบัดโดยการแกปญหาอยู
ภายใตขอตกลงวาดวยลักษณะทางจิตที่ประกอบดวย ความเครียดและความวิตก เปนตัวจัดการ
ปญหาในชีวิตของบุคคล (Carvalho; & Hopko. 2009: 264) การแกปญหาทางสังคมในเชิงของการ
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สอนประกอบดวยการสอนกฏเกณฑทางภาษาเพื่อบอกใหเขาทราบวา 1) ถอดรหัสหรือจําแนก
ตัวกระตุนทางสังคม 2) ระบุทางเลือกพฤติกรรมทางสังคมและตัดสินวาสิ่งใดที่เหมาะสมในการแกไข
สถานการณดวยตนเอง 3) การทําพฤติกรรมทางสังคม 4) ประเมินประสิทธิภาพของพฤติกรรมทาง
สังคมนั้น (O’ Reilly; et al. 2008)
ความสามารถในการแกปญหาทางสั งคมจึ งเป นความสามารถของ
บุคคลในการแกปญหาในทางสรางสรรค มองปญหาอยางทาทาย เชื่อมั่นวาตนเองสามารถแกปญหา
ไดและควบคุมตนเองไดเพื่อที่จะไดแกปญหาดวยความรอบคอบและสมบูรณ
1.3.4.1 ขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของเดอ ซูริ
ลานั้น เขากลาววาการฝกทักษะการแกปญหา (Problem Solving Therapies) เปนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยฝกใหมีทักษะการเผชิญปญหา เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปญญาที่เชื่อวาเมื่อ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปญญา จะมีผลทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงดวย โดยมีขั้นตอนดังนี้
(D’Zurilla; & Goldfried, 1971: 107-126; D’Zurilla; & Nezu. 1982: 201-274)
1.ขั้นแนะนํากระบวนการแกปญหา (General Orientations)
เพื่อใหบุคคลไดไวตอปญหา มีความคาดหวังทางบวกและมีความพยายามในการแกปญหา ในขั้นนี้
บุคคลจะไดรับการฝกใหใชความรูสึกและพฤติกรรมที่ไมประสบความสําเร็จเปนสิ่งที่กระตุนใหระลึก
ถึงปญหาที่เกิดกับตนเอง เนื่องจากความเชื่อเปนสิ่งแรกของการตั้งตนที่จะทํางาน และมีกิจกรรมฝก
การเสนอรูปแบบที่เหมาะสมหรือไมเหมาะสมในการแกปญหา รูปแบบที่เหมาะสมทําไดโดยสราง
แนวคิดวาปญหาที่เผชิญเปนปญหาที่สามารถแกไขได การคิดวาปญหาเปนสิ่งที่ทาทาย มองถึง
เปาหมายในการแกปญหา และกลาเผชิญหนากับปญหา มองวาการแกปญหานั้นเปนสิ่งที่ตองใช
เวลาและความพยายามในการแกไข ในขั้นตอนนี้มีกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปญญา ใน
กรณีที่ผูแกปญหานั้นมีความคิดที่ไมเหมาะสม โดยอาจจะใชการสอนตนเอง หรือการผอนคลาย
ความวิตกกังวลได
2. ขั้นนิยามปญหา (Problem Definition) ขั้นตอนนี้เพื่อให
บุคคลรูจักกับปญหา รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหานั้นๆ ตั้งเปาหมายตอการแกปญหาที่เปนรูปธรรม
เฉพาะเจาะจง และมีความเปนไปได และนอกจากนี้ยังเนนใหมีการเชื่อมโยงเหตุและผลของปญหา
ดวย กลาวคือเปนการพิจารณาวาลําดับความสําคัญของปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น แลวระบุปญหาที่
แทจริง โดยองคประกอบของการแกปญหาอาจมี 2 ลักษณะคือ 1) เนนการจัดการที่ตัวปญหา คือ
เน นการแกไขตั วปญหาใหประสบผลสําเร็ จและ 2) การจัดการกับ อารมณที่มีต อปญหาและการ
แกปญหานั้น โดยการแกไขจะเนนอารมณของผูแกปญหาที่มีตอสถานการณที่เปนปญหานั้น
3. ขั้นสรางทางเลือกในการแกปญหา (General of Alternative)
เปนการสรางทางเลือกในการแกปญหาใหมากที่สุดโดยอยูภายใตกฏเกณฑคือ ทางเลือกการแกไข
นั้นตองมีความสัมพันธกับเปาหมายของการแกปญหา และทางเลือกนั้นจะตองมีความเฉพาะเจาะจง
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โดยใชหลักการคิดใหมีปริมาณทางเลือกมากที่สุดและไมคํานึงถึงวาความคิดนั้นไดมาโดยวิธีใด ใน
ขั้นนี้จะกระตุนใหคิดดวยตนเอง โดยยังไมบอกแหลงขอมูลอื่นในทันที ไมตัดสินความคิดทันที
4. ขั้นตัดสินใจเลือก (Decision
Making) เปนขั้นของการ
ประเมิ นทางเลือกการแก ป ญหาที่ ส ร างไว โดยพิ จารณาจากเกณฑการเลือกวิธีการแกปญหา 4
ประการคือ การไตรตรองวิธีการเลือก การมีสภาวะทางอารมณที่ดี จํานวนและความพยายามที่ใชใน
การแกปญหา และการมี สภาวะที่ดีทั้ งสวนตัวและทางสังคม จะชวยใหไปสูเ ปาหมายที่ไดรับผล
ทางบวกมากที่สุด รวมทั้งการคาดคะเนวาจะเกิดผลทางบวกและทางลบจากการแกปญหาอยางไร
5. ขั้ น การตรวจสอบทางเลื อ ก (Verification) เพื่ อ ประเมิ น
ผลลัพธที่ไดจากการเลือกวิธีการแกปญหาในขั้นตัดสินใจเลือก ตรวจสอบประสิทธิภาพหรือประโยชน
ของทางเลือกโดยมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการคือ
5.1 การสรางทางเลื อกที่ สมบู รณ หรื อการลงมื ปฏิบัติ ใ ห
ประสบความสําเร็จ (Solution Implementation) คือการทําตามแผนที่วางไว
5.2 การกํากับตนเอง (Self-Monitoring) คือการสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมการแกปญหาของตน ทําใหไดขอมูลยอนกลับเพื่อเปนแนวทางในการวางแผน
ตอไป
5.3 การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) เปนการนําผล
การบันทึกการสังเกตมาเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือเกณฑที่ตั้งไว
5.4 การเสริ ม แรงตนเอง (Self-Reinforcement) เกิ ด ขึ้ น
เมื่อผลการประเมินตนเองเปนไปตามเปาหมาย
การบํ า บั ด แบบแก ป ญ หาสามารถใช กั บ บุ ค คลที่ กํ า ลั ง เผชิ ญ
ปญหาอยูในขณะนั้น หรือใชในการฝกใหกับบุคคลทั่วไปที่ยังไมเผชิญกับปญหาใดๆ เพื่อใหมีทักษะ
การแกปญหาและเผชิญกับปญหาไดในอนาคต (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2549: 323) บุคคลที่มุง
แกปญหานั้น โดยทั่วไปจะมองปญหาไปในทางบวกเปนเรื่องทาทาย และหาวิธีการแกปญหาอยาง
สมเหตุสมผลในทางสรางสรรค สวนบุคคลที่หลีกเลี่ยงปญหาหรือมองปญหาไปในทางลบนั้น จะเห็น
วาปญหานั้นเปนภัยตอสุขภาวะ มองปญหาวา ไมสามารถแกไขและจะมีพฤติกรรมหลีกหนีปญหา
สวนความมั่นใจในการแกปญหา เปนความมั่นใจของบุคคลที่คิดวา ตนเองสามารถแกปญหาได และ
การควบคุมตนเปนความสามารถที่จะใชการควบคุมอารมณและพฤติกรรมระหวางกระบวนการ
แกปญหาได เพื่อที่จะแกปญหาไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้บุคคลจะตองทราบวาปญหาที่เกิด
ขึ้นกับตนเองนั้นคือปญหาอะไร มองเห็นสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นมองปญหาเปนสิ่งทาทาย เกิด
ความอดทน และมีความพยายามวา ตนเองสามารถที่จะไขปญหานั้นได ทําใหคิดหาทางเลือกในการ
แกปญหาของตนเอง เมื่อมีความสามารถในการแกปญหาแลวจะทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น (อรพินทร
ชูชม; อัจฉรา สุขารมณ; และอุษา ศรีจินดารัตน. 2549: 47) เมื่อไดฝกทักษะการแกปญหาแลวมีผล
ทําใหลดความเครียดได (พัชรี วัฒนาเมธี; หรรษา เศรษฐบุปผา; และขวัญพนมพร ธรรมไทย. 2551:
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122) และมีงานวิจัยหลายเรื่องที่แสดงออกใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการบําบัดโดยการแกปญหาใน
การจัดการความเครียดในบุคคล (Carvalho; & Hopko. 2009: 264) และยังมีประโยชนในการพัฒนา
ความคิดของบุคคลไดเชนมุทิตา หวังคิด (2547) ไดนํากระบวนการแกปญหามาพัฒนาจิตสาธารณะ
ของนั ก เรี ย นโดยใช ขั้ น ตอนตามแนวทางของเดอซู ริ ล ลามากํ า หนดโปรแกรมการพั ฒ นาพบว า
นักเรียนที่ไดรับโปรแกรมการฝกการแกปญหาตามแนวทางของเดอซูริลลานั้นมีจิตสาธารณะสูงกวา
นักเรียนที่ไมไดรับการฝกอยางมีนัยสําคัญ สวนพัชรี วัฒนาเมธี (2550) ไดนําขั้นตอนการแกปญหา
ตามแนวทางของฮารเวอรแคมพและคณะ (ที่ปรับปรุงจากแนวทางของเดอซูริลลา) ซึ่งมี 7 ขั้นตอน
ไดแก การกําหนดปญหา การกําหนดวัตถุประสงค การหาทางเลือกในการแกปญหา การตัดสินใจ
แกปญหา การประเมินและเลือกทางเลือกในการแกปญหา การลงมือแกปญหา และการประเมินผล
มาบําบัดความเครียดของบุคคลพบวามีผลทําใหลดความเครียดได
1.3.5 แนวคิดของวอลเลส
แนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรคของวอลเลสนี้เปนหลักคิดที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของการสรางไอเดียของบุคคล (รังสรรค เลิศในสัตย. 2551: 19)
1.3.5.1 ลักษณะการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของวอลเลส
การแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของวอลเลสเนนการสราง
ความคิดในระดับบุคคลเชนเดียวกับแนวคิดของออสบอรน กลาวไดวาการแกปญหาอยางสรางสรรค
เกิดจากความสนใจหรือเกิดความสงสัยขึ้นในจิตใจขณะปฏิบัติงานอยู กระบวนการแกปญหาอยาง
สรางสรรคตามแนวคิดของวอลเลสอาจจะใชไมครบก็ได ขึ้นอยูกับความชัดเจนของปญหา ถาปญหา
ไมชัดเจนแลวจะตองใชทุกขั้นตอน แตถาปญหามีความชัดเจนแลวอาจจะใชไมกี่ขั้นตอนก็ได (Helie;
& Sun. 2008)
1.3.5.2 ขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของวอลเลส
แนวคิดของวอลเลส (Starko. 2001: 25 citing Wallas. 1962) เสนอ
กระบวนการคิดสรางสรรค 4 ขั้น คือ
1. ขั้นเตรียม (Preparation) เปนขั้นจัดกลุมปญหา และทําความเขาใจ
กับปญหา รวบรวมขอมูลตางๆ เชน ขอมูลเกี่ยวกับการกระทํา หรือขอมูลที่เปนขอเท็จจริง แลวทํา
การวิเคราะหหลายมุมมอง จากนั้นจึงคิดถึงประเด็นหลักของปญหาอยางแทจริง หรือการคิดอยาง
รอบคอบ
2. ขั้นฟกตัวของความคิดหรือขั้นบมเพาะความคิด (Incubation) เปน
ขั้ น ที่ ร วบรวมความคิ ด และหาความสั ม พั น ธ ข องข อ มู ล ที่ มี อ ยู ปล อ ยความคิ ด ไว เ งี ย บๆ โดยทํ า
กิจกรรมอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับปญหา แตจิตใตสํานึกยังคงทํางานหรือคิดวิธีแกปญหาอยูภายใน
จิตใจ โดยที่บุคคลนั้นไมรูตัว อยาเพิ่งรีบหาทางแกไขปญหาอยางเรงรัด
3. ขั้นความคิดกระจางชัดหรือขั้นประกายความคิด (Illumination)
เปนขั้นเรียบเรียงความสัมพันธตาง ๆ เขาดวยกันมองเห็นทางแกปญหาได
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4. ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจนใหเห็นจริง (Verification) เปนขั้น
ตรวจสอบความคิด ผลที่ไดและความเหมาะสมของการแกปญหา
1.3.6 แนวคิดของกิลฟอรด
1.3.6.1 ลักษณะการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของกิลฟอรด
กิลฟอรด(Guilford. 1967: 313) ไดเสนอทฤษฎีโครงสรางของปญญาวาประกอบดวย 3
มิติ คือมิติกระบวนการ มิติของเนื้อหา และมิติของผลผลิต และความสามารถดานการคิดแกปญหา
เปนผลที่เกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางมิติทั้งสามในโครงสรางทางสติปญญา และเขาไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญา (The Structure of Intellect) กับขั้นตอนการ
คิดแกปญหาของดิวอี้แลวสรุปวา ขั้นตอนในการวิเคราะหปญหามีความสามารถทางดานความรู
(Cognition) ขั้นในการเสนอวิธีการแกปญหามีความสัมพันธเกี่ยวของกับการคิดแบบเอกนัยและแบบ
อเนกนัย (Convergent and Divergent) สวนขั้นตอนในการตรวจสอบผลลัพธ มีความสัมพันธกับ
ความสามารถทางดานประเมินคา(Evaluation) (Guilford. 1971: 104)
1.3.6.2 ขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของกิลฟอรด
แนวคิดของกิลฟอรด (Guilford. 1971: 130) เสนอขั้นตอนการคิด
แกปญหาดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Preparation) คือการรับรูและการเขาใจ
ปญหา ตองเขาใจและรับรูกอนวาปญหานั้นคืออะไร เปนปญหาที่แทจริงของเหตุการณใด
ขั้ น ตอนที่ 2 ขั้ น วิ เ คราะห ป ญ หา (Analyze) คื อ การระบุ แ จกแจง
ลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้นโดยการพิจารณาวาปญหามีองคประกอบอะไรบาง สิ่งใดบางที่ทําใหเกิด
ปญหา ตั้งคําถามกับตนเองถึงแนวทางที่จะชวยใหพบทางออก แยกแยะระหวางขอมูลที่ไมจําเปน
และจําเปน
ขั้นตอนที่ 3 เสนอแนวทางในการแกปญหา (Production) คือการหา
วิธีการแกปญหาที่ตรงกับสาเหตุออกมาในรูปของวิธีการปฏิบัติ การรวมรวมขอเท็จจริงตางๆเพื่อตั้ง
สมมุติฐานรวมทั้งการพิจารณาแหลงขอมูล
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบผล (Verification) เปนขั้นที่เสนอเกณฑเพื่อ
ตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการเสนอวิธีการแกปญหา ตองมีการปรับปรุงเพื่อใหไดวิธีการที่ดีที่สุดใน
การแกปญหา
ขั้นตอนที่ 5 การนําไปประยุกตใหม (Reapplication) คือการนําวิธีการ
แกปญหาที่ถูกตองไปใชในโอกาสตอไปเมื่อประสบปญหาที่มีลักษณะเดียวกัน
1.3.7 แนวคิดของครูลิคและรุดนิกค
กลุ ม เป า หมายที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นที่ ส ง เสริ ม
ความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร แตอยางไรก็ตาม ธรรมชาติของสาระการเรียนรู
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วิทยาศาสตรมีสวนที่คลายกับสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ผูวิจัยจึงนําเสนอแนวทางการแกปญหา
อยางสรางสรรคในรายวิชาคณิตศาสตรดังนี้
1.3.7.1 ลักษณะการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของครูลิคและรุด
นิกค
ครูลิคและรุดนิกค (Krulik; & Rudnick. 1996: 3-6) เสนอมุมมองตอ
ปญหาวาเปนสถานการณ ตัวเลข หรือสิ่งอื่นๆที่บุคคลหรือกลุมเผชิญและคิดวาจะตองแกไข การ
แกปญหาสามารถฝกฝนใหเกิดได โดยแตละขั้นตอนเปนเสมือนแผนที่เสนทางใหเดินไปสูเปาหมาย
แตบุคคลสามารถที่จะดําเนินการแกปญหากลับไปกลับมาได โดยเงื่อนไขหรือเกณฑการตัดสินวา
อะไรเปนป ญหานั้นมีแนวคิด 3 อยางคือ เงื่อนไขแรกบุคคลสามารถบรรลุเปาหมายที่ชัดเจนใน
สภาพการณนั้นๆ เงื่อนไขที่สองตองมีอุปสรรคในการบรรลุเปาหมายนั้น และเงื่อนสุดทายคือเงื่อนไข
แรกและสองจะเปนสิ่งที่บังคับใหบุคคลหาวิธีการแกปญหาไดสําเร็จ
1.3.7.2 ขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของครูลิคและรุด
นิกค
ครูลิคและรุดนิกค (Krulik; & Rudnick. 1996: 5-6) ไดเสนอขั้นตอน
สําหรับการแกปญหาทางคณิตศาสตรไว 5 ขั้นไดแก
1. การอานและคิด (Read & Think) ในขั้นนี้ปญหาจะถูกวิเคราะหโดย
เริ่มจากการคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) ตรวจสอบและประเมินขอมูล อธิบาย และทําความ
เขาใจกับหลักฐาน ระบุปญหาออกมาเปนภาษาเขียน เชื่อมโยงประสบการณกับปญหา โดยกิจกรรม
ของขั้ น นี้ ไ ด แ ก ก ารระบุ ข อ เท็ จ จริ ง และป ญ หา การทบทวน อธิ บ ายสถานการณ แ ละมุ ม มองต อ
สถานการณ
2. การสํารวจและการวางแผน (Explore & Plan) ผูแกปญหาจะ
วิเคราะหขอมูลและตัดสินใจตอปญหาวา มีขอมูลที่เพียงพอตอการทําความเขาใจหรือยัง กําจัดสิ่งที่
คิดวาไมใชประเด็นของปญหา ขอมูลของปญหาจะถูกจัดอยูในรูปตาราง รูปภาพ แบบแผนโครงสราง
และมีการวางแผนการตอบคําถาม อาจจะใชคําถามวาขอมูลเพียงพอหรือยัง มีจํานวนขอมูลเทาใด
อยางไรบาง เขียนโครงสราง
3. การเลือกวิธีการแกปญหา (Select a Strategy) โดยใชกระบวนการ
กลุม วิธีการแกไขอาจจะตั้งคําถามวาเลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมอยางไร จะบอกนักเรียนวา
อยางไร จะมีศาสตรและศิลปในการแกปญหาอยางไรโดยอาจจะใชวิธีการทําความเขาใจรูปแบบของ
การแกปญหา (Pattern Recognition) การทํางานยอนกลับ (Working Backwards) การคาดการณ
และการทดสอบ (Guess and Test) การทดลองหรือเลียนแบบ (Experimentation or Simulation)
การขยายออก (Reduction Expansion) การจัดลําดับรายละเอียด (Oranized/Exhaustive/Listing)
การอนุมานตรรก (Logical Reduction) การจําแนกและความสําเร็จ (Divide and Conquer) การ
เขียนสมการ (Write an Equasion)
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4. การคนหาและตอบคําถาม (Find & Answer) ใชทักษะทาง
คณิตศาสตรในการหาและประมาณคําตอบ ใชการคํานวณและเทคโนโลยี
5. การสะทอนและการขยาย (Reflect & Extend) ตรวจสอบวา
คํานวณถูกหรือไม เปนคําตอบหรือไม มีเหตุผลหรือไม เปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณไว การสราง
ทางเลือกในการแกปญหา การอางอิงไปสูภายนอก การอภิปรายการแกไขปญหาและการสรางความ
สนใจที่หลากหลายตอปญหา
1.4 กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคในงานวิจัย
การแกปญหาอยางสรางสรรคเปนกระบวนการแกปญหาที่เนนความคิดระดับสูง 3
ประเภทคือ การแกปญหา การคิดวิจารณญาณ และการคิดสรางสรรค ที่สามารถทํางานรวมกันอยาง
ลงตัว การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสรุปและแยกแยะแนวคิดพฤติกรรมการแกปญหาอยางสรางสรรคได 2
ลักษณะคือ 1) เนนการจัดการที่ตัวปญหา คือเนนการแกไขตัวปญหาใหประสบผลสําเร็จ และ 2)
เน น การจั ด การกั บ อารมณ ที่ มี ต อ ป ญ หาและการแก ป ญ หา โดยการแก ไ ขจะเน น อารมณ ข องผู
แกปญหาที่มีตอสถานการณที่เปนปญหานั้น ดังนี้
ลักษณะที่ 1 เนนการจัดการที่ตัวปญหา คือในการแกปญหาจะเนนการแกไขตัว
ปญหาใหประสบผลสําเร็จ แนวคิดกลุมนี้สวนใหญพัฒนามาจากแนวคิดของออสบอรน ไดแกแนวคิด
ของเทรฟฟงเกอร แนวคิดของเลวินและรีด แนวคิดของปารน และยังมีแนวคิดของดิวอี้ แนวคิดของ
วอลเลส แนวคิดของครูลิคและรุดนิกค แนวคิดกลุมนี้มีการวิจัยและพัฒนามานาน เหมาะสําหรับการ
จัดการศึกษาใหกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จุดเดนแนวคิดกลุมนี้คือ 1) ความคิดสรางสรรค
และความคิดวิจารณญาณซึ่งเปนทักษะทางความคิดระดับสูงที่ใชประกอบการแกปญหา นอกจากนี้
2) เน น การทํ า ความเข า ใจกั บ ป ญ หา การสร า งวิ ธี ก ารแก ป ญ หา การประเมิ น วิ ธี ก ารแก ป ญ หา
กระบวนการสรางแผนการแกปญหาที่เปนขั้นตอน
แมแนวคิดนี้จะเนนการแกไขที่ตัวปญหาใหประสบผลสําเร็จ แตประสาร มาลากุล
ณ อยุธยา (2537: 26) ไดกลาวถึงอุปสรรคในการแกปญหาประการหนึ่งคือ การเกิดความเครียดและ
ความไมมั่นใจในการแกปญหา ความวิตกกังวลในการแกปญหา ดังนั้นแมแนวคิดการแกปญหาอยาง
สรา งสรรคใ นกลุม ที่ พัฒ นามาจากแนวคิ ดของออสบอร นจะมี ค วามชัด เจนและเขาใจง า ยในการ
นําไปใช และใหผลไดดี มีการวิจัยหลายเรื่องสนับสนุน แตผูวิจัยไดเห็นจุดออน 2 ประการคือ 1) แม
ขั้นตอนการแกปญหาตามรูปแบบนี้มุงหวังวาบุคคลจะเลือกกระทํา มีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่มี
ประสิทธิภาพสูงตอการจัดการปญหา แตไมความชัดเจนวาในการนําแผนการแกปญหาไปปฏิบัติวา
ตองทําอยางไรทั้งในแงของวิธีการ ขั้นตอนและความรูสึกหรืออารมณของผูปฏิบัติ สวนการที่บุคคล
จะสามารถกระทํ า ตามแผนที่ ว างไว ไ ด ห รื อ ไม เ ป น เรื่ อ งที่ ต อ งฝ ก ฝนกั น ต อ ไป 2) เนื่ อ งจาก
กระบวนการแกปญหาตามแนวคิดแรกเนนประสิทธิภาพของการวางแผนการแกปญหา จึงขาด
กระบวนการภายในของผู แก ปญหาทั้ งระหวางการสร างแผนการแกปญหาและการนํา แผนการ
แกปญหาไปใช
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ลักษณะที่ 2 การจัดการกับอารมณที่มีตอปญหาและการแกปญหา ไดแก แนวคิด
การแกปญหาทางสังคม (Social Problem Solving) ของเดอซูริลลา ไดพัฒนาจากการบําบัดโดยการ
แกปญหา (Problem solving therapy) ซึ่งเปนแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา (Cognitive
Behavioral Modification) ที่ชวยปรับเปลี่ยนแนวคิดตอการแกปญหาของบุคคลไปสูความคิดเชิง
บวกได โดยการสรางความเชื่อมั่นในตนเองและการควบคุมตนเองรวมกับการเสริมแรง เพื่อให
สามารถแกปญหาไดอยางสมบูรณทั้งกระบวนการแกปญหาและอารมณของผูที่แกปญหา ซึ่งผูวิจัย
เห็นวาลักษณะกระบวนการแกไขนั้นคลายกันกับแนวคิดในกลุมของเนนการจัดการที่ตัวปญหา แต
สามารถเติมเต็มขอบกพรองของแนวคิดของกลุมที่หนึ่งไดกลาวคือ
ขั้นตอนของเดอซูริลลากลาวถึงการประเมินและปรับปรุงกระบวนการแกปญหา
ในขณะกําลังแกปญหา เนนเรื่องการนําแผนไปปฏิบัติและสะทอนผล เพื่อการพัฒนาวิธีการแกไข
ปญหาและมีการกํากับตนเองของผูแกปญหา โดยการบันทึกพฤติกรรมตนเองขณะการแกปญหา มี
การประเมินตนเองเทียบกับเปาหมายที่วางไว และการเสริมแรงตนเอง
แตอยางไรก็ตามกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของเดอซูริลลานี้มีจุดออนเมื่อ
เทียบกับแนวคิดของกลุมเนนการจัดการที่ตัวปญหาคือ กระบวนการทําความรูจักปญหาและการวาง
แผนการแกปญหายังมีความชัดเจนในการปฏิบัตินอยกวากลุมเนนการจัดการที่ตัวปญหา และทําได
ยากกวา ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดบูรณการแนวคิดสองกลุมในการพัฒนาขั้นตอนการ
แกปญหา ที่ผูวิจัยเห็นวาสามารถแกไขจุดบกพรองซึ่งกันและกันได
นอกจากนี้ ผูวิจัยสามารถสังเคราะหแนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรคเพื่อใช
เปนขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคที่ใชในงานวิจัย โดยที่ผูวิจัยไดกําหนดภาษาขึ้นใหมเพื่อให
ครอบคลุมกิจกรรมและมีความชัดเจนดังนี้
1. การเขาถึงปญหา การเขาถึงปญหาเปนขั้นตอนการทําความรูจักกับสถานการณ
ที่เปนปญหา โดยศึกษารายละเอียดของสถานการณอยางรอบดาน เพื่อระบุปญหาที่จะตองแกไข ซึ่ง
จะเห็นไดวาแนวคิดการแกปญหาที่นําเสนอในขางตนใหความสําคัญกับการทําความเขาใจกับปญหา
คือ ปญหาจะไมมีทางแกไขไดถาผูที่แกปญหาไมรูวาปญหาคืออะไร เกิดจากสาเหตุใด เกี่ยวของ
สัมพันธกันอยางไร ดังนั้นแนวคิดการทําความเขาใจกับปญหาจึงมีความสําคัญ ขั้นตอนการเขาถึง
ปญหาที่มีความสมบูรณและชัดเจนที่สุดไดมาจากแนวคิดของเทรฟฟงเกอรกับแนวคิดของเลวิน
และเรด ที่ประกอบดวยการเห็นความสําคัญของปญหา/การสรางโอกาส การสํารวจขอมูลเกี่ยวกับ
ป ญ หา และการระบุ ป ญ หา/กํ า หนดกรอบป ญ หา นอกจากนี้ ยั ง มี แ นวคิ ด ของเดอซู ริ ล ลาที่ เ น น
กระบวนการภายในขณะแกปญหากลาวคือ ในขั้นตอนการทําความรูจักกับปญหา ซึ่งนอกจากจะทํา
ความเขาใจตอปญหาที่แทจริงแลวยังเนนการมีความคิดที่เหมาะสมตอปญหา ซึ่งเปนการลดความ
กลัวและความวิตกกังวลในการแกปญหา ไดแก การมองปญหาเปนเรื่องปกติ สามารถแกไขได และ
ตองใชความพยายามและระยะเวลาพอสมควรในการแกไข ดังที่อารีย รังสินันท (2534: 109) กลาว
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วาอุปสรรคในการแกปญหาคือความกลัว ดังนั้นการมีความคิดที่เหมาะสมกับปญหาจึงสามารถแกไข
จุดบกพรองได
ดังนั้นการแกปญหาอยางสรางสรรคในการวิจัยจึงกําหนดใหขั้นตอนที่ 1 คือการ
เขาถึงปญหา เปนขั้นตอนการทําความเขาใจ รับรูปญหาและความทาทาย วางเปาหมายในการ
แกปญหาใหชัดเจน สํารวจขอมูลจากแหลงขอมูล กําหนดกรอบของปญหา ประกอบดวย 1) เห็น
ความสําคัญคือ ระบุและอธิบายความสําคัญของปญหาทั้งในความคิดของตนเองและผูอื่น รวมถึงมี
ความคิดที่เหมาะสมตอปญหา 2) การสํารวจขอมูลคือการสําวจขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาเพื่อทํา
ความเขาใจกับสถานการณอยางรอบดาน 3) การระบุปญหาคือการตัดสินวาปญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด
นั้นปญหาใดคือปญหาที่แทจริงที่ตองนํามาแกไข และมีความคิดที่เหมาะสมตอการแกปญหา
2. การคิดวิธีการแกปญหา จากแนวคิดในการแกปญหาที่กลาวมา มีการใชศัพทที่
แตกตางกันเชน เสนอแนวทางในการแกปญหา (Production) การคนหาวิธีแกปญหา (Idea Finding)
การกําหนดแนวทางในการแกปญหา เปนตน แตแนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรคทั้ง 7 แนวคิด
มีความเห็นสอดคลองกันวาจะตองคิดวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย ไมปดกั้นความคิด และใหเวลา
ในการฟกตัวของความคิด ขั้นตอนที่สองเปนขั้นที่แสดงออกถึงความคิดสรางสรรคอยางชัดเจนคือ
คิดวิธีการแกปญหาใหไดมากที่สุด โดยปราศจากการตัดสินวาผิดหรือถูก
การแกป ญหาอย างสรางสรรคในการวิจัยครั้งนี้จึงกํ าหนดใหขั้นที่ 2 คื อการคิด
วิธีการแกปญหา ซึ่งก็คือการใชความคิดสรางสรรคในการหาวิธีแกปญหาใหมากที่สุด โดยไมมีการ
ตั ดสินวาความคิดที่ ผิดหรือถู ก ยึดปริมาณของความคิดวาเปน สิ่งที่สํ าคัญสํ าหรั บการแกปญ หา
รวมถึงการสรางวิธีการแกปญหาใหมจากวิธีการเดิมที่มี
3. การเลือกและเตรียมการ เปนขั้นเลือกวิธีการแกปญหาดีที่สุด ขั้นตอนนี้จะมีการ
พัฒนาและใชเกณฑการคัดเลือกวิธีการแกปญหา เพื่อประเมินและเลือกวิธีการแกปญหาที่มีอยู และ
มีการคาดการณสิ่งที่จะเปนอุปสรรคและสิ่งที่สนับสนุนระหวางการแกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
แกปญหาดว ยวิ ธีที่เลือก ในแนวคิดของเทรฟฟงเกอรจะเรียกวาการสรางการยอมรับ (Building
Acceptance) แตขั้นตอนนี้ไมปรากฏในแนวคิดของวอลเลส เดอซูริลลา กิลฟอรด และแนวคิดของครู
ลิคและรุดนิกค แนวคิดการเลือกและเตรียมการนี้สามารถแกปญหาที่สมบูรณ ชิตพงศ (2538: 9) ได
กลาวถึงสาเหตุของการไมสามารถแกไขปญหาไดวามี 2 ประการคือ ประการแรกเลือกวิธีการแกไข
ปญหาไมถูกตองหรือเลือกวิธีแกปญหาที่ไมมีประสิทธิภาพ ประการที่ 2 คือขาดความสามารถที่จะ
ทําใหวิธีการแกปญหานั้นประสบผลสําเร็จ
การแกปญหาอยางสรางสรรคในการวิจัยครั้งนี้จึงกําหนดใหขั้นที่ 3 คือ การเลือก
และเตรียมการ คือการประเมินวิธีการแกปญหาดวยเกณฑที่สรางขึ้นจนไดวิธีที่ดีที่สุด จากนั้นจึง
พิจารณาสิ่งสนับสนุนและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการแกปญหาและการวางแผนใหมโดย
มีขั้นตอนไดแก 1) การเลือกวิธีการแกปญหา โดยการสรางเกณฑคัดเลือกวิธีแกปญหาที่ดีที่สุดทํา
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การประเมินวิธีการแกปญหาและเลือกวิธีการแกปญหา 2) การคาดการณผลกระทบ เปนการระบุสิ่ง
สนับสนุนและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการแกปญหา ระบุทรัพยากรที่ใชในการแกปญหา
4. การวางแผนการแก ปญ หา ขั้ น ตอนนี้ พบในแนวคิ ด ของเทรฟฟ ง เกอร เ พี ย ง
แนวคิดเดียว ขั้นตอนการวางแผนการแกปญหานี้ ผูวิจัยใหความสําคัญเนื่องจากเปนขั้นตอนที่จะ
ชวยใหการแกปญหาอยางสรางสรรคประสบความสําเร็จสอดคลองกับสมบูรณ ชิตพงศ (2538: 9) ที่
ได ก ล า วถึ ง สาเหตุ ข องการไม ส ามารถแก ไ ขป ญ หาได ว า เกิ ด จากแก ป ญ หาไม ถู ก ทั้ ง ที่ เ ลื อ กวิ ธี
แกปญหาที่มีประสิทธิภาพแลว คือขาดความสามารถที่จะทําใหวิธีการแกปญหานั้นประสบผลสําเร็จ
ถ ามี ก ารวางแผนการทํ า งานที่ รั ดกุ ม โดยคํานึง ถึ งสิ่ ง ที่ อ าจมีผ ลกระทบ รวมถึง การวางหนาที่ ที่
เหมาะสมกับบุคคลจะทําใหการแกปญหาประสบผลสําเร็จ
การแกปญหาอยางสรางสรรคในการวิจัยครั้งนี้จึงกําหนดใหขั้นที่ 4 คือการวาง
แผนการแกปญหา เปนการประกันความเปนไปไดของวิธีการแกปญหา ตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุง
กิจกรรมตางๆที่ใชในการแกปญหา การวางแผนการแกปญหาโดยใชความสามารถและขอจํากัดของ
บุคคล บริบท เงื่อนไข ทรัพยากร และอุปสรรค ซึ่งมีขั้นตอนคือ 1) การประเมินทรัพยากร คือการ
ระบุแนวทางและทรัพยากรที่ตองในการการแกปญหา 2) การออกแบบกระบวนการ เปนการวาง
ขั้ น ตอนและกิ จ กรรมการแบ ง หนา ที่ ข องสมาชิ ก ในกลุ ม พรอ มกั บ ระบุ ขั้น ตอนการทํ า งานใหเ กิ ด
ประสิทธิภาพ
5. การลงมือปฏิบัติ คือการนําแผนที่วางไวไปปฏิบัติใหสําเร็จ จะเห็นไดวามีหลาย
แนวคิดที่มุงวางแผน แตมิไดเนนการนําไปปฏิบัติไดแก แนวคิดที่พัฒนามาจากออสบอรนคือแนวคิด
ของเทรฟฟงเกอร แนวคิดของเลวินและรีด แนวคิดของปารน สวนแนวคิดที่มีการนําแผนไปปฏิบัติ
ไดแก แนวคิดของวอลเลส เดอซูริลลา และแนวคิดของครูลิคและรุดนิกค
การแกปญหาอยางสรางสรรคในการวิจัยครั้งนี้จึงกําหนดใหขั้นที่ 5 คือการลงมือ
ปฏิบัติ เปนการนําแผนที่วางไวไปปฏิบัติจริง การกํากับและติดตามการแกปญหา เปรียบเทียบกับ
ผลลัพธหรือเปาหมายที่วางไว มีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการแกปญหา เมื่อเปนไปตามที่
วางแผนไวก็ใหการเสริมแรงตนเอง ในขั้นตอนนี้ประกอบดวย 1)การลงมือปฏิบัติเปนการลงมือ
ปฏิบัติตามแผน สังเกต และสะทอนและปรับปรุงกระบวนการแกปญหา 2) การเผชิญปญหา คือการ
จัดการกับความรูสึกของตนเองระหวางการแกปญหาประกอบดวยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
ของตน เปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว การควบคุมตน และเสริมแรงตนเอง
เมื่ อเปรียบเที ยบระหวางการแกป ญหากับการแกปญหาอย างสรางสรรคนั้นจะ
พบวา กระบวนการทั้งสองอยางมีสวนที่เหมือนและแตกตางกัน สวนที่เหมือนกันคือการทําปญหาให
ชัดเจน การหาสาเหตุของปญหา การตั้งจุดมุงหมายในการแกปญหา การคิดหาวิธีแกปญหา การลง
มือปฏิบัติตามวิธีการแกปญหา การสรุปผลการแกปญหา แตกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคมี
สิ่งที่เพิ่มเติมจากการแกปญหาปกติกลาวคือ
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1. การแกปญหาอยางสรางสรรคเนนการคิดระดับสูง 3 อยางที่ทํางานรวมกันคือ
การแกปญหา การคิดสรางสรรค และการคิดวิจารณญาณ สวนการแกปญหาปกติอาจจะมีการคิด
ระดับสูงเพื่อใหไดคําตอบของปญหาอยูบาง แตไมปรากฏอยางชัดเจน
2. การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค เ น น วั ต ถุ ป ระสงค ด า นพุ ท ธิ พิ สั ย (Cognitive
Domain) ตั้ ง แต ขั้ น ต น ๆคื อ ความรู ค วามจํ า ไปจนถึ ง ขั้ น สู ง สุ ด คื อ การประเมิ น เช น นั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษจะเปนคนที่สรางเกณฑการประเมินวิธีการแกปญหา และนํามาประเมินวิธีการ
แกปญหาที่ดีที่สุด สวนการแกปญหาปกตินั้นยังไมมีความเดนชัดในเรื่องของการสรางเกณฑประเมิน
วิธีการแกปญหา
3. การแกปญหาอยางสรางสรรคในการวิจัยนี้เนนการมีความคิดที่เหมาะสมตอ
ปญหากลาวคือ มีความคิดวาปญหาเปนเรื่องปกติ สามารถแกไขได และตองใชความพยายามและ
ระยะเวลาในการแกไข ซึ่งเปนกระบวนการลดความวิตกกังวลในการแกปญหา สรางความมั่นใจและ
ความพยายามในการแกปญหา ซึ่งถาไมมีความคิดที่เหมาะสมในการแกปญหา ก็จะไมสามารถ
แกปญหาไดมีประสิทธิภาพเทาที่ควรจะเปน แตการแกปญหาปกติ ไมไดกลาวถึงกระบวนการเหลานี้
4. การแกปญหาอยางสรางสรรคจะกลาวถึงการทําความเขาใจกับองคประกอบของ
การแกปญหา ซึ่งในการแกปญหาผูแกปญหาวางเปาหมายหรือทําความเขาใจใน 2 ลักษณะคือ 1)
เนนการจัดการที่ตัวปญหา คือเนนการแกไขตัวปญหาใหประสบผลสําเร็จ และ 2) การจัดการกับ
อารมณที่มีตอปญหาและการแกปญหานั้น โดยกระบวนการแกไขจะเนนอารมณของผูแกปญหาที่มี
ตอสถานการณที่เปนปญหานั้น ทําใหสามารถแกปญหาไดอยางไมเครียด ทําใหเกิดประสิทธิภาพใน
การแกปญหา สวนการแกปญหาตามปกตินั้นขั้นตอนการทําความเขาใจกับองคประกอบของการ
แกปญหาจะไมชัดเจน
5. การแกปญหาอยางสรางสรรคตามกระบวนการวิจัยนี้มีการกํากับตนเองของผู
แกปญหาโดยการบันทึกพฤติกรรมตนเองขณะการแกปญหา มีการประเมินตนเองกับเปาหมายที่วาง
ไว และมี ก ารเสริ ม แรงตนเอง จะช ว ยให เ กิ ด ความกระหายใคร รู เ กิ ด ความพอใจ และนํ า ไปสู
ความสําเร็จในการแกปญหา สวนการแกปญหาปกติไมมีกระบวนการเหลานี้

2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือเด็กปญญาเลิศ (Gifted) คือเด็กที่มีความสามารถ
เหนือกวาเด็กคนอื่นๆ ในวัยหรือสถานการณเดียวกัน และถูกเรียกชื่อที่แตกตางกันเชน Gifted ซึ่ง
หมายถึง ผูที่มีความฉลาดเฉลียวหรือผูมีปญญาเลิศ talented หมายถึง ผูที่มีความสามารถเฉพาะ
ทาง เชน ดานดนตรี ศิลปะ กีฬา Genius หมายถึง ผูที่ระดับสติปญญาสูง มีผลงานการประดิษฐ
คิดคนทางวิทยาศาสตร (ศูนยการศึกษาพิเศษสถาบันราชภัฏมหาสารคาม, มปป) แตก็ไมมีคําไหนที่
ผิด (อุษณีย อนุรุทธวงศ, 2547) เพราะดูจากลักษณะของคําแลวอยูในแนวความหมายเดียวกันคือ
เด็กที่มีพรสวรรคดานการเรียนรู สติปญญา ความคิดสรางสรรค หรือกระบวนการคิดที่เหนือกวาเด็ก
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ธรรมดา แปลกใหม เปนที่ประจักษแกผูอื่น โดยไดรับการตัดสินจากผูเชี่ยวชาญ ในการวิจัยนี้ผูวิจัย
จะใชคําวา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
2.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
เด็กมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ไมวาจะเปนเด็กปกติ เด็กที่มีความ
บกพรองหรือเด็กปญญาเลิศ ซึ่งตองใหความสําคัญและตอบสนองตอความตองการในการเรียนรู
เพื่อใหเขาสามารถเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพที่มีอยู ตองมีระบบจัดการศึกษาและมีหนวยงานที่ดูแล
เรื่องเด็กเหลานี้อยางเปนรูปธรรม มีบทบาท หนาที่ทางดานการสงเสริม การวิจัย และการแกปญหา
เกี่ยวกับเด็กปญญาเลิศ ตามสถิติทั่วโลกมีเด็กปญญาเลิศ (Gifted) หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ประมาณรอยละ 5 ของเด็กนักเรียนทั้งหมด เด็กอัจฉริยะเหลานี้ถึงแมจะมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับ
เด็กปกติแตพวกเขาก็มีความสําคัญ คือการเปนทรัพยากรที่มีคาตอสังคมถาไดรับการดูแลอยางถูก
วิธี
จากความสําคัญของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ไดมีนักวิชาการที่ศึกษาและให
นิยามของคําวาเด็กที่มีความสามารถพิเศษไวหลากหลาย โดยที่คํานิยาม ของคําวา "Gifted และ
Talented" นั้นมีจํานวนนอยลง ในป ค.ศ. 1980 พบวามีถึง 380 คํานิยาม ปจจุบันมีประมาณ 10
กวาความหมายที่ใชกันอยูทั่วโลก ซึ่งเปนคํานิยามที่มักจะมาจากรากฐานการใหนิยามของสํานัก
การศึกษาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Office of Education. 1972, 1993), การดเนอร (Gardner.
1985) และ เรนซูลี่ (Renzulli. 1977, 1981) โดยนิยามวา เด็กที่มีความสามารถพิเศษหมายถึง เด็ก
และเยาวชนที่แสดงออกถึงความสามารถอันโด ดเดนหรื อแสดงถึงศักยภาพของความเกงเปนที่
ประจั ก ษ แ ละประสบความสํ า เร็ จ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เด็ ก ที่ มี อ ายุ ห รื อ ประสบการณ หรื อ
สภาพแวดลอมเดียวกัน เด็กเหลานี้แสดงออกถึงความสามารถและสมรรถภาพในเรื่องสติปญญา
ความคิดสรางสรรค และ/หรือความสามารถทางศิลปะ มีลักษณะการเปนผูนํา หรือเปนเลิศทางดาน
วิชาการ เด็กกลุมนี้ตองการการบริการหรือกิจกรรมการศึกษาในโรงเรียนปกติไมไดจัดไวให (อุษณีย
โพธิสุข. 2541)
ลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้นไดมีผูระบุและศึกษาไวหลายคนดวยกัน
โดยรวมแลวมีลักษณะที่คลายคลึงกัน (ดุษฎี บริพัตร ณ อยุทธยา. 2535; ศรียา นิยมธรรม. 2540;
ปทุมพร เปยถนอม. 2543;
อุษณีย โพธิสุข. 2537, มลิวัลย ลับไพรี. 2549) ซึ่งนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษอาจจะประกอบดวยหลายลักษณะดังตอไปนี้
1. พัฒนาการทางรางกายเจริญเติบโตเร็วกวาที่ควรจะเปน
2. สติปญญาสูงกวาเด็กปกติ สามารถเขาใจสิ่งที่ซับซอนและพิสดาร เขาใจ
และเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเหตุการณหรือสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นไดอยางดีและสมเหตุสมผล
3. มีความถนัดที่โดดเดนในหลายๆดาน
4. มีความมุงมั่นในการทํางานหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ มีสมาธิดีเยี่ยม
5. สนใจเรื่องราวตางๆอยางกวางขวางและลึกซึ้ง มีสิ่งที่สนใจเปนพิเศษ
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6. มี ค วามคิ ดสร า งสรรคสู ง มีค วามคิด นอกระเบีย บแบบแผนที่ ว างไว มี
วิธีการไปสูเปาหมายที่แตกตางจากผูอื่น ประณีต วองไวเปนพิเศษ
7. มีเจตคติที่ดีตอการเรียน เรียนรูไดอยางรวดเร็ว จดจําสิ่งที่เคยประสบได
มากและละเอียด แมนยํา
8. ออนไหวตอความรูสึกของคนรอบขาง มีอารมณขัน อารมณออนไหว
9. รับรูในความสามารถของตนเอง
10. แสวงหาความรูที่ทาทาย ชอบศึกษาสิ่งที่แปลกใหมอยูเสมอ
11. พัฒนาการทางดานภาษาดีเกินวัยทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ และความ
ซับซอนของประโยค
12. ชอบจินตนาการ
นอกจากนี้ยังมีเด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน คือ เด็กที่มีความสามารถ
ดานใดดานหนึ่งเปนพิเศษไดแก ความสามารถดานสติปญญาโดยทั่วไป (Intellectual) ความสามารถ
ทางวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง (Specific Academy) ความสามารถในการเปนผูนํา (Leadership)
ความสามารถทางความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) และความสามารถดานศิลปะหรือดนตรี
(Visual/Performing Art & Musics) (สุนทรี ธํารงโสตถิสกุล. 2550) จูน เมคเกอร และอุษณีย อนุ
รุทธวงศ (สุนทรี ธํารงโสตถิสกุล. 2550) ซึ่งเปนผูพัฒนารูปแบบการเรียนรูโดยเนนผลทางการปฏิบัติ
ทางการศึกษามากกวาความแตกตางเพื่อการบําบัดทางจิตวิทยา ไดระบุกรอบความสามารถของ
มนุษยที่เทียบเคียงกับความสามารถพิเศษเฉพาะดานไดแก ดานสังคม (Social/Humanitarian) ดาน
อารมณ (Sense/Emotional) ดานคณิตศาสตร (Mathematical/Embolic) ดานการใชกลามเนื้อและ
รางกาย (Somatic/Bodily) ดานมิติสัมพันธ (Spatial/Visual) การไดยิน (Sonance/Auditory) ภาษา
(Verbal/Linguistic) ช า งเทคนิ ค และอิ เ ลคทรอนิ ก ส (Mechanical/Technical) ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร (Science/Realistic) ความสามารถทางจิตวิญญาณและญาณปญญา (Spiritual)
เฟลดฮูเซน (Feldhusen. 1993) ไดเสนอวาเด็กที่มีความสามารถพิเศษควรไดรับ
การสนองความตองการที่แตกตางไปจากผูอื่นคือ ตองการประสบผลสําเร็จสูงสุด มีกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับระดับและอัตราการเรียนรู จะตองสงเสริมประสบการณการเรียนรูที่ทําใหได
คิดสรางสรรคและแกปญหา พัฒนาการยอมรับและตระหนักความสามารถ ความสนใจ และความ
ตองการของตนเอง พัฒนาการกําหนดทิศทางและวินัยในการเรียนรู จัดประสบการณที่สงเสริมควม
สัมพันธกับเด็กพิเศษคนอื่นๆ สงเสริมการเรียนรูที่กวางขวางและหลากหลาย ตองนําเสนอความ
หลากหลายดานการเรียนรู ศิลปะและวิชาชีพ กระตุนใหเกิดการตอบสนองตอการอาน
เด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือวาปญญาเลิศควรมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
แตกตางไปจากเด็กปกติ เพื่อกระตุน สนับสนุนและดึงศักยภาพที่มีอยูในตัวเขาออกมาใหเกิดประ
โยช แกเขาเองและสังคมใหมากที่สุ ด เด็กกลุมนี้จึงเปน ทรัพยากรที่มีค าในสังคม ดั งนั้น ควรจัด
การศึกษาที่เหมาะสมกับความตองการและความสามารถของเด็กแตละคน นักเรียนจะตองไดรับ
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ประโยชนจากรูปแบบที่จัดขึ้นอยางเต็มที่เพื่อพัฒนาศักยภาพตามความตองการของเด็กและสังคม
สวนรวม
2.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรคือ เด็กผูที่มีความสามารถพิเศษ
หรือความสามารถทางสมองดานวิทยาศาสตร จนสามารถแสดงผลจากความสามารถพิเศษออกมา
เปนรูปธรรม มีความสนใจและมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรมากกวาเด็กที่อยูในวัยหรือสภาพแวดลอม
เดียวกัน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน; และคนอื่นๆ. 2532: 30-31; โชติ เพชรชื่น; และองอาจ นัยพัฒน.
2537; วสัน ปุนผล. 2551: 14)
วสัน ปุนผล (2551: 256-356) ไดศึกษาคุณลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรจากโรงเรียนที่สงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรไดแก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนในโครงการ พสวท พบวา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรมีคุณลักษณะจําแนกเปน 7 องคประกอบ 62 ตัว
บงชี้ เรียงลําดับความสําคัญตามสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (ในวงเล็บ) ไดแก ความสามารถ
ทางสติปญญาและใฝรูทางวิทยาศาสตร (0.45) จํานวน 11 ตัวบงชี้ ความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร (0.39) จํานวน 10 ตัวบงชี้ ความรับผิดชอบ (0.31) จํานวน 8 ตัวบงชี้ ความคิด
ริเริ่มสรางสรรคทางวิทยาศาสตร (0.27) จํานวน 7 ตัวบงชี้ ความมีเหตุผลและรอบคอบ (0.23)
จํานวน 10 ตัวบงชี้ ความอดทน (0.18) จํานวน 7 ตัวบงชี้ ความเชื่อมั่นในตนเอง (0.14) จํานวน 9
ตัวบงชี้ โดยมีรายละเอียดแตละองคประกอบดังนี้
1. ความสามารถทางสติปญญาและความใฝรูทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความ
เฉลียวฉลาด มีผลการเรียนดีโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร มีความสนใจ กระตือรือรนที่จะคนหา
ความรูจากแหลงวิทยาการในรูปแบบตางๆ รวมทั้งมีความชางสังเกต ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น
เพื่อตอบสนองความอยากรูของตนเอง ชอบที่จะทํากิจกรรมที่ทาทายตอความรูความสามารถของ
ตนเอง
2. ความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถใน
การใชทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อคิดวิเคราะหปญหาทางวิทยาศาสตรที่ซับซอน
หรือพลิกแพลงไดอยางเปนระบบ สามารถคาดคะเนคําตอบที่ถูกตอง รวมถึงการประยุกตใชวิธีการ
แกปญหาไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและประเมินผลการแกปญหาของตนเองไดอยางถูกตอง
3. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ โดย
ไมโยนเปนภาระของผูอื่น พรอมทั้งชวยเหลือการทํากิจกรรมตางๆ ของกลุม มีความตรงตอเวลา
และความกระตือรือรนที่จะเรียนรูอยางลึกซึ้งในปรากฎการณทางวิทยาศาสตร รูจักยอมรับในสิ่งที่
ตนเองกระทํา โดยไมดัดแปลงหรือแกไขขอมูลที่คนพบหรือการแอบอางผลงานของผูอื่นมาเปน
ผลงานของตนเอง
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4. ความคิดริเริ่มสรางสรรคทางวิทยาศาสตร หมายถึง การใชจิตนาการ ความคิด
ริเริ่มที่แปลกใหมและทาทาย เพื่อนําเสนอทางเลือกหรือวิธีการใหมๆ อยางหลากหลายใหกับตนเอง
และผูอื่น ในลักษณะของการคิดประดิษฐ ซอมแซม แกไขเครื่องมือหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตร
ตลอดจนสามารถประยุกตใชกับงานที่ตนเองทําอยูไดอยางเหมาะสม
5. ความมีเหตุผลและรอบคอบ หมายถึง การใชเหตุผลในการตัดสินใจทํางาน โดย
พิจารณาถึงความสัมพันธระหวางเหตุและผล ซึ่งอาศัยการแสวงหาและตรวจสอบขอมูลจากแหลง
ตางๆ มาสนับสนุนอยางรอบคอบละเอียดถี่ถวนจนเพียงพอตอการตัดสินใจ มากกวาการที่จะเชื่อสิ่ง
ที่ปราศจากขอพิสูจนทางวิทยาศาสตร และเปนผูที่ใหความเคารพตอระเบียบและกฎเกณฑในการ
ทํางาน มีการวางแผนการทํางานอยางมีขั้นตอน สามารถที่จะยอมรับคําวิพากษ วิจารณ เพื่อพัฒนา
งานของตนเองใหดีขึ้นได
6. ความอดทน หมายถึ ง ความมุ ง มั่ น และตั้ ง ใจจริ ง ในการดํ า เนิ น งานทาง
วิทยาศาสตรจนกวาจะไดผลที่ถูกตอง มีความคิดและการทุมเทเวลา ความอุตสาหะอยางไมยอทอตอ
อุ ป สรรค แม ง านนั้ น จะยากและใช เ วลานาน ทํ า งานโดยมี ส ติ แ ละสมาธิ มี ค วามอดทนต อ การ
วิพากษวิจารณในเรื่องตางๆ เพื่อความสําเร็จของงานในที่สุด
7. ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง การกระทําสิ่งตางๆ ดวยความมั่นใจ กลาพูด
กลาแสดงออก ชอบใชความสามารถของตนเองในการแกปญหา พรอมที่จะกระทําในสิ่งที่เห็นวา
ถูกตอง โดยไมหวั่นเกรงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากกวาการคลอยตามความคิดเห็นของคนกลุมใหญ
ตลอดจนเปนผูที่ชอบการแขงขัน และการเผยแพรผลงานทางวิทยาศาสตรของตนเองแกสาธารณชน
อันเปนการแสดงถึงความมุงมั่นที่จะเปนนักวิทยาศาสตรในอนาคต
เมื่อนักเรียนกลุมนี้เปนเด็ กที่มีคุณลักษณะทางการคิดสรางสรรค และมีการคิ ด
รูปแบบตางๆที่สูงกวาเด็กปกติ นักเรียนตองเรียนรูกระบวนการแกปญหาดวยทักษะความคิดอยาง
รวดเร็วโดยนํามาประยุกตกับสถานการณใหมๆ และการแกปญหายังพัฒนาความคิดสรางสรรคดวย
(Conklin; & Frei. 2007: 115-125)
2.3 การสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนั้น จะสามารถเรียนรูทางวิชาการไดเร็วกวาเด็ก
ปกติและมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองสูง โดยเฉพาะในเด็กประถมและมัธยมศึกษาที่
นักเรียนสามารถพัฒนาสติปญญาไดเร็วกวาเด็กปกติ 4 - 10 เทา เด็กกลุมนี้มีแนวโนมที่จะคิดไม
เหมือนกับใครและมีวิธีคิดที่สลับซับซอน ยิ่งฉลาดมากเทาใดก็ยิ่งคิดซับซอนมากยิ่งขึ้น รูสึกรําคาญ
หรือคุยกับเพื่อนในวัยเดียวกันไมรูเรื่อง เขากับเพื่อนหรือสังคมไดยาก (สําอาง หิรัญบูรณะ และ บุญ
เทียม ศิริปญญา. มปป: 1) ถาเราไมจัดการศึกษาสําหรับเด็กเหลานี้เปนพิเศษ จะทําใหเด็กเหลานี้
เกิดความเบื่อหนายการเรียนและ ไมสามารถแสดงศักยภาพไดอยางสูงสุด ถาปลอยไวเปนระยะ
เวลานานความสามารถพิเศษของเด็กเหลานี้ก็จะหายไปในที่สุด แนวทางการพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษตองไดรับการพัฒนาที่แตกตางจากเด็กทั่วไป ควรมีหลักสูตรที่เฉพาะ (บุญเทียม

34
ศิริปญญา. ม.ป.ป.: online) สอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551: บทสรุป
ผูบริหาร) ที่กลาววาการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตองปรับวิธีจัดการเรียน
การสอน และพัฒนากิจกรรมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ เนื่องจากความตองการของนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษมักจะแตกตางไปจากนักเรียนทั่วไป
หลักสูตรและการสอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้น ผดุง อารยะวิญู (2531) ได
เสนอปรัชญาสําหรับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษไวโดยสรุปคือ เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษเปนผูที่มีประโยชนตอสังคมหากไดรับการยอมรับและไดรับพัฒนาจากผูที่อยู
รอบขางใหพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ นักการศึกษาตองถือเปนหนาที่สําคัญในการทําความรูจักและ
เขาถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษในการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพของเขา โดยถือเปน
ความรับผิดชอบและเปนหนาที่ของตน เพื่อใหเขาเปนทรัพยากรที่ดีของประเทศชาติ
การคํานึงถึงลักษณะ ความตองการ และความสนใจของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษเปนจุดเนนในการจัดหลักสูตร การวางเปาหมาย การจัดสรรเนื้อหาและวางแนวทางการเรียนรู
สําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ จุดมุงหมายหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทั่วโลกมี
สวนที่คลายคลึงกันในหลักการ แตกตางกันที่จุดเนนและการตีความหมายใหแตกออกเปนจุดยอยๆ
แตเมื่อวิเคราะหดูแลวจุดมุงหมายนั้นเพื่อพัฒนาตนและสังคม สวนจุดมุงหมายของหลักสูตรสําหรับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษที่กลาวถึงกันมากที่สุดไดแก (หมอมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, 2531)
1) ความคิดระดับสูงหรือความคิดที่มีประสิทธิภาพ (High level thinking skill and
Critical thinking) คือการคิดใหเปน ซึ่งอาจจะครอบคลุมทักษะการคิดของ Bloom เชน ตีความได
วิเคราะหได สังเคราะหได สรางแนวคิดใหม แกปญหา การประยุกตและการประเมินคา เปนตน
2) ความคิดสรางสรรค (Creative
thinking) เปนการคิดที่แปลกกวาคนอื่น
(Originality) คิดไดมากและคิดไดคลอง (Fluency) คิดรายละเอียดมากกวาคนอื่น (Elaboration) คิด
ยืดหยุนและคิดไดหลายทาง (Flexibility)
3) ความรับ ผิดชอบตอตัวเองและผูอื่นคือ ลั กษณะที่ทํ าตนให เปนประโยชนตอ
ตัวเองและผูอื่น (Self Realization) หรือ Self actualizing บางทีก็ใชคําวา High performance (การ
ปฏิบัติตนที่เปนประโยชตอตนเองและสังคม) นอกจากนี้ยังรวมถึงการยอมรับความสําคัญของผูอื่น
เขาใจปญหาที่ครอบคลุมมนุษยชาติ (World Understanding)
4) ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมโดยลําพัง โดยเฉพาะการศึกษาหาความรู
จากแหลงขอมูลและใชความรูใหเปนประโยชนมากที่สุด
5) การซาบซึ้งในสุนทรียภาพ (Appreciation of Beauty) คือการเห็นความงาม
คุณคาของศิลปะ การดนตรีและวัฒนธรรมตางๆ เปนการแสดงออกถึงความออนโยนและความละมุน
ของจิตใจ
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6) การรูจักใชเวลาใหเปนประโยชนและคุมคา นับวันคนเราจะมีเวลาวางมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึ้นเพื่อสนองตอบตอความตองการของมนุษย การฝกการใช
เวลาวางใหเปนประโยชนจะชวยใหเขาสามารถบริหารเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต
7) มีทักษะในการสื่อความหมายรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนทักษะที่
จําเปนเนื่องจากเด็กที่มีความสามารถพิเศษเปนผูที่มีความรูความสามารถมากเมื่อเทียบกับคนอื่น
แตทักษะการสื่อความหมายยังอยูในวัยจํากัดอยู การฝกประสบการณหรือจุดมุงหมายดานนี้จึงมี
ความสําคัญ
8) ความรับผิดชอบตอตนเองในการดํารงชีวิต คือการรับผิดชอบในการใชชีวิต
อยางผูมีจริยธรรม ไมเปนภาระแกสังคม เนนการดูแลสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตของตนเอง
ภาพรวมของหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษมีความ
ตางกันตามลักษณะของนักเรียน แตมีลักษณะรวมกันคือ หลักสูตรมีความซับซอนและยากกวาปกติ
ควรปรับใชจากหลักสูตรปกติเพียงแตมีการปรับเรื่องเนื้อหา กระบวนจัดการเรียนรูใหซับซอนและ
เป น นามธรรมมากกว า นั ก เรี ย นปกติ และนอกจากนี้ยั งต อ งปรั บ สภาพแวดลอ มการเรี ย นรูด ว ย
(Maker. 1982) สภาพแวดลอมทางการเรียนมีการเนนพัฒนาการคิดในระดับสูง โดยเฉพาะในระดับ
การแกปญหาและระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณ ระดับการคิดเอื้ออาทรและการคิดสรางสรรค เนน
ความหลากหลายและทางเลือกหลายอยางตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน ไมเนนการ
สอนแบบแขงขัน แตเนนการสอนแบบรวมมือ เนนการแขงขันกับตนเองและพัฒนาผลงานสูความ
เปนเลิศและความสมบูรณแบบ สอนใหเปนผูสรางที่มีใชบริโภคเพียงอยางเดียว (อุษณีย โพธิสุข.
2541)
กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคจึงสอดคลองกับคุณลักษณะของนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร มีการฝกการแกปญหาอยางสรางสรรคใหกับนักเรียน เพื่อ
พั ฒ นาให เ กิ ด ลั ก ษณะของการเป น ผู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร เมื่ อ นั ก เรี ย นได
แกปญหาอยางสรางสรรคเทากับวาไดฝกและพัฒนาลักษณะของตนไปดวย กลาวคือ เมื่อนักเรียน
พบสถานการณ นักเรียนจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณที่เปนปญหา แสวงหาขอมูล คิด
วิเคราะหและตีความเกี่ยวกับปญหา มองปญหาอยางตอเนื่องและเปนระบบ และนอกจากนี้นักเรียน
ตองมีความมุงมั่นและตั้งใจจริงในการแกปญหา รูสึกวาปญหาที่พบมีความทาทายตอการแกไข และ
มั่นใจวาตนเองแกไขได ในการแกปญหาจึงตองใชลักษณะดานความสามารถทางสติปญญาและ
ความใฝรูทางวิทยาศาสตร ความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร ความมีเหตุผลและ
รอบคอบ ความอดทนและความเชื่อมั่นในตนเอง และขั้นตอนการคิดวิธีการแกปญหานั้น นักเรียน
ตองไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคทางวิทยาศาสตร คือ มีจินตนาการ ชอบคิดคนหาวิธีใหมๆมา
แกปญหา ตลอดจนการนําเสนอทางเลือกในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดอยางหลากหลาย
ขั้ น ตอนที่ ส ามของการแกป ญหาอยา งสร า งสรรคคื อ การสรางเกณฑก ารตัดสิ น
วิธีการแกปญหาและการคาดการณสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นขณะแกปญหา ขั้นตอนนี้นักเรียนตองใชความ
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มีเหตุผลและรอบคอบ ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ใชระเบียบ กฏเกณฑ เหตุ
และผลในการตัดสิน คาดคะเนคําตอบของปญหา
สวนขั้นตอนที่สี่เปนขั้นตอนของการวางแผน ปรับปรุงแผนการแกปญหาใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น นักเรียนตองวางแผนภายใตบริบทการแกปญหาที่มีอยู ตลอดจนการคิดหาแนวทางใน
การทํางานในหนาที่ตนใหเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นนักเรียนจึงตองไดใช 1) คุณลักษณะดานความมี
เหตุผลและรอบคอบเชน การวางแผนลวงหนาในการทํางาน 2) ความสามารถในการแกไขปญหา
ทางวิทยาศาสตรเชน การใชความคิดคาดคะเนคําตอบ รูจักปรับวิธีการแกปญหาใหเหมาะสม
ขั้ น ตอนสุ ด ท า ยคื อ การนํ า แผนการแก ป ญ หาไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง นั ก เรี ย นต อ งใช
ความสามารถทางสติปญญาและความใฝรูทางวิทยาศาสตรเชน การสังเกตการทํางาน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูอื่น ความมีเหตุผลและรอบคอบ ความอดทนเชน มีความมุงมั่นและเต็มใจทํางาน
มีความอุตสาหะที่จะดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ ลักษณะความเชื่อมั่นในตนเอง เชน มั่นใจวาจะ
ประสบความสําเร็จในการแกปญหา
จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาการแกปญหาอยางสรางสรรคสอดคลองกับ
คุณลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ดังนั้นครูที่จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจึงตองมีการฝกการแกปญหาอยางสรางสรรคใหกับนักเรียน เพื่อพัฒนาใหนักเรียนเกิด
ลักษณะของผูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ซึ่ งนักเรี ยนจะไดนําการแกปญหาอยาง
สรางสรรคไปใชในการเรียนรูและปรับใชในชีวิตประจําวันตอไป

3. การสอนการแกปญหาอยางสรางสรรค
ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวยใหนักเรียนไดรูจักคิดรูจักพิสูจนหาขอสรุป
และใหเด็กมองเห็นคุณคาของการแกปญหา (Goldstein. 1949: 233 – 39) โดยมีลักษณะดังนี้
3.1 การสอนการแกปญหา
การคิดเปนหนทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาของมนุษย ครูจึงควรหันมาใหความ
สนใจอยางจริงจัง เพื่อพัฒนาและเสริมสรางทักษะความคิดใหแกเด็กและเยาวชน ในการประชุมที่
The Wingspread Conference Center in Racine มลรัฐวิสคอนซิน เมื่อเดือน พฤษภาคม 1984
ผูเขารวมประชุมเปนนักการศึกษาทั่วโลกจํานวน 60 คน ไดสรุปวาแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการ
คิดมี 3 แนวทาง (อรพรรณ พรสีมา. 2539:11) คือ 1) การสอนเพื่อใหคิดเปน ซึ่งเปนคําตอบที่เกิด
จากการวิเคราะห การจัดหมวดหมู ประมวลขอมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ 2) การสอนการคิด โดยใหเปน
วิชาหนึ่งแยกออกมาจากวิชาที่มีการเรียนการสอนตามปกติ โรงเรียนอาจสอนวิชาการคิดใหแกเด็ก
เพื่อใหไดหลักการและทักษะการคิดที่สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนวิชาตางๆ ได และ 3)
การสอนกระบวนการคิด เปนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดตระหนักถึงกระบวนการคิดของตนเองและ
บุคคลอื่น เพื่อใหเกิดทักษะการคิดและความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเองในอดีต สิ่งที่
ตนจะตองศึกษาเพิ่มเติมใหไดแนวทางการแกปญหาไดในอนาคต เปนกิจกรรมการสอนที่เนนการ
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วางแผนเกี่ยวกับการคิด และการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของความคิดของตน สวนฉันทนา
ภาคบงกช (2528: 53-55) กลาววา การแกปญหาเปนเปาหมายที่สําคัญที่สุดของการศึกษา ครูจึง
ตองปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการคิด และมุงพัฒนาความสามารถในการคิดดวยตนเองของเด็ก โดยครู
จําเปนตองปลูกฝง สงเสริมและใหโอกาสเด็กไดฝกคิดอยูเสมอเพื่อจะทําใหเด็กมีความสามารถใน
การแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
ลักษณะการสอนทักษะการแกปญหาที่ใชกันอยูในประเทศสวนมากเปนการสอนที่
มีลักษณะทั่วไปกลาวคือ ปรับใชกับเนื้อหาในหลักสูตรเพื่อใชเปนสื่อพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา
หรือเปนการสอนโดยการนําทักษะการคิดเปนตัวเสริมวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาวิชา ลักษณะการสอนทักษะการแกปญหาในโรงเรียนทั่วไปจึงเปนการสอนที่มุงสอนเนื้อหา
สาระตางๆ ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรควบคูไปกับการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา
ของนักเรียน โดยที่ครูสามารถนํารูปแบบการสอนตาง ๆ ที่เนนกระบวนการคิดซึ่งมีผูคิดคน พัฒนา
และพิสูจนแลว มาใชเปนกระบวนการสอน (ทิศนา แขมณี. และคณะ. 2540: 51)
นิกเกอรสัน (Nickerson. 1984: 26-36) ไดกลาวไววาในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
และกระบวนการคิด มีแนวทางทําได 2 วิธี คือ
1. การสอนคิดโดยตรงโดยการใชโปรแกรม สื่อการเรียนรู แบบฝกหรือบทเรียน
สํ า เร็ จรูป เพื่ อพัฒ นาทั ก ษะกระบวนการคิ ดโดยตรง มีจุด มุง หมายเพื่อ พัฒนาความคิ ด ของเด็ ก
โดยเฉพาะ เนื้อหาที่ใชสอนสวนมากเปนเนื้อหาที่สรางขึ้นที่มุงเนนพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด
โดยเฉพาะ
2. การสอนการคิดโดยผานเนื้อหาวิชาในหลักสูตร เปนการสอนที่สอดแทรกการฝก
คิดหรือบูรณาการสอนความคิดกับเนื้อหาวิชาตาง ๆ ในหลักสูต รที่ใชในปจจุบัน โดยที่ค รูจะใช
กระบวนการ และวิธีการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดลักษณะตาง ๆ สอดแทรกเขาไปในขั้นตอน
ของการสอนวิชาตาง ๆ เหลานั้น
การเรียนการสอนเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาการแกปญหาของนักเรียนไดดีขึ้น
และควรฝกใหนักเรียนรูจักสังเกตและหาแนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง (Gaier. 1953: 138)
ครูตองพิจารณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดรูจักคิด รูจักพิสูจนหาขอสรุป และ
เห็นคุณคาของการแกปญหา เนื่องจากการบอกวิธีแกปญหาอยางเดียวไมสามารถชวยใหนักเรียน
แกปญหาไดอยางยั่งยืน ครูตองจัดสภาพการณที่จะยั่วยุใหนักเรียนไดใชกระบวนการแกปญหา โดย
มุงใหนักเรียนไดมีคุณลักษณะหรือทักษะที่จําเปนตอการแกปญหาอยางสรางสรรค สวน เดวิด และ
โทมัส (Blumen. 2002: 48 citting Davis; & Thomas. 1989) อธิบายหลักการสอนความสรางสรรค
4 ประการคือ 1) พัฒนาบรรยากาศความสรางสรรคในหองเรียน 2) สอนใหนักเรียนเขาใจประเด็น
เกี่ยวกับความสรางสรรคโดยทั่วไปและกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคในเชิงปฏิบัติ 3) สอน
เทคนิคความสรางสรรคอยางคอยเปนคอยไปและสูความสําเร็จโดยความสรางสรรคในระดับสูง 4) ให
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมที่กําหนดความคิดสรางสรรค
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3.2 การสอนการแกปญหาอยางสรางสรรค
สําหรับการสอนหรือการฝกทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรคนั้นปารน (Maker.
1982; citing Parnes: 1976) ไดพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ตามขั้นของการแกปญหาหาอยางสรางสรรคไดแกกิจกรรมการฝก
เขาใจในสถานการณของปญหา การแสวงหาตัวปญหา การแสวงหาความคิด การระดมสมอง การให
นักเรียนขยายความคิดจากความคิดของเพื่อนในกลุม รวมถึงการแสวงหาคําตอบโดยการใหสราง
เกณฑการประเมินวิธีการแกปญหา การประเมินวิธีแกปญหา และการแสวงหาการยอมรับ โดยการ
ใหนักเรียนสรางการยอมรับตอวิธีการแกปญหาตอตนเองและผูอื่น เชนระดมสมอง สวนมิสเชลและ
โควาลิค (Mitchell;
& Kowalik. 1999) ไดสรางคูมือฝกการแกปญหาอยางสรางสรรคโดยยึด
โครงสรางการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของปารนและออสบอรนโดยลักษณะกิจกรรมมี
หลักการพื้นฐานอยูที่
1. สรางประสิทธิภาพของการระดมสมอง คือเนนปริมาณของแนวคิดใหไดมาก
ที่สุดโดยที่ยังไมตัดสินหรือประเมินความคิดนั้น ใชการวิพากษแนวคิดสรางการยอมรับ ผสมผสาน
แนวคิดใหมจากแนวคิดที่มีอยูเดิม ใชวิธีกระตุนความคิดโดยการใชขอมูลจริง โดยมีเทคนิคหลาย
ประการ การใชแนวคิดรวมกัน การปรับปรุง การประยุกต การยอและการขยาย การใชอยางอื่น การ
ขจัดออก และการใชสิ่งตรงกันขาม
2. การเนนประสิทธิภาพของการคิดอเนกนัย โดยใหคิดวิธีการแกปญหามากๆ
และยอมรับทุกความคิดเห็นไมวาของตนหรือผูอื่น ขยายความคิดดวยตนเอง การใชเวลาเพื่อตกผลึก
ความคิด และการผสานความคิดไปเรื่อยๆ
3. การเน น ประสิ ท ธิ ภ าพของการคิด เอกนั ย ได แ ก การพิ จ ารณาหรื อ คิ ด อย า ง
รอบคอบ ละเอียดละออและชัดเจน สรางเกณฑในการตัดสินความคิด
เมกเกอร (Maker. 1982) ไดใหขอเสนอแนะตอการสอนตามรูปแบบการแกปญหา
ของปารนวา สามารถใชบูรณาการรวมกับการสอนแบบอื่นๆได การปรับใชรูปแบบการสอนนี้อาจจะ
จัดเสนอสถานการณที่เปนปญหาเพื่อกระตุนความคิดของนักเรียน โดยสถานการณนั้นตองมีความ
ยากและซับซอนไมซ้ํากับที่อื่น การศึกษาบุคคลประสบความสําเร็จในการแกปญหา เปรียบเทียบ
วิธีการแกปญหาของผูอื่นกับของนักเรียน สวนฉันทนา ภาคบงกช (2528: 47-49) ไดเสนอแนวทาง
ในการสงเสริมความสามารถในการแกปญหา คือการใหความรักความอบอุน การสงเสริมใหเด็กชวย
ตนเองโดยเหมาะสมแกวัย การซักถามของเด็กและการตอบคําถามผูใหญ การฝกใหเด็กเปนคนชาง
สังเกต ควรจัดหาอุปกรณหรือสิ่งเราใหเด็กพัฒนาการสังเกตโดยใชประสาทการรับรูทุกดาน การ
แสดงความคิดเห็น เปดโอกาสใหเด็กไดเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจ ควรใหรางวัลเมื่อเด็กทําสิ่งที่
ดีงามในโอกาสอันเหมาะสม และการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาความคิดของเด็ก และมี
บรรยากาศที่เปนอิสระไมเครงเครียดชวยใหเด็กรูสึกสบายใจ มีความรูสึกที่ดี ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่
สําคัญของการพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา
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สําหรับกลุมเปาหมายในการพัฒนาทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค ผูวิจัยได
คํานึงถึงแนวคิดพัฒนาการการแกปญหาของบุคคลของเพียเจต (Piaget. 1962: 120) ที่ไดศึกษา
ความคิดความเขาใจเกี่ยวกับการแกปญหาของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงระยะวัยรุนคือ มีพัฒนาการ
เปนลําดับขั้น (Stage) 4 ขั้น คือ 1) ขั้นการแกปญหาดวยการกระทํา (Sensorimotor Stage)
พัฒนาการขั้นนี้เริ่มตั้งแตแรกเกิดจนถึง 2 ป เด็กวัยนี้ชอบทําอะไรบอยๆ ซ้ําๆ เปนการเลียนแบบสิ่ง
อื่น พยายามแกปญหาแบบลองผิดลองถูก เมื่อสิ้นสุดระยะนี้ เด็กมักจะมีการแสดงพฤติกรรมอยางมี
จุดมุงหมาย และสามารถแกปญหาโดยเปลี่ยนวิธีการตางๆ เพื่อใหไดสิ่งที่ตองการ แตความสามารถ
ในการคิดวางแผนของเด็กยังอยูในขีดจํากัด 2) ขั้นการแกปญหาดวยการรับรูและยังไมรูจักใชเหตุผล
(Preperational Stage) ระยะนี้อยูในชวงอายุระหวาง 2-7 ป โดยที่เด็กอายุ 2- 4 ปสามารถโยง
ความสัมพันธของเหตุการณ 2 เหตุการณหรือมากกวา มาเปนเหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันได แต
เหตุผลของเด็กวัยนี้ยังมีขอบเขตจํากัด และ อายุประมาณ 4-7 ป เด็กจะมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งตางๆ รอบตัวดีขึ้น รูจักแยกประเภทและแยกชิ้นสวนของวัตถุ 3) ขั้นแกปญหาดวยเหตุผลกับสิ่งที่
เปนรูปธรรม (Concrete Operation Stage) อยูในชวงอายุ 7-11 ป เปนระยะที่เด็กเขาใจความคิด
ของคนอื่นไดดีขึ้น เพราะเด็กเริ่มลดความคิดยึดตนเองเปนศูนยกลาง โดยเริ่มเอาเหตุผลรอบๆ ตัว
มาคิดประกอบในการตัดสินใจ หรือแกปญหาในชีวิตประจําวัน 4) ขั้นแกปญหาดวยเหตุผลกับสิ่งที่
เปนนามธรรม (Formal Operation Stage) อยูในชวงอายุ 11 ปขึ้นไป คือเด็กสามารถคิดไดแมสิ่งนั้น
ไมปรากฏใหเห็น สามารถตั้งสมมติฐานและสามารถพิสูจนได สามารถแกปญหาตางๆ โดยมีการคิด
กอนแกปญหานั้นๆ สามารถเขาใจสูตรหรือกฎเกณฑตางๆ ไดดี พัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก
วัยนี้จะเจริญเต็มที่เชนเดียวกับผูใหญ แตอาจมีการตัดสินใจแกปญหาแตกตางไปจากผูใหญบาง
จะเห็ น ได ว า เด็ ก จะสามารถคิ ด และแก ป ญ หาได ดี จ ะอยู ใ นขั้ น ที่ 4 คื อ ระยะ
แกปญหาดวยเหตุผลกับสิ่งที่เปนนามธรรม (Formal Operation Stage) ซึ่งสติปญญาของเด็กได
พัฒนาอยูในขั้นที่สมบูรณ สามารถคิดอยางมีเหตุผลและเขาใจในเรื่องของนามธรรม ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะทําการศึกษาถึงความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ซึ่งเปนวัยที่พัฒนาการทางสติปญญานั้นไดพัฒนาถึงขั้นที่ 4 แลวและยังสามารถที่จะวิพากษ
กิจกรรมการเรียนการสอนในการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษได
3.3 บทบาทและลักษณะครูในการสอนการแกปญหาอยางสรางสรรค
ปารน (Maker. 1982; citing Parnes: 1976) เสนอแนะวาบทบาทของครูในการ
สอนการแกปญหาอยางสรางสรรคไดแก การสรางบรรยากาศในหองเรียนใหนักเรียนรูสึกปลอดภัย
ในการแสดงความคิดเห็น การสงเสริมความขี้เลนของนักเรียน การใหเวลานักเรียนในการบมเพาะ
ความคิดโดยไมดวนตัดสินความคิดของนักเรียน และใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดใหมาก ตอง
ใชคําถามอยางสรางสรรคเพื่อใหนักเรียนไดคิดสรางสรรค และเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2550:
Online) และเวียร (Weir. 1974:
16-18) ไดนําเสนอหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนการ
แกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับนักเรียนที่ผูวิจัยสามารถสรุปได 7 ประการไดแก
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1. การฝกนักเรียนใหสามารถมองปญหาไดอยางถูกตองและตามความเปนจริง ไม
เพิกเฉยตอปญหา ทําใหนักเรียนมองวาปญหาเปนเรื่องปกติที่ทุกคนตองเผชิญและแกไข เปนการ
เริ่มตนวิเคราะหวาปญหาที่แทจริงคืออะไร
2. การตัดสินใหคํานิยามของปญหา เปนการระบุปญหาในเชิงนิยามนั่นเอง โดย
ตองระบุตามความเปนจริงมากกวาการระบุตามความเหมาะสม
3. เรียบเรียงเหตุการณตางๆของปญหา กลาวคือ การเชื่อมโยงระหวางปญหา
ตางๆ เขาดวยกันวาปญหาใดเกิดขึ้นกอนและปญหาใดเปนปญหาที่เล็กนอย เมื่อลําดับความสําคัญ
และเชื่อมโยงระหวางปญหาไดแลวก็จะทราบวาปญหาใดสมควรตองไดรับการแกไข
4. ใช ค วามคิ ดพื้น ฐานที่ สําคัญ ในกระบวนการแกป ญหาอย างสร า งสรรคไดแ ก
ความคิดสรางสรรคเพื่อชวยหาและขยายกรอบความคิด หาแนวทางการแกปญหาหรือพัฒนาสิ่งใหม
และใชความคิดเชิงตรรกะหรือความคิดวิจารณญาณในการเชื่อมโยงเหตุผลเพื่อนํามาเปรียบเทียบหา
ทางเลือกที่ดีที่สุด หรือเมื่อพบอุปสรรคก็หยุดพักสักเล็กนอยเพื่อเรียกความคิด
5. ใชชุดคําถามที่งายๆ ในชีวิตประจําวันนักเรียนเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความคิดใน
กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรคขึ้นมา อาจจะใชเรื่องจริงที่พบเห็นมาเลา การเลนบทบาทสมมุติ
มาเปนสื่อในการทําใหเกิดความคิดขึ้น
6. ฝกการเขาใจผูอื่น ซึ่งเปนกระบวนการพิจารณาปญหาวาวิธีการใดที่สามารถ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด ฝกการทํางานเปนกลุมหรือการระดมสมองเพื่อประสิทธิภาพ
การแกปญหาและเพิ่มจํานวนของทางเลือกในการแกปญหา
7. ครูจะไมตัดสินความคิดของนักเรียน แตพยายามกระตุนใหนักเรียนคิดใหมาก
ที่สุด ใหลึกที่สุด และใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงเหตุและผล เนื่องจากการคิดที่หลากหลายเปน
สิ่งที่สําคัญที่ทําใหการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวคิดของออสบอรนและปารนพบความสําเร็จ
จากการศึกษาอิสระของสิทธิชัย ชมพูพาทย (2551) ไดศึกษาคุณลักษณะของครูที่
สอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษจากการสัมภาษณและการศึกษาเอกสาร ผูวิจัยจะขอเสนอสวนที่
เกี่ยวข องเพื่อให เข ากับ การสอนการแกปญหา โดยได ระบุวา ลั กษณะของครูที่สอนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษนั้น ไดแก
1. ใจกวางรับฟงความเห็นจากคนทั่วไปได พัฒนาและปรับปรุงตนเองเสมอ
2. ประสานงานกั บ คนอื่ น ได ดี มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ สามารถประสานกั บ คนหรื อ
องคการตางๆ เพื่อดึงความสามารถของบุคคลหรือองคการเหลานั้นมาพัฒนาความคิดใหกับนักเรียน
3. เปนคนชอบงานสรางสรรคทาทาย
4. รักเด็ก รักวิชาชีพของตน และ รักที่จะสนับสนุนเด็ก
5. เคารพความคิดเห็นของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
6. มีความเขาใจปญหาทางสังคม มองเห็นวาสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบันมีสวนทั้ง
ทําลายและสรางสรรคเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
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7. สรางการเรียนรูใหเปนเรื่องสนุกสนาน สรางกระบวนการเรียนรูที่ดี
8. มีกระบวนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูอยางหลากหลาย ยืดหยุน
สามารถปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณได
9. ไวและมีทักษะในการสังเกต การฟง การมองเห็นและเขาใจในความคิด วาจา
หรือกริยาของเด็ก หรือพยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับความคิดของเด็ก
10. มีอารมณขัน อารมณขันสามารถสรางบรรยากาศการเรียนรูที่สรางสรรค สราง
สัมพันธภาพที่ดี และสงเสริมสุขภาพจิตของเด็กปญญาเลิศ ครูที่มีอารมณขันมักเปนคนที่มองโลกใน
ดานดีมีความเชื่อมั่นในตนเอง
3.4 ลักษณะนักเรียนในการเรียนการแกปญหาอยางสรางสรรค
พัคชิโอ (Puccio. 1999: 171-178) ไดสํารวจลักษณะของนักเรียนที่เอื้อตอการ
เรี ย นการสอนด ว ยกระบวนการแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ผลวิ จั ย พบว า บุ ค ลิ ก ของนั ก เรี ย น
ประกอบดวย 1) ผูทําความชัดเจน (Clarifier) คือบุคคลประเภทที่ตองทําความเขาใจกับสถานการณ
ใหกระจางแจง ชัดเจน บุคคลประเภทนี้มักจะมีบทบาทในขั้นตอนการเขาใจความทาทาย หรือขั้น
การทําความเขาใจกับปญหา (Problem Finding) 2) การเปนผูสะสมขอมูล (Collector) จะเปนผูที่หา
ขอมูลเกี่ยวกับปญหา จะเปนผูที่ใชขอมูลและมีมุมมองตอสถานการณของปญหาในภาพกวาง บุคคล
ประเภทนี้จะมีบทบาทในขั้นการรับรูปญหา (Mess finding) และการคนพบขอมูล (Data Finding) 3)
การเปนผูคิด (Ideator) บุคคลลักษณะนี้เปนคนที่มีจินตนาการ เพื่อสะทอนความคิดไปสูความคิด
ใหมๆ ชอบคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) บุคคลลักษณะนี้นี้เหมาะกับการแกปญหาในขั้น
การสรางความคิดในการหาวิธีการแกปญหา (Idea Finding) 4) ผูพัฒนา (Developer) บุคคล
ประเภทนี้เปนบุคคลที่จะประเมิน กลั่นกรองวิธีการแกปญหา โดยมีลักษณะการคิดแบบเอกนัย
(Convergence thinking) ซึ่งมีบทบาทในขั้นตอนการคนพบทางในการแกปญหา (Solution Finding)
และ 5) ผูบริหาร (Executor) บุคคลประเภทนี้จะเนนที่การปฏิบัติและการบริการแนวคิดและวิธีการ
ใหไปสูความสําเร็จ บุคคลประเภทนี้จะมีบทบาทในขั้นตอนการคนพบทางในการแกปญหา (Solution
Finding) และขั้นตอนการสรางการยอมรับ(Building Acceptance)
สวนปารน (Maker. 1982 citing Parnes. 1976) ไดกําหนดบทบาทของนักเรียนใน
การจัดการเรียนการสอนการแกปญหาอยางสรางสรรควา ตองมีบทบาทโดยตรงในการหาขอมูล การ
มีสวนรวมในการแสวงหาตัวปญหา การคิดวิธีการแกปญหา การแสวงหาคําตอบและการยอมรับจาก
ผูอื่น โดยตัวอยางกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติเชน การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ การมอง
ปญหาจากหลายมุม การแสดงความคิดเห็นใหมากที่สุด การประเมินความคิด การสรางเกณฑ
ประเมิน และใชเกณฑการคัดเลือกวิธีการแกไขปญหาและการสรางแผนการแกปญหา
ทักษะในการแกปญหาประกอบดวยการนิยามและระบุปญหา การสรางทางเลือก
การตัดสินใจ การใชและการตรวจสอบวิธีการแกปญหา (Carvalho and Hopko. 2009: 264) สวน
ชอบ ลีซอ (2533: 70-71) ไดกลาวถึงทักษะที่จะชวยในการแกปญหาไดคือ
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1. ทักษะการวิเคราะหปญหาประกอบดวย การใชความคิดรวบยอด หลักการหรือ
ทฤษฎี ใ นการบรรยายลั ก ษณะของปญ หา การจํา แนกประเด็น ของปญหา การใชแผนภาพหรื อ
ไดอะแกรมในการอธิบายปญหา
2. ทักษะการแสวงหาและการเก็บขอมูล ประกอบดวย การเลือกแหลงขอมูลที่
เชื่อถือได การฟงและการสังเกตเพื่อเก็บขอมูล การอานอยางมีวิจารณญาณ การจําแนกขอมูลที่
สําคัญและไมสําคัญ การบันทึก ตลอดจนการอานกราฟและตาราง
3. ทักษะการวิเคราะหและตีความขอมูลคือ การเรียบเรียงและจัดเก็บขอมูล การ
สรุปผลและตีความขอมูล
4. ทักษะการนําเสนอผลการแกปญหา ได แก การเรียบเรียงรายงานอยางเปน
ระบบ ทักษะการนําเสนอดวยวาจา ตลอดจนใชตาราง การทําบรรณานุกรม ที่สําคัญในทักษะดานนี้
คือทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล
5. ทักษะการทํางานรวมกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นแสดงบทบาทเปน
ผูนําและผูตามที่ดี เนนการฟงมากกวาการพูด
6. ทักษะการทํางานและการคิดโดยอิสระ
7. นอกจากนั้นผูวิจัยเพิ่มเติมทักษะที่สําคัญตอการแกปญหาไดแกทักษะการคิด
สรางสรรค การคิดวิจารณญาณ การคิดเอกนัยและอเนกนัย
8. ทักษะการควบคุมตนเองในการแกปญหา สามารถจัดการกั บภาวะเครียดที่
เกิดขึ้นระหวางการแกปญหาได นอกจากนั้นยังตองมีการกํากับตนเอง ประเมินตนเองและเสริมแรง
ตนเองขณะแกปญหา
3.5 กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
การวิ จั ย ในนี้ มี จุ ด เน น ที่ พ ฤติ ก รรมการสอนของครู ใ นเรื่ อ งการแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรค ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร โดยศึกษาจากการแกปญหาอยางสรางสรรคของเทรฟฟงเกอร ไอ
เซคเซน และ ดอวาล (Treffinger; Isaksen; & Dorval. 2005: online; Isaksen; & Treffinger. 2004:
online) ความสามารถในการแกปญหาทางสังคม (Social Problem Solving) ของเดอซูริลลา
(D’Zurilla; & Goldfried,1971: 107-126; D’Zurilla; & Nezu. 1982: 201-274) กระบวนการ
แกปญหาของเลวิน และรีด (Lewin; & Reed. 1998) แนวคิดของปารน (Maker. 1982 citing
Parnes. 1976) ลักษณะนักเรียนของพัคซิโอ (Puccio. 1999: 171-178) หลักการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนการแกปญหาอยางสรางสรรคของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2550: online) และเวียร
(Weir. 1974: 16-18) โดยสามารถวิเคราะหไดดังตารางตอไปนี้
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ตาราง 1 กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
ขั้น
1.การเขาถึงปญหา
(Understanding the
Challenge)
1.1 เห็นความสําคัญ
(มาจากการสรางโอกาส,

สาระสําคัญ
ตัวอยางกิจกรรม
บทบาทนักเรียน
บทบาทผูสอน
การทําความเขาใจ รับรูปญหาและความทาทาย วางเปาหมายและวัตถุประสงคการแกปญหา โดยการสํารวจขอมูลจากแหลงขอมูล
ตางๆ กําหนดกรอบปญหา โดยสงเสริมพฤติกรรมการอยากรูอยากเห็น ไวตอปญหา เปดกวางทางความคิด คนหาสิ่งที่ผิดปกติของ
สถานการณ
ระบุและอธิบายความสําคัญของปญหาและมี - ใชหลักการคิดวาปญหาจะ - เนนการเปน Collector - ใชคําถามที่สรางสรรค
ความคิดที่เหมาะสมตอปญหา
ไมเกิดขึ้นถา.(ความ
- คิดถึงปญหาที่มีอยูให
- สรางแรงจูงใจและความ
Constructing Opportunities
ตองการ)..
มากและรอบดานที่สุด
ตระหนักตอปญหาแก
หรือ Mess Finding)
- อธิบายความสําคัญของ
- ทําความเขาใจกับ
นักเรียน
ปญหาหรือสถานการณ
สถานการณวา ตองไดรับ - ฝกความคิดทีเ่ หมาะสม
การแกไหรือพัฒนา
ตอปญหา โดยสราง
- สงเสริมการรับรูมุมมอง
แนวคิดวาปญหาที่เผชิญ
ของผูอื่นที่มีตอปญหา
- ฝกรูปแบบความคิดที่
- ฝกการคิดที่เหมาะสมตอ เหมาะสมตอปญหา
นั้นสามารถแกไขได และ
เปนสิ่งที่ทาทาย มองถึง
ปญหา
- ตระหนักถึงความ
แตกตางการรับรูสภาพ เปาหมายในการ
- การฝกใหใชความรูสึก
แกปญหา และ มองวา
และพฤติกรรมที่ไมประสบ ปญหาของบุคคล
การแกปญหานั้นเปนสิ่งที่
ความสําเร็จเปนสิ่งที่กระตุน
ตองใชเวลาและความ
ใหระลึกถึงปญหา
พยายามในการแกไข
43
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ตาราง 1 (ตอ)
ขั้น
สาระสําคัญ
การทําความเขาใจรายละเอียดของปญหา
1.2 การสํารวจขอมูล
(มาจากการสํารวจขอมูล, หรือสถานการณไดแกการสํารวจขอมูล
Exploring Data, Data
เกี่ยวกับปญหาหลายแหลง สิ่งที่ตองการ
Finding, Fact Finding)
ทราบในสถานการณนี้ พรอมทั้งประเมิน
ขอมูลที่สํารวจได

1.3 การระบุปญหา
(Framing Problem,
Problem Finding)

การระบุปญหาที่ตองนํามาแกไข โดยอาจจะ
ใชเกณฑในการเลือกวิธีแกปญหาพรอมทั้ง
วางเปาหมายในการแกปญหา

บทบาทนักเรียน
- เนนการเปน Collector
- สืบคนหาขอมูล
- สรางขอบเขตของการ
สืบคนขอมูล
- สรางแผนภูมิปญหา
จําแนกระหวาง
ขอเท็จจริง ความคิดเห็น
และความเชื่อ

บทบาทผูสอน
- ใชคําถามที่สรางสรรค
- ฝกนักเรียนสืบคนขอมูล
- แหลงขอมูล
- ใชกระบวนการกลุม
- สรางมุมมองที่มีตอ
ปญหาของนักเรียน
- เสนอแนะ

- เนนการเปน Clarifier
- ชี้ถึงปญหายอยๆที่อยู

- ใชคําถามที่สรางสรรค

ใหนักเรียนระบุปญหา
- กระตุนใหนักเรียนคิด
ในปญหาใหญ
วิจารณญาณในการ
- สรุปรวบยอดและจัด
กลุมของปญหาแลวเขียน กําหนดกรอบปญหา
ปญหาออกมาในรูปที่
- กระตุนความคิดของ
สามารถจะแกไข
นักเรียนใหคิดหาขอมูล
- รวมกระบวนการกลุม
- ประเมินขอบเขตปญหา
ของนักเรียน
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ตัวอยางกิจกรรม
- ตั้งวัตถุประสงคการสืบคน
ขอมูล
- สํารวจสถานการณ
- ใชคําถามทีเ่ กีย่ วของกับ
การคนหาขอมูลของปญหา
- สรางแผนภูมิปญหา
- สังเกตและบันทึกขอมูล
- ใชขอมูลที่มีอยูใหเปน
ประโยชน
- จัดกลุมปญหา เขียน
ปญหาในรูปทีส่ ามารถ
แกไข
- เชื่อมโยง คําหรือวลี
แทนที่สภาพของปญหา
เพื่อศึกษาการเกิดปญหา
- ระดมสมอง
- ลําดับความสําคัญปญหา
- สรุปปญหา
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ตาราง 1 (ตอ)
ขั้น
2. การคิดวิธีการ
แกปญหา (Generating
Ideas, Idea Finding)

3.การเตรียมการ
(Preparing for Action)

3.1 การเลือกวิธีการ
แกปญหา (Developing
Solutions, Solution
Finding)

สาระสําคัญ
ตัวอยางกิจกรรม
คิดวิธีแกปญหาใหมากที่สุด รวมถึงการบูรณา - คิดและเสนอวิธีการ
การวิธีแกปญหาจากแนวคิดของผูอื่นเชน
แกปญหา
การรวมกัน การแทนที่
- ปรับวิธีการแกปญหา
- รับฟงผูอื่นนําเสนอวิธีการ
แกปญหา

-
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บทบาทนักเรียน
บทบาทผูสอน
- เนนการเปน Ideator
- ใชคําถามที่สรางสรรค
- การระดมความคิด
- จัดการความขัดแยง
- ใชการสื่อสารความคิด - ไมตัดสินความคิด
- รับฟงความคิดเห็นของ - ใหกําลังใจการคิด
ผูอื่น
- ฝกการผสานความคิด
- ผสานความคิด
- กระตุนใหคิด
- อธิบายวิธีการ
คือการทําใหวธิ ีการแกปญหาชัดเจนในการปฏิบัติ โดยการพัฒนาเกณฑการประเมินวิธีการแกปญหา จนไดวิธีที่ดที ี่สุด พิจารณาสิ่ง
สนับสนุนและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการแกปญหาและการวางแผนใหมอีกครั้ง
ออกแบบและเลือกเกณฑการประเมินวิธีการ - การสรางเกณฑประเมิน - เนนการเปน Developer - ใชคําถามที่สรางสรรค
แกปญหา นําเกณฑที่ไดไปคัดเลือกวิธี
วิธีการแกปญหา
- เนนการเปน Executor
- ควบคุมกิจกรรม
แกปญหาที่ดีที่สุด แสดงรายละเอียดของ
- ประเมินเกณฑตามหลัก
- สรางเกณฑการประเมิน นักเรียน
- ใชกระบวนการกลุม
วิธีการแกปญหา ใชความคิดเอกนัยในการ
TRACS (Time, Resource,
วิธีการแกปญหา
พิจารณาเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญ
Acceptable, Cost, Space)
- เชื่อมโยงหาความคิด
- สรางแบบฝกหัดให
เพื่อพิจารณาเลือกเกณฑและแปลงไปสู
นักเรียนพัฒนา ประเมิน
- ประเมินวิธีการแกปญหา กับขอมูล สภาพการณ
วิธีการแกปญหา
- เขียนรายงานการประเมิน จริงเพื่อสรางทางออกที่ และใชเกณฑได
เหมาะสม
วิธีการแกปญหา
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ตาราง 1 (ตอ)
ขั้น
3.2 คาดเดาผลกระทบ
(Building Acceptance)

4. การวางแผนการ
แกปญหา (Planning)
4.1การประเมินงาน
(Appraising Tasks)

4.2 การออกแบบ
กระบวนการ (Designing
Process)
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สาระสําคัญ
ตัวอยางกิจกรรม
บทบาทนักเรียน
บทบาทผูสอน
ระบุสิ่งสนับสนุนและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น - วิเคราะหอุปสรรคและสิ่ง - เนนการเปน Executor - ใชคําถามที่สรางสรรค
ในการแกปญหา ระบุทรัพยากรที่ตองใชใน สนับสนุนการแกปญหา
- วิเคราะหอุปสรรคและ
- ควบคุมกิจกรรม
การแกปญหา
นักเรียน
- ใหสมาชิกในกลุมไดระดม สิ่งสนับสนุนการ
- ใชกระบวนการกลุมและ
ความคิดเกี่ยวกับวิธีการที่ แกปญหา
ไดรับการประเมินและเลือก - ระดมความคิดวิธีการ การระดมสมอง
นํามาใชแกปญหา
แกปญหา
การตรวจสอบ ปรับปรุงกิจกรรมการแกปญหา วางแผนโดยคํานึงถึงความสามารถและขอจํากัดของบุคคล บริบท เงื่อนไข ทรัพยากร
และอุปสรรค
การประเมินทรัพยากรในการแกปญหา
เลือกทรัพยากร ขอมูล หรือ - เนนการเปน Executor - ใชคําถามที่สรางสรรค
ภายใต เงื่อนไข บริบท หรือสิ่งสนับสนุนใน สิ่งจําเปนตอการแกปญหา - พัฒนาวิธีการแกปญหา - ควบคุมกิจกรรม
ที่ถูกเลือกใหเหมาะสม
นักเรียน
การแกปญหา
ทําการลดขั้นตอนการ
และมีประสิทธิภาพ
แกปญหาใหงายยิ่งขึ้น
- ดูแล เปนที่ปรึกษา
- เนนการเปน Ideator
- ใชคําถามที่สรางสรรค
การวางแผนและกิจกรรมการแกปญหา แบง - สรางขั้นตอนการ
หนาที่ของสมาชิกในกลุมพรอมกับระบุ
แกปญหาภายใตทรัพยากร - เนนการเปน Developer - ควบคุมกิจกรรม
ขั้นตอนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ
ปจจัยที่เปนอุปสรรคหรือ - ใชภาระงานและความ นักเรียน
สนับสนุน
ตองการของกลุม
- ใหมีการนําไปใชจริง
- แบงหนาที่สมาชิกในกลุม - วางแผนการแกปญหา - ประเมินแผนการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน
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ตาราง 1 (ตอ)
ขั้น
สาระสําคัญ
ตัวอยางกิจกรรม
บทบาทนักเรียน
บทบาทผูสอน
การติดตามการแกปญหา เปรียบเทียบกับผลลัพธหรือเปาหมายที่วางไว มีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการแกปญหา เมื่อเปนไป
5. การลงมือปฏิบัติ
(Solution Implementation, ตามทีว่ างแผนไวก็ใหการเสริมแรงตนเอง
Verification&Development)
- ปฏิบัติ
- ติดตาม ตรวจสอบ ถาม
5.1 การลงมือปฏิบัติ
การลงมือปฏิบัตติ ามแผน สังเกต และสะทอน - การลงมือปฏิบัติ
- การสะทอนผล
- สะทอนผล
และปรับปรุงกระบวนการแกปญหา
นักเรียนเกี่ยวกับปญหาที่
- ปรับปรุงกระบวนการ
- ปรับปรุงกระบวนการ
เกิดขึ้น ในระหวางการ
แกปญหา
แกปญหา
แกปญหาในระยะสั้น
- สังเกต บันทึก
- สอนเกี่ยวกับการบันทึก
5.2 การเผชิญปญหา
การจัดการกับความรูสึกของตนเองระหวาง - กํากับตนเอง
การแกปญหาประกอบดวยการสังเกตและ
พฤติกรรมตนเอง
พฤติกรรม การเสริมแรง
- การประเมินตนเอง
- การเสริมแรงตนเอง
- ประเมินตนเองและ
บันทึกพฤติกรรมของตน เปรียบเทียบกับ
ตนเอง
เกณฑที่ตั้งไว กํากับและเสริมแรงตนเอง
เสริมแรงตนเอง
- เสริมแรงนักเรียน
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4. การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ
จุดเริ่มการวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษมาจากการวิจัยทางสังคมเชิงวิพากษ ที่มองการ
วิจัยกลุมปฏิฐานนิยมวา เปนการวิจัยเพื่อครอบงําสังคมจากกลุมคนที่มีโอกาสหรือมีอํานาจมากกวา
ผูคนจะถูกลดคุณคาความเปนตัวของตัวเองมาเปนสิ่งของหรือวัตถุอยางหนึ่งที่จะถูกนักวิจัยศึกษา
หรือจัดกระทําในกระบวนการวิจัย
4.1 การวิจัยปฏิบัติการ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มองวาชองวางระหวางนักวิจัยกับสิ่งที่ถูกวิจัยไม
ควรมีหรือมีนอยที่สุด โดยสนับสนุนแนวคิดที่วาผูที่จะไดรับผลกระทบจากการทําวิจัยควรจะมีโอกาส
หรือมีสวนรวมรับผิดชอบตอแนวทางหรือรูปแบบการวิจัยเหลานั้นดวย (McTaggart. 1996)
การวิจัยปฏิบัติการมีความเปนมาคือ (Masters. 1995: Online) ในศตวรรษที่สิบ
เกาและตนศตวรรษที่ยี่สิบ มีการนําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชจัดการและพัฒนาการศึกษา มี
นักการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งจอหน ดิวอี้ ผูที่ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเปนหลักในการแกปญหา
การศึกษาภาคสนามหลายเรื่อง เชนสุนทรียภาพ ปรัชญา จิตวิทยาและการศึกษา และยังมีการ
เคลื่อนไหวของกลุมการฝกอบรมทางจิตวิทยาสังคมและมนุษยสัมพันธ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่สิบเกาที่ปญหาสังคมของยุคผานคําถามสังคมคุณภาพ และการวิจัยปฏิบัติการถูกนํามาใช
อีกครั้งในป 1940 กับบางปญหา (เชนการโจมตีของสงครามโลก, ความสัมพันธระหวางกลุมเชื้อชาติ
อคติและการสรางใหมสังคม) หนึ่งในนักวิจัยคือ เลวิน ไดกลาวถึงการวิจัยปฏิบัติการวา เปนรูปแบบ
การทดลองตามปญหาของสังคม เขาโตเถียงวา ปญหาสังคมควรจะเปนสถานที่ของการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรสังคม รูปแบบพื้นฐานของเลวินมีการวิจัยเปนวงรอบ ประกอบดวยการกระทํารวมทั้ง
วิเคราะหหาขอเท็จจริง, การสรางแนวความคิด การวางแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการ
กระทํา ซึ่งการวิจัย 50 เกือบ 60 เรื่องเปนการศึกษาเรื่องอุตสาหกรรม
หลังสงครามโลกมีกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร การวิจัยปฏิบัติการในการศึกษาเริ่ม
จากการวางกลยุทธทั่วไปสําหรับการออกแบบหลักสูตรและแกปญหาซับซอนทางการศึกษา เชน
ความสัมพันธระหวางกลุมและอคติทางโครงการพัฒนาหลักสูตร นักวิจัยในยุคนี้มีโคเร (Kemmis; &
McTaggart. 1988: 6 citing Corey. 1949, 1953) ที่ประยุกตใชการวิจัยปฏิบัติการกับโครงการวิจัย
การจัดการสอนของครู
ในป 1950 การวิจัยปฏิบัติการไดมีแนวโนมลดลงและถูกโจมตี โดยที่แซนฟอรด
(McKernan 1991:10; citing Sanford. 1970) ไดกลาววาการลดลงของวิจัยปฏิบัติการไดเกี่ยวของ
โดยตรงกับการแบงระหวางวิทยาศาสตรและการปฏิบัติ จากการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงของ
ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาในหองปฏิบัติการ การเคลื่อนไหวของ
ครูและนักวิจัย การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรโดยการทํางานของ สเตนเฮาส (1971,
1975) และโครงการหลักสูตรมนุษยศาสตร สเตนเฮาสรูสึกวาการเรียนการสอนทั้งหมดจะมาจากการ
วิจัย การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรนั้นจะบงบอกถึงดํารงอยูของครู อาจารย ความสําคัญอยางอื่นใน
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การพั ฒ นาครู นั ก วิ จั ย ประกอบด ว ยโครงการการสอนของแซนฟอร ด ที่ ส ร า งเครื อ ข า ยการวิ จั ย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน
จากแนวคิดของการวิจัยปฏิบัติการที่เริ่มตนจากความคิดของเคิรท เลวินนั้น ในแต
ละประเทศได พั ฒ นาแนวคิ ด ของการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว มด ว ยกระบวนทั ศ น ต า งๆ
(Paradigm) เชนประเทศออสเตรเรียใชคําวา การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory
Action Research) พัฒนาจากฐานคิดเชิงวิพากษ (Critical Inquiry) สวนในประเทศอังกฤษได
พัฒนาการวิจัยที่เรียกวา การวิจัยปฏิบัติการแบบรวมมือรวมพลัง (Collaborative Action Research)
บนฐานแนวคิดการศึกษาแบบนัยวิเคราะห (Interpretive Inquiry) และประเทศสหรัฐอเมริกาได
พัฒนาการวิจัยแบบประสานความรวมมือ (Co-Operative Action Research) โดยอาศัยแนวคิด
ของเลวินเปนหลัก แตเพิ่มการทดสอบสมมุติฐานในกระบวนการวิจัยดวย (การุณย ประทุม. 2548:
42-43) และใชคําศัพทการวิจัยปฏิบัติการที่แตกตางกัน เชน Participatory research, Action
Research, Participatory action Research, Constituency Oriented Research and
Insemination, Emancipatory research, Empowerment research, และ Discovery research แต
อยางไรก็ตามทุกชื่อหรือลักษณะงานวิจัยก็มีจุดเนนอยูที่ การมีสวนรวม (Participation) และการมี
อิทธิพล (Influence) ของผูที่มีสวนไดสวนเสียในการวิจัย (Turnbull; Friesen; & Ramirez. 1998:
178) และการใช ก ระบวนการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมที่ เ กิ ด จากความสนใจ เต็ ม ใจและร ว มกั น
ปฏิบัติการของคนที่อยูในพื้นที่เปนผูปฏิบัติในสถานการณที่เปนธรรมชาติ (ดุษฎี โยเหลา. 2548:
138-139) ดังนั้นแนวคิดที่ใชในกระบวนการวิจัยปฏิบัติการจึงมีหลากหลาย จําเปนที่ตองศึกษาเพื่อ
นํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการวิจัยมากที่สุด
การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เริ่มใชครั้งแรกโดยพัฒนามาจากเคิรท เล
วิน(Kemmis; & McTaggart. 1988: 6 Citing Kurt Lewin. 1946) นักจิตวิทยาสังคมผูซึ่งพัฒนาและ
ประยุกตใชกระบวนการนี้กับการทดลองในชุมชนในสงครามโลกโดยแรกเริ่มมี 2 แนวคิดที่ใชในงาน
ของเขาคือกระบวนการตัดสินใจของกลุม (Group Decision) กับพันธะในการพัฒนางาน
(Commitment to Improvement) มีวิวัฒนาการจนมาถึงปจจุบัน โดยการวิจัยปฏิบัติการนี้เปนวิธีการ
ที่ดีในการนํามาเปนกระบวนการในการพัฒนาวิชาชีพ (Gratton. 2003: 13 Citing Calhoun. 2002)
สวนซูเบอร-สเคอรริท (Zuber-Skerritt. 1992: 2) ไดใหความหมายของคําวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในรูป The CRASP model ดังนี้
1. รวมมือสืบสอบปญหาอยางวิจารณ (Critical Collaborative Enquiry)
2. เริ่มจากสะทอนการปฏิบัติโดยผูปฏิบัติ (Reflective Practitioners Begin)
3. อธิบายขอคนพบและเผยแพร (Accountable to Public)
4. ประเมินผลการปฏิบัติการของตน (Self Evaluation)
5. มีสวนรวมในการแกปญหา (Participative Problem-Solving) และการ
ดําเนินการพัฒนาวิชาชีพตอไป (Continuting Professional Development)
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ยาใจ พงษบริบูรณ (มปป: Online) ไดแสดงลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ทางการศึกษา (Action research in education) ดังตอไปนี้
1. เปนการวิจัยแบบมีสวนรวมและมีการรวมมือ (Participation
and
Collaboration) ใชการทํางานเปนกลุม ผูรวมวิจัยทุกคนมีสวนสําคัญและมีบทบาทเทาเทียมกันในทุก
กระบวนการของการวิจัยทั้งการเสนอความคิดเชิงทฤษฎี และการปฏิบัติ ตลอดจนการวางนโยบาย
การวิจัย
2. เนนการปฏิบัติการ (Action Orientation) คือใชการปฏิบัติเปนสิ่งทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลง และศึกษาผลของการปฏิบัติเพื่อมุงใหเกิดการพัฒนา
3. ใชการวิเคราะหวิจารณ (Critical Function) การวิเคราะหการปฏิบัติการ
อยางลึกซึ้งจากสิ่งที่สังเกตได จะนําไปสูการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลเพื่อการปรับแผนการปฏิบัติการ
4. ใชวงจรการปฏิบัติการ (Action Research Spiral) ตามแนวคิดของเคม
มิส และแมคเทคกาทไดแก การวางแผน (Rlaning) การปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing)
และการสะทอนการปฏิบัติการ (Reflecting) ตลอดจนการปรับปรุงผล (Re-planing) เพื่อนําไป
ปฏิบัติในวงจรตอไปจนกวาจะไดรูปแบบของการปฏิบัติงานที่เปนที่พึงพอใจ และไดขอเสนอเชิง
ทฤษฎีเพื่อเผยแพรตอไป
การวิจัยปฏิบัติการมี 3 รูปแบบ (Grundy. 1988: 354-364; สุวิมล วองวาณิช.
2548: 34-35 citing Zuber-Skerritt. 1996; Noffke, & Brennan. 1988: 19 ,Zuber-Skerritt. 1992:
113) แบงตามระดับของการมีบทบาทของผูรวมวิจัยคือ
1. การวิจัยปฏิบัติการเชิงเทคนิค (Technical Action Research) ให
ความสําคัญกับความรูดานทักษะ (Technical Knowledge) ซึ่งเปนการวิจัยแบบบนลงลาง (วิโรจน
สาระรัตนะ. 2550: 3-4) เกิดจากความคิดของคนใดคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญหรือเปนคนนอก มา
ทําการแกปญหาภายในกลุมผูวิจัยซึ่งเปนผูปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือ 1) เปนโครงการวิจัยที่เกิด
จากกลุมบุคคลที่อยูภายนอกที่มีความรู ความชํานาญในเรื่องที่ทําวิจัยอยูแลว 2) มีวัตถุประสงคการ
พัฒนาประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลการปฏิบัติงาน มุงเนนการออกแบบพัฒนาเพื่อใหไดผลตามที่
ตองการ 4) ความรูที่ไดเปนความรูที่เปนเชิงเหตุและผล 4) การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติอยูในชวงระยะเวลาที่สั้นๆ อยางไรก็ตามขอคนพบของการวิจัยปฏิบัติการเชิงเทคนิคนี้อาจจะ
ใชไมไดกับการปฏิบัติจริง
2. การวิจัยปฏิบัติการเชิงปฏิบัติ (Practical Action Research) การวิจัย
ประเภทนี้ประกอบดวย 1) ความรูที่เกิดจากประสบการณและเหตุผลของผูปฏิบัติ 2) การประยุกต
แนวคิดใชกฏเกณฑที่เครงครัดเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณจริง 3) เนนการปฏิบัติที่ดีมากกวา
การปฏิบัติที่ถูกตอง เนนที่กระบวนการมากกวาผลผลิต การปฏิบัติเปนสิ่งที่ผานการพิจารณาจากผู
ปฏิบัติวาเปนสิ่งที่ดีที่เหมาะสม ซึ่งการวิจัยปฏิบัติการเชิงปฏิบัติมีลักษณะที่เฉพาะกลาวคือ ปญหา
การวิจัยเกิดขึ้นภายหลังการอภิปรายระหวางผูวิจัยและผูปฏิบัติจนเกิดความเขาใจในปญหานั้น
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ผูวิจัยมีหนาที่เปนผูสนับสนุนภายนอก ผูปฏิบัติเปนผูตัดสินการปฏิบัติของตนตามวัตถุประสงคการ
วิจัยคือ การพัฒนาความเขาใจ การใหเหตุผลและการแกปญหาของตนเอง สะทอนภาพการปฏิบัติ
ของแตละคน ความรูที่ไดจากการวิจัยเปนความรูเชิงบรรยายคือ ความเขาใจและความสามารถใน
การใหเหตุผลการปฏิบัติของผูปฏิบัติ และความยาวนานกวาการวิจัยปฏิบัติการเชิงเทคนิค ดังนั้นผูที่
เขารวมวิจัยปฏิบัติการแบบนี้สามารถนําผลการวิจัยไปใชได
3. การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ (Critical–Emancipatory Action Research)
ที่อาศัยแนวคิดของฮารเบอรมาส ซึ่งพยายามหาจุดลงตัวระหวางความสัมพันธของผูรูกับสิ่งที่ถูกรู
(Epistemology) ซึ่งการวิจัยนี้ถูกมองวาเปนการผสมผสานระหวางการเขาใจความเชิงนัยวิเคราะห
(Interpretive Understanding) กับการอธิบายเชิงสาเหตุ (Causal Explanations) โดยมีการวิจารณที่
มีแนวความคิดมาจากการวิจารณและการสะทอนของตนเอง มีสวนที่คลายกับการวิจัยปฏิบัติการเชิง
เทคนิคและการวิจัยปฏิบัติการเชิงปฏิบัติ แตจุดมุงหมายที่พิเศษคือ เนนการวิพากษตอขอจํากัดของ
องคกร (Organisational Constraint) โดยบทบาทผูวิจัยจะเปนผูปรับ (Moderator) ใหเปนไปตาม
เงื่อนไขหรือจุดมุงหมายหลักของการพัฒนา โดยที่การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษเทานั้นที่มีลักษณะ
เปนการวิจัยที่ตรงกับรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ CRASP อยางแทจริง (ดังที่ไดกลาวไวแลวในหนา
49) ซึ่งผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิดนี้การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ
4.2 การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ (Emancipatory Action Research)
การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง วิ พ ากษ ไ ด รั บ แนวคิ ด มาจากกระบวนทั ศ น เ ชิ ง วิ พ ากษ
(Critical Research Paradigm) โดยเฉพาะของฮารเบอรมาส (Habermas’s Critical Social
Sciences) จึงนําเสนอรายละเอียดกับทฤษฎีโดยยอเกี่ยวกับทฤษฎีเชิงวิพากษ กับสังคมศาสตรเชิง
วิพากษ (Carr and Kemmis. 1986: 131-145) ดังนี้
นักทฤษฎีวิพากษเห็นวา วิทยาศาสตรไมดูความเปนไปไดในทางปฏิบัติและลด
ความสําคัญของญาณวิทยา บทบาทของวิทยาศาสตรกลายมาเปนสิ่งกําหนดกฏเกณฑทางสังคม
ภายใตขอเท็จจริงเชิงปรนัย จึงมีการฟนฟูปรัชญาองคประกอบความนึกคิดทางสังคมขึ้นมา พิจารณา
แนวคิดเกี่ยวกับการสรางแนวปฏิบัติที่เนนการกระทํามากกวาการสราง การปฏิบัติงานจึงผานความ
เขาใจอยางถองแทในสถานการณจริง และถือวาการวิจัยตองเปนไปเพื่อปลดปลอยมนุษยใหหลุดพน
จากปญหา หรือการเปลี่ยนแปลงไปสูทางที่ดี เพราะความรูที่ปราศจากคานิยม หรือการชี้นําไปสูทาง
ที่ถูกตองไมถือเปนความรูที่มีประโยชนของทฤษฎีนี้
สังคมศาสตรเชิงวิพากษของฮารเบอรมาส พยายามชี้ใหเห็นวาวิทยาศาสตรเปน
เพียงความรูประเภทหนึ่ง แตไมไดประกันวาจะสามารถอธิบายความจริงอยางเปนกลาง ฮารเบอร
มาสเชื่อวา ความรูเปนผลิตผลของกิจกรรมมนุษยที่ถูกปรุงแตงบนแนวคิดพื้นฐาน ที่พัฒนาจาก
ความจําเปนตามธรรมชาติ ซึ่งถูกหลอหลอมมาจากประวัติความเปนมาและเงื่อนไขทางสังคมของ
บุคคล เรียกวา ความสนใจมโนมติเชิงปรุงแตงความรู (Knowledge Constitutive Interests) ซึ่งมี 3
ประเภทคือ 1) มโนมติพื้นฐานเชิงเทคนิค เกิดจากมนุษยมีความตองการไดมาซึ่งวิธีการควบคุมวัตถุ
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โดยธรรมชาติ ความรูที่ไดจําเปนตออุตสาหกรรมและการผลิต 2) มโนมติพื้นฐานเชิงปฏิบัติ ทําให
เกิดความรูในรูปแบบของความเขาใจเชิงการตีความจากการสะทอนภาพของตนเอง ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจปฏิบัติ 3) มโนมติพื้นฐานเชิงเสมอภาค การใหอิสระกับตนเองในการใชเหตุผลจะทําให
บุคคลไดทราบวาจุดมุงหมายถูกจํากัดโดยเงื่อนไขอื่นอยางไร และจะถูกขจัดออกไปไดอยางไร การ
ปฏิบัติการเชิงวิพากษแบงออกเปน 3 ขั้นตอน (Grudy. 1988: 358-363) คือ
1. การสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษ (The Formation of Critical Theorems)
คือคุณลักษณะเฉพาะทางสังคมเกี่ยวกับปญหาที่ศึกษา เริ่มจากการสะทอนความรูที่ไดจากทฤษฎี
กับการปฏิบัติของตน ผูรวมวิจัยอาจจะไมตองหาแนวคิดทฤษฎีเอง แตผูวิจัยอาจหาไดซึ่งความรู
พื้นฐานมีปฏิสัมพันธกับการตัดสินเชิงปฏิบัติ ซึ่งจะใหผูปฏิบัติไดวิพากษโดยการสะทอนภาพออกมา
เพื่อใหไดทฤษฎีบทเชิงวิพากษ อาจกลาวไดวา เปนทฤษฎีที่เกิดขึ้นจากการประยุกตใชทฤษฎีที่มีอยู
เดิมที่ลงตัวกับการปฏิบัติจริง ซึ่งเปนแนวคิดของแตละบุคคล โดยผูวิจัยหลักตองใหแนวคิด ทฤษฎีที่
มีอยูแลวไปสูผูรวมวิจัยที่ตองการวิพากษอยูแลว โดยไมครอบงําความคิดของผูรวมวิจัย ขั้นตอนนี้
เนนการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษจากการเชื่อมโยงทฤษฎีและผานการปฏิบัติผานการสะทอนภาพ
ของตนเอง ผลที่ ไ ด จ ากขั้ นตอนนี้ คื อ ทฤษฎี บ ทเชิงวิพากษ โดยมีลั ก ษณะเป นข อความที่แ สดง
แนวคิดตอการปฏิบัติของผูวิจัยระดับบุคคล ซึ่งแสดงกรอบดังนี้

ทฤษฎี (Theory)
ความตั้งใจวิพากษ
(Critical Intent)

สะทอน (Reflection)

ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ
(Critical Theorems)

ตัดสินเชิงปฏิบัติ
(Practical udgment)

ภาพประกอบ 1 กรอบการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษ (Grudy. 1988: 359)
2. การสรางความรูที่ชัดเจนรวมกัน (Enlightenment) มีกิจกรรมคลายขั้นตอน
การสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษ แตเนนกระบวนการกลุม เพื่อวางแนวทางความรูความเขาใจรวมกัน
โดยอาศัยทฤษฎีบทเชิงวิพากษเปนปจจัยปอน และคิดวิเคราะหกับสถานการณหรือสังคมการปฏิบัติ
ที่ผานมา ความสัมพันธในขั้นตอนนี้เปนแบบผม-คุณ มีสัมพันธภาพแบบเปด ขั้นตอนนี้พยายามทํา
ความเขาใจสาเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต อาศัยการสะทอนภาพของผูรวมวิจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลง
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ความรูหรือยุติการมีสวนรวมได ทฤษฎีบทเชิงวิพากษของแตละคนจะถูกนํามาปรับใชและตรวจสอบ
ผานกระบวนการสะทอนภาพในกลุมที่ปฏิบัติ เปนการวิจัยที่เนนความรวมมือกัน (Collaborative)
การวิพากษ (Critical) และคนหาการวิพากษของตนเอง (Self Critical Inquiry) โดยกลุมตัวอยาง
หรือผูเขารวมวิจัยตระหนักวา ปญหาเปนของตนเองทําใหมีความรูสึกที่จะแกปญหาโดยกลุม ซึ่ง
ประกอบดวย การวิพากษการสะทอนกลับซึ่งเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงการตระหนักรูในตนเอง
ในการหาเหตุผลของการปฏิบัติ มีการวิพากษดวยวิธีการโตแยงเหตุผล (Ortrun Zuber-Skerrit,
1992) ซึ่งกระบวนการนี้สอดคลองกับเคมมิส (Noffke & Brennan, 1988: 16. Citing Kemmis.
1985) ที่นําเสนอหลักการสะทอนที่นํามาใชกับงานวิจัยวา การสะทอนไมใชกระบวนการทําเพียง
ลําพังหรือคนๆเดียว (Individual Process) แตเปนกระบวนการทางสังคม (Social Process) และ
การตรวจสอบการสะทอนตองมีการสํารวจความคิดและการกระทําหลายครั้งทั้งในระดับบุคคลและ
ระดับกลุม
ผูวิจัยตองมีบทบาทในการดําเนินการกลุมเพื่อใหเกิดความลื่นไหลในการสื่อสารกัน
ในกลุม ลักษณะการสื่อสารในกลุมเปนความสัมพันธแบบผม คุณ ซึ่งเปนสัมพันธภาพแบบเปด
สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย วิเคราะหและการตัดสินใจ ผลของ
ขั้นตอนนี้ กลุมจะไดความรูหรือความชัดเจนที่มีตอทฤษฎีบทเชิงวิพากษ ซึ่งเรียกวา “ความเขาใจ
อยางถองแท” นําเสนอกรอบไดดังนี้

สังคม (Social)
เหตุการณ (Event)
ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ
(Critical Theorems)

คิด

คิด

ความเขาใจถองแท
(Enlightenment)

คิด

ภาพประกอบ 2 กรอบการสรางความรูทชี่ ัดเจนรวมกัน (Grudy. 1988: 361)
3. การจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติ (The Organization of Action) มีสวนคลาย
แนวคิดขั้นตอนการสรางความรูที่ชัดเจนรวมกัน คือใชกระบวนการกลุมเหมือนกัน แตขั้นตอนที่สอง
มองจากเหตุการณ (Event) ที่เปนสาเหตุในอดีตและสรางความรูที่ชัดเจนรวมกัน (Enlightenment)
จากสาเหตุนั้น แตขั้นตอนการจัดรวบรวมวิธีปฏิบัตินั้น ใชความเขาใจอยางถองแทเปนปจจัยปอน
และทํานายถึ งแนวทางการปฏิ บัติที่ เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป นแนวปฏิบัติที่ เกิดจากกระบวนการ
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พิ จ ารณาของผู ที่ ป ฏิ บั ติ ว า เป น สิ่ ง ที่ ดี เหมาะสมและสมควรต อ การปฏิ บั ติ โดยผ า นการสะท อ น
(Reflection) ระหวางแนวคิดความเขาใจอยางถองแท (Enlightenment Idea) กับเหตุการณ บริบท
หรือสถานการณ (Event) ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือกลาวไดวา ปญญาหรือความเขาใจอยางถองแทใน
ทฤษฎีบทเชิงวิพากษทําใหกลุมเกิดความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่กระจางชัด
และการมีปฏิสัมพันธกับสถานการณที่สนใจนําความคิดนั้นไปทดลองใช ผานผูปฏิบัติ ซึ่งผลลัพธที่
ไดจากการรวบรวมวิธีปฏิบัติจะได “แนวทางการปฏิบัติรวมกัน” ซึ่งกรอบแนวคิดสามารถแสดงได
ดังนี้

แนวคิดจากการเขาใจอยางถองแท
(Enlightenment Idea)
ความเขาใจอยางถองแท
(Enlightenment)

การสะทอน (Reflection)

พราซิส
(Praxis)

เหตุการณ (Event)

ภาพประกอบ 3 กรอบการจัดรวบรวมวิธปี ฏิบัติ (Grudy. 1988: 363)
4.3 ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการ
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดปรับใชแนวคิดในการวิจัยปฏิบัติการของเคมมิส และแมคแทค
กาท (Kemmis; & Mc Taggart. 1988: 41-42) ที่ระบุวาการพัฒนาการปรับปรุงทางการศึกษาตอง
อาศั ย การเปลี่ ย นแปลงด า นรู ป แบบภาษา ด า นกิ จ กรรมและด า นความสั ม พั น ธ โดยสามด า นนี้
เกี่ยวของสัมพันธกันซึ่งไมสามารถเปลี่ยนแปลงแบบแยกกันได การเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งจะสงผล
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงอีกอยางดวย แตจะขอแยกอธิบายเพื่องายตอการทําความเขาใจโดยสรุป
ไดดังนี้
1. ภาษาและวาทกรรม (Language and Discourse) เปนระบบทางสังคม เมื่ออยู
ในรูปที่เจาะจง ซึ่งเปนการใหคํานิยามหรือแนวคิดของสิ่งที่สนใจหรือตองการพัฒนาของผูรวมวิจัยแต
ละคน โดยพิจารณาความเหมือนและความตางของแนวคิดหรือนิยามในแต ละคน การจัดระบบ
ระเบียบและนิยามใหเปนที่ยอมรับของกลุม การวิเคราะหนิยามหรือแนวคิดจะแสดงใหเห็นถึงความ
เหมือนและความตางระหวางผูรวมวิจัยและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ มีการหาและแสดงความเชื่อมโยง
องคประกอบระหวางความหมาย นิยาม ความสําคัญและการใชภาษาที่เปนระบบ ถาการอธิบาย
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แนวคิดของภาษาและวาทกรรมเปนอิสระและไมเปนรูปแบบของสังคม จะถูกปรับใหเปนระบบเปนที่
ยอมรับของสังคม
2. กิจกรรมและการปฏิบัติ (Activities and Practices) คือรายละเอียดกิจกรรม
ตามแนวคิดแตละคน การวิเคราะหกิจกรรมและการปฏิบัติจะมองความเหมือนและความแตกตางที่
เกิดขึ้น รวมถึงระบบระเบียบในการปฏิบัติของกิจกรรม นอกจากนี้การพิจารณาความแตกตางของ
กิจกรรมระหวางผูเขารวมวิจัยและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ และความสอดคลองของกิจกรรมกับนิยามที่
กําหนดไว
3. ความสัมพันธและสังคม (Relationship and Organization) เปนการพิจารณา
รูปแบบ โครงสราง และรายละเอียดความสัมพันธระหวางผูรวมวิจัย ทั้งในเรื่องความขัดแยงและ
ความเดนชัดของความสัมพันธ พิจารณาปจจัยพื้นฐานความสัมพันธที่เกิดขึ้น ระบบโครงสรางของ
ความสัมพันธ และการเชื่อมโยงหรือสอดคลององคประกอบทางโครงสรางความสัมพันธภาษาหรือ
วาทกรรม และการปฏิบัติ
กระบวนการวิ จัย ปฏิบัติ การประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก (Kemmis;
&
McTaggart. 1988: 11-13; องอาจ นัยพัฒน. 2548: 343-344) การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ
(Action) การสังเกต (Observe) การสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection) ซึ่งมิไดมีระเบียบที่ตายตัววา
ผูวิจัยจะตองวางแผนกอนเสมอไป เนื่องจากขึ้นอยูกับสภาพของผูรวมวิจัย ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัย
ไดกําหนดใหมีการสะทอนผลการปฏิบัติกอน สนับสนุนแนวคิดวาการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
สวนใหญเริ่มจากการสะทอนผลการปฏิบัติงาน (Reflection) (Hughes. 2000: Online) ซึ่งสามารถ
แสดงกระบวนการวิจัยปฏิบัติการมีขั้นตอนดังนี้
4.3.1) การวางแผน (Planning) เปนการกําหนดแนวทางการปฏิบัติไวลวงหนา
โดยอาศัยการคาดคะเนแนวโนมของผลลัพธที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนที่วางไว มีการ
ระลึกถึงเหตุการณหรือเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวของกับปญหาที่ตองการแกไขตามประสบการณทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยระลึกวาเหตุการณทางสังคมไมสามารถทํานายหรือกําหนดไวลวงหนาได
จะต อ งไตร ต รองป จ จั ย สนั บ สนุ น ขั ด ขวางและความสํ า เร็ จ ในการแก ป ญ หา สิ่ ง ต อ ต า น รวมทั้ ง
สภาพการณหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เปนปญหาอยูในเวลานั้น โดยทั่วไปการวางแผนจะตองคํานึงถึง
ความยืดหยุน เพื่อจะสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับเหตุการณที่เกิดขึ้นในอนาคต บางครั้งการปฏิบัติ
นั้นอาจไมเปนไปตามแผนการ หรือยากตอการควบคุมใหเปนไปในทางที่พึงปรารถนาได กิจกรรมที่
กํ า หนดไว ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารจะต อ งมี 2 ลั ก ษณะคื อ 1) การพิ จ ารณาความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม กับความขัดแยงที่เกิดในสภาพจริง 2) กิจกรรมในแผนนั้นตองไดรับการ
คัดเลือกมา เนื่องจากเปนกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติไดดีกวากิจกรรมอื่น สามารถลดความขัดแยงที่
อาจเกิดขึ้นได และชวยใหเกิดพลังในการปฏิบัติ สวนการปฏิบัติงานทางการศึกษานั้นผูรวมงานตอง
รวมมือรวมใจในการอภิปราย เพื่อใหเกิดการวิเคราะหและปรับปรุงการกําหนดแผนงาน สําหรับการ
วางแผนนั้นนักวิจัยจะมุงคําถามเดียวคือ อะไรที่จะตองทําตอไป และทําใหเปนรูปธรรมมากขึ้นมา
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เปนคําถามที่มีรายละเอียดวาทําเกี่ยวกับสิ่งใด โดยใคร ที่ไหน เมื่อไหร และอยางไรโดยมีขอคํานึงใน
การวางแผนดังนี้
1. การวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนการใชภาษา คือจะตองระบุสิ่งที่ควรปฏิบัติ ในแง
ของประวัติความเปนมา การใชภาษาที่สอดคลองกับปญหา พิจารณาวามีคนอื่นมองปญหาในเรื่องนี้
อยางไร นักวิจัยจะตองสื่อสารเพื่อดึงศักยภาพในการแกปญหาของผูเกี่ยวของออกมา โดยเชื่อมโยง
กับแนวคิดการพัฒนาการศึกษา เปนการวางแผนของผูวิจัยในการใชภาษาของตนเองและคนอื่นๆ
ซึ่งมองวา ตอนนี้ผูวิจัยอยู ณ ตํ าแหนงใดของกระบวนการวิจัย การกําหนดจุดประสงคของการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและการพูดอยางเปนระบบ โดยตองพิจารณาวา จะจัดกิจกรรมอยางไรเพื่อใหผู
รวมวิจัยเห็นแนวคิดการพัฒนาอยางลึกซึ้ง หาวิธีเปลี่ยนแปลงความสัมพันธของการใชภาษาระหวาง
กลุมผูวิจัยและพิจารณาวา การใชภาษากระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร และพิจารณาความ
สอดคลองระหวางองคประกอบทางดานการใชภาษา
2 การวางแผนเพื่ อ เปลี่ ย นกิ จ กรรม คื อ การระบุ สิ่ ง ที่ ค วรปฏิ บั ติ เ พื่ อ ดู ว า การ
เปลี่ยนแปลงใดที่จะตองเผชิญ ธรรมชาติของปญหาเปลี่ยนแปลงไปอยางไรกับบุคคลที่เกี่ยวของ การ
ปฏิบัติใดที่จะตองเปลี่ยน และจะเปลี่ยนแปลงอยางไร บุคคลตางๆจะตองมีหนาที่อยางไร ขอจํากัดมี
อะไรบาง กิจกรรมที่จะทําแตกตางจากกิจกรรมของบุคคลอื่นอยางไร ปญหาใดจะเกิดขึ้นในขณะที่
ทํางาน จากนั้นจึงกําหนดจุดประสงคการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ ซึ่งควรพิจารณาวา อะไรเปนสิ่งที่ทํา
ใหบุคคลยอมรับการเปลี่ยนแปลงบาง ตองเตรียมการอยางไร ชวยใหเกิดความสัมพันธระหวางกลุม
ผูวิจัยและกลุมอื่นอยางไร และยังตองพิจารณาวา การปฏิบัติ ความสัมพันธทางสังคมและภาษาที่ใช
มีความสอดคลองกันหรือไม ถาไมสอดคลองจะมีวิธีการปรับปรุงอยางไร สุดทายคือการวางแผนเพื่อ
การติดตามและตรวจสอบวา จะมีวิธีการตรวจสอบแผนเปลี่ยนกิจกรรมและการปฏิบัติที่วางไวได
อยางไร จากแหลงใด ใชทรัพยากรอะไรบางและจะรายงานผลอยางไร
3 การวางแผนเพื่อเปลี่ยนความสัมพันธในสังคม ไดแก การระบุสิ่งที่ควรปฏิบัติใน
เรื่องความสัมพันธทางสังคมวา ความสัมพันธทางสังคมมีลักษณะอยางไร เปนที่ตองการหรือไม ตอง
ปรับเปลี่ยนอะไรบาง รวมถึงการนําตัวผูวิจัยเขาไปเปนสวนหนึ่งของความสัมพันธทางสังคมนั้นวา มี
บทบาทอยางไร และจะพัฒนาความสัมพันธระหวางผูวิจัยกับกลุมผูรวมวิจัยไดอยางไร นอกจากนั้น
จะตองพิจารณาวาองคประกอบทางดานภาษา การปฏิบัติกับความสัมพันธในสังคมความสอดคลอง
กันหรือไม อยางไร ถาไมสอดคลองแลวจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนอยางไร และสุดทายคือการวางแผน
เพื่อการติดตามและตรวจสอบวา จะมีวิธีการตรวจสอบแผนเพื่อเปลี่ยนความสัมพันธในสังคมและ
การจัดองคกรที่วางไวไดอยางไร จากแหลงใด ใชทรัพยากรอะไรบางและจะรายงานผลอยางไร
จากนั้นจึงปรับแผนการดําเนินงานใหสมบูรณซึ่งมีวิธีการดังนี้
3.1 อธิบายถึงหัวขอที่นาสนใจ ควรกลาวถึงความสําคัญของการเลือกปญหา
ในการศึกษา รวมทั้งเสนอแนวคิดทฤษฎีที่เปนประโยชนในการวิจัย
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3.2 กําหนดบทบาทของสมาชิกที่เขารวมโครงการวิจัย การอธิบายและเสนอ
หลักการขั้นพื้นฐานสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางดานภาษา การปฏิบัติและความสัมพันธในสังคม
โดยแสดงใหเห็นการปฏิบัติที่ตางจากปกติ และอธิบายแผนงานวาบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไดอยางไร
3.3 อธิบายแผนการตรวจสอบ กํากับ ประเมินผลในดานการใชภาษา การ
ปฏิบัติ และความสัมพันธทางสังคม และใหแนวคิดพื้นฐานในการเก็บรวมรวมขอมูล
4.3.2) การปฏิบัติการ (Action) เปนการจงใจลงมือดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว
อยางระมัดระวัง และควบคุมการปฏิบัติการใหเปนไปตามที่ระบุไวในแผนอยางละเอียดรอบคอบ มี
หลักฐานชัดเจนที่ไดรับการวิจารณ การปฏิบัติการตามแผนที่กําหนดไวมีโอกาสเกิดการพลิกผันหรือ
แปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขและขอจํากัดในสภาพการณนั้นได แผนที่ดีจะตองมีลักษณะเปนเพียงแผน
ทดลองหรือแผนชั่วคราว สามารถปรับเปลี่ยน ยืดหยุนไดตามเงื่อนไขปจจัยที่เปนอยูในขณะนั้น การ
ปฏิบัติการที่ดีจะตองดําเนินไปอยางตอเนื่องเปนพลวัต ภายใตการใชดุลยพินิจตัดสินใจ สิ่งใดที่ควร
กระทําตามแผนที่วางไว สิ่งใดที่ควรปรับเปลี่ยนใหเขากับปจจัยเงื่อนไขในขณะนั้น แลวจึงดําเนิน
กิจกรรมอื่นตอไป ผูปฏิบัติการอาจใชประสบการณที่ผานมาชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทํา
ของตนไดบางสวน แตประสบการณเหลานั้นก็เปนเพียงสมมติฐานชั่วคราว ซึ่งอาจไมสอดคลองกับ
ความเปนจริงที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็ได และผลการตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทํานั้นๆตองเปนไปตาม
ลักษณะของสิ่งที่มีอยู ตามสภาพทางสังคมและการเปลี่ยนแปลง การหวังผลในทางปฏิบัติอาจหวัง
ผลเพียงปานกลาง การปฏิบัติมีการรายงานอยางวิพากษวิจารณกันในภายหลังก็จะอยูบนพื้นฐาน
ของผลที่ไดจากการกระทําที่ผานมา
การวิจัยปฏิบัติการนั้นมีการสังเกตได ผูปฏิบัติงานมุงที่จะรวบรวมหลักฐานอางอิง
เกี่ยวกับการกระทําของตน เพื่อสามารถประเมินการปฏิบัติไดตลอด ดังนั้นการปฏิบัติที่จะใหเกิด
ประสิทธิภาพตองควบคูไปกับการสังเกต เพื่อเตรียมการประเมิน
4.3.3) การสังเกต (Observation) เปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัยและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งสังเกตปจจัยสนับสนุน ปจจัยขัดขวาง
การดําเนินงานตามแผนที่วางไว ตลอดจนประเด็นปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางปฏิบัติการตาม
แผนวา มีสภาพอยางไร มีหลักฐานเชิงวิจารณญาณที่ชัดเจน การสังเกตจะชวยมองใหไปขางหนา
โดยเปนขอมูลพื้นฐานที่สะทอนเหตุการณในปจจุบัน การสังเกตการณที่ดีตองมีการวางแผนไวกอน
อยางคราวๆ โดยตองมีขอบเขตไมแคบหรือจํากัดจนเกินไป แตตองสังเกตอยางระมัดระวังเนื่องจาก
การปฏิบั ติ นั้น มี ขอ จํากั ด มาบี บ บั งคั บ สภาพความเป น จริง เพื่ อเป น แนวทางสํ าหรั บ การสะท อ น
กระบวนการและผลการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นตรงตามความเปนจริง การสังเกตตองตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงใดๆที่มองเห็นไดดวยตาและสัมผัสไดดวยกายหรือใจ และตองมีความยืดหยุนตอการ
เก็บรายละเอียดของสรรพสิ่งตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดในหลายแงมุมและหลายรูปแบบ ดังนั้นนักวิจัย
เชิงปฏิบัติการตองมีความพรอมตลอดเวลาในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งตางๆ ที่อาจ
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เกิดขึ้นและไมเกิดขึ้นตามแผนที่วางไว นอกจากนี้จะตองมีความไวในการจับภาพหรือเหตุการณที่ไม
คาดคิดจะเกิดขึ้น และปฏิกิริยาของคนรวมถึง สิ่งแวดลอม และสถานการณ
เทคนิคการติดตาม ควบคุม และการสังเกตการวิจัยปฏิบัติการ เปนสิ่งที่ชวยในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะห สะทอนผล การวางแนวทางการดําเนินการวิจัยตอไป โดยมี
วิธีการคือ (Kemmis; & Mc Taggart. 1988: 100-106) การบันทึกเกร็ดชีวิต (Anecdotal Records)
การบันทึกภาคสนาม (Field Notes) การวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) บันทึก
ประจําวัน (Diary) แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) การสัมภาษณ (Interviews) ซึ่งอาจจะใชวิธีการ
สัมภาษณทั้งมีโครงสราง กึ่งโครงสราง หรือไมมีโครงสราง การบันทึกเสียง (Recording) ใชบันทึก
ในการสอน การประชุม การอภิปรายในประเด็นตางๆ สามารถใหสารสนเทศกับผูวิจัยไดเปนอยางดี
แตคอนขางใชเวลาในการนั่งวิเคราะหขอมูล หรือการถอดเทปพอสมควร การศึกษาภาพวีดิทัศน
(Video Recording) การถายรูปและสไลด (Photographs and Slides) ชวยบันทึกเหตุการวิกฤติที่
เกิดขึ้นเฉพาะครั้งคราวได
การปฏิบัติการและการสังเกตในการวิจัยปฏิบัติการนั้น แผนที่วางไวลวงหนาอาจ
ไมครอบคลุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด อาจตองมีการปรับบางเล็กนอยตามเหตุการณ เปนการแกปญหา
เฉพาะหนา การสังเกตควรจะเนนสิ่งที่กําลังปฏิบัติเพื่อเปนพื้นฐานของการสะทอนกลับ ขอคํานึงที่
สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ จะต อ งบั น ทึก การสั ง เกตอยูเ สมอ และตรวจดูไ ดว า ไดข อมู ล ครบตามที่
ตองการหรือไม การกําหนดแนวทางการเก็บและวิเคราะหขอมูลดังนี้
3.3.1 การกําหนดและการสังเกตการเปลี่ยนแปลงดานภาษาและวาทกรรม นักวิจัยตองตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของการใชภาษาของผูรวมวิจัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พิจารณาวาแตละคําพูดที่ใชในการปฏิบัติงานของผูเขารวมวิจัยหมายถึงอะไร มีความเขาใจที่ตรงกัน
หรือไม แนวคิดอะไรที่สําคัญที่สุด มีประเด็นใดบางที่ยังเปนขอขัดแยงกันทางการใชภาษาและความ
ขัดแยง ตกลงกันไดอยางไร และขอตกลงรวมกันมีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอยางไร มีหลักฐาน
อะไรบางที่แสดงใหเห็นถึงขอตกลงดานการใชภาษา นอกจากนี้ยังตองพิจารณาวามีการเปลี่ยนแปลง
ความสอดคลองระหวางการใชภาษา กิจกรรม และความสัมพันธทางสังคมหรือไม อยางไรทั้งในกลุม
ผูวิจัยและนอกกลุม
3.3.2 การกําหนดและการสังเกตการเปลี่ยนแปลงดานกิจกรรมและการ
ปฏิบัติ นักวิจัยตองสังเกตกิจกรรมที่เกิดขึ้นวาเกี่ยวของกับประเด็นวิจัยหรือไม และปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเขารวมวิจัยเปนอยางไร รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงการใชภาษาอยางไรบาง ในแงของการ
ปฏิบัติและการมีสวนรวมอยางไร กิจกรรมใดบางที่มีการเปลี่ยนแปลงเชน ถูกนํามาใช ถูกสรางขึ้น
ถูกตัดไปหรือถูกแทนที่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติมีความแตกตางกิจกรรมปกติอยางไร
และยังตองพิจารณาความสอดคลองกันระหวางกิจกรรม ภาษา และความสัมพันธทางสังคมดวย
3.3.3 การกําหนดและการสังเกตการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธและสังคม
ซึ่งตองพิจารณาวา การปรับความสัมพันธทางสังคมที่ลาสมัยและการสังเกตแบบอยางในปจจุบัน
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สอดคลองกันอยางไร โดยพิจารณาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธทางสังคมวาเปน
อยางไร นอกจากนี้ยังตองพิจารณาวามีการแขงขันหรือความขัดแยงในการใชทรัพยากรอยางไร
เปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร และพิจารณาความสอดคลองระหวางรูปแบบความสัมพันธทางสังคม
ภาษา และกิจกรรมดวย
4.3.4) การสะทอน (Reflection) การสะทอนภาพเปนการประเมินอยางหนึ่ง ครู
ตองมีการสะทอนตนเองเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง เรียกวาการประเมินตนเองของครู
เปนการปรับปรุงตนเองหรือการพัฒนาวิชาชีพครู (Peter & Arlen. 2545) เปนการประเมิน
ความกาวหนา (Formative Evaluation) มีเปาหมายเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศประกอบการพัฒนา
วิชาชีพวาควรจะไปในทิศทางใด ดังนั้นการสะทอนตนเองจึงเปนการระลึกถึงการกระทําตามที่บันทึก
ขอมูลไวจากการสังเกตอยางครุนคิดไตรตรองในเชิงวิพากษกระบวนการและผลการปฏิบัติงานตาม
แผนที่วางไว ตลอดจนการพิจารณาเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุนและปจจัยขัดขวางการพัฒนารวมทั้ง
ประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นวาเปนไปตามที่พึงประสงคหรือไม การสะทอนภาพยังหมายถึงการ
สํ า รวจข อ มู ล เบื้ อ งต น ก อ นที่ จ ะดํ า เนิ น การจริ ง การสะท อ นจะมี ลั ก ษณะของความเป น ไปได ใ น
สถานการณตางๆ กลยุทธประการหนึ่งที่ชวยใหกระบวนการสะทอนกลับเกิดขึ้นอยางไดผล ไดแก
การอภิปรายซักถามในลักษณะวิพากษ วิจารณหรือประเมินผลการปฏิบัติงานระหวางบุคคลที่มีสวน
รวมในการวิจัยภายใตการยึดมั่ นตอเปาหมายของกลุมเปนหลัก การสะทอนความคิดโดยอาศัย
กระบวนการกลุมดังกลาวนําไปสูการรื้อถอน (Deconstruction) แนวคิด ความเชื่อและการปฏิบัติงาน
อยางเดิมไปสูการฟนฟูหรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานตามแนวทางดั้งเดิม เปลี่ยนเปนการปฏิบัติงาน
ตามวิธีการใหม
การสะทอนความคิดของครูในการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษเปนสวนที่สําคัญที่สุด
ที่ทําใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพและขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยใหไปสูเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับฮัต
ตันและสมิธ (Clark. 2008: online; & Hatton; & Smith. 1995) ที่กลาววาสิ่งที่จะชวยใหครูเกิดการ
สะทอนไดอยางหนึ่งคือการใชการวิจัยปฏิบัติการ บริบทของการวิจัยปฏิบัติการเปนบริบทการทํางาน
ของครู ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาเกี่ยวกับการสะทอนความคิดของครู เพื่อทําใหเกิดความชัดเจนใน
การวิจัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการสะทอนความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู การ
สอนและการปฏิบัติที่มุงเนนการฝกสะทอนความคิดไดกลายเปนกระบวนการที่มีบทบาทสําคัญใน
การปฏิบัติงานของครู ดังที่มีคํากลาวไววา ครูมืออาชีพคือบุคคลที่สะทอนการสอนของตนเองอยางมี
วิจารณญาณเปนประจํา (Shih. 2009: 11; Ng; Lan; & Thye. 2004) เมื่อบูรณาการการใหขอมูล
ยอนกลับของนักเรียนรวมกับการสะทอนของครูผานการสะทอนรวมกัน (Reflective Conversation)
จะทําใหเกิดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม (Shih. 2009: 11; & Brandt. 2004) แตอยางไรก็ตามการสะทอน
ของครูมิไดเปนเพียงสิ่งเดียวที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของครูไปสูเปาหมาย แตจะเปนขอมูล
พื้น ฐานที่ ชี้แ นะแนวทางในกระบวนการพั ฒ นาวิ ชาชี พ ครูต อ ไปเช น การวางเปา หมาย หรื อ การ
วางแผนเปนตน (Shih. 2009: 11)
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นอกจากนี้ ยั ง มี การศึ กษาเกี่ ยวกั บการสะท อนความคิ ดของครู ได แก การศึ กษา
บทบาทการสะทอนความคิดในการพัฒนาทางวิชาชีพของนักศึกษาครู (Freese. 1999) การวัด
ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ของครูโดยใชวิธีการสะทอนความคิด (Mujis. 2006) การสะทอนความคิด
ในการสอนของครูวิทยาศาสตร (Kreber. 2005) บทบาทของการสะทอนความคิดในการเรียนรูสู
ความสําเร็จดวยการศึกษาอยางตอเนื่องสูการปฏิบัติ (Lowe; et. Al: 2007) การวิเคราะหระดับการ
สะทอนความคิดของนักศึกษาครูสาขาการสอนคณิตศาสตร (Chamoso; & Caceres: 2009)
4.3.4.1 ความเปนมาของการสะทอนความคิดของครู
ในชวง 10 กวาปที่ผานมาการสะทอนและการสะทอนเชิงวิพากษเปน
คําที่ถูกนํามาใชในระบบการผลิตครู แนวคิดของการสะทอนนี้บุคคลที่เริ่มนํามาใชในการศึกษาไดแก
ดิวอี้ (El-Dib. 2007: 24) ป 1903 ดิวอี้ไดเสนอวา การสะทอนเปนกระบวนการรูคิดจากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนความรูและความเชื่อของแตละบุคคลตอสิ่งที่กําลังสะทอนนั้น และสิ่งที่
สะทอนเองก็มาจากขอสงสัยและปญหาในระหวางการปฏิบัติงาน
แนวคิ ดการสะทอนของดิว อี้ทํา ใหมีนักวิพ ากษไดตี ค วามเชิ ง ความ
คิดเห็นตอแนวคิดของเขา 4 ประการคือ 1) จริงหรือไมที่การสะทอนถูกจํากัดโดยความคิดของแตละ
บุคคล 2) จริงหรือไมที่การสะทอนความคิดอยูในกรอบของเวลาและสถานที่ 3) จริงหรือไมที่การ
สะทอนขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของปญหา 4) จริงหรือไมที่การตระหนักเกี่ยวกับการสะทอนที่อยูภายใต
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมคานิยมหรือความเชื่อในกรอบของปญหาเพื่อคนหาวิธีแกปญหา แตตัว
ของดิวอี้เองก็กลาววาการสะทอน (Reflection Action) มาจากการแกปญหาความคิด และชัดเจนวา
มีความเกี่ยวของกับวงจรวิชาชีพ โดยอาจมีประโยชนในแงของการเปรียบเทียบวงจรความคิดกับสิ่ง
ที่ ป ฏิ บั ติ เ ป น ประจํ า โดยได รั บ แรงกระตุ น (Impulse) ประเพณี (Tradition) และอํ า นาจหน า ที่
(Authority) การสะทอนจะทําอยางรอบคอบโดยใชความรูและความเชื่อแบบเปดใจกวาง (Open
Mindedness) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และเต็มใจกระทํา (Wholeheartedness) (Noffke;
& Brennan. 1988) ตอมา ชูน (Pedro. 2006; citing Schön. 1983. 1996) ไดขยายความคิดของดิว
อี้ และไดเสนอแนะวา การสะทอนความคิดเปนวิธีการวางแผนทางวิชาชีพที่มีการเชื่อมโยงกับปญหา
ที่ซับซอน ดวยการพูดคุยกัน เพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนในการปฏิบัติงานของบุคคล เปนการคิด
อยางพิจารณาผานประสบการณของตนแลว ประยุกตความรูนั้นสูการปฏิบัติ ไดรับคําแนะนําจากผูที่
มีประสบการณจากวิชาชีพนั้นๆ ตอมา Boreen และคณะ ไดนําเสนอตอวา สําหรับวิชาชีพครูแลว
การรวมมือกันในการสะทอนความคิดชวยพัฒนาใหเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ โดยมีผูนํา
สะทอนที่ชวยแนะนําประเด็นของการคิดใหอยูในกรอบของแนวทางที่เปนไปในทางที่ดีขึ้น
ในการพัฒนาใหเปนผูรูจักสะทอนความคิดไดดวยตนเองนั้น ครูใหม
ควรเรียนรูวิธีการประสานความรวมมือ การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และรูจักการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่ง
กระบวนการของการคิดสะทอนสามารถนําไปสูกระบวนการในการแสวงหาวามรูทางวิชาชีพตาม
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เปาหมายที่ไดกําหนดไว ซึ่งในทางการศึกษานั้น การคิดสะทอนเปนแนวทางหนึ่งที่สําคัญและชวย
สงเสริมการปฏิบัติงานสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ
4.3.4.2 ความหมายของการสะทอนความคิดของครู
การสะทอนความคิดในการปฏิบัติงานของครูสามารถทําไดหลายวิธี
ดวยกัน และมีการใหนิยามที่หลากหลาย ในบริบทของครู การสะทอนความคิด (Reflection) คือ การ
คิดพิจารณากระบวนการสอนและการเรียนรูอยางรอบคอบ ซึ่งจะชวยใหครูปรับเปลี่ยนความรูและ
ทักษะของตน ซึ่งอาจทําเปนการสวนตัวหรือทํารวมกันเปนกลุมก็ได และการสะทอนความคิดเปนวิธี
หนึ่งที่ชวยใหครูที่มีประสบการณในการสอนเติบโตในดานวิชาชีพและในดานสวนตัว (Henniger.
2004: 366) การสะท อ นความคิ ด ของครู เ ป น มากกว า การคิ ด ถึ ง การทํ า งานที่ ผ า นมา แต ใ ห
ความสําคัญและความหมายตอประสบการณ การสะทอนเปนเรื่องการตัดสินทางสังคม ความถูกตอง
และการเปลี่ยนแปลง ในบริบทของครูเปนการสืบคนในวิธีการสอนและหลักสูตรโดยเนนที่เงื่อนไข
และผลการสอน นอกจากนั้นยังเปนการคํานึงถึงจริยธรรมในการสอนในโรงเรียน (Field. 2008)
สอดคล อ งกั บ ลอคเรน (Loughran. 1996: 4) ที่ แ สดงความคิ ด เห็ น ไว ว า การสะท อ นความคิ ด
เปรียบเสมือนวิธีการที่ชวยใหครูใชทักษะของตนชวยใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย นําไปสู
ความเขาใจที่แทจริง ซึ่งบูดี้ (Boody. 2008) ไดกลาวถึงลักษณะของการสะทอนวาเปนได 4 ลักษณะ
คือ การคิดยอนหลัง (Retrospective) การแกปญหา (Problem solving) การสะทอนเชิงวิพากษ
(Critical Reflection) การสะทอนขณะปฏิบัติงาน (Reflection in Action) และเขายังเพิ่มการ
รับผิดชอบทางจริยธรรมดวย (Teacher reflection as Moral Response) สวนพารสัน และสตีเฟน
สัน (Watts and Lawson. 2009: 611; citing Parson; & Stephenson. 2005: 95) กลาวไววาแนว
ปฏิบัติในการสะทอนความคิดของครูประกอบดวยความตระหนักและความสามารถสวนบุคลในการ
กํากับความคิด การเขาใจและรูเกี่ยวกับการสอนของตนเองและตระหนักถึงชองวางของความรูความ
เชี่ยวชาญ ที่จะชวยพัฒนาการสอนของตน สวนคลาค (Clark. 2008: online) กลาววาการสะทอน
เปนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผานมา โดยเชื่อมโยงกับประสบการณเพื่ อทําใหเ กิดความซั บซอนและ
ความสัมพันธทางความคิด และโดยทั่วไปการสะทอนความคิดจะประกอบดวยคน (Commonalty)
ความแตกตาง (Differences) และความสัมพันธที่นอกเหนือจากสิ่งที่ผิวเผิน (Superficial Element)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาความคิดระดับสูง
4.3.4.3 ลักษณะ กิจกรรม และกระบวนการสะทอนของครู
กระบวนการสะทอนประกอบดวยการคิดสะทอนและการตรวจสอบ
ตนเองของครูขณะและหลังการสอน โดยที่วาเกิล (Vagle. 2009: 579-599) ไดศึกษามุมมองหรือการ
รับรูของครูในการคิดสะทอนตนเองเมื่อพบวา ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน
ไมเขาใจในเนื้อหาหรือบทเรียนซึ่งพบวา สิ่งที่ครูคิดสะทอนตนเองไดแกการรับรูภาษากาย (Body
Language) ในดานการสรางความเขาใจ (Embodied Understanding) สิ่งที่แสดงออกและไมได
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แสดงออก (Presentation & Appresentation) สวนเคมมิส (Noffke; & Brennan. 1988: 16;
Kemmis. 1985) ไดนําเสนอหลักในการสะทอนความคิดที่นํามาใชกับงานวิจัยคือ
1. การสะทอนความคิดไมใชกระบวนการทางจิตโดยลําพัง
เปนสิ่งที่มุงสูการปฏิบัติและการพิจารณาจากประวัติศาสตร (Action-Oriented and Historically
Embedded)
2.การสะท อ นไม ใ ช ก ระบวนการทํ า เพี ย งลํ า พั ง หรื อ คนเดี ย ว
(Individual) แตเปนกระบวนการทางสังคม (Social Process) ที่จะสนองตอบตอความสนใจของ
มนุษยซึ่งเปนกระบวนการทางการเมือง (Political Process)
3.การสะทอนจะถูกกําหนดโดยอุดมการณ (Ideology) เปนการ
ปฏิบัติ (Practice) ที่แสดงใหเห็นถึงอํานาจเพื่อสรางสังคมใหม โดยมีสวนรวมในการสื่อสาร ตัดสินใจ
และการกระทําทางสังคม
4.วิธี ก ารวิจั ย ที่ ผิ ด พลาดจะทํ า ใหเ กิ ด การสะท อ นในเรื่อ งการ
ปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best) ขอจํากัด (Limited) และขอผิดพลาด (Worst) การตรวจสอบการสะทอนตองมี
การสํารวจความคิดและการกระทําหลายครั้ง ทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุม โปรแกรมในการ
สะทอนตองทําโดยการสะทอนตนเอง ตองเริ่มทํางานในระดับบุคคลและระดับกลุมในปญหาที่เฉพาะ
บนอุดมคติ
สิ่งที่ครูสะทอนในการปฏิบัติงานไดแก 1) ทฤษฎีการสอน (Theories
of Teaching) ซึ่งไดแกทฤษฎีที่ครูนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 2) กระบวนการและวิธีการ
สอนที่ใช (Instructional Approaches and Methods Used) โดยแสดงใหเห็นถึงความเชื่อและความรู
ที่สัมพันธกับการสอนของครู 3) เกณฑและวิธีการประเมินการสอน (Teaching Evaluation Methods
and Criteria) นําเสนอเปนภาพรวมหลังการสอน 4) การตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) และ
5) การใชคําถามในการสอน (Questions) (Shih. 2009: 16) สอดคลองกับบารัคและชากหแมน
(Barak; & Shakhman. 2008: 191-208) ที่พบวามิติที่ครูสะทอนในการสงเสริมความคิดระดับสูงทาง
วิทยาศาสตรใหกับนักเรียนนั้น ประกอบดวย 4 มิติคือ 1) ความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา และ
วิธีการสอน (Meta Strategic Knowledge) 2) การปรับใชกลยุทธหรือวิธีการสอนความคิดระดับสูง
(Higher Level Instructional Strategies) หรือกิจกรรมการสอน 3) ความเชื่อของครูเกี่ยวกับ
นักเรียน (Teachers’ Beliefs) ในดานความรูความเขาใจ การคิด วิธีการเรียนรู ศักยภาพ และ
ลักษณะของนักเรียน 4) ความเชื่อที่มีตอการเรียนรูของตนเอง (Teachers’ self-perception beliefs
in their own learning) สวนนฤมล เนียมหอม (2549) ไดแบงขั้นตอนการพัฒนาตามกระบวนการ
สงเสริมพฤติกรรมครูโดยใชแนวคิดการสะทอนความคิดเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสราง
ความสัมพันธและความไววางใจ เพื่อจะไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ขั้นตอนที่ 2 การใหความรู
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ใชในการสะทอนความคิด และขั้นตอนที่ 3 การชวยใหครูปรับเปลี่ยนการ
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ขอความรูไปสูการเรียนรูอยางแทจริง ซึ่งประกอบดวยการสะทอนความคิดผานการเขียน การบันทึก
และการสนทนา เพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพ ในการวิจัยครั้งนี้สามาถจําแนกไดเปน 2 สวนคือ
1 การสะท อ นสภาพการขั้ น ต น เพื่ อ กํ า หนดการดํ า เนิ น งานการ
สํารวจขั้นตน นักวิจัยตองเขาใจที่มา รายละเอียด ทฤษฎีพื้นฐาน ความเชื่อของบุคคลที่จะทําวิจัย
ดังนี้
1.1 การวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับภาษา คือการศึกษาความ
เปนมา สภาพปจจุบันของปญหาที่ตองการพัฒนา พิจารณาวามีความแตกตางดานการใชภาษา
แนวคิดของกลุมผูรวมวิจัยหรือไมอยางไร สอดคลองกับปรัชญาทางดานการศึกษาอยางไร นักวิจัย
และผูรวมวิจัยใชภาษา และมีแนวคิดแตกตางกันอยางไร เกี่ยวของกับการปฏิบัติและความสัมพันธ
ทางสังคมอยางไร
1.2 การวิเคราะหความสอดคลอง ความสมจริงในการปฏิบัติ
เบื้องตน พิจารณาวากิจกรรมอะไรที่สอดคลองกับสิ่งที่ตองการพัฒนา รวมถึงความเปนมาและความ
แตกตางกันอยางไร มีความขัดแยงระหวางการปฏิบัติหรือไมอยางไร และดูจากสิ่งใด มีทางเลือกใน
การแกปญหานั้นหรือไม มีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม ศึกษาจากกิจกรรมอื่นๆอยางไร ผูรวมวิจัยมี
การปฏิบัติ ที่ บงชี้ถึ งความแตกตางกันอยางไร มีความสอดคลองระหวางการปฏิบัติ ภาษา และ
ความสัมพันธอยางไร
1.3 การวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับความสัมพันธทางสังคม มี
การคํานึงถึงประวัติความเปนมาของความสัมพันธทางสังคม และพิจารณาความแตกตางของกลุม
บุคคลที่เขารวมวิจัยและกลุมอื่นๆ พิจารณาวาเกิดความแตกตางในสิ่งใด โครงสรางความสัมพันธที่มี
อยูเปนตัวอยางในการปฏิบัติไดในเรื่องใด มุมมองของผูวิจัยและบุคคลอื่นที่มีตอความสัมพันธทาง
สังคม ความเชื่อมโยงระหวางองคประกอบทางดานความสัมพันธทางสังคม ภาษา และกิจกรรมเปน
อยางไร
สรุปแลว ผูวิจัยจะตองศึกษาประวัติความเปนมาของภาษา กิจกรรม
และความสัมพันธทางสังคม ความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลง สัมพันธภาพระหวางผูเขารวมวิจัย
ตลอดจนความสอดคลองของภาษา กิจกรรม และความสัมพันธทางสังคม
2 การสะทอนหลังการปฏิบัติ นักวิจัยควรตองสังเคราะห พยายาม
รวบรวมแนวคิดทางดานภาษา กิจกรรม และความสัมพันธทางสังคมเขาดวยกัน โดยมีพื้นฐานจาก
หลักฐานที่ปรากฏ ตีความหมายจากเหตุการณและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พิจารณาถึงขอเท็จจริงที่
กําลังดําเนินอยู โดยเปรียบเทียบกับเกณฑหรือแผนที่วางไววามีแหลงขอมูลอะไรบาง ความเขาใจ
ของนักวิจัยและผูเขารวมวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร ความสัมพันธของกลุมมีสิ่งสนับสนุนหรือ
เปนอุปสรรคอยางไรบาง และสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดนั้นเปลี่ยนแปลงไปอยางไรนอกจากนี้ การสะทอน
ควรจะมีการสะทอนในกระบวนการวิจัย (Reflection on Method) ดวย (Mujis. 2006: 70)
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บรุคไฟลด (Clark. 2008: Online; citing Brookfiled. 1988) ได
กลาวถึงกิจกรรม 4 ประการที่จะตองคํานึงถึงในการสะทอนความคิดไดแก
1. การวิเคราะหขอตกลง (Assumption Analysis) ขอตกลงคือ
วิธีการมองเหตุการณ ความจริง แลวอธิบายความสัมพันธระหวางเหตุการณหรือความจริงเหลานั้น
ซึ่งเปนขั้นแรกในกระบวนการสะทอนความคิด โดยการมองวาเปนสิ่งที่ทาทายความเชื่อ คานิยม
วัฒนธรรม การกระทําและโครงสรางทางสังคมที่จะมีผลกระทบตอชีวิตประจําวัน
2. การคํานึงถึงบริบท (Contextual Awareness) ความจริงที่วา
ขอตกลงคือการสรางความเปนบุคคลและสังคม ในบริบททางวัฒนธรรมและความเปนมาที่เฉพาะ
3. การพิจารณาจินตนาการ (Imaginative Speculation) การ
จินตนาการเลือกทางในการคิดสะทอนเกี่ยวกับปรากฏการณ ชวยทาทายความรูและการกระทํา
4. ขอสงสัยในการสะทอน (Reflective Skepticism) เปนการ
ถามความจริงในปฏิสัมพันธระหวาง 3 องคประกอบไดแก การวิเคราะหขอตกลง การคํานึงถึงบริบท
และการพิจารณาจินตนาการ ซึ่งเปนความสามารถในการคิดวัตถุประสงควา ความนาเชื่อถือไดจาก
หลักฐานการสะทอนมีมากนอยเพียงใดที่จะนําไปปฏิบัติ
ยอรค บาร และคนอื่นๆ (York-Bar; et al. 2001: 11-12) กลาวถึง
กิจกรรมในการสะทอนการปฏิบัติงานของครูวา สามารถทําไดหลายแบบคือ 1) การสะทอนระดับ
บุคคล (Individual) เชน การเขียนบันทึก 2) การสะทอนในระดับคูผูรวมงาน (Reflection with
Partnership) เชนการเขียนบันทึกโตตอบ การสนทนาแบบมีโครงสราง การวิจัยปฏิบัติการ 3) การ
สะทอนระดับกลุมและทีม (Reflection in a Small Group and Team) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะทําการ
สะทอนทั้ง 2 ระดับคือ สะทอนผลการจัดการเรียนการสอนโดยตัวครูและนักเรียน และระดับกลุม
คํ า ถามที่ ใ ช ใ นการสะท อ นความคิ ด นั้ น มี ค วามสํ า คั ญ มาก เพราะ
คําถามเปนสิ่งที่กระตุนใหครูเกิดความคิดที่จะมองกิจกรรมการเรียนการสอน พอล (Paul. 2008) ได
เสนอวา ในการสะทอนที่เกิดขึ้นครูควรตั้งคําถามกับตนเองวา การสอนประสบความสําเร็จหรือไม จะ
ทราบวิธีการเรียนรู และวัตถุประสงคของนักเรียนไดอยางไร นักเรียนไดรับการพัฒนาหรือไม รูได
อยางไร ครูตองเลือกวิธีการสอนหรือไม เพราะเหตุใด มีทรัพยากรอะไรบางที่มาสนับสนุนการสอน
ถามีโอกาสสอนกับนักเรียนกลุมเดิมจะทําอะไรที่แตกตางจากการสอนครั้งแรกบาง สวนบารัคและ
ชากหแมน (Barak; & Shakhman. 2008: 197-202) ไดศึกษามิติการสะทอนการสอนของครูดังที่
กลาวมาเบื้องตน และใชคําถามหลัก (ซึ่งไมไดถามโดยตรง) ในการสะทอนไดแก รูอะไรเกี่ยวกับการ
สอนความคิดระดับสูงบาง ทําไมครูจึงสอนเชนนั้น สวนครีเบอร (Kreber. 2005) ไดทําวิจัยเพื่อ
ศึกษาการสะทอนความคิดในการสอนของครูวิทยาศาสตร ไดออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการสะทอนความคิดคือ แนวทางการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured
Interviews) โดยครีเบอรกําหนดกรอบในการสรางเครื่องมือเปนการวัดความรู 3 ดาน ไดแก ความรู
ดานการจัดการเรียนการสอน (Instructional Knowledge) ความรูดานวิธีการสอน (Pedagogical
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Knowledge) และความรูดานหลักสูตร (Curricular Knowledge) โดยวัดการสะทอนความคิดใน 3
ดาน ไดแก การสะทอนความคิดดานเนื้อหา (Content Reflection) การสะทอนความคิดดาน
กระบวนการ (Process Reflection) และการสะทอนความคิดดานการอางอิงหลักฐาน (Premise
Reflection) ลักษณะของขอคําถามไดจําแนกเปน 9 ประเภท ไดแก
1. ดานเนื้อหาภายในกรอบความรูดานการจัดการเรียนการสอน
เชน อะไรที่จะทําใหคุณครูพิจารณาวาเปนวิธีการหรือยุทธวิธีที่สําคัญที่เลือกใช
2. ดานกระบวนการภายในกรอบความรูดานการจัดการเรียน
การสอน เชน คุณทราบไดอยางไรวาวิธีการนี้เมื่อใชแลว สามารถใชไดดีและมีคุณภาพ
3. ดานการอางอิงหลักฐานภายในกรอบความรูดานการจัดการ
เรียนการสอน เชน คุณเคยสํารวจหรือตั้งคําถามหรือไมวาวิธีการที่คุณไดนํามาใชนี้ไดสรางความ
แตกตางกับความรูสึกดีของคุณที่มีตอวิชานี้ และคุณเคยคิดหาวิธีการอื่นอีกหรือไม
4. ดานเนื้อหาภายในกรอบความรูดานวิธีการสอนเชน อะไรทํา
ใหคุณทราบวานักเรียนเรียนรูไดอยางไร
5. ดานกระบวนการภายในกรอบความรูดานวิธีการสอนเชน
เมื่อพิจารณาถึงหลักสูตรที่คุณกําลังสอนอยูในปจจุบัน คุณทราบไดอยางไรวาคุณประสบความสําเร็จ
ในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
6. ดานการอางอิงหลักฐานภายในกรอบความรูดานวิธีการสอน
เชน คุณเคยตั้งคําถามหรือไมวาวิธีการที่คุณพยายามจะสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนของคุณนั้น
สรางความแตกตางใหกับนักเรียนโดยทําใหเขาเรียนรูไดอยางดี
7. ดานเนื้อหาภายในกรอบความรูดานหลักสูตรเชน ในฐานะที่
คุณเปนผูสอนวิชานี้ อะไรคือเปาหมายหลักของการสอนของคุณ
8. ด า นกระบวนการภายในกรอบความรู ด า นหลั ก สู ต ร เช น
เปาหมายและวัตถุประสงคไดมาอยางไร และเมื่อเวลาผานไปไดมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปตาม
กาลเวลาหรือไม
9. ดานการอางอิงหลักฐานภายในกรอบความรูดานหลักสูตร
เชน คุณเคยไดสะทอนความคิดเชิงวิพากษเกี่ยวกับเปาหมาย วัตถุประสงค และหลักการที่คุณ
จําแนกวาวิชานี้ทําใหการเรียนรูของนักเรียนแตกตาง
4.3.4.4 การวัดและระดับการสะทอนของครู
เวน มาเนียน (Boody. 2008: 501; citing Van Manen. 1997; Shih.
2009: 6; citing Van Manen. 1997) กลาววา ระดับการสะทอนสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ
ไดแกระดับที่ 1 การสะทอนความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Technical Reflection)
เปนการสะทอนที่ประยุกตความรูทางการศึกษาที่จะนําไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จ แตไมไดนํา
แนวคิดทางทฤษฎีเขามาเกี่ยวของกับการสะทอน ในขั้นนี้จะไมมีการตรวจสอบวาจะมีความตรงตาม
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เปาหมายหรือไม ตัวอยางเชน ในการตรวจการบานนั้นอาจจะใชการเสริมแรงนักเรียนทางบวกหรือไมก็
ได ระดับที่ 2 การสะทอนความคิดในทางปฏิบัติ (Practical Reflection) เปนการสะทอนที่
ประกอบดวยการตั้งคําถามที่หลากหลาย โดยลักษณะของคําถามคือ ทําไม เพื่ออะไร การสะทอนใน
ระดับนี้ใชการวิเคราะหและแปลความหมายสมมติฐานทางทฤษฎีที่มาจากพื้นฐานของการปฏิบัติ
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการสอน ระดับที่ 3 การสะทอนเชิงวิพากษ (Critical Reflection)
เปนการสะทอนที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคและมุงสูการบรรลุตามวัตถุประสงค กฏทางศีลธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้ งการพิจารณาถึงการสะทอนเกี่ยวกับเปาหมายและบริ บททางการศึ กษาที่เปน
ประเด็นปญหาซึ่งระดับการสะทอนการปฏิบัติงานของครูสวนใหญยังคงเปนการสะทอนในระดับ
อธิบาย (Descriptive) มากกวาการสะทอนเชิงวิพากษ (Shih. 2009: 16)
เอล ดิบ (El-Dib, 2007) พัฒนาเครื่องมือวัดระดับการสะทอนความคิด
ในการทําวิจัยปฏิบัติการ (IRTAR) สําหรับนักเรียน 250 คน โดยวัดเปน 4 ขั้นตอน แสดงรายละเอียด
ไดดังตารางที่ 2 และผลการวิจัยของเอล ดิบ (El-Dib, 2007: 31) พบวาในภาพรวมแลวนักศึกษาครูมี
การสะทอนความคิดในระดับต่ําปานกลาง (ระดับ 2) แตมีการทําความเขาใจกับปญหา (Statement
of Problem) และ ทบทวน (Reviewing) ในระดับต่ํามากที่สุด (รอยละ 67 และ รอยละ 30 ตามลําดับ)
ตาราง 2 การวัดระดับการสะทอนในวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
คะแนน
ระดับ
เนื้อหาการสะทอน
ขั้นทําความเขาใจกับปญหา (Statement of Problem)
0
ต่ํา
แสดงสภาพปญหาโดยไมมีการคิดถึงเหตุผลประกอบ
1
คอนขางต่ํา แสดงสภาพปญหาโดยใหเหตุผลเพียงอยางเดียวที่สัมพันธกับปญหา
2
คอนขางสูง คิดถึงปญหาทีซ่ ับซอนมากยิง่ ขึ้น ประกอบดวยเหตุผลหลายอยาง แตไมมี
การกลาวถึงบริบทของปญหา
3
สูง
มองปญหาจากหลายมุมมอง และมีการพิจารณาบริบททางดานสังคม
วัฒนธรรม และจริยธรรมในการตัดสินปญหา
ขั้นการวางแผนการปฏิบัติ (Plan for Action)
0
ต่ํา
คิดกระบวนการโดยไมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติ หลักการและเหตุผล
1
คอนขางต่ํา ตัดสินใจจากการตรวจสอบวิธีปฏิบตั ิที่หลากหลาย แตปราศจากการให
เหตุผลใดๆหรือการใหเหตุผลเพียงนิดเดียวในแตละการกระทํา
2
คอนขางสูง ตัดสินใจจากความตองการตรวจสอบวิธปี ฏิบัตทิ ี่หลากหลาย ดวยการให
เหตุผลอยางงายในแตละขั้นของการปฏิบตั ิ
3
สูง
ตัดสินใจจากการตรวจสอบการปฏิบัติหลายวิธีดว ยการใหเหตุผลที่
หลากหลายในแตละขั้นของการปฏิบัติ

67
ตาราง 2 (ตอ)
คะแนน
ระดับ
ขั้นการปฏิบัติ (Acting)
0
ต่ํา
1
คอนขางต่ํา
2
คอนขางสูง

เนื้อหาการสะทอน
รายงานตามกระบวนการทํางาน ไมใหรายละเอียดของการปฏิบัติ
บรรยายการปฏิบัติโดยมีการยกตัวอยางหรือเหตุการณประกอบ
บรรยายการปฏิบัติโดยมีการยกตัวอยางหรือเหตุการณประกอบโดย
แสดงความตระหนักในดานความไมเพียงพอและขอจํากัดในการปฏิบัติ
บรรยายการปฏิบัตทิ ี่แสดงถึงความตระหนักทั้งทางดานบวกและดานลบ

3
สูง
ขั้นทบทวน (Reviewing)
0
ต่ํา
แสดงถึงความพอใจหรือไมพอใจในการปฏิบัติโดยปราศจากการใหเหตุผล
ประกอบ เหตุผลอยางงาย และขอเสนอแนะในการปฏิบตั คิ รั้งตอไป
1
คอนขางต่ํา แสดงถึงความพอใจกับการปฏิบัติโดยใหเหตุผลประกอบ รางขอสรุป
และเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัตคิ รั้งตอไป
2
คอนขางสูง แสดงความพอใจกับการปฏิบัติโดยใหเหตุผลประกอบ แตไมแสดงความ
คิดเห็นที่ตระหนักถึงขอจํากัดและความไมเพียงพอของการปฏิบัติและ
เสนอแนวทางในการปฏิบตั คิ รั้งตอไป
3
สูง
แสดงความพอใจในการปฏิบัติโดยใหเหตุผลประกอบในการประเมิน
สถานการณ และแสดงความคิดเห็นที่ตระหนักถึงความเชื่อและขอจํากัด
ที่เปนไปไดทมี่ ีตอประเด็นทางสังคม จริยธรรมและวัฒนธรรมอื่นๆ และ
นําเสนอแนวทางในการปฏิบัติและทัศนะที่หลากหลาย
ที่มา: เอลดิบ (El-Dib. 2007: 28-34)
เอล ดิบ (El-Dib; 2007: 28) เสนอหลักวัดระดับการสะทอนความคิด
ในการวิจัยปฏิบัติการโดยพัฒนาจากเกณฑ 4 ขอ ไดแก 1) การสะทอนความคิดเกิดขึ้นไดมากกวา 1
ระดับ 2) การสะทอนความคิดในระดับพื้นฐาน ประกอบดวยการสะทอนความคิดที่เกิดจากความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ (Technical) ความเคยชิน (Habitual) ลักษณะสวนบุคคล (Subjective) การยึดมั่น
(Rigid Thoughts) ความรูสึกและ/หรือมุมมอง (Felling and/or Views) 3) การสะทอนความคิดใน
ระดับที่สูงขึ้นประกอบดวยการสะทอนความคิดที่มีการพัฒนาขึ้นสูการเขาใจหรือตระหนักในความรู
นั้นๆ รูจักเชื่อมโยงความรู จากความรูที่มาจากหลายแหลง และสามารถเลือกสะทอนความรูนั้นไดใน
บริบทที่แตกตางกัน และ 4) การสะทอนความคิดในระดับสูงสุด คือประกอบดวยการตั้งคําถามจาก
สมมติฐานและความเชื่อของตน สะทอนเกี่ยวกับผลกระทบเกี่ยวกับคุณคาของสังคมและวัฒนธรรมที่

68
อยูเหนือการปฏิบัติทางการศึกษา และพิจารณาถึงศีลธรรมและจรรยาที่อยูเบื้องหลังการปฏิบัตินั้นๆ
รวมทั้งมีแนวโนมที่จะสะทอนเพื่อใหเกิดการสรางสรรคตามจินตนาการ
วัตและลอวสัน (Watts; & Lawson. 2009: 611) ปรับปรุงเกณฑ
การใหคะแนนการสะทอนความคิดมาใชกับนักศึกษาโปรแกรมการผลิตครู ระดับของการสะทอน
ความคิดมี 4 ระดับ ไดแก 1)การทําตนใหมีอิสระจากการเปลี่ยนแปลงคือทําตามหนาที่ (Routine) 2)
การตอบสนองตอสถานการณที่เฉพาะโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงมุมมอง (Technical) 3) ใชการสืบหา
ความรูเปนสวนหนึ่งในวงจรของปญหา การกระทําและการตัดสินใจที่คํานึงถึงมุมมองของผูอื่น และ
เกิดการหยั่งรู (Dialogic) และ 4) มองรากฐานของคําถามและการเปลี่ยนผาน (Transformative)
ตาม 3 ประเด็น ไดแก ดานความสนใจ ดานการแสวงหาความรูและดานการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ตาราง 3 คะแนน Rubric แสดงการวัดระดับการสะทอนความคิดของครู
ระดับการสะทอนความคิด
ยึดหนาที่
ตามสถานการณ เสาะหาความรู
สนใจการสอน
สนใจนักเรียน ใช
ความสนใจ ยึดตนเองเปน
การประเมินและ
สิ่งที่ตองเนน ศูนยกลาง (คือการ โดยเฉพาะ ไม
ในการสอนคือ คํานึงถึงผลที่เกิด เชื่อมโยงการสอน ใช การมีปฏิสัมพันธ
กับตนเทานั้น) ให การประเมินและ
เพื่อตีความวิธกี าร
อะไร
ความสําคัญกับการ สังเกตนักเรียนแบบ เรียนรูของนักเรียน
คุมชั้นเรียน เวลา ใหผานหรือตก ไมมี เพื่อชวยเหลือ
และภาระงาน
โดยเฉพาะเด็กที่
การประเมิน
ทํางานโดย
กระบวนการเรียนรู เรียนออน
หลีกเลี่ยงการตําหนิ
ถามในสถานการณ ตั้งคําถามเพื่อ
การแสวงหา ไมคํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลง มักไม นั้นอยางเดียว ไม นําไปสูคําถามใหม
ความรู
คํานึงถึงเรื่องอื่น
ลักษณะการถาม
กระบวนการ รูปญหาของผูอื่น
หรือ ทรัพยากรอยู หรือวิเคราะหความ ประกอบดวยการ
ในการ
จํากัด ไมมีคําถาม ซับซอน หยุดตั้ง
พิจารณาถึงแนว
แสวงหา
เชิงวิพากษหรือ
คําถามเมื่อไดรับ
ความคิดใหม คนหา
ความรูคือ
วิเคราะห หรือมีการ คําตอบทีช่ ัดเจน
เจตคติของนักเรียน
อะไร
วิเคราะหทั่วไป
และถูกตอง
เพื่อนครู และผูอ ื่น

การเปลี่ยนผาน
สนใจลักษณะสวน
บุคคลที่ประกอบ
ดวยพื้นฐานทางการ
สอน คุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม
และความเปนมา
คํานึงผลกระทบตอ
นักเรียนและคนอื่น
แสวงหาที่ตอเนื่อง
ยึดผูใหคําปรึกษา
เปนผูรวมคิด เปน
ตํารามีประโยชนตอ
นักเรียน สอบอยาง
ระมัดระวัง ใช
คําถามทาทายใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของ
นักเรียน
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ตาราง 3 (ตอ)
ระดับการสะทอนความคิด
ยึดหนาที่
ตามสถานการณ เสาะหาความรู
วิเคราะหการปฏิบัติ คําตอบสวนบุคคล สังเคราะหเพื่อ
การ
เปลี่ยนแปลง ปราศจากความเห็น ตอสถานการณ แต แสวงหาการพัฒนาสิ่ง
การแสวงหา สวนบุคคล มีการ ไมใชสถานการณ ใหมที่ลกึ ซึ้งเกีย่ วกับ
วิเคราะหเพื่อ
เพื่อการเปลี่ยน
การสอนหรือนักเรียน
วิธีการชวย
หรือเกี่ยวกับจุดแข็ง
เปลี่ยนแปลง ผลประโยชนสวน ทัศนคติ
และจุดออนของการ
การปฏิบัติและ ตน หรือมีระยะหาง
ระหวางตนเองกับ
สอนที่นําไปสูการ
ทัศนคติได
สถานการณ
พัฒนาจากการปฏิบตั ิ
อยางไร

การเปลี่ยนผาน
การเปลี่ยนแปลง
มุมมองเพื่อนําไปสู
การเปลี่ยนแปลง
รากฐานในการ
ปฏิบตั ิ

กกกกกกกทีม่ า: วัตและลอวสัน (Watts; & Lawson.2009: 61)
4.3.4.5 การสงเสริมใหเกิดการสะทอนความคิดของครู
ลักษณะสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูประการหนึ่งคือ การที่ครูได
สะทอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับแนวคิดทฤษฎีใหมและความรูสึกของนักเรียน ครู
ควรไดรับการเสริมพลังอํานาจความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นครูควรตระหนักถึง
การสื่อสารและมีปฏิสัมพันธทางสังคมในการพัฒนาวิชาชีพ ควรหาความรวมมือมากกวาการพัฒนา
คนเดียว (Meesri. 2007: 42-43; citing Bell; & Gilbert. 1994: 491-45) ที่สําคัญผูชวยเหลืออื่นๆ
เชนนักวิจัยควรกระตุนใหครูเปลี่ยนบทบาทเปนนักวิจัยและเปนนักเรียน โดยที่ครูตองการไดรับ
คําแนะนําจากนักวิจัยที่เขาไววางใจไดในการแนะนําความรูความเขาใจในการพัฒนาวิชาชีพ เนื้อหา
และวิธีการสอน (Meesri. 2007: 42-43) แตอยางไรก็ตามกริลสแทรบ และดิวพรี (Gilstrap; &
Dupree. 2008: 469) ไดพบวาสิ่งที่สามารถทํานายการสะทอนเชิงวิพากษของนักเรียนไดแก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพศ ภาคการศึกษา จํานวนปที่อยูในโรงเรียน
สํ า หรั บ ครู ที่ ส ะท อ นความคิ ด จะมี ค วามตระหนั ก ว า การเป น ครู ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ต อ งเป น ผู ที่ เ รี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในด า นเนื้ อ หาที่ ต นสอนและด า นวิ ช าชี พ
(McKay. 2002: 4) หลักสําคัญของการสะทอนความคิด (Bailey; Curtis; & Nunan. 2001: 22-33;
Dewey. 1933: 28-33) ไดแก
1) การตระหนักรูในตนเอง (Self-Awareness) หมายถึง
ความสามารถในการรูวาตนเองมีภาวะภายในอยางไร ชอบไมชอบในเรื่องอะไรบาง มีความสามารถ
ทางดานใดบาง และมีญาณหยั่งรู (Intuition) อยางไร แบงเปนความสามารถยอย ๆ คือการสังเกต
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อารมณความรูสึกและผลที่ตามมาของอารมณความรูสึกนั้น การรูวาตนเองมีสวนดี (Strength) และ/
หรือมีขอจํากัด ความรูสึกวาตนเองมีคุณคาหรือมีความสามารถดานใดและอยางไรบาง
2) การสังเกตตนเอง (Self-Observation) หมายถึง การสังเกต
ประเมิน และจัดการกับพฤติกรรมของตนเอง รวมถึงการบันทึกพฤติกรรมที่เกิดจากการสังเกต
ตนเอง โดยมีเปาหมายที่จะเขาใจและควบคุมพฤติกรรมของตนไดดีขึ้น ทั้งนี้การสังเกตตนชวยใหครู
ตระหนักถึงความรู ความสามารถในการสอนของตน
3) การมีใจที่เปดกวาง (Open Mindedness) เปนความสามารถ
ในการพิจารณาปญหาดวยวิธีใหมหรือวิธีที่แตกตาง ซึ่งเปนการเปดรับความคิดใหมซึ่ง ไมไดชื่นชอบ
มากอน คนที่มีใจเปดกวางยอมพรอมที่จะรับฟงสิ่งตางๆ มากกวายึดมั่นในมุมใดมุมหนึ่งเพียงมุม
เดีย ว เปนบุค คลที่เ ปนผูฟ งอยางกระตือรือรน และสามารถรั บ ฟงความคิดแมจะเป นความคิดที่
ตรงกันขามกับความคิดของตน และเปนบุคคลที่ยอมรับไดวาในความเปนจริงแลวความคิดที่ตน
ยึดถืออยูอาจเปนความคิดที่ผิดก็ได
4) การทุมเท (Whole Heartedness) เปนการแสดงความสนใจ
อยางทุมเทกําลังกายและกําลังความคิดเพื่อใหไดรูในเรื่องที่มีใจจดจอนั้น ซึ่งบุคคลที่มีใจที่ทุมเทยอม
เกิดคําถามขึ้นมากมาย ซึ่งจะนําไปสูความพยายามอยางแรงกลาที่จะเรียนรู
5) ความรับผิดชอบ (Responsibility) เกี่ยวกับการพิจารณาผล
การกระทํา เปนการคนหาสาเหตุ คนหาความหมายสิ่งที่ควรคาแกการเรียนรู และสิ่งใดมีคาที่จะเชื่อ
กัตตาฟสัน และเบนเนต (Clark. 2008: Online; citing Gustafson; &
Bennett. 1999) ไดทําวิจัยเพื่อสนับสนุนใหนักเรียนทหารมีการสะทอนความคิดดวยวิธีการเขียน
บันทึกไดอารี ผลวิจัยพบวา ระดับการสะทอนความคิดนั้นยังอยูในระดับไมลุมลึกมาก ผลวิจัยไม
ประสบผลสําเร็จ แตก็เสนอตัวแปรที่สงผลใหมีการสะทอนความคิดไวจํานวน 11 ตัวแปร โดยการ
จําแนกเปน 3 ดาน ดังตอไปนี้
ดานลักษณะ ผูสะทอนความคิด ประกอบดวย 5 ตัวแปร ดังนี้
1)
ทั กษะและประสบการณ ในการสะท อนความคิ ด เป น
ความสามารถในการสะทอนความคิด ไดแกพฤติกรรมการเรียนรูที่ถูกสรางขึ้นมาในแตละคน วิธีการ
สะทอนความคิดที่แตละคนแสดงออกไดกลายเปนลักษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพ ตามการออกแบบ
ประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม สามารถพัฒนาทักษะการสะทอนความคิดได
2) ความรูของนักเรียนในดานเนื้อหาที่ใชในการสะทอน กลาวคือ
เมื่อผูสะทอนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่สะทอนนั้น ยอมจะทําใหเกิดการสะทอนไปสูขอมูลอื่นๆ ไดมากกวา
ในเรื่องที่ไมรู
3) แรงจูงใจของนักเรียนในการสะทอนความคิดใหสําเร็จ
กล า วคื อ แหล ง ของแรงจู ง ใจทั้ ง ภายในและภายนอกมี ผ ลต อ คุ ณ ภาพของการสะท อ นความคิ ด
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แรงจูงใจภายในโดยธรรมชาติเปนสิ่งยากที่จะกระตุนและประเมินอยางแมนยํา แรงจูงใจภายนอก
ไดแก การสรางความทาทายดานจิตใจ การจัดนักเรียนเปนคู หรือสรางทีมแขงขันเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
4) การเตรียมจิตใจสําหรับการสะทอนความคิด แมวาการเตรียม
จิตใจของแตละบุคคลจะไดรับการพิจารณาวาเปนตัวแปรทางแรงจูงใจ แตก็ไดรับการพิจารณาแบบ
แยกกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะเนนความสําคัญที่สนับสนุนการสะทอนความคิด
5) ระดับของความรูสึกปลอดภัยในการนําเสนอผลการสะทอน
ความคิดที่เปนจริงกับการรับรูความคาดหวัง กลาวคือ เมื่อผูวิพากษมีความเชื่อมั่นและความซื่อตรง
ผลการวิพากษยอมจะทําใหคุณภาพของคําตอบที่ไดรับเพิ่มมากขึ้น ความจริงที่นํามาเพื่อตัดสิน
คุณคาของกิจกรรมที่ปฏิบัติหรือคุณภาพของการสอน การสะทอนความคิดสามารถนําไปใชในการ
สนับสนุนความคิดเกี่ยวกับ 1) อะไรคือสิ่งที่ถูกรวมและไมถูกเขาไปกับสิ่งที่นักเรียนตองการหรือ
จําเปนที่จะเรียน 2) อะไรคือสิ่งที่ครูเขาใจผิดเกี่ยวกับการเขาถึงความรูและทักษะของนักเรียน หรือ
3) ทําไมการสอนจึงประสบผลสําเร็จหรือไมประสบผลสําเร็จ
ดานลักษณะของสภาพแวดลอม ประกอบดวย 2 ตัวแปร ดังนี้
1) สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ทําใหการสะทอนความคิดเกิดขึ้น
กล า วคื อ โอกาสที่ นั ก เรี ย นจะสร า งความพร อ มทางจิ ต ใจที่ ส ะท อ นความคิ ด มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ธรรมชาติของสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ถูกคาดหมายวาจะทําใหการสะทอนความคิดเกิดขึ้น และมี
ปจจัยอื่นที่สงผลใหสิ่งแวดลอมทางกายภาพไมดี เชน สิ่งกระตุนไดแก โทรทัศน การสนทนาระหวาง
บุคคล เสียงรอบขาง ที่อับลม อุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป หรือเฟอรนิเจอรไมสะดวกสบาย
2) ปฏิสัมพันธทางสังคม อาจเพิ่มแรงจูงใจและทําใหมีผูวิพากษ
ความสนใจในเนื้อหาที่กําลังสะทอนความคิดไดนานขึ้น และทําใหไดขอมูลและแนวคิดที่จะนํามา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ม ากขึ้ น รวมทั้ ง การทํ า ให เ กิ ด การคิ ด ที่ ลุ ม ลึ ก ในเนื้ อ หาที่ กํ า ลั ง สะท อ น ซึ่ ง
ปฏิสัมพันธอาจจะเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติกิจกรรมหรืออาจจะเกิดขึ้นในภายหลังในชวงของการ
สนทนากลุมทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ดานลักษณะเนื้อหาที่สะทอนความคิด ประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ
1) ธรรมชาติของคําถามกลาวคือ คําถามกระตุนการสะทอน
ความคิดสงผลตอคุณภาพของการสะทอนความคิด ควรเปนคําถามที่สรางสรรคมากกวาการจับผิด
2) รูปแบบที่กําหนดใชในการเขียนรายงานการสะทอนความคิด
คือ ผลการสะทอนความคิดเปนลายลักษณอักษรนั้นมีประโยชนมากกวาการรายงานผลดวยปาก
เปลา (Gustafson and Bennett,1999; citing Yinger; & Clark. 1981) แตการเขียนดวยลายมือนั้น
อาจชา ตองใชพื้นที่ในการเขียน และการทบทวน หรือขยายสิ่งที่ไดถูกบันทึกไว ซึ่งนอยกวาที่ทําจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร (Word Processor) แมวาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจะทําใหงายตอการ
ทบทวนขอมูล แตก็จําเปนตองเตรียมเครื่องมือใหมีความพรอมอยูเสมอ
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3) คุณภาพของการใหขอมูลยอนกลับสําหรับการดําเนินการใน
ขั้นตอไป การใหขอมูลยอนกลับสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การจัดเรียงจากการไมมีขอมูล
ยอนกลับ ไปถึงขั้นการยอมรับที่งานนั้นสําเร็จลงได การแสดงความคิดเห็นวาสําเร็จไดดวยดีอยางไร
และการขยายความมากขึ้นหรือซับซอนขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ไดรับมา
4)
ลําดับของการสะทอนความคิด (Gustafson
and
Bennett,1999; citing Liston; & Zeichner. 1996) มีการแบงการสะทอนความคิดเปน 5 สวน โดย
การสะทอนความคิดแตละสวนจะแสดงลักษณะของการปฏิบัติที่แตกตางกันคือ การปฏิบัติเกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว การปฏิบัติอยางคิดพิจารณา การสรุปอยางยอเพื่อเปนการทบทวนภายหลังการปฏิบัติ
การจัดระบบภายหลังการปฏิบัติเมื่อเวลาผานไป มีความพยายามที่จะพัฒนาทฤษฎีทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการในระยะยาว
4.4 งานวิจัยที่ใชการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษและวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เนื่องจากการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษมีสวนที่คลายคลึงกันการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม ดังนั้นผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งการวิจัยฏิบัติการเชิงวิพากษ
และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดังนี้
1. ประเด็นการพัฒนา
เนื้อหาที่นักวิจัยนําวิธีการวิจัยปฏิบัติการมาใชในการพัฒนามีหลายประเด็น
แตที่พบมากในการวิจัยระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตไดแก 1) พฤติกรรมการเรียนรูเชน การจัดทําแฟม
สะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน (กมลวรรณ ตังธนกานนท. 2547) การมีสวนรวม
ของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน (นริศว ปรารมย. 2548) พฤติกรรมการพยาบาลแบบองค
รวมของนักศึกษาพยาบาล (การุณย ประทุม. 2548) 2) พฤติกรรมการทํางานเชนการคิดไตรตรอง
และพฤติกรรมการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญของครู (ชุลีกร ยิ้มสุต. 2552) การใชเครือขายการ
ปฏิบัติงานเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพของเจาหนาที่สาธารณสุข (มะลิ วิมาโน. 2547) การวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนของครู (อังคณา ตุงคสมิต. 2550) 3) พฤติกรรมสุขภาพ เชน การพัฒนา
สื่อและกลยุทธในการสื่อสารเพื่อลดอันตรายจากการใชสารเสพติด (มณทิรา อินคชสาร. 2551) และ
นอกจากนี้ในการวิจัยที่ไมใชการทําปริญญานิพนธไดแกการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค เชน พลัง
ปญญาของเยาวชนไทย (พรรณี บุญประกอบ; และคณะ. 2548) หรือแมแตการที่ ทัมบัล ไฟรเซน
และแรเมียซ (Turnbull; Friesen; & Ramirez. 1998) แนะนําใหใชกับพฤติกรรมครอบครัว
2. วัตถุประสงคการวิจัย
วั ต ถุ ป ระสงคใ นการพัฒ นาพฤติก รรมโดยใชวิธี การวิ จัยฏิบั ติก ารมีห ลาย
ประการซึ่งสามารถยกตัวอยางในการศึกษาการทําปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิตได 4 ประการ
ไดแก 1) เพื่อศึกษาสภาพหรือบริบทของประเด็นที่นาสนใจ เชน ศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของ
นักเรียน (นริศว ปรารมย. 2548) ศึกษาสภาพ บริบท และแนวทางการพัฒนาความเปนหุนสวนของ
ผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาผูเรียน (สามารถ กมขุนทด. 2548) ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการ
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พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (อังคณา ตุงคสมิต.
2550) 2) การพัฒนา
พฤติกรรมที่สนใจหรือการพัฒนาระบบงาน ซึ่งเปนวัตถุประสงคที่พบไดมากถือเปนจุดเดนของ
กระบวนการวิจัยนี้ เชน การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (อังคณา ตุงคสมิต.
2550) การพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ชุลีกร ยิ้มสุต.
2552) การพัฒนาพฤติกรรมการพยาบาลแบบองครวมของนักศึกษาพยาบาล (การุณย ประทุม.
2548) 3) การศึกษาประสิทธิผลของระบบหรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น รวมถึงการประเมินการใช
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเชน การศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาศักยภาพเครือขายในการทํางานของ
เจาหนาที่สาธารณสุข (มะลิ วิมาโน. 2547) วิเคราะหพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาแบบเต็มรูปที่ไดจากการประเมิน
โดยแฟมสะสมงาน (กมลวรรณ ตังธนกานนท. 2547) เปนตน และ 4) การสังเคราะหรูปแบบหรือ
นวัตกรรมจากการพัฒนาพฤติกรรม เชน การสังเคราะหรูปแบบการสงเสริทพฤติกรรมการพยาบาล
แบบองครวมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 (การุณย ประทุม. 2548) การสังเคราะหรูปแบบการมี
สวนรวมของนักเรียนในการเรียนการสอน (นริศว ปรารมย. 2548) การพัฒนารูปแบบการสงเสริม
พฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ชุลีกร ยิ้มสุต. 2552) ซึ่งผูวิจัยเห็นวาแนวทางไดผลจาก
การพัฒนาและองคความรูจากการวิจัยสนับสนุนคํากลาวของดุษฎี โยเหลา (2548: 138-139) ที่
กลาววา ในกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมถาจะทําใหเหมาะแกการทําปริญญานิพนธ
ระดับปริญญาเอกแลวควรประกอบดวย 3 สวนคือสวนของการเกิดองคความรูใหม หรือขอคนพบที่
แตกตางจากเดิม สวนของการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน และ สวนของการปฏิบัติการที่เปลี่ยนกลุม
ชุมชนใหไปสูเปาหมาย
3. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยปฏิบัติการนั้นผูวิจัยจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ
1) กลุมตัวอยางที่มีความหลากหลายเชน ครู ผูปกครอง นักเรียน (สามารถ กมขุนทด. 2548) และมี
ผูบริหาร กับชุมชนดวย (อังคณา ตุงคสมิต. 2550) นักเรียนกับครูผูสอน (พรรณี บุญประกอบ และ
คณะ. 2548) ครูและผูบริหาร (ชุลีกร ยิ้มสุต. 2552) นักศึกษา อาจารย และผูประกอบวิชาชีพ
(การุณย ประทุม. 2548) ครู นักเรียน ผูบริหาร (นริศว ปรารมย. 2548) ซึ่งขอดีของการวิจัยโดยใช
กลุมตัวอยางที่หลากหลายบทบาทนี้ มีขอดีคือความเปนองครวม (Holistic) เปนการเนนผูที่มีสวนได
สวนเสียในการวิจัยมารวมกันทํางานและพัฒนา โดยใหความสําคัญกับการมีมุมมองในการจัดการ
เรียนการสอนอยางรอบดานและเปนระบบ ที่เชื่อในความเปนองครวม (Wholeness) วาเปนภาวะ
สมบูรณอันเกิดจากการหลอมรวม(Include) และการกาวขาม (Transcend) ผลรวมของสวนประกอบ
ยอยๆนั้น ความสัมพันธเกี่ยวเนื่อง (Connectedness) วาไมอาจแบงแยกสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกจากกัน
การพัฒนาแบบองครวมจึงเกิดความยั่งยืน แตในอีกมุมหนึ่งความเปนองครวมนั้นยากและทาทายใน
การทําวิจัย กลาวคือ ความคิดที่แตกตางยอมเปนการยากในการหลอมรวมใหเปนหนึ่งเดียว ผูวิจัย
ตองมีความสามารถในการจูงใจ และประณีประนอมใหเกิดการกลั่นตัวทางความคิดของทุกคน อันจะ
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นําไปสูความสําเร็จ แนวคิดองครวมนี้ไดถูกนํามาใชในการแกปญหาและพัฒนาสังคมไทย และถือได
วาเปนคําสําคัญคําหนึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-9 จึงอาจกลาวไดวาแนวคิดนี้มีนัยสําคัญตออนาคต
ของประชาชนชาวไทยอยางแทจริง 2) การใชกลุมตัวอยางกลุมเดียว เชนนักเรียน (กมลวรรณ ตังธน
กานนท. 2547) หรือ เจาหนาที่สาธารณสุข (มะลิ วิมาโน. 2547) ซึ่งการพัฒนาอาจขาดความเปน
องครวมไป แตอยางไรก็ตามก็อาจจะทําใหการรวมความคิดเปนไปไดงายมากยิ่งขึ้น เปนการมอง
ความแตกตางหลากหลายของบุคคลทําใหความเปนจริงนั้นไมเปนเอกภาพ
4. บทบาทการมีสวนรวม
บทบาทการมีสวนรวมเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการวิจัยโดยที่การมีสวนรวมที่
แทจริงนั้นควรเขาไปมีสวนรวมทุกขั้นตอนคือ มีสวนรวมในการสะทอนผล วางแผน ปฏิบัติและมีสวน
รวมในการสังเกต สวนระดับการมีสวนรวมนั้น ทัมบัล ฟรายเซน และแรเมียซ (Turnbull; Friesen; &
Ramirez. 1998: 181) ไดเสนอระดับการมีสวนรวมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเกี่ยวกับ
ครอบครัววา ครอบครัวมีรูปแบบการมีสวนรวม 6 ระดับคือ ระดับที่ 1 เปนผูที่มีสวนรวม ระดับที่ 2
เปนคณะกรรมการที่ปรึกษา ระดับที่ 3 เปนผูตรวจทานและเปนที่ปรึกษา ระดับที่ 4 เปนผูนําและ
สมาชิกในทีมใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง ระดับที่ 5 เปนผูวิจัยหลัก และระดับที่ 6 เปนผูนําและผู
บริการนักวิจัยและเปนที่ปรึกษาตอเนื่อง สอดคลองกับแนวคิดการมีสวนรวมของวิลคอก (Wilcox.
1994: 8) ที่ไดกลาววาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนมี 5 ประการไดแก 1) การเปนผูให
ข อ มู ล (Information) เป น ระดั บ การมี ส ว นร ว มที่ ต่ํ า ที่ สุ ด คื อ บอกกั บ ชุ ม ชนหรื อ บอกกั บ กลุ ม ว า
แผนงานของเขาคืออะไร 2) การเปนผูใหคําปรึกษา (Consultation) คือการเสนอทางเลือกใหกับกลุม
หรือชุมชนรวมถึงการรับฟงการสะทอนผลการปฏิบัติงานและความคิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติงาน 3)
การรวมตัดสินใจ (Deciting Togeter) คือการใหแนวคิดและทางเลือกเพิ่มเติมและรวมตัดสินใจถึง
วิธีการที่ดีที่สุดที่จะทําตอไป 4) การรวมทํา (Acting Togeter) คือการเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติและ
สรางความรวมมือในการพัฒนาใหลุลวง และ 5) การสนับสนุนใหชุมชนเริ่มตนทํางานอยางอิสระ
(Supporting Independent Community Initiatives) คือการสนับสนุนใหกลุมไดทําในสิ่งที่เขา
ตองการภายใตการใหคําปรึกษาและการสนับสนุนทรัพยากร
จากงานวิจัยที่ศึกษามานั้นมีการเสนอบทบาทและระดับของการมีสวนรวมที่
เขียนไวไมคอยชัดเจนวาใครมีบทบาทเขาไปมีสวนรวมอยางไรบาง ระดับใด และมีพฤติกรรมที่เปน
ตัวบงชี้ถึงบทบาทของระดับและการมีสวนรวมอยางไร แตอยางไรก็ตามเมื่ออานกระบวนการวิจัย
โดยละเอียด แลวพบวาบางงานวิจัยแสดงบทบาทการมีสวนรวมคอนขางมาก เชนมีสวนรวมทุก
ขั้นตอน (ชุลีกร ยิ้มสุต. 2552; นริศว ปรารมย. 2548) มีบางงานวิจัยที่แสดงบทบทของผูรวมวิจัย
คอนขางไมชัดเจน (อังคณา ตุงคสมิต. 2550) และมีขอเสนอแนะในการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมวาควรกําหนดบทบาทของผูวิจัยใหชัดเจน (ชุลีกร ยิ้มสุต. 2552) สวนเรื่องความเทาเทียมกัน
ของบทบาทผูรวมวิจัยรวมถึงความปนเจาของความคิดใหม การเห็นคุณคาของการวิจัยและการ
ปฏิบัติยังไมชัดเจน
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5. แนวทางการพัฒนา
แม ก ารวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว มจะพั ฒ นาจากฐานเหมื อ นกั น แต
รายละเอียดปลีกยอยแลว การวิจัยปฏิบัติการแตละเรื่องนั้นไดมีผูประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีเพื่อความ
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติไดแก 1) บูรณาการปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จ
หรือปจจัยสงเสริมตัวพฤติกรรมที่พัฒนาเขาไปในกระบวนการวิจัยดวย โดยเฉพาะงานวิจัยระดับ
ดุษฎีบัณฑิตของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ที่ประยุกตแนวคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
พฤติกรรมในการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมหรือการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ เชน งานวิจัยของ
การุณย ประทุม (2548) ที่พัฒนาการพยาบาลแบบองครวมแกนักศึกษาโดยไดประยุกตการรับรูการ
สนั บ สนุ น ทางสั ง คม คุ ณ ลั ก ษณะพรหมวิ ห าร 4 ซึ่ ง พบว า เป น ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การส ง เสริ ม การ
พยาบาลแบบองครวม เขาในกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดวย สวนมณทิรา อินคชสาร
(2551) ไดนําเทคนิคการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาใชในกระบวนการวิจัย และชุลีกร ยิ้ม
สุต (2552) ไดพัฒนาความคิดไตรตรองรวมกับการพัฒนาพฤติกรรมการสอนดวยเนื่องจากการคิด
ไตรตรองนั้นสัมพันธกับพฤติกรรมการสอนของครู นอกจากนี้ยังพบอีกวามะลิ วิมาโน (2547) ได
พัฒนาเจตคติ ตอ เครือข ายในการพั ฒนาความเปน เครือขายดว ย โดยผลการวิจัยทั้งหมดพบว า
ประสบความสําเร็จคือพฤติกรรมของเปาหมายเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเห็นวาตัวแปรที่เปน
สาเหตุของตัวแปรตามจึงมีความสําคัญที่เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาโดยใชวิธีวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมได 2) การใชรูปแบบการวิจัยหรือเครื่องมืออื่นเขามาชวย โดยเฉพาะใน
การสรางความตระหนัก ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนที่ดีที่สุดในกระบวนการวิจัย โดยที่การุณย ประทุม
(2548) ไดใชการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการวิจัย คือเปนการใหบุคคล
สะทอนขอมูลดวยการวิพากษแลวรวมกันวางแผน สวนมะลิ วิมาโน (2547) ใชการวิเคราะห SWOT
ในการสะทอนการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุขเปนเครื่องมือรวมกับการฝกอบรมกลุมตัวอยาง
กอนเขากระบวนการวิจัย สอดคลองกับชุลีกร ยิ้มสุต (2552) ที่แนะนําวากอนที่จะเขารวมวิจัยควรมี
การพัฒนาทักษะที่จําเปนเบื้องตนในกระบวนการวิจัย เชนการบันทึกและการประเมิน สวนนริศว
ปรารมย (2548) ใชกระบวนการสรางความตระหนักแบบ AIC
6. เครื่องมือที่ใช
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว มส ว นใหญ มี ลั ก ษณะ
คลายกัน แตมีการใชเพื่อจุดประสงคที่แตกตางกันซึ่งจากการสังเคราะหแลวพบวามี 4 ประการคือ
เครื่องมือสําหรับการกําหนดปญหา (Problem
Identification) เครื่องมือสําหรับการวางแผน
(Planning) เครื่องมือสําหรับการกํากับการวิจัย (Research Monitoring) และ เครื่องมือสําหรับการ
ประเมินผล (Evaluation or Reflection) เชน การสัมภาษณเชิงกลุม (Focus Group Interviews)
การสังเกต การสัมภาษณ และมีการแบบวัดนอกจากนี้ยังมีการใชการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช
เครื่องมือประเภทรูบริค (ชุลีกร ยิ้มสุต. 2552) การวิเคราะห SWOT (มะลิ วิมาโน. 2547, อังคณา
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ตุงคสมิต. 2550) แตอยางไรก็ตามดวยการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษหรือการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือตัวผูวิจัยเอง
7. รูปแบบการเขียนรายงาน
รูปแบบการเขียนรายงาน สวนใหญมักมีการเขียนขอมู ลพื้ นฐานของผูรว ม
วิจัยเปนเบื้องตน แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากการวิจัยในแตละเรื่องมีวัตถุประสงคและจุดเนนที่ตางกัน
แนวทางการเขียนจึงแตกตางกันเชน 1) การนําเสนอตามวงรอบการวิจัย เชนนําเสนอขอมูลในแตละ
วงจรการวิจัยโดยแตละวงจรมีวัตถุประสงคของวงจรกํากับอยู ซึ่งแตละวัตถุประสงคนั้นจะนําเสนอ
แนวคิด 3 ประการคือ ภาษาและคําพูด การปฏิบัติ และความสัมพันธทางสังคม โดยที่มีการนําเสนอ
การเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพการทํางานดวย เชน หลักพรหมวิหาร 4 (การุณย
ประทุม. 2548) นําเสนอผลการวิจัยโดยใชการรายงานผลการวิจัยในแตละกรณีศึกษาไป (มะลิ วิมา
โน. 2547) 2) รูปแบบการเขียนรายงานที่ตอบวัตถุประสงคการวิจัยเพียงอยางเดียว โดยมิไดเนนที่
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (มณทิรา อินคชสาร. 2551) แตที่สําคัญคืองานวิจัยสวน
ใหญยังมิไดแสดงใหเห็นอยางเดนชัดวาในกระบวนการวิจัยนั้นไดความรูอะไรบางที่แตกตางจาก
ความรูเดิมในเรื่องที่กําลังทําวิจัยซึ่งโดยสวนใหญจะเนนที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือ
ขั้นตอนการวิจัยเปนหลัก 3) รูปแบบที่นําเสนอใหเห็นความชัดเจนของผลการวิจัยเพิ่มเติม ซึ่งปกติ
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทั่วไปมักจะนําเสนอเปนการเขียน
ความเรียงดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แตมีงานวิจัยหลายเรื่องเก็บและนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณดวยเพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรมเชน ใชคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ
สถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวของการวัดซ้ํา (one-way repeated measure ANOVA)
และสถิติการทดสอบความแปรปรวนแบบสองทางของการวัดซ้ํา (Two-way repeated measure
ANOVA) (กมลวรรณ ตังธนกานนท. 2547) การใชสถิติทดสอบแบบวิลคอกซัน (ชุลีกร ยิ้มสุต.
2552) การวิเคราะหความแปรปรวนพหุ 2 ทาง (พรรณี บุญประกอบ; และคณะ. 2548)
8. ผลการวิจัยปฏิบัติการ
ผลจาการใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและการวิจัยปฏิบัติการเชิง
วิพากษสามารถทําใหพฤติกรรมของเปาหมายเกิดการพัฒนาไดหลายกลุม โดยสามารถจําแนก
ความสําเร็จของการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยได 3 กลุมดวยกันคือ 1) ไดความรูเกี่ยวกับสภาพ
ของสิ่งที่นักวิจัยศึกษา เชน สภาพความเปนหุนสวนในการพัฒนาการจัดการศึกษา (สามารถ กมขุน
ทด. 2548) สภาพการมีสวนรวมในการเรียนการสอน (นริศว ปรารมย. 2548) 2) ผูเขารวมวิจัยมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เจตคติและความรูเชน การลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการเสพสิ่งเสพติดแบบฉีด
เขาเสน (มณทิรา อินคชสาร. 2551) การเปลี่ยนแปลงบทบาทการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
(นริศว ปรารมย. 2548) การมีพฤติกรรมการพยาบาลแบบองครวมเพิ่ม (การุณย ประทุม. 2548) ครู
มีพฤติกรรมการคิดไตรตรองเพิ่มขึ้น (ชุลีกร ยิ้มสุต. 2552) 3) ไดรูปแบบหรือนวัตกรรม เชน ได
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพเครือขาย (มะลิ วิมาโน. 2547) ไดกระบวนการจัดทําแฟมสะสมผลงาน
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(กมลวรรณ ตังธนกานนท. 2547) เปนตน ดังนั้นจึงเห็นไดวาการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาอยางแทจริง

5. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ โดยยึดแนวทางการทํา
วิจัยปฏิบัติการ 2 แนวทาง โดยแตละแนวทางผูวิจัยจะกําหนดใหเปนขั้นตอน เพื่องายตอการทํา
ความเขาใจกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งไดแก ขั้นตอนหรือแนวทางแรก คือการวิจัยปฏิบัติการเชิง
วิพากษ (Emancipatory Action Research) จากแนวคิดของกรันดี (Grudy. 1988: 358-363) ซึ่ง
ไดแกกิจกรรม “การปฏิบัติการเชิงวิพากษ” ที่มี 3 ขั้นตอนคือ 1) การสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษ 2)
การสรางความรูที่ชัดเจนรวมกัน และ 3) การจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติ แนวทางที่สองไดแกการวิจัย
ปฏิบัติการ (Action Research) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน (Kemmis; & McTaggart. 1988: 11-13;
องอาจ นัยพัฒน. 2548: 343-344) ไดแกการวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Action) การสังเกต
(Observe) การสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection) ซึ่งขั้นตอนของแนวทางทั้งสองมีกิจกรรมคลายกัน
คือ การสะทอนผลการปฏิบัติและการวางแผนในการวิจัยปฏิบัติการสอดคลองกับ 3 ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติการเชิงวิพากษ ดังนั้นผูวิจัยจะใชการปฏิบัติการเชิงวิพากษเปนหลักและนําการปฏิบัติและการ
สังเกตจากแนวทางการวิจัยปฏิบัติการมาปรับใชรวมกัน
การวิจัยปฏิบัติการจะเริ่มจากการวางแผนกอน แตไมจําเปนตองวางแผนกอนเสมอไป
เนื่องจากวงรอบการวิจัยขึ้นอยูกับสภาพของการวิจัย เชนมีขอมูลอยูแลวอาจเริ่มวิเคราะหขอมูลกอน
(สุวิมล วองวาณิช. 2548: 42 อางอิงจาก Freeman. 1998 และ นงลักษณ วิรัชชัย. 2543) ซึ่งการ
วิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดใหสะทอนผลและวางแนวทางการปฏิบัติกอน โดยวิธีการปฏิบัติการเชิง
วิพ ากษ เพราะการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารส ว นใหญเ ริ่ ม จากการสะท อ นผลการปฏิบั ติ ง าน (Reflection)
(Hughes. 2000: Online) สอดคลองกับซูเบอร-สเคอรริท (Zuber-Skerritt. 1992: 2) ที่ระบุวาการ
วิจัย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ลั ก ษณะเริ่ ม จากสะทอ นผลการปฏิ บัติ ก ารโดยผู ป ฏิบั ติ
(Reflective
Practitioners Begin) ซึ่งกิจกรรมการวิจัยตามแนวทางการวิจัยทั้งสองอยางมีดังนี้
ขั้นตอนแรกการปฏิบัติการเชิงวิพากษ กอนเริ่มการวิจัยครูและนักเรียนจําเปนตองไดรับ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรค เพื่อใชเปนพื้นฐานในการสะทอนและวาง
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งกรันดี (Grudy. 1988: 358-363) ระบุวาผูวิจัยหลักตอง
ใหแนวคิด ทฤษฎีที่มีอยูแลวไปสูผูรวมวิจัยที่ตองการวิพากษอยูแลว โดยไมครอบงําความคิดของผู
รวมวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดใหมีการฝกอบรมการแกปญหาอยางสรางสรรคใหแกครู หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร และนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับการระบุวาในการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษ
ผูวิจัยหลักตองใหแนวคิดหรือทฤษฎีที่มีอยูแลวไปสูผูรวมวิจัยที่ตองการวิพากษ และการแนะนําของ
ชุลีกร ยิ้มสุต (2552: 134) ที่ระบุวาในการวิจัยโดยใชการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมควรมีการ
พัฒนาทักษะเบื้องตนที่จําเปนในการวิจัย
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จากนั้ นจะเขาสูกิ จกรรมการปฏิบัติการเชิงวิพากษ ที่เ ริ่มจากการสรางทฤษฎีบทเชิง
วิพากษ โดยครูและนักเรียนจะสะทอนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเทียบกับแนวคิดการแกปญหา
อย า งสร า งสรรค และสร า งแนวคิ ด การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคของตนหรือที่เรียกวา “ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ”
เมื่ อ ได ท ฤษฎี บ ทเชิ ง วิ พ ากษ จ ากครู แ ละนั ก เรี ย นแล ว จะมี ก ารสร า งความรู ที่ ชั ด เจน
รวมกัน โดยครูนําเสนอทฤษฎีบทเชิงวิพากษของตนเองในกลุมและกลุมแสดงความคิดเห็นและ
รวมกันพัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษจนกลายเปนความรูที่ชัดเจนรวมกันหรือ”ความเขาใจอยางถอง
แท” ทั้ งนี้ ใ นระหว า งการสร า งความรูที่ชัด เจนรว มกั น ของครู ผูวิจัย นํ าเสนอข อสรุป แนวทางจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนจากการสะทอนความคิดของนักเรียนใหกับครู เพื่อเปนแนวทางใหครูได
ใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ ซึ่งการไดรับขอมูลยอนกลับของนักเรียนรวมกับแนวคิดจากการสะทอน
ระดับบุคคลของครูผานกิจกรรมการสะทอนและพิจารณารวมกัน (Reflective Conversation) จะทํา
ใหเกิดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม (Shih. 2009: 11; & Brandt. 2004) ได
เมื่อไดความเขาใจอยางถองแทแลว ครูจะรวมกันวางแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคในอนาคต ซึ่งในขั้นตอนนี้เรียกวา “การจัดรวบรวมวิธี
ปฏิบัติ” ซึ่งเปนการประชุมครั้งเดียวกันกับการสรางความรูที่ชัดเจนรวมกัน เมื่อผานขั้นตอนนี้ครูจะ
ไดแนวปฏิบัติที่ดีเหมาะสมและสมควรตอการปฏิบัติ หรือ “แนวทางการปฏิบัติรวมกัน”
ขั้นตอนที่สอง การปฏิบัติและการสังเกต หลังจากที่ไดแนวทางการปฏิบัติรวมกันแลวครู
จะนําไปปฏิบัติจริง คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคในชั้น
เรียน และจะสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนดวยทั้งครูและนักเรียน ผูวิจัย
เมื่อครูและนักเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
และสังเกตแลว เขาสูขั้นตอนการปฏิบัติการเชิงวิพากษอีกครั้ง และนําไปปฏิบัติเปนวงจรตอเนื่องกัน
ไปจนสิ้นสุดกระบวนการวิจัย โดยที่ครู นักเรียน และผูบริหารหรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรูจะมี
บทบาททุกขั้นตอนของการวิจัยในแตละวงรอบ ทั้งนี้ผูวิจัยยึดแนวคิดของเคมมิสและแมคแทคกาท
(Kemmis; &McTaggart. 1988: 41-42) ที่ระบุวาการวิจัยปฏิบัติการตองมีการเปลี่ยนแปลง 3 ดาน
คือดานภาษา ดานกิจกรรมและดานความสัมพันธ โดยไมสามารถเปลี่ยนแปลงแบบแยกกันได
การพัฒนาวิชาชีพของครูที่มีลักษณะตอเนื่องและไมมีที่สิ้นสุด ดังนั้นการสิ้นสุดการวิจัย
ผูวิจัยจึงยึดตามวัตถุประสงคการวิจัยคือ ครูและนักเรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค ครูและนักเรียนพึงพอใจตอพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรคของตน และปรากฏรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรค
ผูวิจัยทําการระดมความคิดจากครูผูเขารวมวิจัยเพื่อสังเคราะหรูปแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค สอดคลองกับดุษฎี โยเหลา (2548: 138-139) ที่เสนอวา
ในกระบวนการพั ฒ นาที่ เ ป น การวิ จัย ปฏิ บัติ ก ารแบบมี สว นร ว มเพี ย งอยา งเดีย วอาจจะพอ ควร
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ประกอบดวย 3 สวนคือ 1) เกิดองคความรูใหม หรือขอคนพบที่แตกตางจากเดิม 2) การมีสวนรวม
ของผูปฏิบัติงาน และ 3) การปฏิบัติการที่เปลี่ยนกลุมหรือชุมชนใหไปสูเปาหมาย
สําหรับรูปแบบการพัฒนานั้นมีการระบุวารูปแบบการวิจัยและการดําเนินการโครงการ
ของรัฐ นักวิจัยหรือองคการตางๆ สวนใหญมีลักษณะจากบนลงลาง (Top-down Approach) หรือ
แบบศูนยกลางอยูที่รัฐ ที่นักพัฒนาหรือที่นักวิจัย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ
, 2538:10) แตแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษจะพัฒนา
จากกลุมผูป ฏิบั ติงานไปสู จุดมุงหมายการพัฒนาซึ่งเป นการพัฒนาจากลางขึ้นสู บน (Bottom-up
Approach) ดังนั้นเพื่อใหสื่อถึงลักษณะของการวิจัยที่กระทําจากลางขึ้นบน ผูวิจัยจึงขอนําเสนอ
กรอบความคิ ด การวิ จั ย ที่ เ ริ่ ม กระบวนการจากล า งสุ ด ขึ้ น ด า นบน โดยสั ญ ลั ก ษณ แ ต ล ะอย า งมี
ความหมายคือ 1) วงรีหมายถึงกิจกรรมหรือขั้นตอนการวิจัย 2) สี่เหลี่ยมเสนทึบหมายถึงผลที่ไดจาก
กิจกรรม 3) สี่เ หลี่ ย มเส นประหมายถึงผูที่มีบทบาทหรือมีสว นรวมในกิจกรรม 4) ลู กศรเส นทึบ
หมายถึงการเคลื่อนสูกิจกรรมตอไป (ในกรณีที่หัวลูกศรชี้ไปที่วงรี) และผลจากกิจกรรม (ในกรณีที่
หัวลูกศรชี้ไปที่สี่เหลี่ยมเสนทึบ) 5) ลูกศรจุดไขปลาหมายถึงการเขาไปมีบทบาทในกิจกรรมนั้น
แนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมารวมทั้งสัญลักษณสามารถสรางเปนภาพประกอบที่แสดงกรอบแนวคิด
การวิจัยไดดังนี้
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เปาหมาย 2: รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค

ผูบริหาร
ครู

การระดมความคิด
เปาหมาย1: การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
ครู นักเรียน

การวางแผน
การสะทอนผล
การปฏิบัติและการสังเกต
การสะทอนผล

ผูบริหาร
ครู
นักเรียน

การปฏิบัติและการสังเกต

การปฏิบัติการเชิงวิพากษ (การสะทอนผล --> การวางแผน)
แนวทางการปฏิบัติรวมกัน

ความเขาใจอยางถองแท

การจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติ

ครู
นักเรียน

การสรางความรูที่
ชัดเจนรวมกัน

ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ
การสรางทฤษฎีบท
เชิงวิพากษ

หัวหนากลุมฯ
ครู
นักเรียน

อบรมการแกปญหา
อยางสรางสรรค

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย

เจตคติ/ความรู
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยขอนําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่การทําวิจัย ผูรวม
วิจัย ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูลดังนี้

พื้นที่ในการทําวิจัย
ผู วิ จั ย คั ด เลื อ กโรงเรี ย นในเครื อ ข า ยโรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย ในภาคกลาง
เนื่องมาจากเปนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงคหลักในการสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยางเดนชัด ซึ่งพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ไดแก โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยชลบุรี และนอกจากนี้เมื่อผูวิจัยลงพื้นที่เพื่อสํารวจพื้นที่การทําวิจัย ไดรับการตอบรับจาก
ทางโรงเรียนวามีความตองการพัฒนาครูดานการสอนการแกปญหาอยางสรางสรรค

ผูเขารวมวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูเขารวมวิจัย คือผูที่สมัครใจเขารวมวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียน
การสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค ในโรงเรียนสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิ ท ยาศาสตร ซึ่ ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย ชลบุ รี ซึ่ ง ผู เ ข า ร ว มวิ จั ย
ประกอบดวย
1. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
2. ครูผูสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3
คน
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งเปนหองเรียนวิทยาศาสตรของโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในปการศึกษา 2553 จํานวน 23 คน

ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูและ
นักเรียนมีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นกอนการดําเนินการวิจัย
1.1 การสํารวจพื้นที่การทําวิจัย ขั้นตอนนี้ประกอบดวยการคัดเลือกพื้นที่วิจัย
ทําความคุนเคยกับสนามวิจัย ศึกษาพื้นที่วิจัยและผูเขารวมวิจัย ซึ่งประกอบดวย
1.1.1 การลงพื้นที่เ พื่อศึ กษาสนามวิจัย โดยการสัมภาษณค รูเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาในการปลูกฝงทักษะการ
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คิดระดับสูง การแกปญหา เพื่อทําใหทราบแนวคิดพื้นฐานและขอมูลกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยทั่วไปของครู
1.1.2 การสั ง เกตการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในห อ งเรี ย น เพื่ อ
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนรูของ
นักเรียนที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
1.1.3 การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาพฤติกรรมการเรียน
การสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยการสัมภาษณครู ผูบริหาร ผลปรากฏวาครูและ
ผูบริหารมีความตองการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค และ
ผูวิจัยยังพบอีกวาครูยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรคและทักษะการ
ปรับใชการแกปญหาอยางสรางสรรคในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูและผูบริหารเห็นวาควรมีการ
สรางเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรคใหกับครูและผูที่สนใจ เพื่อจะไดมี
ความรูพื้นฐานในเรื่องการแกปญหาอยางสรางสรรค
1.2 การอบรมการแกปญหาอยางสรางสรรค เปนการอบรมในระยะกอนเริ่มการ
วิจัยตามความตองการของครูและผูบริหาร เพื่อจะใหครูมีความรูพื้นฐานที่ใชสะทอนกิจกรรมการ
เรียนการสอนในการปฏิบัติการเชิงวิพากษ สอดคลองกับแนวคิดของกัตตาฟสัน และเบนเนต (Clark,
2008: online citing Gustafson; & Bennett, 1999) ที่เสนอตัวแปรที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการสะทอน
ความคิด (Reflection) วาคือความรูของผูสะทอนในดานเนื้อหาที่ใชในการสะทอน ซึ่งไดแกความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรค สวนชุลีกร ยิ้มสุต (2552: 134) ไดแนะนําวา ในการวิจัย
โดยใชการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมควรมีการพัฒนาทักษะเบื้องตนที่จําเปนในการวิจัย
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง จั ด การฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให แ ก ค รู ผู เ ข า ร ว มวิ จั ย เพื่ อ สร า ง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรค และแนวทางการประยุกตใชในกิจกรรม
การเรี ย นการสอน โดยประยุ กต ก ารพั ฒ นาเจตคติที่ ดี ต อ การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรคร ว มกั บ
กิจกรรมการฝกอบรมดวย การอบรมระหวางครูและนักเรียนมีดังนี้
1.2.1 การฝ ก อบรมครั้ ง ที่ 1 เป น การฝ ก อบรมในช ว งเวลาที่ โ รงเรี ย น
จัดการประชุมอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทั้งกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องยุทธศาสตรการ
ทํางานและการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งใชเวลา 2 วัน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1.2.1.1 การอบรมแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยเชิญผูเชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตรมาใหการบรรยายเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฟง และการ
สาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาจากสื่อการจัดการเรียน
การสอนที่หาไดงาย
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1.2.1.2 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติ การเกี่ยวกับ การแกปญหาอยาง
สรางสรรคและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคใหกับครูทั้งกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยมีกิจกรรมดังนี้
1. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูอธิบายและเลาความสําคัญ
ของการแกปญหาอยางสรางสรรค ตอสังคมและกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพ
ครูใหแกครูที่เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการฟง จากนั้นครูไดเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความสําคัญของการแกปญหาอยางสรางสรรค
2. ผูวิจัยบรรยายแนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรคใหกับ
ครูผูเขารวมฝกอบรมฟง พรอมทั้งมีกรณีศึกษาการใชการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนใน
การเรี ย น โดยแสดงให เ ห็ นถึ งขั้ นตอน และวิธี การ รวมถึงกิ จกรรม หลักการคิดของกรณีศึก ษา
เพื่อใหครูไดเห็นตัวอยางจริงของการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียน ซึ่งทําใหครูสามารถ
เชื่อมโยงภาพการแกปญหาที่นักเรียนทํากับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน
3. จัดกิจกรรมฝกการแกปญหาอยางสรางสรรคในระหวาง
การสัมมนา โดยใหครูใชการแกปญหาอยางสรางสรรคในการแกปญหาการเรียนการสอน กิจกรรมใน
ขั้นตอนนี้ครูจะแบงกลุมและระดมความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนและการแกปญหาอยาง
สรางสรรค การนําเสนอผลการระดมความคิด และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ซึ่งพบวาปญหา
สวนใหญของครูคือ ตองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหเพิ่มมากขึ้น
4. การสะทอนความคิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผาน
มาวา ครูไดใชการแกปญหาอยางสรางสรรคในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และถาจะนําไปใช
แลว จะมีวิ ธีอยางไร ผลพบวาครู ยังไม เคยจั ดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรค และไมสามารถสามารถระบุไดชัดเจนวามีแนวทางในการประยุกตการแกปญหาอยาง
สรางสรรคในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร
หลังจากนั้นผูวิจัยลงพื้นที่การวิจัยอีกครั้ง เพื่อประสานงานกับครูเรื่องการทํา
วิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค พบวามีครูที่ตองการ
เขารวมพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคจํานวน 3 คน โดยที่
ผูวิจัยไดอธิบายและชี้แจงลักษณะการวิจัย และการพัฒนาพฤติกรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคใหครูที่เขารวมวิจัยฟง ซึ่งครูที่เขารวมวิจัยและหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรเห็นวา ตองมีการใหความรูเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรคแกครูและ
นักเรียนที่เขารวมวิจัยอีกครั้ง เพราะจากการอบรมในครั้งที่ 1 ครูยังมีความรูความเขาใจไมชัดเจน
เกี่ยวกับแนวคิดดังกลาว และครูใหเหตุผลอีกวานักเรียนก็ตองรับทราบแนวคิดนี้ ผูวิจัยจึงจัดการ
ฝกอบรมใหกับครูและนักเรียนอีกครั้งซึ่งเปนการฝกอบรมครั้งที่ 2
1.2.2 การฝ ก อบรมครั้ ง ที่ 2 เป น กิ จ กรรมการอบรมครู ที่ เ ข า ร ว มวิ จั ย
จํานวน 3 คน นักเรียน 23 คน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ลักษณะของกิจกรรม
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เป นการสร างเจตคติที่ ดีตอการแกป ญหาอยางสรางสรรค รวมทั้งใหแนวคิดการแกปญหาอย าง
สรางสรรค โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.2.2.1 หั ว หน า กลุ ม สาระการเรี ย นรู ไ ด อ ธิ บ ายผลดี ข องการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคทั้งในแงของการพัฒนานักเรียน พัฒนา
วิชาชีพครู และการประเมินการทํางานใหครูและนักเรียนฟง จากนั้นจึงเปนการบรรยายขั้นตอนการ
แกปญหาอยางสรางสรรคโดยนักวิจัยเพื่อใหนักเรียน ครูและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูไดมีความรู
เกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรค
1.2.2.2 นักเรียนและครูไดเลาประสบการณแกปญหาของตนเองที่
มีลักษณะคลายการแกปญหาอยางสรางสรรคและประสบความสําเร็จใหเพื่อนในกลุมฟง จากนั้นทุก
คนก็ชวยระดมความคิด สรุปประโยชนของการแกปญหาในกลุมของตนเอง และนําเสนอเพื่อใหทุก
คนไดระลึกถึงประสบการณความสําเร็จจากการแกปญหา
1.2.2.3 ใหแตล ะกลุมไดบอกผลดีข องการใชการแกปญหาอยาง
สรางสรรคและผลเสียของการไมใชกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค
1.2.2.4 การใหครู แ ละนัก เรี ยนไดทําแบบฝกการแกปญหาอยาง
สรางสรรคซึ่งเปนชุดกิจกรรม เพื่อใหครูและนักเรียนเรียนรูขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคจาก
การลงมือปฏิบัติจริง พรอมกันนั้นนักเรียนไดแบงกลุมระดมความคิด และนําเสนอปญหาที่พบในการ
เรียนเชน การลงหอสาย การไมมีทักษะการเขียนบรรยายขอสอบ การไมเขาใจเนื้อหาการเรียน การ
คิดถึงบาน เปนตน สวนปญหาของครูที่พบคือ ปญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
เปนที่นาสังเกตวาในการระบุปญหาของครูและนักเรียนนั้น พบวานักเรียนคอนขางระบุปญหาได
ชัดเจน เชน การไมสามารถเขียนอธิบายขอสอบได หรือการไมเขาใจเนื้อหาเรื่องตางๆ สวนครูจะ
ระบุปญหาที่ คอนขางกวางเช น มี ป ญหาการเรี ยนการสอนซึ่งไมชัดเจนวาเป นปญหาเรื่องอะไร
เกี่ยวกับใคร และมีพฤติกรรมบงชี้อยางไร อยางไรก็ตามเมื่อผูวิจัยไดเขารวมสนทนากับครูและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแลว ครูสามารถระบุปญหาไดชัดเจนและเจาะจงยิ่งขึ้น เชน นักเรียน
ไมใหความรวมมือกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบเรียน เปนตน จากนั้นผูวิจัยจึงใหครูและนักเรียน
ไดนําเสนอปญหา วิธีการแกปญหา และกิจกรรม รวมถึงแผนการแกปญหาของกลุมและใหแสดง
ความคิดเห็นตอการนําเสนอของกลุมตางๆ ซึ่งครูและนักเรียนก็ใหความรวมมือเปนอยางดี
1.2.2.5 ชี้แจงเรื่องกระบวนการวิจัยใหนักเรียนและครูฟง เพื่อให
รับทราบวัตถุประสงคและวางแนวทางการวิจัยรวมกัน ตลอดจนถึงการกําหนดบทบาทของผูเขารวม
วิจัย
1.2.3 ประเมิ น ความรู ค วามเข า ใจและเจตคติ ต อ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคของผูเขารวมอบรม ซึ่งผูวิจัยทําการประเมินความรูความเขาใจดวยวิธีการสัมภาษณและ
ใหครูและนักเรียนทําแบบฝกหัดเรื่องการแกปญหาอยางสรางสรรค สวนการประเมินเจตคตินั้นผูวิจัย
ใชแบบวัดความคิดเห็นที่มีตอการแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งผลพบวาครูและนักเรียนมีความรู
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ความเขาใจการแกปญหาอยางสรางสรรคในระดับหนึ่งโดยเฉพาะขั้นตอนและกิจกรรมการแกปญหา
อยางสรางสรรคที่ครูและนักเรียนที่ยังมีความรูความเขาใจนอย สวนเจตคติที่ดีตอการแกปญหาอยาง
สรางสรรคนักเรียนระบุวา การแกปญหาอยางสรางสรรคเปนสิ่งที่ดี สามารถนํามาใชไดทั้งการเรียน
และกิจกรรมการเรียนการสอน และคาดวาจะนําแนวทางเหลานี้ไปทดลองใชในการเรียน ซึ่งขอมูลที่
พบตรงกับผลการสํารวจดวยแบบวัดความคิดเห็นที่มีตอการแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งเปนแบบ
วัดเจตคติที่มีตอการแกปญหาอยางสรางสรรคพบวา ครูและนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการแกปญหา
อยางสรางสรรคในระดับดีโดยมีเจตคติเทากับ 3.75 และจําแนกตามองคประกอบเจตคติไดคือความรู
เชิงประเมิ นมี คาเฉลี่ยเท ากั บ 3.89 ดานความรูสึกมีค าเฉลี่ยเทากับ 3.65 และองคประกอบดาน
แนวโนมที่จะกระทํามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 แปลความไดวา นักเรียนและครูรับรูวาการแกปญหา
อยางสรางสรรคมีประโชยนตอการเรียนการสอน นักเรียนและครูรูสึกชอบและมีแนวโนมวาจะนําไป
ปรับใช ดังตาราง 4
ตาราง 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติตอการแกปญหาอยางสรางสรรค (คะแนนเต็ม5)
องคประกอบเจตคติ
ความรูเชิงประเมิน
ความรูสึก
แนวโนมที่จะกระทํา
เจตคติ
2.

X

3.89
3.65
3.71
3.75

SD
0.39
0.38
0.41
0.33

ขั้นตอนดําเนินการวิจัย เปนการปฏิบัติกิจกรรม 3 ขั้นตอนคือ
2.1) การปฏิบัติการเชิงวิพากษ เปนการสรางแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูและนักเรียน โดยประยุกตใชการปฏิบัติการเชิงวิพากษ
ของกรันดี (Grundy.1988 : 358-363) ซึ่งสัมพันธกับการสะทอนและการวางแผนในขั้นตอนวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ โดยการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษมีจุดเนนที่การวิพากษและสรางเปนแนวปฏิบัติของตน
และของกลุมอยางเปนอิสระเสรี จะเห็นไดวาการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษเริ่มที่ขั้นตอนการสะทอน
ซึ่งแตกตางจากวงจรการวิจัยปฏิบัติการโดยปกติเริ่มที่กระบวนการวิจัยที่ขั้นตอนการวางแผน ซึ่ง
ผู วิ จั ย เห็ น ว า การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารไม จํ า เป น ต อ งวางแผนก อ นเสมอไป ขึ้ น อยู กั บ สภาพการวิ จั ย
ประกอบกับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษเปนหลัก ดังนั้นขั้นตอน
ดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยจึงเริ่มจากการปฏิบัติการเชิงวิพากษ ดังนี้
2.1.1 การสร า งทฤษฎี บ ทเชิ ง วิ พ ากษ ครู ไ ด ส ะท อ นความคิ ด เกี่ ย วกั บ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคตามประสบการณและการรับรูของครูแต
ละคน โดยใชความรูจากการอบรมชวยสะทอนและสรางแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ของตนเองวา ครูไดสอนวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรคหรือไม อยางไร ครูมีความคิดเห็นตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคอยางไรและเพราะเหตุใด กิจกรรม
การเรียนการสอนมีจุดเดนและจุดดอยอยางไร สามารถทําใหนักเรียนแกปญหาไดอยางไร ครูมีความ
คิดเห็นอยางไรกับขั้นตอนของการแกปญหาอยางสรางสรรค และจะประยุกตใชกับการเรียนการสอน
ปกติ อ ยา งไร โดยใช ป ระเด็น การสั มภาษณสํ า หรั บ การสร า งทฤษฎี บ ทเชิง วิพ ากษ ก ารสอนการ
แกปญหาอยางสรางสรรคของครูเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลนี้ และนอกจากนี้ผูวิจัยยังใหครูได
สะทอนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคดวยแบบวัด
พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยผลจากกิจกรรมนี้
ครูแตละคนที่เขารวมวิจัยจะไดแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคของตน หรือที่เรียกวา “ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ”
สวนนักเรียนมีกิจกรรมการสะทอนความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรควา นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรกับการแกปญหาอยาง
สรางสรรค โดยใชค วามรูที่ ไ ด รับจากการอบรมชว ยสะท อนกระบวนการแกปญหาของตน ด ว ย
ประเด็นการสัมภาษณสําหรับการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษการเรียนการสอนการแกปญหาอยาง
สรางสรรคของนักเรียน ซึ่งขอคําถามคลายกับครู
นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ยั ง สั ม ภาษณ หั ว หน า กลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร
เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค และ
แนวทางของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรค ดวยประเด็นการสัมภาษณสําหรับการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษการสอนการ
แกปญหาอยางสรางสรรคของผูบริหาร
2.1.2 การสรางความรูที่ชัดเจนรวมกัน ขั้นตอนนี้ผูวิจัยจัดกิจกรรมระดม
ความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียน โดยการ
นําเสนอขอมูลจากการสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลเกี่ยวกับแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ใหนักเรียนทั้งหองเรียน จากนั้นก็ใหนักเรียนระดมความคิดวามีวิธีอื่นๆอีกหรือไม อยางไร ซึ่ง
ขั้นตอนนี้จะไดขอมูลเพื่อนําไปประกอบการวางแผนของครูตอไป
ผูวิจัยจัดกิจกรรมระดมความคิดครูเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
การแกปญหาอยางสรางสรรค โดยมีการสะทอนความคิดและสรางแนวทางการสอนของครูในระดับ
กลุม มีวัตถุประสงคเพื่อใหครูนําทฤษฎีบทเชิงวิพากษมาสรางเปนความรูที่ชัดเจนรวมกันโดยใช
กิจกรรมกลุม โดยกิจกรรมจะใหครูทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอทฤษฎีบทเชิงวิพากษของตน
แสดงความคิดเห็น การอภิปราย วิเคราะหและการตัดสินใจเกี่ยวกับการสอน ภายใตแนวคิดการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนกลาวคือ ครูแตละคนจะ
เสนอทฤษฎีบทเชิงวิพากษของตนใหครูผูรวมวิจัยคนอื่นฟง จากนั้นครูที่รับฟงจะรวมกันแสดงความ
คิดเห็นโดยใชประสบการณสอนของกลุมเปนเครื่องมือในการวิเคราะหวา ทฤษฎีบทเชิงวิพากษที่ครู
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นําเสนอนั้นสอดคลองกับการปฏิบัติที่ผานมาของกลุมหรือไม มีการอภิปรายเพิ่มเติม แสดงความ
คิดเห็น โดยใชขอมูลจากนักเรียนเปนสวนหนึ่งในการตัดสินเชิงปฏิบัติ กลุมจะชวยกันปรับจนทฤษฎี
บทเชิงวิพากษสอดคลองกับกลุม จนไดความรูที่ชัดเจนรวมกันหรือเรียกวา ความเขาใจอยางถองแท
2.1.3 การจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติ ซึ่งการจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติในการวิจัยครั้งนี้
จะมี 2 ขั้นตอนคือ
1) การวางแนวทางการวิจัยรวมกัน ในขั้นตอนนี้ครูผูเขารวมวิจัยจะ
รวมกันวางแนวทางการปฏิบัติรวมกันดานกิจกรรมการวิจัยวา ในกระบวนการวิจัยควรประกอบดวย
กิจกรรมหรือขั้นตอนอยางไรบาง ใครเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือรับผิดชอบบาง จะประสานงานกัน
อยางไร เชน การสงแผนการจัดการเรียนรูเพื่อตรวจ การนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน
2) การนําความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่ อ การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ม ากํ า หนดเป น แนวทางการปฏิบั ติ ร ว มกั น ได แ ก แนวปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูผูเขารวมวิจัยจะนํา
ความเขาใจอยางถองแทมากําหนดเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรคทั้งรูปแบบแผนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยวิเคราะหผาน
ลักษณะการสอนและบริบทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวา แผนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการ
สอนควรจะเปนอยางไรเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับครู วิชาที่สอน บริบทการทํางาน ลักษณะ
นักเรียนและองคประกอบในการทํางานอื่นของครู แนวทางการปฏิบัติรวมกันดานกิจกรรมการเรียน
การสอนนี้ จึงเป น แนวทางที่ ค รู คิ ดวา เหมาะสมและเปนวิธี ก ารที่ดีที่ สุ ด ของครู ซึ่ง เรี ยกว า “แนว
ทางการปฏิบัติรวมกัน”
2.2) การปฏิบัติและการสังเกต (Action & Observe) เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยและครู
ผูเขารวมวิจัยเขาสูวงจรวิจัยปฏิบัติการ โดยเริ่มตนที่ขั้นตอนการปฏิบัติ เนื่องจากในขั้นตอนการ
ปฏิบัติการเชิงวิพากษไดมีการสะทอน และวางแผนรวมกันแลว
ในขั้ น ตอนนี้ ค รู นํ า แนวทางการปฏิ บั ติ ร ว มกั น ที่ ป ระกอบด ว ยกิ จ กรรม 1) แนว
ทางการปฏิ บั ติ รว มกัน ดา นกิจ กรรมการวิจั ย เช น การศึก ษาเพิ่ม เติ ม การอบรม หรื อ การศึ กษา
ตัวอยาง และ 2) แนวทางการปฏิบัติรวมกันดานกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนนี้เปนการวาง
แผนการจัดการเรียนรูของครูแตละคนวา จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีทักษะการ
แกปญหาอยางสรางสรรคไดอยางไร โดยครูแตละคนนําแนวทางการปฏิบัติรวมกันมาเขียนเปน
แผนการจัดการเรียนรูและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เสนอแนะตอแผนการจัดการเรียนรูระหวางครู
ผูเขารวมวิจยั และสงแผนการจัดการเรียนรูใหหัวหนากลุมสาระเพื่อตรวจใหคําแนะนํา
ครู ผู ร ว มวิ จั ย ลงมื อ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่
ออกแบบไว ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการ
สอนของครูและนักเรียนในหองเรียน รวมทั้งการสังเกตปจจัยตางๆ ที่สนับสนุนและขัดขวางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่วางไว ตลอดจนปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
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ระหวางปฏิบัติการสอนวา มีสภาพหรือลักษณะอยางไร เพราะเหตุใด ในขั้นตอนนี้จะใชวิธีการบันทึก
การสอนเพื่อนํามาใชเปนกรณีศึกษาเนื่องจากครูแตละคนสอนในเวลาเดียวกัน และใชการนิเทศน
การสอนโดยผูวิจัยหรือผูชวยวิจัย ซึ่งผูวิจัยจะคัดเลือกผูชวยวิจัย โดยการทําความเขาใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยใหแกผูชวยวิจัย รวมถึงการรวมสังเกตกิจกรรมการสอนกับ
ผูวิจัยและทําการบันทึกผลการสังเกต จากนั้นผูวิจัยนําผลการบันทึกการสังเกตมาคํานวณคาความ
สอดคลองของการสังเกตระหวางผูรวมวิจัยและและผูวิจัย โดยจะตองมีคาความสอดคลองระหวาง
ผูชวยวิจัยและผูวิจัยไมนอยกวา .80 ถือวาใชได ซึ่งพบวาวัดคาความสอดคลองไดเทากับ 0.96 ซึ่ง
ถือวาไดผลเปนที่นาพอใจ และหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลวผูวิจัยทําการเก็บขอมูลเชน
สัมภาษณครูและนักเรียนโดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงปญญาและเทคนิคการบันทึกเหตุการณ
สําคัญ
2.3) การสะทอนหลังการปฏิบัติ การสะทอนในขั้นนี้เปนการการสะทอนในระดับ
บุคคลและการสะทอนระดับกลุมของครูและนักเรียนที่เขารวมวิจัย โดยเปนการปฏิบัติการเชิงวิพากษ
ซึ่ ง ครู แ ละนั ก เรี ย นผู เ ข า ร ว มวิ จั ย จะสะท อ นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สร า งสรรค นอกจากนี้ ค รู แ ละนั ก เรี ย นยั ง ได ส ะท อ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การ
แกปญหาอยางสรางสรรคของตนเองดวยแบบวัดพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
และวัดพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน กอนเริ่มกระบวนการวิจัย โดยการสะทอนหลังการปฏิบัติที่
มีขั้นตอนดังนี้
2.3.1 การสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษคือการสะทอนผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครู ลักษณะของคําถามที่ใชในการสะทอนจะเนน
คําถามที่เกี่ยวกับความรูความเขาใจในสาระการเรียนรูที่สอน และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เกณฑและวิธีการประเมินการสอน เชน การสอนประสบความสําเร็จหรือไม ทราบไดอยางไร
นักเรียนไดรับการพัฒนาหรือไมอยางไร ครูตองเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนใหมหรือไมเพราะ
เหตุใด มีทรัพยากรอะไรบางที่มาสนับสนุนการสอน ถามีโอกาสสอนอีกจะทําอะไรที่แตกตางจากการ
สอนครั้ งแรกบ าง รวมถึงการสะทอนความคิดเกี่ย วกับ ขั้นตอนและกระบวนการแกป ญหาอย าง
สรางสรรค และกระบวนการวิจัย เชนควรจะตองเพิ่มเติมหรือตัดขั้นตอน กิจกรรมใดบาง อยางไร
แนวคิดหรือการปฏิบัติใดที่ตองเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ดวยประเด็นการสัมภาษณสําหรับการสราง
ทฤษฎีบทเชิงวิพากษการสอนการแกปญหาอยางสรางสรรคของครู นอกจากนี้ผูวิจัยใหครูสะทอน
พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยแบบวัดพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
สวนนักเรียนไดสะทอนกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
ของตนที่ผานมาวาประสบผลสําเร็จหรือไม ทราบไดจากอะไร มีสิ่งสนับสนุนและอุปสรรคอยางไร
ขณะแกปญหา ถาจะแกปญหาจะปฏิบัติตามเดิมหรือไม หรือเปลี่ยนอยางไร และทําไมจึงแกปญหา
ดวยวิธีการเชนนั้น รวมถึงการสะทอนความคิดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการแกปญหาอยาง
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สรางสรรคและในกระบวนการวิจัยวา การปฏิบัติหรือแนวคิดใดที่ตองเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ดวย
ประเด็นการสัมภาษณ สําหรับการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษ การเรียนรูเ พื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคของนักเรียน และนักเรียนยังไดสะทอนพฤติกรรมการเรียนรูโดยในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคโดยใชแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
นอกจากนี้ผู วิจัยยังสัมภาษณผู บริหารที่เ ปนหัว หนากลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรใหสะทอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคที่ผานมา
ของครูและนักเรียนที่เขารวมวิจัย รวมทั้งขอเสนอแนะและแนวทางของกลุมสาระการเรียนรูในการ
สอนโดยใชกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค ดวยประเด็นการสัมภาษณสําหรับการสรางทฤษฎี
บทเชิงวิพากษการสอนการแกปญหาอยางสรางสรรคของผูบริหาร
2.3.2 การสรางความรูที่ชัดเจนรวมกัน คือผูวิจัยระดมความคิดเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูดวยกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียน โดยการนําเสนอขอมูลจากการ
สัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทั้งชั้นฟง จากนั้นก็
ใหนักเรียนระดมความคิดวามีวิธีอื่นๆอีกหรือไมและอยางไร ซึ่งขั้นตอนนี้จะทําใหไดขอมูลเพื่อนําไป
ประกอบการการสรางความรูที่ชัดเจนรวมกันของครูตอไป
สวนครูผูวิจัยมีกิจกรรมการระดมความคิด เพื่อทําการสะทอนความคิดและ
สรางแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับกลุม มีวัตถุประสงคใหครูนําทฤษฎีบทเชิง
วิพากษของตนมานําเสนอ และสรางเปนความเขาใจอยางถองแท โดยผูวิจัยนําเสนอผลการระดม
ความคิดของนักเรียน กับผลการสัมภาษณครูเปนรายบุคคลเพื่อใหครูไดใชเปนขอมูลในกิจกรรมการ
สรางความรูที่ชัดเจนรวมกัน
2.3.3 การจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติ ซึ่งแผนการปฏิบัติในที่นี้จะมี 2 ขั้นตอน
เชนเดียวกับการจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติในขั้นที่ 2.1.3
หลังจากนั้นครูและนักเรียนนําแผนการจัดการเรี ยนรู การแกปญหาอย าง
สรางสรรค และกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคไปปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการเชนเดียวกัน
กับการปฏิบัติในขอ 2.2 – 2.3 เปนวงรอบตอเนื่องกันไป
3. การสิ้นสุดกระบวนการวิจัย หลังจากพัฒนาพฤติกรรมการแกปญหาอยาง
สร า งสรรค แ ล ว มี ก ารวั ด พฤติ ก รรมการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคของครู และวัดพฤติกรรมการเรียนรูเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนทุกครั้ง
ในขั้นตอนการปฏิบัติการเชิงวิพากษ เมื่อครูและนักเรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค และครูกับนักเรียนพอใจตอผลการพัฒนานั้น จึงถือวาการวิจัย
ประสบความสําเร็จ
หลังจากครูและนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนแลว มี
การจัดประชุมระดมความคิดรวมกันระหวางครูและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนการแกปญหาอยางสรางสรรคจากการปฏิบัติการวิจัยที่ผานมา วาควรมี
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หลั ก การ วั ต ถุ ป ระสงค ขั้ น ตอนและกิ จ กรรม รวมถึ ง มี ก ลวิ ธี อ ยา งไรที่ เ หมาะสมกั บ การฝ ก การ
แกปญหาอยางสรางสรรคในโรงเรียนที่สงเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร เมื่อครูกับ
นักเรียนพอใจกับพฤติกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการพัฒนา และไดปรากฏรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคแลว จึงยุติหรือสิ้นสุดกระบวนการวิจัย
นอกจากนี้หลังจากที่ผูวิจัยไดออกจากพื้นที่การวิจัยเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดรับการ
เชิ ญจากกลุมสาระการเรี ยนเรียนรู วิทยาศาสตรอยางไมเ ปนทางการ ในการใหแนะนํ าเกี่ย วกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคใหกับครูคนอื่น และแนะนําเกี่ยวกับการ
วางแผนการวิจัยเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรค พรอมกันนี้ผูวิจัยไดติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่เขา
รวมวิจัยดวย

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานจากเอกสารและขอมูลทุติยภูมิอื่น ๆ
ไดแก
การศึกษาเอกสาร (Documentation) โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการแกปญหา
อยางสรางสรรค การสอนการแกปญหา การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และการวิจัยปฏิบัติการ
เชิ ง วิ พ ากษ เ พื่ อ สั ง เคราะห เ ป น ขั้ น ตอนและกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรค นอกจากนี้ยังศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสอนในระหวางกระบวนการวิจัย
ไดแกเอกสารของโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู และหลักฐานการปฏิบัติงานของครู ผลงานของ
นักเรียน
การสังเกต (Observation) ผูวิจัยใชทั้งวิธีการสังเกตแบบมีและไมมีสวนรวม การสังเกต
กระทําเปน 3 ระยะไดแก 1) การสังเกตกอนดําเนินการวิจัย ซึ่งเปนการสังเกตสภาพ บริบทกอนการ
ทําวิจัย โดยสิ่งที่สังเกตไดแก สภาพแวดลอมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่ใชเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงภายหลังการวิจัย 2)
สังเกตระหวางการทําวิจัย ไดแกการที่ผูวิจัยเขาไปสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนการแกปญหา
อยางสรางสรรคของครู การรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน เพื่อใชบอกการเปลี่ยนแปลง
ดานกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในการวิจัยแตละวงรอบ นอกจากนี้ยังสังเกตภาษา
ทาทางขณะการสัมภาษณ และการสนทนากลุม เพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติมในการจัดกระทําขอมูลตอไป
และ 3) การสังเกตหลังสิ้นสุดการวิจัย เปนการสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
เพื่อตรวจสอบขอมูล หลักฐานการวิจัยใหสมบูรณและชัดเจนยิ่งขึ้น
การระดมสมอง (Brainstorming) เปนการประชุมเพื่อขอความคิดเห็นจากนักเรียน
เพื่อสะทอนกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยมีประเด็น
เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนชอบและไมชอบการจัดกิจกรรมของครู เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนสวนหนึ่งใน
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การปฏิบัติการเชิงวิพากษของครู โดยผูวิจัยจัดระดมสมองของนักเรียนทั้งหมด 4 รอบคือ กอนการ
วิจัยวงรอบที่ 1 มีวัตถุประสงคเพื่อใหความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรค นอกจากนี้ยังจัดระดมสมองอีก 3 รอบคือหลังการวิจัยวงรอบที่ 1, 3 และหลังการ
วิจัยวงรอบที่ 4 เพื่อสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
และขอเสนอแนะตอกิจกรรมการเรียนการสอน
ผูวิจัยจัดการระดมสมองกลุมครูเพื่อสรางความรูที่ชัดเจนรวมกันเกี่ยวกับการแกปญหา
อยางสรางสรรค และรวมวางแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคจํานวน 5 ครั้งไดแก 1) กอนการวิจัยวงรอบที่ 1, 2, 3, 4 ซึ่งเปนกิจกรรมการสรางความรู
ที่ชัดเจนรวมกันและการรวบรวมวิธีปฏิบัติ และ 2) หลังจากสิ้นสุดกระบวนการวิจัยวงรอบที่ 4 ผูวิจัย
จัดระดมสมองกลุมครูผูเ ขารวมวิจัยและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเ พื่อรวมกันกําหนดรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interviews) เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรม
การสอนการแก ปญหา โดยสัมภาษณผูที่เ ขารว มวิจัยไดแก 1) หัว หนากลุมสาระการเรียนรู ถึง
บทบาท เจตคติและแนวคิดที่มีตอการวิจัย การสงเสริมการสอนแกปญหาอยางสรางสรรค 2) ครู
เปนการสั มภาษณเ พื่อใหสะทอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เคยฏิบัติ การวางแผนการ
จัดการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนการแกปญหาอยางสรางสรรค ที่ครอบคลุมใน 3
ประเด็นไดแก ภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบัติ และ ความสัมพันธและสังคม 3) นักเรียน
โดยสัมภาษณเกี่ยวกับเจตคติที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนใน
ชั้นเรีย น และข อเสนอแนะที่ มีตอการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู เพื่อใหไดข อมูล ที่ใ ช
ประกอบการปฏิบัติการเชิงวิพากษของครู
การสัมภาษณแบบเจาะลึกผูวิจัยประยุกตใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงปญญา (Cognitive
Interviews) ซึ่งเปนเทคนิคการถามแบบเจาะลึก โดยรูปแบบนี้มีหลายแนวคิดในการใช แตในครั้งนี้
ผูวิจัยใชรูปแบบของตัวอางเกีย (Willis. 1999; citing Tourangeau. 1984) ที่กลาวถึงเทคนิคการ
สัมภาษณความคิดโดยมีขั้นตอนหรือกระบวนการ 4 ประการดวยกันกลาวคือ 1) ผูฟงเขาใจคําถาม
(Comprehension of the Question) 2) การคิดจากความจําที่สอดคลองกับสารสนเทศ (Retrieval
from Memory in Relevant Information) 3) กระบวนการตัดสินใจตอคําถามของผูวิจัย (Decision
Process) และ 4) การตอบสนอง (Respond Process) โดยผูถามจะมีบทบาทนอยที่สุดในการแสดง
ความคิดเห็น แตใชเทคนิคการชี้จุดที่นาสนใจของคําตอบ โดยเทคนิคนี้อาศัย 2 แนวคิดคือการคิด
แบบออกเสียงและการใชภาษาที่เจาะลึก ซึ่งนอกจากจะไดขอมูลจากการรูคิดแลว เปนการตรวจสอบ
คําถามที่ผูวิจัยไดถามดวย จึงเปนการตรวจคุณภาพของเครื่องมือดานความเที่ยงตรงดวย (Validity)
โดยมีหลักการดังนี้ (Moody, Blanton and Cheney, 1998)
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1) การระลึกถึงบริบท (Context Recreation) โดยใหผูถูกสัมภาษณระลึกถึง
เหตุการณที่ผานมาทั้งบริบททางกายภาพและอารมณความรูสึก เชนการถามถึงการสอนที่ผานมาวา
เปนอยางไร มีสิ่งแวดลอมอยางไร ใชสื่อประเภทใด มีความรูสึกอยางไรในขณะที่สอน
2) การตั้งสมาธิ (Focused Concentration) เปนขั้นที่ไมรบกวนการระลึกถึง
คําตอบหรือความจําผูถูกสัมภาษณ โดยใหไดหลับตาระลึกถึงเหตุการณในใจของตนเองสักครู ซึ่งผู
สัมภาษณไมขัดจังหวะการระลึกของผูถูกสัมภาษณ
3) การสรางความพยายามในการคิด (Extensive Retrieval) เปนการพยายามให
ผูไดรับ การสัมภาษณ ระลึกถึงเหตุ การณอีกครั้ง เพื่อเพิ่มจํานวนครั้งของการคิด ซึ่งผูสั มภาษณ
จะตองสามารถวิเคราะหถึงความลึกของการตอบไดวาเพียงพอหรือไม ถาไมเพียงพอตองใหมีการ
พยายามคิดระลึกอีกครั้ง
4) การสร า งความหลากหลายในการคิ ด (Varied Retrieval) เป น การให คิ ด ที่
หลากหลายอยางเปนลําดับ เริ่มจากการยึดตนเองเปนหลัก (Egocentric) โดยผูสัมภาษณใชคําถาม
ใหผูถูกสัมภาษณแสดงรายละเอียดของแตละขอคําถาม หรืออาจจะเริ่มตนจากลําดับกลางๆ ขั้นตอน
ไปจนสิ้นสุ ด และใช คํ าถามเพื่ อให ผู ถูก สัม ภาษณไ ดคิดเพิ่ม โดยถามใหร ะลึกถึ งเหตุ ก ารณจ าก
มุมมองของบุคคลที่สาม ที่อาจเพิ่มรายละเอียดของความรูสึกและเหตุการณได
5) การสรางมุมมองที่หลากหลาย (Multiple Representations) วิธีการนี้คือการให
ระลึกถึงเหตุการณที่ผิดปกติหรือใหมองดวยมุมมองอื่นๆบาง
เทคนิคการบันทึกเหตุการณสําคัญ (Critical Incident Technique) ใชในการสังเกต
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยผูวิจัยหรือผูเขารวมวิจัยเขาไปสังเกตถึงพฤติกรรมการ
สอนที่สนใจ โดยบันทึกเปนเหตุการณหรือผลลัพธที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมนั้นไดแก
เหตุการณที่เกิดขึ้นอยูภายใตเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงอะไรบาง (Conditions) ครูไดแสดงกิจกรรม
อยางไรที่ตอบสนองตอเงื่อนไขนั้น (Activities) เหตุการณที่เกิดขึ้นมีบุคคลใดที่ตองเขาไปเกี่ยวของ
บาง (Persons) สถานที่ ที่เกิดขึ้นเปนที่ใดและในชวงเวลาใด (Place) และนอกจากนี้ผูสังเกตตอง
ประเมินวาพฤติกรรมนั้นเปนพฤติกรรมทางบวกหรือทางลบ และเขียนความคาดหวังหรือขอแนะนํา
ตอพฤติกรรมนั้นๆดวย ซึ่งวิธีการนี้จะใหนักเรียนเปนผูสังเกตครูขณะทําการสอนดวย และในทาง
กลับกันจะใหครูผูสอนสังเกตนักเรียนในขณะเรียนดวย
การประเมินพฤติกรรม ไดแกพฤติกรรมการเรียนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
สําหรับนักเรียน และพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
สําหรับครู เพื่อเปนการประเมินกอนการทําวิจัย โดยเครื่องมือวัดพฤติกรรมของครูและนักเรียนที่
ผูวิจัยสรางขึ้น โดยวัดจํานวน 4 ครั้งไดแก หลังการวิจัยวงรอบที่ 1, 2, 3, 4
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 2 สวนคือ 1) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพ และ 2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ดังนี้
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ประกอบด ว ยประเด็ น การ
สัมภาษณครู นักเรียน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเกี่ยวกับความคิดที่มีตอการแกปญหาอยาง
สรางสรรค การใหความหมาย หรือแนวคิดที่มีตอการแกปญหาอยางสรางสรรค รวมถึงแนวคิด การ
ปฏิบัติ และความสัมพันธของบุคคลที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรค โดยผูวิจัยประยุกตจากแนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรค การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค และแนวคิดเกี่ยวกับการวิพากษ
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ประกอบดวยแบบวัด 3 ประเภท
คือ 1) แบบวั ด ความคิด เห็ น ที่ มี ตอ การแก ปญ หาอย า งสรา งสรรค 2) แบบวั ด พฤติก รรมการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค และ 3) แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู
เพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือดังนี้
2.1 แบบวัดความคิดเห็นที่มีตอการแกปญหาอยางสรางสรรค เปนแบบวัด
เจตคติ ข องครู และนั ก เรี ย น หรื อ วัด การแสดงออกทางความรู สึ กของนั ก เรี ย นและครู ที่มี ต อ การ
แกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งประกอบดวย ความรูเชิงประเมิน ความรูสึก และแนวโนมที่จะกระทํา
ตามขั้ น ตอนการแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ได แ ก การตระหนั ก ความสํ า คั ญ ของป ญ หา การมี
ความคิดที่เหมาะสมตอปญหา การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับปญหา การระบุปญหาที่ชัดเจน การคิดวิธี
แกปญหาอยางหลากหลาย การประเมินวิธีแกปญหา การคาดการณสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น การประเมิน
งานที่ตองทํา การวางขั้นตอน กําหนดความรับผิดชอบ การลงมือปฏิบัติ การกํากับตนเอง การเผชิญ
ปญหา กระบวนการกลุม การปฏิบัติการสอนเรียน ชีวิตประจําวัน/ ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด
48 ขอ ซึ่งมีทั้งดานบวกและขอคําถามดานลบ แตละขอคําถามประกอบดวยมาตรประมาณคา 5
ระดับคือไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย เฉยๆ เห็นดวย เห็นดวยอยางยิ่ง เมื่อปรับขอคําถามใหอยู
ดานเดียวกันแลวผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงแสดงวาเปนผูที่มีเจตคติตอการแกปญหาอยางสรางสรรคสูง
กวาผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยต่ํา ตัวอยางขอคําถามในแบบวัดมีดังนี้
พฤติกรรมการเรียนรู

ระดับพฤติกรรม

5 4 3 2 1

แมจะไมรูจักปญหาวาแทจริงคืออะไร ฉันก็สามารถแกไขมันได
ไมวาจะแกปญหาดวยวิธีใด ก็ใหผลเหมือนกัน
2.2 แบบวัดพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรค โดยอิงวัตถุประสงคการแกปญหาอยางสรางสรรคที่มีตอนักเรียนในแตละขั้นตอน
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โดยที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากรูปแบบ บทบาทและกิจกรรมของครูและนักเรียนในการแกปญหาอยาง
สร า งสรรค ข องปาร น กั บ แนวคิ ด การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ข องเทรฟฟ ง เกอร แ ละคนอื่ น ๆ
(Treffinger; et al. 2006) เลวิน และรีด (Lewin; & Reed. 1998) เดอ ซูริลลาและโกลฟรีด กับเดอ ซู
ริลลาและเนซู (D’Zurilla; & Goldfried.1971: 107-126; D’Zurilla; & Nezu. 1982: 201-274)
แนวคิดของวอลเลส (Starko. 2001: 25 citing Wallas. 1962) แนวคิดของกิลฟอรด (Guilford.
1971: 130) และ ครูลิคและรุดนิกค (Krulik; & Rudnick. 1996: 3-6) มาสรางเปนพฤติกรรมการสอน
ของครูทั้งหมด 11 ขอ แตละขอมีลักษณะขอคําถามเปนการใหคะแนนแบบรูบริคส 3 ระดับ โดย
ระดับที่สูงกวาจะแสดงวาครูจะมีพฤติกรรมที่มากกวาหรือละเอียดกวาระดับที่ต่ํากวา ผูที่ไดคะแนน
จากการประเมินตนเองสูงแสดงวามีพฤติกรรมการสอนโดยใชการแกปญหาอยางสรางสรรคมากกวา
ผูที่ไดคะแนนต่ํา ตัวอยางของแบบวัดมีดังนี้
กระบวนการ
ระดับ
พฤติกรรมการสอน
1 การเขาถึง วัตถุประสงค: บงชี้สถานการณที่ตองการพัฒนาในมุมมองของตนและผูอื่น
นําเสนอสถานการณที่เปนปญหา ใหนักเรียนอธิบายความสําคัญของ
ปญหา: เห็น ระดับ 1
ปญหา
ความสําคัญ
นําเสนอสถานการณที่เปนปญหา ใหนักเรียนอธิบายความสําคัญและ
ระดับ 2
ผลกระทบของปญหาที่มีตอ ตนเองและผูอ ื่น
นําเสนอสถานการณที่เปนปญหา ใหนักเรียนอธิบายความสําคัญและ
ระดับ 3
ผลกระทบของปญหาที่มีตอ ตนเองและผูอ ื่น และใหขอมูลยอนกลับ
2.3 แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค เปน
แบบวั ดพฤติ กรรมการเรียนรู เพื่ อการแกปญหาอย างสรางสรรคของนักเรียน โดยวัดพฤติกรรม
นักเรียนขณะทํากิจกรรมวานักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาวหรือไม ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 33
ขอ แตละขอคําถามประกอบดวยมาตรประมาณคา 5 ระดับคือมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด มีการ
ปฏิบัติในระดับมาก มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง มีการปฏิบัติในระดับนอย และไมมีการปฏิบัติเลย
ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงแสดงวาเปนผูที่มีพฤติกรรมการเรียนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคบอย
กวาผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยต่ํา ตัวอยางขอคําถามในแบบวัดมีดังนี้
พฤติกรรมการเรียนรู
อธิบายผลกระทบของปญหาหรือสถานการณ ที่มีตอตนเอง ผูอื่น และสังคม
นักเรียนยกตัวอยางประกอบการอธิบาย
แสดงความรูสึกที่มีตอปญหาหรือสถานการณ

ระดับพฤติกรรม
5 4 3 2 1
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การหาคุณภาพของเครื่องมือ
การหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ นั้ น ผู วิ จั ย ได ห าคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ 2 ประเภทคื อ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพและเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณดังขั้นตอน
ตอไปนี้
1) ผูวิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรค และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงแนวคิด
เกี่ย วกับการวิ จัย ปฏิ บั ติการเชิ งวิ พากษ เพื่อกําหนดเปนขอคําถามสําหรับ ที่ จะรางประเด็นการ
สัมภาษณ และแบบวัดพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค และ แบบวัดความคิดเห็นที่มีตอการ
แกปญหาอยางสรางสรรค
2) ผูวิจัยนํารางประเด็นการสัมภาษณและแบบประเมินไปทดลองใชตอไป แยกตาม
ประเภทของเครื่องมือไดคือ
2.1 ประเด็นการสัมภาษณ ผูวิจัยไดนําประเด็นการสัมภาษณไปสอบถามกับครูที่
ไมไดเขารวมวิจัยเพื่อตรวจสอบภาษาและความเขาใจ จากนั้นจึงไดนํากลับมาปรับปรุงและนําไป
สัมภาษณครั้งที่ 2 กับครูที่เขารวมวิจัย ซึ่งผูวิจัยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงปญญาซึ่งเปนเทคนิคใน
การพัฒนาเครื่องมือและตรวจสอบความเที่ยงตรง(Validity) ของเครื่องมือ
2.2 แบบประเมินทั้ง 3 ฉบับผูวิจัยก็ไดนําไปใชสัมภาษณครูที่เขารวมวิจัยโดยใช
เทคนิคการสัมภาษณเชิงปญญากับครูและนักเรียนที่เขารวมวิจัยเชนเดียวกันกับเครื่องมือเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพ
3) ผูวิจัยนํารางประเด็นการสัมภาษณและแบบวัดเสนออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
และนําแบบวัดไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบการใชภาษาและความครอบคลุมของ
เนื้อหาตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปรแลวนํามาหาดัชนีความสอดคลอง (Index of item-objective
congruence: IOC) แลวคัดเลือกขอที่มีคา IOC ที่มีคามากกวาหรือเทากับ.50 ปรากฏวาทุกขอมีคา
IOC เทากับ 0.60 - 1.00
4) ผูวิจัยนําเครื่องมือไปใชกับผูเขารวมวิจัยเลยและหาคุณภาพของเครื่องมือดานความ
เชื่อมั่นโดยวิธีทดสอบซ้ํา (Test-retest) ซึ่งทิ้งการวัดใหหางกันประมาณ 1-2 สัปดาห แลวนําแบบวัด
ทั้ง 3 มาหาคาความเชื่อมั่น โดยหาคาความสัมพันธของคะแนนระหวางการตอบครั้งที่ 1 และ 2 ผล
พบวา แบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอการแกปญหาอยางสรางสรรคมีคาความเชื่อมั่น .853 แบบ
ประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคมีคาความ
เชื่อมั่น 1.00 และแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรูเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคมีคาความ
เชื่อมั่น .836
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การวิเคราะหขอมูล
1.การวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู วิ จั ย ใช วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยยึ ด แนวคิ ด
ของสธญ ภูคงและออมเดือน สดมณี (2550) ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ กลาวคือ
1.1 การจั ด ระบบข อ มู ล เมื่ อ ผู วิ จั ย ได ล งพื้ น ที่ ส นามวิ จั ย ผู วิ จั ย สั ม ภาษณ ค รู
นักเรี ย น และหัว หนากลุ มสาระการเรียนรู และจดบันทึกภาคสนามและนํามาจัดระบบข อมูล ซึ่ง
ประกอบดวยการจัดรูปขอมูลคือ เมื่อผูวิจัยไดขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต ก็นํามาถอด
เทปบันทึกใหเปนลายลักษณอักษรเพื่องายตอการวิเคราะห รวมถึงการแปลความหมายจากการ
บันทึกภาคสนามใหอยูในรูปที่สามารถอานไดงาย และเกิดความตอเนื่องของขอมูลเชน การแปล
ความหมายสัญลักษณในขณะบันทึกภาคสนาม รูปภาพที่ผูวิจัยบันทึก รวมถึงอักษรยอเปนตน
นอกจากนั้นผูวิจัยไดขยายความเพิ่มเติมจากบันทึกภาคสนามเพื่อใหไดใจความที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
จากนั้นจึงอานทวนขอมูลที่ไดมาเพื่อทําความเขาใจกับขอมูล และเขียนบันทึกจากการอานทวน
ขอมูลเพิ่มเติมและรางขอสรุปขึ้นมาวาขอมูลใดที่ยังไมชัดเจนและตองเก็บตอไปอยางไร
1.2 การสรางรหัสและการแสดงขอมูล หลังจากที่ผูวิจัยไดจัดระบบขอมูลแลวผูวิจัย
ไดนํามาวิเคราะหเพื่อจัดกลุมหาความสัมพันธระหวางขอมูลที่มีอยู โดยการลงรหัสขอมูลซึ่งเปนรหัส
เชิงตีความ โดยการสรางรหัส นั้นผูวิ จัยไดกําหนดรหัสจากแนวคิดทฤษฎี การวิจัยปฏิบัติ การคือ
ภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบัติ และความสัมพันธและสังคม จากนั้นจึงจัดกลุมของ
ขอมูลที่มีความคลายกันหรือสัมพันธกันเขาดวยกัน
1.3 การแปลความ อางอิงหรือขอสรุปของขอมูลทําไดโดยนํากลุมขอมูลที่ไดจาก
การจั ด ตามความสั ม พั นธ ม าแปลเป น ความหมาย ได แ ก ก ารขยายประสบการณ ข องผู วิ จั ย ที่ ล ง
สัมภาษณหรือจากการที่ตีความรวมกับการใชแนวคิดจากการศึกษามากอนการสังเคราะหขอมูล เพื่อ
สรุปขอมูลภาพรวมในขั้นตอนสุดทาย
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
2.1 การประเมินพฤติกรรมการสอนการแกปญหาอยางสรางสรรคของครู ใชการ
วิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรคของครูในแตละวงรอบการวิจัย โดยนําเสนอเปนตัวเลขและกราฟแทง
2.2 วิเคราะหพฤติกรรมการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียน โดยวิเคราะห
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการเรียนรูเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของ
นักเรียนในแตละวงรอบการวิจัย โดยนําเสนอเปนตัวเลขและกราฟแทง
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูลตามวงรอบการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยไดดําเนินการปฏิบัติการเชิงวิพากษที่ประยุกตจากแนวคิดการวิจัย
ปฏิบัติการเชิงวิพากษของกรันดี (Grudy. 1988: 358-363) ซึ่งประกอบดวย 1) การสรางทฤษฎีบท
เชิงวิพากษ (The Formation of Critical Theorems) เปนการสะทอนแนวคิด กิจกรรมและวางแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับบุคคล 2) การสรางความรูที่ชัดเจนรวมกัน (The
Formation of Enlightenment) คือการใชกระบวนการกลุมเพื่อสรางความเขาใจอยางถองแท โดย
อาศัยทฤษฎีบทเชิงวิพากษเปนปจจัยปอน และ 3) การจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติ (The Organization of
Action) โดยวางแนวปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมกัน ซึ่งเปนผลจากการเทียบเคียงของกลุมครูวา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นสอดคลองกับการแกปญหาอยางสรางสรรค เปนสิ่งที่ดี
มีความเหมาะสมกับบริบทและการสอนของครู หรือเรียกวา “แนวทางปฏิบัติรวมกัน”
นอกจากนี้ผูวิจัยยังใชแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการของเคมมิสและแมกเทกกาต (Kemmis;
& McTaggart. 1988) ซึ่งประกอบดวยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอน ในการ
วิจัยแตละวงรอบ ซึ่งระบุวาการวิจัยปฏิบัติการควรแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 องคประกอบที่
สําคัญไดแก ภาษาและวาทกรรม (Language and Discourse) กิจกรรมและการปฏิบัติ (activities
and Practices) และความสัมพันธและสังคม (Relationship and Organization) ดังนั้นผูวิจัยจะเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลโดยชี้ใหเห็นองคประกอบทั้งสามในแตละวงรอบการวิจัย และจะเห็นไดวาการ
ปฏิบัติการเชิงวิพากษมีกิจกรรมเดียวกันกับการสะทอนและวางแผนในการวิจัยปฏิบัติการ ดังนั้นการ
นําเสนอในบทนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูล 2 ตอนไดแก
ตอนที่ 1 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของ
ครูและนักเรียนตามวงรอบการวิจัยจํานวน 4 วงรอบ เพื่อชี้ใหเห็นขอมูลตามแนวคิดและขั้นตอนการ
วิจัยคือ 1) การปฏิบัติการเชิงวิพากษ 2) การปฏิบัติและการสังเกต โดยแตละขั้นตอนจะวิเคราะห 3
ประเด็นประกอบดวยภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบัติ ความสัมพันธและสังคมของครู
และนักเรียน
ตอนที่ 2 การติดตามผลการพัฒนา
อนึ่งสําหรับบทที่ 4 นี้เปนผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัย 4 วงรอบเปนหลัก เพื่อ
แสดงใหเห็นปรากฏการณที่เกิดขึ้นในแตละวงรอบการวิจัย อยางไรก็ตาม ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูล
ตามวัตถุประสงคการวิจัยอีกครั้งในบทที่ 5 สําหรับบทที่ 4 ขอนําเสนอขอมูลดังนี้
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ตอนที่ 1 การพั ฒ นาพฤติ ก รรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคของครูและนักเรียนตามวงรอบการวิจัยจํานวน 4 วงรอบ
วงรอบที่ 1
การวิจัยวงรอบที่หนึ่งเปนการเริ่มสรางแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูที่ตัดสินใจเขารวมวิจัยดังจะนําเสนอรายละเอียดดังนี้
1.1 การปฏิบัติการเชิงวิพากษ
ในการปฏิบัติการเชิงวิพากษ ผูวิจัยสัมภาษณครูจํานวน 3 คนและนักเรียน 6
คน ใหสะทอนและวางแนวทางกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคในระดับ
บุคคล และนําผลสรุปการสัมภาษณของนักเรียนไประดมความคิดนักเรียนทั้งหอง เพื่อใหแสดงความ
คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม จากนั้ น นํ า ข อ สรุ ป ที่ ไ ด จ ากนั ก เรี ย นทั้ ง ห อ งเป น ข อ มู ล ในการระดมความคิ ด ใน
กิจกรรมการสรางความรูที่ชัดเจนรวมกันและการจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติของกลุมครู โดยที่ครูจะรวม
วิเคราะหทฤษฎีบทเชิงวิพากษของครูแตละคนและกําหนดแนวทางการปฏิบัติรวมกันดานการวิจัย
และดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ซึ่งจากผลการสัมภาษณนักเรียน ครู รวมทั้งการระดมความคิดของครูในการ
สรา งความรู ที่ ชั ดเจนร ว มกั น และการจัด รวบรวมวิ ธีป ฏิบั ติ ผู วิจั ยวิ เ คราะห ภ าษาและวาทกรรม
กิจกรรมและการปฏิบัติ และความสัมพันธทางสังคมตามองคประกอบการวิจัยปฏิบัติดังนี้
1.1.1 ภาษาและวาทกรรม
ครูใหความหมายการแกปญหาอยางสรางสรรควา เปนขั้นตอนการ
แกปญหาโดยใชความคิดสรางสรรคในการแกปญหาที่แทจริง ซึ่งปญหาที่แทจริงของครูหมายถึง
สาเหตุที่ทําใหเกิดสถานการณที่เปนปญหา กลาวคือเมื่อครูเสนอสถานการณที่แสดงถึงปญหาแลว
จะตองมีการวิเคราะหสถานการณเหลานั้นวาสาเหตุเกิดจากอะไร และเกี่ยวของกับปญหาอื่นอยางไร
บาง
ครูเห็นวา การแกปญหาอยางสรางสรรคมีความสําคัญในสังคม เพราะ
ปจจุบันมีปญหาเกิดขึ้นมากมาย การแกปญหาอยางสรางสรรคสามารถแกปญหาในชีวิตประจําวันได
และครู ใ ห ค วามเห็ น ที่ ส อดคล อ งกั น ว า การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค เ ป น สิ่ ง พั ฒ นาบุ ค คลให มี
ความคิดระดับสูง ซึ่งความคิดระดับสูงในความหมายของครูคือการคิดสรางสรรค โดยครูเขาใจวา
ความคิดสรางสรรคเปนการคิดที่หลากหลายและหมายถึงความสวยงามของผลงานนักเรียนดวย แต
พบวาครูยังไมสามารถอธิบายความเชื่อมโยงระหวางการแกปญหาและความคิดระดับสูงไดชัดเจน
โดยครูเขาใจเพียงวาตองใชความคิดสรางสรรคในการแกปญหา
ครู ใ หค วามเห็นวาการแกปญ หาอยา งสร า งสรรคมีค วามจําเปนทุ ก
ขั้นตอน และครูปรับภาษาเพื่อใหสะดวกตอการใชงาน เชน “การเผชิญปญหา” ควรใชคําวา “การ
แกปญหาเฉพาะหนา” หรือคําวา “การระบุปญหา” ควรเปลี่ยนเปน “การระบุปญหาที่แทจริง” รวมทั้ง
การเปลี่ยนภาษาจาก “การเห็ นความสําคัญ” เปน “การบอกความสําคัญ” เมื่อครูสรางความรูที่
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ชัดเจนรวมกันและการจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติแลว ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและมีแนวทางการ
ปฏิบัติรวมกันวา เพื่อใหสะดวกในการใชภาษาที่สื่อใหเห็นกิจกรรมการแกปญหาอยางสรางสรรค ครู
จะใชขั้นตอนจากการอบรมจํานวน 10 ขั้นตอน โดยปรับภาษาเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรค
บางขั้นตอนคือ “การเห็นความสําคัญของปญหา” เปลี่ยนเปน “ความสําคัญของปญหา” คําวา “การ
ประเมินงาน” เปลี่ยนเปน “การประเมินทรัพยากร” และคําวา “การเผชิญปญหา” เปลี่ยนเปน “สรุป
และเสนอแนะ” ซึ่งสรุปแลวครูเห็นวาการแกปญหาอยางสรางสรรคประกอบดวย 10 ขั้นตอนคือ
ความสําคัญของปญหา การสํ ารวจขอมูล การระบุปญหา คิ ดวิธีการแกป ญหา การเลื อกวิธีการ
แกปญหา การคาดการณผลกระทบ การประเมินทรัพยากร การออกแบบกระบวนการ การลงมือ
ปฏิบัติ และการสรุปและเสนอแนะ
อยางไรก็ตามพบวาครูยังไม เข าใจการแกปญหาอยางสรางสรรคที่
ชัดเจน เห็นจากระหวางการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษครูกลาวถึงขั้นตอนและแนวคิดการแกปญหา
อยางสรางสรรคไมถูกตอง รวมทั้งเขาใจวัตถุประสงคและขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคผิด
เชนครูเขาใจวา ในขั้นตอนการคิดวิธีการแกปญหา นักเรียนจะตองไดวิธีแกปญหาของกลุม และ
ความคิดสรางสรรคคือการคิดไดหลากหลายและเนนความสวยงามที่เกี่ยวกับการประดิษฐ รวมถึง
การเขาใจวาการสํารวจขอมูลเปนการคิดวิธีการแกปญหา ซึ่งทําใหขณะวิพากษตองมีการอธิบายและ
ทบทวนการแกปญหาอยางสรางสรรคตลอดเวลา
ครูผูรวมวิจัยมีความเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรคแตกตางกันคือ ครูบางคนมองวาเหมาะสมกับกลุมเด็กเกง แตครูผูรวมวิจัย
สวนใหญเห็นวาเหมาะสมกับนักเรียนทุกคน ซึ่งความเห็นที่แตกตางกันของครูไมเปนอุปสรรคตอการ
วิจัย เนื่องจากครูจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคใหกับนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ในการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษครูบางคนมีความเห็นวา
การแกปญหาอยางสรางสรรคอาจปรับใชกับกิจกรรมการเรียนการสอนยาก เนื่องจากเปนแนวคิด
ใหม ครูต องใช เวลาทําความเข าใจเนื้อหา และยังไมมีตั ว อยางแผนการจัดการเรียนรูที่เน นการ
แกปญหาอยางสรางสรรค เมื่อผานกระบวนการสรางความรูที่ชัดเจนรวมกัน ครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวคิดซึ่งกันและกัน ทําความเขาใจแนวคิดและการประยุกตใชการแกปญหาอยางสรางสรรค ทําให
ครูเปลี่ยนแนวคิดและมีความเขาใจอยางถองแทวา การแกปญหาอยางสรางสรรคสามารถปรับใชใน
กิจกรรมการเรียนการสอนได สอดคลองกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร แตก็ยังรับรูวาทําไดยาก
และครูขาดความมั่นใจในการปรับใชการแกปญหาอยางสรางสรรคกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ถาเด็กไดใชวิธีการแกปญหาแลวจุดแข็ง เด็กจะมีการคิดวิเคราะหเพิ่มมากขึ้น สามารถ
แยกแยะปญหาไดดีขึ้น แลวก็นําไปสูการตอบปญหาไดดีขึ้น แตไมแนใจวาเคาจะตรงปญหาที่เราตั้งไว
หรือเปลา เพราะวาเคยสอนอินไควรี่อะคะ เราตองการจุดนี้ก็เด็กเคาก็ไปทั่ว กวาจะไดตองตะลอมๆ ถา
เราเอา CPS มาใหเคาสรางปญหา เคาอาจจะกระจาย แลวเราคอยตะลอมๆเคาเขามาถึงปญหาของเรา
…… (ครู)
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สรุปครูผูรวมวิจัยใหความหมายการแกปญหาอยางสรางสรรควาเปน
การแก ป ญ หาโดยการใช ค วามคิ ด สร า งสรรค ใ นการแก ป ญ หาที่ แ ท จ ริ ง ซึ่ ง การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคมีความสําคัญตอชีวิตประจําวัน ในการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษ ครูมีความเห็นแตกตาง
กันเกี่ยวกับความยากและความเปนไปไดที่จะนําการแกปญหาอยางสรางสรรคมาปรับใชในการสอน
เมื่ อผา นกิ จกรรมการสรา งความรู ที่ ชัด เจนรว มกัน ครูปรับ เปลี่ยนความเห็ นว า สามารถนํา การ
แกปญหาอยางสรางสรรคมาปรับใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได ซึ่งจะเห็นไดอีกวากระบวนการ
กลุมทําใหความคิดเห็นที่แตกตางของครูสอดคลองกัน จนสามารถสรางรูปแบบภาษาซึ่งเปนแนว
ทางการปฏิ บั ติ ร ว มกั น นอกจากนี้ ค รู ไ ด ป รั บ การใช ภ าษาเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคเพื่อใหสื่อถึงการปฏิบัติและสะดวกตอการใชงาน
นักเรียนเห็นวาจุดเดนของการแกปญหาอยางสรางสรรคอยูที่การระบุ
ปญหาที่แทจริง กลาวคือการแกปญหาอยางสรางสรรคมีจุดเดนที่แกปญหาที่สาเหตุหรือตนตอของ
ปญหา ซึ่งจะตองมีการวิเคราะหถึงสาเหตุของสถานการณและความเกี่ยวของกับปญหาอื่น ทําใหรูวา
ตองแกปญหาใดกอน อีกทั้งมีความเปนระเบียบและเปนขั้นตอน ซึ่งนักเรียนระบุอีกวาการแกปญหา
ที่ สาเหตุ ทํา ใหแ กไ ขไดต รงกั บ ตั ว ป ญ หาและย น ระยะเวลาในการแกไข และการแกปญ หาอยา ง
สรางสรรคเปนการเลือกวิธีการแกปญหาจากหลายวิธีการ เมื่อคัดเลือกจะทําใหไดวิธีการแกปญหาที่
ดีที่สุด
จุดเดนของมันคือเปนการแกปญหาที่ดีมาก มันจะแบงขั้นตอนขั้นตอนไป มันมีสถานการณ
นะ แตมันไมนาจะใชปญหาหรอก ... แลวเราหาปญหาที่แทจริงของมัน คือเราหาปญหาที่ตนเหตุไมไดหา
ปญหาที่ปลายเหตุ มันก็เหมือนตนเหตุครับ ถาเราไมแกที่ตนเหตุไปแกที่ปลายเหตุปญหามันก็กลับมาอีก
…… (นักเรียน)

สวนจุดดอยการแกปญหาอยางสรางสรรคคือมีขั้นตอนมาก ทําใหตอง
เสียเวลาในการปฏิบัติและตองใชความคิดมาก ขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคบางอยางที่ไม
จําเปนก็ควรรวมกับขั้นตอนอื่นๆ หรือตัดบางขั้นตอนออก และนักเรียนยังเห็นวาเมื่อใชขั้นตอนการ
แกปญหาอยางสรางสรรคมาแกปญหาที่งายก็จะทําใหปญหานั้นกลายเปนปญหาที่ยากขึ้น เนื่องจาก
ใชขั้นตอนที่ยุงยาก เชนนักเรียนกลาววา “จุดดอยของมันก็คือ ขั้นตอนเยอะมาก มันอาจจะทําให
ปญหาของเราจากงายๆกลายเปนปญหายากๆไปเลยครับ”
นักเรียนเห็นวา การแกปญหาอยางสรางสรรคจําเปนตอชีวิตประจําวัน
และสังคม ในปจจุบันปญหาสังคมยากตอการทําความเขาใจและซับซอนมากยิ่งขึ้น ถาไมแกการ
แก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ป ญ หาในสั ง คมก็ จ ะขยายวงกว า งขึ้ น ถ า ใช วิ ธี ก ารแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคแลวจะชวยแกสถานการณที่เกิดขึ้นไดทั้งปจจุบันและอนาคต แตมีเงื่อนไขวาตองปฏิบัติ
ตามขั้นตอนอยางเครงครัด โดยสิ่งที่สนับสนุนความคิดของนักเรียนคือ การที่นักเรียนไดนําการ
แกปญหาอยางสรางสรรคไปใชในชีวิตประจําวันเชน การลงหอพักสาย หรือการจัดการกับความรูสึก
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คิดถึงบาน และการทํางานสงครู และในการระดมความคิดของนักเรียนพบวา การรับรูความสําคัญ
ของนักเรียนไมเปลี่ยนแปลง เห็นจากแนวคิดและการยกตัวอยางการแกปญหาอยางสรางสรรคของ
นักเรียนทั้งหองมีลักษณะคลายกับการสรุปความคิดจากการสัมภาษณนักเรียนรายบุคคล
อยางเมื่อกอนผมลงหอสาย พอไดเรียนวิธีCPS มันทําใหผมรูวาจริงๆแลวปญหามันเกิดจาก
ที่ผมตื่นสาย แลวเราไมเตรียมตัวกอนดวย มันก็เลยทําใหเราลงหอสาย เราสามารถแกไขปญหาจาก
ตนเหตุกอนได มันก็ชวยไดเยอะครับ.......ครับ เมื่อเรารูวาเราตื่นสาย เราก็ปรับตัวใหตื่นเชาขึ้นแลวจะ
แกปญหาได และตองจัดตารางเรียนไวแตเนิ่นๆ ปญหาที่ผมเปนอยูตอนนี้มันก็เริ่มหายลงไป เพราะวา
ไดเรียนวิธีการแกครับ …… (นักเรียน)

อยางไรก็ตามแมนักเรียนจะเห็นความสําคัญของการแกปญหาอยาง
สรางสรรค แตยังพบวาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนยังไม
ชัดเจน โดยเฉพาะความคิดที่เปนองคประกอบของการแกปญหาอยางสรางสรรค เชนนักเรียนไม
เขาใจความคิดที่ใชในการแกปญหาอยางสรางสรรค และนักเรียนบางสวนยังไมเขาใจลักษณะและ
วัตถุประสงคของการแกปญหาอยางสรางสรรคบางขั้นตอน เชนนักเรียนกลาววา “หนูยังไมคอย
เขาใจตรงนี้คะ ตรงหัวขอ การคิดวิธีการแกปญหาการเลือกวิธีการแกปญหา แลวก็การออกแบบ
กระบวนการยังงงตรงนี้คะ” แตนักเรียนเห็นอีกวาควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการ
แกปญหาอยางสรางสรรค เพื่อนําไปใชในเรื่องการเรียนรูและในชีวิตประจําวัน โดยกิจกรรมการเรียน
การสอนควรหลากหลายและใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมากที่สุด โดยมีบางคนที่กลาววา “ถา
เราเรียนแลวนําขั้นตอนCPSไปใชก็จะสําเร็จครั้งหนึ่ง จากนั้นเราจะสามารถทําใหเรานําไปใชได
เรื่อยๆ”
สรุ ป นั ก เรี ย นเห็ น ว า การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค มี ป ระโยชน ต อ
ตนเองและสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคต และคิดวาสามารถแกปญหาไดจริงถาปฏิบัติตามขั้นตอน
แนวคิดที่สําคัญที่มีตอการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนคือ การแกปญหาอยางสรางสรรค
เนนการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา ซึ่งสาเหตุเหลานี้มีความเกี่ยวพันกับปญหาอื่น หรือที่นักเรียน
เรี ย กว า “ป ญ หาที่ แ ท จ ริ ง ” ถ า นั ก เรี ย นแก ป ญ หาที่ แ ท จ ริ ง แล ว จะทํ า ให แ ก ป ญ หาได ต รงและย น
ระยะเวลาในการแกไข สวนจุดดอยของการแกปญหาอยางสรางสรรคคือ การมีขั้นตอนที่ยุงยาก
การใหความสําคัญกับการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนกับ
ครูมีความสอดคลองกันกลาวคือ ครูและนักเรียนเห็นวาการแกปญหาอยางสรางสรรคมีประโยชนตอ
ชี วิ ต ประจํ า วั น ส ว นความเห็ น ที่ แ ตกต า งกั น คื อ ครู เ ห็ น ว า การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค เ ป น
กระบวนการพัฒนาความคิดระดับสูง แตนักเรียนยังไมรูวาความคิดระดับสูงคืออะไร นอกจากนี้ครู
และนักเรียนเชื่อวา ถานําการแกปญหาอยางสรางสรรคมาแกปญหาจะสามารถแกปญหาได ซึ่ง
นักเรียนเพิ่มเงื่อนไขอีกวาตองปฏิบัติตามขั้นตอน ครูและนักเรียนมีความรูความเขาใจลักษณะและ
ขั้ น ตอนการแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ไ ม ชั ด เจน เนื่ อ งจากเป น แนวคิ ด ใหม เห็ น ได จ ากครู แ ละ
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นักเรียนมีความเขาใจการแกปญหาอยางสรางสรรคนอยหรือคลาดเคลื่อน นักวิจัยตองใชการอธิบาย
และจัดเอกสารเพิ่มเติมให สวนครูมีการพัฒนาความรูความเขาใจการแกปญหาอยางสรางสรรคมาก
ขึ้นในกิจกรรมการพัฒนาความรูที่ชัดเจนรวมกันและจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติ
1.1.2 กิจกรรมและการปฏิบัติ
ครู ไ ม เ คยจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สร า งสรรค โ ดยเฉพาะ แต จั ด กิ จ กรรมตามแผนการจั ด การเรี ย นรู อื่ น ที่ มี กิ จ กรรมคล า ยกั บ การ
แกปญหาอยางสรางสรรคเชน การจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรูหรือ 5e (Inquiry
method) เชน สืบคนขอมูล และนําเสนอผลงาน แตครูเห็นวายังไมใชการแกปญหาอยางสรางสรรค
คือกิจกรรมบางอยางของการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรูที่ไมมีเหมือนการแกปญหาอยาง
สรางสรรคเชน การคิดสรางสรรค รวมถึงมีการสรางและประเมินวิธีการแกปญหาดวยเกณฑหรือ
เงื่อนไขตางๆ และการแกปญหาอยางสรางสรรคมีการเผชิญปญหา อยางไรก็ตามพบวาเมื่อใหครู
อธิบายความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมการเรียนการสอนและขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรค
แลวพบวา ครูสวนใหญไมสามารถอธิบายได
ครู เ ห็ น ว า ควรจะประยุ ก ต ก ารแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ใ ห เ ข า กั บ
กิจกรรมการเรียนการสอนในดานเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู และตองวางแผนการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยเริ่มตนจากแผนการจัดการเรียนรูที่มีอยูเดิม คือการ
สอนแบบวัฏจักรการเรียนรู เพราะมีกิจกรรมบางอยางคลายกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรค ดังที่ครูกลาววา “ใชคะ...ใชรวมกับ 5e เพราะวามีขั้นรวบรวม ขั้นอะไร
เหมือนกัน มีขั้นสมมุติฐานดวยนาจะคลายๆกัน แลวก็เติมประเด็นปญหาไปสรางประเด็นปญหาไป
ใหเคา ตนชั่วโมงคะ การจัดกิจกรรมก็คงเหมือนมีกิจกรรมกลุมกิจกรรมอะไรใหมันหลากหลาย.....
5e นี้หนูก็ลอกเคามา”
ระหวางการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษพบวา ครูไมมีทักษะและความ
เขาใจเกี่ยวกับการประยุกตการแกปญหาอยางสรางสรรคกับกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อครูมีการ
สรางความรูที่ชัดเจนรวมกันและจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติ มีการสนทนาและปรึกษากัน ทําใหลดความ
วิตกกังวลลงและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคเพิ่มขึ้น
ครูสรางแนวทางปฏิบัติรวมกันวา กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรค มี 3 ขั้นคื อ ขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป โดยตองเชื่อมโยงกับขั้นตอนการ
แกปญหาอยางสรางสรรค ดังนั้น ครูจึงนําขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคมาปรับใชในกิจกรรม
การเรียนการสอนไดแก 1) ขั้นนําประกอบดวยขั้นตอนความสําคัญของปญหา การสํารวจขอมูล และ
การระบุปญหา 2) ขั้นสอนประกอบดวย การคิดวิธีการแกปญหา การเลือกวิธีการแกปญหา การ
คาดการณผลกระทบ การประเมินทรัพยากร การออกแบบกระบวนการ และการลงมือปฏิบัติ 3) ขั้น
สรุปประกอบดวย การสรุปและเสนอแนะ
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ครูจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนการแกปญหาอยาง
สรางสรรคดังนี้ 1) ความสําคัญของปญหา ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใหขอมูลและการ
ใชคําถาม 2) การสํารวจขอมูล จะมีการแบงกลุมนักเรียน ถามและบอกแหลงขอมูลของปญหา ให
นักเรียนสํารวจขอมูล บันทึก อภิปราย 3) การระบุปญหา ครูจะใชคําถามเพื่อเชื่อมโยงใหนักเรียนได
รูวัตถุประสงคการเรียนรู 4) การคิดวิธีการแกปญหา จะใชคําถาม แนะนํานักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรม
5) การเลือกวิธีการแกปญหา จะจัดกิจกรรมโดยการดูแลนักเรียน 6) การคาดการณผลกระทบ จะจัด
กิจกรรมโดยการใหใบงานที่ระบุอุปสรรคและปจจัยสนับสนุนการแกปญหา มีการตั้งคําถามและหา
คําตอบ 7) การประเมินทรัพยากร จะใชคําถาม 8) การออกแบบกระบวนการ จะถาม บอกเงื่อนไข
ของกิจกรรมการเรียนการสอน ใหเขียนแผนภูมิ (Flow chart) และนําเสนอใหเพื่อนในกลุมฟง
รวมทั้งปรับกระบวนการทํางานของตน 9) การลงมือปฏิบัติ จะจัดกิจกรรมโดยการสังเกตนักเรียน
ชี้แนะ ตอบปญหา ใชคําถามกับนักเรียน 10) สรุปและเสนอแนะ จะจัดกิจกรรมโดยการการเสริมแรง
การสังเกต และถามนักเรียน การบันทึกกิจกรรมการแกปญหา และสรางแรงจูงใจในการแกปญหาได
11) การวัดและการประเมินผลจะใชการสังเกต แบบประเมิน และการทดสอบ
นอกจากนี้ครูผูรวมวิจัยมีแนวทางการปฏิบัติรวมกันดานการวิจัยวา
ตองการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
โดยตกลงว า ครู จ ะทํ า วิ จั ย เชิ ง ทดลองควบคู กั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ซึ่ ง จะศึ ก ษา
ความคิดสรางสรรคของนักเรียน ดังครูที่กลาววา
ครู เ ห็ น ว า จะร ว มทํ า วิ จั ย จากากรจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรค ... โดยศึกษาคุณลั ก ษณะของนักเรียนที่จ ะเกิดขึ้นจากการพัฒ นาแผนการจัดการเรียนรู
กระบวนการวิจั ย จะใชวิธี ก ารวัดกอ นและหลังการทดลอง และจะทํา การวั ด ความคิดสรางสรรค ต าม
แนวทางของทอเรนซ โดยมีทั้ ง หมด 7 กิ จ กรรม โดยครูทั้ ง สามคนจะออกข อ สอบให เ สร็จ นํา ไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจ และนําไปวัดเด็กนักเรียนภายในสามสัปดาห....(บันทึกการประชุม)

สรุ ปว าครูยังไม เข าใจกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรคอยางชัดเจน แตครูเห็นวามีความจําเปนตองนําการแกปญหาอยางสรางสรรคมาใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสงเสริมใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิด โดยครูวางแนวทาง
ปฏิบัติรวมกันวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคจะใชรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน 3 ขั้นคือ ขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป กิจกรรมการเรียนสอนประกอบดวยการ
ใหขอมูลและใชคําถาม การแบงกลุมนักเรียน การสํารวจขอมูล บันทึก อภิปราย ใหใบงาน ใหเขียน
แผนภูมิ (Flow chart) และนําเสนอใหเพื่อนในกลุมฟง รวมทั้งใหนักเรียนที่ฟงไดนําความรูและผล
การอภิปรายมาปรับกระบวนการทํางานของตน ทั้งนี้ครูตองสังเกตนักเรียน ชี้แนะ ตอบปญหาและ
ติดตามการทํากิจกรรมของนักเรียน รวมถึงมีการเสริมแรง การสังเกต และถามนักเรียนใหสามารถ
ทํากิจกรรม และสรางแรงจูงใจในการแกปญหาได
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นักเรียนเห็นวาที่ผานมาครูไมไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรคที่ชั ดเจนคือ ครูไมไดใหนักเรียนทํากิจกรรมที่เป นการแกปญหาอยาง
สรางสรรค เห็นไดจากครูผูสอนยังไมไดใหนักเรียนวิเคราะหปญหาที่ตองการแก หรือคิดวิธีการ
แกปญหาที่หลากหลาย ครูยังไมไดสงเสริมหรือแนะนําใหนักเรียนแกปญหาอยางเปนขั้นตอน ซึ่ง
นักเรียนเห็นวายังไมคอยชอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผานมา ดังที่นักเรียนกลาววา “ที่ผาน
มายังไมไดเรียนที่เปนCPSเลย เพราะ ครูยังไมไดใหหาปญหาที่แทจริงและคิดหลายๆอยาง คือให
คิดที่ดีที่สุด ซึ่งอาจจะยังไมมีสิ่ง (ความคิด) ที่เปรียบเทียบวาดีกวากันอยางไร”
นักเรียนเห็นวากิจกรรมการเรียนการสอนควรเนนใหนักเรียนเขาใจ
การแกปญหาอยางสรางสรรคที่ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได โดยครูยกตัวอยางกิจกรรมเชน การ
ใหสถานการณตางๆ ใชกระบวนการกลุม สืบคนขอมูล แนะนํานักเรียนแกปญหา ครูควรแนะนํา
ขั้นตอนและกิจกรรมวาใชการแกปญหาอยางสรางสรรคอยางไร และครูตองแนะนําวิธีการคิดใหกับ
นักเรียน ทั้งความคิดที่หลากหลายในการแกปญหา หรือการคิดการประเมินวิธีการแกปญหา
นักเรียนแนะนํากิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนการแกปญหา
อยางสรางสรรคคือ ขั้นเห็นความสําคัญของปญหา นักเรียนตองการเขาใจความสําคัญของปญหา
โดยครู ต อ งเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาที่ เ รี ย นกั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น ไม ต อ งเน น ขั้ น ตอนการแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคมาก เพราะนักเรียนจะนําไปประยุกตใชเอง สวนขั้นตอนการสํารวจขอมูล นักเรียนเห็นวา
ควรใชกระบวนการกลุมในการสืบคนขอมูล ขั้นตอนการระบุปญหา นักเรียนอยากใหครูแนะนําวา
ปญหาที่แทจริงคืออะไร หรืออยากใหครูสอนการสรางแผนภูมิการเกิดปญหาเพื่อจะไดระบุปญหาที่
แทจริงได สวนขั้นตอนการคิดวิธีการแกปญหา นักเรียนเห็นวาครูควรยกปญหาขึ้นมาแลวฝกให
นักเรียนคิดวิธีการแกปญหา ในขณะที่มีบางความเห็นวา ครูอาจจะฝกทักษะที่จําเปนกอน ไดแก
ความคิดสรางสรรค เชนอาจจะยกปากกาขึ้นมาแลวถามนักเรียนวาสามารถนําไปทําอะไรไดบาง แต
นักเรียนไมไดแนะนํากิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการคาดการณ ประเมินงาน และวางแผน
อยางไรเพราะยังไมเขาใจขั้นตอนนี้อยางชัดเจน แตเมื่อไดระดมความคิดนักเรียนเห็นวา ครูควรเขา
มาตรวจแผนการแกปญหาของนักเรียน สวนขั้นตอนการปฏิบัติและการเผชิญปญหา นักเรียนอยาก
ใหครูแนะนําการทํากิจกรรมของนักเรียน
สรุปครูและนักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ที่ผานมายังไมมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคที่ชัดเจน มีแตกิจกรรมอื่นที่
คลายกัน ซึ่งเห็นวาแผนการจัดการเรียนรูแบบอื่นไมมีจุดเนนเหมือนกับกิจกรรมการแกปญหาอยาง
สรางสรรค ครูเห็นวาควรนํากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคมาปรับใช
กับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยจะใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นนํา
ขั้นสอน และขั้นสรุป โดยครูระบุวาจะตองจัดกิจกรรมอยางไร และนักเรียนระบุวานักเรียนควรจะ
ไดรับการจัดกิจกรรมอยางไรและควรไดรับทักษะอะไรบาง
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1.1.3 ความสัมพันธและสังคม
ครูผูเขารวมวิจัยสอนสาระการเรียนรูเคมี ชีวะ และฟสิกส ซึ่งครูสวน
ใหญพักในโรงเรียน เนื่องจากเปนโรงเรียนประจําและมีการรับประทานอาหารรวมกัน ครูบางสวน
และนักเรียนทั้งหมดจะพักอยูในโรงเรียนจนถึงวันหยุดจึงกลับบาน ครูมีเวลาพบกันมากกวาปกติ แต
ความเปนจริงครูสนทนากันบางโอกาสเนื่องจากเวลาสอนไมตรงกัน ครูมีหองพักอยูในหองเดียวกัน
ซึ่งเปนหองพักครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ครูผูรวมวิจัยสามารถคุยกันไดเพราะโตะทํางาน
อยูใ กลกัน ครู สนทนาเกี่ ยวกับ นักเรียนที่สอนวาพฤติกรรมของนักเรียนเปนอยางไร เหมือนกัน
หรือไมเพราะเหตุใด ครูสนทนากับครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกันหรือกลุมสาระเดียวกันแตคนละ
ระดับชั้น ครูบางคนสนทนากับครูที่สอนตางระดับและครูกลุมสาระการเรียนรูอื่น ครูทั้งโรงเรียนมี
เวลาคุยกันเฉพาะเวลารับประทานอาหารเทานั้น เนื่องจากเวลาสอนครูจะอยูคนละตึกกัน และครูไมมี
การสนทนาเรื่องการแกปญหาในการเรียนของนักเรียนวา เมื่อนักเรียนประสบปญหาจะมีวิธีการ
ชวยเหลืออยางไร สรุปไดวาความสัมพันธของครูสวนใหญอยูในระดับเดียวกันหรือกลุมสาระการ
เรียนรูเทานั้น
ก็มีคะ ถาอยูในหมวดเดียวกัน ในระดับชั้นเดียวกันก็จะคุยกันตลอดเวลาวา สอนหองนี้เปน
อยางไงบาง บรรยากาศหองนี้เปนอยางไงบาง สอนแลวไปไดแคไหนอะไรอยางไง เราจะไดรูวาพื้นฐาน
เคาวา บางทีเคาไมตั้งใจเรียนวิชาฟสิกส แตตั้งใจในวิชาชีวะ ตั้งใจเรียนวิชาเคมีก็ได แตวาถาหมวดอื่นก็
ไมคอยไดคุยกันเทาไรคะ เพราะวาวิทยสวนใหญก็อยูที่ตึกนี้อะคะ เพราะวาสวนใหญคงไมคอยไดเดิน
เทาไร …… (ครู)

ครูวางแนวทางการปฏิบัติรวมกันเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางครู
ผูเขารวมวิจัยวา ครูตองมีการสนทนากันเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรค การสอนและวิธีการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการที่ไมเปนทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรู
ระหวางครูผูรวมวิจัย ซึ่งครูจะนําเสนอแนวทางการปฏิบัติรวมกันดานการวิจัยและดานกิจกรรมการ
เรียนการสอนแกหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเพื่อพิจารณาใหคําแนะนําตอไป
สรุปความสัมพันธระหวางครูเกิดขึ้นจากการทํางานและกิจกรรมการ
เรียนการสอน เปนความสัมพันธแบบไมเปนทางการ เรื่องที่ใชเปนสื่อความสัมพันธคือเรื่องเกี่ยวกับ
นั ก เรี ย นและเรื่ อ งการทํ า งาน แต ยั ง ไม พ บเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการแก ป ญ หาของนั ก เรี ย น
โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค มีการกําหนดใหครูผูรวม
วิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องการสอนที่เนนการแกปญหาอยางสรางสรรค และติดตามดูแลนักเรียน
แตใชวิธีที่ไมเปนทางการ และนอกจากนี้ครูยังตองการใหหัวหนากลุมสาระเปนที่ปรึกษา
สภาพความสั มพันธระหว างนักเรี ยนไดแก การเปนผูใหคํ าปรึกษา
และเปนผูรับคําปรึกษาสลับกันไปตามสภาพของแตละคน เนื่องจากเปนโรงเรียนประจํา นักเรียนมี
โอกาสอยูดว ยกันตลอดเวลาในช ว งที่มีเ รียน ชว งพัก และกลางคืน เพราะอยูในหอพักเดีย วกัน
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โดยเฉพาะนั ก เรี ย นในกลุ ม หลั ก สู ต รมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ มี โ อกาสได อ ยู ใ กล ชิ ด กั น เมื่ อ มี ป ญ หา
นักเรียนจะขอคําปรึกษาจากเพื่อนและรุนพี่ บางครั้งมีการปรึกษาพอแมบางแตไมมีการกลาวถึงครู
ปญหาที่พูดคุยกันมีทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องสวนตัว และคําตอบที่นักเรียนไดรับสวนใหญมีลักษณะ
การบอกคําตอบมากกวาการแนะนําวาควรตองปฏิบัติอยางไร หรือคําตอบของเรื่องนี้คืออะไร เชน
นักเรียนกลาววา “เวลามีปญหาเพื่อนในหองจะชวยใหคําปรึกษา บางครั้งเคยแนะนําเพื่อน เชน การ
เรียน ที่อานหนังสือหนักมาก เราก็ไปบอกเพื่อนคนนั้น”
สรุปนักเรียนมีความสัมพันธเอื้อตอกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
นักเรียนจะปรึกษาเพื่อนเมื่อพบปญหา และการใหคําแนะนําจะเปนการบอกวิธีการแกปญหาเลยและ
ยังไมพบความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนเกี่ยวกับการแกปญหาของนักเรียน
สรุปสภาพความสัมพันธระหวางครูและความสัมพันธระหวางนักเรียน
มีสวนคลายกันกลาวคือ ความสัมพันธของครูและของนักเรียนเกิดจากการทํางานและการเรียน ครูใช
เรื่องการทํางานและพฤติกรรมนักเรียนเปนสื่อความสัมพันธ รวมทั้งการมีบรรยากาศหองทํางานอยู
ภายในหองเดียวกัน สวนนักเรียนจะใชปญหาเกี่ยวกับการเรียนและปญหาสวนตัวเปนสื่อกลาง
ความสัมพันธ ซึ่งความสัมพันธของครูและนักเรียนจะเอื้อตอการทํางานและการเรียน แตยังไมพบ
ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนในเรื่องการปรึกษาปญหาการเรียนและปญหาสวนตัวนอกจาก
ตามบทบาทนักเรียนและครู
1.2 การปฏิบัติและการสังเกต
การปฏิบัติและการสังเกตเปนขั้นตอนทีค่ รูนําแนวทางการปฏิบัติรว มกันดาน
การวิจัยและดานกิจกรรมการเรียนการสอนมาปฏิบัติและทําการการสังเกต โดยกิจกรรมมีดังนี้
- การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
- เสนอแผนการจัดการเรียนรูที่ออกแบบใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ตรวจและใหคาํ แนะนํา
การศึกษาตัวอยางการสอนที่ประสบความสําเร็จจากการอบรม ซึ่งผูวิจัย
ไดเชิญครูที่ประสบความสําเร็จในการสอนที่คลายกับการแกปญหาอยางสรางสรรคมาบรรยายใหครู
ผูเขารวมวิจัยฟง มีการถามตอบประเด็นที่สนใจในการสอน การแลกเปลีย่ นระหวางวิทยากรและครู
ผูเขารวมวิจัย สามารถแสดงรายละเอียดแตละองคประกอบดังนี้
1.2.1 ภาษาและวาทกรรม
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ครูใ ชมาตรฐานการเรียนรูเปน
เป า หมายในการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นการสอน มี ก ารกํ า หนดหั ว ขอ ของแผนการจัด การเรีย นรู
เพิ่มเติมจากแนวทางการปฏิบัติรวมกัน กลาวคือ ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยเพิ่มหัวขอ
“มาตรฐานการเรียนรู”/มาตรฐาน ว. 1.1/เนื้อหา” แตบางคนไมไดเขียนหัวขอมาตรฐานการเรียนรูใน
แผนการจัดการเรียนรู โดยใหเหตุผลวา “ใชมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายในการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนเชนเดียวกับครูคนอื่น แตไมไดเขียนลงในแผนการจัดการเรียนรู อีกทั้งในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจะตองมีการวิเคราะหหลักสูตรอยูแลว”
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูของครูสวนใหญสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิบัติรวมกัน แตบางแผนไมสอดคลองกลาวคือ ครูผูวิจัยเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดย
กําหนดใหกิจกรรมการเรียนการสอนมี 3 ขั้นคือ ขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุป แตพบวาครูบางคน
เขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรูไ ม ส อดคล อ งกับ แนวทางการปฏิบั ติร ว มกั นที่ ว างไว คือ บางคนนํ า
แผนการจัดการเรียนรูที่มีอยูเดิมมาใช และยังมีบางแผนที่ใชหัวขอเพิ่มเชน “ขั้นนําเขาสูบทเรียน”,
“ขั้นการเรียนรู” สวนขั้นสรุปยังใชคําเดิม กิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรูสวน
ใหญเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติรวมกันเชน ครูใหขอมูลและตั้งคําถาม การแบงกลุมนักเรียน
การสํารวจขอมูล การบันทึก อภิปราย โดยบทบาทของครูจะดูแลนักเรียน ใหใบงาน นอกจากนี้ครู
ยังออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนเขียนแผนภูมิ (Flow chart) และนําเสนอใหเพื่อน
ในกลุมฟง โดยครูระบุความเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนกับขั้นตอนการแกปญหาอยาง
สรางสรรคดวยเชน “ครูยกตัวอยางและความหมายของพันธะไอออนิกใหนักเรียนฟง...จากนั้นถาม
นักเรียนวาความรูเรื่องใดที่นักเรียนเรียนรูแลว เพียงพอหรือไม อยางไร เพื่อใหนักเรียนกําหนด
หัวขอที่จะศึกษาเพิ่มเติมในสวนที่ยังไมสมบูรณ (ขั้นสํารวจขอมูล)”
ครู ใ ช ภาษาเกี่ยวกับการแกป ญหาอยางสรางสรรคตามที่ ไดรั บการ
ฝกอบรมมาเชน การแกปญหาอยางสรางสรรค ความคิดสรางสรรค การประเมินงาน ซึ่งเมื่อเวลาที่
กลาวถึงขั้นตอนและลักษณะการแกปญหาอยางสรางสรรคจะติดขัด คือตองใชเวลาในการคิดหรือ
กลาวถึงขั้นตอนยังไมถูกตอง และครูบางคนใชภาษาที่มีความใกลเคียงกับขั้นตอนการแกปญหา
อยางสรางสรรค เชน ขอดี-ขอเสีย แทน การคาดการณผลกระทบ
ในการสอนจริง จะตองพัฒนาทักษะการสื่อสารและการตั้งคําถามของ
ครู ก ล า วคื อ ลั ก ษณะคํ า ถามของครู ส ว นใหญ เ ป น คํ า ถามระดั บ พื้ น ฐานคื อ คํ า ถามที่ เ น น ความรู
ความจํา เปนคําถามที่ชี้นําคําตอบหรือมีคําตอบอยูในคําถามอยูแลว ซึ่งบางครั้งนักเรียนก็ยังไม
เขาใจคําถามของครู ทําใหไดรับคําตอบที่อาจจะไมตรงกับความตองการของครู ดังที่มีบันทึกการ
นิเทศวา “การตั้งคําถามของครูยังไมชัดเจนในบางคําถาม เชน การถามคําถามที่มีสองแนวคิด ซึ่ง
นักเรียนจะไมรูวาตองการใหตอบแนวคิดใด” และบางครั้งนักเรียนจะไมเขาใจคําสั่งของครูวาครู
ตองการใหทํากิจกรรมอยางไร
สรุปคือครูใชมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยใช กิจกรรมการเรียนการสอน 3 ขั้น คือขั้นนํา ขั้นสอนและขั้นสรุปและมีบาง
แผนการจัดการเรียนรูที่ไมเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติรวมกัน สวนใหญครูใชภาษาเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนและขั้นตอนการสอนตามแนวทางการปฏิบัติรวมกัน มีการปรับภาษา
เพื่อใหเ กิดความชัดเจนในมุมมองของครู โดยในการเขี ยนแผนการจั ดการเรี ยนรู ครูร ะบุค วาม
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สอดคลองระหวางกิจกรรมการเรียนการสอนกับการแกปญหาอยางสรางสรรคดวยสวนนักเรียนใช
ภาษาที่เกี่ยวของกับการเรียนตามภาษาที่ครูใช
1.2.2 กิจกรรมและการปฏิบัติ
กิจกรรมและการปฏิบัตินี้ผูวิจัย จะนําเสนอ 1) การนําแนวทางการ
ปฏิบัติรวมกันดานกิจกรรมการเรียนการสอนมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู และ2) การนําแผนการ
จัดการเรียนรูมาสอนจริงดังนี้
ลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรูและการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูสวนใหญเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติรวมกัน กลาวคือ ครูเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชหัวขอที่ประกอบดวย ผลการเรียนรู สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน แหลงการ
เรียนรู การวัดและการประเมินผล มีบางแผนการจัดการเรียนรูที่เขียนหัวขออื่นเพิ่มเชน “มาตรฐาน
การเรียนรู” ซึ่งครูใหเหตุผลวา เปนการชี้ใหเห็นถึงเปาหมายการจัดการเรียนรูใหตรงตามหลักสูตร
การศึกษา สวนกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป ครู
ทั้งหมดเขียนกิจกรรมการเรียนการสอนเปนขอๆ และระบุความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนการ
สอนกับขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยทําเครื่องหมายวงเล็บขั้นตอนการแกปญหาอยาง
สรางสรรคหลังกิจกรรมการเรียนการสอน แตพบวา มีครูเพียงคนเดียวที่ระบุความสอดคลองระหวาง
กิจกรรมการเรียนการสอนกับขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคครบทุกกิจกรรม สวนครูคนอื่น
ระบุขั้นเพียงขั้นนําเทานั้น และมีบางแผนการจัดการเรียนรูที่ไมไดเขียนรูปแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวทางการปฏิบัติรวมกัน แตใชรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรูแบบ 5 ขั้น
แทน สวนใหญครูจะจัดกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติรวมกันเชน ยกตัวอยางหรือสถานการณที่
เปนปญหา ใหนักเรียนตั้งคําถามตอสถานการณ การศึกษาคนควา การบันทึก การอภิปราย การ
แบงกลุม การนําเสนอ นอกจากนั้นบางขั้นตอนครูเขียนกิจกรรมการแกปญหาอยางสรางสรรค
โดยตรง เชน “ครูใหนักเรียนชวยกันคิดวิธีแกปญหา” “ครูใหนักเรียนปฏิบัติตามแผน” เปนตน แต
อยางไรก็ตาม แมครูจะเขียนขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สื่อถึงการแกปญหาอยาง
สรางสรรคแลว แตการกําหนดบทบาทของครูและนักเรียนยังไมชัดเจนกลาวคือ ครูไมไดกําหนดวา
แตละขั้นตอนครูมีบทบาทอยางไรจึงจะทําใหนักเรียนไดดําเนินกิจกรรม แตบางแผนครูกําหนด
บทบาทของครูและนักเรียนไดชัดเจน ขั้นตอนการสรุปครูไดออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนไดนําเสนอ
ผลการทดลองหรือการคนควา แตยังไมมีการใหนักเรียนไดอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู จากนั้นครูจะ
อธิบายเนื้อหาและกระบวนการทํางานเพิ่มเติม สวนการวัดและประเมิน ครูจะวัดและประเมินความรู
และกระบวนการกลุมของนักเรียน แตยังขาดการประเมินทั กษะการแกปญหาอยางสรางสรรค
สําหรับเกณฑการประเมินนักเรียนมีทั้งที่ระบุไดชัดเจนและไมชัดเจน เชน เกณฑการทํากิจกรรม
กลุม ซึ่งพบวาการระบุพฤติกรรมของนักเรียนที่จะประเมินยังไมชัดเจนวาพฤติกรรมที่ประเมินควร
ตองประกอบดวยพฤติกรรมยอยอะไรบางและใหคะแนนอยางไร
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เมื่อครูผูรวมวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูไปใช ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูทักทายนักเรียนและถามเกี่ยวกับการเขาชั้นเรียนของนักเรียน ครูบางคนใชวิธีขานชื่อ ครูบางคน
ใชวิธีการถามเกี่ยวกับคนที่ไมมา โดยคนที่ไมมาครูจะถามสาเหตุจากนักเรียนที่มาวาติดธุระหรือไม
สบายอยางไร
จากนั้ นครูก็ดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูเชน ยกตัว อยาง
สถานการณแลวใหนักเรียนสังเกตวานักเรียนเห็นอะไรจากสิ่งที่ครูกําหนดให และใหนักเรียนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานการณ
นัก เรี ยนตองไดรับการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู บางประการคือ
นักเรียนมีทักษะการสังเกตนอย เห็นไดจากการที่นักเรียนกลับไปดูตัวอยางหรือสถานการณหลาย
ครั้งในชวงที่มีการตั้งคําถาม รวมถึงทักษะการอธิบายรายละเอียดจากการสังเกตของนักเรียนที่มี
นอย นักเรียนตองดูรายละเอียดของตัวอยางและอธิบายหลายครั้งสมาชิกในกลุมจึงจะเขาใจ บาง
กลุมนักเรียนชวยกันสังเกต แตนักเรียนไมไดแสดงความคิดเห็นและอภิปรายการนําเสนอของเพื่อน
ทั้งนี้นักเรียนใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนเปนอยางดี เชนมีบันทึกการนิเทศวา “ขั้น
สรุป ครูน าจะใหแต ละกลุมไดอภิ ปราย หรือใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ วิธีการนําเสนอ หรื อวิธี การ
ออกแบบของแตละกลุมเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติม”
กิจกรรมไมเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู เนื่องจากมีเวลานอย คือ
กอนการสอนนักเรียนมีกิจกรรมอื่นซึ่งเลยเวลาคอนขางมาก บางหองเรียนครูไดรวบรัดขั้นตอนการ
ทําความเขาใจกับปญหาโดยบอกคําตอบใหแกนักเรียนเลย ทําใหนักเรียนไมไดใชทักษะการคิด การ
สังเกต และการนําเสนอ
ในขั้นสอน ครูฝกความคิดสรางสรรคใหกับนักเรียนโดยการใหนักเรียน
ตั้งคําถามเพื่อศึกษารายละเอียดสถานการณดวยตนเอง ซึ่งพบวามิติการตั้งคําถามของนักเรียนยังมี
นอย คือนักเรียนตั้งคําถามตอสถานการณไมหลากหลาย เชน ทําไมวงกลม 2 อัน (อะตอม) จึงมา
ชนกัน หรื ออะตอม 2 ตั วมาชนกันเพราะอะไร และไมพบคําถามในมิติอื่นๆ จากนั้นครูทบทวน
ความรูใหนักเรียน และใหนักเรียนคิดวิธีการแกปญหาวา จะคนหาคําตอบของคําถามไดอยางไร ซึ่ง
วัตถุประสงคการเรียนในครั้งนี้คือ การคนควาความรูจากแหลงการเรียนรู ทําใหทุกคนตอบคลายกัน
คือการอานจากหนังสือ เพราะครูมีแหลงขอมูลที่เปนหนังสือหนังสือเพียงอยางเดียว และพบวา แม
นักเรียนจะมีหนังสือใหสืบคนหลายเลม แตในกิจกรรมกลุม นักเรียนศึกษาขอมูลจากหนังสือเพียง
เลมเดียวเทานั้น
ครูไดเตรียมหนังสือมาใหนักเรียนหลายเลม แตนักเรียนหลายกลุมจะศึกษาจากหนังสือ
เพียงเลมเดียว ซึ่งไมสอดคลองกับแผนที่ออกแบบไว อาจเนื่องมาจากมีเวลานอย อาจแกไขโดยการให
แตละกลุมคนควาเพียงเลมเดียวแลวนําเสนอใหในชั้นเรียนเห็นความแตกตางของแนวคิด …… (ผู
นิเทศ)
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นักเรียนไมไดวางเปาหมายวา เมื่อสืบคนขอมูลแลวนักเรียนตองการ
บรรลุวัตถุประสงคอยางไรบาง ดังนั้นในการปฏิบัติตามแผนนักเรียนยังไมไดเปรียบเทียบการปฏิบัติ
กั บ เป า หมาย และส ว นใหญ นั ก เรี ย นสื บ ค น ข อ มู ล ตามวิ ธี ที่ แ ก ป ญ หาเลย โดยไม ไ ด ว างแผนว า
ขั้นตอนการแกปญหาประกอบดวยกิจกรรมอะไรบาง บางหองเรียนครูใหนักเรียนวางแผนแกปญหา
และนําเสนอพบวา นักเรียนนําเสนอแผนการแกปญหาไดดี
ระหวางกิจกรรมครูติดตามการทํากิจกรรมของนักเรียน ครูบางคนถาม
แนะนํา และบอกให นัก เรียนระลึ กถึงบริบ ท เงื่อนไข และขอจํ ากัดของกิ จกรรม เชน เวลา หรือ
ขอตกลงของหองเรียน แตครูบางคนไมเขาไปถามและใหคําแนะนํา และพบวาการสื่อสารระหวางครู
กับนักเรียนบางอยางไมตรงกัน รวมถึงในขณะนักเรียนนําเสนอผลงาน นักเรียนกลุมอื่นไมคอยให
ความสนใจการนําเสนอเนื่องจากตองทํางานในกลุมตน สงผลใหนักเรียนไมไดแสดงความคิดเห็น
และอภิปราย ระหวางการนําเสนอ ครูใหความสนใจกับการนําเสนอของนักเรียนนอยและไมใหขอมูล
ทําใหนักเรียนไมรูผลการทํางานของตนวาตองปรับปรุงแกไขอยางไร
ขั้นสรุป สวนใหญครูสรุปแทนนักเรียน ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการ
สรุปคอนขางนอย สวนที่นักเรียนสรุปเองครูใหทําเปนการบานเนื่องจากเวลาไมเพียงพอ ซึ่งนักเรียน
ที่มีเวลาสรุปนั้นครูจะอธิบายเพิ่มเติมดวย แตยังไมมีการสรุปกระบวนการทํางานหรือกระบวนการ
แกปญหาอยางสรางสรรค ในการประเมินนักเรียนครูจะประเมินความรูและกระบวนการกลุม ครูยัง
ไมประเมินทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียน รวมถึงครูยังไมมั่นใจในความสามารถใน
การประเมินการเรียนรูของตนเองและเพื่อนของนักเรียน และพบอีกวาครูใชสื่อในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีลักษณะคลายกันเชน ใบความรู ใบงาน และหนังสือ
สรุปครูเ ขียนแผนการจั ดการเรียนรูไม ครบตามแนวทางการปฏิบัติ
รวมกัน ซึ่งประกอบดวยผลการเรียนรู สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน แหลงการเรียนรู การวัดและ
การประเมินผล โดยที่กิจกรรมการเรียนการสอนมี 3 ขั้นคือขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป ซึ่งครูทั้งหมด
เขียนกิจกรรมการเรียนการสอนเปนขอๆ และบางกิจกรรมครูระบุความสอดคลองของกิจกรรมการ
เรียนการสอนกับขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรค สวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรวมกัน แตแตกตางกันเล็กนอยตามเนื้อหาวิชาของครูแตละคน ครู
ออกแบบใหนักเรียนไดนําเสนอผลการทดลอง ศึกษาคนควา ครูจะอธิบายเนื้อหาและกระบวนการ
ทํางานเพิ่มเติม คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ครูจะวัดและ
ประเมินความรูของนักเรียนหลายวิธี แตยังขาดการประเมินทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค โดย
เกณฑการประเมินนักเรียนมีทั้งที่ระบุไดชัดเจนและไมชัดเจน
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนส ว นใหญ ส อดคล อ งกั บ แผนการจั ด การ
เรียนรูและแนวทางการปฏิบัติรวมกัน ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอนขางเหมือนกัน แตตางกัน
ที่รายละเอียดของแตละวิชา รวมถึงลําดับกิจกรรม ครูทักทายนักเรียนและยกตัวอยางสถานการณให
นักเรียนสังเกต จากนั้นจึงใหนักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานการณ ครูเปนผูบอก
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ความรูใหนักเรียนเปนสวนใหญแทนการใหนักเรียนคนหาความรูดวยตนเอง และพบวาบางกิจกรรม
ไมไดเปนไปตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เนื่องจากเนื่องจากเวลาที่ไมพอ นอกจากนั้น
ครูใหนักเรียนไดฝกความคิดสรางสรรคโดยการใหคิดวิธีการแกไขปญหา การใหนักเรียนตั้งคําถาม
การยกตัวอยางสถานการณ การศึกษาคนควา การนําเสนอ ครูใชคําถามเปนตัวกระตุนกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยคําถามสวนใหญเปนคําถามระดับพื้นฐาน กิจกรรมการเรียนการสอนยังขาดการ
ประเมินทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค และนักเรียนยังขาดการมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น อภิปรายในการนําเสนอกระบวนการและเนื้อหา รวมทั้งการที่นักเรียนไมไดทํากิจกรรมตาม
ขั้นตอนดวย
1.2.3 ความสัมพันธและสังคม
ในระหวางการเขียนแผนการจั ดการเรี ยนรู ครูสนทนากันเกี่ย วกับ
กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู เนื่องจากเปนรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหม และเปน
ระยะแรกของการทดลองใช ครูจึงวิตกวาอาจจะเขียนแผนการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดไมดี ครูมีโอกาสสนทนากับครูคนอื่นดวย ซึ่งมีทั้งสวนที่ใหกําลังใจวาเปนโอกาสที่จะได
เรียนรูและพัฒนานักเรียนกับตนเองไปพรอมกัน แตบางความเห็นบอกวาจะตองเหนื่อยมากกวาครู
คนอื่น เชนตองเขียนแผนการจัดการเรียนรูเพิ่ม
นักเรียนมีความสัมพันธคอนขางดีสามารถทํางานรวมกันไดดี เห็นจาก
การที่นักเรียนพูดคุยกันระหวางกลุม และในการแบงกลุม นักเรียนสามารถเขาไดทุกกลุมโดยไมมี
พฤติกรรมวาไมอยากเขากลุม หรือไมตองการใหเพื่อนเขากลุมดวย
ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับครูเอื้อตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลาวคือ เมื่อไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมกลุมแลวนักเรียนจะ
แบงกลุมกันอยางลงตัว และแบงหนาที่การทํางานของแตละคนเชน คนที่สืบคนจะสรุปใหเพื่อนฟง
และอีกคนทําหนาที่บันทึก รวมถึงการไดรับหนาที่ใหนําเสนอผลการทํากิจกรรมหรือการคนควาของ
กลุม สวนบางหองเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน
ที่ดีเชน การที่ครูเรียกชื่อเลน พูดหยอกลอกับนักเรียน แตครูทั้งหมดยังไมจัดกิจกรรมใหนักเรียนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม
สรุ ป ครู ที่ เ ข า ร ว มวิ จั ย มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ในเรื่ อ งงาน และมี
ความสัมพันธกับครูในกลุมสาระการเรียนรูดวย นักเรียนความสัมพันธคอนขางดี เอื้อตอกิจกรรมการ
เรียนการสอน แตพ บวาการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนยังไมไดส งเสริมใหเ กิดความสั มพั นธ
ระหวางนักเรียนเทาที่ควร รวมถึงความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนดวย
ความสัมพันธระหวางวาทกรรมและการปฏิบัติในการวิจัยวงรอบที่หนึ่ง ผูวิจัย
นําเสนอ 2 ประเด็นคือ 1) แนวทางการปฏิบัติรวมกันดานกิจกรรมการเรียนการสอนกับการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูในชวงการปฏิบัติและการสังเกต และ 2) การวางแผนการจัดการเรียนรูกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
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1) ความสัมพันธระหวางแนวทางการปฏิบัติรวมกันกับการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูความสอดคลองกันกลาวคือ ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปน 3 ขั้นคือขั้นนํา
ขั้นสอน และขั้นสรุป โดยครูกําหนดขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคเชน ขั้นนําประกอบดวย
ความสําคัญของปญหา การสํารวจขอมูล และการระบุปญหา อยางไรก็ตาม ครูเขียนขั้นตอนการ
แกปญหาอยางสรางสรรคตอทายกิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะขั้นนําเทานั้น ครูบางคนไมได
เขียนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวทางการปฏิบัติรวมกัน แตนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรูหรือ 5E มาใช ซึ่งครูใหเหตุผลวานํามาจากแผนการจัดการเรียนรูเดิม
ที่เคยใช ซึ่งพบวากิจกรรมการเรียนการสอนยังไมเชื่อมโยงกับการแกปญหาอยางสรางสรรค แต
อยางไรก็ตามครูไดเขียนแผนการจัดการเรียนรูใหม เนื่องจากตองการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ตามรูปแบบ และบทบาทของครูและนักเรียนบางกิจกรรมไมชัดเจนวาครูและนักเรียนตองทําอยางไร
2) ความสัมพันธระหวางแผนการจัดการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูพบวา ครูจะสอนตามแผนการจัดการเรียนรูในขั้นความสําคัญของปญหา การสํารวจ
ขอมูล และการระบุปญหา และนักเรียนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนอยาง
ดี ขั้นนําครูจะใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาก เนื่องมาจากทักษะการระดมความคิด
และการอภิปรายของนักเรียนยังมีนอย เวลาของกิจกรรมขั้นสอนและขั้นสรุปจึงไมเพียงพอ จึงไมได
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางอยาง รวมถึงการไมบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูบางขอดวย และ
พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนยังไมเปนตามที่วางแผนการจัดการเรียนรู เชน การ
นําเสนอ การอภิปราย การกํากับตนเอง และการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน สวนขั้นตอนอื่นๆครู
จะสอนไมทัน
วงรอบที่ 2
กิจกรรมการวิจัยวงรอบที่สองเกิดจากพฤติ กรรมการเรียนการสอนของครูและ
นั ก เรี ย นในการวิ จั ย วงรอบที่ ห นึ่ ง ต อ งได รั บ การพั ฒ นาตามความเห็ น ของครู แ ละนั ก เรี ย นเช น
แผนการจัดการเรียนรูที่ยังไมสื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค กิจกรรมการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียนที่ยังไมบรรลุวัตถุประสงค และการสอนของครูที่ยังไมเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู เปน
ตน
2.1 การปฏิบัติการเชิงวิพากษ
กิจกรรมการวิจัยวงรอบนี้เหมือนกับการปฏิบัติการเชิงวิพากษในการวิจัย
วงรอบที่หนึ่ง คือ
- ครู 3 คน สะทอนและสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคระดับบุคคล
- นักเรียน 6 คนสะทอนและวางแนวทางเกี่ยวกับกิจกรรมเรียนการสอนใน
การวิจัยวงรอบที่หนึ่ง รวมถึงการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนชอบหรือไมชอบ
พรอมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ
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- ครูสรางความรูที่ชัดเจนรวมกันและจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติ โดยการระดม
ความคิด เพื่ อสะท อ นความคิ ด เห็ นที่ มี ต อทฤษฎี บ ทเชิ งวิ พ ากษ ข องครู แ ต ล ะคนในระดั บ กลุ ม ใน
กิจกรรมการสรางความเขาใจอยางถองแท และการสรางแนวทางการปฏิบัติรวมกันดานการวิจัยและ
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชขอสรุปจากการระดมสมองของนักเรียนและการสัมภาษณครู
เปนขอมูลประกอบการสรางแนวทางการปฏิบัติรวมกัน โดยผูวิจัยจะขอนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลตามองคประกอบการวิจัยปฏิบัติการดังนี้
2.1.1 ภาษาและวาทกรรม
ครูใหความหมายการแกปญหาอยางสรางสรรคเชนเดียวกับในการ
วิจัยวงรอบที่หนึ่งคือ เปนขั้นตอนการแกปญหาที่ใชความคิดสรางสรรคในการแกปญหาที่แทจริง
ครู มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ขั้ น ตอนการแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค
เชนเดียวกับในการวิจัยวงรอบที่หนึ่งคือ ขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคมีความเหมาะสม ควร
มีครบโดยไมตองสลับขั้นตอน ระหวางการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษครูไดรับขอมูลจากนักเรียนวา
นาจะมีการตัดหรือสลับขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคเชน สลับระหวางขั้นตอนการออกแบบ
กระบวนการและขั้นการประเมินทรัพยากร โดยนักเรียนใหเหตุผลวาตองออกแบบกระบวนการกอน
แล ว พิจ ารณาวา แต ล ะขั้ นตอนจะใชท รัพ ยากรอะไร แต ค รู มีค วามคิ ด เห็ นว า การแกป ญ หาอย า ง
สรางสรรคไมจําเปนตองสลับขั้นตอน เพราะแตละขั้นตอนมีความเหมาะสมและสอดคลองกันแลว ใน
กรณีขั้นการออกแบบกระบวนการและขั้นประเมินทรัพยากร ครูใหความเห็นวาการแกปญหาตอง
พิจารณาวามีทรัพยากรอะไรกอนแลวจึงออกแบบกระบวนการเพราะจะตองออกแบบกิจกรรมการ
แกปญหาภายใต ขอจํากัด บริบทหรือเงื่อนไขที่มีอยู ถาคงไวเปนขั้นตอนอยางเดิมจะเขาใจงาย
โดยเฉพาะการคิดวิธีแกปญหาเปนวิธีการฝกความคิดสรางสรรคของนักเรียนไดอยางดี เห็นไดจากที่
ครูนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลวสามารถทําใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคของการ
เรียนได เชนครูกลาววา “มันเปนขั้นตอนของมันอยูแลว เราตองดูวาของเรามันมีอะไรอยูบาง....ถา
เราวางแผนแลวไมทราบวามีอะไรที่ใชไดบางก็จะลําบากตองเหนื่อยไปหาของอีก หรือบางทีเรา
อาจจะหาอุปกรณที่จะนํามาใชไมได ตองเอาจากสิ่งที่มีอยู” ซึ่งครูตกลงรวมกันวา จะทําความเขาใจ
กับนักเรียนเรื่องขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคอีกครั้ง
ครูผูรวมวิจัยเปลี่ยนแปลงภาษาเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรค
เพื่อใหเขาใจงายไดแก จาก “ความสําคัญของปญหา” เปลี่ยนเปน “เห็นความสําคัญของปญหา” “การ
สํารวจขอมูล” เปลี่ยนเปน “สํารวจสาเหตุของปญหา” “การระบุปญหา” เปลี่ยนเปน “การเลือกปญหา”
“การออกแบบกระบวนการ” เปลี่ยนเปน การวางแผน” และเปลี่ยนกลับจาก “สรุปและเสนอแนะ” เปน
“การเผชิญปญหา” เหมือนเดิม สวนขั้นตอนอื่นยังใชคําเดิม นอกจากนั้นในการระบุขั้นตอนการ
แกปญหาอยางสรางสรรคครูมีแนวคิดวา ครูจะนึกถึงภาษาที่สอดคลองกับกิจกรรมและคํานึงถึงเวลา
นําไปใชสอนนักเรียนเพื่อดูวา นักเรียนมีความเขาใจในขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคหรือไม
อยางไร รวมถึงความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวย ดังมีคํากลาววา “ถาทําความ
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เขาใจกับปญหา เด็กนักเรียนจะเขาใจยาก เวลาจะนําไปใชสอนเด็ก เด็กตองทําความเขาใจทีละ
ปญหา เด็กจะนึกไมออกวามันคืออะไร เขาใจยากขึ้น”
ครูเห็นวาการแกปญหาอยางสรางสรรคเปนการฝกความคิดสรางสรรค
ใหกับนักเรียน สามารถทําครูใหเปลี่ยนความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาไดในบางสวน และทําใหมี
ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคกิจกรรมการ
เรียนการสอนไดกลาวคือ
1. ครู ร ะบุ ว า ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาวิ ช าที่ ใ ช ส อนมี ทั้ ง
เปลี่ยนแปลงและไมเปลี่ยนแปลงกลาวคือ ครูที่ระบุวามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเพิ่มขึ้น
เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนอภิปรายและยกตัวอยางประกอบเนื้อหาไดดี
ครูจึงนําเนื้อหาและประเด็นการอธิบายรวมทั้งการยกตัวอยางของนักเรียนมาปรับใช และครูระบุวา
การอธิ บ ายและตั ว อย า งของนั ก เรี ย นทํ า ให ค รู ส ามารถอธิ บ ายเนื้ อ หาได เ พิ่ ม ขึ้ น มี ตั ว อย า ง
ประกอบการอธิบายใหนักเรียนฟงมากขึ้น สวนครูที่ความรูความเขาใจดานเนื้อหาไมเปลี่ยนแปลงให
เหตุผลวา เนื้อหาในการสอนที่ใ นการวิจัยวงรอบนี้ไมลึกเทาที่ควร ความรูเ กี่ยวกับเนื้อหาจึงไม
เปลี่ยนแปลง
2. ครูเห็นวาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเปลี่ยนแปลงดีขึ้น ครูยกตัวอยางวา ในการสอนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของปญหา ครูมี
ความรูความเขาใจและมั่นใจในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกอนการวิจัยวงรอบที่หนึ่ง ครูมีความ
สงสัยและไมมั่นใจวาจะจัดกิจกรรมอยางไรใหนักเรียนเห็นความสําคัญของปญหา จะประยุกตการ
แกปญหาอยางสรางสรรคในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร เมื่อครูไดสอนในสถานการณจริง พบ
ปญหาและอุปสรรค และไดสะทอนความคิดและประชุมกลุมกับครูดวยกัน มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด
ประสบการณสอน ทําใหครูเขาใจและมั่นใจการประยุกตการแกปญหาอยางสรางสรรคในกิจกรรม
การเรียนการสอนมากขึ้น รูวาควรจัดกิจกรรมอยางไรที่ทําใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรู
รวมถึงครูรูจักแหลงขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น นอกจากนี้นักเรียนไดสืบคน
ขอมูลและครูมีทักษะการสืบคนขอมูล โดยครูจะตั้งคําถามใหมๆเพื่อกระตุนใหนักเรียนสืบคนขอมูล
และนักเรียนบอกแหลงขอมูลไดมากขึ้น
3. สวนใหญความรูความเขาใจการจัดกิจกรรมใหนักเรียนเลือกวิธีการ
แกปญหา การคาดการณผลกระทบ การออกแบบกระบวนการ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การ
สรุปและเสนอแนะไมมีการเปลี่ยนแปลง สวนหนึ่งครูอาจจัดการสอนไดไมเต็มที่เชน การที่นักเรียน
ตอบคํ า ถามไม ไ ด ค รู ก็จ ะบอกคํ า ตอบกับ นัก เรียนทั นที รวมถึ ง การที่นั ก เรี ย นออกแบบแผนการ
แกปญหา แตครูไมใหนักเรียนไดอภิปรายและเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม และนักเรียนไมไดรับขอมูล
ยอนกลับและครูบางคนไมสอบถามเหตุผลของนักเรียนถึงที่มาของคําตอบ และที่สําคัญคือ เวลาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเพียงพอ
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4. ครู ป ระเมิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนว า สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและไมบรรลุวัตถุประสงคกลาวคือ ครูบางคนประเมินวากิจกรรมการเรียนการสอนไม
ประสบความสําเร็จ เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนและผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค หรือนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคไมครบทุกขอ รวมถึงการที่ครูมีทักษะการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคนอย สวนครูที่ระบุวาการจัดกิจกรรมประสบ
ความสําเร็จ เพราะนักเรียนตอบคําถามไดถูกตองและใชคําถามไดมากขึ้น และนักเรียนไดรับการ
พัฒนาทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค สวนครูที่มีความคิดเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนประสบความสํ า เร็จในระดับ หนึ่ งให เหตุผ ลวา “นั ก เรีย นบรรลุวัต ถุป ระสงคก ารเรีย นรู แต ก ารตั้ ง
วัตถุประสงคในแผนการสอนไมชัดเจนถาจะสอนตอไปตองปรับใหชัดเจนกวานี้” สวนทักษะการตั้งคําถามของ
ครูและการสงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามยังมีนอย รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนไมเปนไปตาม
ความคาดหวัง โดยเห็นจากพฤติกรรมการเรียนรูและความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาของนักเรียน
ยังมีนอย นอกจากนี้การสอนของครูยังไมครบตามแผนการจัดการเรียนรูที่วางไว รวมถึงทักษะการ
วางแผนการจัดการเรียนรูและการตั้งคําถามของครูยังมีนอย
ครู ผู เ ข ารว มวิจัย ใชก ารปฏิบัติ การเชิงวิ พ ากษเ ปน เครื่องมื อ ในการ
เรียนรูและปรับเปลี่ยนแนวคิดกลาวคือ ในการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษ ครูระบุวาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ยากที่สุดไดแกขั้นตอนความสําคัญของปญหา การสํารวจขอมูล และการระบุ
ปญหา เนื่องจากครูยังไมเขาใจลักษณะทั้ง 3 ขั้นตอนนี้อยางชัดเจน พอถึงกิจกรรมการสรางความรูที่
ชัดเจนรวมกันและการจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติ ครูไดนําเสนอสภาพและปญหาการสอนของตนเองและ
แลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน ครูที่ประสบความสําเร็จจะอธิบายและใหคําแนะนําแกครูที่ประสบ
ปญหา โดยการยกตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอนเชน การสอนวิชาเคมีที่ประสบความสําเร็จนั้น
พบวาสถานการณที่ใหนักเรียนตองแสดงถึงปญหาอยางชัดเจน นักเรียนตองศึกษาสถานการณนั้น
ใหรอบดาน จะตองสรางคําถามเพื่อทําความเขาใจกับสถานการณ ในขณะที่ครูตองถามนักเรียน ครู
ตองสังเกตวา นักเรียนยังขาดการศึกษาสถานการณในดานใดบาง ครูตองใหขอมูลยอนกลับแก
นักเรียน และเพิ่มเติมขอมูลหรือเนื้อหาเพื่อใหนักเรียนไดใชเปนพื้นฐานเชื่อมโยงกับสถานการณและ
ความรูใหมดวย ครูตองใหนักเรียนมองถึงสาเหตุของสถานการณ และผลกระทบ จากนั้นก็จะให
นักเรียนไดระบุปญหาที่แทจริงจากสถานการณนั้นวา อะไรเปนสิ่งที่เขาตองการบรรลุหรือแกไข โดย
เมื่อจะทําการแกไขตองบอกไดวา เมื่อปญหาไดรับการแกไขไดแลวหรือวัตถุประสงคไดบรรลุแลว จะ
เกิดอะไรขึ้นบางกับตัวนักเรียน ซึ่งทําใหครูที่มีปญหาในการจัดกิจกรรมในขั้นดังกลาวไดทราบวิธีการ
จัดกิจกรรมมากขึ้น รวมถึงการปรับความคิดวาสามารถจัดกิจกรรมใหประสบความสําเร็จได
การหาสาเหตุของปญหานาจะเขาใจกวา เพราะวา ตอนที่สอนเรื่องพันธะไอออนิกก็จะให
เด็กดูสถานการณการเกิดปฏิกิริยาระหวางโซเดียมและแกสคลอรีน มันก็จะเกิดปฏิกิริยากลายเปน
ของแข็ง ในภาพจะซูมลักษณะการเกิดโมเลกุล..(กลาวลักษณะ)..เด็กจะเห็นขั้นตอนแลวเด็กจะตอง
คําถามตางๆนานา เชนทําไมจึงเกิดประกายไฟ ทําไมถึงรวมกัน มันก็จะเห็นโครงสราง..เด็กจะตั้ง
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คําถามโดยที่เด็ก เออ ทําไมอะตอมจึงใหญขึ้น พอมาถึงการสํารวจขอมูลครูก็ตอที่วา อาวตรงนี้จาก
ตรงที่มีการตั้งคําถามมา นักเรียนคิดวามีจุดใดที่ขาด....จะมีการใหความรูเรื่องกฏออกเตทเพิ่มเขาไป
....เพราะยังขาดความรูที่จะเชื่อมโยงและยังคิดไมถึง..ยังขาดปญหาอะไรอีกเพื่อเชื่อมโยงปญหาเขาสู
กระบวนการเรียน..จะเห็นไดชัดเจนวาเขาเลือกปญหาที่แทจริง ตรงไหนจะเปนประเด็นสําคัญของการ
เกิดพันธะไอออนิก …(ครู)

ครูมีจุดเนนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกตางกัน คือครูบาง
คนยึดกิจกรรมการแกปญหาอยางสรางสรรคเปนหลัก เวลาสอนจะคํานึงวาสอนถึงกิจกรรมใดแลว
ซึ่งบางครั้งพบวาทําใหสอนไมทันเวลาเนื่องจากตองพะวงกับกิจกรรมตามขั้นตอนตางๆ ขณะที่ครู
บางคนจะพิจารณาเนื้อหาที่เรียนเปนหลัก เพราะเห็นวาการสอนตองอิงเนื้อหาของวิชาที่สอน เมื่อครู
สรางความรูที่ชัดเจนรวมกันจึงสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคจะตองเนนทั้งเนื้อหาและกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค เชนการที่ครูกลาววา “มัน
คอนขางจะตาม Step ที่วางไว คือไมตองไปพะวงอยูกับขั้นตอน แตจะใหไปตามที่เรากําหนดใหได
จะมีการสะกิดนักเรียน จะดูภาพรวมจะดู Concept มากกวา” และยังกลาวอีกวา “ทั้ง 10 ขั้นเยอะ
มาก ทําไมไดหรอก พยายามจะสอนตาม Step แตพะวงอยูกับขั้นตอนทั้ง 10 ทําไดไมเต็มที่ เพราะ
ยังไมมั่นใจ เพราะมันเยอะมากๆ ความจําหนูสั้นเพียง 3 ขั้นพอ (หัวเราะ)”
สรุปแลวครูปรับเปลี่ยนภาษาเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรค
เพื่อใหสะดวกตอการใชงาน โดยยึดกระบวนการเรียนรูและความเขาใจของนักเรียนเปนหลัก ครูเห็น
วาหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว ทําใหครูเขาใจกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรคดีขึ้น คือเขาใจกิจกรรมการสอน และการแกปญหาอยางสรางสรรคมากขึ้น
รวมถึงการที่นักเรียนไดพัฒนาทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรคดวย แตการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในการวิจัยวงรอบนี้ตองไดรับการพัฒนาอีกคือกิจกรรมการเรียนการสอนไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร ในดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนยังไมมีความสอดคลองระหวางเนื้อหากับ
การแกปญหาอยางสรางสรรค รวมถึงตองพัฒนาทักษะบางประการของครูเชน การใชคําถามเพื่อ
กระตุนความคิดของนักเรียน การใหขอมูลยอนกลับ
นักเรียนใหความหมายการแกปญหาอยางสรางสรรคเชนเดียวกับการ
วิจัยวงรอบที่หนึ่งคือ การแกปญหาอยางสรางสรรคเปนการแกปญหาที่แทจริง ดวยการเลือกวิธีแกไข
จากวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย และนักเรียนไดเพิ่มความหมายของการแกปญหาอยางสรางสรรค
อีก 1 อยางคือมีความเปนขั้นตอนและเปนระบบ
นักเรียนเห็นวาควรมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและภาษาที่ใชในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคเพื่อใหสื่อกับกิจกรรมและเขาใจงาย ไดแก “การสํารวจขอมูล” ควรใชคําวา
“หาสาเหตุของปญหา” เนื่องจากขั้นตอนนี้เปนการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับปญหา สวนคําวา“การระบุ
ปญหา” ควรใชคําวา “การระบุปญหาที่แทจริง” เพราะปญหานั้นเปนตนเหตุของปญหาที่จะตองนํามา
แก และขั้นตอนที่ควรเปลี่ยนคือ การสํารวจขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่ยังไมมีความจําเปนเพราะบาง
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กรณีไมตองใช นอกจากนั้นยังมีความคิดเห็นแตกตางกันไปเชน การระบุทรัพยากรและการวางแผน
ไมมีความจําเปน หรือควรสลับขั้นตอนระหวางการประเมินทรัพยากรและการออกแบบกระบวนการ
แตนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวานาจะคงขั้นตอนไวอยางเดิม เพราะถาขาดบางขั้นตอนอาจจะ
สงผลกระทบตอการแกปญหา รวมถึงไมทราบผลการแกปญหา และไมสามารถจัดการกับตนเอง
ขณะที่ลงมือแกปญหา
หลั ง จากจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคแลว นักเรียนเปลี่ยนแปลงความรูดานเนื้อหาและการแกปญหาอยางสรางสรรค อธิบายได
ดังนี้
นัก เรี ย นรั บ รูว า กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นและทํากิจกรรมและเรียนรูไดเร็วขึ้น กิจกรรมการ
เรียนการสอนมีการเรียงลําดับความรูเปนขั้นๆ ทําใหสามารถจดจํางายขึ้น
นักเรียนเห็นวากิจกรรมการเรียนการสอนทําใหนักเรียนพัฒนาการ
แกปญหาอยางสรางสรรคดีขึ้นและมีแนวทางการแกปญหาที่เปนระบบและเปนขั้นตอนมากขึ้นคือ
นักเรียนมีทักษะการสํารวจปญหามากขึ้น เชน เมื่อกอนนักเรียนไมเห็นความสําคัญของปญหา และ
ไมคิดหาทางแก เมื่อผานกิจกรรมแลว ทําใหนักเรียนเขาใจการแกปญหา และเห็นความสําคัญของ
ปญหามากขึ้น นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการระบุปญหาที่แทจริงมากขึ้นคือ เมื่อกอนหาก
พบปญหาก็จะแกสถานการณที่พบเปนลําดับแรกโดยไมมีการวิเคราะหสถานการณ แตหลังจากที่ได
เรียนรูแลวนักเรียนรูวา ตองศึกษาและทําความเขาใจสถานการณกอนวาปญหาใดที่ตองแก และ
นักเรียนระบุวามีความรูความเขาใจและทักษะการคาดการณผลกระทบมากขึ้น คือเมื่อกอนเวลาจะ
แกปญหาจะไมมีการคาดวาอะไรจะเกิดขึ้นบาง เมื่อผานกิจกรรมการเรียนการสอนแลว เวลาจะ
แกปญหาจะตองคิดกอนวาจะเกิดอะไรขึ้นบาง และมีนักเรียนบางคนกลาววา สามารถวางแผนได
ละเอียดมากขึ้น และขั้นตอนการเผชิญปญหาจะทําใหนักเรียนมีกําลังใจในการแกปญหามากขึ้น
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียน
ที่เปลี่ยนแปลงไมชัดเจนคือการสํารวจขอมูล เนื่องจากนักเรียนรูมาแลววาการสํารวจขอมูลคือการหา
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาหรือสถานการณ เพื่อทําความเขาใจวาปญหาที่แทจริงคืออะไร สวนการระบุ
ปญหา การคิดวิธีแกปญหา การเลือกวิธีแกปญหาการประเมินทรัพยากร การออกแบบกระบวนการ
และการลงมือปฏิบัติสวนใหญจะไมมีการเปลี่ยนแปลง โดยนักเรียนใหเหตุผลวาเขาใจแนวคิดนี้เมื่อ
ฝกอบรมกอนแลว
สรุปภาษาและวาทกรรมการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนมี
ความสอดคลองกันคือ นักเรียนเปลี่ยนแปลงความรูความเขาใจดานเนื้อหาที่เกิดจากกิจกรรมการ
เรียนการสอน สวนความรูความเขาใจและทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนมีทั้ง
เปลี่ยนแปลงและคงเดิม นักเรียนใหเหตุผลของการไมเปลี่ยนแปลงโดยระบุวามีความเขาใจตั้งแต
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อบรมครั้งแรก สวนเหตุผลที่บอกวาเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือ ไดพัฒนาความเขาใจและทักษะการ
แกปญหาอยางสรางสรรค เชน การวางแผน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางภาษาและวาทกรรมของครูและ
นั ก เรี ย นที่ มี ต อ การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค นั ก เรี ย นและครู มี ค วามคิ ด สอดคล อ งกั น ว า หลั ง
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค ครูและนักเรียนมีความรูความเขาใจ
เนื้อหาที่เรียนเพิ่มขึ้น แตการเปลี่ยนแปลงความรูความเขาใจการแกปญหาอยางสรางสรรคยังไมมี
การเปลี่ยนแปลงอยางเดนชัด โดยระบุวาเพราะในการวิจัยวงรอบที่ผานมาเขาใจแนวคิดอยูแลว และ
นักเรียนมีความเห็นที่สอดคลองกันวานาจะตองมีการปรับเปลี่ยนชื่อขั้นตอนการแกปญหาอยาง
สรางสรรคเพื่อใหใชสะดวกและสื่อใหเห็นถึงกิจกรรมหรือวัตถุประสงคขั้นตอนนั้นๆ
2.1.2 กิจกรรมและการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคในการ
วิจัยวงรอบที่หนึ่ง สวนใหญยังไมประสบผลสําเร็จกลาวคือ
1) กิจกรรมการเรียนการสอนขั้นนํายังไมประสบความสําเร็จ เพราะ
นั ก เรี ย นบางคนอธิ บ ายความสํ า คั ญ ของป ญ หาไม ไ ด แ ละยั ง ไม ไ ด ร ะบุ ค วามสํ า คั ญ ของป ญ หา
เช นเดี ย วกั บ การสํ า รวจป ญ หาที่ค รูเ ห็นว า ครู ตองฝก ฝนใหนั ก เรีย นสื บ คน ขอมูล นอกห อ งเรี ย น
เพิ่มเติม เพราะแหลงขอมูลของนักเรียนไมหลากหลาย นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนการสอนขั้นการ
สํารวจปญหายังไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากนักเรียนไมไดทําความเขาใจกับสถานการณ หรือ
สํารวจปญหาวามีขอมูลอะไรอยูและตองการขอมูลอะไรเพิ่มเติมเพื่อใหสถานการณมีความชัดเจน ทํา
ใหระบุปญหาที่แทจริงออกจากสถานการณไมได เชนเดียวกับขั้นระบุปญหาครูที่ครูยังไมพึงพอใจ
เพราะนักเรียนไมมีขอมูลเพียงพอในการระบุปญหา รวมถึงการที่ครูไดรวบรัดขั้นตอนการระบุปญหา
เพื่อใชเวลาใหนอยที่สุด ทําใหกิจกรรมติดขัด
2) ครู จั ด กิ จ กรรมขั้ น การคิ ด วิ ธี ก ารแก ป ญ หาประสบผลสํ า เร็ จ
เชนเดียวกับการเลือกวิธีแกปญหา เนื่องจากนักเรียนไดทํากิจกรรมเหลานี้เชน การระดมความคิด
และชวยกันเลือกวิธีการแกปญหา แตนักเรียนยังไมมีการอธิบายเหตุผลการเลือกวิธีแกปญหา เนื่อง
ครูไมถามนักเรียน
3) ครูมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นการคาดการณ
ผลกระทบ ขั้นการประเมินทรัพยากร ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการ การลงมือปฏิบัติ การสรุป
และเสนอแนะหลายประการกลาวคือ ครูมีความเห็นตอการคาดการณผลกระทบตางกัน ครูรับรูวา
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนขั้ น การคาดผลกระทบประสบผลสํ า เร็ จ และไม สํ า เร็ จ เช น นั ก เรี ย น
คาดการณผลกระทบมากคือครูบางคนระบุวานักเรียนระบุผลที่จะเกิดขึ้นในระหวางการทํากิจกรรม
จํานวนมาก ซึ่งอาจวางแนวทางการแกไดไมหมดเพราะผลกระทบมีหลายอยาง แตครูบางคนกลับ
คิดวานักเรียนคาดการณผลกระทบไมเพียงพอ เพราะนักเรียนคาดการณผลกระทบไดนอยหรือคิด
ไมออกวาจะเกิดอะไรไดบาง และในขั้นนี้ครูเห็นวาสามารถเพิ่มใบงานใหนักเรียนได สวนขั้นตอนการ
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ประเมินทรัพยากรครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา กิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอแลว เพราะ
นักเรียนสามารถบอกไดวา ในการทํากิจกรรมของนักเรียนตองใชอุปกรณอะไรบาง เพราะอะไร สวน
ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการ การลงมือปฏิบัติ การสรุปและเสนอแนะ นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ไดดีตามความคิดเห็นของครู เนื่องจากนักเรียนไดปฏิบัติจามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนการจัดการ
เรียนรู แตอยางไรก็ตามพบวา ครูยังไมจัดใหนักเรียนไดอภิปรายการนําเสนอของเพื่อน
ครูระบุวาสิ่งที่จะทําใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มที่คือ การที่นักเรียน
มีความคิดสรางสรรค หรือความคิดที่หลากหลาย และมีหนังสือใหนักเรียนไดสืบคนจํานวนมาก แต
อุปสรรคที่พบคือนักเรียนยังไมมีความรูพื้นฐาน มีเวลานอย และการขาดใบงาน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งตอไป ครูมีความเห็นวา จะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนเดิม เพราะการสอนยังไมประสบผลสําเร็จตามความมุงหวัง โดยจะ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มและปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น กิจกรรมที่เพิ่มเติมไดแก
การใหสืบคนขอมูลและแนะนําแหลงขอมูล การใชคําถาม และการยกตัวอยาง การใหขอมูลยอนกลับ
การนํ าเสนอระหวางกลุมและการอภิปราย โดยที่ครูตั้งจุดมุงหมายวาจะถามนักเรียนใหนอยลง
เปลี่ยนบทบาทใหนักเรียนเปนผูสรางคําถาม เพื่อกระตุนการเรียนรูดวยตนเองมากกวาการใหครูเปน
หลัก สวนครูจะกํากับ ติดตามและใหคําแนะนําในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนให
มากขึ้น เชนครูกลาววา “จะเพิ่มขอมูล ปญหา และตัวอยาง จะทําใหนักเรียนไดคิดมากยิ่งขึ้น โดยใช
สถานการณกระตุน…อยากลองสอนแบบเดิมอีกครั้ง เพื่อทดลองวาจะใชไดจริงหรือเปลา...เนื่องจาก
ครั้งที่แลวไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร”
ครู มี ค วามเห็ น ว า ขั้ น ตอนการแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ค วรจะ
ประกอบดวย 10 ขั้นตอนเชนเดิม แตจะปรับภาษาเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรม และใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดงายยิ่งขึ้นไดแก เห็นความสําคัญของปญหา สํารวจสาเหตุของปญหา
เลือกปญหา คิดวิธีการแกปญหา คาดการณผลกระทบ ประเมินทรัพยากร วางแผน ลงมือปฏิบัติ
และเผชิญปญหา
ครูไดสรางแนวทางปฏิบัติรวมกันวา กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
การแกปญหาอยางสรางสรรคควรเปลี่ยนจาก 3 ขั้นตอนคือขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป เปน 5 ขั้นตอน
โดยครูกําหนดวัตถุประสงคในแตละขั้น ไดแก1) ขั้นรับรูปญหา (เห็นความสําคัญของปญหา สํารวจ
สาเหตุของปญหา เลือกปญหา) มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดทําความรูจักกับปญหา 2) ขั้นคิด
และประเมิน วิ ธี ก าร (คิ ด วิ ธี ก ารแก ป ญ หา เลื อกวิ ธี ก ารแก ป ญ หา) มีวั ต ถุ ป ระสงค ใ หนั ก เรี ย นใช
ความคิดสรางสรรคคิดและเลือกวิธีการแกปญหา 3) ขั้นวางแผน (คาดการณผลกระทบ ประเมิน
ทรัพยากร วางแผน) มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนวางขั้นตอนและกิจกรรมการแกปญหา 4) ขั้น
ปฏิบัติและเผชิญปญหา (ลงมือปฏิบัติ และเผชิญปญหา) มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดดําเนินการ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว และจัดการกับความรูสึกของตนเองไดในระหวางการลงมือแกปญหา และ 5)
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ขั้นสรุปและขยาย ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดสรุปองคความรูทางดานเนื้อหา รวมถึงการสรุป
ขั้นตอนการแกปญหา
ขั้นตอนทั้ง 3 มันก็คือการทําความรูจักหรือรับรูปญหาอยูแลวคะ ที่เคยฟงคือไมตองใชหมด
ก็ได ก็เห็นวาอยางนั้นและสอนอยางนั้นอยูแลว อาจจะไมตองสํารวจก็ได แตดูวาเขามีอะไรอยู และ
ขาดสิ่งไหน ถาเขาเห็นความสําคัญของปญหาอยูแลวจะใหนักเรียนบอกเลยวาสิ่งนี้คือปญหา...ไม
จําเปนตองมีกระบวนการอื่นก็ได...ขั้นสรุปกระบวนการของเด็กใชไหมคะ..เพราะวาขั้นสรุปจะสรุปทั้ง
เนื้อหาและกระบวนการ CPS .....(ครู)

ครูวางแนวทางการสอนวาพฤติกรรมหรือบทบาทของนักเรียนในแตละ
ขั้นประกอบดวย1) ขั้นรับรูปญหาไดแก การอธิบายรายละเอียดของสถานการณ บอกความสําคัญ
ของปญหา 2) ขั้นคิดและประเมินวิธีการไดแก คิดวิธีการแกปญหาของตน อธิบายวิธีการแกปญหา
ประเมินวิธีการแกปญหา 3) ขั้นวางแผนไดแก การวางแผนการแกปญหา ระบุทรัพยากรที่ตองใช
ภายใตเงื่อนไขและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น 4) ขั้นปฏิบัติและเผชิญปญหาไดแก การลงมือปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว มีการบันทึกกิจกรรมการแกปญหาในแตละขั้นตอน และ 5) ขั้นสรุปและขยายไดแก สรุป
ความรูและขั้นตอนการแกปญหา
พฤติ ก รรมหรือ บทบาทของครู ใ นแตล ะขั้ น ประกอบด ว ย1) ขั้ นรั บ รู
ปญหาไดแก ครูสรางสถานการณ เลาเรื่อง แสดงรูปภาพเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน ถามนักเรียนวาสิ่งที่จะ
เรียนมีประโยชนอยางไร หรือปญหาคืออะไร 2) ขั้นคิดและประเมินวิธีการ ครูกระตุนใหนักเรียนคิด
วิธีการแกปญหาและนําเสนอในกลุม รวมทั้งใหนักเรียนประเมินวิธีการแกปญหา 3) ขั้นวางแผน
ไดแก ครูจะพยายามถามขั้นตอนและรายละเอียดขณะที่นักเรียนกําลังวางแผน เพื่อใหนักเรียนได
เกิดความคิดสรางสรรค 4) ขั้นปฏิบัติและเผชิญปญหาทําไดโดย การกํากับนักเรียนขณะปฏิบัติการ
สอนใหปฏิบัติตามแผนที่วางไว ครูตองถามและดูแลนักเรียน เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา และ 5)
ขั้นสรุปและขยาย ไดแก ครูตองกระตุนใหนักเรียนไดนําเสนอ ทั้งในสวนของความรูและวิธีการ
แกปญหาจากการปฏิบัติ
สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคมีทั้ง
สําเร็จและไมประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะกิจกรรมในขั้นนําที่ครูใชเวลามาก กิจกรรมที่ไมประสบ
ความสําเร็จเพราะครูยังไมสามารถจัดกิจกรรมบางอยางใหนักเรียนเชน การอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู การใหขอมูลยอนกลับสําหรับนักเรียน ครูยังไมมีใบงานที่จะชวยตรวจสอบการแกปญหาอยาง
สร า งสรรค ส ว นที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ได แ ก ครู รู แ ละเข า ใจกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การ
แกปญหาอยางสรางสรรคดีขึ้น ครูปรับใชการแกปญหาอยางสรางสรรคในกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดดี นอกจากนี้ครูระบุวาจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนเดิม เพราะการสอนครั้งที่ผานมายัง
ไมประสบผลสําเร็จตามความมุงหวัง จะปรับปรุงใหกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ
มากกวานี้ นอกจากนั้นครูยังไดปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
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สรางสรรคใหม โดยใหมี 5 ขั้นตอน ซึ่งประกอบดวยขั้นรับรูปญหา ขั้นคิดและประเมินวิธีการ ขั้น
วางแผน ขั้นปฏิบัติและเผชิญปญหา และขั้นสรุปและขยาย โดยไดแทรกขั้นตอน การแกปญหาอยาง
สรางสรรค เขาไปในกิจกรรมทั้ง 5 ขั้น สวนแนวทางหรือกิจกรรมการสอนของครูยังเหมือนเดิมกับ
การวางแผนปฏิบัติในการวิจัยวงรอบที่หนึ่ง
นักเรียนประเมินวา บรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมการเรียนการสอน
และเห็นวาการแกปญหาอยางสรางสรรคทุกขั้นตอนมีความสําคัญกลาวคือ แมกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีเวลานอย แตนักเรียนประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไวเพราะดูจากความรูที่ไดรับ เขาใจ
บทเรียนไดมากขึ้น และนักเรียนสามารถอธิบายไดดี สวนที่ไมประสบผลสําเร็จเพราะมองวาในคาบ
เรียนตนเองหลับหรือรวมกิจกรรมไดไมเต็มที่ นักเรียนรับรูวาครูใหสถานการณและชวยกันสังเกต
และศึกษารายละเอียดของสถานการณนั้น โดยการตั้งคําถามที่มีตอสถานการณ ครูใหนักเรียนได
สืบคนขอมูลและวางแผนการแกปญหา แตครูใหขอมูลยอนกลับกับนักเรียนคอนขางนอย
นักเรียนสะทอนกิจกรรมการเรียนการสอนวา ครูควรใหนักเรียนเรียนรู
ดวยตนเอง ครูตองคอยชี้แนะตอการวางแผนการแกปญหา ตองใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง และเรียนรู
การทํากิจกรรมของตนกลาวคือ นักเรียนแนะนําวาครูตองสอนใหนักเรียนรูจักกับสถานการณและตัว
ปญหา โดยชี้ใหเห็นความสําคัญของปญหา แนะแนวทางในการสืบคนขอมูลใหกับนักเรียน และครู
ตองมีตัวอยางปญหาที่ชัดเจนเปนรูปธรรม คอยกํากับและชี้แนะ ตองถามนักเรียนเสมอ หลังจากถาม
นักเรียนแลวครูจะตองตะลอมการตอบของนักเรียน จนกวานักเรียนจะพบปญหาหรือจุดมุงหมายใน
การเรียน ครูควรฝกความคิดที่เหมาะสมกับปญหาใหนักเรียน ตองสรางแรงจูงใจตอการแกปญหา
ใหนักเรียนฝกการวิเคราะหปญหาที่แทจริงและคิดวิธีการแกปญหาดวยตนเอง ซึ่งนักเรียนใหเหตุผล
วา การฝกการคิดหลายๆ วิธีเปนการฝกใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง ครูตองยกตัวอยางใหนักเรียน
ไดลองคิดและลองสรางตารางหลายๆ แบบในการเลือกวิธีการแกปญหา อาจจะใชหลายวิธีการใน
การเลือกวิธีการแกปญหา เพราะไมจําเปนตองประเมินวิธีการแกปญหาโดยการสรางตารางการ
ประเมินอยางเดียว อาจจะใชการระดมความคิดแลวเลือกวิธีการที่ดีที่สุด หรือใหนักเรียนไดคิดบอยๆ
บางคนแนะนําในวา การคาดการณผลกระทบตองมีระดมความคิด การปรึกษากัน เมื่อนักเรียนยังไม
มี ทั ก ษะคาดผลกระทบ อยากให แ นะนํ า ให ค าดการณ ผ ลกระทบ และสอนให รู จั ก การวางแผน
นอกจากนั้นครูจะตองบอกนักเรียนไดวา สิ่งที่นักเรียนตอบคําถามครูหรือการทํากิจกรรมถูกตองหรือ
ผิดพลาดประการใด อยางไร เพื่อนักเรียนจะไดทราบผลการทํากิจกรรมและปรับปรุงตอไป ครูตอง
ชี้แนะกิจกรรมตางๆเพราะครูเปนผูที่มีความรู ทําใหครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธกัน รวมทั้งนักเรียน
ไดปฏิบัติจริง นักเรียนตองการใหครูบอกผลเสียของการไมควบคุมตนเอง หรือการไมใหกําลังใจ
ตนเองในระหวางการแกปญหา รวมทั้งใหความเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุม
จะตองมีการเสนอความคิด ตองใหนักเรียนไดสรุป เสนอแนะและอภิปรายการนําเสนอขอมูล และ
การวัดและการประเมินผลควรจะใหนักเรียนมีสวนรวม
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สรุ ป แล ว ครู แ ละนั ก เรี ย นรั บ รู ว า กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนประสบ
ความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ สวนที่สําเร็จเพราะครูไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยาง
เต็ ม ที่ และนั ก เรี ย นมี ก ารเปลี่ ย นแปลงความรู ค วามเข า ใจเนื้ อ หาและมี ทั ก ษะการทํ า กิ จ กรรม
สอดคลองกับความเห็นของนักเรียนที่ระบุวา กิจกรรมการเรียนการสอนทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียน
และสามารถอธิ บ ายความรู ที่ เ รี ย นมากขึ้น แต นั ก เรี ย นยั ง ไม กล า วถึ ง ทัก ษะการแก ปญ หาอย า ง
สรางสรรค ครูและนักเรียนเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไมประสบผลสําเร็จ เพราะครู
ยังไมสามารถจัดกิจกรรมบางอยางไดและนักเรียนไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูบางอยาง
ครูและนักเรียนยังเห็นตอไปวา จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชน ใหมีการนําเสนอ การอภิปราย
และแลกเปลี่ยนการเรียนรู สวนนักเรียนตองการใหครูฝกทักษะการทําความเขาใจกับสถานการณให
มากขึ้น ครูจะปรับใหกิจกรรมการเรียนการสอนแบงเปน 5 ขั้นตอนหลักโดยที่อิงกับการแกปญหา
อยางสรางสรรค โดยแตละมีการระบุวัตถุประสงคและบทบาทของครูและนักเรียน
2.1.3 ความสัมพันธและสังคม
ความสัมพันธระหวางครูผูรวมวิจัย และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
เอื้อตอการพัฒนาพฤติกรรมการสอนกลาวคือ มีการปรึกษาและสนทนาเกี่ยวกับการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูดวยรูปแบบที่ไมเปนทางการระหวางครูเชน เวลานั่งทํางานในหองพักครู สวนหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูสนับสนุนใหครูเขารวมวิจัยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เอื้อเวลาให
และการใหคําปรึกษาและการตรวจแผนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้ยังใหกําลังใจระหวางพัฒนาการ
สอนดวย โดยสอบถามครูบ อยๆ วาทํากิ จกรรมอะไรบาง สวนความสัมพันธกับ นักเรียนนั้น ครู
แนะนํ า ว า นั ก เรี ย นต อ งให ค วามร ว มมื อ ในการทํ า กิ จ กรรมต า งๆ นอกจากนี้ ยั ง มี นั ก วิ จั ย ที่ ไ ด ใ ห
คําแนะนําในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคในการวิจัย
นั ก เรี ย นให ค วามคิ ด เห็ น ว า ในการเรี ย นครู ค วรมี ก ารชี้ แ จง ให
คําแนะนํา เพื่อใหนักเรียนไดเขาใจตรงกันและปฏิบัติที่เหมือนกัน ถากลุมใดกลุมหนึ่งหรือนักเรียน
คนใดไมเ ขาใจจะได สามารถชว ยเหลื อแนะนําระหวางนั ก เรี ยนได ซึ่งแสดงใหเ ห็นวานัก เรี ยนมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน นอกจากนั้นครูควรเพิ่มบทบาทนักเรียนใหมีสวนรวมในการกําหนดวิธีสอน
แสดงความคิดเห็นดานกิจกรรมการเรียนการสอนและเนื้อหา และยังมีความเห็นอีกวาในกลุมของ
นักเรียนจะตองชวยกันคิด ใหความรวมมือในการทํางานรวมกันยอมรับขอเสนอแนะจากคนอื่น
สรุ ป ได ว า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งครู ด ว ยกั น หั ว หน า กลุ ม สาระการ
เรียนรู นักวิจัยเอื้อตอกิจกรรมการเรียนการสอน ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตองการใหครูไดแนะนํา
มากกวานี้ และตองการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
2.2 การปฏิบัติและการสังเกต
การปฏิบัติและการสังเกตในการวิจัยวงรอบที่สอง เปนขั้นตอนที่ครูนําแนว
ทางการปฏิบั ติ รว มกั นมาปฏิ บั ติ ทั้งดานการวิจัยและดานการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่ง
ประกอบดวย
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- การศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บ การสอนความคิ ด สร า งสรรค แ ละความคิ ด
วิจารณญาณของครู
- การสนทนาระหวางครูผูเขารวมวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
การแกปญหาอยางสรางสรรคอยางไมเปนทางการ
- การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
- การนําเสนอแผนการจัดการเรียนรูใหกับผูวิจัยและหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูเพื่อขอคําปรึกษา
- การปฏิบัติการสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู
โดยที่ผูวิจัยไดสรุปลักษณะของกิจกรรมตางๆตามองคประกอบของการวิจัย
ปฏิบัติการไดดังนี้
2.2.1 ภาษาและวาทกรรม
ครูเห็นวา แผนการจัดการเรียนรูที่เนนการแกปญหาอยางสรางสรรค
ควรมีเอกลักษณเปนของตนเอง ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบเดิมไมบงบอกถึงการแกปญหา
อยางสรางสรรค เพราะมีเพียง 3 ขั้นตอนและเปนขั้นตอนทั่วไป แตถามีขั้นตอนที่มีรายละเอียด
มากกวานี้จะทําใหแผนการจัดการเรียนรูแตกตางจากแผนการจัดการเรียนรูแบบอื่นๆ ทั้งทําให
แผนการจัดการเรียนรูมีความชัดเจนและมีเอกลักษณ เชนครูกลาววา “หนูวามันทําใหแผนที่ใช
แตกตางจากแผนอื่นๆนะ เพราะถามันเหมือนกันมันจะทําใหมองไมออกวาแตกตางกันอยางไร ขั้น
นํา ขั้นสอน ขั้นสรุป มันงายไป”
ครูยึดมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายหลักในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ครูเขียนหัวขออื่นเพิ่มและยังไมเปลี่ยนลักษณะการเขียนจากการเขียนในการวิจัย
วงรอบที่หนึ่งกลาวคือ ครูใชมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายหลักเชนเดียวกับการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูในการวิจัยวงรอบที่หนึ่ง การเขียนแผนการจัดการเรียนรูในการวิจัยวงรอบนี้ ครูบางคน
ไมไดระบุมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งเปนครูที่ไมไดเขียนมาตรฐานการเรียนรูในการวิจัยวงรอบที่หนึ่ง
นอกจากนี้บางแผนการจัดการเรียนรูมีการเพิ่มบางหัวขอที่ไมไดระบุในแนวทางการปฏิบัติรวมกัน
ดวยเชน “จุดประสงคการเรียนรู” (เปนจุดประสงคเชิงเนื้อหาวา ในการสอนครั้งนี้นักเรียนตองมี
ความรูความเขาใจเนื้อหาอะไรบาง) และพบวาลักษณะการเขียนหัวขอของแผนการจัดการเรียนรู
ของครูแตละคนในการวิจัยวงรอบที่สองเหมือนกับการวิจัยวงรอบที่หนึ่งกลาวคือ วงรอบที่หนึ่ง ถาครู
เขียนหัวขอแผนการจัดการเรียนรูอยางไร ในวงรอบที่สองก็เขียนลักษณะนั้น บางกิจกรรมครูใช
ภาษาที่ แตกต า งจากแนวทางการปฏิบั ติร ว มกั นคื อใชคํ าว า “ขั้น ทํา กิ จ กรรม” แทน “ขั้น คิ ด และ
ประเมินวิธีการ”
นักเรียนยังไมคุนกับภาษาของครู เชนในระหวางการสรุปความรูที่ได
จากการเรียนทั้งหมดในคาบเรียนครูบางคนใชคําวา Flowchart ซึ่งนักเรียนจะยังไมเขาใจวามันคือ
อะไร ทําใหการจัดกิจกรรมใชเวลาเพิ่มขึ้นเพราะตองสื่อสารใหเขาใจและตรงกันระหวางครูและ
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นั ก เรี ย น เช น ครู บ างคนกล า วว า “เด็ ก ไม รู เ รื่ อ ง Flowchart เราให ทํ า และเด็ ก ถามว า “อาจารย
Flowchart คืออะไร โอย.. เครียด เด็กไมรูจัก Flowchart ตองใชคําวา mind map เด็กถึงจะเขาใจ
และเขียนขั้นตอนออกมาได......ตองใช mind mapหรือ? เด็กถึงจะเขาใจ ”
สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนเริ่มมีความยืดหยุนกลาวคือ ครูบางคน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนไมสอดคลองกับการแกปญหาอยางสรางสรรค กอนสอนครู
สนทนากับเพื่อนครูดวยกันเกี่ยวกับความสําเร็จของกิจกรรมการสอน ชวงหลังการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูและกอนเขาสอน ซึ่งพบวามีบางกิจกรรมที่ครูตองปรับปรุงในแผนการจัดการเรียนรู
ดวยเวลานอยจึงไมไดปรับปรุง แตปรับกิจกรรมใหเขากับสถานการณในขณะสอนทันที
2.2.2 กิจกรรมและการปฏิบัติ
ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรูและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรวมกัน มีรายละเอียดการเขียนที่ตางจากแนวทางบาง กลาวคือ
1) ครูแบงกิจกรรมการเรียนการสอนออก 5 ขั้นตามแนวทางการ
ปฏิบัติรวมกัน หัวขอแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนที่คาดหวัง
สาระการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนการสอน (ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ ขั้นรับรูปญหา ขั้นคิด
และประเมินวิธีการ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติและเผชิญปญหา และขั้นสรุปและขยาย) โดยที่ครูแตละคน
เขียนหัวขอที่แตกตางกันบางประการเชน “สาระที่ 1” และ “จุดประสงคการเรียนรู” ในการวิจัย
วงรอบที่หนึ่งนั้น ครูบางคนระบุชื่อเรื่องและหนวยการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูแตไมไดระบุใน
การเขียนในการวิจัยวงรอบที่สอง นอกจากนี้ครูทุกคนยังเขียนเนื้อหาที่จะใชสอนซึ่งเปนใบความรู
และยังมีเอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรูอื่นๆเชนแบบประเมินนักเรียน และแบบประเมิน
กระบวนการกลุม ใบงานการแกปญหาอยางสรางสรรค การเขียนแผนการจัดการเรียนรูในการวิจัย
วงรอบที่สอง ครูใชสัญลักษณของโรงเรียนติดดานบนที่หนาแรกของแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งครูให
เหตุ ผลว าต องการทํ าให เ ปนเอกลั กษณ ของโรงเรียน ขณะที่ บางแผนการจั ดการเรี ยนรู ค รูเ ขี ยน
กิจกรรมการเรียนการสอน 3 ขั้นคือขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุป เปนหลัก แตใชกิจกรรมการเรียนการ
สอน 5 ขั้นตามแนวทางปฏิบัติรวมกันเปนขั้นยอย เพราะครูผูเขียนเคยชินกับการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูในลักษณะดังกลาว
2) กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนของครู มี ค วามสอดคล อ งกั น ได แ ก
ขั้นตอนการรับรูปญหา ครูใหสถานการณแกนักเรียน และแบงกลุมนักเรียนใหสังเกตสถานการณนั้น
พรอมกับตั้งคําถามใหนักเรียนตอบและเขียนลงในใบงานการแกปญหาอยางสรางสรรค เนื่องจาก
การปฏิบัติการเชิงวิพากษพบวา กิจกรรมการเรียนการสอนขั้นรับรูปญหาตองมีการใหสถานการณ มี
กิจกรรมการแบงกลุม และตั้งคําถามจึงจะทําใหการจัดกิจกรรมขั้นนี้ประสบผลสําเร็จ นอกจากนั้นยัง
มีการอภิปราย การตอบคําถาม แตกิจกรรมเนนบทบาทครูเปนหลักทําใหนักเรียนมีบทบาทนอยเชน
ครูจะเปนผูบอกคําตอบแกนักเรียนเลย และบางแผนฯกิจกรรมการเรียนการสอนขาดความเชื่อมโยง
โดยเฉพาะขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรครวมถึงกิจกรรมไมสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
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แกปญหาอยางสรางสรรค สวนขั้นตอนการปฏิบัติและเผชิญปญหา ครูจะติดตามการทํากิจกรรมของ
นักเรียน และจะย้ําใหนักเรียนคํานึงถึงบริบทและขอตกลง จากนั้นใหนักเรียนรายงานผลการวาง
แผนการแกปญหา แตยังไมพบกิจกรรมการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายของนักเรียน สวนขั้น
สรุปและขยาย ครูออกแบบใหนักเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนไดอภิปราย
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการทํากิจกรรม จากนั้นครูและนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหา บาง
แผนการจัดการเรียนรูในขั้นสรุปและขยาย ครูออกแบบกิจกรรมสรุปกระบวนการทํางานคือมีการให
นําเสนอความรูที่ไดจากการเรียนทั้งเนื้อหาวิชาที่เรียน สภาพและปญหาการเรียน รวมถึงบอกขอคิด
ที่ไดจากการทํางาน สวนการวัดและการประเมินผล ครูวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนและสังเกตการทํา
กิจกรรมของนักเรียน ครูประเมินการนําเสนอผลงานของนักเรียนและประเมินผลงานโดยใชเครื่องมือ
ที่แตกตางกัน เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบประเมินและมีใบงานการแกปญหาอยางสรางสรรค
สวนเกณฑและรายละเอียดการประเมิน ครูระบุไดคอนขางชัดเจนวาจะวัดพฤติกรรมอะไร และ
ประเมิ น ด ว ยเกณฑ ใ ด แต ก ารวั ด และประเมิ น ผลบางกิ จ กรรมที่ ยั ง ขาดความชั ด เจนว า ต อ ง
ประกอบดวยพฤติกรรมยอยอะไรบาง เชน “เกณฑการประเมินทักษะการปฏิบัติประกอบดวย 1) ใช
อุปกรณไดเหมาะสมและถูกตอง 2) ทดลองตามขั้นตอนที่กําหนดไว 3) ทําการทดลองเสร็จในวัน
เวลาที่กําหนด 4) จัดพื้นที่การทดลองเหมาะสมและปลอดภัย 5) รักษาความสะอาดและเก็บอุปกรณ
ไดถูกตอง”
ในขั้นการสอนครูจัดเตรียมการสอนและสื่อการเรียนรู ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลายและสวนใหญครูใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่คลายกันกลาวคือ ขั้น
กอนการสอนครูเช็คชื่อนักเรียนและตรวจสภาพความเรียบรอยของหองเรียน มีการเตรียมสื่อการ
เรียนรูเชน คอมพิวเตอร เครื่องฉาย จอภาพ รวมถึงการที่ครูที่มีความรูทางเทคโนโลยีชวยจัดเตรียม
อุปกรณการทดลองให ในหองเรียนครูไดทักทายและพูดคุยกับนักเรียน ซักถามเหตุผลที่นักเรียนไม
เขาหองเรียน รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผานมากับนักเรียนวาเรียนอะไรมา ครูบางคน
สอบถามความรูสึกในขณะเรียน แนะนําและใหกําลังใจนักเรียน
ขั้นการนําเขาสูบทเรียน ครูใชสถานการณ ตั้งคําถามในการนําเขาสู
บทเรียนเชน ครูนําเสนอภาพใหนักเรียนไดสังเกตและตั้งคําถามเกี่ยวกับภาพ เพื่อเชื่อมโยงไปสู
เนื้อหาที่จะเรียน ตัวอยางคําถามของครูเชน เมื่อนึกถึงธาตุแทรนซิชั่นนักเรียนนึกถึงอะไร และยังมี
การใชคําถามที่เราความสนใจของนักเรียนใหคิดและทํากิจกรรมเชน เรารูไดอยางไรวามันเปน
ธาตุแทรนซิชั่น โดยมีคําถามระดับพื้นฐานเชน โครงสรางคลอโรพลาสประกอบดวยอะไร และคําถาม
ระดับสูงเชน จะออกแบบการสอนเรื่องที่เรียนเพื่อสอนนอง ม.1 ไดอยางไร แตพบวาคําถามสวน
ใหญเ ปนคําถามระดั บพื้ นฐาน นอกจากนี้ครูมีการทบทวนความรู เ ดิมใหกับ นั ก เรียนเพื่ อใช เ ปน
พื้นฐานในการเรียนเนื้อหาตอไปเชน ถามความรูการสังเคราะหดวยแสง การบอกคุณสมบัติของคลื่น
นอกจากนี้ครูยังทบทวนความรูเดิมเพื่อใหนักเรียนเชื่อมโยงกับความรูใหมเชน การทบทวนตาราง
ธาตุและการทบทวนการจัดเรียงธาตุ ระหวางการทํากิจกรรมนักเรียนจะชวยกันตอบคําถามและ
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บั น ทึ ก ลงในใบงาน นั ก เรี ย นจะช ว ยกั น วิ เ คราะห ว า ป ญ หาใดที่ พ บมากที่ สุ ด มี ก ารวิ เ คราะห
สถานการณเชน วิเคราะหสาเหตุของปญหาและระบุปญหาที่แทจริงรวมถึงบอกปญหาของตนเอง
และยังไดฝกกิจกรรมกลุมเชน การระดมความคิด เปนตน แตกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นนําเขา
สูบทเรียนครูยังไมใหนักเรียนบอกความสําคัญของปญหาวามีความสําคัญอยางไร แตใหนักเรียน
บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณวาสังเกตเห็นอะไรบาง มีลักษณะอยางไร แตครูบางคนบอก
คําตอบแกนักเรียนเลย
สําหรับขั้นทํากิจกรรม ครูใหนักเรียนคิดสรางสรรคเชน ใหนักเรียนนึก
ถึงสาเหตุของปญหาวามาจากอะไรไดบาง และวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย ในขณะที่ครูบางคน
เปดโอกาสให นัก เรียนออกแบบการคนควาสิ่งที่ สนใจอยางอิ สระ รวมถึ งการสังเกตและอธิบ าย
รายละเอียดของสิ่งที่พบ และครูใหนักเรียนฝกรวบรวมขอมูลจากแหลงความรูตางๆเชน อินเทอรเนต
เอกสาร มีการศึกษาเนื้อหากอนเขาเรียน ขณะที่บางหองเรียนนักเรียนไมไดสืบคนขอมูล แตครูจะ
บอกคําตอบแกนักเรียนเลย นอกจากนี้นักเรียนไดรูขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคจากการ
บันทึกลงในใบงานการแกปญหาอยางสรางสรรค นักเรียนชวยกันคิดวิธีการแกปญหาและรวมตัดสิน
วิธีแกปญหาที่ดีที่สุด นักเรียนมีโอกาสนําเสนอผลการทํากิจกรรม ซึ่งบางกลุมก็ไมไดใหความสนใจ
ตอการนําเสนอของเพื่อน และไมไดแสดงความคิดเห็นและอภิปรายตอการนําเสนอของเพื่อน
ครูแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลยอนกลับตอการตอบคําถามของ
นักเรียนนอย และการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนจะใหขอมูลยอนกลับในดานเนื้อหา แตไมให
ข อ มู ล ย อ นกลั บ ในเรื่ อ งวิ ธี ก ารคิ ด และให นั ก เรี ย นต อ ยอดความรู จ ากคํ า ตอบหรื อ ข อ ค น พบของ
นักเรียน ครูบางคนอธิบายเนื้อหาเพิ่ม และพบอีกวาครูบางคนยังขาดการใหขอมูลยอนกลับตอการ
นําเสนอในระดับกลุม ดังที่มีรายงานการนิเทศวา “การนําเสนอของนักเรียน ครูยังไมใชความสําคัญ
เทาที่ควร ถาอาจารยไมแสดงความสนใจอยางตอเนื่อง เด็กจะละเลยที่จะสนใจคนพูดกัน อยากใหครู
แสดงความสนใจในความคิดของเด็ก และมีการ Comment บาง”
นัก เรี ย นมีพ ฤติ ก รรมการเรี ย นรู เ พื่ อ การแก ปญ หาอย า งสร า งสรรค
หลายอยางเชน วิเคราะหสถานการณและฝกตั้งคําถามที่มีต อสถานการณ นัก เรียนถามตนเอง
เกี่ยวกับวิธีการแกปญหาในกรณีอานตารางธาตุไมเปน แตไมไดบอกความสําคัญของปญหาและไมมี
การวางเปาหมายในการแกปญหา นักเรียนคิดวิธีแกปญหาแลวเขียนลงในใบงาน นอกจากนั้นครูให
นักเรียนประเมิ นวิ ธีการแก ปญหาโดยเลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุ ดเชน ใหนักเรียนไดเ ลือกวิธี
การศึกษาคุณสมบัติของธาตุ หรือการใหนักเรียนนําเสนอวิธีการแกปญหาของตนเอง เพื่อระดม
ความคิดจนไดวิธีการแกปญหาของกลุม ครูมีบทบาทการบอกสถานการณหรือเงื่อนไขของการทํา
กิจกรรมเชน การย้ําขอตกลงเบื้องตนของกลุม เงื่อนไขในคาบเรียน แตทั้งนี้ครูยังไมไดใหนักเรียนได
คาดการณผลกระทบวา จะเกิดอะไรไดบางถานักเรียนจะแกปญหาดวยวิธีการที่เลือก โดยครูจัด
กิจกรรมใหนักเรียนตอบคําถามเวียนกันเปนกลุม บางครั้งครูใหนักเรียนอภิปรายเนื้อหาและขั้นตอน
การทํางานซึ่งพบวา นักเรียนสรุปความรูและขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคนอยกวาครูสรุป
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และบางกิจกรรมครูยังสอนเนื้อหาโดยขาดความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมตามขั้นตอนการแกปญหา
อยางสรางสรรค เชน “อาจารยสรุปเนื้อหาทั้งหมด เขาใจงาย พูดยอๆเปนประเด็นที่ควรทราบ แต
มองวาขาดความเชื่อมโยงระหวางการทํากิจกรรม+เนื้อหา”
นักเรียนใชความคิดสรางสรรคในกิจกรรมการเรียนการสอนเชน ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นการนําเขาสูบทเรียน ครูเปดเครื่องฉายใหนักเรียนดูภาพเพื่อใช
เปนสถานการณ ซึ่งครูจะตองฉายภาพเพื่อใหนักเรียนไดสังเกตเพื่อจะนําเขาสูกิจกรรมการเรียนการ
สอน แตเครื่องฉายไมทํางาน นักเรียนจึงแกปญหาโดยดูจากเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง แลวเลา
รายละเอียดใหเพื่อนในกลุมฟง กลุมใดที่ยังสังเกตไมชัดเจนก็จะมีสมาชิกในกลุมมาชวยดูเพิ่มเติม
สรุปคือครูเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวทางการปฏิบัติรวมกัน
โดยหัวขอของแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนที่คาดหวัง สาระ
การเรียนรู และกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ ขั้นรับรูปญหา ขั้นคิดและ
ประเมินวิธีการ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติและเผชิญปญหา และขั้นสรุปและขยาย ครูเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูแตกตางกันบางประเด็น กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติ
รวมกัน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวยครูใหสถานการณและแบงกลุมนักเรียนใหสังเกต
ตั้ ง คํ า ถาม เขี ย นลงในใบงาน กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนขั้ น ตอนรั บ รู ป ญ หานั้ น ครู จ ะถอด
ประสบการณจากความสําเร็จจนพบวา ถาจัดกิจกรรมตามวิธีดังกลาวแลวจะประสบความสําเร็จ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใหนักเรียนออกแบบและการวางแผนการทํางานและปฏิบัติ แลวครูติดตาม
การทํากิจกรรมของนักเรียน ครูใหนักเรียนอภิปรายปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการทํา
กิจกรรม แตนักเรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอย บทบาทสวนใหญเนนที่ครู
เปนหลัก สวนเกณฑและรายละเอียดการประเมินนั้น ครูระบุไดคอนขางชัดเจนวาจะวัดพฤติกรรม
อะไร และประเมินดวยเกณฑใด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนส ว นใหญ ส อดคล อ งกั บ แผนการจั ด การ
เรียนรูและแนวทางการปฏิบัติร วมกัน โดยมีกิจกรรมหลักคือ ครูจัดเตรียมการสอนและอุปกรณ
ขั้นตอนแรกครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คลายกัน คือการใชสถานการณ ใชคําถามในการ
นําเขาสูบทเรียน จากนั้นจึงใชคําถามที่เราความสนใจใหนักเรียนคิดและทํากิจกรรม ครูมีการทบทวน
ความรูเดิมของนักเรียนและจัดกิจกรรมใหนักเรียนคิดสรางสรรค ใหนักเรียนฝกคนควา รวบรวม
ขอมูลจากแหลงเรียนรู รวมทั้งใหนักเรียนคิดวิเคราะหจากเหตุการณที่เกิดขึ้นและแสดงความคิดเห็น
ตอการตอบคําถามของนักเรียน รวมทั้งการแนะนําวิธีคิดและกระตุนใหตอยอดจากคําตอบหรือขอ
ค น พบของนั ก เรี ย น ให นั ก เรีย นฝก ตั้ง คํา ถามที่ มี ตอ สถานการณ ให นัก เรี ย นแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ระหวางกลุม แตพบวานักเรียนสรุปความรูดวยตนเองนอยกวาครูสรุปให นักเรียนสรุปกระบวนการ
ทํางานหรือแนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรคในระดับนอย
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2.2.3 ความสัมพันธและสังคม
ครูแสดงความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกันคือ เมื่อครูไม
เขาใจหรือตองการคําแนะนําก็จะสอบถามกัน ดังนั้นครูจึงแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น
ครูมีบุคลิกยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนครูดวยกัน กลาวคือ ครูนําขอเสนอแนะของคนอื่นมา
เปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน ความสัมพันธของครูในการวิจัยวงรอบนี้มี
การพูดลอกันและเวลาประชุมกลุมครูเริ่มมีเสียงหัวเราะบาง
ครูไดรับมอบหมายจากกลุมสาระการเรียนรูใหศึกษากิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคอยางเต็มที่ เพื่อขยายความรูสูครูในกลุมสาระและครูใน
โรงเรียนตอไป และในการเขารวมวิจัยวงรอบนี้ ครูตองการทราบเกี่ยวกับการประยุกตการแกปญหา
อยางสรางสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผูวิจัยไดมีบทบาทในการบอกแหลงความรู
และหาขอมูลเพิ่มเติมให
ครู ผู ร ว มวิ จั ย แลกเปลี่ ย นแนวคิ ด วั ต ถุ ป ระสงค ขั้ น ตอนและการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู ครูมีเครื่องมือที่ใชเหมือนกันเชน
ใบงานการแกปญหาอยางสรางสรรคซึ่งครูไดรวมกันสราง สวนในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ครูร ะบุว า ครูได ติดตามการทํากิจกรรมการเรียนการสอนของนั กเรียน พรอมกั บตอบ
คําถามที่นักเรียนสงสัยในระหวางการทํากิจกรรม แสดงวาในครูเขาถึงนักเรียนมากขึ้นกวาวงรอบที่
หนึ่ง
ความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เห็ น ได จ ากความสั ม พั น ธร ะหว า งครู แ ละนัก เรี ย นค อ นข า งเป นกั นเอง โดยเฉพาะวิช า
ชีววิทยาที่นักเรียนมีความสนิทสนมกับครูมาก นักเรียนจะสงเสียงหัวเราะ และรวมกิจกรรมโดยที่ไม
พบคนที่หลับในหองเรียนหรือผูที่ไมสนใจการเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนกอน
การสอนครูตรวจรายชื่อของนักเรียนวา ใครขาดบาง รวมถึงการสอบถามสาเหตุของคนที่ไมมาจาก
เพื่อนนักเรียน เชน “เพื่อนไมมา 1 คนเปนอะไรหรือเปลาคะ” นอกจากนั้นชวงกอนการสอนครูได
ทักทายนักเรียน พูดคุยกับนักเรียนอยางเปนกันเอง สอบถามกิจกรรมที่ผานมากอนจะเขาชั้นเรียน
และนอกจากนั้นยังมีการใหกําลังใจนักเรียนที่รูสึกเหน็ดเหนื่อยจากการเรียน เชนผูนิเทศกลาววา
“ครูแอนมีการสอบถามความเหน็ดเหนื่อยจากนักเรียน ทั้งยังใหกําลังใจในการเรียน โดยบอกวา
อาจจะรูสึกเหน็ดเหนื่อยในชวงนี้ แตจะเปนประโยชนและเปนพื้นฐานที่ดีในการเรียนระดับอุดมศึกษา
ตอไป”
นักเรียนมีความสัมพันธที่ดีตอกันในระหวางเรียนอยางเห็นไดชัด และ
ขยายสิ่งที่เรียนไปสูนักเรียนคนอื่นเชน เมื่อครูสอบถามเหตุผลคนที่ไมมา นักเรียนสามารถตอบครูได
วา เพื่อนไมสบายอยางไร รวมถึงระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีการสอบถามเพื่อน
ขณะที่นําเสนออยางเปนกันเองทั้งที่อยูตางกลุมกัน บางครั้งนักเรียนมีการลอกันในขณะการอธิบาย
โดยที่ไมมีการแสดงอาการโกรธหรือไมพอใจ นักเรียนปรบมือใหกําลังใจกันเมื่อเพื่อนนําเสนอเสร็จ
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นอกจากนี้ ค รู ไดออกแบบกิ จกรรมที่เ ชื่ อมโยงกั บความรูที่เ รี ย นในคาบได แก การใหนั ก เรียนได
ออกแบบการสอนนักเรียนชั้น ม.1 จึงเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดสรางความสัมพันธกับคนอื่นจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
สรุปความสัมพันธและสังคมระหวางผูเขารวมวิจัยเริ่มที่มีความชัดเจน
มากขึ้น มีทั้งที่เปนทางการคือการไดรับการสนับสนุนจากกลุมสาระการเรียนรู มีการประชุมกลุมใน
การปฏิบัติการเชิงวิพากษ และสวนที่ไมเปนทางการคือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ขอคําปรึกษา และให
คําปรึกษาซึ่งกันเมื่อมีโอกาส โดยมีผูวิจัยเปนผูใหขอมูลสวนหนึ่ง สวนความสัมพันธของนักเรียนก็
เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น
สวนความสัมพันธระหวางการปฏิบัติการเชิงวิพากษกับการปฏิบัติและการสังเกต
รวมถึงความสัมพันธดานอื่นๆ ผูวิจัยขอนําเสนอดังนี้
แนวคิดของครูและนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรคมีทั้งสวนที่แตกตางกันและสอดคลองกัน สวนที่แตกตางกันไดแก นักเรียนเห็นวา
ควรสลับขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรค แตครูเห็นวามีความเหมาะสมแลว และครูหาทางออก
ความแตกตางนี้ โดยทําความเขาใจกับนักเรียนใหมอีกครั้งในกิจกรรมการเรียนการสอน สวนในการ
ปฏิบัติการเชิงวิพากษ ครูกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคใหมจากขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุป เปน 5 ขั้นหลักไดแก ขั้นรับรูปญหา ขั้นคิดและ
ประเมินวิธี การ ขั้นวางแผน ขั้ นปฏิ บัติและเผชิญปญหา และ ขั้นสรุปและขยาย สว นหั วข อของ
แผนการจัดการเรียนรูครูยังคงเขียนเหมือนเดิมและพบวา ครูใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนคลายกัน และการเขียนแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรวมกันคือ เขียน
แผนการจัดการเรียนรูใหมีกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน มีบางแผนการจัดการเรียนรูที่ใชขน
ตอนหลัก 3 ขั้นตอนเหมือนเดิม แตแทรกกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้นตอนเปนขั้นตอนยอย และ
พบวา มีบางแผนการจัดการเรียนรูที่เขียนไมสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรวมกันคือไมเชื่อมโยง
กับการแกปญหาอยางสรางสรรค กลาวคือ บางแผนการจัดการเรียนรูถึงแมจะกําหนดขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคตามแนวทางการปฏิบัติรวมกัน แต
กิจกรรมแตละขั้นตอนไมไดสื่อใหเห็นถึงการแกปญหาอยางสรางสรรค สวนแผนการจัดการเรียนรูอื่น
เขียนตามแนวทางการปฏิบัติรวมกัน
ขั้นวางแผน (CPS6 –CPS8) ครูใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันวางแผนขั้นตอนและกิจกรรม
การแกปญหา รวมทั้งระบุทรัพยากรที่ตองใชในสถานการณนั้นๆ...
...ขั้นวางแผน (CPS6 –CPS8) ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรมหลังการนําเสนอผลการ
ทดลองของตัวแทนกลุม……(ครู)

สวนความสัมพันธระหวางแผนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอนจริง
พบประเด็นที่นาสนใจคือ เมื่อตองดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแลว โดยปกติครูจะสอน
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ตามแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูของครูบางคนแตกตางจากคนอื่น ไมสอดคลอง
กับแนวทางการปฏิบัติรวมกัน และไมเชื่อมโยงกับการแกปญหาอยางสรางสรรค แตปรากฏวาครูที่
เขียนแผนไม ต รงกั บ แนวทางการปฏิบัติร ว มกันนั้นไดจัดกิจกรรมสอดคลองแนวทางการปฏิบัติ
รวมกันและสอดคลองกับการจัดกิจกรรมของวิชาอื่นๆ ทั้งนี้ครูที่ไมไดสอนตามแผนระบุวา ครูไดใช
แผนการจัดการเรียนรูแบบเดิม แตเติมกิจกรรมการสอนตามแนวทางการปฏิบัติรวมกันภายหลัง
เพื่อใหมีสงตามการวางแนวทางการปฏิบัติรวมกัน และยังไมมีความเขาใจที่ชัดเจน กิจกรรมจึงขาด
ความเชื่อมโยงกับการแกปญหาอยางสรางสรรค อยางไรก็ตามเมื่อไดสนทนากับครูคนอื่นพบวา
แผนการจัดการเรียนรูจะตองไดรับพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรวมกันและสอดคลอง
กับแผนการจัดการเรียนรูของครูคนอื่นจึงสามารถปรับเปลี่ยนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขณะสอน
ทันที
วงรอบที่ 3
การเขาสูวงรอบวิจัยรอบที่ 3 เกิดจากความคิดเห็นของครูผูเขารวมวิจัยวา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ตองไดรับการพัฒนาอีกเชน
บทบาทหลักในการจัดกิจกรรมการสอนยังอยูที่ครู ทักษะการใชคําถามของครูนอย รวมถึงแผนการ
จัดการเรียนรูที่ยังเขียนไมสอดคลองกัน ทําใหกิจกรรมการเรียนการสอนยังไมเปนไปตามที่คาดหวัง
ยังไมพึงพอใจตอกิจกรรมการการสอน
3.1 การปฏิบัติการเชิงวิพากษ
การปฏิบัติการเชิงวิพากษในการวิจัยวงรอบที่สาม ประกอบดวยกิจกรรม
ของครูและนักเรียนดังนี้
- ครู 3 คน สะทอนและสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคระดับบุคคลจากการปฏิบัติในการวิจัยวงรอบที่สอง
- นักเรียน 6 คนสะทอนและวางแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมเรียนการสอนใน
การวิจัยวงรอบที่สองรวมถึงสิ่งที่นักเรียนชอบหรือไมชอบพรอมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ
- ครูสรางความรูที่ชัดเจนรวมกันและการจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติ โดยการ
ระดมความคิดเพื่อสะทอนความคิดตอทฤษฎีบทเชิงวิพากษในระดับกลุม และการสรางแนวทางการ
ปฏิบัติรวมกันดานการวิจัยและดานกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค โดย
ใชขมูลสรุปการสัมภาษณนักเรียนและครูประกอบ
สําหรับในขั้นตอนการปฏิบัติการเชิงวิพากษ ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห
ข อ มู ล ตามองค ป ระกอบของวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารคื อ ภาษาและวาทกรรม กิ จ กรรมและการปฏิ บั ติ
ความสัมพันธและสังคมดังนี้
3.1.1 ภาษาและวาทกรรม
ครูใหความหมายการแกปญหาอยางสรางสรรความี 4 สวนคือความ
สรางสรรค ปญหาที่แทจริง ความเปนขั้นตอน และการจําแนกขอมูลกลาวคือ ครูมีแนวคิดวาการ
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แกปญหาอยางสรางสรรคเปนกระบวนการคิดเพื่อหาปญหาที่แทจริงอยางเปนขั้นตอน เปนการ
แกปญหาที่เนนความคิดสรางสรรค ซึ่งครูมีการใหความหมายเพิ่มจากการวิจัยวงรอบที่แลวคือ การ
แกปญหาอยางสรางสรรคนอกจากจะตองใชความคิดสรางสรรคในการแกปญหาแลว ตองมีการคิด
วิเคราะหจําแนกขอมูล รวมทั้งวิเคราะหกระบวนการทํางานใหเปนความเขาใจของตนเอง แตแนวคิด
ที่ยังไมชัดเจนคือ ความคิดวิจารณญาณซึ่งครูไมไดกลาวถึงความคิดประเภทนี้มากนัก
ครูมีความคิดเห็นตอขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคเหมือนกับ
ความเห็นในการวิจัยวงรอบที่สองคือ การแกปญหาอยางสรางสรรคทุกขั้นตอนมีความจําเปนและยัง
ใชชื่อแตละขั้นตอนเชนเดียวกับการวิจัยวงรอบที่สอง
ครูใชภาษาที่เกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรคไดชํานาญมากขึ้น
กว า การวิ จั ย วงรอบก อ นเช น เห็ น ความสํ า คั ญ ของป ญ หา เลื อ กป ญ หา คิ ด วิ ธี ก ารแก ป ญ หา
คาดการณผลกระทบ เปนตน ซึ่งความชํานาญในการใชภาษาเปนผลจากการปฏิบัติการเชิงวิพากษ
และการนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน ซึ่งในการปฏิบัติการเชิงวิพากษและ
ขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูไดเนนใหนักเรียนรูวากิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับ
การแกปญหาอยางสรางสรรคอยางไร โดยพูดใหนักเรียนไดยินบอย จนเกิดความชํานาญในการใช
ภาษา
ครูใ หค วามสําคั ญกั บการแกป ญหาอย างสรางสรรควา หลังจากจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคแลว ครูเขาใจและมีทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีขึ้นและนักเรียนประสบความสําเร็จ
ในการเรี ย น เห็ น ได จ ากนั ก เรี ย นทํ า กิ จ กรรมและเข า ใจเนื้ อ หามากยิ่ ง ขึ้ น แต ยั ง ไม ทํ า ให ค รู
เปลี่ยนแปลงดานความรูความเข าใจเกี่ยวกับเนื้อหา เพราะเนื้อหาการสอนในการวิจัยวงรอบนี้
คอนขางงาย
ครูเปลี่ยนแปลงความรูความเขาใจวิธีจัดกิจกรรมเรียนการสอนเพื่อ
การแกปญหาอยางสรางสรรคอยางเห็นไดชัดคือ ครูเขาใจการแกปญหาอยางสรางสรรคและกิจกรรม
การเรียนการสอนมากขึ้น ครูปรับใชการแกปญหาอยางสรางสรรคกับกิจกรรมการเรียนการสอนไดดี
ขึ้น โดยครูใชจัดเวลากิจกรรมไดรวดเร็วและคลองกวาการจัดกิจกรรมเรียนรูในการวิจัยวงรอบกอน
ครูจัดการชั้นเรียนและควบคุมการทํากิจกรรมของนักเรียนไดดีขึ้น โดยสามารถใชคําถามกับนักเรียน
ไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ครูยังใหนักเรียนมีบทบาทหรือมีสวนรวมกิจกรรมการเรียนการสอนมากกวา
การวิจัยวงรอบที่สอง
ครู จัดกิ จกรรมใหนักเรียนไดเ ห็นความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหากับ
ชีวิตประจําวัน เชน นักเรียนนําความรูที่เรียนและขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคมาออกแบบ
วิ ธี ก ารสอนนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ม.1 กิ จ กรรมเหล า นี้ ทํ า ให นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู แ ละเข า ใจ
กระบวนการทํ างานมากขึ้น นักเรี ยนสนุกสนาน สนใจกิจกรรมและเห็นสิ่งที่เรี ยนรูเ ปนรูปธรรม
รวมทั้งรับรูวัตถุประสงคการจัดกิจกรรมเรียนการสอนและไดเรียนรูโดยไมเครียดกับกิจกรรมการ
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เรียนการสอน แตครูบางคนระบุวา หลังกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
ไมมีการเปลี่ยนแปลงความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการสอน เนื่องจากการสอนครั้งที่ผานมาเนน
เนื้อหา ตัวอยางความสําเร็จแสดงใหเห็นดังที่ครูกลาววา “นักเรียนไมคอยเครียดกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน ทําใหเชื่อมโยงกิจกรรมกับสิ่งที่เขารับรูและคุนเคย อาจจะทํากิจกรรมใหเปนรูปธรรม
ใหเขาเห็นวาควรจะจัดกิจกรรมอยางไร เขาดําเนินการเองจะไมเครียด เมื่อเทียบกับครั้งกอนที่ครูจัด
ใหเขาตลอด”
ครูเห็นวากิจกรรมการแกปญหาอยางสรางสรรคเหมาะสมกับการสอน
แบบทดลองรวมทั้งตองพิจารณาวัตถุประสงคของขั้นตอนมากกวายึดกิจกรรมกลาวคือ ครูเห็นวา
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคเหมาะสมกับกิจกรรมการทดลองทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งเปนกิจกรรมที่เนนกระบวนการ ครูบางคนมองวาการแกปญหาอยางสรางสรรค
นําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมเรียนการสอนไดไมทั้งหมด โดยเฉพาะกิจกรรมเรียนการสอนที่
เน น เนื้ อ หาจะใช วิ ธี ก ารสอนที่ เ น น กระบวนการได ย าก นั ก เรี ย นต อ งเรี ย นเนื้ อ หาให ค รบตาม
วัตถุประสงคการเรียนรู ดังนั้นถามีกิจกรรมที่ตองระดมความคิด หรือกิจกรรมอื่นมากอาจจะทําให
นักเรียนเรียนไมทัน
มัน เหมาะกับการทดลองมากกวา ...ถา นํา ไปใชกับเนื้อ หาแล ว อาจจะทํ า ใหเรีย นไมทัน
เนื้ อ หา...บางขั้ น ไม สามารถนํา ไปใชป รั บ ใชไ ด เพราะเป น สิ่ ง ที่ ค รูจ ะต อ งลงไปช ว ยค อ นขา งเยอะ
บางอยางตองบอกนักเรียนลงไปเลย แทนที่เด็กจะสืบคนเอง บางครั้งอุปกรณไมพรอม ถาอยางนั้นตอง
ทดลองจริง เห็นผลจริง มีแคใบความรูที่เราใหเด็กไปเลย.......(ครู)

กระบวนการปฏิบัติ การเชิงวิพากษทํา ใหค รูปรับเปลี่ยนแนวคิ ดตอ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคกลาวคือ ในการปฏิบัติการเชิงวิพากษ
ครูแลกเปลี่ยนประสบการณสอนและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เชน ในวิชาชีววิทยา ซึ่งเปนการ
สอนที่เนนเนื้อหานั้นครูอธิบายวา อาจจะใชใบความรู ใบงานใหนักเรียน หรือการใชแหลงเรียนรู
เพิ่มเติม โดยเฉพาะใบงานการแกปญหาอยางสรางสรรคจะทําใหนักเรียนไดเ ขาใจขั้นตอนการ
แกปญหาอยางสรางสรรคไปพรอมกับการเขาใจเนื้อหา โดยครูใหนักเรียนไดศึกษาเนื้อหากลุมละหัว
เรื่อง แลวนําเสนอหนาชั้นเรียนดวยกิจกรรมที่แปลกใหม ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนั้น
ประสบความสําเร็จ นักเรียนใหความรวมมือและชอบในการทํากิจกรรม ทําใหครูปรับเปลี่ยนแนวคิด
วา การแกปญหาอยางสรางสรรคสามารถปรับใชในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนเนื้อหาได และจะ
นําการแกปญหาอยางสรางสรรคไปปรับปรุงกิจกรรมเรียนการสอนในครั้งตอไป แตอยางไรถึงแมครู
จะปรับเปลี่ยนความคิดแลว แตทุกคนก็มีความเห็นที่ตรงกันวาการจัดการเรียนรูเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรคจะใชกั บการทดลองไดดีกวาการจัดกิ จกรรมแบบอื่นๆ สว นแนวคิดตอการสอน
ประการหนึ่งคือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูนั้น ควรเนนวัตถุประสงคการเรียนรูและ
วัตถุประสงคการแกปญหาอยางสรางสรรคในแตละขั้นเปนหลัก จึงสามารถออกแบบกิจกรรมได
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หลากหลายมากกวาการที่ครูจะยึดกิจกรรมเพียงการแกปญหาอยางสรางสรรคเพียงอยางเดียว เชน
ครูกลาววา “กิจกรรมการศึกษารายละเอียดของปญหา ถานักเรียนทราบแลววาปญหาที่แทจริงคือ
อะไรเพราะมีขอมูลอยูแลวก็ไมตองสืบคนขอมูลเกี่ยวกับปญหาอีก”
สรุ ป แล ว ครู มี แ นวคิ ด ว า การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค เ ป น การใช
ความคิ ด ในการแก ป ญ หา ซึ่ ง ความคิ ด ที่ เ ด น ชั ด คื อ ความคิ ด สร า งสรรค และปรากฎความคิ ด
วิจารณญาณแตยังไมชัดเจน ครูเห็นวา การเรียนการสอนที่เนนเนื้อหาจะนําการแกปญหาอยาง
สรางสรรคมาปรับใชไดยาก และหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลวครูมีความเห็นสอดคลอง
กันวา ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงความรูความเขาใจดานเนื้อหา แตมีการเปลี่ยนแปลงความรูความ
เขาใจกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเห็นไดชัด คือครูเขาใจการแกปญหาอยางสรางสรรคและการ
จัดกิจกรรมเรียนการสอนมากขึ้น ครูรูจักปรับใชการแกปญหาอยางสรางสรรคกับกิจกรรมการเรียน
การสอนไดมากขึ้น โดยครูเปลี่ยนบทบาทของนักเรียนและครูใหเปนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปน
สําคัญมากยิ่งขึ้น
นักเรียนใหความหมายของการแกปญหาอยางสรางสรรคคลายกับการ
ใหความหมายในการวิจัยวงรอบที่สองคือ การแกปญหาที่แทจริงดวยวิธีการที่หลากหลายอยางเปน
ขั้นตอน
นักเรียนมีความคิดเห็นตอขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรควา
ทุกขั้นตอนมีความเหมาะสมและสอดคลองกัน แตอาจรวบบางขั้นตอนเขาดวยกัน และการแกปญหา
ไมควรทําดวยความเรงรีบ รวมทั้งนักเรียนมีความเห็นตอความยากงายขั้นตอนการแกปญหาอยาง
สรางสรรคตางกันกลาวคือ นักเรียนเห็นวาการแกปญหาอยางสรางสรรคมีความเหมาะสมทุกขั้นตอน
และแตละขั้นตอนสัมพันธและเชื่อมโยงกัน ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากการวิจัยวงรอบที่สอง
โดยนักเรียนคิดวาการแกปญหาอยางสรางสรรคไมมีความสําคัญควรมีการรวมกิจกรรมบางขั้นตอน
ไดแก การใชเกณฑการประเมินในการเลือกวิธีการแกปญหานั้นไมมีความจําเปน ถาไมมีเกณฑการ
ประเมินนักเรียนก็สามารถเลือกวิธีการแกปญหาได นักเรียนยังระบุวาการเลือกวิธีแกปญหามีหลาย
วิธีการเชน การระดมความคิด ดังนั้นการใชเกณฑการประเมินวิธีการแกปญหาควรเปนทางเลือก
หนึ่ง และลักษณะของการแกปญหาอยางสรางสรรคไมควรแกโดยเรงรีบเกินไป ถาเรงรีบและไม
ละเอียดแลวจะทําใหประสิทธิภาพการแกปญหาลดลง เชนนักเรียนระบุวา “กระบวนการตางๆมี
ความเหมาะสม เพราะทําใหเกิดความเขาใจในการเรียนมากขึ้น การแกปญหาควรเปนไปอยางไมเรง
รีบ จะทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการแก”
นั ก เรี ย นมี ค วามเห็ น ต อ ความยากง า ยของการแก ป ญ หาในแต ล ะ
ขั้นตอนแตกตางกัน บางคนกลาววาการคิดวิธีแกปญหายากที่สุด สวนขั้นตอนที่งายที่สุดก็คือการ
วางแผน เพราะจะต อ งคิ ด วิ ธี ก ารแก ป ญ หาใหไ ด ม ากที่ สุ ด และถ า เลื อกวิธี ก ารที่ ดีที่ สุ ด แล ว การ
วางแผนก็ ส ามารถทํ า ได ง า ย บางความคิ ด เห็ น ว า ขั้ น ตอนที่ ง า ยที่ สุ ด ได แ ก การคิ ด ป ญ หาจาก
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สถานการณเพราะอยูใกลตัวและทําไดงายที่สุด ขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการคาดการณผลกระทบ
เพราะไมรูวาจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตขณะแกปญหาบาง
ขั้นตอนที่เห็นวางา ยที่สุดนาจะเปนขั้นการคิดปญหาเพราะมันใชเวลาสั้น ใกลตัวที่สุด
เพราะถาเกิดปญหาเราจะรูไดเองวาปญหาของเราคือปญหาอะไรบาง สวนวิธีที่ยากที่สุดคือขั้นที่ 3 การ
คาดการณผลกระทบ และวางแผน เพราะเราตองคาดการณสิ่งที่จะเกิดในอนาคตและการวางแผน
ขั้นตอนเราตองมานั่งคิดอยางรอบคอบและเปนขั้นตอน ….(นักเรียน)

นักเรียนเห็นความสําคัญของการแกปญหาอยางสรางสรรควา ทําให
เขาใจกระบวนการทํางาน ชวยใหเรียนรูไดเร็วขึ้น นําไปใชไดจริงและชวยฝกความคิดสรางสรรค
กลาวคือ นักเรียนพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค เพราะ
เห็นวา การแกปญหาอยางสรางสรรคชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาการเรียนมากยิ่งขึ้นและ
ใช เ วลาน อ ยในการทํ า ความเข า ใจกั บ เนื้ อ หาเพราะได เ ชื่ อ มโยงกั บ ขั้ น ตอนการแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคตลอด โดยนักเรียนชอบกิจกรรมการทําความรูจักกับสถานการณที่ครูกําหนดให แลวครู
สรางความสงสัยตอสถานการณซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และครูใหนักเรียนสรางคําถามตอสถานการณ
ดวยตนเอง ทําใหนักเรียนไดคิดคําถามและคําตอบอยูตลอดเวลา ซึ่งการคิดคําถามและคําตอบนี้เปน
แนวทางในการแกปญหาตอไปในอนาคต นอกจากนั้นนักเรียนยังชอบที่ครูดูแลการทํากิจกรรมของ
นักเรียน
นักเรียนเห็นวาปจจัยที่สนันสนุนใหกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรคประสบความสําเร็จไดแก บรรยากาศการเรียนการสอน บุคลิกภาพของครู
และความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนกลาวคือ ประการแรกครูตองจัดบรรยากาศการเรียนรูให
นักเรียนรูสึกสนุกสนาน ไมเครียดหรือไมนาเบื่อจนเกินไป ทําใหนักเรียนรูสึกตื่นตัวอยูตลอดเวลา ครู
ตองหาสิ่งแปลกใหม ไมวาจะเปนความรูหรือสถานการณมาประกอบการสอนจะทําใหนักเรียนสนใจ
มากยิ่งขึ้น รวมถึงการไมมีสิ่งรบกวนการคิดของนักเรียน ซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีจะ
รวมถึงการที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นแลวไดรับคําแนะนําจากครูและเพื่อนๆ โดยจะไมถูกครูหรือ
เพื่อนตําหนิวาที่ตนนําเสนอนั้นผิด ประการที่ 2 ครูตองเปนคนที่อารมณขัน ไมเครียด สามารถสราง
สถานการณ ก ารเรี ย นการสอนให ตื่ น เต น และน า สนใจ และกระตุ น ให นั ก เรี ย นได ฝ ก การคิ ด อยู
ตลอดเวลา ประการที่ 3 ครูควรเขาถึงขอมูลของนักเรียน ครูตองเอาใจใสดูแลและใหความสนใจกับ
เรื่องตางๆ ของนักเรียน ถามเรื่องที่นอกเหนือจากเรื่องที่เรียนบางเชน สุขภาพ หรือการเรียนวิชาอื่น
จะทําใหนักเรียนรับรูวาครูสนใจและใหความสําคัญกับตนเอง จะชวยลดชองวางระหวางครูและ
นักเรียนได
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ชอบอาจารยใหถามคําถามและแสดงความคิดเห็น ชอบที่อาจารยใหตั้งปญหา อาจารยให
เราทําแบบฝกหัดกอนและถามวาสิ่งที่เราทําไมไดมีอะไรบาง มันทําใหเราคิดดวยตัวเราเอง ปญหาของ
เรากับเพื่อนไมเหมือนกัน แตกตางกัน ทําใหรูวากาวตอไปควรทําอยางไรบาง.....(นักเรียน)
คือการสอนที่ใหฝกการคิดตลอดเวลา สอนเขาใจงาย บรรยากาศในหองไมตึงเครียด และ
อาจารยเปน กันเองคอยถามและคุยถึงสารทุก ขสุข ดิบของนักเรียนทุก คนพรอ มทั้งใหกํา ลังใจและ
ทางออกในการแกปญหาที่ดีๆ .....(นักเรียน)

สรุปภาษาและวาทกรรมการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนมี
ความสอดคลองกันคือ นักเรียนเห็นวาขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกัน ควรปรับกิจกรรมบางขั้นตอนไดแก การเลือกวิธีการแกปญหาดวยการใชเกณฑการ
ประเมิน นักเรียนมีความคิดเห็นตอความยากงายของขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคตางกัน
และเห็นวาการแกปญหาอยางสรางสรรคชวยใหเกิดความเขาใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น คือการเขาใจ
ในเนื้อหาที่เรียน การไดรับความรูใหมๆ ที่เปนประโยชนและไดรับการพัฒนาทักษะการแกปญหา
อยางสรางสรรค ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอน บุคลิกภาพของครูที่เอื้อตอการเรียนรู และ
ความสัมพันธระหวางครูและนักเรียน โดยที่บรรยากาศในการเรียนรู บุคลิกลักษณะของครูที่จะชวย
เสริมสรางบรรยากาศ และการที่นักเรียนไดฝกกระบวนการคิดตลอดเวลา
เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธด า นภาษาและวาทกรรมการแก ป ญ หา
อยางสรางสรรคระหวางครูและนักเรียนแลวพบวามีความสอดคลองกันคือ ครูและนักเรียนใชภาษา
เกี่ยวกับขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคบอย ครูมีความคิดเห็นวา เมื่อใชการแกปญหาอยาง
สรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว ทําใหเขาใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น
ครูปรับเปลี่ยนการแกปญหาอยางสรางสรรคใหเขากับการสอนไดมากขึ้น สวนนักเรียนประทับใจการ
สอนของครูโดยใหเหตุผลวา ครูสอนสนุก ใหนักเรียนคิดและแกปญหาอยูตลอดเวลา ครูเปลี่ยน
บทบาทของนั ก เรี ย นและครู นั ก เรี ย นเห็นวาความสําเร็จ ในการจัดกิจกรรมเรี ยนการสอนไดแ ก
นักเรียนเขาใจในเนื้อหาที่เรียน ไดรับความรูใหมๆ ที่เปนประโยชน และไดรับการพัฒนาทักษะการ
แกปญหาอยางสรางสรรค สวนครูมีความคิดเห็นวาการแกปญหาอยางสรางสรรคเปนการใชความคิด
ในการแก ปญหา ซึ่งสอดคลองกั บความคิด ของนัก เรียนว าการที่นัก เรี ยนไดฝ กกระบวนการคิ ด
ตลอดเวลาเปนสิ่งที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
3.1.2 กิจกรรมและการปฏิบัติ
ครู ส ะท อ นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในการวิ จั ย วงรอบที่ ส องว า
ประสบความสําเร็จและยังไมประสบความสําเร็จ โดยดูจากผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนกลาวคือ กิจกรรม
การสอนที่ประสบความสําเร็จ เห็นจากการที่นักเรียนเริ่มคุนเคยกับการแกปญหาอยางสรางสรรค
มากขึ้น นักเรียนไดฝกคิดแกปญหาและใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบกิจกรรมการแกปญหา
รวมถึงฝกการคิดวิจารณญาณเชน การเลือกวิธีการแกปญหา การวางแผนการโดยพิจารณาเงื่อนไข
และบริบท นอกจากนี้ครูไดพัฒนาความคิดของนักเรียนโดยใชคําถามที่หลากหลาย ในชวงแรกของ
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กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนยังไมคุนเคย เมื่อจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูทําให
นักเรียนซึมซับการแกปญหาอยางสรางสรรค และนักเรียนรูวาจุดมุงหมายของกิจกรรมการเรียนการ
สอนคื ออะไร ทํา ให นัก เรี ย นเรียนรูไดต รงเปาหมาย ทํ ากิจกรรมเร็ ว ขึ้น กระตือรือรนมากยิ่ งขึ้ น
นอกจากนั้นกิจกรรมที่นักเรียนทํายังเนนการเชื่อมโยงความรูที่เรียนใหเปนรูปธรรม สามารถนําไป
ปรับใชในการทํางานได และครูระบุวาความสําเร็จที่กลาวมาเกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
การแกปญหาอยางสรางสรรคของครูดีขึ้น โดยที่ครูเปลี่ยนแปลงบทบาทใหนักเรียนมีสวนรวมเพิ่มขึ้น
ครูสามารถทําใหนักเรียนที่ไมสนใจทํากิจกรรม (หลับในเวลาเรียน) มาสนใจและรวมทํากิจกรรมกับ
เพื่อนในกลุม
ครูคิดวาการสอนยังไมเปนเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควรคือ ทักษะการ
แกปญหาที่นักเรียนตองไดรับพัฒนาเพิ่มไดแก สํารวจปญหา เลือกปญหา เลือกวิธีการแกปญหาและ
การวางแผน ครูจะพัฒนาทักษะการประยุกตการแกปญหาอยางสรางสรรคกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เปนเนื้อหา เพราะครูคิดวาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนเนื้อหาไดไมเต็มที่ โดยบทบาท
หลักอยูที่ครู ครูจะคอยเปนผูบอกความรูนักเรียนและสรุปทายคาบเรียน รวมถึงครูตองการพัฒนา
ทักษะการเราความสนใจของนักเรียน ครูจะใหนักเรียนวิเคราะหความแตกตางของสถานการณ แลว
ใชคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดคิด และทักษะการตั้งคําถามของครูตองไดรับการพัฒนาเพิ่มเติม
รวมทั้งมีกิจกรรมใหนักเรียนไดสรุปกระบวนการทํางานหรือการแกปญหาอยางสรางสรรค และสรุป
เนื้อหา แทนการไดรับการบอกจากครูเพียงอยางเดียว นอกจากนั้นครูจะเพิ่มบทบาทการติดตาม
กิจกรรมของนักเรียนมากขึ้น เนนใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน โดยจะเชื่อมโยงเนื้อหา
ที่เรียนกับชีวิตประจําวันมากขึ้น
สิ่งที่สามารถพัฒนาตอไดอีก คือการเราความสนใจ ซึ่งอาจจะหาวิธีการเราความสนใจที่
แตกตางกัน หาอะไรที่เปนสีสันมากกวานี้ เชนจะใหเด็กเห็นสี แลวถามความแตกตางของสีแตในครั้งนี้
บรรลุวัตถุประสงคแลว ... ครูอาจจะใชคําถามไดไมดี มีแตจะพุงบอก ตองควบคุมตัวเอง ตองมีใบงาน
การคิดอยางสรางสรรคดวย วาการทํางานเปนCPS.....(ครู)

ในการวางแผน ครูแลกเปลี่ยนประสบการณและรวมวางแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค ครูแตละคนไดทราบแนวความคิด
ของครูคนอื่น และอธิบายแนวคิดของตนและรวมกันเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยครูจะใชกิจกรรม
และผลการสอนของตนเองเปนกรณีศึกษา ทําใหครูวางแผนกิจกรรมดังตอไปนี้
1) ขั้นรับรูปญหา ครูมีความเห็นสอดคลองกันวา จะเพิ่มทักษะการคิด
ของนักเรียนตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ที่ตองการใหนักเรียนเปนนักคิดหรือนักวิจัย โดยจะให
สถานการณหรือประสบการณจริงพรอมกับการถามของครู และสถานการณนั้นตองแสดงถึงเนื้อหา
และวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะใชเวลาการทํากิจกรรมในขั้นตอนนี้นอย
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และจะใหเวลาในขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่ม อาจใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องนั้นมากอน นอกจากนั้นครู
จะใหนักเรียนทําใบงานการแกปญหาอยางสรางสรรคเพราะทําใหนักเรียนเห็นภาพของขั้นตอนที่ทํา
ใหนักเรียนเรียนรู
2) ขั้นคิดและประเมินวิธีการ ครูจะใชคําถาม เพื่อกระตุนความคิดของ
นักเรียน จะใหนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกใหนักเรียนรับฟงความคิดของคนอื่น โดยบทบาท
ของครูจะใหนักเรียนนําเสนอใหเสร็จกอน แลวคอยใหคําแนะนํา
3) ขั้ น วางแผน ครู จ ะดู แ ลว า นั ก เรี ย นดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามเงื่ อ นไข
กําหนดหรือไม และครูจะแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการทํางาน รวมทั้งใชคําถามกระตุนใหนักเรียน
คํานึงถึงเงื่อนไขในการทํากิจกรรม และใชวัตถุประสงคของการแกปญหาอยางสรางสรรคในแตละ
ขั้นตอนเปนหลักในการทํากิจกรรมโดยที่อาจจะตองลดเวลาขั้นนี้ลงเพื่อใหเวลาในการปฏิบัติมากขึ้น
4) ขั้นตอนการปฏิบัติและเผชิญปญหา ครูจะใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว โดยครูจะติดตามดูแล และชี้แจงหรือเสริมในสิ่งที่นักเรียนยังเขาใจไมชัดเจน และ
ครูมีความเห็นวาตองใหเวลากับขั้นตอนการปฏิบัติมากขึ้น
5) ขั้ นสรุปและขยายครูจะจัดกิจกรรมที่เ ชื่อมโยงความรูที่เรี ยนกับ
ชีวิตประจําวันของนักเรียน เชนครูสอนวิชาฟสิกสใหนักเรียนใชการแกปญหาอยางสรางสรรคในการ
ออกแบบการสอนนักเรียนชั้น ม.1 แลวกิจกรรมการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ นักเรียนให
ความสนใจเปนอยางมาก และนักเรียนไดนํากิจกรรมนี้ไปใชจริง ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาและเห็น
ความสําคัญของการแกปญหาอยางสรางสรรค นอกจากนี้ครูจะใหอิสระนักเรียนในการประยุกต
ความรูที่เรียน โดยบทบาทของครูจะกํากับดูแลการทํากิจกรรมของนักเรียน ครูอาจจะใหนักเรียน
เขียนสรุปการเรียนเปนผังความคิดเพื่อใหเห็นการสรุปเนื้อหาและกระบวนการแกปญหา และครูจะใช
ใบกิจกรรมในการประเมินขั้นตอนการทํากิจกรรม สวนกิจกรรมการวัดและประเมินผลครูมีความเห็น
รวมกันวาจะใชใบงาน ซึ่งการใชใบงานเปนปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหประสบความสําเร็จ
นอกจากนี้ครูบางคนเริ่มเปลี่ยนความคิดเรื่องความสามารถของนักเรียนในการประเมินกิจกรรมการ
เรียนการสอน จากที่ไมแนใจวาศักยภาพของนักเรียนจะประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนของเพื่อน
ไดหรือไม ก็เปลี่ยนมาเปนจะใชใหนักเรียนไดประเมินตนเอง และประเมินเพื่อน
6) นอกเหนือจากอุปกรณการนําเสนอเชน คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร
ไมโครโฟน เครื่องฉาย และอื่นๆที่มีในหองเรียนแลว ครูเห็นวานาจะใชใบงาน หรือใบความรู เพื่อให
นักเรียนศึกษาและใชเปนพื้นฐานในการทํากิจกรรม นอกจากนั้นจะใชแหลงความรูที่มีอยูทั้งหองสมุด
วิทยาศาสตร อินเทอรเนต รวมถึงใหสืบคนหรือศึกษาความรูเรื่องนั้นมากอน เชนครูกลาววา “อาจจะ
เปนใบงานเพิ่มเติม หรือความรูเดิมที่เขามีอยู เพื่อทําใหเขาใจแนวคิดอยางงาย”
สรุปวาในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
การวิจัยวงรอบนี้ ครูเปลี่ยนแปลงบทบาทใหนักเรียนมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น โดยเนนการเชื่อมโยง
กิจกรรมการเรียนการสอนกับชีวิตประจําวัน โดยที่ครูใชคําถามเปนสิ่งกระตุนการเรียนรูของนักเรียน
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สวนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีความสอดคลองกันวา ขั้นรับรูปญหานาจะ
เพิ่มทักษะการคิดของนักเรียนใหมากตามวัตถุประสงคของหลักสูตร การสอนขั้นคิดและประเมิน
วิธีการ ครูจะใชคําถาม เพื่อกระตุนความคิดของนักเรียน ขั้นวางแผน ครูผูเขารวมวิจัยเห็นวา ใน
ระหวางที่นักเรียนทํากิจกรรมครูตองคอยดูแล ขั้นตอนการปฏิบัติและเผชิญปญหา ครูจะใหนักเรียน
ลงมือทําตามแผนที่วางไว และครูติดตามดูแล สวนขั้นสรุปและขยายครูจะจัดกิจกรรมเชื่อมโยง
ความรูที่เรียนกับชีวิตประจําวัน และกิจกรรมการวัดและประเมินผลครูมีความเห็นรวมกันวาจะใชใบ
งานเพิ่มเติม
นักเรียนประทับใจและรูสึกประสบความสําเร็จจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูกลาวคือ นักเรียนรับรูวาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนสภาพและ
ความตองการของนักเรียนเชน ครูตั้งปญหาหรือสถานการณที่นักเรียนรูจักและคุนเคย นักเรียนได
ทําแบบฝกหัดหรือตั้งคําถามกอนเพื่อจะไดรูวาตนเองไมเขาใจเรื่องใด และควรจะหาความรูหรือ
คําตอบจากที่ใหน อยางไร ซึ่งเทากับนักเรียนไดรูเปาหมายในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน จะ
ทําใหนักเรียนคุนเคยกับการแกปญหาอยางสรางสรรค เปนการใหนักเรียนฝกการคิดแกปญหาโดย
ใชความคิดสรางสรรค และการคิดวิจารณญาณ นอกจากนี้นักเรียนยังประทับใจวา นักเรียนมีความรู
ความเขาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมนั้นครูจะยกสถานการณแลวใหนักเรียนตั้งคําถาม ตั้งขอ
สงสัยตอสถานการณนั้น และหาวิธีการแกปญหา ครูใหอิสระแกนักเรียนไดคิด แนะนําและใหขอมูล
ยอนกลับแกนักเรียน มีการทบทวนความรูและใชใบงานการแกปญหาอยางสรางสรรค นอกจากนี้ครู
ยังเชื่อมโยงการเรียนรูกับชีวิตประจําวันเชน ครูใหยกตัวอยางการนําเนื้อหาไปใชในชีวิตประจําวัน
แตสวนที่ยังไมประทับใจคือเปนที่พฤติกรรมการเรียนนักเรียนเชน เหนื่อยจากการเรียนคาบกอน
และการสอนของครูยังเปนการสอนตามสไลด และอยากใหครูเราความสนใจใหมากกวานี้ และถาม
นักเรียนบอยๆ
ชอบอาจารยใหถามคําถามและแสดงความคิดเห็น ชอบที่อาจารยใหตั้งปญหา อาจารยให
เราทําแบบฝกหัดกอนและถามวาสิ่งที่เราทําไมไดมีอะไรบาง มันทําใหเราคิดดวยตัวเราเอง ปญหาของ
เรากับเพื่อนไมเหมือนกัน แตกตางกัน ทําใหรูวาตอไปควรทําอยางไรบาง..แตอยากใหถามบอยๆ .....
(นักเรียน)
ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ที่สําเร็จเพราะนักเรียนสามาถแกปญหาได ทําความเขาใจ
กับเนื้อหาได สวนที่ไมประสบผลสําเร็จเพราะวันนี้ครูสอนแลวงวงนอน ...ครูสอนตามไสลด อานไป
เรื่อยๆ น้ําเสียงของครูไมตื่นเตน...ควรจะจี้เด็กเปนรายบุคคลดวย เมื่อใหนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมควร
ระบุแหลงขอมูลใหดวย .....(นักเรียน)

นัก เรี ย นแนะนํ า กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนหลายประการกล า วคื อ
นักเรียนระบุวา ควรเนนการศึกษาสถานการณจริงที่เกี่ยวของกับนักเรียน ครูตองใหนักเรียนสํารวจ
ปญหา หาสาเหตุของปญหาหรือสถานการณ ศึกษาสถานการณอยางรอบดาน ฝกใหนักเรียนได
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วิเคราะหปญหาที่แทจริง วิเคราะหเนื้อหารวมถึงวัตถุประสงคการเรียนรู ควรมีการใหรางวัล สราง
บรรยากาศที่กระตุนการเรียนรูเชน การเลมเกมส การแขงขัน และเนนการสืบคนขอมูล ควรมีการนํา
ผลการสืบคนขอมูลมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักเรียน ใหมีการนําเสนอความรู หรือ
แผนงานของแตละกลุม มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายตอเนื้อหาและการนําเสนอของเพื่อน
ครู ค วรใช คํ า ถามกับ นัก เรี ย นให บ อยเพื่ อใหนั ก เรี ย นได คิด ส ว นความคิ ดที่ ค รู ค วรปลูก ฝง ให กั บ
นักเรียนคือความคิดสรางสรรค และความคิดไตรตรอง (วิจารณญาณ) สําหรับคําถามของครูนั้น
จะตองชัดเจน โดยสื่อใหตรงกับความตองการของครูวาตองการอะไร นอกจากตั้งคําถามแลวครู
อาจจะใชใบงานหรือไมใชก็ได ถาใชใบงานนักเรียนจะเห็นขั้นตอนการทํางานไดชัดเจน แตถาใชใบ
งานมากเกินไปอาจจะเปนการตีกรอบความคิดของนักเรียนและเสียเวลาในการเขียนได นักเรียนมี
ความเห็นอีกวา กิจกรรมการเรียนการสอนควรจะเนนบรรยากาศที่เปนกันเอง ไมเครียด มีการ
ชวยเหลือกันระหวางนักเรียน ครูตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการกลุม เนื้อหาที่
เรียนไมควรเนนเนื้อหามากเกินไปและทําความเขาใจงาย ถากิจกรรมการเรียนการสอนดีจะสราง
ความสนใจใหนักเรียนคนหาความรูเพิ่มเติม ครูอาจลดกิจกรรมการแกปญหาบางขั้นตอนเพื่อให
สะดวกในการเรียน นอกจากนั้นครูอาจมีเทคนิคที่นักเรียนสนใจมาแนะนํา ซึ่งเปนประโยชนตอการ
เรียน เชน เทคนิคการจํา เปนตน
สอนจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดคิดเอง หาวิธีแกปญหาดวยตนเอง ไมอยากใหเปนลักษณะ
ใบงาน เพราะเปนการตีกรอบรับรูตามที่อาจารยถามเทานั้น แตจริงๆแลว ควรไดเรียนรูอะไรมากกวานี้
อาจจะใหนักเรียนออกแบบการนําเสนอเอง ใหเวลามากขึ้น มีเทคนิคการจําเล็กๆนอยๆ โยงใหเขากับ
สถานการณปจจุบัน .....(นักเรียน)

สรุป นักเรียนรับรูวา ครูจัดกิจกรรมโดยเนนสภาพและความตองการ
ของนักเรียนเปนหลัก โดยครูกระตุนใหนักเรียนคิดหาสาเหตุของปญหา และหาวิธีการแกปญหา ครู
ใหอิสระแกนักเรียนไดใชความคิดสรางสรรค ครูแนะนําและใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน สวนที่ไม
ประสบผลสําเร็จคือเปนที่ตัวของนักเรียนและกิจกรรมของครู นอกจากนี้นักเรียนเห็นวาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคนั้น ควรใชสถานการณจริง ครูตองให
นักเรียนสํารวจ ทําความรูจักกับสถานการณ ฝกนักเรียนใหวิเคราะหปญหาที่แทจริง และควรมีการ
ใหรางวัล รวมทั้งการสรางบรรยากาศที่กระตุนการเรียนรูของนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน
ควรเนนการสืบคนขอมูล อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู ดวยการปอนคําถามของครูเพื่อใหนักเรียนได
คิด และดําเนินกิจกรรม
การรับรูกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนและครูสอดคลองกัน
กลาวคือ ครูรับรูวาไดจัดกิจรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนรูวัตถุประสงคการเรียนรู สวน
นักเรียนระบุวานักเรียนไดทําแบบฝกหัดกอน ซึ่งจะมีบางขอที่นักเรียนทําไมได และขอที่ทําไมไดนั้น
ก็จะเปนเปาหมายใหนักเรียนคนควาตอไป และกิจกรรมการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน
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มากขึ้น ครูใหนักเรียนยกตัวอยางเหตุการณในชีวิตประจําวันที่ประยุกตใชความรู แตบางแนวคิดของ
ครูและนักเรียนที่แตกตางเชน ครูจะคํานึงถึงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนมากกวานักเรียน
เชน การที่ครูบอกวาตองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนคําถามและครูไดอธิบายลักษณะของ
คําถามที่ครูจะตองใช แตนักเรียนตองการใหครูถามบอยๆ ซึ่งนักเรียนไมไดอธิบายถึงลักษณะของ
คําถาม สวนที่มีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน เชนครูจะเนนทักษะการคิดในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหมากขึ้น ขณะที่นักเรียนตองการใหครูถามมากๆเพื่อใหนักเรียนไดฝกใชความคิดและ
นักเรียนยังแนะนําตอไปอีกวาครูตองใหนักเรียนไดเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูกับชีวิตประจําวัน
3.1.3 ความสัมพันธและสังคม
ครูเปลี่ยนใหนักเรียนมีสวนรวมและมีบทบาทในชั้นเรียนมากขึ้น จาก
ที่เคยบอกนักเรียนก็เปลี่ยนเปนใหนักเรียนไดหาความรู สรุปและทํากิจกรรมดวยตนเองมากขึ้น
รวมทั้งการที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมมากขึ้น คือจากที่นักเรียนไม
สนใจกิจกรรมการเรียนการสอนก็เปลี่ยนเปนผูมีบทบาทในคาบเรียนนั้น เชนครูระบุวา “สามารถทํา
ใหเด็กที่ไมสนใจ (หลับ) มาสนใจและรวมทํากิจกรรมมากขึ้น ใหเด็กเปนผูปฏิบัติ ผูทํา ผูคิด ซึ่งการ
สอนครั้งกอนยังมีพฤติกรรมนี้นอย”
ครูผูรวมวิจัยมีความสัมพันธที่ดีกลาวคือ ในการปฏิบัติการเชิงวิพากษ
ครูสะทอนสภาพและปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
รวมทั้งการวางแนวคิด โดยความเห็นสวนใหญของครูขณะสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษ จะสอดคลอง
กัน ดังนั้นเมื่อเขาสูกิจกรรมการสรางความรูที่ชัดเจนรวมกันและจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติ จึงเปนปจจัย
เอื้อใหครูมีความสัมพันธที่ดีและไมขัดแยงกัน เมื่อมีความคิดเห็นตรงกันกิจกรรมก็เปนการชวย
ยืนยันความคิดและขยายใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น และในสวนที่มีปญหาครูจะแนะนําซึ่งกันและกันเชน
การที่ครูปรึกษากันในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เปนทางการและไมเปนทางการ สวนที่เปน
ทางการคือ การที่ครูเขารวมประชุม ซึ่งจะทําทุกครั้งหลังกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละวงรอบ
การวิจัย สวนความสัมพันธของครูที่ไมเปนทางการคือการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนและอื่นๆ เชนในหองพักครู และมีจุดสังเกตคือ แมวาครู
บางคนจะเขียนแผนแตกตางจากคนอื่นและไมเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติรวมกัน เมื่อไดปรึกษา
และสนทนากันแลว เวลาสอนจริงครูมีพฤติกรรมการสอนที่ใชรูปแบบและวิธีการคลายกัน เชน มีคํา
กลาวของครูวา “เห็นดวยกับอาจารยออยคะ ตามที่อาจารยออยบอกเลยคะคือ ใหนักเรียนดูรูปภาพ
หรือภาพ หรือพาวเวอรพอยท เพื่อนําเขาเขาสูปญหาที่คลายๆกัน”
ครูเริ่มติดตามดูแลการทํากิจกรรมของนักเรียนมากยิ่งขึ้น คือดูแลการ
ทํากิจกรรมของนักเรียน ในระหวางการทํากิจกรรมจะใหคําปรึกษา สังเกตและแนะนํานักเรียนมาก
ขึ้นกวาการสอนครั้งที่ผานมา
นั ก เรี ย นเห็ น ว า ความสั ม พั นธ ร ะหว า งครู แ ละนั ก เรี ย นได พั ฒ นาขึ้ น
เนื่องจากครูไมใชมีบทบาทแคสอนเพียงอยางเดียว แตคอยดูแลนักเรียนดานอื่นๆดวย นักเรียนเห็น
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วาครูเปนผูสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ทําใหนักเรียนรูสึกผอนคลายเมื่อทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนไมเครียดกับกิจกรรมการเรียนการสอนมากเกินไป
สวนสภาพความสัมพันธของนักเรียนนั้น เนื่องจากนักเรียนเปนผูที่
เรี ยนในหลั กสู ต รเดีย วกั น อายุ หรื อสภาพความเปนอยูที่ ค ล ายกัน จึ งมีความคิดเห็นที่ค ลายกั น
นักเรียนมีการปรึกษาและชวยเหลือกัน ชวยกันคิดแกปญหา และนอกจากนั้น สภาพโรงเรียนเอื้อให
นักเรียนมีความสัมพันธกับรุนพี่ในบทบาทเปนผูรับคําปรึกษาหรือรับความรูจากรุนพี่ เชนเดียวกับ
บทบาทการเปนรุนพี่ที่ ติวความรู ใหนอง ม.1 และครูใหทํากิจกรรมกลุมเปนหลัก นักเรียนจึงได
ชวยเหลือกัน และนักเรียนเห็นวาการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรประเมินระดับ
กลุมจะดีกวา เพราะจะไดชวยกัน รวมทั้งการมีความเห็นวา ปจจัยที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนคือความสัมพันธระหวางนักเรียน และครู
ปจจัยสนับสนุนการสอนของครูคือ การสอนที่สนุก เขาใจงาย เปนกันเองกันนักเรียนทุกคน
เหมือนพี่เหมือนนอง บรรยากาศในหองเรียนนักเรียนและครูจะไมเครียด สบายๆ และกระตุนใหหา
ความรูเองตลอดเวลา ยังใหใหนักเรียนไดศึกษาคนความาเอง...และทําใหจดจําไดดีกวาฟงครูสอนอยาง
เดียว...........(นักเรียน)

สรุปครูเปลี่ยนบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครั้ง
กอนโดยใหนักเรียนมีสวนรวม และมีบทบาทในชั้นเรียนมากขึ้น ครูเริ่มติดตามการทํากิจกรรมของ
นักเรียนมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับความคิดของนักเรียนวาครูคอยดูแลนักเรียนดานการเรียนและอื่นๆ
ดวย สวนผลที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธระหวางครูนั้น สามารถทําใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคไดคลายคลึงกันหรือใชรูปแบบเดียวกัน
3.2 การปฏิบัติและการสังเกต
การปฏิบัติและการสังเกตในการวิจัยวงรอบที่สามนี้ เปนขั้นตอนที่ครูไดนํา
แนวทางการปฏิบัติรวมกันดานการวิจัยและดานกิจกรรมการเรียนการสอนมาปฏิบัติประกอบดวย
- การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวัตถุประสงคทางการศึกษาของบลูม
- การดูตัวอยางการสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจากวิดีโอ
- การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
- การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนระหวางครู รวมถึง
การสงแผนใหกับผูวิจัยไดพิจารณา
- ใชการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน อยางไมเปนทางการในการ
ตรวจแผนการจัดการเรียนรูของครูดวยกัน แทนการสงแผนกับหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
- การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
- การปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูที่วางไว
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3.2.1 ภาษาและวาทกรรม
ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนกับการการวิจัยวงรอบที่สอง
และครูเห็นวาเริ่มใชรูปแบบแผนการจัดการเรียนรูสะดวกและคุนเคยมากขึ้น โดยที่ครูเขียนหัวขอ
แผนการจัดการเรียนรูที่เหมือนในการวิจัยวงรอบที่ผานมา ยกเวนครูที่ปรับแผนการจัดการเรียนรูให
เปนไปตามแนวทางการปฏิบัติรวมกัน ครูเริ่มมีความสนใจวาตองการใหนักเรียนเกิดพฤติกรรม
อะไรบางทั้งวัตถุประสงคเชิงเนื้อหาและวัตถุประสงคเชิงกระบวนการ
ครู กํ า หนดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเป น 5 ขั้ น และพบว า ครู บ างคน
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรวมกันและแผนการจัดการเรียนรู
ของครูคนอื่นมากขึ้น เชน จากที่เคยนํากิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 5 ขั้นเปนขั้นยอยของ “ขั้นนํา
ขั้นสอน และขั้นสรุป” ก็ใชกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้นตอนเปนกิจกรรมหลัก และมีบางแผนการ
จัดการเรียนรูที่ปรับเปลี่ยนภาษาใหเขากับแนวทางการปฏิบัติรวมกัน เชน การเขียนแผนในการวิจัย
วงรอบที่แลว ครูเขียน“ขั้นทํากิจกรรม” แทน “ขั้นคิดและประเมินวิธีการ” แตในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูครั้งนี้ครูไดเปลี่ยนกลับมาใช “ขั้นคิดและประเมินวิธีการ” ตามแนวทางการปฏิบัติ
รวมกัน
ครูเนนภาษาเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรคใหนักเรียนเห็นขั้นตอนที่
สําคัญและชัดเจนวา ทํากิจกรรมการแกปญหาอยางสรางสรรคในขั้นตอนใดบางเชน “เลือกปญหา”
“การวางแผน” “การลงมือปฏิบัติ” โดยผานคําถามเชน ไหนปญหาของกลุมนักเรียนมีอะไรบางคะ
นักเรียนจะตอบปญหาของเพื่อนไดอยางไร โดยวิธีไหนคะ หรือการถามโดยตรงวา ไหนลองวางแผน
จากอุปกรณที่มีใหสิคะ วาจะทําอยางไร เชนเดียวกับการที่นักเรียนใชภาษาเกี่ยวกับการแกปญหา
อย า งสร า งสรรค ต ามกิ จ กรรมหรื อ คํ า ถามที่ ค รู ใ ช เช น “CPS เลื อ กวิ ธี ก ารแก ป ญ หา และมี คํ า ที่
นักเรียนใชเพื่อแทนความคิดวิจารณดวยคือ “สมเหตุสมผล”
สรุปคือครูเขียนแผนการจัดการเรียนรูเหมือนกับการเขียนในการวิจัยวงรอบ
ที่แลว และครูมีการปรับหัวขอและกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับกลุมและแนวทางการ
ปฏิบัติรวมกันยิ่งขึ้นและปรับใชภาษาในแผนของตนใหเขากับการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของครู
คนอื่น สวนภาษาเกี่ยวกับ การแกป ญหาอยางสรางสรรคนั้นนักเรียนใชตามที่ค รูได ใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3.2.2 กิจกรรมและการปฏิบัติ
ครูผูรวมวิจัยเขียนแผนการจัดการเรียนรูและออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนในการวิจัยวงรอบที่สามตามแนวทางการปฏิบัติรวมกันเชน ในการวิจัยวงรอบที่สองนั้น
ครูใชกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ขั้นตอนเปนหลักแลวนํากิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน
แทรกอยูในขั้นตอนหลัก เมื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรูวงรอบการวิจัยวงรอบที่สาม ครูกําหนดให
ขั้นตอนการกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้นตอนเปนหลัก และปรับหัวขอของขั้นตอนใหเปนไปตาม
แนวทางการปฏิบัติรวมกันมากขึ้น โดยมีการเพิ่มชื่อเรื่องและหนวยการเรียนรูจากที่ไมมีในการวิจัย
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วงรอบที่ ส อง รวมถึ ง การระบุ ม าตรฐานการเรี ย นรู เ พิ่ ม เติ ม ในขั้ น ตอนนี้ ค รู ส นใจและกํ า หนด
วัตถุประสงคการเรียนดีขึ้น เนื่องจากไดศึกษาการกําหนดวัตถุประสงคทางการศึกษาเพิ่มเติม
กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูของครูแตละคนมีความสอดคลองกัน
กลาวคือ ขั้นรับรูปญหา ครูนําเสนอสถานการณหรือสภาพที่เปนปญหา รวมทั้งทบทวนความรูเดิม
ครูแบงกลุมนักเรียน และตั้งคําถามใหนักเรียนตอบ นอกจากนั้นมีกิจกรรมอภิปรายภายในกลุมดวย
ครูปรับเปลี่ยนใหนักเรียนเปนหลักในการดําเนินกิจกรรม เห็นไดจากการที่ครูเตรียมหนังสือและสื่อ
มา เพื่อใหนักเรียนไดสืบคนแทนการบอกของครู และครูใหนักเรียนเปนผูสรุปความรูกระบวนการ
ทํางานดวยตนเอง รวมถึงนักเรียนมีโอกาสกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเองคือ ใหวาง
ขั้นตอนการทํางานของตนเอง สวนครูมีบทบาทเปนผูกํากับและเสริมในบางประเด็นเทานั้น และขั้น
รับรูปญหามีกิจกรรมใหนักเรียนคิด และนําเสนอความคิดของตนเอง ขั้นคิดและประเมินวิธีการ ครูใช
กิจกรรมการระดมความคิด โดยครูจะใชคําถามเพื่อกระตุนความคิดของนักเรียน เมื่อนักเรียนคิดแลว
จะมีการนําเสนอ สวนครูจะมีบทบาทในการใหคําปรึกษา ขั้นวางแผน ครูใหนักเรียนวางแผนการ
ทํางานเปนกลุม สวนบทบาทของครูคือการกํากับดูแลการทํากิจกรรมกลุมของนักเรียน รวมทั้งการ
ใหขอคิดและย้ําเงื่อนไขในการทํางาน เชนเดียวกับขั้นปฏิบัติที่นักเรียนลงมือทํากิจกรรมตามแผน
สวนขั้นสรุปและขยาย ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนสรุปเนื้อหาและกระบวนการทํางาน มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรูระหว างกลุม มีการบันทึกในใบงานการแกปญหาอยางสรางสรรค มีการสรุป
กระบวนการทํางานและองคความรู และเขียนแผนผังความคิด สวนการวัดและประเมินผล ครูยังคง
ใชใบงานการแกปญหาอยางสรางสรรคและประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยใหเพื่อนเปนผู
ประเมิน ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินที่ชัดเจนเชน งานเสร็จตามเวลาที่กําหนด ความประณีตของ
ชิ้นงาน และยังมีแบบประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง คือใหนักเรียนประเมินความพึงพอใจในการ
เรียนของตนเองในแตละสัปดาห รวมถึงความตั้งใจเรียนและทํากิจกรรม การรวมกันอภิปรายซักถาม
เปนตน
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู
และปรับกิจกรรมใหนักเรียนไดมีบทบาทและสื่อถึงการแกปญหาอยางสรางสรรคมากขึ้นกลาวคือ
1) ครูเตรียมอุปกรณที่ใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกนักเรียน
เชนตะกราอุปกรณซึ่งมีกระดาษกาว เทปใส และพลาสติก บางหองเรียนไมมีการเตรียมอุปกรณใดๆ
เนื่อ งจากเป น การเรี ย นเนื้ อ หา มี เ ฉพาะใบความรูเ ท านั้น นอกจากนั้ นครู ยัง เตรีย มอุ ป กรณ ก าร
นําเสนอไวใหนักเรียนเชน เครื่องฉาย คอมพิวเตอร เปนตน กอนกิจกรรมการเรียนการสอน ครู
ทักทายพูดคุยกับนักเรียน ตรวจเช็คสภาพหองเรียนรายชื่อนักเรียนและซักถามเหตุผลนักเรียนที่เขา
หองสายหรือขาดเรียน
2) การนําเขาสูบทเรียน ครูทุกคนไดทบทวนความรูเดิมของนักเรียน
วาที่ผานมาเรียนเรื่องอะไรบาง อยางไรเชน การเรียนเรื่องแรง เรื่องคลอโรพลาสต หรือเรื่องคาเลข
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ออกชิเดชั่น ธาตุทรานซิชั่น โดยที่ครูบางคนมีอุปกรณใหนักเรียนเชน โฟมกับพลาสติกและครูทุกคน
ไดใชใบงานใหนักเรียนบันทึกดวย
3) กิจกรรมระบุปญหาของครูมีความคลายคลึงกันเชน ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยแบงกลุมใหนักเรียนสรางคําถามที่มีตอเนื้อหาของกลุมอื่น นักเรียนไดรูคําถาม
ของเพื่อน เพื่อที่จะนําไปศึกษาคนควาในการตอบคําถาม และครูทุกคนใชคําถามเชื่อมโยงใหเขาสู
เนื้อหาที่จะเรียน จากนั้นนักเรียนสรุปปญหาของแตละกลุมวาไดรับปญหาอะไร นักเรียนไดอธิบาย
ขอมูลหรือกิจกรรม แตมีบางหองเรียนที่หลังจากที่ครูทบทวนความรูเดิมและตั้งคําถามใหนักเรียน
แลว ครูบอกสิ่งที่จะทําในการเรียนรูทันที เชน ครูใหนักเรียนหาวิธีการทดสอบเกี่ยวกับแรงโนมถวง
วาจะทดสอบไดอยางไร และบอกนักเรียนวาใหหาวิธีการทดสอบแรงดึงดูดของโลกที่ทําใหวัสดุตกลง
สูพื้นโดยใชเวลามากที่สุด นอกจากนี้ครูยังใหนักเรียนกําหนดปญหาที่กลุมยังไมสามารถตอบไดเพื่อ
ศึกษาในเรื่องนั้นตอไป โดยนักเรียนพิจารณาวาขอคําถามใดตอบไดแลว หรือไม และคําถามใดที่ยัง
หาคําตอบไมได ซึ่งวิธีที่กลาวมาเปนการใหนักเรียนไดวางเปาหมายการเรียนรู
4) ครูใหนักเรียนฝกความคิดสรางสรรคและการบันทึกขอมูล โดยการ
ใหคิดวิธีการแกปญหา การใหออกแบบการนําเสนอความรูที่แปลกใหม หรือการลองใหนักเรียนไดตั้ง
ชื่อสารเคมี และการตั้งคําถามที่หลากหลายของนักเรียน ซึ่งนักเรียนก็สามารถทําคอนขางดี และ
นักเรียนบันทึกขอมูลที่ศึกษาคนควา เชน นักเรียนสังเกตเปรียบเทียบธาตุที่ศึกษากับธาตุชนิดอื่นๆ
รวมถึงการบันทึกลงในใบงานการแกปญหาอยางสรางสรรค ระหวางทํากิจกรรมครูติดตามดูแล
นักเรียนและใหขอมูลยอนกลับโดยการถามกลับ แนะนํา และใหความรูทั้งเนื้อหาและวิธีการทํางาน
แตมีบางหองที่ครูไมไดเดินดูการทํากิจกรรมของนักเรียน
5) นักเรียนไดทํากิจกรรมกลุมเชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม
และนําเสนอระหวางกลุม นอกจากนั้นครูยังปลูกฝงกิจกรรมที่เนนประชาธิปไตย เชน กระบวนการ
กลุม การทํางานในกลุม การทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การแสดงออกซึ่ งการรับ ฟงความ
คิดเห็นของเพื่อนนักเรียนดวยกัน การใหแสดงความคิดเห็น หรือการชวยเหลือเมื่อเพื่อนตอบไมได
การมีตัวแทนกลุมในการตอบคําถามของผูอื่น ที่สําคัญคือ ครูไดใหนักเรียนสรุปความรูเกี่ยวกับการ
ทํากิจกรรมของนักเรียน ซึ่งทําใหนักเรียนทราบผลการทํากิจกรรมนั้นมาจากกระบวนการอะไร และ
อยางไร
6) กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนขั้ น การเลื อ กวิ ธี ก ารแก ป ญ หานั้ น
นักเรียนจะไมสรางและใชเกณฑเลือกวิธีการแกปญหา แตจะใชการระดมความคิดวิธีการแกปญหา
แทน ซึ่งจะเลือกจากวิธีการแกปญหาของนักเรียนที่นําเสนอและประยุกตวิธีการแกปญหาหลายวิธี
รวมกัน และนักเรียนยังใหความเห็นเกี่ยวกับวิธีการระดมความคิดวา สามารถทําไดงายและใชเวลา
นอยกวาการสรางและการใชเกณฑที่มีการประเมิน ซึ่งนักเรียนใหความเห็นวานักเรียนยอมมีเกณฑ
ที่มอี ยูในใจของตนเองจึงจะประเมินไดวาวิธีการใดดีที่สุด
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7) ครูถามและแนะนําเพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงเปาหมายที่นักเรียน
ตองการ ภายใตบริบท เงื่อนไข และขอจํากัดในการทํากิจกรรม เชน การย้ําวาอุปกรณในการเรียนรู
ประกอบดวยโฟม เชือก พลาสติก และกระดาษกาว และเปาหมายคือใหวัสดุที่กําหนดใหตกลงสูพื้น
โดยใชเวลามากที่สุด หรือการบอกใหนักเรียนแบงกลุม และบอกกระบวนการทํากิจกรรมตามแผนที่
วางไว
8) นักเรียนมีบทบาทในการเรียนมากขึ้น และเปลี่ยนบทบาทเปนผูลง
มือปฏิบัติเองมากกวากิจกรรมการเรียนการสอนในการวิจัยวงรอบกอน แตละกิจกรรมนักเรียนจะ
ปฏิบัติ และใหความรวมมือเปนอยางดี เชนคิดหาทางแกปญหา การรวมวางแผนการแกปญหา การ
นําเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมและภายในกลุม อยางไรก็ตาม ถึงแมนักเรียนจะ
ได นํ า เสนอและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว า งกลุ ม แต กิ จ กรรมการแสดงความคิ ด เห็ น และ
อภิปรายตอการนําเสนอและตอเนื้อหาของกลุมอื่นยังมีนอย
9) นักเรียนทบทวนและใชการแกปญหาอยางสรางสรรคเชน การทํา
ใบงานการแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งนักเรียนบันทึกขณะทํากิจกรรม นักเรียนรับรูวาการทําใบ
งานทําใหนักเรียนไดเห็นขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคไดชัดเจน นอกจากนี้นักเรียนยัง
เขาใจขั้นตอนการแก ป ญหาอยางสร างสรรคจากการบอกของครู กลา วคือ ในขณะที่นักเรียนทํา
กิจกรรม ครูก็อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเชน ชวงที่นักเรียนคิดวิธีการแกปญหา ครูจะ
แนะนําวาใหลองหาวิธีแกปญหาที่พบใหมากๆ ซึ่งนักเรียนตองใชความคิดสรางสรรค และในการ
เลือกวิธีการแกปญหาครูก็เนนวาขอใหเลือกวิธีการแกปญหาโดยรวมกันไตรตรองใหมากๆ วาวิธีการ
ใดจะประสบความสําเร็จมากที่สุด เพราะอะไร
สรุปคือครูปรับภาษาและเขียนแผนการจัดการเรียนรู รวมถึงออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิบัติรวมกันและมีความสอดคลองระหวางครูผูรวมวิจัย
กิจกรรมการเรียนการสอนขั้นรับรูปญหามีความคลายคลึงกัน โดยนักเรียนมีบทบาทในกิจกรรมการ
เรียนการสอนมากขึ้น ครูใชกิจกรรมการระดมความคิดเพื่อใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดกัน ให
นักเรียนวางแผนการทํางานเปนกลุมและสรุปเนื้อหาการเรียนที่ผานมา รวมถึงสรุปกระบวนการ
ทํางาน มีการอภิปรายหนาชั้นเรียน การนําเขาสูบทเรียนครูใชกิจกรรมที่เหมือนและตางกันเชน การ
ทบทวนความรูเดิม ฝกใหนักเรียนคิดสรางสรรค ใหออกแบบการนําเสนอความรูที่แปลกใหม และ
นอกจากนี้ครูยังใหนักเรียนบันทึกขอมูล ครูใหนักเรียนตั้งคําถามตอสถานการณ และพบวาการตั้ง
คําถามของนักเรียนยังเปนคําถามในระดับความรูความเขาใจ และครูย้ําใหนักเรียนไดตระหนักถึง
เปาหมาย บริบท เงื่อนไข และขอจํากัด และใหนักเรียนสรุปความรูเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน ครูปลูกฝงกิจกรรมที่เนนความเปนประชาธิปไตยเชนกิจกรรมกลุม ความเปนผูนํา การรับฟง
ความคิดเห็น สวนครูใชสื่อการเรียนรูแตกตางกันตามสภาพการเรียนรู การวัดและประเมินผล ครูใช
ใบงานการแกปญหาอยางสรางสรรคในการประเมินทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียน
และยังประเมินความรูความเขาใจและพฤติกรรมการทํางานโดยครูและนักเรียนประเมิน
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นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคของครู โดยใหความรวมมือและทํากิจกรรมดี และนักเรียนไดเรียนรูการแกปญหาอยาง
สรางสรรคจากหลายทาง ครูและนักเรียนไดรวมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรค โดยที่ครูไดใหนักเรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น สอดคลองกับ
นักเรียนระบุวามีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนคอนขางมาก
3.2.3 ความสัมพันธและสังคม
ครูสรางความสัมพันธ โดยแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนการสอนและพฤติกรรมของนักเรียนในหองพักขณะมีครูคนอื่นนั่งรวมอยูดวย ทําใหครูคน
อื่นสนใจวา ครูผูเขารวมวิจัยกําลังทํากิจกรรมอยางไร และครูยังเลารายละเอียดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเนนกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคใหครูคนอื่นฟง
สิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธของครูประการหนึ่งคือ การที่ครูผูรวมวิจัย
บางคนไดปรับแผนการจัดการเรียนรูใหมีหัวขอเดียวกันกับครูผูรวมวิจัยคนอื่น และไดปรับรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนใหคลายคลึงกัน ซึ่งเกิดจากการปรึกษาหารือกันนั่นเอง
ความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนบางหองเปนไปดวยดี นักเรียน
สามารถขอความชวยเหลือจากครูได เชนขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู เมื่อนักเรียนเปนหวัดก็สามารถ
ขอกระดาษทิชชูจากครู และบรรยากาศการเรียนมีเสียงหัวเราะและคุยกันเปนระยะ อยางไรก็ตาม
เมื่อมีการนําเสนอผลงานในแตละกลุม นักเรียนทุกคนจะเงียบและตั้งใจฟง และมีความสัมพันธที่ตอง
พัฒนาไดอีกคือครูบางคนไมคอยไดเดินดูในการทํากิจกรรมของนักเรียน
สวนนักเรียนมีความสัมพันธที่ดีตอกันเอื้อตอการจัดการเรียนรู ทุก
กลุมจะสามารถทํางานรวมกัน รวมทั้งการปรึกษากันระหวางกลุม เชนในคาบเรียนชีววิทยา เมื่อ
นักเรียนกลุมหนึ่งไมมั่นใจในเนื้อหาบางอยาง เมื่อถามเพื่อนที่อยูอีกกลุมก็สามารถแนะนํากันได
สรุป ความสัมพันธและสังคมระหวางผูเขารวมวิจัยมีความชัดเจนและ
เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งครูและนักเรียน โดยสวนมากจะเปนความสัมพันธแบบไม
เปนทางการ
ความสัมพันธระหวางแผนการปฏิบัติในการปฏิบัติการเชิงวิพากษกับการปฏิบัติและการ
สังเกตสามารถนําเสนอไดดังตอไปนี้
ครูคํานึงถึงการคิดวิเคราะหขอมูลในการแกปญหาอยางสรางสรรค ทําใหครูออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการวิเคราะห เชน การใหนักเรียนตั้ง
คําถามและวิเคราะหเนื้อหาของคําถามที่ยังไมสามารถตอบได รวมถึงการวิเคราะหรายละเอียดของ
ปญหา หรือถามวาปญหาหรือขอมูลใดที่ตองศึกษาเพิ่มเติม ครูและนักเรียนมีแนวคิดตอกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่คลายกันและรับรูไดตรงกัน กระบวนการเรียนรูของครูเกิดจากความสัมพันธที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ และพบวาความสัมพันธไมเปนทางการจะทําใหครูเกิดการเรียนรูได
ดีกวาการเรียนรูที่เกิดจากความสัมพันธที่เปนทางการ
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การเขียนแผนการจัดการเรียนรูในการวิจัยวงรอบนี้ตรงกับแนวทางการปฏิบัติรวมกัน
มากขึ้น รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของครูคลายกันมากขึ้น จากแผนการจัดการเรียนรูที่เขียน
ไมสอดคลอง ครูปรับใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรวมกันและสอดคลองกับแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชาอื่นมากขึ้นเชน รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
จากที่เคยใชขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุปเปนขั้นตอนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ก็
เปลี่ยนเปน 5 ขั้นตอนหลัก ประเด็นที่พบอีกประการคือเมื่อมีการสนทนากันระหวางครูแมแผนการ
จัดการเรียนรูแตกตางกัน แตกิจกรรมการจัดการการสอนคลายกัน
ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่คลายกัน เพราะครูปรึกษาสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนกัน
เปนประจํา ดังนั้นกิจกรรมจึงมีความสอดคลองกันคือ ครูจัดกิจกรรมขั้นการรับรูปญหาโดยครูตั้ง
คําถามหรือใหครูตั้งคําถาม ซึ่งทําใหการจัดกิจกรรมในขั้นรับรูปญหาจากที่เคยเปนปญหา ใชเวลา
มากก็ใชเวลานอยลง อยางไรก็ตามในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้ครูบางคนไมไดดูแล
การทํากิจกรรมของนักเรียน ซึ่งครูก็รับรูวาจะตองกํากับกิจกรรมของนักเรียนใหมากกวานี้
วงรอบที่ 4
การวิจัยวงรอบที่สี่ เกิดขึ้นจากการที่ครูระบุวาตองการการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคอีก โดยครูกลาววาตองการพฤติกรรมการเรียน
การสอนบางประการใหเกิดประสิทธิภาพ เชน การอภิปรายระหวางกลุมของนักเรียน การกํากับดูแล
และการใหคําปรึกษาแกนักเรียนขณะทํากิจกรรม ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้
4.1 การปฏิบัติการเชิงวิพากษ
การปฏิบัติการเชิงวิพากษในการวิจัยวงรอบนี้ประกอบดวยการสรางทฤษฎี
บทเชิ ง วิ พ ากษ ข องครู ซึ่ ง เป น การสะท อ นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคและวางแนวทางการสอนในระดับบุคคลของครูและนักเรียน และผูวิจัยสัมภาษณนักเรียน
จํ า นวน 6 คน เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ผ า นมาทั้ ง ที่ ช อบและไม ช อบพร อ มทั้ ง ระบุ
รายละเอียดของกิจกรรมเหลานั้น
จากนั้นจึงเขาสูกิจกรรม 2 ขั้นตอนคือการสรางความรูที่ชัดเจนรวมกันและ
การจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติโดยมีขอมูลจากการสะทอนของนักเรียน โดยเปนกิจกรรมที่ครูไดอธิบาย
ทฤษฎีบทเชิงวิพากษของตนเอง ครูทั้งหมดจะชวยกันแสดงความคิดเห็นตอทฤษฎีบทเชิงวิพากษ
ของครูแตละคนผานประสบการณในระดับกลุม จนไดแนวคิดของกลุมตอกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค หรือที่เรียกวา “ความเขาใจอยางถองแท” จากนั้นจะรวมกันแปลง
ความเข า ใจอย า งถ อ งแท ใ ห เ ป น แนวทางการปฏิ บั ติ ร ว มกั น ดั ง ผู วิ จั ย จะขอนํ า เสนอเป น 3
องคประกอบตามการวิจัยปฏิบัติการดังนี้
4.1.1 ภาษาและวาทกรรม
ครู ใ ห ค วามหมายต อ การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ว า เป น วิ ธี ก าร
แกป ญหาที่เ กิ ดขึ้ น โดยใชค วามคิ ดสรางสรรคคือ การคิด รายละเอียดของปญหาและคิดวิธีการ
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แกปญหาใหไดมากที่สุด และการคิดไตรตรองอยางละเอียดถึงปญหาที่แทจริงที่ตองการแกไข วาง
แผนการแกปญหาโดยคิดใหรอบคอบและปรึกษาหารือกันวา วิธีการแกปญหาสามารถทําไดจริง
หรือไม อยางไร แลวลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว
ตองคิดใหไดมากที่สุด ทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหา แลววางแผน คิดใหรอบคอบกอนที่
จะทําอะไร วาเราทําไดหรือไม จากนั้นก็ลงมือแกและประเมินผล เราก็จะไดเรียนรูกระบวนการที่มันมี
ประโยชนทั้งจากทางการเรียนและการเอาไปใชในชีวิตประจําวันไมวาจะเปนในโรงเรียนหรือที่บาน
……(ครู)
อยางนอยเด็กก็ไดใชกระบวนการแกปญหา เพื่อใหไดคําตอบที่เขาตองการผานการคิด
ไตรตรอง การวิเคราะห และมีการปรึกษาหารือเพื่อใหนักเรียนไดคิดมากขึ้น ถึงแมวาบางอยางเขา
อาจจะทําไดไมเต็มรอยแตเขาไดใชกระบวนการนี้แลว ……(ครู)

ครูพิจารณาความหมายการแกปญหาอยางสรางสรรคที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น จากการระดมความคิดตอสถานการณของนักเรียนทําใหครูทราบวา นักเรียนยังไมรับรูวาครู
จัดกิจกรรมที่สงเสริมการคิดวิจารณญาณ ซึ่งทําใหครูรับรูและเห็นความสําคัญวา การแกปญหาอยาง
สรางสรรคตองใชความคิดสรางสรรคและความคิดวิจารณญาณกลาวคือ ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนครูไดกลาวถึงความคิดสรางสรรคบอย สวนความคิดวิจารณญาณครูจะไมคอยไดกลาวถึง ครูจึง
ระบุวาตองทําใหนักเรียนไดรับรูแนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรคอยางชัดเจนโดยเฉพาะการใช
ความคิดวิจารณญาณ
ครู ผู เ ข า ร ว มวิ จั ย เห็ น ความสํ า คั ญ การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค
เนื่องจากรับรูวา สังคมใหความสําคัญกับการแกปญหาอยางสรางสรรคกลาวคือ ครูผูรวมวิจัยสวน
หนึ่งเขารับการอบรมทางวิชาการรวมกับครูผูสอนจากโรงเรียนตางๆ ซึ่งในชวงของการอบรมครูได
ยินคําวา “การแกปญหาอยางสรางสรรค” บอยจากครูคนอื่นหรือวิทยากร ทําใหครูเห็นความสําคัญ
และมั่ น ใจการแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ที่ มี ต อ การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนมากขึ้ น
ความสําคัญของการแกปญหาอยางสรางสรรคในมุมมองของครูจึงชัดเจนยิ่งขึ้น
ในชวงการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษ ครูที่ไมไดอบรมใหความเห็นวา
ความรูความเขาใจการแกปญหาอยางสรางสรรคยังไมมีการเปลี่ยนแปลง และเมื่อครูไดสรางความรูที่
ชัดเจนรวมกันและจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติ ครูแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณทําใหครูทุกคนเห็น
ความสําคัญของการแกปญหาอยางสรางสรรคมากยิ่งขึ้น โดยเห็นวาการแกปญหาอยางสรางสรรคมี
ความสํ าคั ญ ต อ สั ง คมและการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ซึ่ ง ควรปลู ก ฝง การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคใหกับนักเรียน และรูวาการแกปญหาอยางสรางสรรคเปนขั้นตอนการพัฒนาใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู สามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวันทั้งเรื่องสวนตัวและเรื่องการทํางาน รวมทั้งครู
เห็นวากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค ทําใหครูมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรคและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น โดยครูกลาววา
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การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค เ ป น กระบวนการที่ จ ะทํ า ให นั ก เรี ย นได ใ ช ทั ก ษะความคิ ด ในการ
แกปญหา เชนครูกลาววา “มีความเขาใจมากขึ้น จากการไปสัมมนาจะพบคําวา CPSบอย มันเลย
ทําใหเราไดเห็นวามันมีประโยชนและคนอื่นก็เห็นวามันจําเปน ไปอบรมที่สวนนงนุช”
ครู ป รั บ ขั้ น ตอนการแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ใ ห น อ ยลง แต ค ง
วัต ถุ ป ระสงค แ ตล ะขั้ น ตอนไว ซึ่ ง แตล ะขั้ น ตอนมี ค วามจํ า เป น และสอดคล อ งกัน โดยครูร วมบาง
ขั้นตอนซึ่งครูคิดวาสามารถรวมกันไดเปน 6 ขั้นตอนคือ การเขาถึงปญหา การคิดวิธีการแกปญหา
การเลือกวิธีการแกปญหา การคาดการณผลกระทบ การวางแผน และการลงมือปฏิบัติ
ครูมีแนวคิดตอการสอนที่ผานมาวา กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
การแกปญหาอยางสรางสรางสรรคตองเนนวัตถุประสงคการเรียนรูเปนหลัก โดยครูตองประยุกตการ
แกปญหาอยางสรางสรรคใหสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค สวนการตั้งคําถามมีความสําคัญ
โดยเฉพาะคําถามแรกตองสื่อใหนักเรียนเห็นวัตถุประสงคการเรียนการสอน นอกจากนี้ครูตองใช
สถานการณ ที่ อ ยู ร อบตั ว นั ก เรี ย นเป น เครื่ อ งมื อ เร า ความสนใจให นั ก เรี ย นทํ า กิ จ กรรม เมื่ อ ผ า น
กิจกรรมการเรียนการสอนแลว นักเรียนตองสามารถสรุปสิ่งที่เรียนรู และเชื่อมโยงในชีวิตประจําวัน
นอกจากนี้ครูยังระบุอีกวา มีความรูความเขาใจและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนความ
ตองการของนักเรียนมากยิ่งขึ้น คือจะสอนนักเรียนตองศึกษาลักษณะและความตองการของนักเรียน
เพื่อประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามลักษณะและความตองการของนักเรียน
นอกจากนี้ยังพบวาครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนซึ่งเกิดจาก
การพิจารณาตน กลาวคือ ครูพิจารณาตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนวาจุดดี จุดบกพรอง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคืออะไร โดยที่ผูวิจัยไมไดถามประเด็นดังกลาว แตเกิดจากการ
สะทอนของครูเอง ซึ่งการวิจัยวงรอบกอนครูไมไดสะทอนดวยตนเอง แตผูวิจัยจะใชคําถามเพื่อใหครู
ไดสะทอน และครูระบุวาไดนําไปปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการแกปญหาอยาง
สรางสรรคและเนื้อหาดียิ่งขึ้น มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูลดบทบาทตนเอง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนอยลง และเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของนักเรียนในการจัด
กิจกรรมมากขึ้น ครูใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระชับยิ่งขึ้น และรับรูวานักเรียน
ทํากิจกรรมการเรียนการสอนขั้นรับรูปญหาไดเร็วขึ้น
การทําใหเด็กนักเรียนสามารถคิด และพัฒนาความคิดที่หลากหลาย สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันอยางเปนระบบสามารถจัดกระทําความคิดและเรียบเรียง ลําดับความสําคัญของปญหา
ได จะตองสอนใหนักเรียนไดใชงานจริงๆ และสามารถพัฒนาไดทั้งในชีวิตประจําวันและการเรียน ……
(ครู)
สามารถจัดเวลาไดดีมากขึ้น นักเรียนรับรูปญหาไดเร็วขึ้น วางแผนโดยใชเวลาระยะสั้น
เมื่อกอนจัดไดชามาก แตในครั้งนี้ไดเรียนรูจากพี่ทั้งสองคน และเรียนรูจากนักเรียนวาตองทําอยางไร
มันเปนประโยชนมากสําหรับขอมูลของนักเรียน เราแทบไมเคยรูวาเขาอยากใหเราสอนอยางไร ……
(ครู)
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สรุปแลวครูมีแนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรคไดคอนขางสมบูรณ
และชัดเจนคือ การแกปญหาอยางสรางสรรคจะประกอบดวยการแกปญหาดวยโดยใชความคิด
สร า งสรรค และความคิ ด วิ จ ารณญาณที่ ค รู ใ ช คํ า ว า “รอบคอบ” และคํ า ว า “ไตร ต รอง” แทน
นอกจากนั้นครูยังพัฒนาแนวคิดตอการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยเห็นความสําคัญของการ
แกปญหาอยางสรางสรรคมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจากการที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับสังคม
และรับรูวาสังคมภายนอกตื่นตัวและใหความสําคัญกับการแกปญหาอยางสรางสรรค หลังกิจกรรม
การเรียนการสอนครูเขาใจการแกปญหาอยางสรางสรรคและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้นคือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนความตองการของนักเรียน ครูพิจารณาตนเอง
เกี่ยวกับ การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ครูลดบทบาทตนเองใหนอยลงและเพิ่มบทบาทของ
นักเรียนมากขึ้น และครูเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคใน
ครั้งที่ผานมาประสบความสําเร็จเปนสวนใหญ เพราะนักเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู
ที่ตั้งไว
นักเรียนพัฒนาการใหความหมายการแกปญหาอยางสรางสรรคดาน
ขั้นตอนและความคิดที่เปนองคประกอบชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดการกับความรูสึกของตน
ในขณะแกปญหา กลาวคือนักเรียนใหความหมายวาการแกปญหาอยางสรางสรรคเปนกระบวนการ
แก ป ญ หาอย า งรอบคอบ โดยใช ค วามคิ ด สร า งสรรค แ ละความคิ ด วิ จ ารณญาณ โดยความคิ ด
วิจารณญาณเริ่มมีความเดนชัดในการวิจัยวงรอบนี้ ซึ่งนักเรียนไมใชคําวา “ความคิดวิจารณญาณ”
แตใชวา “รอบคอบ” แทน นักเรียนรับรูวาเมื่อไดใชการแกปญหาอยางสรางสรรคแลว จะชวยพัฒนา
ความคิ ด ของนั ก เรี ย นให เ ป น ผู ที่ มี ทั ก ษะในการคิ ด และนั ก เรี ย นกล า วว า ในการแกป ญ หาอย า ง
สรางสรรคจะตองมีการใหกําลังใจตัวเองในขณะแกปญหา ซึ่งในวงรอบที่ผานมานักเรียนยังไมได
กลาวถึง การจัดการกับความรูสึกของตนเองเวลาแกปญหาหรือทํากิจกรรมในชั้นเรียน เชน นักเรียน
ระบุวา “การแกปญหาโดยคิดใหไดมากๆและเลือกวิธีแกปญหาอยางรอบคอบ และเอาไปปฏิบัติอยาง
มีการเสริมแรงตัวเอง”
นั ก เรี ย นมี ค วามเห็ น ต อ ขั้ น ตอนการแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ไ ม
เปลี่ยนแปลงจากการวิจัยวงรอบที่สาม
นักเรียนเห็นความสําคัญการแกปญหาอยางสรางสรรควา มีประโยชน
และสอดคลองกับลักษณะของตนกลาวคือ การแกปญหาอยางสรางสรรคสามารถพัฒนากระบวนการ
ทางความคิดในการหาคําตอบหรือแกปญหาของนักเรียนไดอยางเปนขั้นตอน ครูควรประยุกตวิธีการ
แกปญหาอยางสรางสรรคในการเรียนการสอนไดแก การใชสถานการณที่อยูใกลตัวของนักเรียน
สรางความสนใจและเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนกับชีวิตประจําวันของนักเรียน นักเรียนเห็น
วาการแก ป ญหาอยางสร างสรรคไมเ พียงใชใ นหองเรีย นเทานั้ นแต ควรใชใ นชีวิ ตประจําวั นดว ย
นอกจากนั้นครูตองสรางบรรยากาศการสอนใหนาเรียนรู และปลอดภัย ครูตองอธิบายความรูเพิ่ม
หลังจากการนําเสนอหรือการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน แตนักเรียนระบุวาควรลดเนื้อหาที่มาก
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เกินไป นอกจากนี้นักเรียนเห็นวา กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
สอดคลองกับลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรหรือเหมาะสมกับตนเอง
คือ นักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดใชความคิดสรางสรรคเชน การออกแบบ คิดสิ่งที่
แปลกใหม และชอบการเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนชอบสืบคนขอมูล และสรางความรูดวยตนเอง
มากกวาการที่ครูเปนผูบอกคําตอบ นักเรียนจะเรียนรูไดดีเมื่อเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหากับการ
ใชประโยชนในชีวิตประจําวันและถูกครูกระตุนหรือทาทายความคิด โดยนักเรียนตองรูชัดเจนวา
เปาหมายในการเรียนคืออะไร ซึ่งนักเรียนอยากใหครูตั้งคําถาม และชอบบรรยากาศการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ปลอดภัย ไมเครียด
ทําใหนักเรียนไดรูและเขาใจในเนื้อหาหลายๆอยางดวยตนเอง จะดีกวาการที่ครูบอก ถาครู
บอกจะเปนเหมือนกรอบความคิดของนักเรียน การคนควาดวยตนเองทําใหจําและเขาใจไดนานกวาครู
บอก .....(นักเรียน)
ชอบที่อาจารยเปดโอกาสใหตอบหลายๆอยางตามที่เราคิด ตอบผิดหรือถูกอาจารยก็จะไม
แยง รูสึกดีเพราะถึงแมตอบผิดก็ไ มถูกดุ มีคนเรียนนอยก็ทําใหรูเรื่องดี ไมเขาใจก็ยกมือถาม .....
(นักเรียน)
เพราะตรงกับนิสัยของเราที่ชอบสรางสรรคอยูแลว ไดวาดรูป ทําสิ่งของโดยใชไอเดียของ
เรา ไดออกแบบ และชอบมากๆ .....(นักเรียน)

นักเรียนมีความเห็นวา ขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคมีความ
จําเปนทุกขั้นตอน และสามารถนําไปปรับใชไดทุกปญหา แตควรมีการรวบบางขั้นตอนที่มีกิจกรรม
คลายกันใหอยูในขั้นเดียวกันเพื่อความสะดวกในการใช กลาวคือ นักเรียนเห็นวาทุกขั้นตอนของการ
แกปญหาอยางสรางสรรคมีความสําคัญ และผลของแตละขั้นตอนจะถูกนําไปใชในขั้นตอนตอไป ซึ่ง
นักเรียนยังระบุตอไปวา เมื่อพิจารณาแลวไมวาจะเปนปญหาใดก็สามารถนําการแกปญหาอยาง
สรางสรรคไปปรับใชได ทั้งปญหาที่มีความซับซอนหรือปญหางายๆ เพียงแตจะประยุกตใชกิจกรรม
ใด ขึ้นอยูกับสถานการณของปญหา โดยลักษณะของการแกปญหาอยางสรางสรรคที่เดนชัดไดแก
การวิเคราะหสถานการณเพื่อหาปญหาที่แทจริง การคิดวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย และการ
พิจารณาเลือกวิธีแกปญหาที่ดีที่สุดรวมทั้งการกํากับตนเองขณะแกปญหา สวนเรื่องของการรวมบาง
ขั้นตอนนั้นเมื่อขั้นตอนนอยก็จะทําใหงายตอการใช ไมสับสนเนื่องมาจากขั้นตอนที่ซับซอน
สรุปคือนักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา การแกปญหาอยาง
สรางสรรคเปนกระบวนการแกปญหาที่มีเหตุผล โดยใชความคิดสรางสรรคและความคิดวิจารณญาณ
โดยความคิดวิจารณญาณนักเรียนสื่อดวยคําวา “รอบคอบ” นักเรียนเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคมีประโยชนตอนักเรียนคือ ไดพัฒนาความคิดอยางเปน
ขั้นตอนในการหาคําตอบหรือแกปญหา โดยบุคลิกของนักเรียนเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเนนการแกปญหาอยางสรางสรรค
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางภาษาและวาทกรรมของครูและ
นั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค แ ล ว พบว า แนวคิ ด ของครู แ ละนั ก เรี ย นมี ค วาม
สอดคลองกันในการใหคํานิยามที่เกี่ยวของกับการแกปญหาไดแก ความคิดสรางสรรค และความคิด
วิจารณญาณ โดยครูและนักเรียนใชภาษาที่สอดคลองกันเชน คําวา “ความคิดสรางสรรค” สวน
ความคิดวิจารณญาณนักเรียนจะใชคําวา “รอบคอบ” เหมือนกันกับครู แตครูใชคําวา “ไตรตรอง”
เพื่อสื่อถึงความคิดวิจารณญาณดวย
4.1.2 กิจกรรมและการปฏิบัติ
ครู พัฒ นาการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่อการแก ปญหาอย า ง
สร า งสรรค ดีขึ้ นจากการวิ จัย วงรอบก อนอย างเห็น ไดชั ดคื อ ครูพั ฒ นาการใชคํ า ถามโดยถามให
นักเรียนฝกคิดบอยๆ ครูเห็นวาคําถามเปนเครื่องมือสําคัญในการกระตุนใหนักเรียนคิด เชน ครูถาม
นักเรียนวา ลองคิดดูสิวาถาทําอยางนั้นแลวจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งเปนคําถามที่ใหนักเรียนไดคาดการณ
ผลกระทบ ลักษณะคําถามที่ครูใชจะสอดแทรกเรื่องราวหรือประสบการณเกี่ยวกับตัวของนักเรียนใน
คําถามดวยเชน ไหนลองคิดสิวาเราจะนําสิ่งที่เราเรียนวันนี้ไปใชสอนนองนักเรียนชั้น ม.1ไดอยางไร
โดยที่กิจกรรมการเรียนการสอนของครูจะเริ่มตนจากความสนใจและความอยากรูของนักเรียน ครูจะ
ใชวิธีเราความสนใจใหนักเรียนอยากรูอยากเห็นไดหลายวิธีการเชน การใหนักเรียนไดตอบคําถาม
นอกจากนั้นครูอาจสรางสถานการณ หรือคําถามที่นักเรียนไมสามารถตอบคําถามนั้นได และคําถาม
ที่นักเรียนตอบไมไดจะเปนปญหาที่นักเรียนอยากจะแกหรือเรียนรูตอไป หรือการใหนักเรียนศึกษา
คนควา และนําเสนอเนื้อหาที่อยูในความรับผิดชอบของกลุม ครูจะใหกลุมอื่นเขียนคําถามที่อยากรู
ในเนื้อหาที่กลุมรับผิดชอบ คําถามของเพื่อนกลุมอื่นจึงเปรียบเสมือนปญหาของนักเรียนที่ตองแก
ซึ่งสงผลใหครูจัดกิจกรรมไดเร็วขึ้นหรือใชเวลาในการจัดกิจกรรมนอย และระหวางการนําเสนอ
ผลงานนักเรียนจะมีการสอบถามและอภิปรายรวมกัน ทําใหกิจกรรมการเรียนของนักเรียนพัฒนา
จากการวิจัยวงรอบกอนอยางชัดเจน เชนผูนิเทศระบุวา “ครูใหนักเรียนแบงเปน 2 กลุม จับสลาก
หัวขอที่จะตองศึกษา แลวใหนักเรียนกลุมอื่นเขียนคําถามที่ตองการรูในเรื่องนั้นใหอีกกลุมไปศึกษา...
นักเรียนไดเรียนรูมากขึ้นจากการเรียนครั้งกอนๆอยางเห็นไดชัด”
ครูเห็นวาการเราความสนใจของนักเรียนในการวิจัยวงรอบที่สาม ยังไม
ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการควบคุมชั้นเรียนใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู
เชนกลาววา “การสอนวันนี้ยังไมประทับใจ เพราะยังไมเต็มรอย คือไมสามารถดึงดูดเด็กนักเรียนได
เต็ ม ที่ แต ส ว นที่ สํ า เร็ จ นั้ น ดู ไ ด จ ากการที่ นั ก เรี ย นมี ค วามรู ค วามเข า ใจเพิ่ ม ขึ้ น เป น ไปตาม
วัตถุประสงค”
ครู ร ะบุ ว า นั ก เรี ย นบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ก ารเรี ย นทั้ ง เนื้ อ หาและ
กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค ในสวนของเนื้อหานั้น นักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา
ที่เรียนมากขึ้น นักเรียนสามารถอธิบายเนื้อหาใหเพื่อนและครูเขาใจไดดีขึ้น สามารถตอบคําถามที่
อยูนอกบทเรียน และเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับชีวิตประจําวัน นักเรียนมีกระบวนการคิด สามารถทํางาน
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ไดอยางเปนขั้นตอนดวยตัวของนักเรียนเอง นักเรียนรูจักแกปญหาจากโจทยหรือสถานการณที่ครู
กําหนดให สามารถตอบคําถามได เมื่อมีความสงสัยนักเรียนจะคนควาและสอบถามจากผูที่มีความรู
เชน ครูหรือเพื่อนที่มีความรูเรื่องนั้นๆ และมีบางความคิดวา แมจะไมไดเห็นผลหรือไมแนใจในผลที่
เกิดจากกระบวนการ แตอยางนอยนักเรียนไดใชกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคแลว
อยางนอยเด็กก็ไดใชกระบวนการแกปญหา เพื่อใหไดคําตอบที่เขาตองการผานการคิด
ไตรตรอง วิเคราะห และมีการปรึกษาหารือเพื่อใหนักเรียนไดคิดมากขึ้น ถึงแมวาบางอยางเขาอาจจะ
ทําไดไมเต็มรอยแตเขาไดใชกระบวนการนี้แลว..........(ครู)
แตไ มแ นใจวา การเอาแคใบงานใหนักเรียนอยางเดียวเขาจะรับรูหรือเปลา วา ครูไ ด ใ ช
กระบวนการการแกปญหาอยางสรางสรรค จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นาจะตองใหนักเรียนได
วางแผนกอนแลวคอยลงมือทําใบงาน..........(ครู)

ครู จั ดกิ จ กรรมตามแผนการจั ด การเรี ย นรูแ ต ไม ได ส อนตามทั้ง หมด
เพราะครูปรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสถานการณ ในสวนที่ไมสามารถจัดกิจกรรมให
แลวเสร็จภายในคาบเรียน ครูก็จะเพิ่มเติมนอกคาบเรียน เชน ครูถามถึงการทํากิจกรรมของนักเรียน
หรือการใหนักเรียนไดทําเปนการบานและสงครูภายหลัง รวมถึงการใหนักเรียนไดไปศึกษาคนควา
ความรูเพิ่มเติมจากหนังสือ เชนครูระบุวา “วันนี้ก็ยังไมไดใหนักเรียนแสดงความรูสึกเพราะเวลาไม
พอ ตองออกมาถามนอกรอบดวย กลัวนักเรียนจะหาวาไมสนใจ คือที่จริงก็ไมไดถามเปนทางการ
มากเทาไหร แตก็ถามวาเรียนเมื่อสักครูเปนไงบาง ตอนเรียนคาบชุมนุม”
ครูจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงลักษณะของนักเรียน เนื่องจากครูเห็นวา
นักเรียนเปนผูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ครูตองเขาใจถึงสภาพและความตองการดาน
การเรียนรูของนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และสอดคลองกับความ
ตองการและความสนใจของนักเรียน และครูกลาววา กิจกรรมการเรียนการสอนไมควรซ้ําวิธีเดิมมาก
เกินไป เพราะจะทําใหนักเรียนเบื่อ
สิ่งที่ครูวางแผนวาจะพัฒนาก็คือ การเราความสนใจและการใชคําถาม
โดยการเราความสนใจครูจะสรางบรรยากาศกระตุนความสนใจมากขึ้น โดยไมใหกิจกรรมเครียด ครู
จะใชวิธีการหลายอยางเชน อาจจะใชคะแนนเปนสิ่งกระตุนความสนใจเรียนของนักเรียน จัดการ
แขงขัน เมื่อนักเรียนตอบคําถามไดหรือทํากิจกรรมบางอยาง ครูจะใหคะแนนเพิ่ม และครูจะจัด
กิจกรรมบางขั้นตอนโดยใชเวลาใหนอยที่สุดเชนขั้นรับรูปญหา โดยควบคุมการทํากิจกรรมใหอยูใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนั้นครูจะพัฒนาการใชคําถามของตนเอง โดยศึกษาจากหนังสือที่
ผูวิจัยไดมอบให ซึ่งเปนหนังสือเกี่ยวกับการใชคําถามเพื่อพัฒนาการคิดระดับสูง ครูจะใชคําถามที่มี
ความหลากหลายทั้งคําถามระดับพื้นฐานและคําถามระดับสูง เพื่อใหนักเรียนไดวิเคราะห คิดและ
อธิบายคําตอบ และจะเนนคําถามที่เกี่ยวของกับสิ่งที่นักเรียนคุนเคยมากที่สุด เพราะจะไดเชื่อมโยง
ประสบการณ ไ ด เ ร็ ว ขึ้ น โดยที่ค รูบางคนกลา ววา “เวลา และการใชคํ าถาม จะตองใชคํ าถามให

154
มากกวานี้ใหครอบคลุมมากๆ ตัวอยางเชนหนังสือการตั้งคําถามที่อาจารยใหมา ก็ไดใชประโยชน
มาก”
ครูใหความสําคัญกับเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนา
ตนเอง โดยครูใหความเห็นวา ลักษณะของเนื้อหาที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะ
ทําใหเนื้อหามีความเปนรูปธรรมในความคิดของนักเรียนมากกวานี้ เชนเชื่อมโยงเนื้อหากับการใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันวา นักเรียนไดนําเรื่องที่เรียนไปใชประโยชนอยางไร และนอกจากนี้ครูจะ
เนนใหนักเรียนไดตรวจสอบตนเองวา เมื่อผานกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคแลว สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม อยางไร
ทําการทดลองมาสาธิตใหดูเพื่อใหเกิดคําถามที่หลากหลาย เปลี่ยนจากเนื้อหาลวนๆมา
เปนรูปธรรม เห็นไดจริงมากขึ้น ……(ครู)
ใหนักเรียนไดตรวจวาตนเองไดตอบอะไรไปบาง อะไรที่ยังตอบไมได กอนที่จะเขาสูเนื้อหา
จะทําใหสนใจมากยิ่งขึ้น…ในบางขั้นตอนหนูจะตองเขาไปเดินดูนักเรียนวาตอนนี้กําลังทําอะไรอยู
……(ครู)

ครูวางแผนรวมกันวา จะใหนักเรียนฝกการสืบคนขอมูลที่มากยิ่งขึ้น
และกวางยิ่งขึ้นกวาการสืบคนจากหนังสือ ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งที่ผานมา แหลงความรู
ของนักเรียนอยูเฉพาะในหนังสือเทานั้น ดังนั้นจะตองฝกนักเรียนใหไดเรียนรูโดยการสืบคนขอมูล
จากแหลงการเรียนรูตางๆ วาทําไดหรือไม อยางไร เชนสืบคนจากอินเทอรเนต หรือหองสมุดของ
มหาวิทยาลัย พอไดขอมูลมาก็จะใหนักเรียนไดวิเคราะหและเลือกใชขอมูลนั้นๆ เชนครูระบุวา “...
หรือมีบางอยางที่อาจจะตองเพิ่มเติม บางครั้งเราใหเด็กนักเรียนไดคนในเฉพาะหองเรียนเทานั้น แต
ยังไมไดใหนักเรียนไดออกไปคนที่อื่นที่รูสึกวาใหญๆเลย เชน หองสมุดของมหาวิทยาลัย เด็กอาจจะ
พบปญหาก็ได”
ครูยังใชขั้นตอนการสอนที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอนเหมือนกับการใชใน
การวิจัยวงรอบที่สองและวงรอบที่สาม
ครู ว างแนวทางกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคดังนี้ 1) ขั้นการรับรูปญหา ครูจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนวัตถุประสงคของ
ขั้นตอนเปนหลัก ซึ่งวัตถุประสงคของขั้นตอนคือ การที่นักเรียนไดระบุวา ในคาบนี้ปญหาที่แทจริงที่
นักเรียนพบคืออะไร รวมถึงการวางเปาหมายในการเรียน 2) ครูใหนักเรียนระบุปญหาหรือเปาหมาย
ไดหลายวิธีการ โดยอาจจะไมไดใชสถานการณเพียงอยางเดียว อาจจะใชวิธีการอื่นๆดวย เชนการ
ใชคําถามของครูหรือการตั้งคําถามของนักเรียน ซึ่งครูจะเลือกใชวิธีการใดนั้นตองขึ้นอยูกับเนื้อหา
3) ขั้นการคิดและประเมินวิธีการ ครูตกลงวา ใหนักเรียนนําเสนอวิธีการแกปญหารายบุคคล จากนั้น
จึงใหนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอและอภิปรายระหวางกลุม บทบาทครูจะกระตุนและใช
คําถามเพื่อใหนักเรียนไดอธิบาย 4) เชนเดียวกับขั้นการวางแผน ที่ครูจะใหทุกคนมีบทบาทภายใน
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กลุมในการชวยคิดวางแผน และมีการนําเสนอใหกลุมอื่นเห็นการวางแผนของกลุมตน เนื่องจาก
นักเรียนกลุมนี้เรียนโดยการใหนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูไดดี ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากครูวา
เมื่อนักเรียนกลุมหนึ่งนําเสนอผลงาน นักเรียนคนอื่นจะฟง และทักทวงหรือแสดงความคิดเห็นเมื่อ
เห็นวาขอมูลไมตรงกับที่ตนรูมา เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเกิดการอภิปราย ทําใหการนําเสนอเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 5) ขั้นปฏิบัติและเผชิญปญหาครูจะใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติตามแผน และ
ครูมี บ ทบาทเปน ที่ ป รึ ก ษาและกํ ากับ ดูแ ลให นัก เรีย นดํ าเนิ น การตามแผน และใชคํา ถามเพื่ อให
นักเรียนไดบรรยายการทํางานของตนและกลุม 6) ขั้นตอนสุดทายคือการสรุปและเสนอแนะ ครูตกลง
ว า จะให นัก เรี ย นทํ ากิ จ กรรมจนเสร็ จ จากนั้ น ครูจ ะให นัก เรี ย นได เ ปรี ย บเที ย บผลการปฏิ บัติ กั บ
วัตถุประสงควา นักเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม อยางไร พรอมทั้งรวมกันสรุปความรูที่เกิดจาก
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยสรุ ป ทั้ ง เนื้ อ หาที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น และสรุ ป
กระบวนการแกปญหาหรือขั้นตอนการทํางานของนักเรียน
อาจจะใชหลายวิธี แลวแตเนื้อหา เชน การยกตัวอยาง กรณีศึกษา เพื่อใหนักเรียนไดลอง
วิเคราะหดู และดูวานักเรียนคิดอยางไร ……(ครู)
จะใหนําเสนอปญหาที่แทจริงแบบเดี่ยวกอน เพื่อที่จะไดรับฟงปญหาของคนอื่นหลายๆ
ปญหา โดยเมื่อกอนจะชวยกันคิด ……(ครู)

สรุปครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับนักเรียนและ
เนื้อหาวิชาไดมากยิ่งขึ้น โดยใชวิธีการถามใหนักเรียนไดฝกคิด กระตุนความสนใจของนักเรียน และ
ครูใหความรูพื้นฐานเพื่อใหนักเรียนเชื่อมโยงไปสูประสบการณและความรูใหม ทั้งนี้ครูไดใชหลาย
กิจกรรม และนักเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู ทั้งเนื้อหาและทักษะการแกปญหา
อยางสรางสรรค และสิ่งที่ครูวางแผนวาจะพัฒนาก็คือ ตองการสรางบรรยากาศกระตุนความสนใจ
ของนักเรียนมากขึ้น ครูจะพัฒนาการใชคําถามของตนเองใหคําถามมีความหลากหลาย ทั้งคําถาม
ระดับพื้นฐานและคําถามระดับสูง สวนเนื้อหาครูวางแผนวา จะทําใหเกิดรูปธรรมตอนักเรียนมากกวา
นี้ และดานแหลงเรียนรูครูวางแผนรวมกันวา จะใหนักเรียนไดฝกการสืบคนขอมูลที่มากยิ่งขึ้น
การปฏิบัติและการสังเกตในการวิจัยวงรอบที่สาม นักเรียนทํากิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคที่หลากหลาย โดยเนนกระบวนการกลุม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการอภิปราย ครูทาทายการเรียนรู ตั้งคําถามและตอบคําถามดวยตนเอง
ภายใตการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูกลาวคือ 1) นักเรียนชวยกันออกแบบ
ทําอุปกรณจากพลาสติกและแผนโฟมเพื่อใหลอยอยูบนอากาศนานที่สุด ครูใหนักเรียนคิดออกแบบ
เปนรายบุคคลกอนที่จะนํามาออกแบบรวมกันในกลุม นอกจากนั้นนักเรียนยังชวยกันวางแผนวา มี
ขั้นตอนการนําเสนอผลการทํากิจกรรมอยางไร และนักเรียนชวยกันคิดออกแบบการทํางานภายใน
กลุม 2) มีการนําเสนอผลงานระหวางกลุม มีการอธิบายความรู ซึ่งพบวา หลังจากที่นักเรียนนําเสนอ
ผลงานแลว นักเรียนคนอื่นก็อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรูซึ่งกันและกัน แตอยางไรก็ตาม
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ไม พ บการอภิป รายเรื่ อ งกระบวนการทํา งานในขั้ น สรุ ป และขยาย แตพ บที่ ขั้น ตอนการนํา เสนอ
แผนการทํากิ จกรรม 3) นักเรี ยนท าทายการเรียนรูดวยตนเอง โดยนักเรียนตั้งคําถามและตอบ
คําถามระหวางกลุม ตัวอยางเชน นักเรียนแตละกลุมจะไดรับหัวขอหรือเนื้อหาการเรียนที่แตกตาง
กัน นักเรียนจะไมเปนผูกําหนดหัวเรื่องที่จะนําเสนอ แตผูกําหนดหัวเรื่องคือ นักเรียนที่อยูกลุมอื่นซึ่ง
จะเปนผูที่ตั้งคําถามวา หัวขอของกลุมอื่นเขาคาดหวังวาจะไดรับความรูหรือสนใจในประเด็นใดบาง
ซึ่งนักเรียนตองตั้งคําถามดวยเองวา ตองการรูเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาอยางไร และตองวางแผนการ
ตอบคําถามในกลุมตนดวย 4) ครูบอกเงื่อนไข ขอจํากัดของการทํากิจกรรมโดยตรง ทําใหนักเรียน
ได ทํ า งานบนข อ ตกลงหรื อ เงื่ อ นไขที่ มี อ ยู เช น การกล า วถึ ง ข อ ตกลงระหว า งนั ก เรี ย นในการทํ า
กิจกรรม และครูยังมีใบงานใหนักเรียนไดศึกษาและบันทึก 5) นักเรียนฝกทักษะการสืบคนขอมูลใน
แหลงการเรียนรู เชน หองสมุดกลุมสาระการเรียนรู อินเทอรเนต หรืออานหนังสือ เมื่อไดขอมูล
มาแลวนักเรียนจะวิเคราะหและประเมินวาควรจะใชขอมูลใด และไปปรึกษาครูอีกครั้ง 6) กิจกรรม
การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนอยูภายใตบรรยากาศการเรียนการสอน โดยที่นักเรียนมีอิสระใน
การตอบคํ า ถาม ครู ไ ม เ น น ว า นั ก เรี ย นจะต อ งตอบคํ า ถามถู ก หมด แต ต อ งการให นั ก เรี ย นผ า น
กระบวนการเรียนรู ซึ่งครูและนักเรียนเห็นวาเปนบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียน ดังนั้นในการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนครั้ ง นี้ นัก เรี ย นจึ ง รู สึ ก ปลอดภั ย ที่ จะตอบคํ า ถาม หรือ ทํ า กิ จ กรรม 7)
นักเรียนใหความคิดเห็นวา ครูสอนสนุกสนาน แตมีบางที่ใหความคิดเห็นวา อยากใหครูมีอารมณขัน
และเปนกันเองมากกวานี้
ชอบการประดิษฐสิ่งของของครูที่สอนโดยใหทําการทดลองเชนโมเมนตัม และคาบนี้ก็ชอบ
การที่ใหคิดและประดิษฐโฟมใหลอยใหนานที่สุด...ชอบที่อาจารยใหเราตั้งคําถามที่อยากจะรู เรื่องที่เรา
เรียนหลายเรื่องที่เราสนใจและยังไมรู โดยใหคิดคําถามในเรื่องที่เพื่อนจับฉลากโดยการแบงกลุม .....
(นักเรียน)
ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมละสองคน เมื่อนักเรียนหาขอมูลมาแลวก็ทําการตรวจสอบวา
ตรงกันหรือไม และจะใชขอมูลอยางไร...ชอบที่อาจารยเปดโอกาสใหตอบหลายๆอยางตามที่เราคิด
ตอบผิดหรือถูกอาจารยก็จะไมแยง รูสึกดีเพราะถึงแมตอบผิดก็ไมถูกดุ มีคนเรียนนอยก็ทําใหรูเรื่องดี
ไมเขาใจก็ยกมือถาม .....(นักเรียน)

นักเรียนมีความเห็นวากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรคควรจะมีสิ่งที่ตองคํานึงหลายประการคือ
ประการแรก เนื้อหาไมควรมากเกินไป อาจจะทําใหนักเรียนเครียด ครู
อาจจะสอนเฉพาะหลักการที่สําคัญ แลวสรางใหนักเรียนมีความตองการหาความรูเกี่ยวกับเนื้อหานั้น
เพิ่มเติม นักเรียนใหความเห็นอีกวา ตองการใหเนื้อหาที่นํามาสอนเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน มี
ความเปนรูปธรรม และนักเรียนสามารถบอกไดวาจะนําไปใชประโยชนไดอยางไร เมื่อไดผลการ
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คนความาแลวนักเรียนตองไดรับการเสนอแนะจากครู นักเรียนจะไมรูสึกวาในคาบเครียดเกินไป และ
จะมีความคิดที่ดีตอเนื้อหาและยังฝกใหนักเรียนหาความรูอยูเสมอ
ประการที่ 2 ครูจะตองมีกิจกรรมใหนักเรียนไดทบทวนความรูที่เรียนมา
หรือ ครู อ าจจะให ค วามรู พื้ น ฐานที่ จํา เป นก อน เพราะนั ก เรีย นจะนํา ไปเชื่ อ มโยงกับ เนื้ อ หา หรื อ
ประสบการณใหมๆ ไดงาย ประการที่ 3 นักเรียนเห็นวาควรรูวัตถุประสงคกิจกรรมการเรียนการสอน
เพราะนักเรียนใชวัตถุประสงคเปนเปาหมายในการทํากิจกรรม ทําใหเรียนรูไดตรงจุดและมีกรอบ
เนื้อหาที่ชัดเจน นักเรียนจะไมเสียเวลาในการทํากิจกรรมอื่นซึ่งอาจจะไมเกี่ยวกับวัตถุประสงค
ประการที่ 4 ครูจะตองฝกใหนักเรียนใชความคิดอยูเสมอ โดยครูจะตองถามนักเรียนบอยๆ เพื่อ
นักเรียนจะไดคิดที่หลากหลายและคิดอยางมีเหตุมีผล ประการที่ 5 เมื่อนักเรียนนําเสนอความคิด
แลวตองการขอมูลยอนกลับจากครูเกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการคิด เพื่อจะไดประเมินความคิดของ
ตนเองและเรียนรูวิธีการคิด รวมถึงเมื่อนักเรียนไมเขาใจครูควรอธิบายเพิ่มเติม ประการที่ 6 นักเรียน
จะตองไดรับการฝกการสืบคนขอมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยใหนักเรียนไดสืบคน
ความรูที่อยูนอกเหนือจากหนังสือเรียน หรือฝกการคนหาความรูจากแหลงที่กวางออกไป เชน อิน
เทอรเนต และให นัก เรี ยนได นํ าเสนอความรูที่ไปศึกษามาอธิบ ายใหเ พื่อนนัก เรี ยนฟง จะทําให
นักเรียนเกิดการอภิปรายสิ่งที่เพื่อนนําเสนอทั้งเนื้อหาและวิธีการ นักเรียนจะรูสึกสนุกที่ไดเรียนรู
ดวยกัน
อาจจะเลมเกมส และทําการเก็บคะแนนจากเกมส ทําแบบทดสอบ อธิบายตามความเขาใจ
เวลาสอบให ส อบแนวคิ ด และให ป ระยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด ไม อ ยากให อ อกรายละเอี ย ดมากเกิ น ไป.....
(นักเรียน)
ฝกบอยๆ โดยอาจารยใหโจทยปญหามาฝกบอยๆ อาจารยตองถามนักเรียนอยูเสมอวา
ตองการอะไร ทําอยางนี้ไดหรือเปลา และถามเหตุผลวาทําไมเราถึงตองทําอยางนั้น ถามวาจะเกิดอะไร
ขึ้นเมื่อนักเรียนทําอยางนี้แลว ที่สําคัญจะตองใหคําแนะนําเราไดวาคิดถูกหรือคิดผิด อยางไร และบอก
ทางแกปญหาใหอยากใหอาจารยพูดชาๆ และชัดเจน .....(นักเรียน)

ครูตองใชคําถามเพื่อใหนักเรียนไดฝกการใชความคิด นักเรียนเห็นวา
ครูควรถามนักเรียนบอยๆ จะทําใหนักเรียนตื่นตัวอยูเสมอเพื่อตอบคําถามของครู เมื่อนักเรียนตอบ
คําถามแลว ครูตองใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน เมื่อนักเรียนไมเขาใจครูก็อธิบายเพิ่มเติมและ
กํากับติดตามการทํากิจกรรมของนักเรียน
สรุปวานักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการแกปญหา
อยางสรางสรรคเชน แลกเปลี่ยนเรียนรู ตั้งคําถามและตอบคําถาม ครูกําหนดเงื่อนไขในการทํา
กิจกรรมการเรียนการสอน และครูใหอิสระนักเรียนในการตอบคําถามหรือทํากิจกรรม ทําใหนักเรียน
เขาใจเนื้อหาและการแกปญหาอยางสรางสรรคและศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง นอกจากนั้นนักเรียน
มีความเห็นวาครูตองฝกใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เนื้อหาที่เรียนไมควรจะมากเกินไป ทําให

158
เกิดความเครียดไดและตองเปนเนื้อหาที่สอดคลองกับตัวนักเรียน ครูตองใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูทั้งภายในกลุมและระหวางกลุม และสืบคนความรูที่อยูนอกเหนือจากหนังสือเรียน ใหนักเรียน
นําเสนอความรูและอภิปราย โดยในการเรียนครูตองปูพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหาใหม และแจง
วัตถุประสงคในการเรียนใหนักเรียนไดรู ครูตองใชคําถามเพื่อใหนักเรียนไดฝกการใชความคิด
เมื่อดูในภาพรวมทั้งครู และนักเรียนมีความเห็นและความต องการที่
สอดคลองกันกลาวคือ ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใดสอดคลองกับนักเรียนและเนื้อหาวิชา
มากยิ่งขึ้น ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาการเรียนและการแกปญหาอยางสรางสรรค แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูฝกใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง สอดคลองลักษณะและความ
ตองการของนักเรียนที่ตองการใหครูใชคําถามเพื่อกระตุนความคิด ครูวางแผนวา จะทําใหเนื้อหา
การเรียนเกิดรูปธรรมตอนักเรียน ในขณะที่นักเรียนตองการเรียนรูสิ่งที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียน ครู
รับรูวาไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคที่เหมาะกับสภาพและความ
ตองการของนักเรียนโดยครูเริ่มจากการสรางสถานการณใหนักเรียนอยากรู และนักเรียนรับรูวา ครู
ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคให โดยการใหนักเรียนตั้งคําถาม
และตอบคําถามดวยตนเอง เปนการกระตุนใหนักเรียนทาทายความรูดวยตนเอง โดยครูและนักเรียน
เห็นวา กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค
4.1.3 ความสัมพันธและสังคม
ความสัมพันธของครูผูเขารวมวิจัยเอื้อตอการพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค กลาวคือครูแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกับครูที่เขารวมวิจัยและครูคนอื่น ในกิจกรรมการสรางความรูที่ชัดเจนรวมกันและการจัด
รวบรวมวิธีปฏิบัตินั้น ครูไดแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับจุดดีและปญหาในการสอน ซึ่ง
พบวาปญหาของครูคนหนึ่ง เปนสิ่งที่ครูอีกคนปฏิบัติไดดี ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูจึง
เปนการเติมเต็มความรูใหแกกัน ประการสําคั ญคือครูมีความสัมพันธกับกลุมครูที่ไมไดเขาวิจัย
รวมถึงครูที่อยูตางโรงเรียน ทําใหครูไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลซึ่งกันและกัน ครูเห็นวา
บุคคลอื่นใหความสําคัญกับการแกปญหาอยางสรางสรรค ทําใหครูเห็นความสําคัญของการแกปญหา
อยางสรางสรรคมากขึ้น ทําใหครูมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น เชนครูกลาววา
“จากการไปสัมมนาจะพบคําวา CPSบอย มันเลยทําใหเราไดเห็นวามันมีประโยชนและคนอื่นก็เห็น
วามันจําเปน ไปอบรมที่สวนนงนุช คนอื่นก็สนใจเมื่อรูวาเรากําลังจะพัฒนานักเรียนดวยวิธีการนี้＂
สวนความสัมพันธของนักเรียนไมไดเปลี่ยนแปลงไปมากนัก เพราะ
ความสัมพันธของนักเรียนมีลักษณะเชนนี้อยูแลว คือเมื่อมีกิจกรรมกลุมก็จะแบงหนาที่และชวยเหลือ
กันในการคิด วางแผน และปฏิบัติ ซึ่งเนื่องมาจากการที่นักเรียนมีลักษณะคลายกันทั้งดานความ
เปนอยู และการเขารวมโครงการหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ แตนักเรียนมีความสัมพันธกับ
ครูมากขึ้น สามารถเลาเรื่องอื่นๆหรือปรึกษาครูได ไมเฉพาะเรื่องการเรียน และครูยังแนะนําเรื่องอื่น
ที่มีประโยชน รวมทั้งสงตอความสัมพันธไปยังครูคนอื่นดวยตัวอยางเชน การที่นักเรียนไมเขาใจ
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เนื้อหาวิชาชีววิทยาเนื้อหาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีในการสังเคราะหแสง ครูไดแนะนําแหลงขอมูลโดย
ใหไปสอบถามครูอีกคนหนึ่งซึ่งสอนเคมี ทําใหนักเรียนไดไปศึกษาเพิ่มเติม
สรุ ป แล ว ความสั ม พั น ธ ใ นกลุ ม ครู ส ามารถส ง ผลให ก ารพั ฒ นา
พฤติก รรมการสอนของครู มีทิศ ทางที่ดี ขึ้น เนื่ อ งมาจากการแลกเปลี่ย นเรีย นรูร ะหว างกั น สว น
นักเรียนก็มีความสัมพันธที่ไมเปลี่ยนแปลง แตเอื้อตอการเรียนรู
4.2 การปฏิบัติและการสังเกต
การปฏิบัติและการสังเกตในการวิจัยวงรอบนี้ประกอบดวยกิจกรรมหลาย
อยางที่เกิดจากการวิพากษของครูในชวงการปฏิบัติเชิงวิพากษไดแก
1. การนําเสนอสภาพ ความตองการกิจกรรมการเรียนการสอน โดยที่ครู
นําเสนอวา ตองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคอีก เพื่อศึกษาผล
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งการปฏิบัติมีขอจํากัดคือ ภาคการศึกษาขณะทําการวิจัยในวงรอบที่สามได
สิ้นสุดลง ในภาคการศึกษาตอไปครูผูสอนอาจจะไมไดสอนนักเรียนกลุมเดิม จากผลการวิพากษและ
เสนอความคิดของครู ทําใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะการ
แกปญหาอยางสรางสรรคใหแกนักเรียน และการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู จึง
ไดเอื้อใหครูผูเขารวมวิจัยไดสอนนักเรียนกลุมเดิมลักษณะวิชาที่เหมือนเดิม รวมทั้งจัดคาบการสอน
ของครูนอยกวาปกติเพื่อใหเวลาในการพัฒนานักเรียนอยางเต็มที่
2. ครูวางแผนจะนําเสนอผลกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรคในที่ประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อเผยแพรแนวคิด นําเสนอกิจกรรมและผลงานที่เกิด
จากการเขารวมวิจัย ในระยะแรกครูวางแผนวา จะนําเสนอผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคทุกคน แตเมื่อถึงเวลาครูจํานวนหนึ่งติดภาระกิจ ไมสามารถเขา
รวมประชุมได จึงใหครูที่อยูนําเสนอรวมกับหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และนํามาถายทอดใหครูที่
ไมไดเขารวมประชุมฟงอีกครั้ง
การสอนรอบในวงรอบที่ 4 เปนการสอนที่เริ่มภาคการศึกษาใหม ครูที่เขา
รวมพัฒนาพฤติกรรมการสอนกับนักเรียนกลุมเดิม ซึ่งแตเปนเนื้อหาใหมคือวิชาสัมมนา ซึ่งเปนวิชา
บังคับสําหรับนักเรียนกลุมนี้ โดยผูวิจัยวิเคราะหการปฏิบัติและการสังเกตตามองคประกอบของวิจัย
ปฏิบัติการดังนี้
4.2.1 ภาษาและวาทกรรม
ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวทางการปฏิบัติรวมกัน คือ จัด
กิจกรรมเปน 5 ขั้นตอน ซึ่งไดระบุวากิจกรรมสื่อใหเห็นขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคอยางไร
โดยครูเขียนขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคในวงเล็บตอทายจากกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูกลาวถึงขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคในกิจกรรมการเรียน
การสอนเชน คาดการณผลกระทบ และครูได สรุ ปขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคอีกครั้ง
ภายหลังที่นักเรียนไดกลับมาจากการศึกษาคนควาที่หองสมุดของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง วาสิ่งที่
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นักเรียนทํากิจกรรมมาสอดคลองกับขั้นตอนของการแกปญหาอยางสรางสรรคอยางไรบาง เชน การ
เผชิญปญหา การวางแผน คาดการณผลกระทบ
สรุปคือครูยังใชรูปแบบแผนการจัดการเรียนรูเหมือนกับการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูในการวิจัยวงรอบที่ผานมา แตการเขียนแผนการจัดการเรียนรูครั้งนี้ ครูมีการ
ระบุขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคเพื่อใหสื่อถึงกิจกรรมการแกปญหาอยางสรางสรรคมากขึ้น
4.2.2 กิจกรรมและการปฏิบัติ
ครูจัดโครงการนํานักเรียนฝกสืบคนขอมูลนอกโรงเรียน ครูตกลงกันวา
จะใหนักเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการสืบคนขอมูล โดยเห็นวาเมื่อนักเรียนไป
สืบคนดวยกันนาจะรวมกันสอนในครั้งนั้นได ครูจึงไดเขียนแผนการจัดการเรียนรูดวยกัน ดังนั้น
ผูวิจัยจะบรรยายรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูดังนี้
ครูผูวิจัยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นรับรูปญหา ขั้นคิดและประเมินวิธีการ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติและ ขั้นสรุปและขยาย โดยแตละ
กิจกรรมครูจะเขียนขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคกํากับ เพื่อแสดงใหเห็นความสอดคลอง
ระหวางกิจกรรมและขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรค
ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิบัติ โดยที่วัตถุประสงคกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้คือ การใหนักเรียนวาง
แผนการสืบคนขอมูลเพื่อทํางานรายวิชาสัมมนา โดยครูไดออกแบบกิจกรรมดังนี้ 1) ขั้นรับรูปญหา
ครูทบทวนรายละเอียดการเรียนวิชาสัมมนา โดยใชวิธีสอบถามและใหนักเรียนอธิบายหัวเรื่องที่
นักเรียนสนใจ โดยครูจะถามนักเรียนถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเรียนสัมมนาที่เกี่ยวของ
กับการสืบคนขอมูล เพื่อโยงไปสูวัตถุประสงคของการเรียน ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือ
แนะนําตอหัวขอที่เพื่อนสนใจดวย 2) ขั้นคิดและประเมินวิธีการ ครูออกแบบใหนักเรียนคิดวิธีการ
แกปญ หาของตนเอง และนํ า เสนอในกลุม ครูจะมี บ ทบาทกํากั บ ติ ด ตามการระดมความคิ ด ของ
นักเรียน และใหคําปรึกษาแกนักเรียน รวมทั้งสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกวิธีการแกปญหา 3)
ขั้นตอนการวางแผน ครูกํากับและใหคําปรึกษาแกนักเรียน ควบคุมการวางแผนใหเรียบรอย และใช
คําถามกระตุนความคิดของนักเรียน ซึ่งครูจะย้ําเงื่อนไขหรือบริบทของการแกปญหาดวยคําถาม
เชน นักเรียนคิดวาแผนจะทําไดจริงหรือเปลา มันนาจะเกิดอะไรขึ้นในระหวางการสืบคนงานบาง
รวมทั้งใหแตละกลุมนําเสนอแนวทางการแกปญหา มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยให
นักเรียนสอบถามและแสดงความคิดเห็นตอการนําเสนอของเพื่อน 4) ขั้นปฏิบัติ ครูออกแบบให
นักเรียนไดลองสืบคนขอมูลจริงๆ ตามสถานที่ที่กําหนด 5) ขั้นสรุปและขั้นขยาย ครูออกแบบให
นักเรียนนําเสนอผลการสืบคนขอมูลวาไดผลอยางไร เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม
ประสบป ญ หาอะไรบ า ง โดยแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการทํ า งาน วิ ธี คิ ด ร ว มกั น
นอกจากนั้นครูจะใชคําถามเพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมที่วางแผนไว รวมกันสรุปกระบวนการ
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แกปญหาอยางสรางสรรค หลังจากสืบคนขอมูลแลวครูจะใหนักเรียนอธิบายสภาพและปญหาการ
สืบคนขอมูล
กอนการสอนครูสนทนาวาจะใหใครเปนคนนําเขาสูบทเรียน และครูจะ
แยกกลุมสอนในชวงของการทํากิจกรรมกลุมนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบตอไป ครูเตรียมกระดาษ
และปากกาสีไวใหนักเรียนเพื่อใชในการเขียนเวลานําเสนอหนาชั้นเรียน พรอมทั้งเตรียมอุปกรณ
ตางๆ เชน ไมโครโฟน เครื่องฉาย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนเขาชั้นเรียนชากวา
ปกติ ครูจึงเตือนนักเรียนเกี่ยวกับเวลา
ครู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามแผนการจั ด การเรี ย นรู ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรวมกัน และสื่อกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคที่ชัดเจน
กลาวคือ ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับหัวขอในการสัมมนาที่สนใจ นักเรียน
อธิบายหัวขอที่ตนเองสนใจและอธิบายสภาพและปญหาที่เกิดขึ้นวา หัวขอที่ศึกษานั้นมีขอมูลหรือ
สืบคนไดหรือไมไดอยางไร และครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอสภาพและปญหาที่เพื่อนนําเสนอ
ซึ่งพบวานักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดดี คือนักเรียนสามารถใหความคิดเห็นไดตรงแลว
แนะนําแนวทางการปฏิบัติแกเพื่อนได นอกจากนี้ครูยังใหนักเรียนศึกษารูปแบบการเขียนบทคัดยอ
วาประกอบดวยสิ่งใดบาง เพื่อเปนแนวทางใหนักเรียนเขียนรายงานสงอยางคราวๆ นักเรียนได
สังเกตและรวมกันอภิปรายวา บทคัดยอมีองคประกอบอะไรบางและลักษณะเปนอยางไร จากนั้นครู
ตะลอมใหนักเรียนไดพูดถึงเรื่องของการสืบคนขอมูลและสอบถาม นักเรียนแสดงความคิดเห็นและ
อธิบายถึงความสําคัญของทักษะการสืบคนขอมูล จากนั้นครูก็เลาใหนักเรียนฟงวา มีกิจกรรมให
นักเรียนไปสืบคนขอมูลจากแหลงหองสมุดของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ซึ่งครูจะใชคําถามบอยมาก มี
ทั้งคําถามเพื่อใหนักเรียนสังเกต เชน “นักเรียนลองดูสิวาสวนประกอบของบทคัดยอที่ครูนํามานั้น มี
อะไรบาง” หรือ “แลวการสืบคนขอมูลจากที่ตางๆ มันมีประโยชนกับนักเรียนอยางไร” และมีคําถามที่
ใหนักเรียนไดใชความคิดสรางสรรคเชน แหลงขอมูลที่นักเรียนจะสืบคนมีที่ไหนบาง รายละเอียดของ
แหลงขอมูลนั้นเปนอยางไร รวมถึงนักเรียนบอกวาเมื่อไปสืบคนที่มหาวิทยาลัยแลว คาดหวังอะไรตอ
กิจกรรมนี้ ซึ่งเปนการใหนักเรียนไดวางเปาหมายการแกปญหา โดยนักเรียนคาดหวังวาตองการ
ขอมูลเพื่อนํามาประกอบการทํารายงานในรายวิชาสัมมนา
ขั้นตอนการสอน ครูใหนักเรียนแบงกลุมชวยกันหาวิธีการสืบคนขอมูล
วา เมื่อเดินทางถึงหองสมุดของมหาวิทยาลัยแลว นักเรียนจะมีวิธีการสืบคนขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
ไดอยางไร ใชวิธีไหนบาง ครูแตละคนไดติดตามดูแลนักเรียนขณะทํากิจกรรมกลุม เมื่อครูถามวา
ทําไมถึงเลือกใชวิธีการสืบคนขอมูลหรือทํากิจกรรมตางๆ นักเรียนทั้งกลุมชวยกันอธิบายและตอบ
คําถามไดชัดเจน ซึ่งครูใหคําชมและเสนอแนะตอการตอบคําถามของนักเรียน รวมทั้งเสนอทางเลือก
อื่นๆใหนักเรียนไดคิด เชน มีวิธีการอยางอื่นหรือเปลา และครูสามารถตั้งคําถามนักเรียนไดมากกวา
การสอนครั้งที่แลว เชน “นักเรียนคิดวามันมีอุปกรณหรืออะไรที่ตองใชในการสืบคนขอมูลบาง” “แลว
นักเรียนคิดวามันจะสําเร็จไหม” เปนตน นักเรียนไดอธิบายถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเชน การที่นักเรียน
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มาขึ้นรถไมทันหรือมีเหตุใหไมสามารถไปสํารวจขอมูลได มีหลายความคิดเห็นที่ระบุวาอาจจะไม
สามารถสืบคนขอมูลไดเนื่องจากหาขอมูลไมพบ แตนักเรียนไมไดระบุวาจะแกไขปญหาอยางไร
จากนั้นครูใหนักเรียนแตละกลุมเลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดของกลุมมาวางแผน ระหวางการ
วางแผนครูไดเดินออกไปทําธุระดานนอกหองเรียน แตนักเรียนยังคงทํางานรวมกันตามปกติ เมื่อ
ครูกลับเขามาไดเดินเขามาในกลุมอีกครั้ง ครูไดถามถึงวิธีการที่นักเรียนเลือกวามีความเปนไปไดใน
การปฏิบัติอยางไร นักเรียนอธิบายวิธีการที่เลือกใหครูฟงแลวรวมกันวางแผนการทํางานอีกครั้ง เมื่อ
สังเกตแลวพบวาครูยังไมมีการสอบถามเหตุผลการวางแผนของนักเรียนวามีเหตุผลหรือบริบท
อยางไร ดังผลการนิเทศระบุวา “ครูยังไมมีการถามเหตุผลกับนักเรียนวามีเหตุผลอยางไรในการ
วางแผนนั้น อาจจะตองถามเด็กเพื่อใหเขาไดอธิบายกอนที่จะนําเสนอ”
ครูใหนักเรียนเขียนแนวทางการสืบคนขอมูลใสกระดาษเพื่อนําเสนอ
หนาชั้นเรียน ครูใหนักเรียนไดนําเสนอ ซึ่งนักเรียนสามารถนําเสนอไดคอนขางดี สังเกตจากการใช
ภาษาที่ไมติดขัด พูดชัดเจน และเขาใจงาย นักเรียนแสดงความคิดเห็นตอการนําเสนอของเพื่อน
โดยสอบถามความเปนไปไดของแผนงานที่วางไว สวนนักเรียนที่นําเสนอไดตอบคําถามแสดงความ
คิดเห็นหรือแนวคิดของกลุม ทําใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู หลังจากที่นักเรียนไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันแลว ครูไดถามนักเรียนเกี่ยวกับขอคิดและกระบวนการทํางาน นักเรียนและครูไดรวมกัน
สรุปอีกครั้งและครูใหนักเรียนไดกลับไปปรับปรุงแผนของตนเองจากการนําเสนอและแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน และใหสงครูในวันถัดไป
ในการนํ า แผนไปปฏิ บัตินั ก เรี ย นประสบความสํ า เร็จ ในการสื บ ค น
ขอมูลในระดับหนึ่ ง กล า วคือนั ก เรียนบางสว นไม ไดขอมูล งานวิจัยที่ตรงกับความตองการ สว น
นักเรียนที่คนไดก็ประสบปญหาวาเครื่องถายเอกสารไมเพียงพอเมื่อเทียบกับจํานวนนักเรียนที่
ตองการถายเอกสารภายในเวลาที่นักเรียนจะตองเดินทางกลับโรงเรียน นักเรียนที่คนหางานได
บางสวนจึงแกปญหาโดยนั่งอานในหองสมุด แตมีนักเรียนหลายคนที่ไปรอตอคิวถายเอกสาร แตไม
ประสบผลสําเร็จ เพราะหมดเวลากอน นักเรียนหลายคนแกปญหาโดยจดชื่อเรื่องของงานไวเพื่อไป
สืบคนทางอินเทอรเนตตอไป และพบวานักเรียนมีทักษะการสืบคนขอมูลจากเครื่องชวยสืบคนนอย
จึงคนหางานชา กลาวคือนักเรียนใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยสืบคนและตองใชคําสําคัญหรือวลีในการ
สืบคน แตคําสําคัญหรือวลีของนักเรียนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง บางคนใสชื่อเรื่องที่ยาวเกินไป จึงทํา
ใหไมมีเอกสารหรือหนังสือตามตองการ นักเรียนหลายคนลงความเห็นวา ในการวางแผนจะตอง
คาดการณผลกระทบไวดวย เพื่อจะไดปรับในกรณีที่การแกปญหาไมเปนไปตามแผน เพราะการ
คาดการณผลกระทบจะทําใหเตรียมรับมือกับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได
สรุปคือครูผูวิจัยใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้น ไดแก การ
ทบทวนความรูและประสบการณเดิม การใชคําถามในการกระตุนความคิดของนักเรียนเพื่อโยงไปสู
วัตถุประสงค ให นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ใหนักเรียนคิดวิธี การแกปญหาของตนเอง แลว
นําเสนอในกลุม อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยครูมีบทบาทกํากับติดตามและคอยใหคําปรึกษา
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แกนักเรียน สวนการสอนนั้นครูไดสอนตามแผนการจัดการเรียนรูและใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง แต
พบวานักเรียนมีทักษะการสืบคนขอมูลจากนอกสถานที่นอย
4.2.3 ความสัมพันธและสังคม
ครูมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น เนื่องจากการสอนในครั้งนี้เปนการสอน
รวมกันระหวางครูผูรวมวิจัย จึงมีการปรึกษาหารือกันในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วาจะ
ดําเนินการสอนอยางไร แผนการจัดการเรียนรูที่ออกมาจึงเปนแผนการจัดการเรียนรูที่ผานความเห็น
พองตองกันของครู รวมถึงระหวางจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูก็มีการคุยกันทั้งในเรื่องของ
กิจกรรมการเรียนการสอนและเรื่องอื่นๆ
ครู พั ฒ นาความสั ม พั น ธ กั บ ครู ที่ ไ ม ไ ด เ ข า ร ว มวิ จั ย มากขึ้ น ในการ
สนทนากัน ครูเลาเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคใหครูในกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฟง ถายทอดประสบการณและการใหคําปรึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อนําไปออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งพบวาครูหลายคนใหความสนใจและแลกเปลี่ยน
เรียนรูมากขึ้น นอกจากนี้ครูยังมีการปรึกษาแนวทางและกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูคนอื่น
เพื่อนํามาใชประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สําคัญคือครูไดเผยแพรกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค ในที่ประชุมครู ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางมาก
เชนครูคนหนึ่งระบุวา “หนูก็เลาใหครูฟงนะวาเราไดสอนCPSดูทาทางเขาก็สนใจ สอบถามเราบางวา
ทําอะไรกัน และใหคําแนะนําในเรื่องการจัดกิจกรรมวานาจะลองแบบนี้”
นักเรียนมีความสัมพันธที่ดีเชนเดิ มคือ มีการชวยเหลือ แบงหนาที่
และการแสดงบทบาทที่ดีในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงบทบาทนอกหองเรียนที่ให
คําปรึกษาซึ่งกันและกัน นักเรียนมีพฤติกรรมประชาธิปไตย เชน การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน
ที่นําเสนอ และนักเรียนมีความสัมพันธกับครูมีมากยิ่งขึ้นกลาวคือ นอกจากครูที่สอนวิชาสัมมนาแลว
นักเรียนตองมีครูคนอื่นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนสนใจดวย ทําใหนักเรียนไดปรึกษาหารือ
และมีปฏิสัมพันธกับครูคนอื่นมากยิ่งขึ้น
สรุป ครูเริ่มเผยแพรความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณเรื่องกิจกรรม
การเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค แ ละได มี ค รู ที่ ส นใจจํ า นวนหนึ่ ง ส ว น
ความสั ม พั น ธ กั บ นั ก เรี ย นยั ง คงเดิ ม คื อ ช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น และขยายวงกว า งไปสู ค รู ที่ ใ ห
คําปรึกษาในหัวขอสัมมนาที่นักเรียนสนใจดวย
ความสอดคลองระหวางการปฏิบัติการเชิงวิพากษและขั้นการปฏิบัติและสังเกตผูวิจัยจะ
ขอนําเสนอดังนี้
นักเรียนและครูเห็นความสําคัญและปรับปรุงแนวคิดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ว า การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ป ระกอบด ว ยการคิ ด วิ จ ารณญาณ
กลาวคือ ในแผนการจัดการเรียนรู ครูเพิ่มคําถามใหนักเรียนไดใชความคิดวิจารณญาณ เชน ทําไม
จึงเลือกวิธีการหรือ นักเรียนจะวางแผนการสืบคนขอมูลที่มหาวิทยาลัยไดอยางไร และนักเรียนเห็น
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ดวยกับการนําเสนอของเพื่อนหรือไม อยางไร ครูรวมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู เนื่องจากการที่
นักเรียนจะตองเรียนรวมกัน ซึ่งปกติถานักเรียนจะไปทัศนศึกษานอกสถานที่ครูจะทําการอธิบายและ
เตรียมความพรอมเทานั้น แตครูเห็นความสําคัญและตองการปลูกฝงนักเรียนใหใชและมีทักษะการ
แกป ญหาอย างสร างสรรค ครู จึงจัดกิจกรรมใหนัก เรี ยนใชการแกปญหาอยางสรางสรรคในการ
วางแผนการศึกษาคนควา
แผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติรวมกัน มีการ
กําหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเปน 5 ขั้น และครูระบุอีกวาตองทําใหนักเรียนไดบรรลุ
วัตถุประสงคอยางเต็มที่ กิจกรรมการเรียนการสอนจริงมีความสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู
กลาวคือครูและนักเรียนสามารถรวมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคได
ครบตามแผนการจัดการเรียนรูที่ครูวางไว ดังที่ไดนําเสนอขอมูลที่ผานมา และนักเรียนไดนําสิ่งที่
เรียนรูไปปรับใชในชีวิตจริง คือ ปรับปรุงแผนหลังจากไดสรุปความรูจากการนําเสนอของเพื่อนไป
ปรับปรุงการทํางานของตน

การสิ้นสุดกระบวนการวิจัย
การสิ้นสุดกระบวนการวิจัยนั้น เนื่องจากการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนหรือ
วิชาชีพของครูนั้นไมมีที่สิ้นสุดตองพบปญหาและแกไขเรื่อยๆ ดังนั้นในการสิ้นสุดกระบวนการวิจัย
ผูวิจัยจึงยึดวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลักโดยมีตัวบงชี้ของการสิ้นสุดการวิจัย 3 ประการคือ 1) ครู
และนักเรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค 2) ครูและ
นักเรียนเกิดความพึงพอใจตอพฤติกรรมที่พัฒนานั้น 3) ไดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
การแกปญหาอยางสรางสรรค กลาวคือ เมื่อนักเรียนและครูไดพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคจนถึงการวิจัยวงรอบที่สี่แลว พบวาครูและนักเรียนมีความพึง
พอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งเมื่อวัดพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรคของครูและนักเรียนพบวา เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางเห็นไดชัด และครูผู
รวมวิจัยเห็นวาพฤติกรรมการสอนและกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครูอยูในระดับที่นา
พึงพอใจ และการวิจัยวงรอบนี้ปรากฏรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคแลว
ดังนั้นผูวิจัย ครูผูรวมวิจัย และนักเรียนจึงลงความเห็นวาจะสิ้นสุดกระบวนการวิจัย แต
อยางไรก็ตามครูและนักเรียนระบุวาแมจะสิ้นสุดกระบวนการวิจัย โดยที่ครูและนักเรียนจะใชการ
แกปญหาอยางสรางสรรคในการเรียนการสอน เนื่องจากเปนสิ่งที่มีประโยชนทั้งในการเรียนการสอน
และในชีวิตประจําวัน รวมทั้งการที่ครูไดกลาวอีกวาจะนําวิธีการพัฒนาไปพัฒนาตนเองในการจัด
กิจกรรมการเรียการสอนตอไป
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ตอนที่ 2 การติดตามผลการพัฒนา
หลังจากที่ผูวิจัยไดยุติกระบวนการวิจัยและออกจากพื้นที่การวิจัยแลว ผูวิจัยติดตามการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูและนักเรียนที่เขารวมการวิจัย
รวมถึงครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรดังนี้
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรดําเนินโครงการพัฒนากระบวนการแกปญหาทาง
วิ ท ยาศาสตร ซึ่ ง หั ว หน า กลุ ม สาระฯ ให ค วามเห็ น ว า นั ก เรี ย นจํ า เป น ต อ งได รั บ การเสริ ม สร า ง
คุณลักษณะการแกปญหาอยางสรางสรรคทุกระดับชั้น โดยตองไดรับการพัฒนาตั้งแตในระดับชั้น
แรก นั่นคือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จึงจัดใหมีโครงการดังกลาว โดยจะชักชวนบุคลากรในกลุมสาระฯที่
สนใจเขารวมโครงการ โดยจุดมุงหมายของโครงการตองการชุดฝกเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร มีลักษณะเปนรูปแบบที่สามารถนําไปปรับใชไดทุกสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เรามองที่เหตุที่เราสงสัย มาทดลองที่เราสามารถทําได ใจผมอยากใหกระบวนการนี้เกิด
อาจจะเรียกชื่อ CPS หรือไมไดใชชื่อ CPS ก็ได… ปญหาที่ผมพบพยายามจะคนหาวาผูสอนไปไมถึง
ความรูนั้น แนะนําเด็กไมได ผมก็เลยหาทางออก ถาเปน CPS เด็กจะเดินตามชองทางออกไป ใชเวลา
มากขึ้น...เด็กอาจจะใชเวลามากหนอย ใหอาจารยมาชวยเด็กอาจจะหาคําตอบตอไป ……(ครูหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู)

ลักษณะของโครงการคือการพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดเรียนรู
และฝกกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชชุดฝกคือนักเรียนจะไดรับสถานการณการฝก
จํานวนหนึ่ง แลวใชกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคในการออกแบบวิธีแกปญหา แตไมให
นักเรียนแกปญหาทุกสถานการณ แตจะใหเลือกบางปญหาหรือสถานการณที่จะพัฒนาตอใหประสบ
ผลสําเร็จ ตัวอยางคํากลาวของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเชน “พอไดปุบเด็กจะออกแบบวิธีการ
แกปญหา....ผมใหจบตรงนั้น...ผมไมเนนจํานวนนะ แตผมเนน Process ใหครบอาจจะ 1 เทอม
อาจจะ 3 ชุดก็ได Package แลวสุดทายเลือกมา 1 ตัวเพื่อจะทําใหเสร็จ”
แนวคิดหนึ่งในการดําเนินโครงการฯ ของกลุมสาระฯ คือ การนําครูที่เคยเขารวม
วิจัยพัฒนาพฤติกรรมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคเปนแกนนําหรือ
เขารวมพัฒนาชุดฝก ทั้งนี้กลุมสาระการเรียนรูจะพิจารณาเลือกบุคคลเขารวม โดยดูจากภาระงาน
ของครู วามีเวลาพอที่จะสามารถเขารวมโครงการและใหความชวยเหลือโครงการไดหรือไม ซึ่งครูที่มี
เวลา กลุมสาระการเรียนรูจะเชิญใหเขารวมโครงการแบบเต็มตัว สวนครูที่ไมคอยมีเวลาเนื่องจากมี
ชั่วโมงสอนมาก แลวกลุมสาระการเรียนรูจะเชิญเขารวมโดยมีบทบาทในการเปนผูใหคําแนะนํา
ครู
ครู มี พ ฤติ ก รรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค แ ม ยุ ติ
กระบวนการวิจัยแลวกลาวคือ หลังจากกระบวนการวิจัยยุติแลว ครูผูเขารวมวิจัยยังจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคเชน ครูไดนําไปใชกับนักเรียนระดับชั้น ม.5 ในวิชา
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยครูผูสอนไดกําหนดหนวย และเนื้อหาการสอนไวเปนแนวทางการสอน ซึ่งทํา
ใหครูระบุวาครูเห็นภาพความเชื่อมโยงของกระบวนการและเนื้อหาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
หลังการวิจัย ความสัมพันธระหวางครูผูเขารวมวิจัยมีทั้งเปนทางการและไมเปน
ทางการ บทบาทที่ไมเปนทางการไดแก ครูสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในระหวางพักหรือเมื่อมีโอกาส สวนความสัมพันธที่เปนทางการคือ ครูเขารวมรวมประชุม
เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
ครู ทํ า วิ จั ย ศึ ก ษาผลการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรค โดยผลที่สนใจมีหลายตัวดวยกันเชนผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจ และทักษะการแกปญหา
อยางสรางสรรค โดยมีครูผูเขารวมประชุมจํานวน 4 คน และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมี
นโยบายใหครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เมื่อถึงเวลาที่ตองปฏิบัติวิจัย ครูจํานวน 2 คน ถอน
ตัวออกจากการวิจัย ซึ่งครูที่ถอนตัวนี้เปนครูที่เคยเขารวมวิจัย สาเหตุที่ถอนตัวเนื่องจากครูวิเคราะห
แลววาเวลาที่ใชสอนในคาบเรียนที่เหลือไมเพียงพอ แตครูทั้งสองยังนําการแกปญหาอยางสรางสรรค
ไปปรับใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูผูสอนไดเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคแบงเปน 5 ขั้นตอน เมื่อพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูในวงรอบที่
สี่ กับการเขียนแผนการจัดการเรียนรูหลังจากที่ยุติวงรอบการวิจัยแลวพบวา การเขียนแผนการ
จั ด การเรี ย นรู ข องครู ห ลั ง จากที่ ยุ ติ ว งรอบการวิ จั ย มี ค วามชั ด เจนมากขึ้ น คื อ ปรั บ กระบวนการ
แก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ใ นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให กิ จ กรรมน อ ยลง โดยที่ ขั้ น ตอนการ
แกปญหาอยางสรางสรรคและเนื้อหามีความครบถวน นอกจากนี้ในแผนการจัดการเรียนรูยังระบุ
ความคิดทั้ง 2 ประการของการแกปญหาอยางสรางสรรคดวยวา กิจกรรมหรือคําถามของครูสื่อ
ความคิดอะไรเดนชัดที่สุด รวมถึงการที่ครูไดนําแผนการจัดการเรียนรูไปใหครูอีกคนที่ไมไดเขารวม
วิจัยชวยตรวจสอบ เพื่อแนะนําเพิ่มเติม และครูมีบทบาทอธิบายการแกปญหาอยางสรางสรรคใหกับ
ครูที่ไมไดเขารวมวิจัยฟง และเขียนตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูใหครูคนอื่นดูดวย
ครูใหนักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว ระหวางการทํางานครูเขาไปดูแลและถาม
เกี่ยวกับกระบวนการทํางาน ถามนักเรียนเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เชนอุปสรรคนี้เกิดขึ้น
ไดอยางไร นักเรียนคิดอยางไรกับเหตุการณที่เกิดขึ้น และจะสามารถจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นได
อยางไร (ความคิดสรางสรรค) กิจกรรมการปฏิบัติเปนไปตามเปาหมายหรือไม อยางไร (ความคิด
วิจารณญาณ).....(ครู)

นักเรียน
นักเรียนที่เคยรวมวิจัยนําการแกปญหาอยางสรางสรรคมาปรับใชในการเรียนรูมาก
ขึ้นกวากอนเขารวมการวิจัย โดยนักเรียนระบุวา ไมไดใชขั้นตอนการแกปญหาครบทุกขั้นตอน แตจะ
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ปรับใชใหเขากับสถานการณ นักเรียนเห็นวา สิ่งที่เห็นชัดเจนมากที่สุดในการนําการแกปญหาอยาง
สร างสรรคคื อ การระบุป ญหาที่แทจริงซึ่งทุกคนใหความสําคัญกับ การวิเคราะหปญหาที่แทจริง
เพราะเมื่อระบุปญหาไดตรงความเปนจริงแลว การแกไขจะทําไดงายยิ่งขึ้น และนักเรียนจะไมตัดสิน
สถานการณที่พบครั้งแรกวาคือปญหา แตจะคิดกอนวาปญหาเกิดจากสาเหตุอะไร นอกจากนั้น
นักเรียนยังรูจักการสืบคนขอมูลยิ่งขึ้น โดยใชวิธีการสอบถามและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักเรียน
ดวยกัน นักเรียนคิดวิธีการแกปญหาที่หลากหลายและยังระบุอีกวา ถาแกปญหาคนเดียวจําเปนตอง
ใชเกณฑการเลือกวิธีการแกปญหามากกวาการเรียนในรูปแบบกลุม และสิ่งสําคัญประการหนึ่งคือ
นักเรียนรูจักการใหกําลังใจและใหรางวัลตนเอง โดยชี้ใหเห็นความสําคัญของการใหกําลังใจตนเองวา
มีประโยชนอยางไรเชน เมื่อนักเรียนไปสืบคนขอมูลที่มหาวิทยาลัยแลวไมพบ นักเรียนหลายคนรูสึก
ผิดหวังในขณะนั้นแตก็มีการใหกําลังใจตนเองดวย
มันก็เอามาใชนะครับ ผมวามีประโยชนมาก เพราะใชไดทั้งการเรียน และเรื่องทั่วไป อยาง
ผมจะดูวาอะไรเปนปญหาที่ผมจะตองแก และก็คิดวิธีการใหมากๆ มาเลือก แลวทําการแกเลย แกไป
ถาใหกําลังใจตนเองก็นะไมเครียดครับ.....ผมทําอยางนั้น .....(นักเรียน)
บางทีเราก็ไมแนใจวาวิธีที่คิดไดนั้นดีหรือเปลา ตองเอาไปถามเพื่อนอีกที .....(นักเรียน)

ครูคนอื่นที่ไมไดเขารวมวิจัย
ครู ที่ไ ม ได เขารว มวิ จัยสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ อการแกปญหาอย าง
สรางสรรค โดยไดเขารวมประชุมเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยจํานวน 1 คน ซึ่ง
พบขอมูลอีกวาครูคนอื่นในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรก็มีความสนใจ โดยที่มีหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูไดอํานวยความสะดวกในการพัฒนาการสอนของครู
แรงจูงใจและสาเหตุของครูที่เขารวมพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคือ ความ
สนใจที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานรวมกันกับครูที่เคยเขารวมวิจัยพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการอน
เพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งโดยสภาพแวดลอม ครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมี
หองพักของกลุมสาระเพียงหองเดียว ทุ กคนจึงไดพูดคุยกันบางตามโอกาส ในชว งการวิจัย ครู
ผูเขารวมวิจัยสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคบอย ทั้ง
เวลาอยูเฉพาะกลุมและอยูในหองพักซึ่งมีครูคนอื่นอยูดวย ครูคนนี้จึงสนใจวา ในการวิจัยมีกิจกรรม
อะไรบาง และกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคมีขั้นตอนการสอนหรือ
กิจกรรมอะไรบ าง ทํ าให มีค วามตองการทดลองสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ อการ
แกปญหาอยางสรางสรรค สวนครูกลุมสาระเดียวกันหรือครูคนอื่นๆ ก็ใหความสนใจและแลกเปลี่ยน
พูดคุยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเหลานี้ แตยังไมเขามารวมพัฒนาการสอนและรวมวิจัยโดยใหเหตุผล
วาในการสอนปกติมีภาระมากยังไมพรอมที่จะเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ยังไมคุนเคย และตองทํา
ความเขาใจกับแนวคิดใหม
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อาจารยแอนเขาพูดเรื่อยๆนะ บางทีพูดในหองที่มีครูอยูหลายๆคน บางทีก็คุยกับเราสอง
คนก็มี...นั่งขางโตะเขาก็จะคุยวาพี่ๆ วันนี้หนูสอน CPS นะมันเปนแบบนี้นะ เขาก็พูดไปในระหวาง
ทํางาน เราก็เลยสนใจ บางทีเขาก็พูดใหเราฟงก็ยังงงๆ เราเลยสนใจ....บางคนเขาก็สนใจเขายังไมกลา
เขามาเพราเขากลัวการเขียนแผนการจัดการเรียนรูใหมๆ...มันก็มีการสอนแหละแตเขาไมไดเขียน
แผนการจัดการเรียนรู .....(ครู)

ครูที่ไมเคยเขารวมวิจัยรับรูวา กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคมีประโยชนเนื่องจาก การแกปญหาอยางสรางสรรคเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนที่จะทําใหนักเรียนสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ทําใหครูมีเทคนิคใหมๆในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เมื่อไดเขารวมวิจัยและพัฒนาการสอนแลว ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และเมื่อใหครูประเมินความเขาใจของตนพบวา ครูมีความรูความ
เขาใจการแกปญหาอยางสรางสรรคและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประมาณรอยละ 40 และ
ตระหนักวา ตองศึกษาขอมูลเพิ่มขึ้นเพื่อทําความเขาใจ วิธีการศึกษาเพิ่มเติมไดแกการสนทนากับ
เพื่อนรวมงานและหาบทความอานเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบการแกปญหาอยางสรางสรรค และจะขอ
คําปรึกษาจากครูที่เคยเขารวมวิจัยในกรณีที่ไมแนใจวาออกแบบการสอนถูกตองหรือไม อยางไร
เทอมหนาจะใช คิดวา มีประโยชนแนนอน กระบวนการนี้ความคิดสรางสรรคจะขาดไมได
เลย จะสอดแทรกเขา ไปในเนื้อ หา รายวิช าที่ตนสอน โดยดูที่ กิ จ กรรมว า อยากให เด็ ก มี ค วามรูใ น
ลักษณะอยางไร.....ขั้นตอนไหนที่คิดวาไมแนใจ อาจจะเขียนแผนไมถูก จะเขาไปถามทั้ง 3 คนวาใช
หรือเปลา ขั้นตอนนี้มีกิจกรรมหรือคําพูดอะไรบาง ใหมๆ หรือเทคนิคของมัน ……(ครู)

สวนการพูดคุยกันระหวางครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรนั้น เอื้อตอการ
พัฒนาเครือขายทางวิชาการ ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่ครูในกลุมสาระมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
และครู ที่ เ ข า ร ว มพั ฒ นาได ส นทนาและเผยแพร เ รื่ อ งการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การ
แกป ญหาอย างสร างสรรค กับครู ค นอื่นด ว ย เช น ระบุวา “ ตอนนี้มีการพูดคุย เรื่องนี้กันอยูที่ไม ใ ช
อาจารยทั้ง 3 คน เชนอาจารยปวีณา อาจารยเขตรัตน อาจารยอัญมณีที่อยูขางๆโตะ มาคุยกัน เขา
จะเห็นวาวันนี้ ทําอะไรกัน สอนCPS
ทาทีของเขาบอกวาทําอยางไง อะไรกั นเหรอ ก็ถาม
กระบวนการ”
นอกจากครู แ ล ว นั ก เรี ย นที่ ค รู นํ า การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การ
แกปญหาอยางสรางสรรคไปใชสอนมีความเห็นวา เมื่อไดทํากิจกรรมการเรียนแลว นักเรียนไดฝก
การใชความคิดสรางสรรค ไดคิดแปลกใหมมากขึ้น ทําใหเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
ชวยฝกการคิดวิเคราะห โดยสิ่งที่นักเรียนคิดหรือเรียนนั้นสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง เปนวิธีการ
เรียนที่ใหนักเรียนไดมีอิสระในการคิด สามารถนําไปประยุกตใชกับวิชาอื่นๆ เพราะเปนกระบวนการ
ที่คิดเปนระบบ โดยที่ครูไดเนนเทคนิคการนําเสนอ ไดทํางานโดยใชกระบวนการกลุม แตมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมวาครูควรมีการใชคําถามบอยๆเพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 5
การพัฒนาพฤติกรรมและรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการของเคมมิสและแมกเทกกาต (Kemmis; & McTaggart.
1988) ระบุวาการวิจัยปฏิบัติการควรแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลง 3 องคประกอบที่สําคัญไดแก
ภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบัติ และความสัมพันธและสังคม
ดังนั้นการนําเสนอผลการวิจัยในบทนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตอเนื่อง
จากบทที่ 4 ตามวัตถุประสงคการวิจัยทั้ง 2 ขอ โดยแบงเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของ
ครูและนักเรียน
ตอนที่ 2 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 การพั ฒ นาพฤติ ก รรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคของครูและนักเรียน
1.1 การเปลี่ยนแปลงภาษาและวาทกรรม
จากการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 พบวาครูมีการเปลี่ยนแปลงการใหความหมาย
การแกปญหาอยางสรางสรรคที่คอนขางชัดเจน คือ ในการวิจัยวงรอบแรก ครูใหความหมายการ
แกปญหาอยางสรางสรรควา เปนความคิดสรางสรรค การแกปญหาที่แทจริง และมีความเปนขั้นตอน
และในการวิ จัย วงรอบที่ ส องพบอี กว า การให ค วามหมายการแกป ญหาอย า งสรา งสรรคก็ยั ง ไม
เปลี่ยนแปลง แตในการวิจัยวงรอบที่สาม ครูพัฒนาการใหความหมายเพิ่มคือ การจําแนกแยกแยะ
ขอมูลหรือปญหาตางๆ และในการวิจัยวงรอบสุดทาย การใหความหมายของครูมีความสอดคลองกับ
แนวคิดของการปญหาอยางสรางสรรคมากขึ้น โดยที่ครูใหความหมายวา การแกปญหาอยาง
สรางสรรคเปนการแกปญหาที่มีขั้นตอน ตองใชความคิดสรางสรรคและความคิดวิจารณญาณ ซึ่ง
ความคิดวิจารณญาณนั้นครูจะใชคําวา “ความรอบคอบ” แทน
สวนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงการใหความหมายการแกปญหาอยางสรางสรรค
อยางเห็นไดชัดเจน คือ ในการวิจัยวงรอบแรก นักเรียนจะใหความหมายของการแกปญหาอยาง
สรางสรรควา เปนการแกปญหาที่มีวิธีการแกปญหาหลายวิธีการ และเปนการแกปญหาที่แทจริง เมื่อ
เขาสูการวิจัยวงรอบที่สอง นักเรียนพัฒนาการใหความหมายการแกปญหาอยางสรางสรรคเพิ่มวา มี
ความเปนระบบ เชนเดียวกับการใหความหมายในการวิจัยวงรอบที่สามที่ไมเปลี่ยนแปลงจากวงรอบ
ที่สอง และในการวิจัยวงรอบที่สี่ นักเรียนพัฒนาการใหความหมายของการแกปญหาอยางสรางสรรค
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เพิ่มเติมอีก 2 ประเด็นคือ การคิดวิจารณญาณ ซึ่งนักเรียนใชคําวา “ความรอบคอบ” เชนเดียวกันกับ
ครู และ อีกประเด็นหนึ่งคือการจัดการความรูสึกและกํากับตนเองในขณะที่แกปญหา
จะเห็นไดวา นักเรียนและครูมีการใหความหมายตอการแกปญหาอยางสรางสรรคที่
คลายกัน โดยที่ครูและนักเรียนเปลี่ยนแปลงการใหความหมายจากการเขารวมวิจัยแตละวงรอบ
สมบูรณมากขึ้น ครูและนักเรียนมีการใชภาษาที่คลายคลึงกันเชนการใชคําวา “รอบคอบ” แทน “การ
คิดวิจารณญาณ” นอกจากนั้น นักเรียนยังเพิ่มความหมายในประเด็นการเสริมแรงหรือจัดการกับ
ความรูสึกของตนเองขณะแกปญหาดวย
ครู พั ฒ นาการให ค วามสํ า คั ญ ของการแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค หลั ง จากผ า น
วงรอบการวิจัยแลว ครูเห็นความสําคัญของการแกปญหาอยางสรางสรรคที่มีความเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น กลาวคือ เมื่อเริ่มการวิจัยวงรอบที่หนึ่ง ครูเห็นวาการแกปญหา
อยางสรางสรรคสามารถแกปญหาไดจริง และเปนการพัฒนาความคิดระดับสูงใหแกนักเรียน อยางไร
ก็ตามความเห็นดังกลาวเปนความคิดเห็นจากการพิจารณาทฤษฎี เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคแลว ทําใหเห็นความสําคัญของการแกปญหาอยางสรางสรรค
เพิ่มขึ้น โดยครูรับรูวา การแกปญหาอยางสรางสรรคเปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนบรรลุวัตถุประสงค นอกจากนั้นยังทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น และทําใหนักเรียน
พัฒนากระบวนการทํางานของตนไดดีขึ้น และเมื่อถึงการวิจัยวงรอบที่สี่ ครูใหความสําคัญของการ
แกปญหาอยางสรางสรรค 3 มิติดวยกันคือ มิติแรก ความสําคัญที่มีตอนักเรียนเชน การแกปญหา
อยางสรางสรรคมีประโยชนตอนักเรียน ชวยพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน เปนการฝกใหนักเรียนมี
ทักษะการแกปญหา และเนนใหนักเรียนทํางานอยางเปนระบบ มีความเปนขั้นตอน สวนมิติที่สอง
คือความสําคัญที่มีตอตัวครูเอง กลาวคือ เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคแลวครูเห็นวา ครูเขาใจการแกปญหาอยางสรางสรรค และชวยใหมีทักษะการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น สวนมิติที่สามเปนมิติตอสังคม โดยครูเห็นวา สังคมใหความสําคัญกับการ
แกปญหาอยางสรางสรรคมากยิ่งขึ้น เห็นไดจากการที่คนอื่นกลาวถึงการแกปญหาอยางสรางสรรค
ในขณะที่ครูเขารับการอบรมรวมกับครูโรงเรียนอื่น ทําใหครูรับรูวาสิ่งที่ตนเองกําลังพัฒนานั้น สังคม
ภายนอกใหความสนใจ จนครูเกิดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรค และครูมีความคิดวาจําเปนอยางยิ่งที่ตองปลูกฝงความสามารถในการแกปญหา
อยางสรางสรรคใหกับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
การใหความสําคัญตอการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
เชนเดียวกับครูกลาวคือ ระยะแรกนักเรียนเห็นความสําคัญของการแกปญหาอยางสรางสรรคทั่วไป
เทานั้นเชน สามารถแกปญหาไดถาปฏิบัติตามขั้นตอน การแกปญหาอยางสรางสรรคมีประโยชนกับ
สภาพสังคมปจจุบันและสงผลตออนาคต ซึ่งเปนการรับรูประโยชนโดยพิจารณาจากมุมมองที่มีตอ
ทฤษฎีเทานั้น ตอมาเมื่อนักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
แลว ทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญและรับรูประโยชนซึ่งเปนการรับรูที่มีความเจาะจง เปนเรื่องที่อยู
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ใกลตนเองเชน นักเรียนเห็นวาการแกปญหาอยางสรางสรรคชวยใหเขาใจเนื้อหาการเรียนมากขึ้น
เปนวิธีที่ใชฝกความคิดสรางสรรค มีประโยชนในการเรียนและชีวิตประจําวัน และที่สําคัญคือ การที่
นักเรียนเห็นวาการแกปญหาอยางสรางสรรคสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของตนเอง ซึ่งมาจาก
การพิจารณาตนเองกับกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคนั่นเอง
สวนการเปลี่ยนแปลงการใชภาษาเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูนั้น
ในชวงแรกครูจะใชภาษาไมชํานาญ เพราะการแกปญหาอยางสรางสรรคเปนแนวคิดใหมที่นํามาใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อเวลาผานไป จากการรวมการวิจัยทําใหครูเห็นความสําคัญ
ของการแกปญหาอยางสรางสรรคที่มีตอนักเรียน ครู และสังคม ครูจึงย้ําใหนักเรียนเห็นกระบวนการ
แกปญหาอยางสรางสรรคโดยกลาวในชั้นเรียนบอยๆ ทําใหครูใชภาษาไดสะดวกยิ่งขึ้น และครูปรับ
ภาษาบางขั้นตอนของการแกปญหาอยางสรางสรรคเพื่อใหใชไดสะดวกยิ่งขึ้น โดยชวงแรกครูจะใช
ภาษาตามที่รับรูมา เมื่อผานกิจกรรมการเรียนการสอนแลวครูเริ่มปรับภาษา โดยครูใหเหตุผลวา
เพื่อใหสะดวกตอการใชงาน และสื่อใหเห็นถึงกิจกรรมของขั้นตอนนั้น รวมถึงเพื่อนําไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดสะดวกทั้งครูและนักเรียน
ครูและนักเรียนเปลี่ยนแปลงความเห็นที่มีตอขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรค
กลาวคือ ในชวงแรกของการวิจัยครูและนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการแกปญหาที่
แตกตางกันเชน นักเรียนเห็นวาขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคมีความซับซอน มีขั้นตอนที่
ยุงยาก ตองตัดบางขั้นตอนออก สวนครูมีความคิดเห็นวาทุกขั้นตอนมีความเหมาะสม ในระหวาง
กระบวนการวิจัยครูและนักเรียนไดวิเคราะห พิจารณาขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคจาก
กิจกรรมการเรียนการสอน ครูรับรูแนวคิดของนักเรียนจากการปฏิบัติการเชิงวิพากษ เมื่อครูรับรู
แนวคิดของนักเรียนจึงนํามาวิเคราะหหาทางออกระหวางแนวคิดที่ตางกัน และไดอธิบายใหนักเรียน
เขาใจการแกปญหาอยางสรางสรรคที่ชัดเจน สวนนักเรียนไดรับการอธิบายถึงความสําคัญของการ
แกปญหาอยางสรางสรรคในแตละขั้นตอนจากครู ทําใหครูและนักเรียนปรับแนวคิดใหสอดคลองกัน
คือ นั กเรียนปรับเปลี่ยนแนวคิดว า การแกปญหาอยางสรางสรรคทุกขั้นตอนมีความสําคัญและ
สอดคลองกัน แตอยางไรก็ตามควรมีการรวบบางขั้นตอนใหกระชับมากยิ่งขึ้นเพื่อความสะดวกใน
การใชงาน เมื่อผานการพิจารณาขั้นตอนการแกปญหาจากขอมูลของนักเรียนแตละวงรอบการวิจัย
ครูไดรวบขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคใหนอยลง เพื่อความสะดวกในการนํามาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการนําไปใชในชีวิ ตประจํ าวัน แสดงใหเ ห็นวาในการวิจัยวงรอบ
สุดทายความคิดเห็นและแนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูและนักเรียน
สอดคลองกัน
นอกจากนี้ครูยังปรับเปลี่ยนแนวคิดที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
การแกปญหาอยางสรางสรรคใหกับนักเรียน โดยในการวิจัยระยะแรกครูมองวา การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคใหกับนักเรียนเปนสิ่งที่ทําไดยาก ครูไมมีความมั่นใจ
ในการสอน กิจกรรมมีความซับซอน เมื่อครูไดนํามาปฏิบัติแลวพิจารณากิจกรรมแตละวงรอบการ
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วิจัยแลว ทํา ให แ นวคิ ดของครูเ ปลี่ ย นไปคือ แทนที่ค รูจะคํานึงถึงกิจกรรมการสอนเป นหลัก ครู
กลับมาพิจารณาหลักการหรือวัตถุประสงคของขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคในการกําหนด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ทํ า ให ค รู มีอิ ส ระและเป ด กว า งในการคิด มากยิ่ ง ขึ้น ครู ส ามารถปรั บ
กิจกรรมไดดวยตนเองและจัดกิจกรรมไดอยางมั่นใจ ซึ่งสงผลใหนักเรียนชอบวิธีการสอนที่ครูจัดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงของครูและนักเรียน สามารถสรุปเพื่ออธิบายลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลงภาษาและวาทกรรมไดวา ในชวงการวิจัยวงรอบแรกครูและนักเรียนจะมีภาษาและวาท
กรรมตอการแกปญหาอยางสรางสรรคในดานการใหความหมาย ความสําคัญ การใชภาษา หรือ
แนวคิดตอการสอนในลักษณะทั่วไป กวางๆ บงบอกถึงการยอมรับตอแนวคิดนั้น การเขาใจแนวคิด
บางสวน และมีความวิตก ไมเชื่อมั่นตอแนวคิดนั้น เมื่อผานการปฏิบัติและพิจารณาดวยตนเองอยาง
ถองแทแลว ครูและนักเรียนก็มีการปรับเปลี่ยนการใชภาษาและวาทกรรมที่ใกลเคียงกับบริบทของ
ตนเองมากขึ้น ใหนิยามไดสมบูรณมากขึ้น โดยสรางสรรคภาษาเพื่อใหเหมาะกับตนเองจนมีความ
ชํานาญและมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
1.2 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและการปฏิบัติ
กิจกรรมและการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคของครูและนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ลักษณะการสะทอนความคิดเกี่ยวกั บการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
เปลี่ยนแปลงในระดับสูงขึ้น กลาวคือ ในชวงการวิจัยวงรอบแรก ครูยังไมสามารถสะทอนความคิด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดสะดวก เนื่องจากเขาใจการแกปญหาอยางสรางสรรคไมชัดเจน และยัง
ไมมั่นใจในการปรับใชการแกปญหาอยางสรางสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสะทอน
ส ว นใหญ ค รู จึ ง ตอบเพี ย งว า ได จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในลั ก ษณะการแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคหรือไม แตยังไมสามารถอธิบายความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมกับขั้นตอนการแกปญหา
อยางสรางสรรคได นอกจากนี้พบวาการสะทอนความคิดของครูจะยึดเฉพาะกิจกรรมการแกปญหา
อยางสรางสรรคเปนหลัก โดยที่ไมไดวิเคราะหถึงจุดมุงหมายและหลักการของการแกปญหาอยาง
สรางสรรค และพบอีกวา การสะทอนของครูมีขอบเขตเฉพาะการจัดการเรียนการสอนเทานั้น ไมได
สะทอนลักษณะ ความตองการของนักเรียน และองคประกอบการจัดกิจกรรมการสอนอื่นๆ เชน
เนื้อหา สื่อการเรียนรู และลักษณะ ความตองการของนักเรียน และหลังจากที่ครูไดรับการฝกอบรม
การแกปญหาอยางสรางสรรค การวางแผน และการปฏิบัติการสอนแลวพบวา ลักษณะของการ
สะทอนของครูเปลี่ยนแปลงไปไดแก การสะทอนการสอนของครูจะคํานึงถึงลักษณะของนักเรียนดวย
โดยครูวิเคราะหลักษณะของนักเรียนและระบุวากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคสอดคลองกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และประการสําคัญพบวา
ในการวิจัยวงรอบหลังๆ ครูสามารถสะทอนถึงจุดดี จุดบกพรองในการสอนของตนเองทันที โดยไม
ผานคําถามใหครูสะทอนจุดดี จุดบกพรองจากผูวิจัยเหมือนการวิจัยวงรอบแรก แสดงใหเห็นวาครูได
เพิ่มระดับการสะทอนการทํางานของตนเอง
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ผลจากการสะทอนดังกลาวทําใหครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนประเมินกิจกรรมการ
เรียนของตนเองและของคนอื่น โดยการวิจัยในระยะแรก ครูมองนักเรียนวาอาจจะไมมีความสามารถ
พอในการประเมินกิจกรรมการเรียนรู แตภายหลังการวิเคราะหนักเรียนในขณะสะทอน ทําใหแนวคิด
ของครูเปลี่ยนแปลง คือเห็นศักยภาพของนักเรียน ครูจึงใหนักเรียนไดประเมินการเรียนรูของตนเอง
เพื่อน
นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนพบวา ในการวิจัยวงรอบแรกครูจะ
เรียนรูจากตัวอยางกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จในการสอนของครูคนอื่น อยางไรก็ตามในการวิจัย
วงรอบถัดมาผู วิจัยพบวา ครู วิเคราะหสถานการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหมี
หลักการที่ใชยึดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยครูระบุวา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะยึดวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมขั้นนั้นๆ เปนหลักเชน ใน
ขั้นตอนการระบุปญหา จากเมื่อกอนที่ครูจะตองจัดใหกิจกรรมหลายอยาง เพื่อใหครบตามขั้นตอน
ดังกลาว เมื่อครูสังเคราะหแนวทางจัดกิจกรรมการสอนจึงเกิดความรูวา การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจะขึ้นอยูกับสถานการณเปนสําคัญวาควรจะจัดอยางไร เชน ถาสถานการณนั้นมีความ
ชัดเจนแลวก็ไมตองใหนักเรียนไดสืบคนขอมูลเกี่ยวกับปญหา กลาวคือนักเรียนสามารถระบุปญหาที่
ตองการแกไดทันที
นักเรียนมีระดับการสะทอนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สูงขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน
กลาวคือ การสะทอนกิจกรรมการเรียนการสอนในการวิจัยวงรอบแรก นักเรียนจะบอกขอมูลหรือ
เสนอแนะตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดไมเต็มที่ เนื่องจากยังไมเขาใจการแกปญหาอยาง
สรางสรรคและกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอ ในวงรอบตอมา นักเรียนเริ่มบอกความตองการ
ของตนเองไดมากขึ้นวา ตองการใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร ดวยกิจกรรมอะไร และ
ในการวิจัยวงรอบหลังๆ นักเรียนจะสะทอนกิจกรรมการเรียนการสอนไดดีขึ้นคือ ระบุกิจกรรมที่ชอบ
และไมชอบได พรอมทั้งระบุเหตุผลที่ชอบหรือไมชอบกิจกรรมนั้น ทําใหครูมีขอมูลในการตัดสินใจจัด
กิจกรรมการสอนอยางเพียงพอ รวมทั้งนักเรียนไดแนะนําองคประกอบอื่นในการจัดการเรียนการ
สอนเชนการจัดบรรยากาศการสอน บุคลิกของครู เปนตน และในการวิจัยวงรอบที่สี่พบวานักเรียน
สามารถที่จะสะทอนใหครูและผูวิจัยเห็นถึงหลักการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
ครูพัฒนาขั้นตอนการสอนใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใน
การวิจัยชวงแรกครูตกลงรวมกันวา จะใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ 3 ขั้นกอน
ไดแก การสอนขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป และประยุกตการแกปญหาอยางสรางสรรคทั้ง 10 ขั้นตอน
เปนกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อครูทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคแลว ครูไดพิจารณาและปรับปรุงลักษณะแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหเหมาะสมในการ
จัดการสอน และใหชื่อขั้นตอนสื่อถึงกิจกรรมการสอน รวมทั้งใหแผนการจัดการเรียนรูมีเอกลักษณ
การแกปญหาอยางสรางสรรค โดยครูปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเปน 5 ขั้นตอนคือ ขั้นรับรู
ปญหา ขั้นคิดและประเมินวิธีการ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติและเผชิญปญหา ขั้นสรุปและขยาย ซึ่ง
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ตลอดระยะเวลาของการวิจัยครูยังคงจัดกิจกรรมตาม 5 ขั้นตอนนี้ และหลังการวิจัย เมื่อครูระดม
ความคิดเพื่อสรางขั้นตอนการสอนอีกครั้งพบวาครูยังคงขั้นตอนการสอนเดิมไวแตปรับภาษาให
ขั้นตอนสุดทายเปน ขั้นสรุปและกรองความคิด
ลักษณะการระบุกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเปลี่ยนแปลงไปในแตละวงรอบ
กลาวคือ ในการวิจัยวงรอบที่หนึ่ง ครูระบุกิจกรรมการเรียนการสอนนอย เพราะยังไมเขาใจการ
แกปญหาอยางสรางสรรค และการปรับใชในกิจกรรมการเรียนการสอน พอเริ่มการวิจัยวงรอบที่สอง
ครูระบุแนวทางการจัดกิจกรรมไดมากขึ้น เชน ตองวางวัตถุประสงคใหชัดเจน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจะตองเนนทั้งเนื้อหาและกระบวนการ ตองมีการใหสถานการณแกนักเรียน รวมทั้ง
กิจกรรมใหนักเรียนตั้งคําถาม กระตุนใหนักเรียนทํากิจกรรม และใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน และ
เมื่อถึงการวิจัยวงรอบสุดทายพบวา ครูเนนเพียงการเราความสนใจของนักเรียนเทานั้น ซึ่งครูให
เหตุผลวาในชวงแรกมีการระบุกิจกรรมที่ตองทํามาก เนื่องจากยังไมมีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน แตเมื่อเวลาผานไป ครูไดศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการสอนและสามารถจัดกิจกรรมไดดียิ่งขึ้น
ครูจึ งกํ าหนดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเฉพาะสว นที่ ตอ งพั ฒ นาจริ ง ๆ หรื อ ส ว นที่ยั งไม ป ระสบ
ผลสําเร็จนั่นเอง
การเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ
ในการวิจัยในชวงแรก นักเรียนใหขอเสนอแนะกิจกรรมโดยเนนความตองการที่จะทํากิจกรรม เชน
แนะนําวาควรมีการสืบคนขอมูล ใหครูแนะนํา สวนการวิจัยวงรอบที่สองนักเรียนไดเสนอแนะตอการ
ตั้งคําถามของครูวา ควรจะตะลอมการตอบของนักเรียนแทนที่จะบอกคําตอบแกนักเรียนเลย ซึ่ง
สอดคลองกับการสอนในครั้งแรกที่ครูบอกคําตอบแกนักเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังตองการใหครู
สรางแรงจูงใจในการแกปญหาใหแกนักเรียน ใชการระดมความคิด เปนตน รวมทั้งนักเรียนอยากให
ครูชี้ใหเห็นถึงผลดีของการควบคุมตนเองและเสริมแรงตนเองในการแกปญหาดวย สวนขอเสนอแนะ
ในการวิจัยวงรอบที่สามนั้น นักเรียนไดเสนอวาครูควรเสริมแรงใหกับนักเรียนดวย เชน การให
รางวัล รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรม การอภิปรายงานของเพื่อน และตองการใหครูไดหา
เทคนิคที่เกี่ยวของกับการเรียนมาแนะนํานักเรียนดวยเชน เทคนิคการจํา เปนตน สวนการเสนอแนะ
ของนักเรียนในการวิจัยวงรอบสุดทาย พบวานักเรียนใหขอเสนอแนะในดานองคประกอบของการ
สอนเพิ่มจากการเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเดียว โดยขอเสนอแนะตอองคประกอบ
ของการสอนไดแก การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน บุคลิกภาพของครู และลักษณะของเนื้อหาที่
นํามาสอนนักเรียนซึ่งไมควรยากจนเกินไป
ครูมีการเปลี่ยนแปลงการเขียนแผนการจัดการเรียนรูอยางชัดเจนกลาวคือ ในการ
วิจัยวงรอบที่หนึ่งพบวา ลักษณะแผนการจัดการเรียนรูไมเปนไปตามขอตกลงระหวางครู เนื่องจาก
ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบอื่น สวนกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูขาดความเชื่อมโยง
กับการแกปญหาอยางสรางสรรค การกําหนดบทบาทของครูและนักเรียนขาดความชัดเจน ยังไมมี
การประเมินกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคและไมมีกิจกรรมการอภิปรายของนักเรียน แต
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การวิจัยวงรอบนี้ครูออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนตั้งคําถามตอสถานการณดวย สวนในการวิจัย
วงรอบที่สอง หลังจากการปฏิบัติการเชิงวิพากษแลว ครูปรับปรุงการเขียนแผนการจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับขอตกลงมากยิ่งขึ้น แตยังพบวา มีบางแผนการจัดการเรียนรูที่ยังใชขั้นตอนการสอน
แบบขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป โดยที่ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาใหม 5 ขั้นตอนเปนกิจกรรม
ยอย ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูในการวิจัยวงรอบนี้ เกณฑการประเมินนักเรียนมีความ
ชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น คื อ ระบุ พ ฤติ ก รรมที่ จ ะวั ด ได เ ป น รู ป ธรรมที่ เ ขา ใจได ต รงกั น นอกจากนี้ ค รู ใ ห
สถานการณและตั้งคําถามนักเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานการณนั้น รวมทั้งการออกแบบ
กิจกรรมใหนักเรียนไดนําเสนอแผนการแกปญหาและการอภิปราย และพบวาลักษณะกิจกรรมการ
เรียนการสอนสอดคลองกับวัตถุประสงคการแกปญหาอยางสรางสรรค แตการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนยังขาดความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมแตละขั้น สวนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ในการวิจัยวงรอบที่สาม พบวา การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีการปรับปรุงเพื่อแก
ขอบกพรองจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอนในการวิจัยวงรอบที่
ผา นมา นอกจากนั้ น ครู ยั ง ระบุ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพิ่ม ด ว ยเชน การใหนั ก เรีย นกํ า หนด
กิจกรรมการเรียนดวยตนเอง เมื่อพิจารณาการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในการวิจัยวงรอบ
นี้พบวา ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวทางการปฏิบัติรวมกันและสอดคลองกับแผนการ
จัดการเรียนรูอื่นมากขึ้น โดยเปลี่ยนบทบาทใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมาก
ขึ้น สวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในการวิจัยวงรอบที่สี่ ครูออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีความเชื่อมโยงกับขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคคือ หลังกิจกรรมการเรียนการ
สอนในแตละขั้นตอน ครูจะระบุขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรค เพื่อสื่อใหเห็นถึงกระบวนการ
แกปญหาอยางสรางสรรคที่แทรกในการสอน และพบวากิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับการ
แกปญหาอยางสรางสรรค นอกจากนี้ครูออกแบบใหนักเรียนไดอภิปรายการนําเสนอของนักเรียน
และชวยกันสรุป และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวงรอบที่สี่นี้สุดทายสังเกตไดวา แมครูจะ
ใหนักเรียนไดไปฝกสืบคนขอมูลที่อื่น ครูยังกําหนดใหใชกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรคในการนําทางหรือการมีแผนการจัดการเรียนรูกอนที่จะนํานักเรียนไปสืบคนขอมูล
สวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ในการวิจัยวงรอบแรกๆ ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไดไมเต็มที่ เนื่องมาจากสาเหตุบางประการเชนเวลาไมเพียงพอ และยังเปนการ
ทดลองใชกิจกรรมการเรียนการสอนใหมที่สรางขึ้นจากแนวทางการแกปญหาอยางสรางสรรค ครูยัง
ไมเขาใจแนวคิดนี้เทาใดนัก โดยที่ครูจัดกิจกรรมการใหนักเรียนตั้งคําถามจากสถานการณ และฝก
ความคิดสรางสรรคใหแกนักเรียน และบางครั้งครูบอกคําตอบแกนักเรียนเลย รวมถึงครูไมสนใจการ
นําเสนอขอมูลของนักเรียน สวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวงรอบที่สอง ครูจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดสังเกตสถานการณ สืบคนและวิเคราะหขอมูล และการปรับใชสิ่งที่เรียนกับชีวิตประจําวัน
ซึ่งเปนการตอยอดความรูของนักเรียน ทบทวนหรือเพิ่มเนื้อหาบางสวนใหกับนักเรียน แตพบวาการ
ใชคําถามของครูยังเปนคําถามระดับพื้นฐาน สวนการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนของครูยังมีนอย

176
การวิจัยวงรอบที่สาม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูคอนขางสอดคลองกัน โดยเฉพาะขั้นการรับรู
ปญหาที่ครูใชกิจกรรมเหมือนกัน เนื่องจากครูผูเขารวมวิจัยไดเรียนรูความสําเร็จในการสอนจากวิชา
เคมีในขั้นรับรูปญหา จึงนํากิจกรรมนั้นมาปรับใชในการสอนของตน และพบวากิจกรรมการเรียนการ
สอนในครั้งนี้เริ่มปรากฏวา มีการแทรกความคิดวิจารณญาณดวย แตอยางไรก็ตาม ครูยังเราความ
สนใจของนักเรียนไดไมเต็มที่ สวนการวิจัยวงรอบที่สี่ ครูเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียน
ไดปรับปรุงแผนการสืบคนขอมูล สรุปและนําเสนอผลการปฏิบัติ
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในการวิจัยวงรอบแรกนั้น นักเรียนคอนขางให
ความรวมมือเปนอยางดี แตพบวาทักษะการสังเกตและการอธิบายของนักเรียนยังมีนอย นักเรียนยัง
ไมไดอภิปรายตอการนําเสนอของเพื่อน ไมไดวางเปาหมายในการเรียนรู และนักเรียนบางสวนไมได
วางแผนกอนการแกปญหา ในการวิจัยวงรอบที่สอง นักเรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน
มาก นักเรียนไดฝกวิเคราะหสถานการณ ไดฝกกิจกรรมกลุม แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน แต
นั ก เรี ย นบางส ว นไม ไ ด อ ธิ บ ายถึ ง ความสํ า คั ญ ของป ญ หา และไม ไ ด ค าดการณ ผ ลกระทบ ส ว น
กิจกรรมการเรียนการสอนในการวิ จัยวงรอบที่สามนั้น นั ก เรียนทํากิจกรรมการแกปญหาอยาง
สรางสรรค เชนการอธิบายขอมูล การวางเปาหมายการเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การฝกความคิด
สรางสรรคเปนตน ในการเรียนครั้งนี้ นักเรียนใหความเห็นวา การใชเกณฑ การประเมินวิธีการ
แกปญหานั้น อาจจะไมจําเปนเพราะวานักเรียนไดใชกิจกรรมกลุมในการระดมความคิดอยูแลว แต
จะตองใหนักเรียนไดนําเสนอความคิดวิธีการแกปญหารายบุคคลกอน กิจกรรมการเรียนในการวิจัย
วงรอบสุดทาย พบวานักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
คอนขางสมบูรณ เชน มีการสรางคําถาม การคิดสรางสรรค การอธิบายความสําคัญ การสืบคนขอมูล
และการวางแผน เปนตน อยางไรก็ตามพบวาในขั้นตอนนี้นักเรียนยังขาดการหาทางแกปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นระหวางการแกปญหาดวย เชน นักเรียนสืบคนขอมูลไมพบ ก็จะไมมีแผนการปรับ
วิธีการแกปญหาของตน
จะเห็นไดวากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครู
และนักเรียนในการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษดานกิจกรรมและการปฏิบัติเปลี่ยนแปลง 3 ลักษณะคือ
การปฏิบัติการสะทอนแนวคิด การเขียนแผนการจัดการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ในชวงแรกของการวิจัย ระดับการสะทอนความคิดของครูและนักเรียนจะอยูในระดับการสะทอนตาม
สถานการณ การบงบอกความตองการและแนะนํากิจกรรมโดยไมมีการอธิบาย และยังยึดแนวคิดเดิม
หรือตัวอยางในการปฏิบัติ เมื่อผานการปฏิบัติและผานการวิเคราะหแลวพบวา ลักษณะการสะทอน
ของครูและนักเรียนจะพัฒนาอยูในระดับการคํานึงถึงจุดมุงหมายและพิจารณาหลักการ ตลอดจน
กลาวถึงสิ่งที่เกี่ยวของอยางอื่นรวมดวย รวมถึงการแนะนําหรืออธิบายที่ประกอบดวยตัวอยางและ
หลักคิด สวนการเขียนแผนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอนจะเปลี่ยนแปลงจาก
ความแตกตางของครูผูรวมวิจัย จากบทบาทของครูเปนหลัก เปลี่ยนเปนความสอดคลองและปรับ
บทบาทของนักเรียนเปนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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1.3 การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธและสังคม
ความสัมพันธและสังคมของครูผูเขารวมวิจัยเปนไปดวยดี และเอื้อตอการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการขยายเครือขายความสัมพันธ กลาวคือ
ครูที่เขารวมวิจัยอยูในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน และสอนระดับเดียวกัน มีหอง
ทํางานในหองเดียวกันรวมกับครูทั้งกลุมสาระ ความสัมพันธระหวางครูในกลุมสาระเปนไปดวยดี เอื้อ
ตอการทํางาน ซึ่งครูจะใชเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเปนสื่อกลางความสัมพันธเชน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับประสบการณการสอนนักเรียน และมีการสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆบาง แตไมบอย
เนื่องจากเวลาในการทํางานและชวงวางไมตรงกัน
ในการวิจัยวงรอบแรก ครูยังไมไดสนทนากับครูคนอื่นเรื่องกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค เพียงแตครูคนอื่นรับรูวา มีครูเขารวมพัฒนาพฤติกรรมการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สวนความสัมพันธของครูที่เขารวมวิจัยเปนนั้นไปตามแนวทางการ
ปฏิบัติรวมกันคือ การสนทนาอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อเขาสูการ
วิจัยในวงรอบที่สอง ครูแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน และครูไดรับกําลังใจ
การติดตาม และสอบถามจากหัวหนากลุมสาระการเรียนรู สวนการวิจัยวงรอบที่สาม การสะทอน
แนวทางการสอนของครูสอดคลองกันคือมีกิจกรรมคลายๆกัน และครูยังสนทนากันเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและสนทนากันในหองพัก ซึ่งมีครูคนอื่นอยูในหองดวย ทําใหครูที่ไมได
เขารวมวิจัยในหองรับรูกิจกรรมที่ครูผูรวมวิจัยทํา สวนในการวิจัยวงรอบสุดทาย มีการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธอยางเห็นไดชัดเจน คือครูขยายแนวคิดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรคออกสูภายนอกมากยิ่งขึ้น ครูบางสวนไดเขาอบรมกับครูจากตางโรงเรียน มีการ
สนทนากันเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรคทําใหครูรับรูวา สังคมภายนอกใหความสําคัญกับ
การแกปญหาอยางสรางสรรค เนื่องจากในระหวางการอบรมครูไดยินคําวา การแกปญหาอยาง
สรางสรรคบอย หลังจากกลับจากการอบรม ครูไดถายทอดประสบการณใหกับครูผูรวมวิจัยฟง ทําให
ครู ผู เ ข า ร ว มวิ จั ย มองเห็ น ความสํ า คั ญ ของกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรค เนื่องมาจากการรับรูวา สังคมไดใหความสําคัญนั่นเอง
การเปลี่ ย นแปลงอี ก ประการที่ สํ า คั ญ คื อ การขยายความสั ม พั น ธ ร ะหว า งครู
ผูเขารวมวิจัยกับครูในกลุมสาระการเรียนรู เนื่องจากการที่ครูไดสนทนากันในหองพักครู พบวาครูได
เลาถึงกิจกรรมการเรียนการสอนใหครูในกลุมสาระการเรียนรูฟง และสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสอน มีบางชั้นเรียนที่ครูคนอื่นไดเดินเขาไปสังเกตการสอน เนื่องจากครู
ในกลุมสาระการเรียนรูใหความสนใจนั่นเอง นอกจากนี้ครูที่เขารวมวิจัยยังไดนําเสนอแนวคิดการ
แกปญหาอยางสรางสรรคในการประชุมครูทั้งโรงเรียน ทําใหครูในกลุมสาระการเรียนรูอื่นใหความ
สนใจเปนอยางมาก มีการสอบถามในขณะที่นําเสนอ ซึ่งเปนการขยายเครือขายที่กวางขึ้น
สิ่งที่สื่อใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธของครูที่ชัดเจนประการหนึ่งคือ
การปรับเปลี่ยนการพึ่งพาผูอื่นเชน นักวิจัย หรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมาพึ่งพาเครือขายหรือ
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พึ่งกันเองมากขึ้น กลาวคือ ในการวิจัยวงรอบแรกครูตองการใหนักวิจัยและหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูไดตรวจแผนการจัดการเรียนรูและใหขอเสนอแนะ เนื่องจากครูยังไมมีความมั่นใจในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูและยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรค เมื่อครูไดจัดกิจกรรมและทําความเขาใจแนวคิดและหลักการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในแตละวงรอบการวิจัยแลว ทําใหครูมีความรูความเขาใจการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมากยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ใช ก ารแลกเปลี่ ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู แ ละการสนทนากั น เพื่ อ ให
ขอเสนอแนะซึ่งกันและกันแทนการใหผูวิจัยและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูตรวจแผนการ
จัดการเรียนรูให
สวนความสัมพันธกับนักเรียนนั้น ในชวงแรก การนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูและนักเรียนมีความแตกตางกันบาง เนื่องจากการมีบทบาทหรือมุมมองที่
แตกตางกันเชน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูจะมองถึงผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนคือ การ
พัฒนาความคิดระดับสูง แตนักเรียนจะเนนการทํากิจกรรม คือแนะนําวาควรจะมีกิจกรรมอะไรบาง
และเมื่อถึงการวิจัยในวงรอบทายๆ ครูและนักเรียนคอนขางจะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรี ย นการสอนที่ ต รงกั น คื อ กล า วถึ ง หลั ก การของกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และครู มี ก าร
เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองสลับกับนักเรียน กลาวคือในชวงแรก บทบาทหลักอยูที่ครู แตพอจัด
กิจกรรมผานไป ครูไดใหบทบาทกับนักเรียนเปนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การ
ให นั ก เรี ย นได ส รุ ป องค ค วามรู เ อง การให นั ก เรี ย นได อ อกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันมากขึ้น
สวนความสัมพันธของนักเรียนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ไมเดนชัดเทาใดนัก ทั้งนี้
เนื่องจากการที่นักเรียนมีความสัมพันธที่ดีกอนแลว คือ นักเรียนปรึกษาหารือกัน ชวยเหลือกัน และ
สภาพของนักเรียนศึกษาอยูในหลักสูตรเดียวกัน แตก็สามารถพบการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธของ
นักเรียนไดบางสวนคือ นักเรียนเริ่มนําผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคไปปรับใชกับนักเรียนรุนนอง กลาวคือ ไดนําสิ่งที่เรียนรูจากกิจกรรมการเรียนการสอนไป
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หรือการที่รับรูกิจกรรมการเรียนการสอนตรงกันกับครูและเสนอ
กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกันกับครูมากขึ้น
รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงดานความสัมพันธและสังคมจึงแสดงใหเห็นโดยการ
ขยายรูปแบบความสัมพันธในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคที่
กวางขวางขึ้น และแนวคิดของครูผูรวมวิจัยมีความสอดคลองกันมากขึ้น
จากผลการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรคผูวิจัยไดใหนักเรียนและครูประเมินพฤติกรรมของตนในแตละวงรอบการวิจัย ซึ่ง
พบวาคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรูเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนโดยรวมเพิ่มขึ้นใน
แตละวงรอบการวิจัย และเห็นไดวาคาเฉลี่ยเกือบทุกดานเพิ่มขึ้นในแตละวงรอบการวิจัยเชนเดียวกับ
คาเฉลี่ยรวม เมื่อจําแนกเปนรายดานแลวพบวา ในการวิจัยวงรอบแรกพฤติกรรมการเรียนรูโดยใช
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การแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนยังทําไมไดเต็มที่คือ ระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมีพฤติกรรมรายดานนอยหรือมีพฤติกรรมไมบอย โดยเฉพาะการระดมความคิด การเลือก
วิธีการแกปญหา และการเลือกวิธีการแกปญหาที่คาเฉลี่ยไมถึง 2.00 เมื่อสิ้นสุดการวิจัยวงรอบที่สี่
นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูโดยใชการแกปญหาอยางสรางสรรคเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน คือคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 3.58 และคาเฉลี่ยรายดานเกือบทุกดานมีคามากกวา 3.50 ยกเวนดานการเลือกวิธีการ
แกปญหาที่มีคาเลี่ย 2.69 ดังตารางและภาพประกอบ 5
ตาราง 5 ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานพฤติ ก รรมการเรี ย นรู เ พื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคของนักเรียนแตละวงรอบการวิจัย (เต็ม 5 คะแนน)
พฤติกรรมการเรียน
รับรูปญหา
ระดมความคิด
เลือกวิธีการแกปญหา
วางแผน
ปฏิบัติ
เฉลีย่ รวม

วงรอบที่ 1
1.97(0.33)
1.74(0.75)
1.80(0.36)
2.00(0.36)
2.16(0.48)
1.98(0.13)

วงรอบที่ 2
2.67(0.36)
2.61(0.58)
2.57(0.37)
2.82(0.46)
2.36(0.44)
2.62(0.27)

วงรอบที่ 3
3.22(0.25)
2.87(0.46)
2.88(0.19)
3.11(0.15)
3.23(0.26)
3.11(0.10)

วงรอบที่ 4
3.60(0.20)
3.57(0.51)
2.69(0.06)
3.93(0.13)
3.96(0.19)
3.58(0.08)

กกกกกกก* ตัวเลขในวงเล็บคือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และยั ง พบว า ค า เฉลี่ ย พฤติ ก รรมการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การ
แก ป ญ หาอยา งสร า งสรรค ข องครู ใ นการวิจั ย แต ล ะวงรอบเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ง ภาพรวมและรายด าน เมื่ อ
พิจารณาแลวจะเห็นไดวาในวงรอบการวิจัยแรกคาเฉลี่ยรวมเทากับ 1.55 โดยที่ครูมีพฤติกรรมสอน
ให นั ก เรี ย นวางแผนน อ ยกว า พฤติ ก รรมอื่ น คื อ 1.44 พอสิ้ น สุ ด การวิ จั ย วงรอบที่ สี่ ค รู มี ค า เฉลี่ ย
พฤติกรรมโดยรวมเทากับ 2.70 เมื่อพิจารณารายดานพบวาครูมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการสอนเพิ่มขึ้น
จากการวิจัยวงรอบที่สามทุกดาน โดยเฉพาะการสอนใหนักเรียนระดมความคิดและสอนใหวางแผน
และเมื่อแปลผลตามเครื่องมือที่ใชวัดแลว จะพบวาครูจะมีพฤติกรรมยอยครอบคลุมและมีรายละเอียด
ในแตละดานมากขึ้นในแตละวงรอบการวิจัย ดังตารางและภาพประกอบ 6
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ตารราง 6 คาเฉลี่ยและสวนเบีบี่ยงเบนมาตรรฐานพฤติกรรมการจั
ร
ดกิจกรรมการเรีรียนการสอนนเพื่อการ
ล
รวิจัย (คะแนนนเต็ม 3)
แกปญหาอยางสรางสรรรคของครูแตละวงรอบการ
พฤติกรรมกการสอน
พ
รับรูปญหา
ระดดมความคิด
เลือกวิ
อ ธีการแกปปญหา
วางงแผน
ปฏิฏิบัติ
คาเฉลีย่ รวม

วงรอบทีที่ 1
1.50(0.25)
2.00(0.00)
1.33(0.58)
1.44(0.20)
1.67(0.29)
1.55(0.10)

วงรอบที่ 3
2.33(0.14))
2.67(0.58))
2.00(0.00))
2.11(0.19))
2.50(0.00))
2.30(0.05))

วงรรอบที่ 2
1.922(0.14)
2.333(0.58)
2.000(0.00)
1.566(0.20)
1.833(0.76)
1.855(0.23)

วงรอบที่ 4
2.67(0.14)
3.00(0.00)
2.00(0.00)
3.00(0.00)
2.50(0.00)
2.70(0.05)

กกกกกกกก* ตัวเลขในวงเล็บคือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานน

3.6
3.22

รับรูปญหา

วงรอบทีที่ 4

2.67
1.97
3.57
2.87

ร
ระดมความคิ
ด

วงรอบทีที่ 3

2.61
1.74

เลือกวิธีการ
แกปญหา

2.69

วงรอบทีที่ 2

2..88
2.57
1.8
3.93

วงรอบทีที่ 1

3.11

วางแผน

2
2.82
2
3.96
6
23
3.2

ปฏิบัติ

2.36
2.16
3.58
8
3.11

เฉลี่ยรวม

2.62
1.98

ภาพพประกอบ 5 กราฟแสดงกการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติ
พ กรรมการเรียนรูเพื่อกการแกปญหาาอยาง
สรางสรรคของนั
ข กเรียนแแตละวงรอบกการวิจัย
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2.67
2.33

รับรูปญหา

1.92
1.5
3

วงรอบที่ 4

2.67

ร
ระดมความคิ
ด

2.33
2

เลือกวิธีการ
แกปญหา

2
2
2

วงรอบที่ 3

1.33
3
3
2.11

วางแผน

วงรอบที่ 2

1.56
1.44
2.5
2.5

ปฏิบัติ

1.83
7
1.67

วงรอบที่ 1
2.7
2.3

เฉลี่ยรวม

1.85
1.55

ภาพพประกอบ 6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติ
ย กรรมกการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน
น
เพื่อการแกปญหาอยางสสรางสรรคของครู
อ แตละวงงรอบการวิจยั

ตอนนที่ 2 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเ
น
เพื่อการแกกปญหาอยาางสรางสรรค
ในกาารสั ง เคราะหห รู ป แบบกา รจั ด กิ จ กรร มการเรี ย นกการสอนเพื่ ออการแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรค ผูวิจัยใชวิธีการระดมความคิดจากครู
ด
ที่เขารวมวิจัยซึ่งผ
ง านประสบบการณการสสอน ผาน
ปญหาในการปฏิ
ห
ฏิบัติ และครูมีมีการกลั่นกรองความคิดเปนระยะเวลาาหนึ่งเมื่อระดดมความคิดแล
แ วจึงได
รูปแบบการสอนก
แ
การแกปญหาาอยางสรางสสรรคดังนี้
1. แนนวคิดพื้นฐาานรูปแบบ
การจัดการเเรียนรูเพื่อกาารแกปญหาออยางสรางสรรรคเปนแนวคิคิดหนึ่งของกาารจัดการ
เรียนรู
น ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child Centered) โดยใช
โ
ปญหาาหรือวัตถุปรระสงคการเรีรียนรูเปน
ตัวกระตุ
ก นการเรีรยนรูของนักเรี
เ ยน ที่อาศัยความคิ
ย
ดสรรางสรรค (Crreative Thhinking) และความคิด
วิจารณญาณ (Critical Thinkking) ในการรแกปญหา (PProblem Soolving) โดยใหหนักเรียนทํากิ
า จกรรม
การเรียนการสอนนรายบุคคล (Individual) กระบวนการรกลุม (Groupp Process) แแลกเปลี่ยนเรีรียนรูและ
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รวมมือกัน (Cooperatives Learning) มีการบันทึก และการอภิปราย การสรางความรูหรือบรรลุ
จุดมุงหมายดวยตนเอง และจัดกิจกรรมที่มีความสมดุลทั้งอารมณและประสิทธิผลของการแกปญหา
โดยครูเปนผูสนับสนุนการเรียนรู
2. จุดมุงหมายของรูปแบบ
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคมีจุดมุงหมาย
เพื่อฝกทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรคใหแกนักเรียนโดยจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการ
แกปญหาอยางสรางสรรคที่ประกอบดวย การคิดสรางสรรค การแกปญหา การคิดวิจารณญาณ การ
สืบคนและรวบรวมขอมูล กระบวนการกลุม การบันทึก และการอภิปราย
3. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
3.1 ขั้นรับรูปญหา
ขั้นนี้มีวัตถุประสงคเ พื่อใหนักเรียนทํ าความเข าใจสถานการณที่แสดงถึง
ปญหาหรือวัตถุประสงคการเรียนรู ใหนักเรียนสรางความทาทายตอการบรรลุวัตถุประสงคจาก
สถานการณนั้น นักเรียนมีความคิดที่เหมาะสมกับปญหา ระบุปญหาที่แทจริงจากสถานการณและ
ตั้งเปาหมายในการแกปญหา
พฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นแสดงออกโดยการสื บ ค น ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สถานการณ ในกรณีที่สถานการณนั้นไมชัดเจน อธิบายรายละเอียดและความสําคัญของสถานการณ
ระบุปญหาหรือวัตถุประสงคที่จะแกไขจากสถานการณ วางเปาหมายในการแกปญหา
พฤติกรรมการสอนของครูคือการใหสถานการณกับนักเรียน แลวตั้งคําถาม
ตอสถานการณ โดยอาจจะใหขอมูลแกนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรูไปสูการระบุปญหาที่แทจริง
ในกรณีที่สถานการณไมชัดเจน ครูจะใหนักเรียนตั้งเปาหมายในการแกปญหา ขั้นตอนนี้ครูตองฝก
ใหนักเรียนไดใชความคิด 2 ประการคือ 1) ความคิดสรางสรรค ในการคิดเกี่ยวกับรายละเอียดของ
สถานการณใหมาก คิดแตกตาง (ซึ่งครูอาจจะใชคําถามวาแลวอยางอื่นละ คนอื่นคิดอยางไร ถาม
อยางไร) และ 2) ความคิดวิจารณญาณ โดยใหนักเรียนศึกษารายละเอียดของปญหา และระบุปญหา
ที่แทจริง (ซึ่งอาจจะสรางเกณฑในการตัดสินวาสิ่งใดเปนปญหาเชน มุมมองของคนอื่น ความจําเปน
เรงดวน) ซึ่งปญหาที่นักเรียนระบุมานั้นจะตองมีลักษณะที่สามารถสืบคนขอมูลเพื่อแกปญหา หรือ
สามารถทดสอบสมมุติฐานได
3.2 ขั้นระดมความคิด
ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคใหนักเรียนคิดและเลือกวิธีแกปญหาโดยใชกิจกรรม
กลุม
พฤติกรรมนักเรียนในขั้นตอนนี้คือคิดวิธีการแกปญหาของตน แลวเลือกและ
นําเสนอวิธีการแกปญหาใหสมาชิกในกลุม และระดมความคิดของสมาชิกบูรณาวิธีการแกปญหาให
เปนที่ยอมรับของกลุม อธิบายลักษณะการแกปญหาของกลุม พรอมทั้งอธิบายเหตุผลของการเลือก
วิธีการแกปญหา
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พฤติกรรมของครูในขั้นตอนนี้ครูตองกระตุนใหนักเรียนคิดวิธีการแกปญหา
ใหมาก และนําเสนอในกลุม ซึ่งมีทั้งระดับบุคคลและระดับกลุมไดแก 1) การคิดหาวิธีการแกปญหา
ของนั ก เรี ย นระดั บ บุ ค คล ครู จ ะกระตุ น นั ก เรี ย นด ว ยคํ า ถามเชน จากป ญ หาที่ นั ก เรี ย นพบ หรื อ
เปาหมายงานของกลุมเราจะมีวิธีการแกปญหาเพื่อไปใหถึงจุดหมายอะไรบาง ถาไมใชวิธีการนี้จะใช
วิธีการอื่นไดหรือไม แลวถาคิดตรงกันขามกับวิธีนี้ละ หรือ ถาเราทําใหสะดวกขึ้น หรือทําใหเปน
ขั้น ตอนจะมี วิ ธีก ารอย า งไร ซึ่ ง เป น การฝ ก ความคิ ดสร า งสรรค ข องนั ก เรี ยน 2) การรวมวิธี ก าร
แกปญหา คือนักเรียนจะสรางวิธีการแกปญหาหรือบรรลุวัตถุประสงค ใชการรวมจุดดีจุดเดนของแต
ละวิธีเปนวิธีการใหม
3.3 ขั้นวางแผน
ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคใหนักเรียนวางขั้นตอนและกิจกรรมการแกปญหา
พฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นในขั้ น ตอนนี้ ป ระกอบด ว ยการระบุ ขั้ น ตอนและ
กิจกรรมการแกปญหา รวมทั้งระบุทรัพยากรที่ตองใชภายใตเงื่อนไขและปจจัยที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ระหวางการแก ปญหา ขั้นตอนนี้ ใ ห วางขั้นตอนการแกป ญหาใหชั ดเจนมากที่สุ ดและแบงหนาที่
นอกจากนี้นักเรียนตองแลกเปลี่ยนแผนการแกปญหาระหวางกลุม ซึ่งเนนการอภิปรายระหวางกลุม
พฤติ ก รรมของครู ใ นขั้ น ตอนนี้ ครู ต อ งตั้ งคํ า ถามในขณะที่ นั ก เรี ย นกํ า ลั ง
วางแผนเพื่อใหนักเรียนไดเกิดความคิดสรางสรรคเชน แลวมีขั้นตอนที่สําคัญอีกหรือไม อะไรที่ตอง
ใชบาง อาจจะเกิดอะไรขึ้นบาง หรือแมแตการที่ครูใหนักเรียนตั้งคําถามในกลุมเพื่อที่จะทําใหเกิดการ
วางแผนอยางละเอียดเชน ลองตั้งคําถามเพื่อที่จะไดตอบในการวางแผนการแกปญหา ในดานการ
คิดวิจารณญาณครูตองใหเด็กนักเรียนไดพิจารณาวาแผนที่วางไวมีความชัดเจนหรือไม และแผน
สอดคลองกับบริบท เงื่อนไข และทรัพยากรรวมถึงปจจัยสนับสนุน สิ่งที่เปนอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
หรือไม นอกจากนี้ยังตองใหนักเรียนไดนําเสนอแผนการแกปญหาที่วางไวเพื่อจะไดฝกการอธิบาย
และแลกเปลี่ยนแนวคิดของแตละกลุมดวย
3.4 ขั้นปฏิบัติ
ขั้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติตามแผนที่วางไว เปรียบเทียบ
ผล และกระบวนการแกปญหากับเปาหมายที่วางไว การกํากับตนเองและเสริมแรงตนเอง
พฤติกรรมของนักเรียนในขั้นนี้ไดแกการปฏิบัติ ตามแผนที่ว างไว บันทึก
กิจกรรมการแกปญหาในแตละขั้นตอน การเปรียบเทียบสิ่งที่ปฏิบัติกับเปาหมายที่วางไว รวมถึงการ
ใหกําลังใจตนเองขณะลงมือแกปญหา
พฤติกรรมของครูในขั้นตอนนี้อาจทําไดโดยการกํากับนักเรียนใหปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว ครูตองถามและดูแลนักเรียน เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา ครูอาจจะใหนักเรียน
รายงานกิจกรรม และรายละเอียดของกลุมพรอมทั้งควบคุมชั้นเรียนดวย รวมถึงใหการเสริมแรงหรือ
สอนวิธีการเสริมแรงตนเองใหแกนักเรียน
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3.5 ขั้นสรุปและกรองความคิด
มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะใหนักเรียนไดสรุปองคความรูทางดานเนื้อหาจากการ
เรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู รวมถึงการที่สรุปขั้นตอนการแกปญหา วิเคราะหจุดดี จุดบกพรอง
ของเนื้อหาความรูและกระบวนการแกปญหา
พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกตองสามารถสรุปความรูและขั้นตอนการ
แกปญหาได ซึ่งอาจจะแสดงออกโดยการเลาใหเพื่อนฟง การนําเสนอหนาชั้นเรียน นอกจากนี้ยัง
ตองสามารถอธิบายหรือแสดงใหเห็นวาไดเขาใจในเนื้อหาและกิจกรรมที่ผานมา ใหคําแนะนําหรือ
ปรับใชเนื้อหาหรือกระบวนการในเรื่องอื่นๆ
พฤติกรรมของครูตองกระตุนใหนักเรียนไดนําเสนอทั้งในสวนของความรูและ
วิธีการแกปญหาจากการปฏิบัติ รวมทั้งการใหขอเสนอแนะตอกิจกรรมและความคิดของนักเรียน
กระตุนนักเรียนใหคิดตอไปวาจะวิเคราะหความรูและขั้นตอนการแกปญหาที่ผานมาวามีผลดีผลเสีย
อยางไร และถาจะปฏิบัติงานตอไปในลักษณะเดียวกันจะทําอยางไร พรอมกับบอกแนวทางปรับใชใน
ชีวิตประจําวันดวย
กลวิธีวิธีในการสอน
เพื่อใหการจัดการเรียนรูประสบความสําเร็จ แตละขั้นตอนของกิจกรรมการเรียน
การสอน จึงมีกลวิธีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรคใหเลือกใชตามความเหมาะสมดังนี้
1. การเราความสนใจของนักเรียน หรือความทาทายตอวัตถุประสงคหรือปญหา
เปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน สนใจและพรอมที่จะเรียนหรือทํากิจกรรม บุคลิก
การสอนของครูตองคลองแคลวและมีอารมณขัน ครูตองมีความตั้งใจในการสอนและเตรียมการสอน
อยางดีทั้งเนื้อหาและกระบวนการ เนื่องจากนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรชอบ
ความทาทายการเรียนรู โดยเฉพาะใหนักเรียนสรุปการเรียนรูดวยตนเอง
2. การวางเปาหมาย ตองสงเสริมใหนักเรียนวางเปาหมายในการทํากิจกรรม หรือ
ในการแกปญหา เพราะทําใหนักเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีเปาหมาย และประเมิน
ตนเองจากความสําเร็จตามเปาหมาย
3. การเนนกระบวนการคิดระดับสูงเปนหลัก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เนนการแกปญหาอยางสรางสรรคตองพัฒนาใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรได
ใช ทัก ษะทางความคิด ระดั บ สู งเป น ประจํ า คื อ การแกป ญ หา ความคิ ด สรา งสรรค และความคิ ด
วิจารณญาณ รวมถึงความคิดระดับสูงแบบอื่นดวยเชน การคิดตัดสินใจ
4. เนนการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู นักเรียนตองมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกลุมและภายในกลุม เมื่อนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นตอขอมูลที่เพื่อนนําเสนอจะ
เปนการฝกใหนักเรียนไดใชความคิดระดับสูง ฝกการใชภาษา และไดรับความรูจากการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู ตลอดเจาของความคิดจะไดนําความคิดนั้นมาปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการแกปญหาของ
ตน รวมทั้งคนที่ฟงเพื่อนแสดงความคิด จะไดปรับปรุงขอบกพรองที่มีลักษณะคลายกันในงานของ
ตนได
5. กํากับติดตาม ใหคําปรึกษา ชี้แนวทางและตอยอดความรู ในระหวางการทํา
กิจกรรมครูมีบทบาทในการกํากับติดตามนักเรียนวาทํากิจกรรมเปนอยางไร ประสบปญหาหรือไม
พรอมกับชี้แนะแนวทางในการแกปญหา รวมทั้งการใหนักเรียนตอยอดความรูที่คนพบจะชวยให
นักเรียนเกิดบุคลิกการแสวงหาความรู
6. ใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย การจัดการเรียนรูไมควรเนนแหลงการเรียนรูที่เปน
หนังสือเพียงอยางเดียว ควรใหนักเรียนไดใชแหลงการเรียนรูที่มีอยูใกลตัวใหเกิดประโยชนสูงสุด
เชน สภาพแวดลอมของโรงเรียน หองสมุดของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รวมทั้งแหลงสืบคน
จากภายนอกเชน หองสมุดของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนกําลัง
ศึกษา อินเทอรเนต ซึ่งระบบเครือขายตองเอื้อตอการสืบคนของนักเรียนดวย
7. สอนแบบตั้งคําถาม การตั้งคําถามเปนหัวใจของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคที่จะสนองความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน ชวยในการ
ประเมินผลการเรียนรู ชวยเชื่อมโยงความรูเกาไปสูความรูใหมในที่นี้แบงตามประเภทผูใชได 2 สวน
คือ สวนที่เปนครูถามนักเรียน และสวนที่นักเรียนถามตนเอง
สวนที่ครูถามเพื่อเราความสนใจเขาสูบทเรียน และเพื่อความเขาใจของนักเรียนใน
บทเรียน คําถามควรเปนคําถามประเภทความจํางายๆ ถามใหอธิบายเหตุผล ถามใหสรุปเหตุผล
หรือหลักการ หรือกลาวไดวาจะตองใชทั้งความถามระดับพื้นฐาน และคําถามขั้นสูง ในการตั้งคําถาม
ควรจะคํานึงถึงดวยวาประสบการณของครูกับนักเรียนที่มีความแตกตางกัน การใหเวลาแกนักเรียน
ในการตอบ พยายามถามนักเรียนใหทั่วถึง พยายามชวยเหลือใหนักเรียนที่ไมเคยเสนอตัวตอบ
คําถามเลย เมื่อนักเรียนตอบถูก ครูตองใหการเสริมแรงที่เหมาะสม เชนยิ้ม พยักหนา ชม
ในสวนของนักเรียน ครูตองฝกใหนักเรียนสามารถสรางคําถามกระตุนความอยากรู
ดวยตนเอง จะชวยใหนักเรียนเกิดความรูสึกทาทายการเรียนรู
8. การใหขอมูลยอนกลับ เมื่อนักเรียนทํากิจกรรม ครูควรใหขอมูลยอนกลับเพื่อ
นักเรียนจะไดทราบวาผลการทํากิจกรรมเปนอยางไร ซึ่งสิ่งที่ใหยอนกลับไปสูนักเรียนนั้นควรจะมีทั้ง
เนื้อหาที่นักเรียนไดเรียนรู และกระบวนการแกปญหาหรือขั้นตอน กิจกรรมการเรียนการสอนของ
นักเรียน จะชวยใหนักเรียนเห็นความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมการเรียนการสอนกับผลที่เกิดขึ้นและ
สามารถนําไปปรับปรุงในการเรียนครั้งตอไปได
9. การบันทึก เปนสิ่งจําเปนในการสรางนิสัยการทํางาน ในระหวางการคิดวิธีการ
แกปญหา การรับฟงการนําเสนอหรือการมีแนวคิดใหมนักเรียนจะตองบันทึกไวเพื่อจะไดกลับมา
ศึกษาอีกครั้ง รวมถึงการปองกันการลืมไดวิธีหนึ่ง ชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจและชวยใหเกิดการ
เรียบเรียงทางความคิดเมื่อกลับมาศึกษาอีกครั้ง
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ทั้งนี้ผูวิจัยสรุปเปนภาพประกอบรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรคไดดังนี้
ตอยอด

เชื่อมโยง
แกปญหา

องคความรู

เนื้อหา
สรุป

ขอมูลยอนกลับ/สรุป

ผล

ขอมูลยอนกลับ

เปาหมาย

ปฏิบัติ
แผนจริง

ขอมูลยอนกลับ

ปรับ

วางแผน

ขอมูลยอนกลับ

แลกเปลี่ยน

นักเรียน---Æ บันทึก/ ประเมิน

ครู---Æ สรางบรรยากาศ/ ใชคําถาม/ กํากับ/ สนับสนุน/ ประเมิน

สรุปและกรอง

อธิบาย

วิธีแกปญ
 หา
ระดมความคิด

คิดเดี่ยว
ตั้งเปาหมาย

ขอมูลยอนกลับ

ปญหาที่แทจริง

อธิบาย

เรา
สถานการณ

รับรูปญหา

ศึกษา/เขาใจ

ภาพประกอบ 7 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
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บทที่ 6
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอวิธีดําเนินการวิจัยโดยยอ สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
อภิปรายผล และใหขอเสนอแนะดังนี้
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคของครูและนักเรียนโดยใชการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรม
การเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ข องครู ใ นโรงเรี ย นส ง เสริ ม นั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใ ช วิ ธี วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง วิ พ ากษ
(Emancipatory Action Research) เนื่องจากการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษเปนกระบวนการวิจัยที่
เนนความรวมมือกัน (Collaborative) ในการวิพากษ (Critical) และคนหาการวิพากษของตนเอง
(Self Critical Inquiry) แบงออกเปน 3 ขั้นตอนหรือที่เรียกวา “การปฏิบัติการเชิงวิพากษ” (Grundy.
1988: 358-363) ไดแก การสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษ (The Formation of Critical Theorems)
การสรางความรูที่ชัดเจนรวมกัน (Enlightenment) การจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติ (The Organization of
Action) ทั้งนี้ได ยึดแนวคิ ดการวิ จัย ปฏิบัติการของเคมมิส และแมคแทคกาท (Kemmis;
&
McTaggart. 1988:
41-42) ที่ ร ะบุ วา การพั ฒ นาการปรั บ ปรุ ง ทางการศึ ก ษาต อ งอาศัย การ
เปลี่ยนแปลงดานรูปแบบภาษาและวาทกรรม ดานกิจกรรมและการปฏิบัติ และดานความสัมพันธ
และสังคม ซึ่งสามดานนี้ไมสามารถเปลี่ยนแปลงแบบแยกกันได โดยผูเขารวมวิจัยประกอบดวย
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ครู 3 คน และนักเรียน 23 คน
กิจกรรมตามขั้นตอนการวิจัยมีการสํารวจพื้นที่การทําวิจัย ประกอบดวยการคัดเลือกพื้นที่
วิจัย ทํ าความคุ น เคยกับ สนามวิ จัย ศึ ก ษาพื้นที่วิ จัย และผู เ ขาร ว มวิ จัย และมีก ารฝ ก อบรมการ
แกปญหาอยางสรางสรรคใหกับครูและนักเรียน จากนั้นจึงไดปฏิบัติกิจกรรม 2 ขั้นตอน คือ 1) การ
ปฏิบัติการเชิงวิพากษเพื่อสรางแนวทางการปฏิบัติรวมกัน ประกอบดวยกิจกรรมการสรางทฤษฎีบท
เชิงวิพากษ การสรางความรูที่ชัดเจนรวมกัน และการจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติ 2) การปฏิบัติและการ
สังเกต ซึ่งเปนการนําแนวทางไปปฏิบัติจริง ทั้งนี้ไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนทั้งสองรวมจํานวน 4
วงรอบ และมีระยะติดตามผลการพัฒนา มีการจัดประชุมรวมกันระหวางครูและหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร มีการระดมความคิด เพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรคในโรงเรียนที่สงเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานจากขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ
ได แ ก ศึ ก ษาเอกสาร การสั ง เกต การระดมสมอง การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ป ญ ญา เทคนิ ค การบั น ทึ ก
เหตุการณสําคัญ และวัดพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรคโดยใชเครื่องมือ
ในการวิจัย 2 ประเภทไดแก 1) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพประกอบดวย ประเด็นการ
สัมภาษณครู นักเรียน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเกี่ยวกับความคิดที่มีตอการแกปญหาอยาง
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สรางสรรคและกิจกรรมการเรียนการสอน 2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณประกอบดวย
แบบวัด 3 ประเภทคือ แบบวัดความคิดเห็นที่มีตอการแกปญหาอยางสรางสรรค แบบวัดพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครู และ แบบวัดพฤติกรรม
การเรียนรูเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียน ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพไดแก
การจัดระบบขอมูล การสรางรหัสและการแสดงขอมูล และการแปลความ และวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณโดยวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูในแตละวงรอบการวิจัย และหาคาเฉลี่ยพฤติกรรมการ
เรียนรูเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียน

สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยในแตละประเด็นดังนี้
ประเด็ น แรก ครู แ ละนั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคเปลี่ยนแปลงและมีพฤติกรรมอยางตอเนื่อง โดยแตละวงรอบการวิจัยครูและนักเรียนมี
พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคเพิ่มขึ้น ซึ่งผูวิจัยขอ
นําเสนอการสรุปผลที่อิงกับแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการดังนี้
1. ครูและนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรคดานภาษาและวาทกรรมคือ ในชวงการวิจัยวงรอบแรกครูและนักเรียนจะมี
ภาษาและวาทกรรมตอการแกปญหาอยางสรางสรรคในดานการใหความหมาย ความสําคัญ การใช
ภาษา หรือแนวคิดตอการสอนในลักษณะทั่วไป กวางๆ ที่บงบอกถึงการยอมรับตอแนวคิดนั้น มี
ความเขาใจแนวคิดบางสวน และมีความวิตก ไมเชื่อมั่นตอแนวคิดนั้น เมื่อไดปฏิบัติการเชิงวิพากษ
และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนโดยพิจารณาดวยตนเองอยางถองแทแลว ก็มีการปรับเปลี่ยน
การใชภาษาและวาทกรรมที่ใกลเคียงกับบริบทของตนเองมากขึ้น คือใหนิยามไดสมบูรณมากขึ้น
โดยสรางสรรคภาษาเพื่อใหเหมาะกับตนเองจนมีความชํานาญในการจัดกิจกรรมการแกปญหาอยาง
สรางสรรค
2. กิจกรรมและการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของ
ครูและนักเรียนในการวิจัยเปลี่ยนแปลงใน 3 ลักษณะคือการสะทอนความคิด การเขียนแผนการสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยในระยะแรกของการวิจัย ระดับการสะทอนของครูและนักเรียนอยู
ในระดับการสะทอนตามสถานการณ ระบุความตองการและแนะนํากิจกรรมการเรียนการสอนโดยไม
มีการอธิบาย และยึดแนวคิดเดิมหรือตัวอยางในการปฏิบัติ เมื่อผานการปฏิบัติและวิเคราะหแลว
พบวาลักษณะการสะทอนของครูและนักเรียนจะพัฒนาอยูในระดับการคํานึงถึงจุดมุงหมาย การ
พิจารณาหลักการ และสะทอนความคิดโดยพิจารณาองคประกอบอื่นๆ ของกิจกรรมการเรียนการ
สอนดวย รวมถึงการแนะนําหรืออธิบายที่ประกอบดวยการนําเสนอตัวอยางและหลักการคิด สวน
การเขียนแผนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะเปลี่ยนแปลงจากความไมสอดคลอง
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และจากการยึดบทบาทของครูเปนหลักมาเปนความสอดคลองและปรับบทบาทของนักเรียนใหเปน
หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ครู แ ละนั ก เรี ย นเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การ
แกปญหาอยางสรางสรรคดานความสัมพันธและสังคมคือ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงดานความสัมพันธ
และสังคมแสดงใหเห็น โดยครูผูรวมวิจัยขยายความสัมพันธในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
การแกปญหาอยางสรางสรรคกับครูและนักเรียน และทําใหสังคมครูกวางขึ้น และมีความสอดคลอง
ระหวางแนวคิดของครูและนักเรียน และระหวางครูดวยกัน
4. ในชวงการติดตามผลการวิจยั ครูและนักเรียนยังใชกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรค และครูผูเขารวมวิจัยไดขยายเครือขายสูครูคนอื่นในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร
ประเด็นที่สอง รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอนและกลวิธีการสอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นรับรูปญหา วัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนทําความเขาใจสถานการณที่แสดงถึง
ปญหาหรือวัตถุประสงคการเรียนรู ระบุปญหาที่แทจริงจากสถานการณและวางเปาหมายตอกิจกรรม
คือนักเรียนสามารถสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานการณ ระบุปญหาหรือวัตถุประสงคที่จะแกไข
จากสถานการณ ตั้งเปาหมายในการแกปญหา สวนพฤติกรรมการสอนของครูคือการใหสถานการณ
กับนักเรียน แลวใชคําถามกระตุน และอาจใหขอมูลแกนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรูไปสูการระบุ
ปญหาที่แทจริง
ขั้นที่ 2 ขั้นระดมความคิด มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนคิดและเลือกวิธีแกปญหาโดยใช
กระบวนการกลุม ซึ่งพฤติกรรมของนักเรียนในขั้นตอนนี้คือคิดและเลือกวิธีการแกปญหาของตน
แลวนําเสนอวิธีการแกปญหา สวนพฤติกรรมของครูในขั้นตอนนี้ครูจะตองกระตุนใหนักเรียนคิด
วิธีการแกปญหาใหมาก และนําเสนอในกลุม ซึ่งมีทั้งระดับบุคคล และระดับกลุม
ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผน มีวัตถุประสงคใหนักเรียนวางขั้นตอนและกิจกรรมการแกปญหา โดย
พฤติกรรมของนักเรียนในขั้นตอนนี้ประกอบดวยการระบุขั้นตอนและกิจกรรมการแกปญหา รวมทั้ง
ระบุทรัพยากรที่ตองใชภายใตเงื่อนไขและปจจัยที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการแกปญหา สวนครูตอง
พยายามถามในขณะที่นักเรียนกําลังวางแผนเพื่อใหนักเรียนไดเกิดความคิด ใหนักเรียนไดนําเสนอ
แผนการแกปญหาที่วางไวเพื่อจะไดฝกการอธิบายและแลกเปลี่ยนแนวคิดของแตละกลุมดวย
ขั้ นที่ 4 ขั้น ปฏิ บั ติ มี วั ต ถุ ประสงคเ พื่อ ใหนัก เรีย นปฏิบัติต ามแผนที่วางไว เปรีย บเที ย บ
กระบวนการและผลการแกปญหากับเปาหมายที่วางไว โดยพฤติกรรมของนักเรียนไดแก การลงมือ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว การบันทึกกิจกรรมการแกปญหาในแตละขั้นตอน รวมถึงการที่เปรียบเทียบ
สิ่งที่ทํากับเปาหมายที่ตั้งไว สวนพฤติกรรมของครูคือการกํากับนักเรียนขณะสอนใหปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว ครูตองถามและดูแลนักเรียน เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา ครูอาจจะใหนักเรียนรายงาน
กิจกรรม และรายละเอียดของกลุม รวมถึงควบคุมชั้นเรียนดวย
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ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและกรองความคิด มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนสรุปองคความรูดานเนื้อหา
จากการเรียนรูตามแผนการสอน รวมถึงการที่สรุปขั้นตอนการแกปญหา วิเคราะหจุดดี จุดบกพรอง
ของเนื้อหาความรูและกระบวนการแกปญหา นอกจากนี้นักเรียนตองสามารถอธิบายหรือแสดงให
เห็นวาไดเขาใจในเนื้อหาและกิจกรรม ใหคําแนะนําหรือปรับเนื้อหาหรือกระบวนการในเรื่องอื่นๆ
สวนพฤติกรรมของครูตองกระตุนใหนักเรียนนําเสนอความรูและวิธีการแกปญหาจากการปฏิบัติ
รวมทั้งการใหขอเสนอแนะตอกิจกรรมการเรียนรูและความคิดของนักเรียน
กลวิธีในการสอน เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
ประสบความสําเร็จ ในแตละขั้นของการสอนจึงมีกลวิธีใหเลือกใชในการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ
การแกปญหาอยางสรางสรรคไดแก การเราความสนใจนักเรียนหรือความทาทายตอวัตถุประสงค
การวางเปาหมาย การเนนกระบวนการคิดระดับสูง เนนการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู กํากับ
ติดตาม ใหคําปรึกษา ชี้แนวทางและตอยอดความรู ใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย สอนแบบตั้งคําถาม
การใหขอมูลยอนกลับ และการบันทึก

อภิปราย
ในการอภิปรายผล ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย 2 ประเด็นไดแกครูและนักเรียนเกิดการ
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคยังมีพฤติกรรมอยางตอเนื่อง ประเด็น
ตอมาคือรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค ดังนี้
ประเด็นแรกหลังจากเขารวมวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษแลวครูและนักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคดานภาษา
และวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบัติ ความสัมพันธและสังคม รวมถึงการที่ครูและนักเรียน
ยังมีพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคหลังจากที่ผูวิจัยไดออก
จากพื้นที่การวิจัย
หลังจากเขารวมการวิจัยแลวพบวา ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรค และนักเรียนใชการแกปญหาอยางสรางสรรคในการเรียน ซึ่งขอบงชี้ดังกลาวแสดงใหเห็น
วาประสิทธิภาพของการวิจัยปฏิบัติการสามารถนํามาปรับใชในการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครูและนักเรียนในโรงเรียนสงเสริมนักเรียนที่
มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร ซึ่ ง เป น ผลจากกระบวนการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก าร (Action
Research) สามารถพัฒ นาพฤติ กรรมใหเ กิด การเปลี่ยนแปลงไปสูจุ ดมุงหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กลาวคือ การที่ครูไดวางแผนการทําวิจัยหรือการสอนดวยตนเองและนําแผนไป
ปฏิบัติ ครูสังเกตกระบวนการที่เกิดขึ้นและสะทอนความคิดดวยตนเอง และนํากลับไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติตอไป ทําใหครูเกิดการเรียนรูและประสบความสําเร็จในพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอน
เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายดานทั้งความรู เจตคติและพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยหลายเรื่องที่พบวา การใชวิธีวิจัยปฏิบัติการทําใหสามารถ
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พัฒนาพฤติกรรมไดหลายประเภท ไดแก 1) พฤติกรรมการเรียนรูเชน กระบวนการจัดทําแฟมสะสม
งานเพื่อประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน (กมลวรรณ ตังธนกานนท. 2547) บทบาทการมีสวนรวม
ของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน (นริศว ปรารมย. 2548) พฤติกรรมการพยาบาลแบบองค
รวมของนักศึกษาพยาบาล (การุณย ประทุม. 2548) 2) พฤติกรรมการทํางานเชนการคิดไตรตรอง
และพฤติกรรมการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญของครู (ชุลีกร ยิ้มสุต. 2552) ศักยภาพเครือขาย
การปฏิบัติงานเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพของเจาหนาที่สาธารณสุข (มะลิ วิมาโน. 2547) ระบบการวัด
และประเมินผลระดับชั้นเรียนของครู (อังคณา ตุงคสมิต. 2550) 3) พฤติกรรมสุขภาพ เชน การ
พัฒนาสื่อและกลยุทธในการสื่อสารเพื่ อลดอันตรายจากการใชสารเสพติด (มณทิรา อินคชสาร.
2551) และ 4) พฤติกรรมที่พึงประสงค เชน พลังปญญาของเยาวชนไทย (พรรณี บุญประกอบ; และ
คณะ. 2548) ซึ่งผลการวิจัยยังสนับสนุนคํากลาวของซูเบอร-สเคอรริท (Zuber-Skerritt 1995: 3 – 5)
วาการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทําใหคนประสบความสําเร็จในการทํางาน มีเจตคติที่ดีตอการ
พัฒนาตนและพัฒนางาน
นอกจากนี้ กิ จ กรรมการปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง วิ พ ากษ ทํ า ให ค รู แ ละนั ก เรี ย นเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งขออภิปราย
ตามกิจกรรมการปฏิบัติการเชิงวิพากษ ดังนี้
การสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษ ทําใหครูและนักเรียนไดสะทอนกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยางเปนอิสระ และเปนการเรียนรูและสรางความตระหนักตอกิจกรรมการเรียนการ
สอนจากการสะทอนความคิด โดยกิจกรรมการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษมีลักษณะ 1) เปนการ
สะทอนความคิดระดับบุคคลที่เปนอิสระ คือ การใหครูไดสะทอนการทํางานของตนเองและสราง
แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปราศจากการครอบงําทางความคิดจากเพื่อนรวมงาน
นโยบาย หรือผูวิจัย ทําใหครูไมไดรับอิทธิพลจากความคิดของผูอื่น ทําใหครูไดคิดและวางแผนดวย
ตนเองโดยไม ถู ก ครอบงํ า โดยความคิ ดของครู คนอื่ นหรื อขอบั งคับ สนั บ สนุ นแนวคิ ด ของบ อกซ
(Boog. 2003) ที่กลาววาการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษไดเขามาปลดปลอยตนใหเปนอิสระจาก
ขอบังคับ และนอกจากนี้การสะทอนความคิดยังกอใหครูเกิดความตระหนักตอกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคดวยสอดคลองกับแกลส (Glaze. 2001:639-647; อางอิงจาก
การุณย ประทุม. 2548: 231) ที่ไดพัฒนาความตระหนักของพยาบาลดวยการสะทอนภาพการ
ปฏิบัติงานซึ่งพบวา การสะทอนภาพทําใหพยาบาลอธิบายความตระหนักในการปฏิบัติงานไดมาก
ขึ้น 2) การตรวจสอบและพัฒนาความรูความเขาใจที่มีตอการแกปญหาอยางสรางสรรคกลาวคือ ครู
และนักเรียนไดสะทอนความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยการวิจัยวงรอบ
แรกการสะท อนกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู แ ละนัก เรีย นยังไม ส ามารถสะทอ นแนวคิ ดให
เชื่อมโยงกับการแกปญหาอยางสรางสรรคไดเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากครูและนักเรียนไมมั่นใจใน
แนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรค ระหวางการสะทอนครูมีการสอบถามความรูเกี่ยวกับการ
แกปญหาอยางสรางสรรคจากผูวิจัยเสมอ ซึ่งเปนการทบทวนความรูความเขาใจขณะการสะทอน
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ความคิ ด ของครู โ ดยเกิ ด ขึ้ น ทุ ก วงรอบการวิ จั ย ทํ า ให ค รู มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรค ซึ่งสนับสนุนคราฟ (Kraft. 2002: 177-178) ที่ระบุวาการวิจัยปฏิบัติการที่เนนการวิพากษ
นั้นครูจะตองตรวจสอบและพิจารณาการปฏิบัติกับเปาหมายจากความเขาใจในลําดับแรก เพราะการ
ที่จะเปรียบเทียบการปฏิบัติกับแนวคิดได ผูที่เปนครูจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดนั้นที่
ถูกตองและชัดเจน
การสร างความรูที่ ชั ดเจนรว มกั นและการจัดรวบรวมวิธีปฏิบัติ ทําให ครูได เสนอ
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนของตน เพื่อใชการวิพากษและกลั่นกรองความรูรวมกันบน
ขอมูลที่ไดรับจากนักเรียน ทําใหครูมีความเขาใจอยางถองแท สามารถตัดสินใจ และวาง
แนวทางปฏิบัติรวมกันไดอยางถูกตอง ซึ่งทําใหครูเกิดการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค กลาวคือ 1) เมื่อครูไดนําเสนอแนวคิด (ทฤษฎีบทเชิง
วิพากษ) เกี่ยวกับการสอนของตนแลว ครูในกลุมจะชวยกันกลั่นกรองจนไดความเขาใจอยางถองแท
รวมกัน สนับสนุนแนวคิดของกรันดี (Grudy. 1988: 358-363) ที่กลาววาในขั้นตอนนี้ทฤษฎีบทเชิง
วิพากษของแตละคนจะถูกนํามาปรับใชและตรวจสอบผานกระบวนการสะทอนภาพในกลุมที่ปฏิบัติ
เปนกระบวนการที่เนนความรวมมือกัน (Collaboration) ในการวิพากษ (Critical) และคนหาการ
วิพากษของตนเอง (Self Critical Inquiry) โดยที่ผูวิจัยใหครูแตละคนไดอธิบายทฤษฎีบทเชิงวิพากษ
ของตนเองในกลุมเพื่อยืนยันแนวความคิดของตนใหครูคนอื่นไดรับรู เมื่อครูทุกคนไดนําเสนอความ
คิดเห็นของตนแลวจึงเปนสวนหนึ่งที่ทําใหครูผูเขารวมวิจัยไดเห็นความสําคัญของสิ่งที่ตนนําเสนอ
กลุมครูจะรวมกันแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตอทฤษฎีบทเชิงวิพากษในการสรางความรู
ที่ชัดเจนรวมกันหรือความเขาใจอยางถองแท จากนั้นครูจะกําหนดแนวทางการสอนโดยใชความ
เขาใจอยางถองแทและขอมูลจากนักเรียนที่ชวยในการตัดสินใจ ครูจึงไดแนวทางการปฏิบัติรวมกัน
ซึ่งการไดรับขอมูลจากนักเรียนสนับสนุนคํากลาวที่วา การไดรับขอมูลยอนกลับของนักเรียนรวมกับ
แนวคิดจากการสะทอนระดับบุคคลของครูผานกิจกรรมการสะทอนและพิจารณารวมกัน (Reflective
Conversation) จะทําใหเกิดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมได(Shih. 2009: 11; & Brandt. 2004)
กระบวนการที่เกิดขึ้นทําใหครูเกิดการมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน สนับสนุนฉันทนา ภาคบงกช
(2547) ที่ระบุวาการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษทําใหเกิดการมีสวนรวมอยางทั่วถึงและเปนธรรม ซึ่ง
แนวทางการปฏิบัติรวมกันนั้นเกิดจากการวางแนวทางจากครูผูปฏิบัติจริง โดยมีการคํานึงถึงบริบท
สังคม และเงื่อนไขที่เกิดขึ้น จึงเปนสิ่งที่เหมาะสมและดีตอกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริง จึง
ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติมากกวาการกําหนดจากผูที่ไมไดปฏิบัติ แตผูกําหนดแนวปฏิบัติ
เปนผูลงมือปฏิบัติเองสนับสนุนแนวคิดที่วา ลักษณะงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีจุดเนนอยูที่
การมีสวนรวมและการมีอิทธิพลของผูที่มีสวนไดสวนเสียในการวิจัย (Turnbull; Friesen; &
Ramirez. 1998: 178) และการใชกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากความสนใจ เต็มใจ
และรวมปฏิบัติการของคนในพื้นที่เปนผูปฏิบัติในสถานการณที่เปนธรรมชาติ (ดุษฎี โยเหลา. 2548:
138-139)
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นอกจากนี้การมีสวนรวมทั้งครูและนักเรียนเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหครูมีพฤติกรรม
การเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค กลาวคือ ครูรับรูความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรควา นักเรียนตองการใหครูจัด
กิจกรรมอยางไร ซึ่งนักเรียนจะรูสึกวาตนเองมีบทบาทหรือมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน นัก เรี ย นไดอ อกแบบการเรีย นรู ข องตนเอง กิ จ กรรมการเรีย นการสอนที่ นัก เรี ย นนํ า เสนอ
สอดคลองกับสภาพและความตองการของตนเอง เมื่อครูจัดกิจกรรมตามที่นักเรียนนําเสนอ ทําให
นักเรียนรับรูวา กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคนั้น ใหความสําคัญกับ
ตนเองในฐานะมีสวนรวมใหขอมูล ออกแบบ ตัดสินใจและรวมกิจกรรม รวมถึงการรวมประเมินการ
เรียนรูดวยตนเอง สนับนุนแนวคิดการมีสวนรวมของวิลคอก (Wilcox. 1994: 8) ที่ไดกลาววาการมี
สวนรวมในการพัฒนามีหลายระดับเชน การเปนผูใหขอมูล การรวมตัดสินใจถึงวิธีการที่ดีที่สุดที่จะ
ทําตอไป และการรวมทําโดยการเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติและสรางความรวมมือในการพัฒนาให
ลุลวง เมื่อนักเรียนรับรูวาตนเองมีสวนรวม ยอมทําใหพึงพอใจและเห็นความสําคัญของกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค ทําใหนักเรียนใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียน
การสอน สนับสนุนเฉลียว บุรีภักดี (2545. 15) ที่ระบุวาการมีสวนรวมทําใหเกิดความรูสึกในการ
เปนเจาของ จึงดูแลสิ่งที่ทําขึ้นจากการมีสวนรวม สอดคลองกับหยางและตวน (Yang; & Tuan.
1997) ที่ใชการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษในการพัฒนาการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนแลวพบวา
กระบวนการวิจัยทําใหนักเรียนไดยอมรับการเรียนรูแบบรวมมือและมีความสามาถในการเรียน
นอกจากนี้การเรียนรูแบบรวมมือยังชวยใหเกิดการสะทอนความคิดในนักเรียนดวยและผลการวิจัย
ยังสอดคลองกับชุลีกร ยิ้มสุต (2552: 126) ที่พบวาการมีสวนรวมในการวิจัยปฏิบัติการเปนพลังที่
สนับสนุนใหครูเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งความคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
สาเหตุประการหนึ่งของความสําเร็จในการวิจัยไดแก การที่ผูวิจัยไดฝกอบรมความรูเกี่ยวกับ
การแกปญหาอยางสรางสรรคใหกับครู นักเรียนผูเขารวมวิจัย และการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติ
ตอการแกปญหาอยางสรางสรรค ดังจะขออภิปรายตอไปคือ
การฝกอบรมใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรค ทําให
ครูมีแนวคิดที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงมีความมั่นใจในการสะทอน
แนวคิดในการทํางานของตนเอง กลาวคือ เมื่อครูไดฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการแกปญหาอยาง
สรางสรรคและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคแลว ทําใหครูและ
นักเรียนเขาใจแนวคิดนี้มากขึ้น เปนการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการปฏิบัติการเชิงวิพากษที่มี
การสะทอนความคิดที่เปรียบเทียบกับหลักการหรือทฤษฎี สอดคลองกับงานวิจัยของการุณย ประ
ทุม. (2548) ที่ไดใหการบรรยายความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมพยาบาลแบบองครวม หลักพรหมวิหาร 4
และหลักการสนับสนุนทางสังคม เพื่อใหนักศึกษาพยาบาลไดสะทอนภาพการพยาบาลแบบองครวม
ของตนในการวิจัยปฏิบัติการ เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติตอไป และสนับสนุนแนวคิดที่กลาววาใน
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การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษผูวิจัยหลักตองใหแนวคิด ทฤษฎีที่มีอยูแลวไปสูผูรวมวิจัยที่ตองการ
วิพากษ (Grundy. 1988: 358-363) และสนับสนุนกัตตาฟสัน และเบนเนต (Clark. 2008: Online;
citing Gustafson; & Bennett. 1999) ที่ระบุวาปจจัยที่จะทําใหเกิดการสะทอนไดดีคือความรูของผู
สะทอน นอกจากนี้ครูและนักเรียนยังไดฝกทําชุดกิจกรรมการแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งมีลักษณะ
เปนแบบฝกที่เปนขั้นตอน ทําใหครูและนักเรียนไดเรียนรูขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคจาก
การลงมือปฏิบัติจริงจะเห็นไดวา การใหความรูเรื่องการแกปญหาอยางสรางสรรคมีประโยชนตอครู
และนักเรียนคือ ใชเปนพื้นฐานในการสะทอนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนวา ครูและนักเรียน
ไดใชการแกปญหาอยางสรางสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม อยางไร ตรงกับ
หลักการที่มีอยูหรือไม ซึ่งการที่ครูและนักเรียนมีความรูในเรื่องการแกปญหาอยางสรางสรรคจะทํา
ให มี ห ลั ก ยึ ด ในการพั ฒ นาตนเองให มี พ ฤติ ก รรมดั ง กล า วได สนั บ สนุ น เอร ค สตอร ม และอิ ง แมน
(ฉันทนา ภาคบงกช. 2547 อางอิงจาก Erkstorm & Ingman, 1991, online) ที่กลาววา การสงเสริม
ใหบุคคลและสังคมเขาถึงขอมูลขาวสาร จะทําใหมีขอมูลเพียงพอที่จะคิดและตัดสินใจในเรื่องตางๆ
ดวยความมั่นใจ
ผูวิจั ยไดประยุ กตวิ ธีการปรับเปลี่ยนเจตคติที่ดีตอการแกปญหาอยางสรางสรรค
รวมกับการฝกอบรมการแกปญหาอยางสรางสรรค ทําใหครูและนักเรียนมีเจตคติที่ดี เมื่อมี
เจตคติที่ดีสงผลทําใหครูและนักเรียนพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรค กลาวคือ ผูวิจัยใชการฝกอบรมเปนเครื่องมือพัฒนาเจตคติของครูและนักเรียน
ดังคํากลาวที่วา การฝกอบรมมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาเจตคติของผูปฏิบัติงานใหมีกําลังใจ รวมถึงมี
ความคิดสรางสรรค (Pont. 1995: 164-165 อางอิงจาก มะลิ วิมาโน. 2547: 45) ซึ่งการฝกอบรม
ผูวิจัยใชเทคนิคการพัฒนาเจตคติที่ดีตอการแกปญหาอยางสรางสรรคใหกับครูและนักเรียนตามแนว
ทางการพัฒนาเจตคติของแมคไกว (McGuir. 1969: 175-177) ไดแกการใหคําแนะนํา การใหทําตาม
การอภิปรายกลุม และการใชสารชักจูง ซึ่งกิจกรรมในการอบรมไดแก การบรรยายขั้นตอนการ
แกปญหาอยางสรางสรรคโดยนักวิจัย นักเรียนและครูเลาประสบการณแกปญหาของตนเองใหผูอื่น
ฟง รวมถึงการใหแตละกลุมไดบอกผลดีของการใชการแกปญหาอยางสรางสรรคและผลเสียของการ
ไมใชกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค มีการระดมความคิด สรุปประโยชนของการแกปญหาใน
กลุม กิจกรรมเหลานี้ทําใหครูและนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการแกปญหาอยางสรางสรรคในระดับดี
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ซึ่งการที่ครูและนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการแกปญหาอยางสรางสรรค
แสดงใหเห็นโดยครูและนักเรียนรับรูวาการแกปญหาอยางสรางสรรคมีความสําคัญและมีประโยชน
ตอการเรียนการสอนและชีวิตประจําวัน ทําใหนักเรียนและครูชื่นชอบและพึงพอใจตอการแกปญหา
อยางสรางสรรค รวมถึงครูและนักเรียนมีแนวโนมที่จะนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และกระบวนการวิจัย และเมื่อนํามาปรับใชในกิจกรรมการเรียนการสอนก็ประสบความสําเร็จคือ ครู
และนักเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคการเรียนการสอน จึงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน สอดคลองกับมะลิ วิมาโน (2547) ที่ใชการ

195
ฝกอบรมรวมกับการพัฒนาเจตคติ ทําใหเจาหนาที่สาธารณสุขมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อ
ปฏิรูประบบสุขภาพ และทําใหการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมประสบความสําเร็จ ซึ่งการมีเจตคติ
ที่ดีตอการทํางานนั้นสนับสนุนกับหลักทางพระพุทธศาสนาที่ทําใหทํางานประสบผลสําเร็จคือหลัก
อิทธิบาท 4 ซึ่งฉันทนา ภาคบงกช (2547) ระบุวาการวิจัยปฏิบัติการมีความสอดคลองกับหลักอิทธิ
บาท 4 ไดแกฉันทะ คือความชอบ ความพอใจตอสิ่งนั้น (ซึ่งเจตคติที่ดีจะสอดคลองกับหลักฉันทะ
นั่นเอง) วิริยะ คือความเพียรกระทํา ไมยอทอ จิตตะ คือการเอาใจใส จดจอ และวิมังสาคือการ
ไตรตรอง ครุนคิดถึงการกระทํา ดังนั้นครูและนักเรียนที่เขารวมวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษตองมีเจต
คติที่ดีตอการแกปญหาอยางสรางสรรคกอน จึงจะเปนปจจัยใหการวิจัยประสบความสําเร็จ
ตัว แปรสํ าคั ญ อี ก 2 ประการที่ผู วิจั ย ได ปรั บ ใช ใ นกิจ กรรมการวิจั ย ปฏิ บัติ ก ารเชิ ง
วิพากษ ไดแก การสงเสริมใหเกิดการเสริมสรางพลังอํานาจของครูและการสงเสริมการรับรู
ความสามารถของครู ทําใหครูและนักเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค เพื่อใหเกิดความชัดเจนผูวิจัยขอนําเสนอแยกเปนประเด็นดังนี้
กิจกรรมสงเสริมการรับรูความสามารถของครูเปนปจจัยประการหนึ่งที่ทําใหเกิดการ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคกลาวคือ กิจกรรมที่เกิด
จากการวางแนวปฏิบัติรวมกันดานการวิจัยไดแก การนําเสนอแผนการสอนเพื่อขอคําปรึกษาจาก
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม การสนทนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยเหลือกัน
ระหวางครู การดูตัวอยางการสอน การไดรับคําแนะนําและเชิญชวนใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่ อ การแก ป ญ หาอย า งสรา งสรรค จ ากผู เ ชี่ย วชาญ และครูไ ด ส ะท อ นการสอนผ า นข อคํ า ถามที่
กลาวถึงการประสบความสําเร็จและลมเหลว การไดรับรูขอมูลความตองการของนักเรียน การประสบ
ความสํ า เร็ จ จาการสอนและการวิ จั ย รวมถึ ง การที่ ค รู ไ ด นํ า เสนอความสํ า เร็ จ ในที่ ป ระชุ ม ครู ทั้ ง
โรงเรียน โดยกิจกรรมที่กลาวมาดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาการรับรูความสามารถของ
ครู (Teacher perceived self efficacy) โดยเฉพาะการรับรูความสําเร็จจากประสบการณตนเอง
กลาวคือ 1) ครูและนักเรียน สามารถบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรคและ 2) ครูทําวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว สามารถ
พัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนได ความสําเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติถึง 2 อยางจึงทําใหครู
และนักเรียนเห็นประโยชนที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อยางสรางสรรค สนับสนุนแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1999) ที่กลาววาแหลงของการรับรู
ความสามารถของครูประการหนึ่งคือการประสบความสําเร็จจากการกระทําของตนเอง ซึ่งการที่ฝก
ใหบุคคลประสบความสําเร็จจากประสบการณตรง เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนื่องจากได
รับรูความสําเร็จดวยตนเอง (Water, D; et al. 2000: 857-871) สวนกิจกรรมการใหครูไดศึกษา
แบบอยางวิธีการสอนจากผูที่ประสบความสําเร็จในการสอนโดยการบรรยาย และการดูจากคลิป
วีดิโอตัวอยางการสอน ทําใหครูไดเปรียบเทียบตัวอยางกับตนเองและคิดวา ครูมีความสามารถที่จะ
สอนไดเชนเดียวกันกับตัวอยาง ประกอบกับการชักจูงจากหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ผูวิจัย และ
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ผู เ ชี่ ย วชาญที่ป ระสบความสําเร็ จในการสอน จึ งทําใหค รูจัดกิจ กรรมการเรี ยนการสอนเพื่อ การ
แกปญหาอยางสรางสรรคใหกับนักเรียน ซึ่งแบนดูรา (Bandura. 1977) ระบุวาแหลงของการรับรู
ความสามารถของตนเองไดแกการสังเกตจากผูเชี่ยวชาญ และการชักจูงทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับ
รสวลีย อักษรวงศ (2545) ที่พบวาปจจัยที่มีผลตอการสอนทักษะการแกปญหาของครูคือการประสบ
ความสําเร็จและการเห็นเปนแบบอยาง และเทเลอรและคนอื่นๆ (Tayloy; et. Al. 1984 อางอิงจาก
ปรีดา เบญคาร. 2548: 23) ที่พบวาการรับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบ
ยอนกลับกับพฤติกรรมการทํางาน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นสนับสนุนแบนดูรา (วิลาสลักษณ ชัววัลลีย. 2538:
97-98 อางอิงจาก Bandura. 1986) ที่อธิบายวาความรูความสามารถและทักษะสามารถทําใหการ
ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ อาจจะไมเพียงพอ อาจจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนมาแทรกกลาง
ระหว า งการรั บ รู ก ารกระทํ า ขึ้ น อยู กั บ ว า บุ ค คลตั ด สิ น ความสามารถของตนอย า งไร และรั บ รู
ความสามารถของตนมีผลตอแรงจูงใจและการกระทําอยางไร ดังนั้นเมื่อครูมีการรับรูความสามารถ
ของตนเองในระดับสูง ก็จะมีความพยายามในการทํางานที่ยากและประสบความสําเร็จ และแสดง
ความสามารถนั้นๆออกมา (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541: 58) และถาครูมีการรับรูความสามารถใน
ตนเองสู งจะเป ดรั บ ความคิ ด ใหม ๆ และมี ค วามตั้งใจสูง ในการทดลองวิ ธีการสอนใหมๆ เพื่ อให
เหมาะสมกับนักเรียนมากขึ้น (Tschannen-Moran; & Woolfolk Hoy. 2001)
การเสริมสรางพลังอํานาจใหแกครูก็เปนอีกตัวแปรหนึ่งที่ทําใหการพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคประสบความสําเร็จ กลาวคือ ระหวางครูผู
รวมวิจัยสมัครใจเขารวมพฤติกรรมการเรียนการสอน ครูไดรับการมอบหมายจากกลุมสาระการ
เรียนรูใหเปนทีมที่ศึกษาและเผยแพรแนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยครูจะมีอิสระในการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาของตน และไดรับการสนับสนุนในการทําวิจัย อุปกรณ และการฝกอบรม
การแกปญหาอยางสรางสรรค รวมถึงการใหครูผูเขารวมวิจัยมีเวลามากขึ้น โดยลดจํานวนชั่วโมง
การสอนของครูผูรวมวิจัยใหนอยลง และจัดโครงสรางการสอนของครูที่ตองการสอนนักเรียนกลุม
เดิม เพื่อติดตามผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคทั้งของ
ครูและนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังสนับสนุนครูใหนําเสนอความสําเร็จจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคในที่ประชุม การใหคําปรึกษาและแนะนํา และการให
รางวัลจากการนํ าเสนอผลงานวิจัย พฤติกรรมดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดการเสริมสรางพลัง
อํานาจในการทํางาน (Empowerment) เนื่องจากการเสริมพลังอํานาจเปนการทาทายใหคนเปลี่ยน
เจตคติเกี่ยวกับสิ่งตางๆวาเขาสามารถทําไดและกลาหาญพอที่จะทํา โดยปจจัยที่สําคัญคือการมี
อํานาจคิดเปลี่ยนแปลง (เทวี พรหมมินตะ. 2544: 26 อางอิงจาก Zuba. 1999) โดยประวิตร เอ
ราวรรณ (2548: 64 อางอิงจาก Blanchard; Carlos; & Randolph. 1998, Kinlow. 1995: 23-25,
Scott; & Jaffe. 1991: 20-23, Tracy. 1990: 24-26) ระบุวาพฤติกรรมการเสริมสรางพลังอํานาจ
ไดแก 1) การมอบหมายอํานาจหนาที่อยางชัดเจน 2) การใหอิสระในการทํางาน 3) การอบรม
สัมมนา 4) การใหขอมูลยอนกลับ 5) การยกยอง เคารพ และใหแรงจูงใจ การสรางคานิยมรวมกัน 6)
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การสรางทีมงานและสรางการสื่อสาร นอกจากนี้เรียทซุก (เทวี พรหมมินทรตะ. 2544 อางอิงจาก
Reitzug. 1994) ไดจําแนกประเภทและโครงสรางการเสริมพลังอํานาจ 3 ประเภทไดแก 1) การ
สนับสนุน คือ การสรางการวิพากษใหทดลองสิ่งใหม พัฒนาระบบงาน การสรางความรับผิดชอบและ
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง ใหโอกาสปรึกษาหารือกับผูอื่น 2) การอํานวยความสะดวก คือ การ
สนับสนุนใหทํางานไดดี ขจัดอุปสรรคทั้งปวงออกจากความคิด 3) สิ่งที่ทํามีความเปนไปได จาก
แนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจ สอดคลองกับกิจกรรมการเขารวมการวิจัยของครูกลาวคือ การที่
กลุ ม สาระการเรี ย นรู ม อบหมายให ค รู ผู เ ข า ร ว มวิ จั ย ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรค เพื่อเปนแบบอยางในการสอนและพัฒนาวิชาชีพ โดยผูวิจัยและกลุมสาระการเรียนรูให
อบรมสัมมนาเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรค ครูผูเขารวมวิจัยสรางทีมงานขึ้นในกลุมเพื่อ
ปรึกษาหารือกัน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ เปนสิ่งที่ทําใหครูรับรูถึงอํ านาจ ความเปนอิสระ และ ความ
รับผิดชอบเรียนรูและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค นอกจากนั้น
กลุมสาระการเรียนรูยังอํานวยความสะดวกใหครูไดมีเวลาในการพัฒนาการสอนอยางเต็มที่ ครูจะ
รับรูวาตนมีความสําคัญในการพัฒนาการสอน ทั้งนี้หัวหนากลุมการเรียนรูไดติดตามและใหกําลังใจ
ตอครูผูรวมวิจัย โดยมีการสอบถามความกาวหนาของครูและนักเรียนจากครูผูเขารวมวิจัยและจาก
ผูวิจัยเสมอ และครูจะไดรับขอมูลยอนกลับจากหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จากนักวิจัย จากนักเรียน
และจากครูที่เขารวมวิจัยดวยกัน ขณะเดียวกันโครงสรางของการทํางานในกลุมสาระการเรียนรูก็
สงผลตอพฤติกรรมการสอนของครูดวย กลาวคือ ในการวิจัยในชวงแรกได 3 วงรอบก็ปดภาคเรียน
ซึ่งโดยปกติครูที่เขารวมวิจัยจะไมไดสอนนักเรียนกลุมเดิมแลว ในชวงการวางแผนครูผูรวมวิจัย
สะทอนแนวคิดและวางแนวทาง และเสนอหัวหนากลุมสาระการเรียนรู รวมถึงบอกความตองการ
ศึกษาและพัฒนานักเรียนตอไปใหเห็นผลที่เกิดขึ้น กลุมสาระจึงพัฒนาโครงสรางการทํางานเพื่อให
เอื้อตอการพัฒนานักเรียนของครู โดยจัดเวลาการสอนของครูใหนอยลงเพื่อจะไดฝกนักเรียนไดอยาง
เต็มที่ และใหครูผูเขารวมวิจัยสอนนักเรียนกลุมเดิม ครูที่เขารวมวิจัยรับรูแรงเสริมดังกลาว จึงมี
กําลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคตอไป ดังนั้นการเสริม
พลังอํานาจจึงมีความสอดคลองกับการที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
ดั ง ที่ ฉั น ทนา ภาคบงกช (2547) กล า วว า ถ า นํ า การเสริ ม สร า งพลั ง อํ า นาจมาช ว ยในการวิ จั ย
ปฏิบัติการจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากระดับยอยไปสูระดับภูมิภาคได
สรุปไดวาการเปลี่ยนแปลงทางดานภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบัติ
ความสั ม พั น ธ แ ละสั ง คมของครู ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สร า งสรรค เป น ผลมาจากกระบวนการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง วิ พ ากษ การมี ส ว นร ว ม การ
ฝ ก อบรมความรู แ ละพั ฒ นาเจตคติ การเสริ ม สร า งพลั ง อํ า นาจจากหน ว ยงาน และการ
สนับสนุนใหครูเกิดการรับรูความสามารถของตนเองในการสอน ขอความดังกลาวสนับสนุน
เคมมิสและแมกแทกการต (Kemmis; & Mctaggart,. 1988) ที่ระบุวาการวิจัยปฏิบัติการจะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ดานคือ ภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบัติ ความสัมพันธและสังคม
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ทั้งเอกัตตบุคคลและสังคม ซึ่งการุณย ประทุม (2548) ไดนําแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ
มาใชในการพัฒนานักศึกษาก็พบวากระบวนการวิจัยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ดาน เปาหมาย
สุดทายของการวิจัยปฏิบัติการก็คือการเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง (Sumayao, 2542: 7-14) การรับรู
ความสามารถของตนเองของครูจะมีสวนผลักดันใหครูเกิดพฤติกรรม รวมกับการไดรับการเสริมพลัง
อํานาจจึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืนของครู และประวิตร เอราวรรณ (2548: 54 อางอิง
จาก Scott; & Jaffe. 1991) กลาววาการเสริมสรางพลังอํานาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 3 สวน
คือ เจตคติ ความสัมพันธ และโครงสรางองคการ และปรีดา เบ็ญคาร (2548) ยังพบวาการเสริมสราง
พลังอํานาจในการพัฒนาการรับรูความสามารถของครู สามารถทําใหการรับรูความสามารถในการ
ทําวิจัยของครูและทักษะการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได นั่นคือครูจะคิดวาเมื่อครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคและไดรับการสนับสนุน ครูจึงมีความกลาหาญที่จะ
กระทําภายใตอํานาจที่คิดจะเปลี่ยนแปลงผานการวิเคราะหผานการสะทอนความคิด ทําใหครูเกิด
การเปลี่ยนแปลงการสอนได (Elliott. 1991: 9) กระบวนการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทั้ง 3 ดานจึง
ถือเปนการเรียนรูของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีตอนักเรียน ในการวิจัยครูตองเรียนรู
เปนอยางมากเพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับบัสเคนและเอล (Busken; & Earl. 2008) กลาว
วาการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษใชกระบวนการเรียนรูในการปฏิบัติ
การที่นักเรียนพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคดาน
ภาษาและวาทกรรม กิ จ กรรมและการปฏิ บั ติ ความสั ม พั น ธ แ ละสั ง คมนั้ น อาจเกิ ด จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคสอดคลองกับลักษณะของ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรกลาวคือ กิจกรรมการเรียนการสอนเริ่มจาก
การนําเสนอสถานการณ ที่ นัก เรี ยนคุน เคย ครู สรางความทาทายต อการเรี ยนรู ของนัก เรียน ให
นักเรียนไดคิดวิธีการแกปญหาทั้งกลุมและเดี่ยว ใหนักเรียนไดนําเสนอ นักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
และนําสิ่งที่เรียนรูไปใชประโยชนจริง และในการแกปญหานั้น นักเรียนไดจัดการกับความรูสึกของ
ตนเอง ซึ่งสอดคลองกับลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร เมื่อกิจกรรม
สอดคล องกั บ ลัก ษณะของนัก เรีย น ทํา ใหนัก เรี ยนปฏิบัติกิ จ กรรมการเรียนโดยเป นธรรมชาติ ที่
ตอบสนองความตองการเรียนรูของตน จึงทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมใชการแกปญหาอยางสรางสรรค
ในการเรี ย น ดั ง ที่ ว สั น ปุ น ผล (2551: 256-356) พบว า นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตรมีคุณลักษณะจําแนกเปน 7 องคประกอบคือ ความสามารถทางสติปญญาและความใฝรู
ทางวิทยาศาสตร ความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร ความมีเหตุผลและรอบคอบ ความอดทน ความเชื่อมั่นในตนเอง
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคสอดคลองกับลักษณะนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คือ แนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรคประกอบดวยการ
แกป ญหา ความคิ ดสรางสรรค และความคิดวิจารณญาณ ความคิดสามประเภทนี้แสดงออกใน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรไดแก 1) การแกปญหา นักเรียนที่มีความสามารถ
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พิเศษทางวิทยาศาสตรจะมีความสามารถในการใชทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อคิด
วิเคราะหปญหาทางวิทยาศาสตรที่ซับซอน รวมถึงการปรับหรือประยุกตใชวิธีการแกปญหากับ
สถานการณและประเมินผลการแกปญหาของตนเองไดอยางถูกตอง 2) ความคิดสรางสรรค นักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรจะมีการใชจินตนาการ ความคิดริเริ่มที่แปลกใหมและทา
ทาย เพื่ อนํ า เสนอทางเลือ กหรือ วิ ธี ก ารใหมๆ อยา งหลากหลายให กับ ตนเองและผู อื่น และ 3)
ความคิดวิจารณญาณ นักเรียนจะใชเหตุผลในการตัดสินใจทํางาน โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ
ระหวางเหตุและผล การแสวงหาและตรวจสอบขอมูลจากแหลงตางๆ มาสนับสนุนอยางรอบคอบ
ละเอียดถี่ถวนจนเพียงพอตอการตัดสินใจ สามารถที่จะยอมรับคําวิพากษ วิจารณ เพื่อพัฒนางาน
ของตนเองใหดีขึ้นได
การอภิปรายถึงการที่ครูและนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สร า งสรรคแ ม จ ะสิ้ น สุ ด กระบวนการวิ จัย นั้ น นอกจากอธิ บ ายโดยยึด ประสิ ท ธิ ภ าพของการวิ จั ย
ปฏิบัติการเชิงวิพากษ การมีสวนรวม การเสริมพลังอํานาจ การสงเสริมการรับรูความสามารถของ
ตนเองดั ง ที่ ไ ด ก ล า วมาเบื้ อ งต น แล ว ยั ง สามารถอธิ บ ายตามแนวคิ ด กระบวนการยอมรั บ
นวั ตกรรม กล าวคื อ ก อนการวิ จัย ผูเ ขารว มวิจัยไดรั บ การพัฒนาความรูและเจตคติที่ดีต อการ
แกปญหาอยางสรางสรรค โดยการที่ไดรับความรูและการพัฒนาเจตคติพรอมกันจะเปนสิ่งที่ทําใหครู
ยอมรับนวัตกรรมตอไป ซึ่งสอดคลองกับสาโรจน แพงยัง (2536) ที่พบวาปจจัยดานความรู เจตคติ
และแรงจูงใจ จะเปนตัวแปรสงผานความสัมพันธของตัวแปรอื่นไปสูการยอมรับนวัตกรรม ตาม
แนวคิดการยอมรับนวัตกรรมของโรเจอรและชูเมคเกอร (Roger; & Shoemaker. 1971: 22-23,
1983. 163-209) อธิบายวา เมื่อครูไดรับความรูเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยรูจัก
เกี่ยวกับหลักการ และวิธีประยุกตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูและนักเรียนจะเกิดการรับรู
วาแนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรคดีและเหมาะสมตอตนเองอยางไร (Relative advantage) เขา
กับการปฏิบัติงานของตน และเหมาะกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอยางไร (Compatibility) แม
ในชวงแรกๆ ครูและนักเรียนรับรูวาการแกปญหาอยางสรางสรรคยุงยากตอการทําความเขาใจและ
การใช ป ระโยชน (Complexity) แต ค รู ก็ มี ก ารจู ง ใจตนเอง ได รั บ การเสริ ม สร า งพลั ง อํ า นาจและ
สนับสนุนการรับรูความสามารถของตนเอง ไดรับการอบรมชี้แนะ ครูกับนักเรียนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรค เกิดกระบวนการจูงใจ แมจะรับรูถึงความยากและความ
ซับซอน แตอิทธิพลของความไดเปรียบเชิงเทียบ (Relative advantage) และความเขากันไดและเห็น
ประโยชน การมีเจตคติที่ดี นาจะเปนปจจัยลดความรูสึกยุงยากลง จากนั้นครูไดตัดสินใจจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคตามขั้นตอนการวิจัย และพบวาการแกปญหา
อยางสรางสรรคสามารถนําไดทดลองใชได (Trainability) รวมทั้งการที่ครูและนักเรียนสังเกตเห็นผล
การทดลองได (Observability) ว า เมื่ อ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคแลว ครูและนักเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเอง
จึงยอมรับการแกปญหาอยางสรางสรรคและนําไปใชอยางสม่ําเสมอได

200
จากการที่ ผู วิ จั ย ได อ ภิ ป รายผลการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การ
แกปญหาอยางสรางสรรคของครูและนักเรียนนั้น ผูวิจัยสามารถสังเคราะหเปนรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกรณีแนวคิดที่เปนนวัตกรรมดังนี้
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ความยั่งยืน
ปญหา

ปญหา
องคกร
ครู

ยอมรับ
สนองความตองการ
ครู

(ปฏิสัมพันธ) นักเรียน

ปฏิบัติและสังเกต
วางแผนปฏิบัติ
สรางความรูท ี่ชัดเจน
ระดมความคิด
สรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษ

สะทอนแนวคิด

ครู<--------------การปฏิบัติการเชิงวิพากษ------------>นักเรียน

เจตคติ/ฉันทะ

พัฒนา

แนวคิดนวัตกรรม

เปาหมาย/บุคคล
ภาพประกอบ 8 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

มีสวนรวม+ตอบสนองลักษณะการเรียนรู

เสริมสรางพลังอํานาจ+การรับรูความสามารถของตน

องคกร
นักวิจัย
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รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคมี 5 ขั้นตอน
ไดแกขั้นรับรูปญหา ขั้นระดมความคิด ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ และขั้นสรุปและกรองความคิด
สวนกลวิธีที่เลือกใชในการจัดกิจกรรมการสอนในแตละขั้นไดแกการเราความสนใจ การ
ตั้ง เป าหมาย การเน นกระบวนการคิด ระดับสูง เนนการอภิ ป รายและแลกเปลี่ย นเรียนรู
กํากับติดตาม ใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย สอนแบบตั้งคําถาม การใหขอมูลยอนกลับ และ
การบันทึก ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี้
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคสอดคลองกับทฤษฎีการ
สรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) ซึ่งเปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญกับกระบวนการและวิธีการ
เรียนรูของบุคคลในการสรางความรูความเขาใจจากประสบการณ ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง
มีรากฐานมาจากนักจิตวิทยา 2 คน คือไวกอทสกี้ และเพียเจต (ทิศนา แขมณี. 2552: 90) รูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคเนนทักษะการคิดระดับสูง คือ การคิด
แกปญหา ความคิดสรางสรรค และความคิดวิจารณญาณ ซึ่งความคิดระดับสูงนี้เหมาะสมกับการจัด
การศึกษาใหกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งเปนเรื่องจําเปนที่จะตองเริ่มดําเนินการลงสู
ภาคปฏิบัติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. มปป) และรูปแบบที่ผูวิจัยคนพบสามารถ
จัดเขากับกลุมรูปแบบการเรียนการสอนไดหลายกลุมจาก 4 กลุม (อารีย สัณหฉวี. 2540. อางอิงจาก
Joy; & Weil. 1979) คือ 1) กลุมที่เนนปฏิสัมพันธทางสังคม โดยกิจกรรมการเรียนการสอนจะเนน
กิจกรรมกลุม เชน การเสนอความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู 2) กลุมที่เนนการประมวลความรู
และขาวสาร เชน กิจกรรมใหนักเรียนสืบคน วิเคราะหและเลือกใชขอมูล และ 3) กลุมที่เนนเอกัตต
บุคคล คือมีกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดใชความคิดของตนเอง และตอบสนองตอความเปนนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคนี้ มีสวนคลายกับแนว
การสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่มีหลากรูปแบบ (June. 1982) เชน แนวการสอนของบลูม
และคราธโวล ที่เนนการเรียนรูดานพุทธิพิสัยและจิตตพิสัย แนวความคิดของกิลฟอรดที่เนนเรื่องของ
โครงสรางทางปญญา และแนวการสอนที่เนนการแกปญหาอยางสรางสรรคโดยตรงของปารน ซึ่ง
แนวการสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั้ง 3 แนวนี้มีเนนกระบวนการคิดระดับสูง เนนการคิด
สรางสรรค และเนนการคิดอเนกนัย และรูปแบบการเรียนการสอนมีจุดประสงคใหนักเรียนมีทักษะ
การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค เ ช น เดี ย วกั น กั บ รู ป แบบการเรี ย นการสอนการแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรคของปารน คือประกอบดวยกิจกรรมการรับรูปญหา คิดวิธีการแกปญหา การวางแผน ซึ่ง
รูปแบบของปารนจะเนนกระบวนการสรางแผนการแกปญหาที่ชัดเจนมาก สวนรูปแบบการเรียนการ
สอนของผูวิจัยนั้น จะเพิ่มประเด็นการจัดการกับความรูสึกและการกํากับตนเองของนักเรียนขณะ
แกปญหา รวมถึงการสรุปเนื้อหาและกระบวนการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนดวย
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคคลายกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยเปรียบเทียบใหเห็นแนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรคกับกิจกรรมการ

203
เรียนการสอนวิทยาศาสตรที่รูจักดีไดแก การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้นหรือ 5E (Bybee.
1997) รวมถึงรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นหรือ 7E (Eisenkraft. 2003: 57-59)
กลาวคือ รูปแบบการสอนแบบ 5E นั้นเริ่มจากการรับรูปญหา และสรางความสนใจของนักเรียนที่มี
ตอปญหา และรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคในขั้นแรกมี
วัตถุประสงคเดียวกันคือการระบุปญหา แตสวนที่ตางจากการสอนแบบ 5E คือ ความเดนชัดของ
กระบวนการวางแผนซึ่ งเปนลักษณะเดนของรู ปแบบเชนเดียวกับแนวคิดของปารน นอกจากนี้
รูปแบบกิจกรรมที่คนพบยังใหนักเรียนมีการคิดที่เหมาะสมตอปญหาดวย ในขั้นตอนการสอนตอไป
การสอนแบบ 5E และ 7E จะสอนใหนักเรียนไดคนควาและลงมือปฏิบัติตามสมมุติฐานที่ตั้งไว สวน
รู ป แบบที่ ค น พบจะเน น การสร า งแผนการปฏิ บั ติ เ พื่ อ นํ า ไปแก ป ญ หามี ก ารคาดผลกระทบ การ
วางแผน การอภิปราย สวนขั้นตอนการปฏิบัติการแกปญหานั้น รูปแบบที่คนพบจะเนนการกํากับ
ตนเอง และการใหกําลังใจตนเองในการแกปญหาดวย และจะสรุปและกรองความคิดของนักเรียนทั้ง
เนื้อหาและกระบวนการแกปญหา ซึ่งมีสวนที่คลายกับขั้นอธิบายขอคนพบ ขั้นขยายความรู และขั้น
ประเมินในการสอนแบบ 7E ที่รูปแบบของปารนไมปรากฏแนวคิดนี้ ดังการเปรียบเทียบวิธีการสอน
ตอไปนี้
ตาราง 7 การเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นกับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่คนพบในการวิจัย
ปารน
5E
(อารีย สัณหฉวี. 2540)
(Bybee. 1997)
ขั้นรับรูปญหา (ทบทวน หาขอมูล (ศึกษา
Engagement (การ
ความรูเดิม ศึกษา
สถานการณปญหา)
ซักถามปญหา การ
สถานการณ สราง
ทบทวนความรูเดิม
ความคิดที่เหมาะสม
การกําหนดกิจกรรมที่
ตอปญหา ระบุปญหา
จะเกิดขึ้นในการเรียน
วางเปาหมายในการ
การสอนและ
แกปญหา)
เปาหมาย)
ขั้นระดมความคิด (คิด แสวงหาแนวคิด (คิดให
เดี่ยว ระดมความคิด) ไดมากที่สุด นําเสนอ)
แสวงหาคําตอบ (ใช
เกณฑในการเลือกวิธี
แกปญหา)
รูปแบบที่คนพบ

7E
(Eisenkraft. 2003)
Elicitation (ตรวจสอบ
ความรูเดิม)
Engagement (เรา
ความสนใจ)
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ตาราง 7 (ตอ)
รูปแบบที่คนพบ

ปารน
(อารีย สัณหฉวี. 2540)

ขั้นวางแผน (สรางแผน

แสวงหาการยอมรับ

บนเงื่อนไข และ
ทรัพยากร)
ขั้นปฏิบัติ (ปฏิบัติ
กํากับตนเอง
แกปญหาเฉพาะหนา
จัดการความรูสึกขณะ
แกปญหา เสริมแรง
ตนเอง)

(สรางแผนการ
แกปญหา)

ขั้นสรุปและกรอง
ความคิด (สรุป อธิบาย

เนื้อหา กระบวนการ
เชื่อมโยงความรูกับ
ชีวติ ประจําวัน กรอง
ความคิด เสนอแนะตอ
การแกปญหาและ
เนื้อหา

5E
(Bybee. 1997)

Exploration (การ

7E
(Eisenkraft. 2003)

Exploration (สํารวจ

ทดลอง การสํารวจ
การสืบคนดวยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร
รวมทั้งเทคนิคและ
ความรูทางการปฏิบัต)ิ
Explanation (การเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการ
อานและนําขอมูลมา
อภิปราย)

และคนหา การ
วางแผนกําหนดแนว
ทางการสํารวจ
ตรวจสอบ
ตั้งสมมติฐาน)
Explanation (อธิบาย
นําขอมูล ขอสนเทศที่
ไดมาวิเคราะห แปลผล
สรุปผลและนําเสนอผล
Elaboration/Expansion ที่ไดในรูปตางๆ)
(การอภิปรายภายใน Expansion/Elaboration
กลุมของตนเองเพื่อลง (ขยายความคิด นํา
ขอสรุป ปรับ
ความรูที่สรางขึ้นไป
แนวความคิดหลัก)
เชื่อมโยงกับความรู
Evaluation
เดิม หรือแนวความคิด
(ประเมินผลดวย
ที่ไดคนควาเพิ่มเติม)
ตนเอง)
Evaluation
(ประเมินผล)
Extension (นําความรู
ไปใช)

สวนกลวิธีที่ใชในการจัดกิจกรรมการสอนไดแกการเราความสนใจ การตั้งเปาหมาย การเนน
กระบวนการคิดระดับสูง เนนการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู กํากับติดตาม ใชแหลงขอมูลที่
หลากหลาย สอนแบบตั้งคําถาม การใหขอมูลยอนกลับ และการบันทึก เมื่อพิจารณากิจกรรมเหลานี้
ไมแตกตางจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียนปกติ สอดคลองกับจูนที่ระบุ (อารีย
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สัณหฉวี. 2540:3-5) การจัดการศึกษาใหกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไมไดแตกตางจากการ
จัดการศึกษาใหกับนักเรียนปกติ แตจะใชการปรับเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์และ
สภาพแวดลอมทางการเรียน และนอกจากนี้จะตองมีหลักสูตรเฉพาะสําหรับนักเรียนกลุมนี้ (บุญ
เทียม ศิริปญญา. มปป) และสอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551: บทสรุป
ผูบริหาร) ที่กลาววาการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตองปรับวิธีจัดการเรียน
การสอน ซึ่งการปรับระบบการเรียนการสอนนั้นจะตองใชคําถามที่ตองคิดระดับสูง โดยคําถามตอง
เปนคําถามที่แสดงความคิดเห็นหรือคําถามปลายเปด ฝกการใชเหตุผลและสงเสริมการคนพบการ
เรียนรูดวยตนเอง ใหนักเรียนมีอิสระในการคิดเรื่องที่สนใจ คนควา เนนปฏิสัมพันธะหวางกลุมและใช
สถานการณจําลอง นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนการสอนยังสอดคลองกับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรคือ นักเรียนมีความสามารถทางสติปญญาและความใฝรูทางวิทยาศาสตร
สามารถแกปญหาทางวิทยาศาสตร มีความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ความมีเหตุผลและรอบคอบ ความอดทน และความเชื่อมั่นในตนเอง (วสัน ปุนผล. 2551: 256-356)
ซึ่งการเราความสนใจของนักเรียนจะตอบสนองตอการใฝรูทางวิทยาศาสตร รวมถึงรูปแบบเนนการ
ใหนักเรียนไดตั้งเปาหมายในการเรียนรู สอดคลองกับคูเปอร และคนอื่นๆ (Cooper; et al. 2004:
163) ที่ระบุวานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตองการทาทายการเรียนรู นอกจากนี้ยังกลาววา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจะรับรูความลมเหลวไดเร็ว และการจัดบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อ
ตอการเรียนใหนักเรียนรูสึกปลอดภัย แมจะลมเหลวในการเรียนแตดวยบรรยากาศที่เปนมิตร ทําให
ผอนคลายความวิตกกังวลได สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (มปป) ที่
ระบุวาการจัดบรรยากาศในหองเรียนเปนอิสระ สนุกสนาน เปดโอกาสใหแสดงความสามารถเต็มที่
อบอุนปลอดภัย เปนกันเอง ซึ่งจะสงผลใหเด็กอยากเรียนรูสิ่งใหม อยากคิด อยากทํากลาคิด กลาทํา
กลาแสดงออก สนับสนุนคํากลาวที่วา การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
จะตองมีการปรับสภาพแวดลอมการเรียนรู (Maker. 1982; Blueman.2002: 48 Citing Davis; &
Tomas. 1989) ที่นักเรียนจะรูสึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็น สงเสริมความขี้เลนของนักเรียน
(Maker. 1982 Citing Parnes. 1976)
การสรางคําถามและการคิดระดับสูงนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติกลาววา
การใชคําถามยั่วยุและการกระตุนใหตอบ จะชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็ก รวมถึงทักษะ
การคนควาขอมูล การตั้งคําถามของครูควรเปนคําถามแบบปลายเปด ยั่วยุและเราความรูสึกนึกคิด
ของนักเรียน นอกจากนี้การสงเสริมการคิดวิจารณญาณญาณก็สามารถสงเสริมความคิดสรางสรรค
ได ซึ่งกลวิธีที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือการเนนกระบวนการคิดระดับสูง ซึ่งไมเพียงแตการคิดแกปญหา
ความคิดสรางสรรค และความคิดวิจารณญาณเทานั้นแตครูอาจจะสงเสริมการคิดแบบอื่นดวยเชน
ความคิดแบบอภิปญญา (Meta cognition) หรือ การคิดแบบญาณปญญา (Intuitive Thinking) ดวย
(อุษณีย โพธิสุข. 2542) สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่
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กลาวถึงกันมากที่สุดเชนความคิดเห็นระดับสูงหรือความคิดที่มีประสิทธิภาพ (ดุษฎี บริพัตร ณ
อยุธยา, 2531)

ขอเสนอแนะ
1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สถานศึ ก ษาต อ งส ง เสริ ม นโยบายการสร า งเครื อ ข า ยทางวิ ช าการของครู เ พื่ อ
ความสํ า เร็ จ ในการนํ า รู ป แบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ไ ป
พั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนของครู คื อ เครื อ ข า ยระดั บ กลุ ม สาระการเรี ย นรู ที่
ประกอบดวย 1) กลุมบุคคลไดแก ครู นักเรียน นักวิจัย 2) ใหมีการสรางความสัมพันธในรูปแบบทั้ง
เครือขายที่เปนทางการ เชนการมอบหมายงาน ตั้งทีมการทํางาน และเครือขายที่ไมเปนทางการเชน
การจัดกิจกรรมใหครูไดพบปะสังสรรคกัน 3) มีศูนยกลางของเครือขายโดยอาจจะใหครูที่เขารวมวิจัย
และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนแกนนําในการสรางเครือขาย 4) ใหมีการเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค รวมถึงการ
ขยายเครือขายไปสูโรงเรียนในกลุมเดียวกัน
2) ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
2.1 สถานศึกษาควรนํารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยาง
สรางสรรคไปปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในฐานะที่เปนเครื่องมือของพันธกิจวาดวย
การสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะการคิด การแกปญหา การแสวงหาความรู และการนําไปปฏิบัติจริง
เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคจะทําใหโรงเรียนบรรลุ
พันธกิจที่ตั้งไวได คือสามารถทําใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค รวมถึงการ
สืบคนขอมูลเพื่อใหใชการแกปญหาโดยที่เนนการปฏิบัติจริง และจะชวยสงเสริมพัฒนาทักษะการ
แกปญหาตามคําแนะนําของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่ระบุวา
นักเรียนควรไดรับการพัฒนาการแกปญหา
2.2 สถานศึ ก ษาควรกํ า หนดให ค รู ที่ เ ข า ร ว มวิ จั ย เป น แกนนํ า เผยแพร อ งค ค วามรู
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคใหกับครูในกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร และในโรงเรียน ตลอดจนสงเสริมใหมีการพัฒนา และวิจัยรูปแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค เพื่อจะไดสนองตอบตอพันธกิจของโรงเรียนวา
ด ว ยการส งเสริ ม และพั ฒ นาบุค ลากรให มีค วามรู ค วามชํ า นาญในการจัด การเรีย นการสอน การ
คนควาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
2.3 สําหรับสถานศึกษา เพื่อความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามพันธกิจ วาดวย
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ เพื่อความเปนครูมืออาชีพ สถานศึกษาควร
นํารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไปใช โดยตองใหแนวคิด
และปรับเปลี่ยนเจตคติกอนการพัฒนา เนนความรวมมือจากกลุมสาระการเรียนรู สถานศึกษา ครู

207
และนักเรียน โดยสรางใหครูไดรับรูความสามารถของตนเองในการรับนวัตกรรม และการเสริมสราง
พลังอํานาจใหแกครู
2.4 สถานศึกษาควรมีการนํารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหา
อย า งสร า งสรรค แ ละรู ป แบบการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนของครู ไ ป
เผยแพรและพัฒนาในโรงเรียนอื่นๆ ซึ่งควรมีครูที่สามารถใหคําปรึกษาแกครูผูที่เขารวมพัฒนา
อาจจะใชนักวิจัยหรือครูที่เขารวมการวิจัยเปนแกนนําในการเปนผูเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาใหความรู
ใหคําแนะนําแกครูจากโรงเรียนตางๆ เพื่อสรางแกนนําการพัฒนาในแตละโรงเรียน และหนวยงาน
ตนสังกัดอาจจะตองมีการติดตาม รั บฟงและใหคํ าปรึกษา พรอมทั้งเอื้ออํานวยครูแกนนําแตล ะ
โรงเรียนใหทํางานเพื่อใหเกิดเครือขายพัฒนาวิชาการอยางแทจริง
2.5 สํ า หรั บ แกนนํ า หรื อ นั ก วิ จั ย ผู ที่ จ ะนํ า รู ป แบบการพั ฒ นาครู รู ป แบบการพั ฒ นา
พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไปปรับใช ระหวางการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษ
จะตองใหเวลาแกครูในการกรองความคิดและสะทอนผล นักวิจัยหรือแกนนําตองไมไปครอบงํา
ความคิดของครู เพื่อใหครูมีอิสระในแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ ขั้นตอนการสรางความรูที่ชัดเจน
รวมกัน ตองมีการถามทวนทฤษฎีบทเชิงวิพากษของครูแตละคนวาเปนอยางไร ใหครูไดอธิบาย
ความคิดของตนใหกลุมฟง เพื่อครูและนักวิจัยจะไดรูวา ความคิดเมื่อผานการปฏิบัติการเชิงวิพากษ
แลวมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
2.6 สําหรับนักวิจัยหรือแกนนําการพัฒนาครู อาจจะใชวิธีสรางความรูสึกของครูวา สิ่ง
ที่ครูกําลังพัฒนามีประโยชน สอดคลองกับชีวิตประจําวันของครูอยางไร ไมวาจะเปนเรื่องงานหรือ
กิจกรรมการเรียนการสอน และตองแสดงใหค รูเห็นวาสังคมใหความสําคั ญกับสิ่งที่กําลังพัฒนา
อยางไร ซึ่งอาจจะนําเสนอขาว เหตุการณ หรือตัวอยางความสําเร็จจากกิจกรรมเหลานั้น
2.7 นักวิจัยจะตองสรางความรูสึกปลอดภัยในการสะทอนความคิดและปฏิบัติการเชิง
วิพากษ โดยใหครูรับรูวาสิ่งที่สะทอนจะเปนการทํางานของครูโดยไมมีผลกระทบตองานอื่น และที่
สําคัญตองแสดงใหเห็นวาความคิดที่ครูเสนอและวิพากษออกมานั้นไดรับการตอบสนองจากองคการ
หรือโรงเรียนในการสานตอใหเปนรูปธรรมและประสบความสําเร็จ
2.8 สําหรับครู เนื่องจากการแกปญหาอยางสรางสรรคเปนการใชความคิดรวมกัน
ระหวางความคิดสรางสรรค ความคิดวิจารณญาณ และการแกปญหา ครูควรฝกความคิดเหลานี้ให
นั ก เรี ย นแบบแยกย อ ยก อ นที่ จ ะนํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การ
แกปญหาอยางสรางสรรคอีกครั้ง จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูได แตอยางไรก็ตามครูยังคง
ตองฝกความคิดแยกยอยแตละประเภทใหนักเรียนแมในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวย
2.9 สํ า หรั บ ครู กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่อ การแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค เ น น
กระบวนการมากกวาเนื้อหา ซึ่งครูอาจจะใชเวลามากในการปลูกฝงใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ
และทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค ครูตองมีความอดทนที่จะใหนักเรียนไดกลั่นกรองและตก
ผลึกความคิดของนักเรียน ซึ่งนอกจากครูตองมีความอดทนแลว ในการนํามาปรับใชกับกิจกรรมการ
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เรียนการสอนในระยะแรก ครูอาจจะนําไปใชในการสอนยังไมเนนเนื้อหามากเพื่อใหนักเรียนได
เรียนรูกระบวนการอยางเต็มที่ เชน การทดลอง เมื่อนักเรียนมีความรูความเขาใจและทักษะการ
แก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค แล ว การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนจะเป น ไปอย า งอั ต โนมั ติ แ ละ
นักเรียนจะนําไปใชในชีวิตประจําวันได
2.10 ครูควรสรางบรรยากาศที่เอื้อตอกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน ครูควรเราความ
สนใจนักเรียนใหสนใจตอสถานการณที่เปนปญหาวา เกี่ยวของกับนักเรียนอยางไร นักเรียนจะเรียนรู
ไดมากขึ้นเมื่อครูทาทายความสามารถและศักยภาพของนักเรียน และครูอาจจัดกิจกรรมโดยสราง
การแขงขันที่อยูภายใตขอตกลงทางสังคม นอกจากนี้ครูยังตองใชคําถามกับนักเรียนใหมากที่สุด
เพื่อกระตุนใหนักเรียนคิด โดยคําถามนั้นควรปนคําถามระดับสูง คือคําถามที่ใหนักเรียนไดวิเคราะห
สังเคราะห ประเมิน หรือแสดงความคิดเห็น แตยังตองมีคําถามระดับพื้นฐานบางในกรณีตวจสอบ
ความเขาใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู ทายที่สุดครูควรปลูกฝงใหนักเรียนทาทายการเรียนรูดวย
ตนเอง รวมถึงการตั้งคําถามตอการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีเปาหมาย
และรับรูวาเปาหมายนั้นเปนของตนเอง โดยที่ครูจะเปนผูมีบทบาทแนะนํา ติดตามใหนักเรียนไปถึง
เปาหมายของตน ประการสํ าคัญอี กอยางคือการที่ค รูจะต องใหขอมูล ยอนกลับ แกนักเรียน เพื่อ
นักเรียนจะทราบผลการเรียนรูของตนวามีความเขาใจและเรียนรูในระดับใด เพื่อความมั่นใจในการ
เรี ย นรู ข องนั ก เรี ย น โดยข อ มู ล ย อ นกลั บ ที่ มี ต อ นั ก เรี ย นนั้ น จะต อ งประกอบด ว ยข อ มู ล ในเรื่ อ ง
เนื้อหาวิชาที่เรียน และกระบวนการเรียนรูหรือวิธีการแกปญหาของนักเรียนไปพรอมกัน จะทําให
การเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
3.1 เนื่องการการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ใชกับกลุมเปาหมายที่มีบริบท
เฉพาะและทําในโรงเรียนเดียว อาจจะมีการวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรคของครูและนักเรียนในบริบทอื่นๆ เชนโรงเรียนในกลุมโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย หรือในโรงเรียนที่ไมไดมีวัตถุประสงคที่สงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น อันจะทําใหรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความนาเชื่อถือ
ตอไป
3.2 ควรมี การศึ กษาตอไปถึงวิธีการพัฒนาและปจจั ยที่ทํา ให ครูเ กิ ดวิ พากษ แ นวคิด
ทฤษฎีไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะความสามารถในการวิพากษของครูและนักเรียนเปนสิ่งสําคัญที่
ทําใหการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษประสบความสําเร็จ
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ตัวอยางประเด็นการสัมภาษณสําหรับการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษการสอนการแกปญหา
อยางสรางสรรคของครู
1. หลังจากที่ทานไดเรียนรูเกีย่ วกับการสอนการแกปญหาอยางสรางสรรคแลว
1.1 ทานคิดวาทฤษฎีนี้สามารถทําใหนักเรียนแกปญหาไดหรือไม อยางไร
1.2 ทฤษฎีนี้มีจุดเดน จุดดอยอยางไร
1.3การสอนดังกลาวเกี่ยวของกับสังคม และจริยธรรมอยางไร (ทําไมตองสอนการ
แกปญหาอยางสรางสรรค)
1.4 ทานคิดเห็นอยางไรกับขั้นตอนของการแกปญหาอยางสรางสรรค
ขั้นตอน
ความคิดเห็น
ขอแนะนํา
การเห็ น ความสํ า คั ญ ของ
ปญหา
การสํารวจขอมูล
การะบุปญหา
การคิดวิธีการแกปญหา
การเลือกวิธีการแกปญหา
การคาดการณผลกระทบ
การประเมินงาน
การออกแบบกระบวนการ
การลงมือปฏิบัติ
การเผชิญปญหา
2. ชวยยกตัวอยางของทานที่ไดสอนโดยใชกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคสัก 1
ตัวอยางวา
2.1 ทานเตรียมการสอนอยางไร
2.2 กิจกรรมการสอนเปนอยางไร
• วันที่ - วันที่เกิดเหตุการณ
• รายละเอียดเหตุการณ (สถานที่ที่เกิดเหตุการณ เงื่อนไขที่ทําให
เหตุการณ พฤติกรรมที่แสดงออก บุคคลที่เกี่ยวของ)
• ประสบความสําเร็จหรือไม ทราบไดอยางไร
• ความคิดเห็นตอสถานการณ และคําแนะนํา
2.4 ทานเคยคุยกับครูคนอื่นถึงเรื่องการแกปญหาของนักเรียนหรือไม อยางไร
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3. ถาทานจะสอนใหนักเรียนมีทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค ทานจะปรับใชกบั การเรียน
การสอนปกติอยางไร
3.1 แผนการสอน
3.2 การจัดกิจกรรมรู
ขั้นการแกปญหาอยางสรางสรรค/
วิธีการสอน
วัตถุประสงค
บงชี้สถานการณที่ตองการพัฒนาในมุมมองของ
ตนและผูอื่น
มีความคิดที่เหมาะสมตอปญหา
สํารวจและรวมรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา
ระบุปญหาที่แทจริงที่ตองการแกไข
คิดวิธีการแกปญหา
ประเมินวิธีการแกปญหา
ปจจัยสนับสนุน อุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
แก ป ญ หา รวมถึ ง ทรั พ ยากรที่ ต อ งใช ใ นการ
แกปญหา
วางแนวทางและระบุท รัพยากรที่ ตองใชจริงใน
การแกปญหา
วางแผนการแก ป ญ หา เครื่ อ งมื อ และการ
มอบหมายงาน/กิจกรรมในการแกปญหา
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว สะทอนผล และพัฒนา
วิธีการแกปญหา
จั ด การควบคุ ม ตนเอง ประเมิ น และเสริ ม แรง
ตนเองระหวางการแกปญหา
3.3 การวัดและประเมินผล (เนื้อหา/วิธีการแกปญหา)
3.4 สื่อและแหลงเรียนรู
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ตัวอยางประเด็นการสัมภาษณสําหรับการสรางทฤษฎีบทเชิงวิพากษการเรียนรูเพื่อการ
แกปญหาอยางสรางสรรคของครูของนักเรียน
1. หลังจากที่ไดเรียนรูเกี่ยวกับการการแกปญหาอยางสรางสรรคแลว
1.1 ถานักเรียนทําตามขั้นตอนแลว จะสามารถแกปญหาไดหรือไม อยางไร
1.2 ทฤษฎีนี้มีจุดเดน จุดดอยอยางไร
1.3 การแกปญหาอางสรางสรรค ตามกระบวนการนี้เปนประโยชนตอตนเองและ
สังคมอยางไร
1.4 ทานคิดเห็นอยางไรกับขั้นตอนของการแกปญหาอยางสรางสรรค
ขั้นตอน
ความคิดเห็น
ขอแนะนํา
การเห็ น ความสํ า คั ญ ของ
ปญหา
การสํารวจขอมูล
การะบุปญหา
การคิดวิธีการแกปญหา
การเลือกวิธีการแกปญหา
การคาดการณผลกระทบ
การประเมินงาน
การออกแบบกระบวนการ
การลงมือปฏิบัติ
การเผชิญปญหา
2. ชวยยกตัวอยางของครูที่สอนโดยใชกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคสัก 1 ตัวอยางวา
2.1 กิจกรรมการสอนเปนอยางไร
• วันที่ - วันที่เกิดเหตุการณ
• รายละเอียดเหตุการณ (สถานที่ที่เกิดเหตุการณ เงื่อนไขที่ทําให
เหตุการณ พฤติกรรมที่แสดงออก บุคคลที่เกี่ยวของ)
• ประสบความสําเร็จหรือไม ทราบไดอยางไร
• นักเรียนชอบหรือไม เพราะอะไร
2.4 นักเรียนเคยคุยกับคนอื่นๆ เรื่องวิธีการแกปญหาตางๆหรือไม
3. ถาทานจะสอนใหนักเรียนมีทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค ครูจะตองทําอยางไร
3.1 แนวการสอนของครู
3.2 การจัดกิจกรรมรู
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ขั้นการแกปญหาอยางสรางสรรค/
วัตถุประสงค
บงชี้สถานการณที่ตองการพัฒนาในมุมมองของ
ตนและผูอื่น
มีความคิดที่เหมาะสมตอปญหา
สํารวจและรวมรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา
ระบุปญหาที่แทจริงที่ตองการแกไข
คิดวิธีการแกปญหา
ประเมินวิธีการแกปญหา
ปจจัยสนับสนุน อุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
แก ป ญ หา รวมถึ ง ทรั พ ยากรที่ ต อ งใช ใ นการ
แกปญหา
วางแนวทางและระบุท รัพยากรที่ ตองใชจริงใน
การแกปญหา
วางแผนการแก ป ญ หา เครื่ อ งมื อ และการ
มอบหมายงาน/กิจกรรมในการแกปญหา
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว สะทอนผล และพัฒนา
วิธีการแกปญหา
จั ด การควบคุ ม ตนเอง ประเมิ น และเสริ ม แรง
ตนเองระหวางการแกปญหา
3.3 การวัดและประเมินผล
3.4 สื่อและแหลงเรียนรู

วิธีการสอน
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ตัวอยางประเด็นการสัมภาษณการสอนการแกปญ หาอยางสรางสรรคหลัง การสอนของ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวย CPS ที่ผานมาของครูและนักเรียนที่เขารวมวิจัยเปน
อยางไร
1.1 ลักษณะแผนการสอนเปนอยางไร รูปแบบใด
1.2 กิจกรรมการสอนเปนอยางไร
• แนวทางการจัดกิจกรรม
• ประสบความสําเร็จหรือไม ทราบไดอยางไร
• ขอเสนอแนะตอกิจกรรมการจัดการเรียนรูและคําแนะนํา
2. ถากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียนใหมี
ทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรคในวงรอบการวิจัยตอไป จะมีแนวทางอยางไร
2.1 แผนการสอน
2.2 การจัดกิจกรรมรู
2.3 การวัดและประเมินผล
2.4 สื่อและแหลงเรียนรู
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางเครือ่ งมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลเชิงปริมาณ
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แบบวัดพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรค
คําชี้แจง ใหระบุพฤติกรรมการสอนของทาน โดยใหวงกลมรอบระดับการสอนของทานที่ตรงกับ
ความเปนจริงมากที่สุด(ปญหา หมายรวมถึงจุดมุงหมายของนักเรียนในการสอนแตละครั้ง)
กระบวนการ
ระดับ
พฤติกรรมการสอน
1.การเขาถึง วัตถุประสงค: บงชี้สถานการณที่ตองการพัฒนาในมุมมองของตนและผูอื่น
ปญหา: เห็น ระดับ 1
นําเสนอสถานการณที่เปนปญหา ใชคําถามเพื่อใหนักเรียนอธิบาย
ความสําคัญของปญหาปญหา
ความสําคัญ
นําเสนอสถานการณที่เปนปญหา ใหนักเรียนอธิบายความสําคัญและ
ระดับ 2
ผลกระทบของปญหาที่มีตอ ตนเองและผูอ ื่น
นําเสนอสถานการณที่เปนปญหา ใหนักเรียนอธิบายความสําคัญและ
ระดับ 3
ผลกระทบของปญหาที่มีตอ ตนเองและผูอ ื่น และใหขอมูลยอนกลับตอ
การแสดงความคิดเห็นของนักเรียน
1.การเขาถึง วัตถุประสงค: มีความคิดทีเ่ หมาะสมตอปญหา
ปญหา: เห็น ระดับ 1
ถามนักเรียนถึงบุคคลที่จะประสบปญหาเชนเดียวกับตนเอง
ความสําคัญ
ถามนักเรียนถึงบุคคลที่จะประสบปญหาเชนเดียวกับตนเอง รวมทั้ง
ระดับ 2
คาดการณความรูสึกและวิธกี ารแกปญหาของบุคคลนั้น
ถามนักเรียนถึงบุคคลที่จะประสบปญหาเชนเดียวกับตนเอง รวมทั้ง
ระดับ 3
คาดการณความรูสึกและวิธกี ารแกปญหาของบุคคลนั้น และใหนักเรียน
ประมาณระยะเวลาในการแกปญหา
1.การเขาถึง วัตถุประสงค: สํารวจและรวมรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา
ปญหา: การ ระดับ 1
ใหนักเรียนอธิบายลักษณะของปญหา พรอมทั้งระบุขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาที่ตองการทราบ
สํารวจขอมูล
ใหนักเรียนอธิบายลักษณะของปญหา พรอมทั้งระบุขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับ 2
ปญหาที่ตองการทราบ บอกแหลงขอมูลและ สอนใหนักเรียนทําการ
สืบคนขอมูล
ใหนักเรียนอธิบายลักษณะของปญหา พรอมทั้งระบุขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับ 3
ปญหาที่ตองการทราบ บอกแหลงขอมูลและ สอนใหนักเรียนทําการ
สืบคนขอมูล ใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการสืบคนขอมูลของนักเรียน
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กระบวนการ
ระดับ
พฤติกรรมการสอน
1.การเขาถึง วัตถุประสงค: ระบุปญหาทีแ่ ทจริงที่ตองการแกไข
ปญหา: การ ระดับ 1
ใหนักเรียนบอกปญหาที่แทจริงที่ตองการแกไข และใหระบุสาเหตุของ
ปญหา
ระบุปญหา
ระดับ 2

2. การคิด
วิธีการ
แกปญหา

ใหนักเรียนบอกปญหาที่แทจริงที่ตองการแกไข และใหระบุสาเหตุของ
ปญหา สอนใหนักเรียนเขียนแผนภูมิการเกิดปญหา และรายละเอียด
ของการเกิดและเหตุผลของการเลือกปญหา
ใหนักเรียนบอกปญหาที่แทจริงที่ตองการแกไข และใหระบุสาเหตุของ
ระดับ 3
ปญหา สอนใหนักเรียนเขียนแผนภูมิการเกิดปญหา และรายละเอียด
ของการเกิดและเหตุผลของการเลือกปญหา สอนและใหนักเรียน
ตั้งเปาหมายหมายการแกปญหา
วัตถุประสงค: คิดวิธีการแกปญหา
สอนการคิดสรางสรรคใหกับนักเรียน และใหนักเรียนระดมสมองคิด
ระดับ 1
วิธีการแกปญหา
ระดับ 2

3. การเลือก
และ
เตรียมการ:
การเลือก
วิธีการ
แกปญหา

สอนการคิดสรางสรรคใหกับนักเรียน ใหนักเรียนระดมสมองคิดวิธีการ
แกปญหา ใหนักเรียนบันทึกวิธีการแกปญ
 หาของเพื่อนในกลุม
สอนการคิดสรางสรรคใหกับนักเรียน ใหนักเรียนระดมสมองคิดวิธีการ
ระดับ 3
แกปญหา ใหนักเรียนบันทึกวิธีการแกปญ
 หาของเพื่อนในกลุม ให
นักเรียนลองปรับปรุงวิธีการแกปญหาของตนจากการฟงเพื่อนในกลุม
วัตถุประสงค: ประเมินวิธีการแกปญหา
สอนใหนักเรียนเลือกเกณฑการประเมินวิธีการแกปญหา และให
ระดับ 1
นักเรียนเลือกวิธีแกปญหา
ระดับ 2

ระดับ 3

สอนใหนักเรียนเลือกเกณฑการประเมินวิธีการแกปญหา ถาม
รายละเอียดและความสําคัญของเกณฑการประเมินวิธีการแกปญหา
และใหนักเรียนเลือกวิธีแกปญหา ถามเหตุผลของการเลือกวิธีการ
แกปญหา
สอนใหนักเรียนเลือกเกณฑการประเมินวิธีการแกปญหา ถาม
รายละเอียดและความสําคัญของเกณฑการประเมินวิธีการแกปญหาและ
ใหนักเรียนเลือกวิธีแกปญหา ถามเหตุผลของการเลือกวิธีการ
แกปญหา ใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการเลือกวิธีการแกปญหา
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กระบวนการ
3. การเลือก
วิธีการ
แกปญหา:
การ
คาดการณ
ผลกระทบ

4. การ
วางแผนการ
แกปญหา:
การประเมิน
งาน

ระดับ
พฤติกรรมการสอน
วัตถุประสงค: ระบุปจจัยสนับสนุน อุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นในการแกปญหา รวมถึง
ทรัพยากรที่ตอ งใชในการแกปญหา
ใหนักเรียนคาดการณสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการแกปญหา
ระดับ 1
ระดับ 2

ใหนักเรียนคาดการณสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการแกปญหา และถาม
วาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนอุปสรรคหรือสิ่งสนับสนุนอยางไร
ใหนักเรียนคาดการณสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการแกปญหา และถาม
ระดับ 3
วาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนอุปสรรคหรือสิ่งสนับสนุนอยางไร ใหระบุ
วิธีการจัดการและใหขอเสนอแนะตอแนวทางในการใชประโยชนจากสิ่ง
สนับสนุนและแนวทางปองกันอุปสรรคนั้น
วัตถุประสงค: วางแนวทางและระบุทรัพยากรที่ตองใชจริงในการแกปญหา
ใหนักเรียนบอกถึงวัสดุ อุปกรณหรือเครื่องมือที่ตองใชในการแกปญหา
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ใหนักเรียนบอกถึงวัสดุ อุปกรณหรือเครื่องมือที่ตองใชในการแกปญหา
รวมทั้งถามถึงความจําเปนของวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือเหลานั้น

ใหนักเรียนบอกถึงวัสดุ อุปกรณหรือเครื่องมือที่ตองใชในการแกปญหา
รวมทั้งถามถึงความจําเปนของวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือเหลานั้น ให
อธิบายขอจํากัด และใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน
4. การ
วัตถุประสงค: วางแผนการแกปญหา เครื่องมือและการมอบหมายงาน/กิจกรรมในการ
วางแผนการ แกปญหา
ใหนักเรียนวางแผนขั้นตอนและกิจกรรมการแกปญหาใหสอดคลองกับ
ระดับ 1
แกปญหา:
สิ่งสนับสนุนและอุปสรรค
การออกแบบ
กระบวนการ
ใหนักเรียนวางแผนขั้นตอนและกิจกรรมการแกปญหาใหสอดคลองกับ
ระดับ 2
สิ่งสนับสนุนและอุปสรรค ใหขอเสนอแนะตอการวางแผนของนักเรียน
ใหแบงหนาทีใ่ นกลุม
ใหนักเรียนวางแผนขั้นตอนและกิจกรรมการแกปญหาใหสอดคลองกับ
ระดับ 3
สิ่งสนับสนุนและอุปสรรค ใหขอเสนอแนะตอการวางแผนของนักเรียน
ใหแบงหนาทีใ่ นกลุม พรอมทั้งถามนักเรียนถึงวิธีการทํางานเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด
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5. การลงมือ วัตถุประสงค: ปฏิบัตติ ามแผนที่วางไว สะทอนผล และพัฒนาวิธีการแกปญหา
ปฏิบัต:ิ การลง ระดับ 1
ติดตามดูแลนักเรียนใหแกปญ
 หาตามที่วางแผนไว
มือปฏิบัติ
ติดตามดูแลนักเรียนใหแกปญ
 หาตามที่วางแผนไว ถามถึงปญหาและ
ระดับ 2
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ใหกําลังใจแกนักเรียน
ติดตามดูแลนักเรียนใหแกปญ
 หาตามที่วางแผนไว ถามถึงปญหาและ
ระดับ 3
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ใหกําลังใจแกนักเรียนพรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
5. การลงมือ วัตถุประสงค: จัดการควบคุมตนเอง ประเมิน และเสริมแรงตนเองระหวางการแกปญหา
ปฏิบัต:ิ การ ระดับ 1
ถามเกี่ยวกับความรูสึกระหวางการแกปญ
 หาของนักเรียน โดยให
นักเรียนบันทึกผลการแกปญ
 หา
เผชิญปญหา
ถามเกี่ยวกับความรูสึกระหวางการแกปญ
 หาของนักเรียน โดยให
ระดับ 2
นักเรียนบันทึกผลการแกปญ
 หา และใหเปรียบเทียบผลการแกปญหา
กับวัตถุประสงคที่วางไว
ถามเกี่ยวกับความรูสึกระหวางการแกปญ
 หาของนักเรียน สอนวิธีการ
ระดับ 3
เสริมแรงและเสริมแรงตอการแกปญหาของนักเรียน ใหนักเรียนบอก
ความรูสึกเมื่อไดรับการเสริมแรงตนเอง
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เลขที่...................กลุม............................................
คําชี้แจง 1
การตอบของทานใชเพื่อวิจัยและพัฒนาเทานั้น ไมมีผลแตอยางใดกับทาน โปรดตอบให
ตรงกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด ขอมูลจากแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอ
เปนภาพรวม และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมืออยางดียิ่ง
คําชี้แจง 2 ใหทําเครื่องหมาย / บอกระดับของพฤติกรรมการเรียนการสอนของทาน
5 หมายถึ ง มี การปฏิ บั ติใ นระดั บ มากที่สุด / 4 หมายถึง มี การปฏิ บัติใ นระดั บ มาก / 3
หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง / 2 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอย / 1 หมายถึง ไมมี
การปฏิบัติเลย

พฤติกรรมการเรียนการสอน
1. อธิบายผลกระทบของปญหาหรือสถานการณ ที่มีตอตนเอง ผูอื่น และสังคม
2. นักเรียนยกตัวอยางประกอบการอธิบาย
3. แสดงความรูสึกที่มีตอปญหาหรือสถานการณ
4. นักเรียนสรางแรงจูงใจตอการแกปญหา
5. อธิบายรายละเอียดของปญหา
6. ระบุสาเหตุของปญหาและปญหาอื่นที่เกี่ยวของกับปญหา
7. สืบคนและประเมินขอมูลเกี่ยวกับปญหาเพื่อทําใหปญหาหรือสถานการณมี
ความชัดเจน
8. เขาใจสิ่งที่ตองปฏิบัติหรือปญหาที่ตองแกไขจริงๆในการเรียนวาคืออะไร
9. เชื่อมโยงปญหากับสาเหตุและผลที่ตามมา
10. อธิบายเหตุผลการเลือกปญหาที่แทจริง
11. วางเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการแกปญหา
12. คิดวิธีการแกปญหาและเลือกวิธีการที่ดีที่สุด
13. บูรณาการหรือปรับปรุงวิธีการแกปญหาจากการรับฟงผูอื่น
14. อธิบายวิธีการแกปญหาของตนเอง
15. บันทึกวิธีการแกปญหาของเพื่อนในกลุม
16. อธิบายการใชเกณฑการประเมินวิธีการแกปญหา
17. อธิบายเหตุผลของการเลือกวิธีการแกปญหา
18. ปรับปรุงวิธีการแกปญหาใหชัดเจนยิ่งขึ้น

ระดับพฤติกรรม
5 4 3 2 1
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19. คาดการณสิ่งสนับสนุนและอุปสรรคที่อาจจะเกิดระหวางการแกปญหา
20. บอกแนวทางการปองกันอุปสรรคและการใชประโยชนจากปจจัยสนับสนุนที่
อาจจะเกิดขึ้น
21. อธิบายบริบทและเงื่อนไขของการแกปญหา
22. ระบุและบอกความจําเปนของสิ่งที่ตองใชในการแกปญหาหรือปฏิบัติงาน
23. วางแผนขั้นตอนการแกปญหาหรือทํางานที่ชัดเจน
24. ปรับปรุงขั้นตอนการแกปญหาหรือการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
25. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม
26. อธิบายวิธีการที่จะปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอนการแกปญหาใหมีประสิทธิภาพ
27. ปฏิบัติงานตามกิจกรรมและขั้นตอนในแผนการแกปญหาหรือขั้นตอนการ
ทํางาน
28. บันทึกวิธีการแกปญหาของตนเองโดยแสดงรายละเอียดและยกตัวอยาง
กิจกรรมการแกปญหา
29. เปรียบเทียบผลการแกปญหากับเปาหมายที่ตั้งไว
30. วิเคราะหแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาระหวางการแกปญหา
31. ควบคุมการแกปญหาของตนเองใหเปนไปตามแผนที่วางไว
32. รับรูความรูสึกของตนเองขณะแกปญหา
33. ในระหว า งการทํ า งานหรื อ แก ป ญ หาจะตั้ ง รางวั ล ให กั บ ตั ว เองเมื่ อ การ
แกปญหาประสบความสําเร็จ

ระดับพฤติกรรม
5 4 3 2 1
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__________________________________________________________________
แบบวัดนี้ประกอบดวย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการแกปญหาอยางสรางสรรค
การตอบของทานใชเพื่อพัฒนาเทานั้น ไมมีผลแตอยางใดกับทาน โปรดตอบใหตรงกับ
สภาพความเปนจริงมากที่สุด ขอมูลจากแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะนํ าเสนอเปน
ภาพรวม และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมืออยางดียิ่ง

นายสิทธิชยั ชมพูพาทย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
เพศ
1. ☐ ชาย

2. ☐ หญิง

สภาพปจจุบัน
( ) นักเรียน
( ) ครู
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการแกปญหาอยางสรางสรรค
คําชี้แจง แบบวัดเจตคติตอการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ใหทานทําเครื่องหมาย 9 ลง
ในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยมีระดับการตอบดังนี้
1 แทน
ทาน “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” กับขอความที่กําหนดให
2 แทน
ทาน “ไมเห็นดวย” กับขอความที่กําหนดให
3 แทน
ทาน “เฉยๆ” กับขอความที่กําหนดให
4 แทน
ทาน “เห็นดวย” กับขอความที่กําหนดให
5 แทน
ทาน “เห็นดวยอยางยิ่ง” กับขอความที่กําหนดให
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1
2

ฉันไมเห็นความสําคัญของปญหา ฉันก็สามารถแกปญหาไดดี
การคิดวาปญหาเปนเรื่องปกติ แกไขได และทาทายความสามารถ จะทําให
แกปญหาไดดียิ่งขึ้น
เราตองทําความรูจักกับปญหาเสียกอนจึงจะแกไขไดดี
แมจะไมรูจักปญหาวาแทจริงคืออะไร ฉันก็สามารถแกไขมันได
การคิดวิธีการแกปญหาที่มากเกินไป ทําใหเราเสียเวลาและอาจสับสนได
ไมวาจะแกปญหาดวยวิธีใด ก็ใหผลเหมือนกัน
การมีเกณฑเลือกวิธีการแกปญหา จะทําใหเลือกวิธีการที่ดีที่สุดได
เมื่อเราเลือกวิธีการแกปญหาดีแลว ยอมประสบความสําเร็จแนนอน
การกําหนดสิ่งที่ตองใชในการแกปญหา ทําใหการแกปญหามีประสิทธิภาพ
วิธีการแกปญหาไมควรถูกจํากัดดวยการวางขั้นตอนการแกไขปญหา
ทุกคนจะตองชวยกันทํางานในทุกขั้นตอน จึงจะแกปญหาไดดี
การสังเกต และการบันทึกการทํางานของตนเองเปนสิ่งที่มีประโยชน
การทํางานที่เครงเคียดกับการแกปญหา ผลออกมาจะมีประสิทธิภาพ
การชวยกันคิดวิธีการแกปญหาหลายคน ทําใหเราไดวิธีการที่ดีที่สุด
กระบวนการแกปญหามีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนของฉัน (ครู)
กระบวนการแกปญหาทําใหฉันเรียนไดดีขึ้น (นักเรียน)
ฉันเชื่อวา กระบวนการแกปญหาจะเปนประโยชนกับฉันแนนอน
ฉันตองการรูผลกระทบของปญหากอนการแกไข
ฉันสบายใจที่จะปรับความรูสึกที่มีตอปญหาของตนเองกอนการแกไข
ฉันไมตองการจะทําความรูจักกับปญหา กอนที่จะแกไข
การระบุปญหาที่ชัดเจน แทบจะเปนไปไมได
ฉันไมชอบเลยกับการที่ตองมานั่งคิดวิธีแกปญหาหลายวิธี
ฉันเลือกวิธีการแกปญหาที่ฉันชอบ แมจะไมดีก็ตาม
เปนการยากที่จะคาดเดาวาอะไรจะเกิดขึ้นในระหวางการแกปญหา
ฉันคาดเดาไดถูกตองวาฉันตองใชอะไรในการแกปญหา
การมีขั้นตอนการทํางาน ทําใหฉันทํางานไดอยางสะดวก สบาย
ฉันชอบบันทึกการทํางานของฉัน
ฉันชอบใหกําลังใจตัวเองขณะการทํางาน
ฉันเบื่อกับการที่ตองมานั่งฟงคนที่มีความคิดดอยกวาฉัน

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

กระบวนการแกปญหาจะทําใหฉันทํางานไดสะดวกขึ้น
ฉันชอบใหเวลาเปนสิ่งที่แกปญหา
ฉันพอใจที่จะใชกระบวนการแกปญหาในชีวิตประจําวันของฉัน
ฉันจะหาเหตุผลเสมอ วาทําไมฉันตองแกปญหาตางๆ
ฉันจะแกปญหานั้น แมจะรูสึกไมดีกับมันก็ตาม
แมตองใชเวลา ฉันจะคนขอมูลจนกวาจะเพียงพอ
ฉันจะไมแกปญหาจนกวาจะรูวามันคืออะไร
ฉันตองสรางวิธีการแกปญหาหลายๆทาง กอนเลือกเสมอ
ฉันจะเปรียบเทียบวิธีแกปญหาวาวิธีไหนดีกวา แลวคอยเลือก
ฉันจะประเมินวิธีการแกปญหาอยางหลากหลาย
แมเหตุการณมันจะไมเปนดังหวัง ฉันก็พรอมที่จะวางแผนสํารองการ
แกปญหา
แมวาฉันจะคาดการณวัสดุอุปกรณไมเหมาะสมกับวิธีแกปญหา ฉันก็พรอม
ที่จะคาดการณอีก เพื่อระบบการทํางานที่ดี
แมวาคาดวาแผนการแกปญหาออกมาไมดี ฉันก็พรอมจะทําตามแผนกอน
แมวาจะไมมีอุปกรณ ฉันก็จะบันทักการทํางานของตนเองภายหลัง
ถารูสึกเครียดจากการทํางาน ฉันจะใหกําลังใจตัวเอง
แมฉันสามารถทํางานคนเดียวได ฉันก็พรอมจะทํางานเปนกลุม
แมจะลําบาก ฉันก็จะใชกระบวนการแกปญหาในการสอนของฉัน (ครู)
แมจะไมเกิดปญหา ฉันก็จะนําวิธีการแกปญหามาพัฒนาตนเอง (นักเรียน)
ฉันจะนํากระบวนการแกปญหาไปใชในชีวิตประจําวัน
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ระดับความคิดเห็น
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูของครู
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตร
รหัสวิชา ว30283
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
หนวยการเรียนยอยที่ 4 อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เวลา 2 ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. มาตรฐานชวงชั้นที่ 4
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2 เข า ใจกระบวนการและความสํ า คั ญ ของการถ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา
ศาสตร สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
 นักเรียนสามารถออกแบบหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออยางงายได
3. สาระสําคัญ
การปฏิบัติงานดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตองอาศัยเครื่องมือและหองปฏิบัติการเฉพาะชนิดและ
จํานวนของเครื่องมือนั้นขึ้นกับชนิดและขนาดของหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการเพื่อการวิจัยตองการ
เครื่องมือที่มีความถูกตอง และแมนยําสูง จึงตองใชเครื่องมือที่ซับซอนคุณภาพสูงซึ่งมีราคาแพง
อยางไรก็ตามเราสามารถดัดแปลงเครื่องใชตางๆในครัวเรือน หรือหองปฏิบัติการในโรงเรียนมาใช
สําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได โดยมีขั้นตอนสําคัญดังนี้
1. การเตรียมอาหาร
2. การฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนพืช
3. การเปลี่ยนถายเนื้อเยื่อ
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 ขั้นรับรูปญหา (CPS 1 – CPS 3)
ครูนําเขาสูบทเรียนโดยการนําตนซานาดู มา 1 กระถาง สมมติเปนตนไมที่หายากมาก
มีราคาสูง แลวถามนักเรียนวา นักเรียนจะมีวิธีการขยายพันธุตนไมชนิดนี้ไดอยางไรบาง(ความคิด
สรางสรรค) แลวนักเรียนจะใชความรูในการเรียนรายวิชาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาขยายพันธุตนไมชนิด
นี้ไดหรือไม จะออกแบบการทดลองอยางไร ซึ่งเปนประเด็นการเรียนของชั่วโมงนี้

241
4.2 ขั้นคิดและประเมินวิธีการ (CPS 4 – CPS 5)
ครูใหนักเรียนแบงกลุมๆละ 5 คน ใหนักเรียนรวมกันศึกษาใบความรูเกี่ยวกับ
หองทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จากนั้นใหนักเรียนหาวิธีการคิด วานักเรียนจะมีวิธีการใดบางในการ
ออกแบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชภายในโรงเรียน โดยมีเงื่อนไขคือใหทําการออกแบบการทดลองที่
ตองใชอุปกรณที่มีอยูในหองปฏิบัติการของโรงเรียนเทานั้น (ความคิดสรางสรรค)
จากนั้นจึงใหตัวแทนกลุมนําเสนอวิธีการคิด (โดยอาจจะใชการประเมินจากหลาย
วิธีการที่มีอยู หรือการรวมความคิดของทุกคนเปนของกลุม) ระหวางนี้ครูก็เขาไปดูแล ควบคุมการระดม
สมอง และถามนักเรียนเพื่อใหอธิบายเหตุผลที่เลือก (ผานความคิดวิจารญาณ) ภายในเวลา 20 นาที
จากนั้นครูใหศึกษาเอกสารเพิ่มเติม เรื่อง เครื่องมือและการออกแบบหองปฏิบัติการ
และเอกสาร “มาสนุกกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่บานกันเถอะ” เพื่อเปนแนวทางและขอมูลในการ
ออกแบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชภายในโรงเรียน
4.3 ขั้นวางแผน (CPS 6 – CPS 8)
ครู ใ ห นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ ม ร ว มวางแผนการคิ ด มี ขั้ น ตอนและกิ จ กรรมอะไรบ า ง
(ความคิดสรางสรรค) และแตละกิจกรรมใครเปนผูรับผิดชอบ กิจกรรมนี้ภายในเวลา 40 นาที
ครูใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอการแนวทางในการคิดแกปญหา เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันระหวางนักเรียน โดยใหเลากระบวนการทํางานของกลุมและใหอิสระในการเลือกวิธีการ
นําเสนอ (ความคิดสรางสรรค) รวมทั้งอธิบายความสอดคลองกับบริบท เงื่อนไข และปจจัยอื่นๆ และ
วิธีการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพในแตละกิจกรรมไดอยางไร (ความคิดวิจารณญาณ) โดยใหกลุมอื่น
รับฟงการนําเสนอจากกลุมอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน จากหลังนั้นจึงใหเวลานักเรียนประมาณ 5 นาที
เพื่อตัดสินใจและประเมินวาจะปรับปรุงแผนการทํางานอีกครั้งหรือไม
4.4 ขั้นปฏิบัติและเผชิญปญหา (CPS 9 – CPS 10)
ครูใหนักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว ระหวางการทํางานครูเขาไปดูแลและ
ถามเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน ถามนักเรียนเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เชนอุปสรรคนี้
เกิดขึ้นไดอยางไร นักเรียนคิดอยางไรกับเหตุการณที่เกิดขึ้น และจะสามารถจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ไดอยางไร (ความคิดสางสรรค) กิจกรรมการปฏิบัติเปนไปตามเปาหมายหรือไม อยางไร (ความคิด
วิจารณญาณ) นอกจากนี้ครูยังใหนักเรียนไดเขียนบันทึกการทํางาน พรอมทั้งเสริมแรงใหแกนักเรียน
รวมทั้งการถามวาเมื่อนักเรียนทํางานเหลานี้ประสบผลสําเร็จนักเรียนจะใหรางวัลกับตนเองอยางไร
4.5 ขั้นสรุปและขยาย
หลังจากการทํางาน ครูใหแตละกลุมนําเสนอผลงาน โดยใหอิสระในการนําเสนอ ใน
ระหวางการนําเสนอครูใหนักเรียนกลุมอื่นถามถึงความรูและกระบวนการทํางานซึ่งครูก็จะถามดวย เชน
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มีกระบวนการทํางานอยางไร เปนไปตามเปาหมายหรือไม อยางไร ถาจะศึกษาเพื่อใหเปนไปตาม
เปาหมายแลว นักเรียนจะทํางานอยางไร สวนใดที่จําเปน หรือสวนใดที่ไมจําเปน เปนตน
(ทั้งความคิดสรางสรรคและความคิดวิจารณญาณ)
5. การวัดและประเมินผล
การวัด
การประเมินผล
รายการประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือ
การตีคา
เกณฑการประเมิน
1.
การใหความรวมมือ -สังเกต
แบบบั น ทึ ก ม า เ รี ย น นั บ ค า เข าเรี ยนมากกว ารอย
สนใจ เอาใจใสในการเรียน -ต ร ว จ ส อ บ เวลาเรียน ค ะ แ น น เ ป น 1 ละ 80 ของเวลาเรียน
จากเวลาเรียน
คะแนน
ทั้งหมด
แบบบั น ทึ ก คะแนน
ได ค ะแนนมากกว า
2. การนําเสนอผลงาน
การสังเกต
รอยละ 70
การอธิบาย การนําเสนอ
ก า ร ผลงาน
เสนอแนะ
3. การประเมินคุณลักษณะ การสังเกต
แบบบั น ทึ ก 3=ปฏิบัติประจํา ดีเยี่ยม = 10-12
ดี = 6-9
อันพึงประสงค/การแกปญหา
พฤติกรรม 2=บางครั้ง
1=น อ ย ห รื อ ไ ม ปรับปรุง =1 - 5
ปฏิบัติเลย
6. สื่อการเรียนรู
วัสดุ/อุกรณ
กระดาษปรูฟ สีเมจิก ปากกาเคมี
แหลงการเรียนรู
เอกสารเพิ่มเติม เรื่อง เครื่องมือและการออกแบบหองปฏิบัติการ
เอกสาร “มาสนุกกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่บานกันเถอะ
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ชลบุรี(พันธุพืชเพาะเลี้ยง)
หองสมุดโรงเรียน / หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
แหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เชน Internet
วิธีการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูที่ใชการแกปญหาอยางสรางสรรค
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7. บันทึกหลังการสอน
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาเครือ่ งมือ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาเครือ่ งมือ
1
2
3

4
5

ดร.รัตติกร ทองเนตร

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอํานาจเจริญ
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
นายสมสมัคร วุฒิเจริญกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกสูง
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
นายธีรพงษ ออนอก
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี
ครูชํานาญการพิเศษ
นางสาวมลิวัลย ยงคโพธิ์ ครูโรงเรียนบานทรายมูลคําผักแพว
ครูชํานาญการ
นางสาวลําพอง กลมกูล นักวิจัยอิสระ
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ขอมูลพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนแตละวงรอบ
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คาเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของครู (คะแนนสูงสุดคือ 3)
วงรอบที่ 2
วงรอบที่ 3
วงรอบที่ 1
การแกปญหาอยาง
สรางสรรค
ครู A ครู B ครู C รวม ครู A ครู B ครู C รวม ครู A ครู B ครู C
รับรูปญหา
1.50 1.25 1.75 1.50 2.00 2.00 1.75 1.92 2.50 2.25 2.25
ระดมความคิด
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.33 2.00 3.00 3.00
เลือกวิธีการแกปญหา 1.00 1.00 2.00 1.33 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
วางแผน
1.33 1.67 1.33 1.44 1.33 1.67 1.67 1.56 2.00 2.00 2.33
ปฏิบัติ
2.00 1.50 1.50 1.67 1.00 2.50 2.00 1.83 2.50 2.50 2.50
คาเฉลีย่ รวม
1.55 1.45 1.64 1.55 1.64 2.09 1.82 1.85 2.27 2.27 2.36

รวม
2.33
2.67
2.00
2.11
2.50
2.30

ครู A
2.75
3.00
2.00
3.00
2.50
2.73

วงรอบที่ 4
ครู B ครู C
2.50 2.75
3.00 3.00
2.00 2.00
3.00 3.00
2.50 2.50
2.64 2.73

รวม
2.67
3.00
2.00
3.00
2.50
2.70
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คะแนนเฉลียพฤติกรรมการเรียนรูเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียน

คาเฉลี่ยรวม

ปฏิบัติ

วางแผน

เลือกวิธีการแกปญหา

ระดมความคิด

รับรูปญหา

คาเฉลี่ยรวม

วงรอบที่ 4

ปฏิบัติ

วางแผน

เลือกวิธีการแกปญหา

ระดมความคิด

รับรูปญหา

คาเฉลี่ยรวม

วงรอบที่ 3

ปฏิบัติ

วางแผน

เลือกวิธีการแกปญหา

ระดมความคิด

รับรูปญหา

คาเฉลี่ยรวม

วงรอบที่ 2

ปฏิบัติ

วางแผน

เลือกวิธีการแกปญหา

ระดมความคิด

รับรูปญหา

คนที่

วงรอบที่ 1

1

2.18 2.00 1.33 2.00 2.71 2.09 2.73 3.00 2.00 2.75 2.71 2.61 3.27 3.00 2.50 3.25 3.00 3.06 3.55 4.00 2.67 4.00 4.00

3.61

2

2.09 2.00 2.00 2.63 2.29 2.24 2.82 3.00 2.33 3.38 2.86 2.88 3.36 4.00 2.67 3.25 3.14 3.18 3.45 4.00 2.83 4.00 3.86

3.58

3

1.55 3.00 2.50 2.38 2.14 2.09 2.55 2.00 2.83 3.13 3.14 2.85 3.09 3.00 3.00 3.25 3.29 3.15 3.45 4.00 2.83 4.00 4.00

3.61

4

2.00 3.00 1.67 2.38 2.00 2.06 2.73 4.00 2.50 2.88 2.57 2.73 2.91 3.00 2.83 3.13 3.29 3.03 3.64 4.00 2.67 3.75 4.14

3.61

5

1.64 1.00 1.50 1.88 2.14 1.76 2.09 2.00 2.17 2.38 1.71 2.09 3.09 2.00 2.83 3.13 3.00 3.00 3.36 3.00 2.67 4.00 4.29

3.58

6

2.55 2.00 2.00 1.88 1.43 2.03 2.45 3.00 2.33 2.63 2.57 2.52 2.91 3.00 2.83 3.00 3.29 3.00 3.45 4.00 2.67 4.13 4.00

3.61

7

2.27 3.00 2.00 1.88 1.43 1.97 2.64 3.00 2.50 3.38 2.57 2.79 3.09 3.00 2.83 3.25 3.14 3.09 4.00 3.00 2.67 3.75 4.00

3.67

8

2.55 1.00 1.83 1.25 1.43 1.82 2.36 2.00 2.33 2.00 2.00 2.18 3.27 3.00 3.17 2.88 3.14 3.12 3.73 3.00 2.67 3.88 3.86

3.58

9

1.82 1.00 1.50 1.25 3.00 1.85 2.55 2.00 2.33 2.75 2.00 2.42 3.27 3.00 2.83 3.13 3.43 3.18 3.55 3.00 2.67 3.88 4.14

3.58

10

2.18 1.00 2.17 2.13 2.43 2.18 3.73 2.00 3.17 3.00 2.71 3.18 3.73 2.00 2.83 3.25 4.00 3.45 3.82 3.00 2.67 3.88 4.14

3.67

11

1.45 2.00 1.67 1.50 2.86 1.82 2.09 3.00 2.67 2.38 2.71 2.42 2.73 3.00 2.83 3.00 3.57 3.00 3.36 4.00 2.67 3.88 4.00
1.91 2.00 2.00 2.00 1.71 1.91 2.64 3.00 2.50 2.63 2.71 2.64 3.27 3.00 3.00 3.13 3.14 3.15 3.73 4.00 2.67 4.00 4.00

3.52

12

3.67
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คาเฉลี่ยรวม

เลือกวิธีการแกปญหา

ระดมความคิด

วงรอบที่ 4
คาเฉลี่ยรวม

เลือกวิธีการแกปญหา

ระดมความคิด

คาเฉลี่ยรวม

เลือกวิธีการแกปญหา

ระดมความคิด

คาเฉลี่ยรวม

วงรอบที่ 3

1.64 1.00 1.50 2.25 2.57 1.94 2.64 3.00 2.33 2.88 2.71 2.67 3.00 3.00 2.67 3.13 3.43 3.06 3.45 4.00 2.67 4.00 4.14

3.61

17

1.64 3.00 1.83 2.50 2.43 2.09 3.18 3.00 2.67 3.25 2.29 2.91 3.55 3.00 3.00 3.13 3.14 3.24 3.91 3.00 2.67 4.00 3.71

3.64

18

1.64 2.00 1.83 2.50 2.29 2.03 2.64 2.00 2.83 2.75 1.57 2.45 3.36 3.00 2.83 3.00 2.86 3.06 3.73 3.00 2.67 3.88 3.86

3.58

19

2.09 1.00 1.50 2.13 2.86 2.12 2.82 3.00 2.83 3.38 2.00 2.79 3.45 3.00 2.67 3.25 2.86 3.12 3.64 3.00 2.67 3.88 3.57

3.48

20

2.09 2.00 2.17 2.00 2.14 2.09 3.27 3.00 3.67 3.88 1.71 3.15 3.55 3.00 3.17 3.00 3.00 3.21 3.55 4.00 2.67 4.00 3.86

3.58

21

2.18 2.00 1.17 2.00 2.14 1.94 2.55 2.00 2.00 3.00 2.43 2.52 3.09 3.00 2.50 3.50 3.33 3.03 3.27 4.00 2.67 4.00 4.00

3.52

22

2.00 1.00 2.00 2.00 1.86 1.94 2.82 3.00 2.50 2.88 1.57 2.52 3.36 3.00 3.00 3.00 2.86 3.09 3.82 4.00 2.67 4.00 3.50

3.27

23

1.45 1.00 2.50 1.88 2.14 1.88 2.55 2.00 2.67 2.13 2.71 2.48 3.18 2.00 3.00 3.00 3.43 3.12 3.73 3.00 2.67 3.63 3.86

3.52

ปฏิบัติ

16

วางแผน

3.64

รับรูปญหา

1.91 1.00 1.50 2.13 2.29 1.94 2.82 2.00 2.67 2.63 2.29 2.61 3.18 2.00 3.00 3.13 3.43 3.15 3.64 3.00 2.67 4.13 4.00

ปฏิบัติ

15

วางแผน

3.55

รับรูปญหา

2.45 2.00 1.83 1.75 1.29 1.91 2.27 3.00 2.67 2.63 2.57 2.52 2.82 3.00 3.17 2.88 3.29 3.00 3.27 4.00 2.67 4.00 4.14

ปฏิบัติ

14

วางแผน

3.58

รับรูปญหา

2.09 1.00 1.33 1.63 2.14 1.82 2.45 2.00 2.50 2.13 2.14 2.30 3.45 3.00 3.00 2.88 3.14 3.15 3.64 4.00 2.83 3.63 4.00

ปฏิบัติ

13

วางแผน

รับรูปญหา

เลือกวิธีการแกปญหา

วงรอบที่ 2

คนที่

ระดมความคิด

วงรอบที่ 1
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางภาพกิจกรรมการวิจัย

251

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตรชี้แจง

การฝกอบรมการสอนวิทยาศาสตร

252

การฝกอบรมการแกปญหาอยางสรางสรรค

การฟงผูเชี่ยวชาญดานการสอนบรรยาย

253

นักเรียนแสดงความคิดเห็น

สัมภาษณครู

254

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

255

การนําเสนอผลการวิจัย

256

ประวัติยอผูวิจัย

257

ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2549
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2554

นายสิทธิชัย ชมพูพาทย
27 ตุลาคม 2522
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอุบลราชธานี
161 หมู 5 บานสมสะอาด ตําบลหนองสามสี
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ 37290
อาจารย 1 โรงเรียนบานคําแกว
ครูปฏิบัติการ โรงเรียนบานหนองสามสีหนองดินดํา
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการเพชรในตม)
การศึกษาบัณฑิต การประถมศึกษา (เกียรตินิยม)
(เกียรตินิยม/โครงการเพชรในตม)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต การมัธยมศึกษา (แขนงภาษาไทย)
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยการศึกษา
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

