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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์   
2) ศึกษาพฒันาการของความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมดา้นสุขภาพ และพฤติกรรม
สุขภาพ ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 3) ศึกษา
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จ านวน 24 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย รูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียน   
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 ผลการวจิยั พบวา่ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์เพ่ือส่งเสริม

นวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  มีช่ือว่า “4CO-PAC Model”                   
มีองค์ประกอบส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวตัถุประสงค์  องค์ประกอบเชิง
กระบวนการการเรียนการสอน และองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียนการสอนมี 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การร่วมกนัคน้หาปัญหา (Collaborative Problem Finding) ขั้นท่ี 2 การร่วมกนัคน้หาแนวคิด 
(Collaborative Idea Finding) ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรม (Collaborative Innovation Building) และขั้นท่ี 4 
การร่วมกนัสร้างการยอมรับ (Collaborative Acceptance Building) ซ่ึงทุกขั้นตอนหลกัจะมีขั้นตอนยอ่ย 3 ขั้นท่ี
เรียกวา่ “PAC” ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมการ (Preparation : P) ขั้นปฏิบติั (Action : A) และขั้นสรุป (Conclusion : C) โดย
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ระหว่างการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน มีพฒันาการข้ึนและโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี และ         
มีพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 

3. ผลการขยายผล พบวา่ หลงัการจดัการเรียนการสอน โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน นกัเรียนกลุ่ม
ขยายผลมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี และมีนวตักรรมดา้นสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
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NIWAT BOONSOM: THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL USING 

CREATIVE PROBLEM SOLVING PROCESS TO ENHANCE HEALTH INNOVATION OF SCIENCE 
GIFTED STUDENTS.  THESIS ADVISORS: ASST. PROF. MAREAM  NILLAPUN, Ed.D., ASSOC. PROF. 
WICHAI WONGYAI, Ed.D., AND ASSOC. PROF. KANIT KHEOVICHAI, Ph.D. 335 pp. 

The objectives of this research were to: 1) develop and study the efficiency of the instructional model 

using creative problem solving process to enhance health innovation of science gifted students, 2) study the learning 

progress of creative problem solving abilities, health innovation, and health behaviors, and 3) study the effectiveness 

of the instructional model using creative problem solving process to enhance health innovation of science gifted 

students on expansion group. The samples comprised of 24 tenth grade students at Mahidol Wittayanusorn School, 

during the second semester of academic year 2013. The research instruments were consisted of the instructional 

model using creative problem solving process, model handbook, lesson plans, creative problem solving abilities 

evaluation forms, health innovation evaluation form, and health behaviors evaluation form. The data were analyzed 

by percentage (%), mean ( X ), and standard deviation (S.D.). 

The results were as follows : 

1. The developed instructional model called “4CO-PAC model” consisted of 3 important factors which 
were 1) principle and objective factor, 2) instructional factor, and 3) condition of implementation factor. The 
instructional process included 4 steps including 1) Collaborative problem finding, 2) Collaborative idea finding,                  
3) Collaborative innovation building, and 4) Collaborative acceptance building. Each step consisted of 3 processes 
called “PAC” which were Preparation : P, Action : A, and Conclusion : C. The effectiveness of the developed    
4CO-PAC model was at the highest level. 

2. The students’ creative problem solving abilities and health innovation were gradually increased during 
the instructional process. The overall of the students’ creative problem solving abilities, health innovation, and 
health behaviors were at good level.   

3. The dissemination of the instructional model using creative problem solving process to enhance health 
innovation of science gifted students in an expansion student group were as follows : overall of creative problem 
solving abilities was at good level while overall of health innovation and health behaviors were at excellence level. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 

 ในโลกยคุโลกาภิวตัน์และยคุฐานความรู้เช่นปัจจุบนั การสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม
เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นต่อความเจริญของประเทศ แต่การพฒันาความสามารถของประเทศดา้นน้ี 
นอกจากการจดัโครงสร้างการบริหารท่ีเหมาะสม และทรัพยากรดา้นการคน้ควา้วิจยัท่ีเพียงพอและมี
ประสิทธิผลแลว้ ยงัจ าเป็นตอ้งมีนกัวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนนกัประดิษฐ์คิดคน้ท่ี
สามารถสร้างความรู้ใหม่และนวตักรรมในจ านวนท่ีมากพอ แต่การสร้างนกัวิทยาศาสตร์เหล่าน้ีเป็น
เร่ืองยากท่ีจะกระท าให้เกิดผลส าเร็จโดยเฉพาะถา้ลกัษณะการเรียนการสอนในโรงเรียนตั้งแต่ชั้น
อนุบาลจนถึงระดบัมธัยมศึกษายงัไม่เอ้ืออ านวยเท่าท่ีควรต่อการเสริมสร้างคุณสมบติัพื้นฐาน การ
สร้างจิตวิจัย ตลอดจนวิธีการในการแสวงหาและสร้างความรู้ใหม่ให้นักเรียน แม้ว่าจะมีผูท่ี้มี
ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นนกัวิทยาศาสตร์ท่ีดี
ก็ตาม ดงันั้น การจดัการศึกษาส าหรับผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึง
เป็นส่ิงจ าเป็น โดยตอ้งจดัการเรียนการสอนและส่ิงแวดลอ้มท่ีเสริมสร้างความรู้ความสามารถของ
นกัเรียนให้มีความรู้ท่ีลึกและแน่น เพียงพอต่อการพฒันาอยา่งกา้วกระโดดในระดบัอุดมศึกษาหรือ
สูงกว่าข้ึนไป และมีจิตวิจยั รักการคน้ควา้ สามารถพฒันาตนเป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีมี
ความสามารสูงในอนาคต โดยใชรู้ปแบบการจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนรักการคน้ควา้ พฒันา
ตนให้เป็นผูใ้ฝ่รู้ มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาตนเป็นนักวิจยัท่ีดี ภายใตก้ารช้ีแนะอย่าง
ใกลชิ้ดจากครูอาจารย ์ตลอดจนมีโอกาสท่ีจะทดลองปฏิบติัเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึนในการ
แสวงหาและสร้างองคค์วามรู้ต่อไป (มหิดลวทิยานุสรณ์, 2554 : 11) 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตน้แบบของรัฐ มีสถานภาพเป็น
องค์การมหาชน จดัตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543        
พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไดก้ าหนดอ านาจหน้าท่ีให้โรงเรียนเป็นผูจ้ดัท า
หลกัสูตร วธีิการเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับใชก้บันกัเรียนของโรงเรียน
ดว้ยตนเอง เพื่อพฒันานกัเรียนผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปสู่ความ
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เป็นนักวิจยั นักประดิษฐ์คิดคน้ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีความสามารถ
ระดบัสูงเยี่ยมเทียบเคียงกบันกัวิจยัชั้นน าของนานาชาติ และมีจิตวิญญาณมุ่งมัน่พฒันาประเทศชาติ  
มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองคค์วามรู้ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้กบัประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพฒันาประเทศชาติ ให้สามารถ
ด ารงอยู่และแข่งขนัได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผูผ้ลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน สร้างสังคมแห่ง     
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมท่ีย ัง่ยืนพอเพียงมีความ
สมานฉนัทเ์อ้ืออาทรต่อกนั 

 การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิ เศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ นอกจากการมุ่งพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งแลว้ โรงเรียนยงัตอ้งให้ความส าคญั
กบัการพฒันาสุขภาพพลานามยัของนกัเรียน เพราะสุขภาพมีความส าคญัยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี 
เม่ือมีสุขภาพท่ีดีเป็นพื้นฐาน การท างานหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามในชีวติประจ าวนัก็จะมีความสุขและ
มีคุณภาพไปดว้ย ดงัพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิด
หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(ปัญญา  อินฺทปัญฺโญ) ณ โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ เม่ือวนัท่ี 11 
มิถุนายน 2552   “...นกัเรียนท่ีเรียนทางดา้นวิทยาศาสตร์ดีเด่น ก็ตอ้งเป็นคนท่ีรอบรู้ คือตอ้งรู้วิชาอ่ืน
ดว้ย เช่น ตอ้งเป็นคนมีศิลปะ ศิลปะน้ีช่วยเร่ืองของความสร้างสรรคด์ว้ย ทั้งศิลปะประเภททศันศิลป์ 
วาดภาพ หรือบางคนอาจจะสนใจถ่ายภาพ สนใจเล่นดนตรี หรือการแสดงต่างๆ อีกอยา่งหน่ึงท่ีจะมี
ประโยชน์คือ กีฬา ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง เพราะร่างกายท่ีแข็งแรงน้ีก็จะเป็นท่ีอยู่ของ
จิตใจท่ีเขม้แข็ง แข็งแรง” (มหิดลวิทยานุสรณ์, 2552 : 13) และในอุดมการณ์และเป้าหมายในการ
พฒันานกัเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้มีการก าหนดการพฒันานกัเรียนให้มีสุขภาพ
อนามยัดี รักการออกก าลงักาย รู้จกัดูแลตนเองใหเ้ขม้แขง็ทั้งกายและใจไวด้ว้ย 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีการจดัด าเนินการหลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนมีสุขภาพดี รักการออกก าลงักาย รู้จกัดูแลตวัเองให้เขม้แข็งทั้งกายและใจ ตามอุดมการณ์
และเป้าหมายในการพฒันานักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้แก่ โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลงักายอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี เช่น การเปิดใหบ้ริการสถานท่ีออกก าลงักาย
จนถึงเวลา 20.00 น. ทุกวนั การจดัทดสอบสมรรถภาพทางกายปีละ 2 คร้ัง การจดักิจกรรมกีฬาสี
ภายในปีละ 1 คร้ัง และการจดักิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง เป็นตน้ โรงเรียนได้
เปิดชุมนุมกีฬาและการออกก าลงักายท่ีหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียนเลือกเขา้ร่วมกิจกรรม
ตามความสนใจ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และเพื่อเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียน
ทุกคนออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ โรงเรียนไดก้ าหนดเร่ืองการออกก าลงักายเป็นส่วนหน่ึงของ
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เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร โดยภายใน 3 ปีการศึกษา นกัเรียนทุกคนตอ้งออกก าลงักาย
อยา่งน้อย 240 คร้ัง (ภาคเรียนไม่นอ้ยกว่า 40 คร้ังๆ ละไม่นอ้ยกว่า 45 นาที) และเขา้ร่วมกิจกรรม
ชุมนุมกีฬาและการออกก าลงักายไม่ต ่ากวา่ 3 ชุมนุม จึงจะถือวา่ส าเร็จการศึกษา และส่วนส าคญัท่ีสุด
ก็คือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพจนมีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี เพราะ
สุขภาพมีความส าคญัยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี เม่ือมีสุขภาพท่ีดีเป็นพื้นฐาน การท างานหรือ
กิจกรรมใดๆ ก็ตามในชีวิตประจ าวนัก็จะมีความสุขและมีคุณภาพไปด้วย ซ่ึงหลักสูตรโรงเรียน
มหิดลวทิยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 ไดก้ าหนดให้นกัเรียนตอ้งเรียนรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต (120 ชัว่โมง) ใน 3 ปี โดยก าหนดให้เรียนรายวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนละ 1 รายวชิาๆ ละ 0.5 หน่วยกิต (20 ชัว่โมง) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการพฒันาครบถว้น
จากสาระต่างๆ คือ การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว  การเคล่ือนไหว 
การออกก าลงักาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค และความปลอดภัยในชีวิต โดยทัว่ไปในการสอนวิชาต่างๆ ให้แก่ผูเ้รียนนั้น                 
มีจุดมุ่งหมายส าคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงซ่ึงตรงกนัคือ ทุกวิชาตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ซ่ึงการ
เรียนรู้ในแต่วิชาอาจแตกต่างกนั ส าหรับการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานั้น ตอ้งการให้
ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึง สุชาติ โสมประยรู และ เอมอชัฌา วฒันบุรานนท ์
(2553 : 76) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) หมายถึง ความสามารถ
ในการแสดงออกของผูเ้รียนเก่ียวกบัสุขภาพ ทั้งทางดา้นความรู้ ทศันคติ การปฏิบติัและทกัษะ ทั้งน้ี 
ในส่วนของการจดัการเรียนรู้สุขศึกษามีจุดหมายท่ีมุ่งให้นกัเรียนไดมี้การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 
ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 1) ดา้นความรู้ (Knowledge) ทางดา้นสุขภาพ 2) ดา้นเจตคติ (Affective) 
ทางดา้นสุขภาพ และ 3) ดา้นการปฏิบติัและทกัษะ (Practice and Skill) ทางดา้นสุขภาพ โดยมี
กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 2) ขั้นสอน/กิจกรรม 
และ 3) ขั้นสรุป และมีการจดัการเรียนรู้พลศึกษาโดยมีจุดหมายท่ีมุ่งให้นักเรียนได้มีการพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 1) ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ (Knowledge) 2) ดา้นเจตคติ 
(Affective) 3) ดา้นทกัษะกีฬา (Skill) 4) ดา้นสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) และ 5) ดา้น
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (Characteristics) โดยมีกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมหรือขั้นน า 2) ขั้นสอน 3) ขั้นฝึกหรือขั้นฝึกหดั 4) ขั้นใชห้รือขั้นน าไปใช ้
และ 5) ขั้นสรุปและสุขปฏิบติั  เน่ืองจากความเป็นจริงแลว้ การจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและการจดัการ
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เรียนรู้พลศึกษา จะมีความแตกแตกต่างกนัอยูบ่างส่วน แต่ก็มีจุดหมายปลายทางร่วมกนั ก็คือการมี
สุขภาพดีของผูเ้รียน (วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ และคณะ, 2547 : 52) ดงันั้น การสอนสุขศึกษาและ       
พลศึกษาให้แก่ผูเ้รียนนั้น ผูส้อนตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือมีการเปล่ียนแปลงในเร่ือง
พฤติกรรมสุขภาพทุกดา้น โดยเนน้พฤติกรรมสุขภาพท่ีถาวร มัน่คง และย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นจุดประสงคท่ี์
ส าคัญท่ีสุดของการในสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (สุชาติ  โสมประยูร และ เอมอัชฌา               
วฒันบุรานนท์, 2553 : 76) และยงัเป็นตวัแปรส าคญัต่อการมีสุขภาพดี (วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ, 2553 : 
15) 

 การจดัการเรียนการสอนรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนละ 1 รายวิชาๆ ละ 0.5 
หน่วยกิต (20 ชัว่โมง) หรือสัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง ของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์นั้น อาจจะมีเวลาไม่
เพียงพอท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพอนัส่งผลต่อการมี
สุขภาพดี ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพ (Health-Related 
Physical Fitness) ของนกัเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทั้ง 3 ระดบัชั้น ในปีงบประมาณ 2553 
พบวา่ นกัเรียนโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2553 มีองคป์ระกอบของร่างกายในส่วนของ
ปริมาณไขมนัท่ีสะสมในร่างกาย (ความหนาแน่นของไขมนัใต้ผิวหนัง) ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
ค่อนขา้งอว้นถึงอว้น (จากการประเมิน 5 ระดบั คือ อว้น ค่อนขา้งอว้น สมส่วน ค่อนขา้งผอม ผอม) 
มีความแข็งแรงและความอดทนของกลา้มเน้ือทอ้ง (ลุกนัง่ 60 วินาที) ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปาน
กลาง (จากการประเมิน 5 ระดบั คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต ่า ต ่ามาก) มีความแข็งแรงและความอดทน
ของกลา้มเน้ือแขนและกลา้มเน้ือส่วนบนของร่างกาย (ดนัพื้น 30 วินาที) ส่วนใหญ่อยู่เกณฑ์ปาน
กลาง (จากการประเมิน 5 ระดบั คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต ่า ต ่ามาก) มีความอ่อนตวัของกลา้มเน้ือหลงั
และตน้ขาดา้นหลงั (นัง่งอตวัไปขา้งหน้า) ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ต ่า (จากการประเมิน 5 ระดบั คือ    
ดีมาก ดี ปานกลาง ต ่า ต ่ามาก) และมีความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต        
(วิง่ระยะไกล) ส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง (จากการประเมิน 5 ระดบั คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต ่า    
ต ่ามาก) (มหิดลวิทยานุสรณ์, 2553 : 86) ซ่ึงจากผลการทดสอบขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่านักเรียน
โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2553 มีสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพ ส่วนใหญ่
อยูใ่นเกณฑป์านกลางถึงต ่า  อน่ึงสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพ เป็นสมรรถภาพทางกายท่ี
ช่วยลดอตัราความเส่ียงของการเกิดปัญหาดา้นสุขภาพต่างๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าสมรรถภาพทางกายท่ี
สัมพนัธ์กบัสุขภาพ หมายถึง ความสามารถของระบบต่างๆ ในร่างกายประกอบดว้ย ความสามารถ
เชิงสรีรวิทยาดา้นต่างๆ ท่ีช่วยป้องกนับุคคลจากโรคท่ีมีสาเหตุจากภาวการณ์ขาดการออกก าลงักาย 
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นบัเป็นตวับ่งช้ีส าคญัของการมีสุขภาพดี (กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2552 : 59) 

 รูปแบบการเรียนการสอน เป็นขั้นตอนในการด าเนินการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียน
การสอนนั้นบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงมีนกัวิชาการและนกัการศึกษาให้ความหมายเก่ียวกบัรูปแบบการ
เรียนการสอน หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีใชส้ าหรับเป็นแนวทางในการจดัการเรียน
การสอนท่ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคญั ซ่ึงได้รับการจดัไวอ้ย่างเป็นระเบียบ ตามหลกัปรัชญา 
ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือความเช่ือต่างๆ โดยประกอบดว้ยกระบวนการหรือขั้นตอนส าคญัใน
การเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้(Saylor and others, 1981 : 271 ; Joyce and  Weil, 1996 : 7 ; ทิศนา  
แขมมณี, 2553 : 222 และ วชัรา เล่าเรียนดี, 2553 : 257) ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัมีรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพมากมายใหผู้ส้นใจเลือกใชต้ามความเหมาะสมอยูแ่ลว้ แต่เน่ืองจากทุกรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนหรือวิธีสอนแบบต่างๆไม่สามารถน ามาใชพ้ฒันาผูเ้รียนไดทุ้กๆ ดา้น 
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชก้นัมาโดยตลอด ไม่สามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตลอดเวลา จึงตอ้งมีการประยุกตใ์ช ้ดดัแปลงให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย หรือมีการพฒันารูปแบบท่ี
เหมาะสมข้ึนมาใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ จอยซ์ และ เวลล์  (Joyce and Weil, 1996)           
ท่ีกล่าวถึงการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน คือ การจดัรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบั
ผูเ้รียน หลกัสูตร และสังคม โดยอาจเน้นในดา้นเน้ือหาวิชา ความสามารถเฉพาะ คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน สังคม และความตอ้งการของผูเ้รียนหรือเน้นเป้าหมายของการจดัการเรียนการสอน ดงันั้น 
เม่ือรูปแบบการเรียนการสอนของรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในปัจจุบนัยงัไม่สามารถท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพอนัส่งผลต่อการมีสุขภาพดีได้ตาม
เป้าหมาย การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมข้ึนมาใหม่ จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถ
ช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนของรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนด
ไวไ้ด ้

 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งมีแนวคิดทฤษฎีท่ีเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัการเรียนของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และลกัษณะวิชาสุขศึกษาและ    
พลศึกษา รวมทั้งผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัในยุคศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากการท่ีการจดัการเรียนการสอนจะ
กลายเป็นรูปแบบการเรียนการสอนได้นั้น จะตอ้งผ่านการจดัองค์ประกอบต่างๆ ให้เป็นระบบ
เสียก่อน ซ่ึงในการจดัระบบจะตอ้งค าถึงถึงทฤษฎีและหลกัการ รวมทั้งสภาพการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวกบั
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ความรู้ วิธีการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งแพร่หลายมากข้ึนในปัจจุบนั เพราะเม่ือมีการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองเนน้ท่ีผูเ้ป็นส าคญั ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองมี
พฒันาการจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและมีฐานของการพฒันาจากการพฒันาดา้นสติปัญญา วิธีการ
เรียนรู้ และการจดัการกบัความรู้ เพื่อเกิดองคค์วามรู้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ควรเน้นการส่งเสริมเป็นการสร้างความรู้โดยผูเ้รียนควบคู่กบัการบูรณาการทฤษฎี
การเรียนรู้อ่ืนๆ เพื่อพฒันาผูเ้รียนโดยครบถว้นทุกดา้น ทั้งดา้นสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ทกัษะ การ
ปฏิบติั เจตคติ และความสามารถในการคิดระดบัสูง (วชัรา เล่าเรียนดี, 2553 : 83) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ สุชาติ  โสมประยูร และ เอมอชัฌา วฒันบุรานนท์ (2553 : 109) ได้ท่ีกล่าวถึงแนว
ทางการจดัและด าเนินการสอนในรายวิชาสุขศึกษา โดยเฉพาะในเร่ืองวิธีสอนหรือการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน มกัจะตอ้งอาศยัหลกัจิตวิทยาการศึกษาหรือทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ มาอา้งอิงหรือ
สนบัสนุน เพื่อเป็นแนวคิดและแนวทางในการจดัและด าเนินการสอน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับการ
วางแผนการเขียนแผนการสอนหรือแผนจดัการเรียนรู้ ซ่ึงทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส าคญักบัการสอนวิชา
สุขศึกษา ไดแ้ก่ ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองหรือการเรียนรู้แบบสร้างสรรคค์วามรู้โดยเนน้การ
เรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองว่า ความรู้คือ โครงสร้างใหม่ทาง
ปัญญา (Cognitive Restructuring) ท่ีสร้างจากประสบการณ์และโครงสร้างเดิมท่ีมีอยู่ โครงสร้าง
ปัญญาท่ีสร้างข้ึนใหม่น้ีจะเป็นเคร่ืองมือส าหรับการสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ๆ ต่อไปไดอี้ก 
การเรียนรู้น้ีจึงเป็นกระบวนการสร้างสรรคค์วามรู้ท่ีเนน้ความรู้เดิมให้เป็นพื้นฐานความรู้ใหม่ ตาม
ปรัชญาการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) ท่ีเช่ือวา่ “การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
ภายในตวัของผูเ้รียนและผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างข้ึนเอง” 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีหลกัการท่ีส าคญัว่า ในการจดัการเรียนรู้ผูเ้รียน
จะตอ้งเป็นผูก้ระท า (Active) และสร้างความรู้ ซ่ึงความเช่ือพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง มีรากฐานมาจาก 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ เพียเจต ์(Piaget, 1972) ยึด
หลกัพฒันาการตามวยัของเด็ก มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เปิดโอกาส และให้อิสระ
แก่เด็กในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ดว้ยการใช้ประสบการณ์เดิมท่ีเด็กคุน้เคยมาเป็นพื้นฐาน 
และเพิ่มพนูประสบการณ์โดยใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหมี้ประสบการณ์ท่ีสะสมมาก
ข้ึนส าหรับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ ไวกอทสกี 
(Vygotsky, 1978) จากหลกัการพื้นฐานของทฤษฎีน้ีไดแ้สดงถึงการเขา้ใจพฒันาการของมนุษยต์อ้ง
เข้าใจวฒันธรรม รูปแบบ และการอบรมเล้ียงดู ซ่ึงส่งผลต่อพฒันาการทางสติปัญญาการเรียนรู้
เกิดข้ึนได้ตามศักยภาพของบุคคล โดยอาศัยความช่วยเหลือจากผู ้ใหญ่และเพื่อนวยัเดียวกัน         
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ยอ่มส่งผลท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้และการแกปั้ญหาไดดี้ ทั้งน้ี ทฤษฎีทั้งสองน้ีมีความเห็นร่วมกนัใน
คุณลกัษณะของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง คือ 1) ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 2) การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกบัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั  3) การมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ และ 4) การจดัส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกบั
ชีวิตจริง ท าให้เรียนผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ซ่ึงการน าทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองไปใชใ้นการเรียนการสอน สามารถท าไดห้ลายประการ ดงัท่ี วชัรา เล่าเรียนดี (2553 : 80)    
ได้กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดจากทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและ
น าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้มีหลายวิธี ซ่ึงผูส้อนสามารถศึกษา เลือก และปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
สาระเน้ือหาวิชาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั กิจกรรมการเรียนรู้บางกิจกรรมเป็นวิธีจดัการเรียนรู้ท่ี
เป็นกระบวนการมีล าดบัขั้นตอนหรือวธีิการเรียนรู้บางวธีิสามารถน ามาใชเ้ป็นกิจกรรมการเรียนรู้ใน
กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบอ่ืนได ้

 นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นวทิยาศาสตร์เป็นเด็กท่ีมีลกัษณะต่างจากนกัเรียน
ปกติ จากการศึกษาของ วสัน ปุ่นผล (2551) พบวา่ คุณลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์นั้น ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 ดา้น คือ ความสามารถทางสติปัญญาและความ  
ใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ ความมีเหตุผลและรอบคอบ ความ
อดทนความเช่ือมัน่ในตนเอง ความรับผิดชอบ และความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ 
และได้สรุปไวว้่า คุณลกัษณะของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์นั้น จะเป็น
ลักษณะท่ีเด่นพิเศษเฉพาะของนักเรียนท่ีมีแนวโน้มบ่งบอกว่าจะประสบความส าเร็จในด้าน
วิทยาศาสตร์ และนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์ ยงัมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ กล่าวคือ นกัเรียนกลุ่มน้ีเป็นเด็กท่ีมีคุณลกัษณะทางการคิด
สร้างสรรคแ์ละการคิดในรูปแบบต่างๆ ท่ีสูงกวา่เด็กปกติ  ส่วนการแกปั้ญหาดว้ยทกัษะการคิดอยา่ง
รวดเร็ว โดยน ามาประยุกต์กับสถานการณ์ใหม่และการแก้ปัญหายงัเป็นการพัฒนาความคิด
สร้างสรรคด์ว้ย (Conklin and Frei, 2007 : 115-125) ดงันั้น การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(Creative 
Problem Solving) ถือเป็นแนวทางการพฒันาคนอยา่งเต็มท่ีตามศกัยภาพประการหน่ึง เพราะผูท่ี้จะ
อยูร่อดไดใ้นสังคมอนาคตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วจะตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งสูง
ในการคิดแกปั้ญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทกัษะส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีทกัษะ
การสร้างสรรค ์(Creativity) และการแกปั้ญหา (Problem Solving) เพราะเป็นทกัษะเพื่อการด ารงชีวิต 
(Survival Skills) ท่ีจ  าเป็นส าหรับอนาคตของผูเ้รียน เพื่อการใชชี้วิตอยูใ่นสังคมประชาธิปไตยและ
การด ารงชีวติต่อไป (Jacobs, 2010; Beers, 2011) 
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 กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Problem Solving Process) ไดมี้การ
วิจยัและพฒันามากกวา่ 50 ปี เพื่อท่ีจะน ามาพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์
ผูว้ิจยัและผูพ้ฒันากระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์จึงมีความหลากหลายและแตกต่างกนัไป 
ออสบอร์น (Osborn, 1953) ถือได้ว่าเป็นตน้ก าเนิดของการสร้างกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์โดยน าเทคนิคการระดมสมอง (Brain Storming) มาใชใ้นกระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ ซ่ึงเทคนิคการระดมสมองเป็นวิธีของกระบวนการกลุ่มท่ีช่วยแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
ส่งเสริมให้นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นต่อความคิดสร้างสรรค ์ ไดแ้ก่ ความคิดคล่อง ความคิด
ยืดหยุน่ ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ โดยมีหลกัการวา่ไม่มีการวิพากษว์ิจารณ์ความเห็น
ทั้งของตนและของคนอ่ืน ซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจของการระดมสมอง เป็นการประวิงการตดัสินถูกผิด 
พยายามหาค าตอบท่ีแปลกแตกต่างออกไป พยายามหาค าตอบให้มากท่ีสุดและพยายามดดัแปลง
ตกแต่งความคิดท่ีมีอยู ่ซ่ึงกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง ออสบอร์น (Osborn) รูปแบบ
แรก แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ออสบอร์น (Osborn) ไดย้อ่ขั้นตอนกระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ เป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การคน้หาความจริง (Fact  Finding) 2) การคน้หา
ความคิด (Idea Finding) และ 3) การคน้หาค าตอบ (Solution Finding) ต่อมา ปาร์น (Parnes, 1967) 
ไดป้ระสานการพฒันาการของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคต่์อ และไดข้ยายวิธีการจาก 3 ขั้นตอน
ของ ออสบอร์น (Osborn)  เป็นกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การคน้หาขอ้เท็จจริง (Fact 
Finding) 2) การคน้หาปัญหา (Problem Finding) 3) การคน้หาแนวคิด (Idea Finding) 4) การคน้หา
ค าตอบ (Solution Finding) และ 5) การคน้หาการยอมรับ (Acceptance Finding) โดยทดลองกบั
รูปแบบการสอนในนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตามโครงการพฤติกรรมสร้างสรรค์ (Programming 
Creative Behavior) และไดมี้การทดสอบแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ของ ปาร์น (Parnes) ท่ีวิทยาลยั
รัฐบฟัาโล (Buffalo State College) โดยใชร้ะยะเวลา 4 ภาคการศึกษา ในรายวิชาความคิดสร้างสรรค ์
ในท่ีสุดก็ไดว้ธีิการของการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์อง ออสบอร์น และ ปาร์น (Osborn and Parnes) 
ท่ีเรียกว่า รูปแบบของ ออสบอร์น และ ปาร์น (Osborn and Parnes Model) ซ่ึงประกอบดว้ย 6 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การก าหนดปัญหาหรือสถานการณ์ (Situation) 2) การคน้หาความจริง (Fact 
Finding) เป็นการหาขอ้มูลจากสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนดให้ เพื่อให้รู้ว่ามีส่ิงท่ีบกพร่องหรือ
ผิดปกติเกิดข้ึน 3) การคน้หาปัญหา (Problem Finding) เป็นการมองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
สถานการณ์ 4) การคน้หาความคิด (Idea Finding) เป็นการหาแนวคิดหรือขอบเขตของปัญหา เพื่อหา
วิธีการแกปั้ญหา โดยการรวบรวมความคิดหรือตั้งเป็นสมมติฐาน 5) การคน้หาค าตอบ (Solution 
Finding) เป็นการปฏิบัติตามทางเลือกของการแก้ปัญหาจากสมมติฐานเพื่อหาค าตอบ และ               
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6) การยอมรับส่ิงท่ีคน้พบ (Acceptance Finding) เป็นการตรวจสอบและประเมินกระบวนการคิด
และค าตอบท่ีได ้(Isaksen and Treffinger,  2004) 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเขม้ขน้
ให้แก่นกัเรียนท่ีมีความสามารถเป็นพิเศษในทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียม
พื้นฐานส าหรับบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ในการท่ีจะสร้างนกัวิชาการ
อนัยอดเยี่ยมของประเทศ ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวอาจส่งผลให้นกัเรียนแต่ละคนตอ้ง
เผชิญกบัความเครียด มีลกัษณะแข่งขนัในการศึกษาเรียนรู้ โดยจะพยายามเรียนให้ไดดี้กว่าคนอ่ืน 
เพื่อให้ได้คะแนนดี และอาจจะไม่ให้ความสนใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผู ้เ รียน รวมทั้ ง เ กิดผลเสียต่อสุขภาพ ดังนั้ น การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ จึงจ า เป็นต้องหันมาส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน  
(Collaborative Learning) ซ่ึงสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ และมีสุขภาพจิตดีข้ึน รวมทั้ง
ไดเ้รียนรู้ทกัษะทางสังคมและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งในการด ารงชีวิต
ดว้ย และการเรียนรู้ร่วมกนัมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง และ
การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการส่งเสริมและพฒันาผลการเรียนและสมรรถภาพ
ทางการเรียนท่ีสร้างสรรค ์(วชัรา เล่าเรียนดี, 2553 : 81)  การเรียนรู้ร่วมกนั เป็นวิธีจดัการเรียนรู้ท่ี
เน้นบทบาทไปท่ีผูเ้รียน โดยผูเ้รียนในกลุ่มจะเป็นผูจ้ดัการกนัเอง ทั้งการก าหนดบทบาทสมาชิก   
การตรวจสอบหนา้ท่ีรับผิดชอบ และตรวจสอบการท างานกนัเองภายในกลุ่ม นอกจากน้ีภายในกลุ่ม
ผูเ้รียนอาจจะสอนกนัเองภายในกลุ่ม ซ่ึงแนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีส าคญั คือ 1) มีการจดักลุ่ม
การท างานท่ีเกิดจากสมาชิกท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั ขนาดของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่ากนั 
2) มีการแลกเปล่ียน แบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ท่ีตนมีกบัสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงผูส้อนมีส่วนร่วม
ในการสนทนาสนบัสนุนความรู้ 3) ลกัษณะงานเป็นงานท่ีตอ้งท าร่วมกนั สมาชิกในกลุ่มเห็นชอบ
และมีการวางแผนกิจกรรมร่วมกนัและตรงกบัส่ิงท่ีตนสนใจ 4) ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในการสภาพการเรียนรู้และคอยให้ความช่วยเหลือ และ 5) มีการประเมินผล โดยประเมิน
กลุ่ม และประเมินสมาชิกกลุ่ม (Tinzmann and other, 1990, อารีรักษ์ มีแจง้, 2547 และเนาวนิตย ์
สงคราม, 2553) 

 จากการศึกษาทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) แนวคิดการเรียนรู้
ร่วมกนั (Collaborative Learning) แนวคิดกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Problem 
Solving Process) และแนวคิดกระบวนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ผูว้จิยัจึงน ามาใชเ้ป็น
พื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษารูปแบบใหม่ข้ึน เพื่อส่งเสริม
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นวตักรรมดา้นสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์โดย
เรียกรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนว่า “รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์”  

กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การวิจยัและพฒันาและการ

ผสมผสานวิธีการวิจยั  การออกแบบระบบการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกนั กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์กระบวนการเรียน
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา และพฤติกรรมสุขภาพและนวตักรรมดา้นสุขภาพ เพื่อสังเคราะห์
เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำ กำรออกแบบระบบกำรเรียน        
กำรสอน และกำรผสมผสำนวธีิกำรวจัิย 

การวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) เป็นการวิจยัประเภทหน่ึงท่ี
น ามาใชใ้นการแสวงหาและพฒันาความรู้ ทางดา้นการศึกษา มีเป้าหมายของการวจิยัเช่นเดียวกบัการ
วิจยัประเภทอ่ืนๆ คือ เพื่อแสวงหาและพฒันาความรู้ แต่ต่างกนัในขั้นตอนของการด าเนินการวิจยั 
คือ เป็นการวิจยัก่อนแลว้น าผลการวิจยัมาพฒันานวตักรรม เม่ือไดน้วตักรรมแลว้น านวตักรรมไป
ด าเนินการวิจยัและหลงัจากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากการใช้ไปสู่การพฒันาปรับปรุงแกไ้ขนวตักรรมให้
ตอบสนองผูใ้ช ้ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 วิจยั (Research : R1) คือ การศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานและความตอ้งการ ขั้นตอนท่ี 2 พฒันา (Develop : D1) คือ การออกแบบและพฒันานวตักรรม 
ขั้นตอนท่ี 3  วิจยั (Research : R2) คือ การน านวตักรรมไปใชจ้ริงกบักลุ่มเป้าหมาย และขั้นตอนท่ี 4 
พฒันา (Develop : D2) คือ การประเมินผลและปรับปรุงนวตักรรม (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555 : 239) 

การออกแบบระบบการเรียนการสอนหรือการออกแบบการเรียนการสอน 
(Instructional System Design : ISD หรือ Instructional Design : ID) มีส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์น
การจดัการเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้โดยอาศยัหลกัการ แนวคิดวิธีการเชิงระบบ (Systematic Approach) มาใช ้
ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) 
เน่ืองจากระบบไดมี้กลไกและโครงสร้างหลกัการท างานอยา่งนอ้ย 3 ส่วน ประกอบดว้ย ส่ิงน าเขา้/
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ตวัป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต/ผลลพัธ์ (Output) ซ่ึงในแต่ละขั้นมีการวิเคราะห์
สถานการณ์หรือเง่ือนไขการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการระบุ แยกแยะและแก้ปัญหา แล้วจึงวาง
แผนการเรียนการสอน โดยอาศัยความรู้จากหลายๆ ทฤษฎี มีการปรับปรุง แกไ้ขการท างานในตวั
ของมันเองโดยการใช้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และในแต่ละองค์ประกอบย่อยๆ ต่างก็มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองซ่ึงกนัและกนั โดยเป้าหมายของระบบใหญ่ทั้งหมดจะบรรลุผลไดจ้ากการ
ประสานสัมพนัธ์กนัขององคป์ระกอบยอ่ยๆ (กาญจนา คุณารักษ์, 2545 : 7) ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ 
แนวคิดรูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนท่ีมีผูส้นใจและใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ 
รูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอน ของ ครูส (Kruse, 2009) ไดเ้สนอแนวคิดในการ
ออกแบบหรือการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน หรือท่ีเราเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “ADDIE Model” 
เป็นวิธีการเชิงระบบท่ีช่วยให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความ
เหมาะสม (Appropriateness) ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินการ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวิเคราะห์ 
(Analysis) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 
(Needs Analysis) ในทุกองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 2) ขั้นออกแบบและพฒันา
รูปแบบ (Design and Development) ในขั้นน้ีรูปแบบการสอนจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตอ้งอาศยั
ขอ้มูลต่างๆ จากขั้นการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูล และการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นต่างๆ ในขั้นของ
การวิเคราะห์ 3) ขั้นน าไปใช้ (Implementation) เป็นขั้นการน ารูปแบบท่ีสร้างและพฒันาข้ึน           
ไปทดลองใชแ้ละมีการปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ 4) ขั้นประเมินผล 
(Evaluation) เป็นขั้นการวดัผลและประเมินผล การใช้รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนโดยประเมินผลจากการ
วดัผลการเรียนรู้ผูเ้รียน สมรรถภาพการสอนของครู จากความคิดเห็นการรับรู้ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
และ/หรือจากผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ และรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกค ์
แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and Carey, 2009 : 1-8) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 10 
องคป์ระกอบ คือ 1. ก าหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (Identify Instructional Goals) 2. วิเคราะห์
การเรียนการสอน (Conduct Instructional Analysis) 3. วิเคราะห์ผูเ้รียนและบริบท (Analyze 
Learners and Contexts) 4. เขียนวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Write Performance Objectives)          
5. พฒันาเคร่ืองมือเพื่อการประเมิน (Develop Assessment Instrument) 6. พฒันากลยุทธ์การสอน 
(Develop Instructional Strategy) 7. พฒันาและเลือกส่ือการเรียนการสอน (Develop and Select 
Instructional Materials) 8. ออกแบบและประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน (Design and 
Conduct Formation Evaluation of Instruction) 9. ทบทวนและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
(Revise Instruction) และ 10. ออกแบบและประเมินผลหลงัการเรียนการสอน (Design and Conduct 
Summative Evaluation) 
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การผสมผสานวิธีการวิจยั (Mixed Methods Research) เป็นการออกแบบวิจยัดว้ยวิธี
วิทยาการ (Methodology) และวิธีการ (Methods) ซ่ึงวิธีวิทยาการเก่ียวข้องการเก็บรวบรวม           
การวเิคราะห์ และการผสมผสานวธีิเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Methods) ในกระบวนการวิจยัตั้งแต่ขั้นตอนการตั้งสมมุติฐานไปจนถึงขั้นสรุปผล และวิธีการซ่ึง
มุ่งเน้นการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการผสมผสานข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใน
การศึกษาเฉพาะกรณีหรือหลายกรณี วิธีการวิจยัแบบน้ีใช้เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในผลการวิจยัท่ี
สมบูรณ์ยิ่งข้ึนในปัญหาวิจยัหน่ึง ซ่ึงอาจให้ค  าตอบท่ีเหมาะสมกว่าการใช้เพียงวิธีใดวิธีหน่ึง ซ่ึงมี
แบบแผนการผสมผสานวธีิการวจิยั แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั คือ 1. แบบแผนเชิงผสมผสานแบบ
สามเส้า (The Triangulation Design) 2. แบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded 
Design) 3. แบบแผนเชิงอธิบาย (The Explanatory Design) และ 4. แบบแผนเชิงส ารวจบุกเบิก (The 
Exploratory Design) (Creswell, 2011) 

ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้กระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development : R&D) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555) ประยุกต์ร่วมกบัการออกแบบระบบการเรียน       
การสอนดว้ยวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ท่ีเรียกวา่ “ADDIE Model” (Kruse, 2009) และ
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกค์ แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and 
Carey, 2009) โดยใชร้ะเบียบการวิจยัแบบการผสมผสานวิธีการวิจยั (Mixed Methods Research) 
ตามแบบแผนการวิจยัแบบแผนรองรับภายใน (Embedded Design) วิธีการเชิงปริมาณเป็นหลกัและ
วิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีรอง (Creswell, 2011) โดยมีกระบวนการวิจยัประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research : R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A) 
ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and Development 
: D & D) ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research : R2) เป็นการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใชจ้ริง 
(Implementation : I) และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) เป็นการประเมินผล 
(Evaluation : E) และการขยายผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

2. แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
    จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ์ เวลล์ และ คาลฮาวน์ 

(Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Model of Teaching) 
เร่ิมจากการเสนอภาพเห็นเหตุการณ์ในห้องเรียน (Scenario) โดยใช้การเล่าเร่ือง มีครูและนกัเรียน
เป็นผูแ้สดงโดยจ าลองเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน เพื่อน าไปสู่รูปแบบการจดัการเรียน     
การสอน ประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลกัการและ
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วตัถุประสงค์ องคป์ระกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน า
รูปแบบไปใช ้

3. แนวคิดและทฤษฎพีืน้ฐำนในกำรพฒันำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน  
         จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการแกปั้ญหา

อย่างสร้างสรรค์ พฤติกรรมสุขภาพ และนวตักรรมด้านสุขภาพ พบว่า มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเป็น
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
สรุปไดด้งัน้ี 

3.1 ทฤษฎกีำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
     ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มีหลกัการท่ีส าคญัวา่ ในการเรียนรู้ผูเ้รียนจะตอ้ง

เป็นผูก้ระท า (Active) และสร้างความรู้ จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
(Constructivism) ของ อนัเดอร์ฮิล (Underhill, 1991), แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld, 1995) และ 
ฟอสน็อต (Fosnot, 1996) สามารถสรุปเป็นแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง คือ 1. การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง (Construct) ความเขา้ใจในส่ิงท่ี
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 2. การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกบัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และ 3. การ
มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 

3.2 แนวคิดของกำรเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) 
     การเรียนรู้ร่วมกนั เป็นวิธีจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทไปท่ีผูเ้รียน โดยผูเ้รียนใน

กลุ่มจะเป็นผูจ้ดัการกนัเอง ทั้งการก าหนดบทบาทสมาชิก การตรวจสอบหนา้ท่ีรับผิดชอบ และ
ตรวจสอบการท างานกนัเองภายในกลุ่ม นอกจากน้ีภายในกลุ่มผูเ้รียนอาจจะสอนกนัเองภายในกลุ่ม 
ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนัของ ทินซ์แมนน์ และคนอ่ืนๆ 
(Tinzmann and other, 1990), อารีรักษ ์มีแจง้ (2547) และเนาวนิตย ์สงคราม (2553) สามารถสรุป
เป็นแนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนั คือ 1. มีการจดักลุ่มการท างานท่ีเกิดจากสมาชิกท่ีมีความสนใจใน
เร่ืองเดียวกนั ขนาดของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่ากนั 2. มีการแลกเปล่ียน แบ่งปันประสบการณ์ 
และความรู้ท่ีตนมีกับสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงผู ้สอนมีส่วนร่วมในการสนทนาสนับสนุนความรู้               
3. ลกัษณะงานเป็นงานท่ีตอ้งท าร่วมกนั สมาชิกในกลุ่มเห็นชอบและมีการวางแผนกิจกรรมร่วมกนั
และตรงกบัส่ิงท่ีตนสนใจ  4. ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการสภาพการเรียนรู้และ
คอยใหค้วามช่วยเหลือ และ 5. มีการประเมินผล โดยประเมินกลุ่ม และประเมินสมาชิกกลุ่ม 
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3.3 แนวคิดกระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ (Creative Problem Solving  
Process) 

    การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Problem Solving : CPS) ไดมี้การวิจยัและ
พฒันามากกวา่ 50 ปี เพื่อท่ีจะน ามาพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ซ่ึงจาก
การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีพฒันาโดย นอลเลอร์, ปาร์น และ ไบออนดิ 
(Noller, Parnes and Biondi) ท่ีเรียกวา่ “Osborn-Parnes Five-Stage CPS Model (v2.2)” (Noller, 
Parnes and Biondi, 1976 อา้งถึงใน Isaksen and Treffinger,  2004 : 70-73) มีกระบวนการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคเ์ป็น 5 ขั้นตอน คือ  ขั้นท่ี 1 การคน้หาความจริง (Fact Finding) ขั้นท่ี 2 การคน้หา
ปัญหา (Problem Finding) ขั้นท่ี 3 การคน้หาแนวคิด (Idea Finding) ขั้นท่ี 4 การคน้หาค าตอบ 
(Solution Finding) และขั้นท่ี 5 การคน้หาการยอมรับ (Acceptance Finding) 

3.4 แนวคิดกระบวนกำรเรียนกำรสอนสุขศึกษำและพลศึกษำ 
     การจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและการจดัการเรียนรู้พลศึกษานั้น มีความแตกต่างกนั

โดยธรรมชาติของวิชา ดงันั้นในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ จึงตอ้งมีความแตกต่างกนัอยู่บา้ง 
แต่ก็มีจุดหมายปลายทางร่วมกนั คือ การมีสุขภาพดีของผูเ้รียน จากการศึกษากระบวนการท่ีใช้ใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาของ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ และคณะ (2547) และ    
สุชาติ โสมประยรู และ เอมอชัฌา  วฒันบุรานนท ์(2553) สามารถสรุปเป็นขั้นตอนหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้  สุขศึกษาไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นท่ี 2 ขั้นสอนและกิจกรรม และ
ขั้นท่ี 3  ขั้นสรุป  และจากการศึกษากระบวนการเรียนการสอนพลศึกษาของ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ 
และคณะ (2547) และ วรศกัด์ิ  เพียรชอบ (2548) สามารถสรุปเป็นขั้นตอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้
พลศึกษาไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมหรือขั้นน า ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน ขั้นท่ี 3 ขั้นฝึกหรือขั้น
ฝึกหดั ขั้นท่ี 4 ขั้นใชห้รือขั้นน าไปใช ้และขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปและสุขปฏิบติั 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคญัเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์กระบวนการเรียนการ
สอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ย 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การร่วมกนัคน้หาปัญหา (Collaborative Problem Finding) ขั้นท่ี 2 การร่วมกนั
คน้หาแนวคิด (Collaborative Idea Finding) ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรม (Collaborative 
Innovation Building) และขั้นท่ี 4 การร่วมกนัสร้างการยอมรับ (Collaborative Acceptance Building) 
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4. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมสุขภำพและนวตักรรมด้ำนสุขภำพ 
จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพของ เฉลิมพล ตนัสกุล (2541), ดวงใจ 

รัตนธญัญา (2545) และสุชาติ โสมประยรู และ เอมอชัฌา วฒันบุรานนท ์(2553) สามารถสรุปไดว้า่ 
พฤติกรรมสุขภาพ เป็นความสามารถในการแสดงออกของบุคคลเก่ียวกับสุขภาพ โดยมี
องคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ 1. ดา้นความรู้ทางสุขภาพ (Health Knowledge) เป็นกระบวนการทางดา้น
สมอง 2. ดา้นเจตคติทางสุขภาพ (Health Attitude) เป็นกระบวนการทางดา้นจิตใจ และ 3. ดา้นการ
ปฏิบติัทางสุขภาพ (Health Practice) เป็นกระบวนการทางดา้นร่างกายหรือการใชก้ลา้มเน้ือ และจาก
การศึกษาแนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมดา้นสุขภาพ ของ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2552) และ เนาวนิตย ์สงคราม (2556) สามารถสรุปไดว้า่ นวตักรรมดา้นสุขภาพ หมายถึง แนวทาง/
แนวคิด/เคร่ืองมือท่ียงัไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพฒันาดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้
ทนัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึน เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาเก่ียวกบัสุขภาพ และในการพิจารณาว่าวิธีการ 
แนวคิด หรือการกระท าใดๆ เป็นนวตักรรมหรือไม่ สามารถวดัไดด้ว้ยแบบประเมินนวตักรรม และ
สรุปผลจากการการประเมินนวตักรรม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1. ดา้นกระบวนการพฒันา
นวตักรรม  2. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม และ 3. ดา้นความเป็นนวตักรรม 

จากกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ สามารถสรุปแนวคิดส าคญัท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนไดด้งัแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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ค ำถำมกำรวจัิย 

เพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอ้ค าถามการวจิยั ดงัน้ี 
1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อ

ส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีองคป์ระกอบ
และกระบวนการเรียนการสอนอยา่งไร 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมด้านสุขภาพของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ในช่วงระหวา่งการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้น
สุขภาพ มีพฒันาการหรือไม่ และพฤติกรรมสุขภาพเป็นอยา่งไร 

3. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อ
ส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ มีผลการขยายผล
การใชเ้ป็นอยา่งไร 

วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
1. เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอย่าง

สร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาพฒันาการของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ

นวตักรรมดา้นสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพ  

3. เพื่อศึกษาผลของการน ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวทิยาศาสตร์ ไปขยายผลการใช ้

สมมติฐำนกำรวจัิย 

ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียน      
การสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
มีพฒันาการข้ึน และมีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัดี 
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ขอบเขตของกำรวจัิย 

การวิจยัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
         1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 10 ห้องเรียนๆ ละ 24 คน รวมนกัเรียน 
240 คน 

          1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมนกัเรียน 24 คน ไดม้า
ดว้ยวธีิการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 

         1.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการขยายผลการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ห้องโครงการสนับสนุนการจัดตั้ งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของ
มหาวทิยาลยั (วมว.) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 หอ้ง จ านวนนกัเรียน 30 คน  

2. ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
        2.1 ตวัแปรตน้ คือ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหา

อยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
        2.2 ตวัแปรตาม คือ 

2.2.1 ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
2.2.2 นวตักรรมดา้นสุขภาพ 
2.2.3 พฤติกรรมสุขภาพ 

3. เนือ้หำทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
    เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ เน้ือหาในรายวิชา พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศกัราช 
2556 โดยใหค้รอบคลุมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 5 
หน่วย คือ หน่วยท่ี 1 การดูแลระบบต่างๆ ของร่างกาย (สาระท่ี 1 การเจริญเติบโตและพฒันาการ) 
หน่วยท่ี 2 พฤติกรรมทางเพศกบัการด าเนินชีวิต (สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว) หน่วยท่ี 3 กีฬา
บาสเกตบอล (สาระท่ี 3 การเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล) 
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หน่วยท่ี 4 สมรรถภาพทางกาย (สาระท่ี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกนัโรค) 
และหน่วยท่ี 5 ภยัจากสารเสพติด (สาระท่ี 5 ความปลอดภยัในชีวิต) ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 
จ านวน 10 สัปดาห์ๆ ละ 1 คาบ รวม 10 คาบ 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 เพื่อให้ค  าศพัท์ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั ผูว้ิจยัจึงขอก าหนดความหมาย
ของค าศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการวจิยัดงัน้ี 

1. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนการสอนตาม
แนวคิดและกระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) ประยุกตร่์วมกบัการ
ออกแบบการเรียนการสอนดว้ยวิธีการเชิงระบบ (Systematic Approach) ท่ีเรียกวา่ “ADDIE Model” 
โดยใช้ระเบียบการวิจัยแบบการผสมผสานวิธีการวิจัย (Mixed Methods Research) ซ่ึงมี
กระบวนการวิจยัประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research: R1) เป็นการวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A) ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและ
พฒันา (Design and Development :  D & D)  ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) เป็นการน าไปใช้
จริง (Implementation : I) และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผล 
(Evaluation : E) และการขยายผลการใช ้

2. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
องคป์ระกอบท่ีเป็นระบบของการจดัการเรียนการสอนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ พฤติกรรมสุขภาพ และนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) แนวคิดกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
(Creative Problem Solving Process) และแนวคิดกระบวนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  
โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวตัถุประสงค์ 
องคป์ระกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การร่วมกนั
คน้หาปัญหา (Collaborative Problem Finding) ขั้นท่ี 2 การร่วมกนัคน้หาแนวคิด (Collaborative 
Idea Finding) ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรม (Collaborative Innovation Building) และขั้นท่ี 4 
การร่วมกนัสร้างการยอมรับ (Collaborative Acceptance Building) โดยในแต่ละขั้นตอนหลกัจะมี
ขั้นตอนย่อยๆ ซ่ึงเป็นกระบวนการด าเนินการ 3 ขั้นท่ีเรียกว่า “PAC” ได้แก่ ขั้นเตรียมการ 
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(Preparation : P) ขั้นปฏิบติั (Action : A) และขั้นสรุป (Conclusion : C) และองคป์ระกอบเชิง
เง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้ประกอบดว้ย ปัจจยัเอ้ือต่อการเรียนรู้ และปัจจยัสนบัสนุน 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความรู้ ความสามารถของผู ้เ รียนในการปฏิบัติตามกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 

     3.1 การคน้หาความจริง (Fact Finding) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการตั้งค  าถาม เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นมูลเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้ไดป้ริมาณมาก
ท่ีสุด 

     3.2 การคน้หาปัญหา (Problem Finding) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการวเิคราะห์สาเหตุปัญหาท่ีเกิดข้ึน จดัล าดบัความส าคญั จ าแนกปัญหาใหญ่ ปัญหา
ยอ่ย เลือกปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ขพร้อมระบุเหตุผล 

     3.3 การคน้หาแนวคิด (Idea Finding) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการน าเสนอวิธีการในการแกปั้ญหาท่ีมีความหลากหลาย แปลกใหม่และเป็นไปได้
ใหม้ากท่ีสุด อยา่งอิสระ โดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมหรือถูกผดิ 

     3.4 การคน้หาค าตอบ (Solution Finding) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการบอกข้อดีและข้อเสียของวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีการ และเลือกวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดพร้อมระบุเหตุผลในการเลือก 

     3.5 การคน้หาการยอมรับ (Acceptance Finding) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการแสดงรายละเอียดและขั้นตอนในการแกปั้ญหา พร้อมระบุผลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
ขั้นตอนเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับ 

    โดยวดัจากแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท่ี์ผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน 

4. พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบติัของบุคคลเก่ียวกบัเร่ือง การดูแลระบบต่างๆ 
ของร่างกาย สมรรถภาพทางกาย พฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต กีฬาบาสเกตบอล และภยั
จากสารเสพติด โดยอาศยัความรู้ เจตคติ และการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั เพื่อให้มีสุขภาพดี 
โดยวดัจากแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

5. นวตักรรมด้านสุขภาพ หมายถึง แนวทาง/แนวคิด/วิธีการ/เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
แกปั้ญหาเก่ียวกบัสุขภาพท่ีนกัเรียนสร้างสรรค์ข้ึนเป็นรายกลุ่ม จากการจดัการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
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นวตักรรมดา้นสุขภาพ ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม ดา้นคุณค่าและ
ประโยชน์ของนวตักรรม และด้านความเป็นนวตักรรม โดยวดัจากแบบประเมินนวตักรรมด้าน
สุขภาพท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ซ่ึงประเมินโดยกลุ่มตนเอง กลุ่มอ่ืน และผูส้อน 

6. นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผูเ้รียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่น
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั โดยคน้ควา้จาก

หนงัสือ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้รียบเรียงตามล าดบัหวัขอ้ ดงัน้ี 
1. หลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 
2. แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอน 
3. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
4. แนวคิด ทฤษฎีและผลการวจิยัเก่ียวกบัการเรียนรู้ร่วมกนั 
5. แนวคิด ทฤษฎีและผลการวจิยัเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
7. แนวคิด ทฤษฎีและผลการวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพและนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
8. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการประเมินตามสภาพจริง 
9. แนวคิดเก่ียวกบันกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 

 
1. หลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตน้แบบของรัฐ  มีสถานภาพเป็น
องค์การมหาชน จดัตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543        
พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไดก้ าหนดอ านาจหน้าท่ีให้โรงเรียนเป็นผูจ้ดัท า
หลกัสูตร วธีิการเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับใชก้บันกัเรียนของโรงเรียน
ดว้ยตนเอง ซ่ึงการจดัท าหลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ มีการด าเนินการทบทวนหลกัสูตรของ
โรงเรียนทุกๆ 4 ปี โดยใชข้อ้มูลจากการติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตรของโรงเรียนมหิดล
วทิยานุสรณ์ และผลการศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติเป็น
บรรทดัฐานในการจดัท า โดยตั้งเป้าหมายว่านักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตาม
หลกัสูตรของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ จะตอ้งมีศกัยภาพในทุกๆ ดา้นตามหลกัสูตรแกนกลางขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และไม่ต ่ ากว่านักเรียนของโรงเรียน
วทิยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ ดงันั้น หลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 จึง
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มีอุดมการณ์ของหลกัสูตรฉบบัน้ี  คือ  การจดัการเรียนการสอนในทุกรายวิชาอย่างเขม้ขน้ พฒันา
ทกัษะดา้นต่าง ๆ เพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้ความเป็นผูน้ า เตรียมพร้อมไปสู่นกัวิจยั นกัประดิษฐ์คิดคน้
ท่ีมีคุณภาพ และมีจิตส านึกในการตอบแทนคุณประเทศชาติ 

หลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 มุ่งหมายให้นกัเรียนไดรั้บการ
พฒันาเตม็ศกัยภาพของความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มีพื้นฐานความรู้ท่ีดีทั้ง
ดา้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ ดนตรี และพลานามยั  
สามารถคิดวเิคราะห์และบูรณาการความรู้ทุกศาสตร์ได ้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งดา้นสติปัญญา ร่างกาย  
อารมณ์ สังคม มีจิตตั้งมัน่ในความเมตตาและหวงัดีต่อกนั ดูแลเอาใจใส่กนั ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน     
ให้ก าลังใจซ่ึงกันและกัน ผูกพนักันฉันญาติมิตร รักและภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตมุ่งท่ีจะ        
ตอบแทนประเทศชาติ และมีความเป็นสากล 

เม่ือนักเรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  พุทธศกัราช  
2556 นักเรียนจะได้รับการพฒันาให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ์ ดงัน้ี 

1. มีความรับผิดชอบ ความเป็นผูน้ า เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม 
ความเมตตา ความหวงัดี ช่วยเหลือเก้ือกูล มีจิตสาธารณะ มุ่งที่จะท าประโยชน์ให้กบัสังคม และ
ตอบแทนบา้นเมือง 

2. มีความรอบรู้และความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในหลกัการพื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มีคุณลกัษณะของนกัวิจยั นกัประดิษฐ์ นกัคิดคน้และนกัพฒันาดา้นคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

3. มีความรู้และทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการคน้ควา้อย่างเป็นระบบ รู้จกัคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความรอบรู้ รู้รอบ สามารถบูรณาการความรู้ เพื่อใช้ในการแกปั้ญหาได ้

5. มีจิตส านึกของความเป็นไทย ในการอนุรักษ ์ภาษาไทย ศิลปวฒันธรรมไทย          
ภ ูม ิปัญญาไทย เข า้ใจและภูมิใจในประวตัิศาสตร์ชาติไทย ย ึดมัน่ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข และสามารถปรับตวัในสังคมขา้มวฒันธรรมได ้  

6. มีสุขภาพอนามยัท่ีดี รักการออกก าลงักาย 
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7. มีทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั้งน้ี ทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต
อยา่งมีคุณภาพ ไดแ้ก่ 

  7.1 ทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

  7.2 ทกัษะในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์
  7.3 ทกัษะในการส่ือสาร 
  7.4 ทกัษะในการเรียนรู้ 
  7.5 ทกัษะในการแกปั้ญหา 
  7.6 ทกัษะในการวางแผนและก ากบัดูแลตนเอง 

ทั้งน้ี เพื่อพฒันาไปสู่ความเป็นนกัวจิยั นกัประดิษฐคิ์ดคน้ ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีมีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงกบันักวิจยัชั้นน าของนานาชาติ และมี      
จิตวญิญาณมุ่งมัน่พฒันาประเทศชาติ มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์
ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กบัประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต 
ช่วยพฒันาประเทศชาติ ให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขนัได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผูผ้ลิตท่ีมี
มูลค่าเพิ่มมากข้ึน สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขนัได ้และ
สังคมท่ีย ัง่ยนืพอเพียงมีความสมานฉนัทเ์อ้ืออาทรต่อกนั 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน 
มีสุขภาพอนามยัดี รักการออกก าลงักาย รู้จกัดูแลตนเองให้เขม้แข็งทั้งกายและใจ ตามอุดมการณ์ 
เป้าหมาย วิสัยทศัน์ ของการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพราะสุขภาพมีความส าคญัยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี เม่ือมีสุขภาพท่ีดีเป็นพื้นฐาน 
การท างานหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามในชีวิตประจ าวนัก็จะมีความสุขและมีคุณภาพไปดว้ย องคร์วม
ของการมีสุขภาพท่ีดี หมายถึง สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพอารมณ์ สุขภาพสังคม และสุขภาพ  
จิตวญิญาณท่ีรวมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้

สาระท่ีเป็นกรอบเน้ือหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ  
พลศึกษาประกอบดว้ย 

1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เร่ืองธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในการ
ท างานของระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงวธีิปฏิบติัตนเพื่อใหเ้จริญเติบโตและมีพฒันาการท่ีสมวยั 
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2. ชีวิตและครอบครัว ผูเ้รียนจะได้เรียนรู้เร่ืองคุณค่าของตนเองและครอบครัว การ
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ การสร้างและรักษา
สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น สุขปฏิบติัทางเพศ และทกัษะในการด าเนินชีวติ 

3. การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผูเ้รียนได้
เรียนรู้เร่ืองการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล 
และประเภททีมอย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบติัตามกฎ กติกา ระเบียบ และขอ้ตกลง
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา และความมีน ้าใจนกักีฬา 

4. การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั
หลกัและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภณัฑ์และบริการสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ และการป้องกนัโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

5. ความปลอดภัยในชีวิต ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เร่ืองการป้องกนัตนเองจากพฤติกรรมเส่ียง
ต่างๆ ทั้งความเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ ความรุนแรง อนัตรายจากการใชย้าและสารเสพติด รวมถึง
แนวทางในการสร้างเสริมความปลอดภยัในชีวติ 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั (Learning outcomes) 
การเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนควรมีความรู้ ความเข้าใจและ

ความสามารถ ดงัต่อไปน้ี 
1. สามารถดูแลสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง และพฤติกรรม

เส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ
วางแผนอยา่งเป็นระบบ 

2. แสดงออกถึงความรัก ความเอ้ืออาทร ความเขา้ใจในอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม
และวฒันธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมทางเพศ การด าเนินชีวติ และวถีิชีวติท่ีมีสุขภาพดี 

3. ออกก าลงักาย เล่นกีฬา เขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพโดยน าหลักการของทกัษะกลไกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง สม ่าเสมอด้วยความช่ืนชมและ
สนุกสนาน 

4. แสดงความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความ
ปลอดภยัในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของ
ตนเองและทีม 
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5. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขนั ดว้ยความมีน ้ าใจนกักีฬา 
และน าไปปฏิบติัในทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี 

6. วิเคราะห์และประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพื่อก าหนดกลวิธีลดความเส่ียง สร้างเสริม
สุขภาพ ด ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค และการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดได้ถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

7. ใชก้ระบวนการทางประชาสังคม สร้างเสริมใหชุ้มชนเขม้แขง็ปลอดภยั และมีวถีิชีวติท่ีดี 
 

รายช่ือรายวชิาพืน้ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (3.0  หน่วยกติ) 
1. พ30101  สุขศึกษาและพลศึกษา  1    0.5 หน่วยกิต 
    HPE30101 Health and Physical Education 1  
2. พ30102  สุขศึกษาและพลศึกษา  2    0.5 หน่วยกิต 
   HPE30102 Health and Physical Education 2  
3. พ30103  สุขศึกษาและพลศึกษา  3    0.5 หน่วยกิต 
   HPE30103 Health and Physical Education 3  
4. พ30104  สุขศึกษาและพลศึกษา  4    0.5 หน่วยกิต 
   HPE30104 Health and Physical Education 4  
5. พ30105  สุขศึกษาและพลศึกษา  5    0.5 หน่วยกิต 
   HPE30105 Health and Physical Education 5  
6. พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา  6    0.5 หน่วยกิต 
   HPE30106 Health and Physical Education 6  

โดยสรุปหลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้      
สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่ ง เน้นให้ผู ้เ รียนได้เ กิดการพัฒนาครบถ้วนจากสาระต่างๆ  คือ                   
การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว  การเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย 
การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกนัโรค  และ
ความปลอดภยัในชีวติ ซ่ึงก าหนดใหน้กัเรียนตอ้งเรียนรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต (120 ชัว่โมง) ใน 3 ปี โดยก าหนดให้เรียนรายวิชาสุขศึกษาและ        
พลศึกษา ภาคเรียนละ 1 รายวชิาๆ ละ 0.5 หน่วยกิต (20 ชัว่โมง) 
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2. แนวคิดและหลกัการเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน 
ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนมีความหมายในลักษณะเดียวกบัระบบการเรียนการสอน     

ซ่ึงนกัการศึกษาโดยทัว่ไปนิยมใช้ค  าว่า “ระบบ” ในความหมายท่ีเป็นระบบใหญ่ ครอบคลุม
องคป์ระกอบส าคญัๆ ของการศึกษา หรือการเรียนการสอนในภาพรวม และนิยมใชค้  าวา่ “รูปแบบ” 
กบัระบบท่ียอ่ยกวา่ โดยเฉพาะกบั “วิธีการสอน” ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชค้  าวา่ “รูปแบบการเรียน
การสอน (Instructional Model)” ซ่ึงมีนกัวิชาการและนกัการศึกษาให้ความหมายเก่ียวกบัรูปแบบ
การเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีใชส้ าหรับเป็นแนวทางในการจดัการ
เรียนการสอนท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบส าคญั ซ่ึงไดรั้บการจดัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ ตามหลกัปรัชญา 
ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือความเช่ือต่างๆ โดยประกอบดว้ยกระบวนการหรือขั้นตอนส าคญัใน
การเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้(Saylor and others, 1981 : 271; Joyce and  Weil, 1996 : 7; ทิศนา      
แขมมณี, 2553 : 222; วชัรา เล่าเรียนดี, 2553 : 257) 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
คีฟส์ (Keeves, 1997 : 386-387, อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2553 : 220) ไดก้ล่าวว่า 

รูปแบบโดยทัว่ไปจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. รูปแบบจะตอ้งน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลท่ีตามมาซ่ึงสามารถพิสูจน์ทดสอบ

ไดก้ล่าวคือ สามารถน าไปสร้างเคร่ืองมือเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได ้
2. โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal 

Relationship) ซ่ึงสามารถใชอ้ธิบายปรากฏการณ์/เร่ืองนั้นได ้
3. รูปแบบจะตอ้งสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด 

(Concept) และความสัมพนัธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ 
4. รูปแบบควรจะประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Relationships) 

มากกวา่ ความสัมพนัธ์เชิงเช่ือมโยง (Associative Relationships) 
ส าหรับ จอยซ์ เวลล์ และ คาลฮาวน์ (Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ไดเ้สนอรูปแบบ

การจดัการเรียนการสอน (Model of Teaching) เร่ิมจากการเสนอภาพให้เห็นเหตุการณ์ในห้องเรียน 
(Scenario) โดยใช้การเล่าเร่ือง มีครูและนกัเรียนเป็นผูแ้สดง โดยจ าลองเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียนเพื่อน าไปสู่รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน ดงัน้ี 
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  ส่วนท่ี 1 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (The Model of Teaching) 
มี 4 ส่วน คือ 

  1.  กระบวนการเรียนการสอน (Syntax หรือ Phases) เป็นการจดัเรียงล าดบักิจกรรมท่ี
จะสอนเป็นขั้นๆ ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีจ านวนขั้นตอนการเรียนการสอนแตกต่างกนัไป 

  2. ระบบสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของครูและนกัเรียนในการ
จดัการเรียนการสอน 

  3. หลกัการตอบสนอง (Principle of Reaction) เป็นหลกัการหรือวิธีการท่ีครูจะ
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีนกัเรียนกระท า อาจเป็นการให้รางวลั การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบติัโดยไม่มีการประเมินวา่ถูกหรือผดิ เป็นตน้ 

  4. ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนของรูปแบบหรือระบบสนบัสนุน (Support System) 
เป็นการบอกเง่ือนไข หรือส่ิงจ าเป็นในการท่ีจะใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนให้เกิดผล ตามท่ี
คาดหวงัให้กบัผูเ้รียน เช่น การสอนเพื่อฝึกทกัษะ นกัเรียนจะตอ้งไดฝึ้กการท างานในสถานท่ีและ
ดว้ยอุปกรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพการท างานจริง หรือเตรียมส่ืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพร้อมใช้ต่างๆ ให้
ครบถว้น 

  ส่วนท่ี 2 การน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช้ (Application) เป็นการแนะน า
หรือให้ขอ้แนะน าการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนนั้น เช่น จะใชก้บัเน้ือหาประเภทใดจึงจะ
เหมาะสมและใชก้บัเด็กระดบัใด เป็นตน้ 

  ส่วนท่ี 3 สาระความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
(Instruction and Nurturant Effects) ในแต่ละรูปแบบจะตอ้งจดัสาระความรู้และทกัษะในการ
ปฏิบติังานอะไรบา้ง ใหก้บัผูเ้รียนรวมทั้งมีส่ิงส าคญั องคป์ระกอบอะไรบา้งท่ีจะท าใหก้ารด าเนินการ
จดัการเรียนรู้นั้นประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ซ่ึงก็คือการสอนของครูท่ีจดัข้ึนตามขั้นตอนและ
สภาพแวดล้อม ในการเรียนสมรรถนะส าหรับท่ีผูเ้รียนต้องมี และต้องให้มีการพฒันาตลอด
กระบวนการซ่ึงถือผลท่ีเกิดข้ึนจากการสอน และเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งมีในการพฒันาการเรียนรู้ของ
ตนเอง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ คุณสมบติัคุณลกัษณะหรือสมรรถนะของผูเ้รียน
ท่ีตอ้งปลูกฝังจนติดตวั เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามท่ีคาดหวงั  อาจกล่าวโดยสรุปวา่ การ
น าเสนอรูปแบบการเรียน การสอนตามแนวคิดของจอยซ์และคณะน้ี ครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจทุกประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริงโดยการฝึกฝนตนเองให้สามารถใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนดงักล่าวใหเ้กิดประโยชน์และมีความเหมาะสม 
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  ทิศนา แขมมณี (2553 : 221-222)  ไดส้รุปถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัๆ ของรูปแบบการ
เรียนการสอน ไวด้งัต่อไปน้ี 

1. มีปรัชญาหรือทฤษฎีหรือหลกัการหรือแนวคิดหรือความเช่ือ ท่ีเป็นพื้นฐานหรือเป็น
หลกัการของรูปแบบการสอนนั้นๆ 

2. มีการบรรยายหรืออธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอน ท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ียดึถือ 

3. มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ ขององคป์ระกอบของ
ระบบใหส้ามารถน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ 

4. มีการอธิบายหรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ อนัจะช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ์ เวลล์ และ คาลฮาวน์ 
(Joyce, Weil and Calhoun, 2009 ) ท่ีไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Model of Teaching) 
เร่ิมจากการเสนอภาพเห็นเหตุการณ์ในห้องเรียน (Scenario) โดยใช้การเล่าเร่ือง มีครูและนกัเรียน
เป็นผูแ้สดงโดยจ าลองเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน เพื่อน าไปสู่รูปแบบการจดัการเรียนการ
สอน สามารถสรุปองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ์ และ เวลล์ นั้น 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ 
องคป์ระกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้

การจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอน 
ส าหรับการจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนมีนักการศึกษาทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศไดจ้ดักลุ่มรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อใหส้ะดวกในการน าไปใช ้ดงัน้ี 
เซเลอร์ (Saylor and others, 1981 : 271) ไดจ้ดักลุ่มของรูปแบบการสอนตามประเภท

ของหลกัสูตร 5 แบบ โดยพิจารณาความเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งของรูปแบบการสอนกบัหลกัสูตรแต่ละ
ประเภท รูปแบบการสอนตามแนวคิดน้ี จดัแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. รู ป แ บบก า รส อน ท่ี เ หม า ะ สม กับห ลัก สู ต ร ท่ี เ น้ น เ น้ื อ ห า วิ ช า  ( Subject 
Matter/Discipline) เช่น การบรรยาย การอภิปราย การถามค าถาม เป็นตน้ 

2. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัหลกัสูตรท่ีเนน้สมรรถภาพ (Specific Competencies 
/Technology) เช่น การท าแบบฝึกหดั การทบทวน และบทเรียนโปรแกรม เป็นตน้ 
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3. รูปแบบการสอนท่ี เหมาะสมกับหลัก สูตรท่ี เน้นคุณลักษณะ (Human 
Traits/Processes) เช่น การคน้ควา้เป็นกลุ่ม การเรียนแบบสืบสอบ เป็นตน้ 

4. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัหลกัสูตรท่ีเน้นกิจกรรมและปัญหาสังคม (Social 
Functions/Activities) เช่น การร่วมกิจกรรมกบัชุมชน เป็นตน้ 

5. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัหลกัสูตรท่ีเน้นความตอ้งการและความสนใจของ
ผูเ้รียน (Interests and Needs/Activities) เช่น การเรียนแบบเอกเทศ หรือ การเรียนดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

จอยซ์, เวลล์ และ แคลฮอน (Joyce, Well and Calhoun, 2009 : 25-34) ไดจ้ดักลุ่ม
รูปแบบการสอนตามจุดเนน้หรือผลท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน รูปแบบการสอนตามแนวคิดน้ี
จดัแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 

1. รูปแบบการสอนท่ีเน้นการจดักระบวนการสารสนเทศหรือการะบวนการคิด (The 
Information-Processing Family) มุ่งส่งเสริมความสามารถในการรวบรวมและจดัระเบียบขอ้มูลการ
เขา้ใจปัญหาต่างๆ และการคิดหาวิธีแกปั้ญหา ตลอดจนการสร้างความคิดรวบยอดและใช้ภาษาท่ี
เหมาะสมในการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดวิธีการแกปั้ญหานั้น โดยมุ่งเนน้ความส าคญัไปท่ีสมรรถภาพ
การคิดของผูเ้รียนและวิธีการต่างๆ ในการพฒันากระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูล รูปแบบ
การสอนในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ การสอนการคิดเชิงอนุมาน (Inductive Thinking) การสอนการสร้าง      
มโนทศัน์ (Concept Attainment) การฝึกกระบวนการสืบสอบ (Inquiry Training) การสอนการจ า 
(Memorization) การสอนการให้โครงสร้างทางความคิด (Advance Organizers) การพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ (Synoptic) การพฒันาทางปัญญา (The Developing Intellect) และการฝึกกระบวนการ
สืบสอบทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) เป็นตน้ 

2. รูปแบบการสอนท่ีเนน้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (The Social Family) เนน้ความสัมพนัธ์
กบับุคคลอ่ืนโดยใช้การประนีประนอมในการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมกับผูอ่ื้นตามหลักการ
ประชาธิปไตย การท างานร่วมกนั โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพรูปแบบ
การสอนในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ การสอนแบบคน้ควา้ท างานเป็นกลุ่ม (Group Investigation) การแสดง
บทบาทสมมติ (Role Play) การศึกษาสังคมด้วยกระบวนการสืบสอบ (Jurisprudential Inquiry)    
เป็นตน้ 

3. รูปแบบการสอนท่ีเน้นการพฒันาตน (The Personal Family) เน้นการพฒันาท่ีตวั
บุคคลกระบวนการพฒันาผูเ้รียนแต่ละบุคคล กระบวนการสร้างและพฒันาเอกตัภาพ อารมณ์ของ
ตนเองมุ่งสอนให้รู้จกัการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อม        
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มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละรับผิดชอบเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน รูปแบบการสอนในกลุ่มน้ี 
ได้แก่การสอนแบบไม่สั่งการ (Nondirective Teaching) การสอนเพื่อเพิ่มมโนทศัน์ในตนเอง 
(Enhancing Self-Concept) เป็นตน้ 

4. รูปแบบการสอนท่ีเนน้ดา้นพฤติกรรม (The Behavioral System Family) รูปแบบการ
สอนในกลุ่มน้ีได้รับแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม เน้นการปรับพฤติกรรมการ
ตอบสนองหรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูเ้รียน รูปแบบการสอนในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ การสอนเพื่อให้
ควบคุมตนเอง (Learning Self-Control) การเรียนแบบรอบรู้ (Mastery Learning) การฝึกฝนตนเอง
(Training and Self-Control) การเรียนรู้แบบมีเง่ือนไข (The Condition of Learning) การสอนตรง 
(Direct Instruction) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) การเรียนรู้สังคม (Social Learning) เป็นตน้ 

ทิศนา แขมมณี (2553 : 224-255) ไดจ้ดัหมวดหมู่ของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ลกัษณะของวตัถุประสงค์เฉพาะหรือเจตนารมณ์ของรูปแบบ ซ่ึงสามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 5 หมวด 
ดงัน้ี 

1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระต่างๆ ซ่ึงเน้ือหา
สาระนั้นอาจอยูใ่นรูปของขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง มโนทศัน์ หรือความคิดรวบยอด 

2. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาดา้นจิตพิสัย  (Affective Domain) เป็น
รูปแบบท่ีมุ่งช่วยพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์

3. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาดา้นทกัษะพิสัย  (Psycho-motor Domain) 
เป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในด้านการปฏิบติั การกระท า หรือการ
แสดงออกต่างๆ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชห้ลกัการ วิธีการ ท่ีแตกต่างไปจากการพฒันาทางดา้นจิตพิสัยหรือ
พุทธิพิสัย 

4. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการ (Process Skills) เป็น
ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีด าเนินการต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นกระบวนการทางสติปัญญา เช่น กระบวนการ 
สืบสอบแสวงหาความรู้หรือกระบวนการคิดต่างๆ การคิดวิเคราะห์ การอุปนยั การนิรนยั การใช้
เหตุผลการสืบสอบการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นตน้ หรืออาจเป็น
กระบวนการทางสังคม และกระบวนการท างานร่วมกนั เป็นตน้ 
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5. รูปแบบการสอนท่ีเนน้การบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบท่ีพยายามพฒันา การ
เรียนรู้ดา้นต่างๆ ของผูเ้รียนไปพร้อมๆ กนั โดยใชก้ารบูรณาการทั้งทางดา้นเน้ือหาสาระ และวิธีการ
รูปแบบในลกัษณะมุ่งเนน้การพฒันาเป็นองคร์วม 

 สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน สามารถจดักลุ่มเป็นรูปแบบการเรียนการสอน
ยอ่ยๆ ตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของรูปแบบ และองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
จะแตกต่างกนัตามเป้าหมายของรูปแบบการเรียนการสอนนั้นๆ 

กระบวนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน คือ การจดัรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม

กบัผูเ้รียน หลกัสูตร และสังคม โดยอาจเนน้ในดา้นเน้ือหาวิชา ความสามารถเฉพาะ คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน สังคม และความตอ้งการของผูเ้รียนหรือเนน้เป้าหมายของการจดัการเรียนการสอน ซ่ึง จอยซ์ 
และ เวลล์  (Joyce and Weil, 1996) ได้สรุปสาระส าคญัของหลกัการพฒันารูปแบบการสอน 
ประกอบดว้ย 

1. รูปแบบการสอนตอ้งมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฏีดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้ 
2. เม่ือพฒันารูปแบบการสอนแล้ว ก่อนน าไปใช้อย่างแพร่หลาย จะตอ้งมีการวิจยัเพื่อ

ทดสอบทฤษฏี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง และน าข้อค้นพบมา
ปรับปรุงแกไ้ขอยู่เร่ือย ๆ การเสนอรูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบของจอยซ์และเวลล์ ไดมี้การน าไป
ทดลองใชใ้นหอ้งเรียน รวมทั้งมีงานวิจยัรองรับมากมายจนเป็นหลกัประกนัไดว้า่สามารถใชไ้ดส้ะดวก
และไดผ้ลดี 

3. การพฒันารูปแบบการสอน อาจออกแบบให้ใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวางหรือเพื่อวตัถุประสงค์
เฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้

4. การพฒันารูปแบบการสอน จะมีจุดมุ่งหมายหลกัท่ีน ามาใช้พิจารณาเลือกรูปแบบท่ีจะ
น าไปใช ้กล่าวคือ ถา้ผูใ้ชน้ ารูปแบบการสอนไปใชต้รงกบัจุดมุ่งหมายหลกัก็จะท าให้เกิดผลสูงสุด แต่ก็
สามารถน ารูปแบบนั้นไปประยุกตใ์ช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ถา้พิจารณาเห็นวา่เหมาะสม แต่ก็อาจท าให้
ไดผ้ลส าเร็จลดนอ้ยลงไป 

 ขั้นตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน มีนักวิชาการและนักการศึกษาทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศไดเ้สนอไวห้ลายท่าน แต่ท่ีน่าสนใจ คือ ซีลส์ และ กลาสโกว ์(Seels and 
Glasgow, 1990 : 50-52) ไดเ้สนอขั้นตอนในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน มีขั้นตอนดงัน้ี 
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 1. การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) โดยตดัสินใจวา่มีปัญหาการเรียนการสอน
หรือไม่ รวบรวมสารสนเทศต่างๆ โดยผ่านเทคนิคการประเมินความตอ้งการจ าเป็นและเขียนส่ิงท่ี
เป็นปัญหาออกมา 

 2. การวิเคราะห์ภาระงานและการเรียนการสอน (Task and Instructional Analysis) ดว้ย
การรวบรวมขอ้สนเทศโดยอาศยัมาตรฐานการปฏิบติัและทกัษะต่างๆ และอาศยัขอ้ก าหนดทางดา้น
เจตคติ แลว้จึงวเิคราะห์การเรียนการสอนเพื่อตดัสินใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งเรียนมาก่อน 

 3. การเขียนจุดประสงค์และแบบทดสอบ (Objectives and Tests) ด้วยการเขียน
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและแบบทดสอบอิงเกณฑท่ี์เขา้คู่กบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเหล่านั้น 

 4. กลยุทธ์การเรียนการสอน (Instructional Strategy) ตดัสินใจเก่ียวกบักลยุทธ์การเรียน
การสอนหรือองคป์ระกอบของการเรียนการสอน เช่น การน าเสนอหรือเง่ือนไขการปฏิบติั 

 5. การตดัสินใจเก่ียวกบัส่ือ (Media Decisions) ดว้ยการเลือกวธีิการและส่ือการสอนท่ีท า
ใหก้ารสอนนั้นบรรลุผล 

 6. การพฒันาวสัดุอุปกรณ์ (Materials Development) วางแผนส าหรับผลิตผล พฒันา
โปรแกรมหรือวสัดุอุปกรณ์ เฝ้าระวงัติดตามการพฒันาวสัดุอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจในบูรณาภาพของ
โครงการ 

 7. การประเมินผลย่อยระหว่างเรียน (Formative Evaluation) วางแผนกลยุทธ์ในการ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน จัดเตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อความสัมฤทธ์ิผลตาม
จุดประสงค ์ทบทวนความเป็นไปไดแ้ละประเมินซ ้ า 

 8. การวางแผนเพื่อการน าไปใช้และค ้ าจุนการเรียนการสอน (Implementation 
Maintenance) 

 9. การประเมินผลรวมภายหลงัการเรียน (Summative Evaluation) เพื่อตดัสินการผา่นไม่
ผา่น 

 10. การเผยแพร่และการท าให้กระจาย (Dissemination Diffusion) หมายถึง การจดัแจง
ใหมี้การเผยแพร่และการกระจายของนวตักรรมการเรียนการสอน 

 การน าเสนอรูปแบบการสอน 
 จอยซ์  เวลล์ และ แคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ไดแ้บ่งการน าเสนอ

รูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบออกเป็น 4 ส่วน คือ  
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 1. ท่ีมาของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Orientation to the Model) เป็นการอธิบาย
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ ซ่ึงเป็นท่ีมาของรูปแบบ อนัประกอบไปดว้ยเป้าหมายของรูปแบบ (Goal) 
ทฤษฏีและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Assumptions) ท่ีรองรับรูปแบบ หลกัการและมโนทศัน์ส าคญั (Major 
Concepts) ท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบการสอน 

 2. รูปแบบการสอน (The Models of Teaching) เป็นการอธิบายถึงตวัรูปแบบ ซ่ึง
น าเสนอเป็นเร่ือง ๆ อย่างละเอียด และเน้นให้เห็นถึงปัจจยัท่ีน าไปสู่การปฏิบติั แบ่งออกเป็น 4 
ประเด็น มีรายละเอียดดงัน้ี  

    2.1 กระบวนการเรียนการสอน (Syntax) เป็นการให้รายละเอียดว่ารูปแบบการสอน
นั้นมีก่ีขั้นตอน โดยเรียงล าดบักิจกรรมท่ีจะสอนเป็นขั้นๆ แต่ละรูปแบบมีจ านวนขั้นตอน (Phases) 
การสอนไม่เท่ากนั 

     2.2 ระบบของปฏิสัมพนัธ์ (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของผูส้อน ผูเ้รียน 
และความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ในแต่ละรูปแบบบทบาทของผูส้อนจะแตกต่างกนัออกไป 

     2.3 หลกัการของปฏิกิริยาตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็นการบอกถึงวิธีการ
แสดงออกของครูต่อผูเ้รียน การตอบสนองต่อส่ิงท่ีผูเ้รียนกระท า เช่น การปรับพฤติกรรมโดยการให้
รางวลั การสร้างบรรยากาศให้ผู ้เรียนมีอิสระ ไม่มีการประเมินว่าผิดหรือถูก เพื่อให้เกิดการ
พฒันาการคิดอยา่งสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

   2.4 ระบบท่ีสนบัสนุน (Support System) เป็นการบอกถึงเง่ือนไข ส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการใช้
รูปแบบการสอนนั้นให้มีสัมฤทธ์ิผล เช่น การเรียนการสอนดว้ยการปฏิบติั (Action Learning) เป็น
วิธีการเรียนจากการปฏิบติัจริง (Learning  by Doing )  จากประสบการณ์ตรง จากปัญหาจริง (Real 
Problem) โดยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัในสถานท่ีและดว้ยอุปกรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพการท างานจริง 
เป็นตน้ 

3. การน ารูปแบบการสอนไปใช ้(Application) เป็นการอธิบายถึงวิธีการใชรู้ปแบบการ
สอนจะแนะน าและใหข้อ้สังเกตในการน ารูปแบบการสอนนั้นไปใช ้เช่น จะใชเ้น้ือหาประเภทใดจึง
จะเหมาะสม รูปแบบเหมาะกับผูเ้รียนระดับใด การจดัเน้ือหาวิธีท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียน เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัใหค้  าแนะน าอ่ืนๆ เพื่อใหก้ารน ารูปแบบไปใชเ้กิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 

4. ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนทั้งทางตรงและทางออ้ม (Instructional and Nurturant Effects) 
กล่าวถึงแต่ละรูปแบบจะเกิดผลทางตรงและทางออ้มอะไรบา้งกบัผูเ้รียน โดยท่ีผลทางตรงมาจากการ
จดัการเรียนการสอนของผูส้อนท่ีจดัข้ึนตามขั้นตอน ส่วนผลทางออ้มมาจากสภาพแวดลอ้มซ่ึงถือเป็น
ผลกระทบท่ีเกิดแฝงกบัผลการสอน  
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 นอกจากการให้รายละเอียดอยา่งเป็นระบบทั้ง 4 ส่วน ดงักล่าวแลว้ ก่อนท่ีจะอธิบายถึง
ท่ีมาดา้นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบในส่วนท่ี 1 ทุกๆ รูปแบบจะมีการน าเสนอภาพหรือเหตุการณ์ 
(Scenario) ในห้องเรียนไวด้ว้ย โดยใช้การเล่าเร่ือง มีผูส้อนและผูเ้รียนเป็นผูแ้สดง เป็นการจ าลอง
เหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนมาไวเ้พื่อเป็นบทน าและช่วยให้เกิดความเขา้ใจในสถานการณ์
ของการใชรู้ปแบบนั้นยิ่งข้ึน รูปแบบการสอนท่ีน าเสนอน้ี จอยซ์ เวลล์ และ แคลฮอน ไดย้ืนยนัถึง
ความมีประสิทธิภาพของรูปแบบเม่ือมีการน าไปใชใ้นห้องเรียน ผลปรากฏว่าสามารถท าให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ตามตอ้งการได ้อยา่งไรก็ตาม รูปแบบการสอนเหล่าน้ีหลงัจากไดน้ าไปทดลองใชจ้ะมี
การปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมมากยิง่ข้ึน 
 
3. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism)  เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ตั้งอยูบ่นพื้นฐาน
หลักการหรือการอ้างอิงหลักฐานเพื่อให้ได้ขอ้สรุป โดยท่ีโครงสร้างและมุมมองเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์และระเบียบแบบแผนทางความคิดของผูเ้รียนแต่ละคน การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง มุ่งเตรียมผูเ้รียนให้สามารถแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ท่ีคลุ่มเครือโดยให้
ความสนใจศึกษากระบวนการเรียนรู้ดว้ยการกระท าของตนเอง เม่ือเกิดปัญหาหรือความขดัแยง้ทาง
ปัญญาข้ึนบุคคลจะใช้โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) ท่ีมีอยู่เดิมท าปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้มหรือเพื่อนๆ ท่ีอยู่รอบขา้ง ความขดัแยง้ทางปัญญาจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการไตร่ตรอง 
(Reflection) อนัเป็นกิจกรรมของการตรวจสอบ และปรับเปล่ียนสมมติฐานทางความคิดดว้ยเหตุและ
ผล ซ่ึงน าไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาต่อไป (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2547 : 58-59) 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  มีหลกัการท่ีส าคญัว่า ในการเรียนรู้
ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระท า  (Active) และสร้างความรู้ แต่ในกลุ่มนกัจิตวิทยาการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
(Constructivist) มีความเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองการเรียนรู้หรือการสร้างความรู้ว่าเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากความเช่ือพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงมีรากฐานท่ีส าคญัมาจาก 2 แหล่ง 
คือ  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ เพียเจต ์และ ไวกอตสกี มีสาระส าคญัโดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ เพียเจต ์(Piaget, 1972) แนวความคิดของ เพียเจต ์
เป็นพื้นฐานส าคญัของการสร้างความรู้ (Cognitive Development Constructivism) เพียเจต ์เช่ือว่า 
การท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่แรกเกิดจะมีผลท าให้ระดบัสติปัญญา
ของบุคคลนั้นพฒันาอยูต่ลอดเวลา เพียเจต์ มีแนวคิดเก่ียวกบัพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลว่า
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เก่ียวขอ้งกบักระบวนการพื้นฐาน 2 กระบวนการ คือ (Driscoll, 1994: 179; Hamachek, 1995: 150;    
สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2537: 34) 

1.1 การจดัระบบโครงสร้างความรู้ (Organization) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลใช้
รวบรวม จดัระบบ เรียบเรียงประสบการณ์และความคิดของตนเองอยา่งอตัโนมติัและต่อเน่ืองเป็น
ขั้นตอน 

1.2 การปรับขยายโครงสร้างความรู้ (Adaptation) เป็นกระบวนการปรับตวัให้เขา้กบั
ส่ิงแวดล้อมท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เพียเจต์ เช่ือว่าการปรับตัวของบุคคลประกอบด้วย
กระบวนการท่ีส าคญั 2 กระบวนการ คือ 

1.2.1 การดูดซับ (Assimilation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมและตีความข้อมูลท่ีรับรู้ใหม่สอดคล้องกบัโครงสร้างความรู้เดิมของ
ตนเอง 

1.2.2 การปรับใหเ้หมาะ (Accommodation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคล
มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและปรับโครงสร้างความรู้เดิมของตนเองให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีรับรู้
ใหม่ซ่ึงขดัแยง้กบัความรู้เดิมนั้น 

 ในดา้นการเรียนรู้ของบุคคล เพียเจต ์(Piaget อา้งถึงใน McCown and Roop, 1992 : 49-
50; Woolfolk, 1993 : 28-29) มีความเช่ือวา่การท่ีบุคคลมีพฒันาการทางสติปัญญาชา้เร็วแตกต่างกนั
นั้น ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 4 อยา่ง คือ 

   1. วฒิุภาวะ (Maturation) เพียเจต ์เช่ือวา่การมีพฒันาการทางร่างกายอวยัวะรับสัมผสัและ
ระบบประสาทท่ีมีความพร้อม มีความส าคญัต่อพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคล 

   2. ประสบการณ์ (Experience) เพียเจต ์เช่ือวา่การท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม
อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ท าให้เกิดการสั่งสมของประสบการณ์ในบุคคลนั้นๆ เพียเจต์ ได้แบ่ง
ประสบการณ์ของบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ ประสบการณ์ท่ีเน่ืองมาจากการปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ (Physical Environment) และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดหาเหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ (Logical - Mathematical Environment) 

   3. การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social Transmission) เป็นประสบการณ์ท่ีบุคคลไดรั้บ
และเรียนรู้เม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ทั้งท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มดา้นบุคคลประเพณีและ
วฒันธรรม ฯลฯ เพียเจต ์เช่ือวา่ประสบการณ์ทางสังคมท่ีบุคคลแต่ละคนไดรั้บจะส่งผลต่อพฒันาการ
ทางสติปัญญาของบุคคลนั้น 
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   4. กระบวนการพฒันาสมดุล (Equilibration) เป็นกลไกในการปรับโครงสร้างความรู้
ของบุคคลให้อยู่ในภาวะสมดุล เม่ือบุคคลเกิดความขดัแยง้ทางความคิดบุคคลจะพยายามลดความ
ขัดแย้งดังก ล่ าว  โดยหา เหตุผลให้กับความคิด ท่ีขัดแย้งกันหรือหาข้อมูล เพิ่ม เ ติมฯลฯ
กระบวนการพฒันาสมดุลจึงเป็นกระบวนการก ากบัตนเอง (Self-regulation) ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
และท าใหเ้กิดภาวะสมดุลระหวา่งโครงสร้างความรู้เดิมกบัขอ้มูลท่ีรับรู้ใหม่ 

 จากแนวคิดของเพียเจต์ ดงักล่าว สะทอ้นให้เห็นวา่ บุคคลแต่ละคนมีความสามารถใน
การเรียนรู้แตกต่างกนั ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนจึงตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ 
และความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นต่างๆ  ของแต่ละบุคคลดว้ย ซ่ึง เบรนเนิด (Brainerd, 1978 
อา้งถึงใน Driscoll, 1994 : 195-198) ไดเ้สนอแนวทางในการน าแนวคิดของเพียเจต์ ไปใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนไว ้สรุปไดด้งัน้ี 

  1.  จดัส่ิงแวดล้อมของการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกิจกรรมการเรียนของนักเรียนโดยให้
นกัเรียนเรียนรู้จากการกระท าของตนเอง 

  2  ใช้กลยุทธ์การสอนท่ีส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนและการเจรจาต่อรองทาง
สังคมในการแกปั้ญหา 

  3.  ใชก้ลยุทธ์การสอนท่ีท าให้นกัเรียนเกิดความขดัแยง้ทางความคิดและรับรู้เก่ียวกบั
ความขดัแยง้ทางความคิดนั้น 

2. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ ไวกอตสกี (Vygotsky, 1978) แนวคิดของ          
ไวกอตสกี เป็นพื้นฐานส าคัญของการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ทางสังคม (Social 
Constructivism) ไวกอตสกี เช่ือวา่องคป์ระกอบส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคล คือ การ
สร้างส่ือกลาง (Mediation) และการมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction)ทางสังคมและวฒันธรรม ตามแนวคิด
ของไวกอตสกี  บุคคลสามารถสร้างกระบวนการจ าส่ิงท่ีตนเองรับรู้ได้ โดยใช้สัญลกัษณ์หรือ
เคร่ืองหมายท่ีเป็นขอ้ตกลงทางสังคมและถูกถ่ายทอดมาทางวฒันธรรม เช่น ภาษา กิริยาท่าทาง 
สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ เป็นส่ือกลาง (Mediator) ให้ระลึกถึงส่ิงนั้นๆ ได ้ ซ่ึงความจ าของ
บุคคลน้ีจะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกและกระบวนการคิดของเขาเม่ือรับรู้ส่ิงเร้าใหม่ นอกจากน้ี     
ไวกอตสกี ยงัไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัโดยเฉพาะ
ส่ิงแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรมว่าช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล การ
ช่วยเหลือและช้ีแนะจากผูท่ี้มีความช านาญมากกวา่จะท าให้บุคคลสามารถแกปั้ญหาท่ีไม่สามารถแก้
ดว้ยตนเองได้ ประสบการณ์จากการแกปั้ญหาดงักล่าวจะท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และสามารถ
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แกปั้ญหานั้นไดโ้ดยล าพงัในเวลาต่อมา ซ่ึงไวกอตสกี เรียกการเรียนรู้ลกัษณะน้ีว่า สแกฟโฟล์ดิง 
(Scaffolding) เปรียบเสมือนหลกัหรือฐานเช่ือมโยง และน าไปสู่การเรียนรู้ในอีกเร่ืองหน่ึง เพื่อการ
เรียนรู้นั้นประสบผลส าเร็จ (Vygotsky, 1978 : 86-87; Gredler, 1997 : 239-241)  

 เม่ือบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัและรับรู้ส่ิงเร้าบางอยา่ง เขาจะเช่ือมโยง
ส่ิงท่ีรับรู้นั้นกบัความรู้เดิมท่ีมีอยู ่พฤติกรรมของบุคคลไม่ไดเ้กิดจากการรับรู้ส่ิงเร้าแต่เกิดจากการคิด
พิจารณาอย่างรอบคอบของบุคคลนั้น การเรียนรู้ตามแนวคิดน้ีจึงเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์กับ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัโดยอาศยัส่ือกลางทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

  ในดา้นการเรียนรู้ของบุคคล ไวกอตสกี ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาขอบเขต
ของการเรียนรู้ไว ้(Zone of Proximal Development) สรุปไดว้า่ นกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถ
ในการเรียนรู้ของตนเองข้ึนได ้ ดว้ยการรับค าช้ีแนะ หรือท างานร่วมกบัผูท่ี้มีความช านาญเก่ียวกบั
เร่ืองนั้นๆ มากกว่า ไวกอตสกี อธิบายการพฒันาขอบเขตของการเรียนรู้ว่าเป็นการลดช่วงห่าง
ระหว่างระดับพฒันาการทางสติปัญญาท่ีนักเรียนมีอยู่ในขณะนั้นซ่ึงดูได้จากปัญหาท่ีนักเรียน
สามารถแกไ้ดด้ว้ยตนเองกบัระดบัศกัยภาพทางสติปัญญาของนกัเรียนซ่ึงดูไดจ้ากปัญหาท่ีนกัเรียน
ไม่สามารถแกไ้ดโ้ดยล าพงั แต่สามารถแกปั้ญหานั้นไดถ้า้ไดรั้บการช้ีแนะและไดร่้วมงานกบัผูใ้หญ่
หรือเพื่อนท่ีมีความช านาญมากกว่า การได้ร่วมงานหรือได้รับการช้ีแนะจากผูท่ี้มีความช านาญ
มากกว่า ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมา 
(Vygotsky, 1978 : 86-87; Driscoll, 1994 : 224-239) 

  จากแนวคิดการพัฒนาขอบเขตของการเรียนรู้น้ี ไวกอตสกี  เน้นการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยการรับค าช้ีแนะและการร่วมงานกบัผูท่ี้มีความช านาญ
เก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ มากกวา่ ซ่ึงก็คือ การให้สแกฟโฟล์ดิง (Scaffolding) แก่ผูเ้รียน และการเรียนรู้
ร่วมกนั (Collaborative Learning) จึงเป็นกลยุทธ์ส าคญัท่ีนกัการศึกษาน ามาใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนตามแนวการสร้างความรู้  เรนชอว ์ (Renshaw, 1999 : 13) ไดเ้สนอแนวทางในการน า
แนวคิดการพฒันาขอบเขตของการเรียนรู้ส าหรับครูน าไปใช้ในการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
ไว ้สรุปไดด้งัน้ี 

 1. ส่ิงท่ีผูเ้รียนท าไดใ้นปัจจุบนัดว้ยความช่วยเหลือและช้ีแนะจากครู ผูป้กครองและ
เพื่อน เขาจะท าส่ิงเหล่านั้นไดด้ว้ยตนเองในอนาคต 

 2. การเจริญเติบโตและการพฒันาเป็นการเปล่ียนแปลงจากการควบคุมและช้ีแนะ
จากภายนอก มาเป็นการก ากบัและช้ีแนะจากภายในตนเอง 
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 3. การสอนเป็นกระบวนการทางสังคม ท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนคิดใหม่ ท าใหม่
และสัมผสักบัความรู้สึกใหม่ๆ 

 4. ครูท่ีมีประสิทธิภาพจะค านึงถึงขั้นพฒันาการต่อไปของนกัเรียน และจดัการเรียน
การสอนท่ีมุ่งส่งเสริมใหน้กัเรียนไปถึงขั้นพฒันานั้น 

 จากการศึกษาทฤษฎีของเพียเจต์ และไวกอตสกี พบวา่ทั้ง 2 ท่าน มีมุมมองเก่ียวกบัการ
เรียนรู้แตกต่างกนั คือ เพียเจต์ อธิบายการเรียนรู้ในแง่ของกระบวนการซ่ึงเกิดข้ึนภายในตวัของ
บุคคลว่า เม่ือบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มแลว้บุคคลจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร การพฒันา
กระบวนการทางปัญญาและความคิดของบุคคลเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร เพียเจต ์เนน้ให้เห็นถึงความส าคญั
ของประสบการณ์ใหม่กับความรู้เดิมท่ีมีอยู่ ขณะท่ี ไวกอตสกี มองการเรียนรู้ว่าเกิดจากการ
ปฏิสัมพนัธ์กนัทางสังคมโดยอาศยัส่ือกลางทางวฒันธรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน การช่วยเหลือดว้ยการ
ช้ีแนะและการท างานร่วมกบัผูท่ี้มีความช านาญมากกวา่จะช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของ
นกัเรียนได ้ เพียเจต ์และ ไวกอตสกี มีความเห็นท่ีคลา้ยๆ กนัวา่ประสบการณ์หรือความรู้เดิมของ
นกัเรียนและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัต่อพฒันาการทางสติปัญญาของนกัเรียน 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนจึงตอ้งค านึงถึงความพร้อมและประสบการณ์เดิมของนกัเรียนเป็น
ส าคญั 

ในช่วงเวลาท่ีผ่านมามีนกัวิชาการและนกัการศึกษาให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเองหลายท่าน ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง  มีแนวคิดของนกัวชิาการและนกัการศึกษาท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

อนัเดอร์ฮิล (Underhill, 1991) ไดอ้ธิบายถึงทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองวา่ เป็นทฤษฎี
การเรียนรู้ท่ีเช่ือวา่ การเรียนรู้เกิดจากการกระท าของตนเอง (Theory  of  Active  Knowing) ซ่ึงมีแนวคิดหลกั
วา่บุคคลเรียนรู้โดยอาศยัปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยวธีิการท่ีแตกต่างกนัโดยอาศยัประสบการณ์
เดิม โครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูแ่ละแรงจูงใจภายในเป็นพื้นฐานมากกวา่อาศยัแต่เพียงการรับขอ้มูล
จากส่ิงแวดลอ้มหรือจากการรับการสอนจากภายนอกเท่านั้น การจดัการเรียนการสอนจึงตอ้งท าให้
ผูเ้รียนเกิดความขดัแยง้ทางปัญญา (Cognitive Conflict) ท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลเผชิญกบัสถานการณ์ท่ี
เป็นปัญหาหรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เพื่อเป็นแรงจูงใจใหเ้กิดการไตร่ตรอง (Reflection) และน าไปสู่
การสร้างโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Restructuring) ท่ีไดรั้บการตรวจสอบทั้งจากตนเองและ
ผูอ่ื้นว่าสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีอยู่ในกรอบโครงสร้างนั้นไดแ้ละเป็นพื้นฐานส าหรับโครงสร้าง
ใหม่ต่อไป 
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แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld, 1995 : 3-8) ไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัท่ีท าให้ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) ต่างจากทฤษฎีทางปัญญาอ่ืนๆ คือ ความเช่ือเก่ียวกบัความรู้
วา่เป็นการปรับความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในโลกของความเป็นจริง นอกจากน้ี ความรู้และการสร้าง
ความหมายเก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียนนั้น ผูเ้รียนแต่ละคนตอ้งสร้างโครงสร้างความคิดรวบยอดเอง ดงันั้น 
แมผู้เ้รียนจะเขา้ใจความหมายของส่ิงเดียวกนัและแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์กนั ผูเ้รียน
แต่ละคนไม่สามารถน าความรู้ของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง แต่ตอ้งท าความเขา้ใจและสร้างโครงสร้าง
ความคิดรวบยอด (Conceptual Construct) ข้ึน ดงันั้น โครงสร้างความคิดของแต่ละคนแมจ้ะเป็น
เร่ืองเดียวกนัแต่ก็ไม่เหมือนกนัทีเดียว 

ฟอสน็อต (Fosnot, 1996) ได้อธิบายเก่ียวกบัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองวา่ ความรู้เป็นส่ิงชัว่คราวมีการเปล่ียนแปลงไดแ้ละมีการพฒันาอาศยัส่ือกลางทางสังคมและ
วฒันธรรม ส่วนการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีสามารถควบคุมไดด้ว้ยตนเอง โดยตอ้งต่อสู้กบัความ
ขดัแยง้ระหวา่งความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ท่ีแตกต่างกบัความรู้เดิม ซ่ึงเป็นการสร้างความรู้ใหม่ โดยมี
หวัใจส าคญั 4 ขอ้ คือ 

1. ความรู้ คือ รูปธรรมท่ีสร้างโดยผูเ้รียน ผูซ่ึ้งเอาใจใส่กระตือรือร้นในการเรียน 
2. ความรู้ คือ สัญลกัษณ์ท่ีสร้างโดยผูเ้รียน ผูซ่ึ้งสร้างบทบาทการแสดงออกดว้ยตวัเอง 
3. ความรู้ คือ สังคมท่ีถูกสร้างโดยผูเ้รียน ผูซ่ึ้งคอยส่งความหมายท่ีสร้างข้ึนสู่บุคคลอ่ืน 
4. ความรู้ คือ เหตุผลท่ีถูกสร้างโดยผูเ้รียน ผูซ่ึ้งพยายามอธิบายส่ิงท่ียงัไม่เขา้ใจทั้งหมด 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักวิชาการและนักการ
ศึกษาหลายท่าน ผู ้วิจ ัยได้สัง เคราะห์แนวคิดหลักของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) ไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 การสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) 
 

Underhill (1991) Glasersfeld (1995) Fosnot (1996) ผลการสังเคราะห์ 
ทฤษฎีการสร้างความรู้
ดว้ยตนเองวา่ เป็นทฤษฎี
การเรียนรู้ท่ีเช่ือวา่ การ
เรียนรู้เกิดจากการกระท า
ของตนเอง (Theory  of  
Active  Knowing) ซ่ึงมี
แนวคิดหลกัวา่บุคคล
เรียนรู้โดยอาศยั
ปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยวธีิการ
ท่ีแตกต่างกนัโดยอาศยั
ประสบการณ์เดิม 
โครงสร้างทางปัญญาท่ี
มีอยูแ่ละแรงจูงใจ
ภายในเป็นพื้นฐาน
มากกวา่อาศยัแต่เพียง
การรับขอ้มูลจาก
ส่ิงแวดลอ้มหรือจาก
การรับการสอนจาก
ภายนอกเท่านั้น การ
จดัการเรียนการสอนจึง 
ตอ้งท าให้ผูเ้รียนเกิด
ความขดัแยง้ทางปัญญา 
(Cognitive Conflict) ท่ี
เกิดจากการท่ีบุคคล
เผชิญกบัสถานการณ์ท่ี 

ทฤษฎีการสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง ต่างจาก
ทฤษฎีทางปัญญาอ่ืนๆ 
คือ ความเช่ือเก่ียวกบั
ความรู้วา่เป็นการปรับ
ความรู้ท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ในโลกของความ
เป็นจริง นอกจากน้ี 
ความรู้และการสร้าง
ความหมายเก่ียวกบัส่ิงท่ี
เรียนนั้น ผูเ้รียนแต่ละ
คนตอ้งสร้างโครงสร้าง
ความคิดรวบยอดเอง 
ดงันั้น แมผู้เ้รียนจะ
เขา้ใจความหมายของส่ิง
เดียวกนัและแลกเปล่ียน
ความคิดและ
ประสบการณ์กนั ผูเ้รียน
แต่ละคนไม่สามารถน า
ความรู้ของผูอ่ื้นมาเป็น
ของตนเอง แต่ตอ้งท า
ความเขา้ใจและสร้าง
โครงสร้างความคิดรวบ
ยอด (Conceptual 
Construct) ข้ึน ดงันั้น 
โครงสร้างความคิดของ 

การเรียนรู้ตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองวา่ ความรู้เป็น
ส่ิงชัว่คราวมีการ
เปล่ียนแปลงไดแ้ละมี
การพฒันาอาศยั
ส่ือกลางทางสังคม
และวฒันธรรม ส่วน
การเรียนรู้เป็น
กระบวนการท่ี
สามารถควบคุมได้
ดว้ยตนเอง โดยตอ้ง
ต่อสู้กบัความขดัแยง้
ระหวา่งความรู้เดิมกบั
ความรู้ใหม่ท่ีแตกต่าง
กบัความรู้เดิม ซ่ึงเป็น
การสร้างความรู้ใหม่ 
โดยมีหวัใจส าคญั 4 
ขอ้ คือ 
1. ความรู้ คือ รูปธรรม
ท่ีสร้างโดยผูเ้รียน ผูซ่ึ้ง
เอาใจใส่กระตือรือร้น
ในการเรียน 
2. ความรู้ คือ 
สัญลกัษณ์ท่ีสร้างโดย
ผูเ้รียน ผูซ่ึ้งสร้าง 

แนวคิดหลกัของ
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง 
คือ 
1.  การเรียนรู้เป็น
กระบวนการท่ี
เกิดข้ึนภายใน
ผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้าง (Construct) 
ความเขา้ใจในส่ิงท่ี
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.  การเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ข้ึนกบัความรู้
เดิมและความ
เขา้ใจท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนั 
3. การมี
ปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมมี
ความส าคญัต่อการ
เรียนรู้ 
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ตารางท่ี 1 การสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) (ต่อ) 
 

Underhill (1991) Glasersfeld (1995) Fosnot (1996) 
ผลการ

สังเคราะห์ 
เป็นปัญหาหรือมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้เกิดการ
ไตร่ตรอง (Reflection) 
และน าไปสู่การสร้าง
โครงสร้างทางปัญญา 
(Cognitive 
Restructuring) ท่ีไดรั้บ
การตรวจสอบทั้งจาก
ตนเองและผูอ่ื้นวา่
สามารถแกปั้ญหาต่างๆ 
ท่ีอยูใ่นกรอบโครงสร้าง
นั้นไดแ้ละเป็นพื้นฐาน
ส าหรับโครงสร้างใหม่
ต่อไป 

แต่ละคนแมจ้ะเป็นเร่ือง
เดียวกนัแต่ก็ไม่
เหมือนกนัทีเดียว 

บทบาทการแสดงออก
ดว้ยตวัเอง 
3. ความรู้ คือ สังคมท่ีถูก
สร้างโดยผูเ้รียน ผูซ่ึ้ง
คอยส่งความหมายท่ี
สร้างข้ึนสู่บุคคลอ่ืน 
4. ความรู้ คือ เหตุผลท่ี
ถูกสร้างโดยผูเ้รียน ผูซ่ึ้ง
พยายามอธิบายส่ิงท่ียงั
ไม่เขา้ใจทั้งหมด 

 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการสังเคราะห์ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) ของ 
อนัเดอร์ฮิล (Underhill, 1991), แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld, 1995) และ ฟอสน็อต (Fosnot, 1996) 
สามารถสรุปเป็นแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง คือ 1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนภายในผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง (Construct) ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง 2. การ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกบัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และ 3. การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม
มีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 
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4.  แนวคิด ทฤษฎแีละผลการวจัิยเกีย่วกบัการเรียนรู้ร่วมกนั 
 การเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) 
 การเรียนรู้ร่วมกนั เป็นวิธีจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้บทบาทไปท่ีผูเ้รียน โดยผูเ้รียนในกลุ่มจะ

เป็นผูจ้ดัการกนัเอง ทั้งการก าหนดบทบาทสมาชิก การตรวจสอบหนา้ท่ีรับผิดชอบ และตรวจสอบ
การท างานกนัเองภายในกลุ่ม นอกจากน้ีภายในกลุ่มผูเ้รียนอาจจะสอนกนัเองภายในกลุ่ม 

ลกัษณะของการเรียนรู้ร่วมกนั 
 ทินซ์แมนน์ และคนอ่ืนๆ  (Tinzmann and other, 1990) ไดส้รุปว่า การส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพและการร่วมงานระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ผูเ้รียนประสบ
ความส าเร็จ ลกัษณะของหอ้งเรียนแบบการเรียนรู้ร่วมกนั มี 4 ประการ คือ 

1. มีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน (Shared Knowledge) 
ส าหรับห้องเรียนแบบดั้งเดิมครูเปรียบเสมือนผูค้อยให้ขอ้มูลกบันกัเรียน ความรู้ถูกถ่ายทอดจากครู
ไปสู่นกัเรียนแบบทางเดียว แต่ส าหรับห้องเรียนแบบการร่วมมือกนัเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์เดิม 
ภาษา วฒันธรรม ยทุธศาสตร์ต่าง ๆ นกัเรียนและครูสามารถน ามาแลกเปล่ียนกนัได ้

2. มีการแบ่งอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบซ่ึงกนัและกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน (Shared 
Authority) ห้องเรียนแบบดั้งเดิมครูเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ ครูมีอ านาจสูงสุดในการก าหนด 
เป้าหมายของการเรียนรู้ แต่ส าหรับห้องเรียนท่ีมีการร่วมมือกนัเรียนรู้ ครูและนกัเรียนจะร่วมกนั
ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ กิจกรรมท่ีหลากหลายและวิธีการในการประเมินผลตามความสนใจ
ของนกัเรียน โดยยดึตามกรอบของหลกัสูตรและบริบทของเร่ืองท่ีเรียน 

3. ครูท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานเพื่อเช่ือมโยงความรู้ (Mediators) ครูจะตอ้งเป็นผูใ้ห้
ความช่วยเหลือนักเรียนในการเช่ือมโยงขอ้มูลใหม่ให้เข้ากบัประสบการณ์เดิมของนักเรียนและ
สามารถขยายไปสู่ขอบเขตของการเรียนรู้ในบริบทอ่ืนๆ ครูช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจถึงบทบาทของ
ตนเองวา่จะตอ้งด าเนินการอยา่งไรเม่ือเกิดปัญหาความสงสัย นอกจากนั้นครูยงัสามารถช่วยแนะน า
ใหน้กัเรียนทราบวา่จะเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร ซ่ึงบทบาทน้ีของครูถือวา่มีความส าคญัมากในกระบวนการ
ร่วมมือกนัเรียนรู้ 

4. มีการจดักลุ่มของนกัเรียนแบบคละความสามารถ (Heterogeneous Grouping) ทศันะ
ประสบการณ์ ภูมิหลงัของนกัเรียนทั้งหมดเป็นส่ิงส าคญัมากท่ีจะท าให้คุณภาพของการเรียนรู้สูงข้ึน 
ส าหรับหอ้งเรียนท่ีร่วมมือกนัเรียนรู้ นกัเรียนตอ้งมีการเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน เพราะจะให้ความส าคญั
กบัแนวคิด ประสบการณ์และพื้นฐานความรู้ของนกัเรียนทุกคน  
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อารีรักษ์ มีแจง้ (2547 : 59) ไดศึ้กษาแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนัของนกัการศึกษาหลาย
ท่าน และสรุปลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้ร่วมกนัไดด้งัน้ี 

 1. เป็นการเรียนรู้กลุ่มยอ่ย โดยมองวา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม ซ่ึงผูเ้รียนจะ
เกิดการเรียนรู้จากการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 2. สมาชิกภายในกลุ่มมีความแตกต่างกนั โดยมีความเช่ือวา่ความแตกต่างทางวิสัยทศัน์ 
ประสบการณ์ และพื้นฐานความรู้ของแต่ละบุคคลเป็นส่วนส าคญัในการเรียนรู้ ซ่ึงผูเ้รียนจะเกิดการ
เรียนรู้จากการไดร่้วมงานกบัผูท่ี้มีความรู้ และมีความสามารถมากกวา่ 

 3. เนน้ความมีอิสระของผูเ้รียนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนทั้งในการก าหนดบทบาท 
หนา้ท่ี การร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่สมาชิก และการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

 4.  ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการสภาพการเรียนรู้และคอยให้ความ
ช่วยเหลือ โดยให้ความส าคญักบัความรู้ ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน และพยายามส่งเสริมหรือ
เพิ่มเติมความรู้ในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ใหก้บัผูเ้รียน 

เนาวนิตย ์สงคราม (2553 : 98) ไดส้รุปลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้ร่วมกนั ไวด้งัน้ี 
1. การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั เป็นการจดักลุ่มการท างานท่ีเกิดจาก

สมาชิกท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั ขนาดของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่ากนั สมาชิกในกลุ่มมี
พื้นฐานประสบการณ์ วสิัยทศัน์ ท่ีหลากหลาย 

2. ลกัษณะงานเป็นงานท่ีตอ้งท าร่วมกนั สมาชิกในกลุ่มเห็นชอบและมีการวางแผน
กิจกรรมร่วมกนัและตรงกบัส่ิงท่ีตนสนใจ 

3. มีการแบ่งปันความรู้ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน โดยการท่ีผูส้อนจดัห้องเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการส่ือสารระหว่างกนัอย่างมีประสิทธิภาพให้เอ้ือต่อการแบ่งปันความรู้ 
ผูส้อนให้ความส าคญักบัความรู้ ประสบการณ์ กลวิธี วฒันธรรมของผูเ้รียนและผูส้อนเพิ่มเติมส่ิงท่ี
ขาดไปใหส้มบูรณ์  

4. ผูเ้รียนมีความเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น แบ่งปันความรู้ท่ีตนมีกบัสมาชิกในกลุ่ม 
เนน้การสร้างความรู้ความเขา้ใจในระดบัสูงไม่ใช่เพียงแค่หาต าตอบแค่ถูกหรือผิด ผูส้อนมีส่วนร่วม
ในการสนทนาสนบัสนุนความรู้ 

5. การเรียนรู้ร่วมกนัสามารถพฒันาทกัษะทางสังคมและอารมณ์ของผูเ้รียน รับฟัง
มุมมองของผูอ่ื้น ท าใหผู้เ้รียนตระหนกัวา่ ผูเ้รียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อสร้างความรู้ใหม่ได ้
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6. ผูเ้รียนสามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเอง  ประเมินสมาชิกในกลุ่ม ประเมิน
กระบวนการและผลงานของกลุ่ม การประเมินไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัผูส้อนเพียงคนเดียว 

จากการศึกษาแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนัของนกัวชิาการและนกัการศึกษาหลายท่าน ผูว้ิจยัได้
สังเคราะห์แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) ไดด้งัตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2  การสังเคราะห์แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) 

Tinzmann and 
other (1990) 

อารีรักษ ์มีแจง้ 
(2547) 

เนาวนิตย ์สงคราม 
(2553) 

ผลการสังเคราะห์ 

1. มีการจดักลุ่ม
ของนกัเรียน
แบบคละ
ความสามารถ 
(Heterogeneous 
Grouping) 

1. สมาชิกภายในกลุ่มมี
ความแตกต่างกนั โดยมี
ความเช่ือวา่ความแตกต่าง
ทางวสิัยทศัน์ 
ประสบการณ์ และ       
พื้นฐานความรู้ของแต่ละ
บุคคลเป็นส่วนส าคญัใน
การเรียนรู้ ซ่ึงผูเ้รียนจะ
เกิดการเรียนรู้จากการได้
ร่วมงานกบัผูท่ี้มีความรู้ 
และมีความสามารถ
มากกวา่  

1. การท างานร่วมกนั
เป็นกลุ่มเพื่อการเรียนรู้
ร่วมกนั เป็นการจดักลุ่ม
การท างานท่ีเกิดจาก
สมาชิกท่ีมีความสนใจ
ในเร่ืองเดียวกนั ขนาด
ของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจ
มีไม่เท่ากนั สมาชิกใน
กลุ่มมีพื้นฐาน
ประสบการณ์ วสิัยทศัน์ 
ท่ีหลากหลาย 

1. มีการจดักลุ่มการ
ท างานท่ีเกิดจากสมาชิก
ท่ีมีความสนใจในเร่ือง
เดียวกนั ขนาดของกลุ่ม
แต่ละกลุ่มอาจมีไม่
เท่ากนั 
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ตารางท่ี 2  การสังเคราะห์แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) (ต่อ) 
 

Tinzmann and 
other (1990) 

อารีรักษ ์มีแจง้ 
(2547) 

เนาวนิตย ์สงคราม 
(2553) 

ผลการสังเคราะห์ 

2. มีการ
แลกเปล่ียน
ความรู้ซ่ึงกนั
และกนั
ระหวา่งครูกบั
นกัเรียน 
(Shared 
Knowledge) 

2. เป็นการเรียนรู้กลุ่มยอ่ย 
โดยมองวา่การเรียนรู้เป็น
กระบวนการทางสังคม 
ซ่ึงผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้
จากการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น 

2. ผูเ้รียนมีความเคารพ
ในความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น แบ่งปันความรู้ท่ี
ตนมีกบัสมาชิกในกลุ่ม 
เนน้การสร้างความรู้
ความเขา้ใจในระดบัสูง
ไม่ใช่เพียงแค่หาต าตอบ
แค่ถูกหรือผิด ผูส้อนมี
ส่วนร่วมในการสนทนา
สนบัสนุนความรู้ 

2. มีการแลกเปล่ียน 
แบ่งปันประสบการณ์ 
และความรู้ท่ีตนมีกบั
สมาชิกในกลุ่ม ซ่ึง
ผูส้อนมีส่วนร่วมในการ
สนทนาสนบัสนุน
ความรู้ 

3. การเรียนรู้ร่วมกนั
สามารถพฒันาทกัษะ
ทางสังคมและอารมณ์
ของผูเ้รียน รับฟัง
มุมมองของผูอ่ื้น ท าให้
ผูเ้รียนตระหนกัวา่ 
ผูเ้รียนสามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อสร้าง
ความรู้ใหม่ได ้
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ตารางท่ี 2  การสังเคราะห์แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) (ต่อ) 
 

Tinzmann and 
other (1990) 

อารีรักษ ์มีแจง้ 
(2547) 

เนาวนิตย ์สงคราม 
(2553) 

ผลการสังเคราะห์ 

3. มีการแบ่ง
อ านาจหนา้ท่ี
ความ
รับผดิชอบซ่ึง
กนัและกนั
ระหวา่งครูกบั
นกัเรียน 
(Shared 
Authority) 

3. เนน้ความมีอิสระของ
ผูเ้รียนในการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนทั้งใน
การก าหนดบทบาท 
หนา้ท่ี การร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็น ใหข้อ้มูล
ป้อนกลบัแก่สมาชิก และ
การสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง 

4. ลกัษณะงานเป็นงาน
ท่ีตอ้งท าร่วมกนั สมาชิก
ในกลุ่มเห็นชอบและมี
การวางแผนกิจกรรม
ร่วมกนัและตรงกบัส่ิงท่ี
ตนสนใจ 

3. ลกัษณะงานเป็นงาน
ท่ีตอ้งท าร่วมกนั สมาชิก
ในกลุ่มเห็นชอบและมี
การวางแผนกิจกรรม
ร่วมกนัและตรงกบัส่ิงท่ี
ตนสนใจ 

4. ครูท าหนา้ท่ี
เป็นผู ้
ประสานงาน
เพื่อเช่ือมโยง
ความรู้ 
(Mediators) 

4.  ผูส้อนมีบทบาทเป็นผู ้
อ  านวยความสะดวกใน
การสภาพการเรียนรู้และ
คอยใหค้วามช่วยเหลือ 
โดยใหค้วามส าคญักบั
ความรู้ ประสบการณ์เดิม
ของผูเ้รียน และพยายาม
ส่งเสริมหรือเพิ่มเติม
ความรู้ในส่วนท่ียงัไม่
สมบูรณ์ใหก้บัผูเ้รียน 

5. มีการแบ่งปันความรู้
ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 
โดยการท่ีผูส้อนจดั
หอ้งเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหมี้
การส่ือสารระหวา่งกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพให้
เอ้ือต่อการแบ่งปัน
ความรู้ ผูส้อนให้
ความส าคญักบัความรู้ 
ประสบการณ์ กลวธีิ 
วฒันธรรมของผูเ้รียน
และผูส้อนเพิ่มเติมส่ิงท่ี
ขาดไปใหส้มบูรณ์ 

4.  ผูส้อนมีบทบาทเป็น
ผูอ้  านวยความสะดวกใน
การสภาพการเรียนรู้
และคอยใหค้วาม
ช่วยเหลือ 
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ตารางท่ี 2  การสังเคราะห์แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) (ต่อ) 
 

Tinzmann and 
other (1990) 

อารีรักษ ์มีแจง้ 
(2547) 

เนาวนิตย ์สงคราม 
(2553) 

ผลการสังเคราะห์ 

  
6. ผูเ้รียนสามารถ
ประเมินการเรียนรู้ของ
ตนเอง ประเมินสมาชิก
ในกลุ่ม ประเมิน
กระบวนการและผลงาน
ของกลุ่ม การประเมิน
ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัผูส้อน
เพียงคนเดียว 

5. มีการประเมินผล โดย
ประเมินกลุ่ม และ
ประเมินสมาชิกกลุ่ม  

 
จากตารางท่ี 2  ผลการสังเคราะห์แนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนัของ ทินซ์แมนน์ และ       

คนอ่ืนๆ (Tinzmann and other, 1990), อารีรักษ์ มีแจง้ (2547) และเนาวนิตย ์สงคราม (2553) 
สามารถสรุปเป็นแนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนั คือ 1. มีการจดักลุ่มการท างานท่ีเกิดจากสมาชิกท่ีมี
ความสนใจในเร่ืองเดียวกนั ขนาดของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่ากนั 2. มีการแลกเปล่ียน แบ่งปัน
ประสบการณ์ และความรู้ท่ีตนมีกบัสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงผูส้อนมีส่วนร่วมในการสนทนาสนบัสนุน
ความรู้ 3. ลกัษณะงานเป็นงานท่ีตอ้งท าร่วมกนั สมาชิกในกลุ่มเห็นชอบและมีการวางแผนกิจกรรม
ร่วมกนัและตรงกบัส่ิงท่ีตนสนใจ 4. ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการสภาพ         
การเรียนรู้และคอยให้ความช่วยเหลือ และ 5. มีการประเมินผล โดยประเมินกลุ่ม และประเมิน
สมาชิกกลุ่ม 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 อารีรักษ์ มีแจง้ (2547) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้
หลักการเรียนรู้แบบร่วมงาน (Collaborative Learning Process) กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสิตคณะ       
มนุษยศาตร์และเภสัชศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีพฤติกรรมการท างานร่วมกนัตลอด
การเรียนการสอน มีการท างานเป็นกลุ่มย่อย มีการแลกเปล่ียนความรู้และความคิด โดยมีผูส้อน      
ท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและคอยให้ความช่วยเหลือ ส่งผลให้กลวิธีการอ่านภาษาองักฤษ
หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง 
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ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ (2553) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning Model) โดยใชเ้ทคนิคทีเคโอ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ 
รูปแบบการเรียนรู้สามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและน าเสนอเน้ือหาการเรียนรู้ ส่งผลให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
5. แนวคิด ทฤษฎแีละผลการวจัิยเกีย่วกบักระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ความหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หรือการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem 

Solving : CPS) ไดมี้นกัวชิาการและนกัการศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศไดใ้ห้ความหมายไว้
หลายคน ซ่ึงนกัการศึกษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1965) กล่าววา่ การแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค ์คือ ความสามารถของบุคคลในการแกปั้ญหาดว้ยการคิดอย่างลึกซ่ึงท่ีนอกเหนือไปจาก
ล าดบัขั้นของการคิดอยา่งปกติธรรมดา เป็นลกัษณะเฉพาะภายในตวับุคคลท่ีจะสามารถคิดไดห้ลาย
แง่มุมผสมผสานจนไดผ้ลใหม่ซ่ึงถูกตอ้งสมบูรณ์กวา่ และ กิลฟอร์ด (Guiford, 1967) ไดก้ล่าวไว ้
การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เป็นผลของความคิดท่ีคลา้ยกนั โดยความคิดสร้างสรรค์จะ
แทรกอยู่ในทุกช่วงของการคิด แต่การแก้ปัญหาจะอยู่ช่วงสุดทา้ยของการคิด ซ่ึงเป็นผลผลิตของ
ความคิดสร้างสรรคท่ี์สามารถน าไปสู่การแกปั้ญหาได ้ในส่วนของนกัการศึกษาของประเทศไทย ได้
มีผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์วห้ลายคน คือ ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 
(2537) กล่าววา่ การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ คือ การคิดท่ีมุ่งแกปั้ญหาหรือคิดคน้หาค าตอบ และ
วธีิการท่ีแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม และมีคุณค่าเป็นประโยชน์ ซ่ึงประกอบดว้ย การคิดอเนกนยั 
(Divergent Thinking) และการคิดเอกนยั (Convergent Thinking) ในรูปแบบและวธีิการท่ีส่งเสริมกนั
อยา่งเหมาะสม เป็นความสามารถทางการคิดท่ีมีกระบวนการครบวงจร คือ เร่ิมจากขั้นแรกของการ
รับรู้และตระหนกัถึงปัญหาท่ีมีอยูไ่ปสู่ชั้นของการประมวลขอ้มูลใหม่ ในแง่มุมการแกปั้ญหา ขั้นการ
สรุปตดัสินใจเลือกวิธีการแกปั้ญหา โดยใชเ้กณฑ์การพิจารณาท่ีเหมาะสม จนถึงขั้นสุดทา้ยคือ การ
สามารถส่ือสารความคิด และวิธีการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคใ์ห้เป็นท่ียอมรับและมีแผนปฏิบติัการ
เกิดข้ึน และ ภทัรภร แสงไชย (2551) ได้ให้ความหมายของค าว่า การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์
หมายถึง ความสามารถทางการคิดของแต่ละบุคคลในการแสวงหาค าตอบและวิธีการแกปั้ญหาดว้ย
วิธีการแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม และมีคุณค่าเป็นประโยชน์ เป็นการคิดท่ีมีระบบ เป็น
ลกัษณะเฉพาะภายในตวัของแต่ละบุคคลท่ีสามารถพฒันาได ้ และ พชัรา พุ่มพชาติ (2552) ไดใ้ห้
ความหมายของค าว่า การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นความสามารถอย่างหน่ึงของบุคคลซ่ึง 
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หมายถึง การับรู้ ท าความเขา้ใจกบัปัญหา และการคิดหาเหตุผล เพื่อแสวงหาทางเลือกมาปฏิบติัใน
การแกปั้ญหาดว้ยวธีิการใหม่ท่ีต่างจากส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม หลากหลายมากกวา่หน่ึงแนวคิดหรือหน่ึงวธีิ 

 จากการศึกษาความหมายของการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัวิชาการและนกัการ
ศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศท่ีได้เสนอไวข้า้งตน้ สามารถสรุปได้ว่า การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์หมายถึง ความสามารถในการคิดหาวิธีการแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิม 
และหลากหลาย แลว้พิจารณาตดัสินใจเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพ มีการน าเสนอวิธีการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งละเอียดชดัเจน เป็นท่ียอมรับและสามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาต่อไป 

กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ (Creative Problem Solving Process) ไดมี้การ
วิจยัและพฒันามากกวา่ 50 ปี เพื่อท่ีจะน ามาพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
ผูว้ิจยัและผูพ้ฒันารูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ จึงมีความหลากหลายและแตกต่างกนัไป
ของกลุ่มบุคคล เช่น วิทยาลยั มหาวิทยาลยั โรงเรียนมธัยม โรงเรียนประถม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
และเล็ก โดยพิจารณาบริบทขององคก์รท่ีเก่ียวกบัจิตวิทยา สังคมวิทยา ระดบัการศึกษา โครงสร้าง
ของการพฒันาท่ีต่างกนั การวิจยัคร้ังน้ี จึงขอน าเสนอเฉพาะรูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท่ี์
ใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง ตามล าดบัขั้นของรูปแบบท่ีมีการพฒันา 6 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ ออสบอร์น (Osborn) ปี ค.ศ.1953 
อเล็กซ์ ออสบอร์น (Alex Osborn) ถือไดว้่าเป็นตน้ก าเนิดของการสร้างรูปแบบการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์รูปแบบแรก โดย ออสบอร์น (Osborn) ผูค้น้พบกับเพื่อนร่วมงานได้
ร่วมกนัก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาการคิดอย่างสร้างสรรค์ ได้พฒันาตน้ฉบบั CPS Version 1.0 ใน
หนงัสือ Wake up your mind: 101 ways to develop creativeness ในปี ค.ศ.1952 ซ่ึงมี 7 ขั้นตอน คือ 

1. การก าหนดทิศทาง (Orientation) การช้ีใหเ้ห็นปัญหาท่ีชดัเจน  
2. การเตรียมการ (Preparation) การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  
3. การวเิคราะห์ (Analysis) การน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมาศึกษาใหช้ดัเจน 
4. การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) การเลือกแนวทางในความคิดวธีิการ 
5. การบ่มเพาะความคิด (Incubation) การท าใหค้วามคิดกระจ่างและชดัเจน 
6. การสังเคราะห์ (Synthesis) การรวบรวมความคิดต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
7. การตรวจสอบขอ้เท็จจริง (Verification) การพิจารณาผลลพัธ์ของความคิดต่างๆ 

(Isaksen and Treffinger,  2004 : 68-70) 
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2. รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ นอลเลอร์, ปาร์น และ ไบออนดิ (Noller, 
Parnes and Biondi) ปี ค.ศ.1976 

ในปี ค.ศ.1965 ออสบอร์น (Osborn) ไดร่้วมงานกบั ซิดนีย ์ ปาร์น (Sidney Parnes) 
จากนั้น ในปี ค.ศ.1966 ออสบอร์น (Osborn) ไดเ้สียชีวิตลง และ ปาร์น และคณะ (Parnes and Other) 
ไดป้รับปรุงงานของ ออสบอร์น (Osborn) จาก 3 ขั้นตอนเป็น 5 ขั้นตอน โดยมีเป้าหมายในการไดม้า
ซ่ึงความสามารถของนักเรียนในการเขา้ใจและประยุกต์ความสร้างสรรค์ของเขากบัทุกแง่มุมของ
ชีวิต จึงเกิดเป็น CPS Version 2.0 ซ่ึง ปาร์น (Parnes) ได้ทดสอบในโครงการสร้างพฤติกรรม
สร้างสรรค ์(Programming Creative Behavior) ในปี ค.ศ.1966 กบันกัเรียนมธัยมซ่ึงเป็นกลุ่มศึกษา
ทดลอง (Pilot Study) ให้กบัโครงการท่ีวิทยาลยัแห่งรัฐเมืองบฟัฟาโล (Buffalo State College)         
มีนกัเรียนเขา้ร่วมโครงการ 150 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ต่อมาในปี ค.ศ. 1967 
ปาร์น (Parnes) ไดป้รับปรุงเป็นขั้นตอนเกลียว (Spiral) โดยเร่ิมขั้นตอนจากความยุ่งเหยิง (Mess) 
และต่อมา นอลเลอร์, ปาร์น และคณะ ไดป้รับปรุงรูปแบบซ่ึงไดซ่้อนการคิดอเนกนัย (Divergent 
Thinking) และการคิดเอกนยั (Convergent Thinking) ซ่ึงรูปแบบน้ีเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ Osborn-Parnes 
Five-Stage CPS Model (v2.2) (Noller, Parnes and Biondi, 1976 อา้งถึงใน Isaksen and Treffinger,  
2004 : 70-73) ประกอบดว้ย 

2.1 การคน้หาความจริง (Fact Finding, F-F) ในขั้นน้ีเม่ือเกิดปัญหาท าให้เกิดความ
วิตกกงัวล ต้องรวบรวมข้อมูลเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีแสดงถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อท าให้ทราบว่า
ปัญหานั้นคืออะไร เป็นปัญหามากนอ้ยเพียงใด 

2.2 การคน้หาปัญหา (Problem Finding, P-F) เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ี
แสดงถึงปัญหาแลว้ ในขั้นน้ีจะพิจารณาประเด็นปัญหาหลายๆ ดา้น และผูกเป็นค าถาม เพื่อท าให้
มองเห็นความเป็นไปไดห้ลายๆ ทาง ใหไ้ดม้ากท่ีสุด แลว้เลือกค าถามท่ีส าคญัท่ีจะน ามาแกไ้ข 

2.3 การคน้หาแนวคิด (Idea Finding, I-F) ในขั้นน้ีเป็นการระดมความคิดเพื่อหา
วธีิการแกปั้ญหาจากค าถามท่ีเลือกไว ้ออกมาให้ไดม้ากท่ีสุด โดยยงัไม่มีการประเมินความเหมาะสม
ของวธีิการแกปั้ญหา 

2.4 การคน้หาค าตอบ (Solution Finding, S-F) คือการพิจารณาคดัเลือกวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีสุดจากวธีิการแกปั้ญหาท่ีคิดไดใ้นขั้นการคน้หาแนวคิด โดยจะตอ้งหาหลกัเกณฑ์ในการ
เลือก เม่ือไดเ้กณฑท่ี์เหมาะสมแลว้ น าเกณฑน์ั้นไปประเมินเพื่อคดัเลือกวธีิการท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
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2.5 การคน้หาการยอมรับ (Acceptance Finding, A-F) เป็นการน าเอาวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีสุดจากขั้นท่ี 4 มาพิสูจน์ให้เห็นวา่สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง รวมทั้งการเผยแพร่ความคิด
นั้นใหผู้อ่ื้นลองปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับ 

3. รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ ไอซัคเคน และ ทริฟฟินเกอร์ (Isaksen and 
Treffinger) ปี ค.ศ.1985  

ไอซัคเคน และทริฟฟินเกอร์ ไดน้ าเสนอรูปแบบการแก้ปัญหา Creative Problem 
Solving  (V. 3.0) ท่ียึดหลกัความตอ้งการของผูแ้กปั้ญหาท่ีสามารถปรับปรุงและเปล่ียนแปลงได ้ มี
การน าหลกัของการคิด แบบอเนกนยั (Divergent) และการคิดแบบเอกนยั (Convergent) เขา้มาในแต่
ละขั้นอยา่งชดัเจน (Isaksen and Treffinger, 1985 อา้งถึงใน Isaksen and Treffinger, 2004 : 74-77) 

 

4. รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ ทริฟฟินเกอร์ และ ไอซัคเซน (Treffinger 
and Isaksen) ปี ค.ศ.1992 

 ในรูปแบบการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ CPS Components and stages (V4.0) น้ี 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ และ 6 ขั้นตอน ดงัน้ี (Treffinger and Isaksen, 1992 อา้งถึงใน Isaksen 
and Treffinger, 2004 : 76-79) 

  4.1 การท าความเขา้ใจในปัญหา (Understanding the Problem) ประกอบด้วย 3
ขั้นตอน 

   4.1.1 การคน้หาส่ิงท่ีสับสนวุน่วาย (Mess Finding) คน้พบวา่มีปัญหาเกิดข้ึน 
   4.1.2 การคน้หาขอ้มูล (Data Finding) ส ารวจขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปัญหา เพื่อพิจารณาขอ้มูลท่ีส าคญัซ่ึงน าไปสู่การแกปั้ญหา 
   4.1.3 การคน้หาปัญหา (Problem Finding) พิจารณาคน้หาปัญหาท่ีส าคญั

ท่ีสุด 
4.2 การลงความเห็น (Generation Idea) ประกอบดว้ย 1 ขั้นตอน 

   4.2.1 การคน้หาแนวคิด (Idea Finding) เป็นการระดมความคิดท่ีหลากหลาย 
เพื่อน าเสนอวธีิแกปั้ญหา 

4.3 การวางแผนเพื่อลงมือปฏิบติั (Planning for Action) ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน 
   4.3.1 การคน้หาค าตอบ (Solution Finding) เป็นการเลือกวิธีแกปั้ญหาท่ีดี

ท่ีสุด โดยการพฒันาเกณฑส์ าหรับการวเิคราะห์แนวทางท่ีเป็นไปไดแ้ลว้จึงตดัสินใจเลือกเกณฑ์ 
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   4.3.2 การคน้หาการยอมรับ (Acceptance Finding) เป็นการยอมรับผลท่ีได้
เพื่อน าไปปฏิบติัต่อไป 

5. รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ ไอซัคเซน และ ดอร์วอล (Isaksen and 
Dorval) ปี ค.ศ.1993 

 ในรูปแบบการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ Components of CPS (v5.0) น้ี ไอซัคเคน 
และดอร์วอล (Isaken and Dorval)ไดเ้ร่ิมท ากรอบและเอกสารทิศทางใหม่ในการประยุกต์ CPS 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 1) การท าความเขา้ใจกบัปัญหา  (Understanding the Problem)      
2) การสร้างแนวคิด (Generating Ideas) และ 3) การวางแผนแนวปฏิบติั (Planning for Action) 
(Isaksen and Dorval, 1993 อา้งถึงใน Isaksen and Treffinger, 2004 : 79-82) 

6. รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ ไอซัคเซน ดอร์วอล และทริฟฟินเกอร์ 
(Isaksen, Dorval, and Treffinger) ปี ค.ศ. 2000 

ไอซคัเซน ดอร์วอล  และทริฟฟินเกอร์  (Isaksen, Dorval and Treffinger) ไดอ้ธิบายการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคว์า่ เป็นรูปแบบท่ีใชส้ าหรับการแกปั้ญหาและจดัการการเปล่ียนแปลงอยา่ง
สร้างสรรค ์และเป็นเคร่ืองมือท่ีง่ายต่อการใช ้ซ่ึงจะช่วยให้ผูใ้ชไ้ปสู่เป้าหมายและความฝันท่ีเป็นจริง 
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นรูปแบบ CPS v6.1TM (CPS v6.1TM Framework) ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
(Treffinger, Isaken and Dorval, 2003 : 15-20) 

องค์ประกอบและขั้นตอนของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ในรูปแบบ CPS v6.1TM เป็นรูปแบบท่ีใชส้ าหรับ

การแกปั้ญหาและจดัการการเปล่ียนแปลง ซ่ึงใช้หลกัความกลมกลืนระหว่างความคิดสร้างสรรค ์
และความคิดวิจารณญาณของความเป็นตนเอง หรือกลุ่มท่ีเขา้ใจส่ิงทา้ทาย และโอกาสการสร้าง
แนวคิด และพฒันาแผนการแกปั้ญหาและจดัการการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรครู์ปแบบน้ี ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ และ 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 

องค์ประกอบที ่1 การเข้าใจในส่ิงทีท้่าทาย (Understanding the Challenges) 
การเขา้ใจในส่ิงท่ีทา้ทาย หมายถึง การตรวจสอบเป้าหมายอยา่งกวา้งขวาง การวิเคราะห์

โอกาส หรือส่ิงทา้ทายให้ชดัเจน การจดัวางหรือมุ่งประเด็นความคิด เพื่อวางแนวทาง หลกัการ
ส าหรับงาน (ในองคป์ระกอบน้ีสามารถใชข้ั้นตอน 1 ขั้นตอน หรือมากกวา่ จาก 3 ขั้นตอนของ
องคป์ระกอบน้ี) เพื่อตอ้งการท่ีส ารวจและมุ่งประเด็นไปท่ีความคิดเก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย วตัถุประสงค ์
หรือแนวทางท่ีคาดหวงัท่ีตอ้งด าเนินการต่อ ประกอบดว้ย 
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1. การสร้างโอกาส (Constructing Opportunities) เป็นการกล่าวถึงโอกาส และ
เป้าหมายอยา่งกวา้งๆ กระชบั และมีผลประโยชน์ พิจารณาโอกาสท่ีจะเป็นไปได ้และส่ิงทา้ทาย และ
ก าหนดเป้าหมายท่ีสร้างสรรคท่ี์จะด าเนินการ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ การสร้างโอกาสช่วยใหบุ้คคล มุ่งความสนใจและพลงังาน ของคนไป
ในทิศทางเชิงบวก ซ่ึงเป็นเป้าหมายท าใหก้า้วไปขา้งหนา้ ดว้ยความมัน่ใจใฝ่รู้ 

2. การส ารวจข้อมูล (Exploring Data) เป็นการส ารวจขอ้มูลจากหลายแหล่ง และจาก
หลายมุมมอง มุ่งประเด็นไปท่ีองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของงาน และภารกิจ โดยพิจารณาในส่ิงท่ีรู้
แลว้เก่ียวกบัสถานการณ์นั้น และส่ิงท่ีตอ้งการรู้ เพื่อน าไปสู่หวัใจส าคญัของเร่ืองนั้น 

ประโยชน์ที่ได้รับ การส ารวจข้อมูลช่วยให้สามารถ จบัองค์ประกอบส าคญัของ
สถานการณ์ส าคญัของภารกิจ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจสถานการณ์และเป้าหมายท่ีแทจ้ริง 

3. การจัดกรอบปัญหา (Framing Problems) เป็นการสร้างแนวทางท่ีหลากหลาย และ
หลายทางท่ีไม่ใช่แนวทางเดิมในการก าหนดปัญหา จากนั้นก็จะมุ่งไปท่ีค ากล่าวท่ีชดัเจนวา่ เป็นการ 
“เปิดประตู” ออกไปหรือน ามาซ่ึงความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความคิด ท่ีตอ้งการท าส่ิงต่าง 
ๆ มากกวา่คิดวา่ไม่สามารถท าไดด้ว้ยเหตุผลต่างๆ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ การจดักรอบปัญหาช่วยท าใหเ้กิดการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา หรือส่ิง
ทา้ทายในทางท่ีสร้างแรงจูงใจ ความต่ืนเตน้ และความใฝ่รู้ เพื่อคน้พบหรือสร้างความคิดท่ี
สร้างสรรค ์(Creative Ideas) 

องค์ประกอบที ่2 การสร้างแนวคิด (Generating Ideas) 
ในการสร้างแนวคิดจะมีเพียง 1 ขั้นตอน เก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้หม่ๆ ดว้ยการใช้

วิธีการระดมสมอง (Brainstorming) เป็นเคร่ืองมือท่ีพิเศษจากหลายๆ วิธีการ ในการสร้างทางเลือก 
การระดมสมองเป็นวธีิการสร้างความคิดท่ีหลากหลายและไม่เคยปรากฏมาก่อน เพื่อช้ีถึงปัญหา แลว้
จึงก าหนดโอกาสต่างๆ ท่ีจะหวงัได ้

1. การสร้างแนวคิด (Generating Ideas) เป็นการเปิด ส ารวจ หรือแสวงหาความคิด
ต่างๆ ท่ีหลากหลาย และมุมมองใหม่ๆ (ความยืดหยุน่) และความคิดท่ีไม่เคยมีมาก่อนหรือความคิด
ฝัน แลว้จึงมุ่งเป้าไปท่ีความคิดท่ีน่าสนใจ หรือมีพลงัน่าต่ืนเตน้ท่ีตอ้งการวิเคราะห์ พฒันาและ
น ามาใช ้

ประโยชน์ที่ได้รับ การสร้างแนวคิดช่วยให้ความคิดมีความก้าวไกลและหลุดพน้จาก
ขอ้จ ากดัหรือสมมติแบบเดิม ซ่ึงความคิดน้ีเป็นความคิดท่ีเป็นแนวทางใหม่น ามาใชป้ฏิบติัไดจ้ริง 
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องค์ประกอบที ่3 การเตรียมปฏิบัติการ (Preparing for Action) 
การเตรียมปฏิบติัการ หมายถึง การส ารวจแนวทางต่างๆ ท่ีสร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ใน

การน าไปสู่การหาขอ้สรุปท่ีปฏิบติัได้จริง และเป็นการเตรียมการท่ีจะน าไปปฏิบติัไดจ้ริงอย่าง
ประสบผลส าเร็จ ในองค์ประกอบน้ีเป็นการน าขอ้สรุปท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง และพฒันาให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งหาแนวทางช่วยสร้างโอกาสของความส าเร็จท่ีเป็นไปไดใ้ห้ดีท่ีสุด ในขั้นตอน
ต่อไปน้ีให้เลือกใช ้ 1 หรือ 2 ขั้นตอน ท่ีตอ้งการสร้างโอกาสใหม่ท่ีเป็นไปไดจ้ริง เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบติัท่ีประสบผลส าเร็จ 

1. การพัฒนาการแก้ปัญหา (Developing Solution) เป็นการประยุกตใ์ชยุ้ทธศาสตร์และ
เคร่ืองมือต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ และกลัน่กรองโอกาสต่างๆ และเปล่ียนแปลงให้ไปสู่การแกปั้ญหาท่ี
เป็นไปได ้

ประโยชน์ที่ได้รับ การพฒันาการแกปั้ญหาเป็นการช่วยให้ใชเ้คร่ืองมือท่ีปฏิบติัได ้ เพื่อ
น าความคิดท่ีดี น าไปสู่การแกปั้ญหาใหม่ๆ ท่ีมีพลงั 

2. การสร้างการยอมรับ (Building Acceptance) เป็นการพิจารณาแนวทางในการสร้าง
การสนบัสนุน และลด หรือเอาชนะแรงต่อตา้นท่ีน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นไปได ้ ตลอดจน
วางแผนท่ีเป็นแนวทางเฉพาะในการใชป้ระเมินผลลพัธ์และประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ การสร้างการยอมรับช่วยใหมี้การน าความคิดสร้างสรรค์ ไปปฏิบติัได้
อยา่งประสบผลส าเร็จ 

องค์ประกอบที ่4 การวางแผนแนวปฏิบัติ (Planning Your Approach) 
การวางแผนแนวปฏิบติั หมายถึง การก าหนดแนวคิดให้อยูใ่นทิศทางท่ีเกิดข้ึน และ

มัน่ใจวา่เป็นทิศทางท่ีตอ้งการไปตามเป้าประสงคข์องผูใ้ช ้(Customize or Personalize) ในการใชก้าร
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

ในขั้นตอนต่อไปน้ี เป็นขั้นตอนท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกใช้การแก้ปัญหา อย่าง
สร้างสรรค์ หรือเฝ้าดู หรือบริหารจดัการและปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ขณะท่ีด าเนินการใช้การ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

1. ประเมินงาน (Appraising Tasks) เป็นการก าหนดวา่การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
เป็นทางเลือกท่ีปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ในการจดัการกบัประเด็นปัญหาเฉพาะดา้นหรือไม่ และรวบรวม
ส่ิงท่ีตอ้งกระท า (Commitment) ขอ้จ ากดั เง่ือนไขท่ีตอ้งพิจารณาในการใช้การแกปั้ญหาอย่าง
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สร้างสรรคใ์ห้มีประสิทธิภาพ (ประกอบดว้ย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ บริบท ของการ
ท างาน และวธีิการท่ีใช)้ 

ประโยชน์ที่ได้รับ การประเมินงานเป็นส่ิงท่ีตอ้งท า ช่วยให้ผูใ้ช้วิธีการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ ไดส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดจากผูค้น ทรัพยากร และวิธีการช่วยให้มีการตดัสินใจอยา่งชาญฉลาด ใน
การใชว้ธีิการและเพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จ 

2. การออกแบบกระบวนการ (Designing Process) เป็นการใชค้วามรู้เก่ียวกบังาน และ
ความต้องการในการวางแผนองค์ประกอบ  ขั้นตอนหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคท่ี์เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

ประโยชน์ที่ได้รับ การออกแบบกระบวนการเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูใ้ช้ได้เลือก และใช้
องคป์ระกอบ ขั้นตอน หรือเคร่ืองมือท่ีตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ซ่ึงท าให้ความพยายามน้ีบรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

จากแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัการศึกษาต่างๆ ท่ีได้
เสนอกนัไวข้า้งตน้ สามารถสรุปกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ด ้ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 การศึกษากระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

Osborn 
(1953) 
V 1.0 

Noller, 
Parnes and 

Biondi 
(1976)             
V 2.2 

Isaksen and 
Treffinger 

(1985)            
V 3.0 

Treffinger, 
and Isaksen 

(1992) 
V 4.0 

Isaksen and 
Dorval 
(1993) 
V 5.0 

Isaksen, 
Dorval and 
Treffinger 

(2000) 
V 6.1 

ผล
การศึกษา 

1. การก าหนด
ทิศทาง 
(Orientation) 

 

1. การคน้หา
ความจริง
(Fact 
Finding) 

1. การ
คน้หาส่ิงท่ี
สบัสน
วุน่วาย
(Mess 
Finding) 

1. การท าความ
เขา้ใจกบัปัญหา 
(Understanding 
the Problem)   
1.1 การคน้หา
ส่ิงท่ีสบัสน
วุน่วาย (Mess 
Finding) 

1. การท าความ
เขา้ใจกบัปัญหา  
(Understanding 
the Problem) 

1. การเขา้ใจใน
ส่ิงท่ีทา้ทาย 
(Understanding 
the Challenge) 
1.1 การสร้าง
โอกาส 
(Constructing 
Opportunities) 
1.2 การส ารวจ
ขอ้มูล 
(Exploring 
Data) 

1. การคน้หา
ความจริง 
(Fact 
Finding) 

2. การ
เตรียมการ 
(Preparation) 

2. การ
คน้หาขอ้มูล 
(Data 
Finding) 

1.2 การคน้หา
ขอ้มูล (Data 
Finding) 

 2. การคน้พบ
ปัญหา 
(Problem 
Finding) 

3. การคน้หา
ปัญหา 
(Problem 
Finding) 

1.3 การคน้หา
ปัญหา 
(Problem 
Finding) 

1.3 การจดั
กรอบปัญหา 
(Framing 
Problems) 

2. การคน้หา
ปัญหา 
(Problem 
Finding) 

3. การ
วเิคราะห์ 
(Analysis) 
4. การ
ตั้งสมมติฐาน 
(Hypothesis) 
5. การบ่มเพาะ
ความคิด 
(Incubation) 
6. การ
สังเคราะห์ 
(Synthesis) 

3. การคน้หา
แนวคิด (Idea 
Finding) 

4. การคน้หา
ความคิ (Idea 
Finding) 

2. การสร้าง
แนวคิด 
(Generating 
Ideas) 
2.1 การคน้หา
ความคิ (Idea 
Finding) 

2. การสร้าง
แนวคิด 
(Generating 
Ideas) 

2. การสร้าง
แนวคิด 
(Generating 
Ideas) 
2.1 การสร้าง
แนวคิด 
(Generating 
Ideas) 

3. การคน้หา
แนวคิด 
(Idea 
Finding) 
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ตารางท่ี 3 การศึกษากระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(ต่อ) 
 

Osborn 
(1953) 
V 1.0 

Noller, 
Parnes and 

Biondi 
(1976)             
V 2.2 

Isaksen and 
Treffinger 

(1985)            
V 3.0 

Treffinger, 
and Isaksen 

(1992) 
V 4.0 

Isaksen and 
Dorval 
(1993) 
V 5.0 

Isaksen, Dorval 
and Treffinger 

(2000) 
V 6.1 

ผล
การศึกษา 

7. การ
ตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง 
(Verification) 

4. การคน้พบ
ค าตอบ 
(Solution 
Finding) 

5. การคน้หา
ค าตอบ
(Solution 
Finding) 

3. การเตรียม
ปฏิบติัการ 
(Preparing for 
Action) 
3.1 การคน้หา
ค าตอบ
(Solution 
Finding) 

 3. การเตรียม
ปฏิบติัการ 
(Preparing for 
Action) 
3.1 การพฒันาการ
แกปั้ญหา 
(Developing 
Solution) 
3.2 การสร้างการ
ยอมรับ (Building 
Acceptance) 

4. การคน้หา
ค าตอบ
(Solution 
Finding) 

 5. การคน้หา
การยอมรับ 
(Acceptance 
Finding) 

6. การคน้หา
การยอมรับ 
(Acceptance 
Finding) 

4. การวางแผน
แนวปฏิบติั 
(Planning for 
Action) 
4.1 การคน้หา
การยอมรับ 
(Acceptance  
Finding) 

 

3. การวางแผน
แนวปฏิบติั 
(Planning for 
Action) 

4. การวางแผน
แนวปฏิบติั 
(Planning Your 
Approach) 
4.1 การประเมิน
งาน (Appraising 
Tasks) 
4.2 การออกแบบ
กระบวนการ 
(Designing 
Process) 

5. การคน้หา
การยอมรับ 
(Acceptance 
Finding) 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษากระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง ออสบอร์น (Osborn, 
1953), นอลเลอร์, ปาร์น และ ไบออนดิ (Noller, Parnes and Biondi, 1976), ไอซัคเคน และ          
ทริฟฟินเกอร์ (Isaksen and Treffinger, 1985), ทริฟฟินเกอร์ และ ไอซคัเคน (Treffinger and Isaksen, 
1992) ไอซัคเคน และ ดอร์วอล (Isaksen and Dorval, 1993) และ ไอซัคเคน, ดอร์วอล และ           
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ทริฟฟินเกอร์ (Isaksen, Dorval and Treffinger, 2000) พบวา่ กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ของนกัการศึกษาต่างๆ มีกระบวนการท่ีสอดคลอ้งกนัแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การคน้หา
ความจริง (Fact Finding) ขั้นท่ี 2 การคน้หาปัญหา (Problem Finding) ขั้นท่ี 3 การคน้หาแนวคิด 
(Idea Finding) ขั้นท่ี 4 การคน้หาค าตอบ (Solution Finding) และขั้นท่ี 5 การคน้หาการยอมรับ 
(Acceptance Finding) ซ่ึงขั้นตอนดงักล่าวสอดคลอ้งกบักระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ท่ี
พฒันาโดย นอลเลอร์, ปาร์น และ ไบออนดิ (Noller, Parnes and Biondi) หรือท่ีเรียกว่า Osborn-
Parnes Five-Stage CPS Model (v2.2) (Noller, Parnes and Biondi, 1976 อา้งถึงใน Isaksen and 
Treffinger,  2004 : 70-73) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ฟอสเตอร์ (Foster, 1982 อา้งถึงใน บุศรา จิตวรรณา, 2552 : 115) ไดศึ้กษาความคิด

สร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหาเป็นกลุ่มในวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนเกรด 5 และเกรด 6 จ านวน 
111 คน โดยแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มควบคุมท าการทดลองวิทยาศาสตร์
เพียงล าพบัคนเดียว ส่วนกลุ่มทดลองท าการทดลองวิทยาศาสตร์ร่วมกบัเพื่อน 4–5 คน ผลการวิจยั
พบวา่ กลุ่มทดลองมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

รอธ (Roth, 1993 : 113-122) ไดศึ้กษาการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นศูนยก์ลางเพื่อบูรณาการ
วชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหอ้งปฏิบติัการแบบสร้างความรู้ดว้ยตนเอง กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในประเทศแคนาดา ระยะวิจยันาน 2 ปี และเป็นการ
วิจยัเชิงคุณภาพ  ผลการวิจยัสรุปไดว้่า การจดักิจกรรมควรเน้นให้นักเรียนไดร่้วมมือกนัท างาน มี
ปฏิสัมพนัธ์และสร้างความหมายการเรียนรู้ร่วมกนักบัเพ่ือน ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ สถิติและมโนทศัน์ต่างๆ เพื่อท่ีจะช่วยให้นักเรียนคน้พบค าตอบของปัญหาได้
ดว้ยตนเอง ครูควรบูรณาการวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
การท ากิจกรรมท่ีหลากหลายของนกัเรียน 

ปีเดอร์เซน (Pedersen, 2000) ศึกษาผลของเคร่ืองมือช่วยให้ค  าแนะน า ในการเรียนแบบ
ใชปั้ญหาเป็นหลกัพบวา่เคร่ืองมือช่วยให้ค  าแนะน าโดยตวัแบบทางพุทธิปัญญา มีประสิทธิภาพกวา่
แบบอ่ืนๆ และยงัพบวา่การเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกัสร้างแรงจูงใจในการเรียนมากกวา่การเรียน
แบบปกติ 
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เวบ็เบอร์ (Weber, 2000 : 5-50) ไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการสอน 5 ขั้นของการสอนแบบ
แกปั้ญหาโดยใช้การสอนแบบพหุปัญญา (Five-Phase to PBL : Multiple Intelligence Teaching 
Approach Model for Redesigned Higher Education Classes) ท่ีสถาบนัวิจยัการศึกษา (Higher 
Education Research Institute) ของ UCLA โดยการส ารวจนกัศึกษาภาคปกติชั้นปีท่ี 1 จ านวน
มากกวา่ 260,000 คน การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อน ารูปแบบการสอนแบบแกปั้ญหา (PBL Model) 
เขา้มาใช้และแก้ปัญหาท่ีพบ เพื่อประยุกต์ใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 
(Multiple Intelligence Teaching Approach : MITA) ในการแกปั้ญหาของผูเ้รียนท่ีเฉ่ือย (Passivity) 
ในชั้นเรียน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการสอนแก้ปัญหาซับซ้อนในการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
ประกอบดว้ย 5 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 ผูส้อนน าเขา้ปัญหาและสนทนาเพื่อจะหาค าส าคญัของปัญหากบั
ผูเ้รียนโดยทัว่ไป ขั้นท่ี 2 ระบุเป้าหมายท่ีชดัเจน อนัเป็นการเรียนรู้ขั้นต ่าซ่ึงตอ้งการให้ผูเ้รียนทั้งหมด
ได้สัมฤทธิผล ขั้นท่ี 3 สร้างมิติคุณภาพ ท่ีเป็นเกณฑ์เฉพาะส าหรับประเมินงานต่างๆ ขั้นท่ี 4 
ก าหนดการเรียนรู้และประเมินงานท่ีสัมพนัธ์กับปัญหาในชีวิตจริง ความสนใจของผูเ้รียนและ
ความสามารถและเน้ือหาท่ีตอ้งการ และขั้นท่ี 5 ผูเ้รียนแสละครูร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีไดรั้บและ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้และปรับโครงสร้างความรู้ ช่วยให้มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงข้ึน  
มีส่วนร่วมของผูเ้รียนมากข้ึนกระตุ้นแรงจูงใจผูเ้รียนหรือบูรณการเพิ่มความรู้เพื่อแก้ปัญหาท่ี
ซบัซอ้นข้ึนได ้

อาภรณ์ แสงรัศมี (2543) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัผลของการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั
ต่อลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและความ   
พึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1. นกัเรียนท่ี
เรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั มีคะแนนเฉล่ียลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง หลงัการ
เรียนสูงกวา่ก่อน การเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีคะแนนเฉล่ียหลงัการเรียนรู้ 
สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2. นกัเรียนท่ี
เรียนดว้ยวธีิการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกัมีคะแนน เฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้มหลงัการเรียนสูง กวา่ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แต่คะแนนเฉล่ีย
หลงัการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั  ไม่แตกต่างจากนกัเรียนท่ี
เรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติ  และ 3. นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั        
มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระดบัมาก 
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 ยุรวฒัน์ คล้ายมงคล (2545) ได้พฒันากระบวนการเรียนการสอนโดยการประยุกต์
แนวคิดการใชปั้ญหาเป็นหลกัในการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ มีขั้นตอนการวิจยั 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอนโดยการประยุกตแ์นวคิดการใชปั้ญหา
เป็นหลกัในการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการวิจัยก่ึงทดลองเพื่อตรวจสอบ
กระบวนการการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการเรียนการสอนโดยการ
ประยุกต์แนวคิดการใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ 
ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน คือ 1) เตรียมปัญหา 2) สร้างความเช่ือมโยงสู่ปัญหา 3) สร้างกรอบของ
การศึกษา 4) ศึกษาคน้ควา้โดยกลุ่มย่อย 5) ตดัสินใจหาทางแก้ปัญหา 6) สร้างผลงาน และ               
7) ประเมินผลการเรียนรู้ ผลการทดลองใชก้ระบวนการเรียนการสอน พบวา่ กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีพฒันาข้ึน สามารถพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาและทกัษะการเช่ือมโยงให้เพิ่มข้ีนสูงกวา่เกณฑ์
ร้อยละ 20 

อาพนัธ์ชนิต เจนจิต (2546) ไดศึ้กษาการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิต โดยใช้
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางคณิตศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิต โดยใช้การแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ อาจน าไปใช้ได้กบันกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ของทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการน าร่องศูนย์พฒันาอจัฉริยภาพเด็กและเยาวชน 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือพิจารณาจาก 1) นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิต โดยใช้การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์สามารถสอบ
ผา่นเกณฑ ์75 มากกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด ท่ีระดบันยัส าคญั .10 และ 2) นกัเรียน
ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิต โดยใชก้ารแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
มีพฤติกรรมการคิดแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์หลงัเรียนท่ีประกอบดว้ย ความคิดยืดหยุ่น ความคิด
ริเร่ิม และความคิดละเอียดลออ อยูใ่นระดบัดีทุกดา้น 

ซนัเกอร์ เทคคายา่ และ เกแบน (Sungur, Tekkaya and Geban, 2006) ไดศึ้กษาผลของ
วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและทกัษะการปฏิบติั ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้รียนกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัการสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุม และผูเ้รียนกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียทกัษะการ
ปฏิบติั โดยมีทกัษะใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การใชข้อ้มูลท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัปัญหา 2) การจดัระบบกบั
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ความไม่แน่นอน 3) การจดัระบบความคิดรวบยอด และ 4) การแปลความหมายขอ้มูล หลงัการสอน
สูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อรพรรณ ภคัมนตรี (2549) ไดศึ้กษาผลของวิธีสอนโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีมีต่อ
การแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มทดลองไดรั้บการสอนโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในขณะท่ีกลุ่ม
ควบคุมไดรั้บการสอนโดยการเรียนรู้แบบแผนผงัทางปัญญา  เม่ือส้ินสุดการทดลองกลุ่มตวัอย่าง
ไดรั้บการทดสอบเพื่อวดัความสามารถในการแกปั้ญหาสุขภาพ ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถใน
การแกปั้ญหาสุขภาพของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนโดยวิธีสอนแบบมีส่วนร่วมและผูเ้รียนท่ีไดรั้บการ
สอนโดยวิธีสอนแบบแผนผงัทางปัญญาก่อนการสอนไม่มีความแตกต่างกนัส่วนหลงัการสอน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และความสามารถในการแกปั้ญหาสุขภาพของ
ผูเ้รียนท่ีได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบมีส่วนร่วมกับผูเ้รียนท่ีได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบ
แผนผงัทางปัญญาไม่แตกต่างกนั 

จุไรรัตน์ สุริยงค ์(2550) ไดศึ้กษาความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 
ท่ีเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เร่ือง ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดย
มีประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 
โรงเรียนสันติสุข อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 39 คน ใชเ้วลาในการสอนทั้งหมด 18 
คาบคาบละ 50 นาที เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เร่ือง ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน และแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การแกปั้ญหาตามรูปแบบการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเรียน
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เร่ือง ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีคะแนน
ความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

นิตยาพร ไชยขนัธ์ (2550) ไดศึ้กษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ
ในการแกปั้ญหาวิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์โดยเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบ่งเป็น 3 วงจรปฏิบติัการ คือ วงจร
ปฏิบติัการท่ี 1 ประกอบดว้ยแผนการเรียนรู้ท่ี 1-4 วงจรปฏิบติัการท่ี 2 ประกอบดว้ยแผนการเรียนรู้ท่ี 
5-8 และวงจรปฏิบติัการท่ี 3 ประกอบดว้ยแผนการเรียนรู้ท่ี 9-12 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการแกปั้ญหา ตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป มีจ านวนร้อยละ 84.48 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้



63 

 

 

ภทัรภร แสงไชย (2551) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบการสอนแบบแกปั้ญหาโดยอิงทฤษฎีสาม
ศรกบัการสอนแบบปกติในวชิาคณิตศาสตร์ท่ีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์อง
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบแกปั้ญหาโดยอิงทฤษฎีสามศร มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

แสงเดือน เจริญฉิม (2552) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสร้างเสริมมโนทศัน์
และการแกปั้ญหาในวิชาฟิสิกส์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน โดยมีการด าเนินการวิจยั มี 4 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 การวเิคราะห์ โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ระยะท่ี 2 
การออกแบบและพฒันา มีการด าเนินการแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การออกแบบรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีสร้างเสริมมโนทศัน์และการแกปั้ญหา 2) การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน คู่มือ
การใชรู้ปแบบฯ แผนการจดัการเรียนรู้ และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ระยะท่ี 3 การ
น าไปใช้ โดยการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้จริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนยว์ิจยัและ
พฒันาการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 80 คน ท าการสุ่มห้องเรียน โดยใชว้ิธีการ
สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ระยะเวลาในการ
ทดลอง 15 สัปดาห์ รวม 30 คาบ เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบทดสอบการปฏิบติั แบบทดสอบวดัมโน
ทศัน์และการแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที(t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance) และระยะท่ี 4 การประเมิน มีการด าเนินการแบ่งออกเป็น 2 
ขั้นตอน คือ 1) การประเมินระหวา่งการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน และ 2) การประเมินหลงัการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนและน าเสนอรูปแบบ  ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึน พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง และสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

โสภาพนัธ์ สอาด (2553) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็น
หลกัผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางการพยาบาลก่อนเรียนและหลงัเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน
การแกปั้ญหาหลงัเรียน และศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหา
เป็นหลกัผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบการวิจยัและพฒันาประกอบดว้ย  3 
ขั้นตอน คือ การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนและการ
รับรองรูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4 กลุ่มทดลอง จ านวน 30 
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คน ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และกลุ่ม
ควบคุมจ านวน 30 คน ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางการพยาบาล ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชค้่าที (Paired Sample t-test) ผลการวิจยั พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลหลังเรียนของกลุ่ม
ทดลองท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกัผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่ม
ควบคุมท่ีเรียนด้วยการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัแบบปกติสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหาทางการ
พยาบาลหลงัเรียนของกลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกัผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์สูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีเรียนดว้ยการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกัแบบปกติ 
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากผูท้รงคุณวุฒิ ดา้นเทคโนโลยีทาง
การศึกษา จ านวน 5 ท่าน มีความเห็นวา่รูปแบบการเรียน การสอนท่ีพฒันาข้ึน มีความเหมาะสมและ
สามารถน าไปใชก้บันกัศึกษาพยาบาลได ้

สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2554) ได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ผลการวิจยัพบว่า หลงัจดัการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ ผูเ้รียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคด์า้นภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบติั ความสัมพนัธ์และสังคม
ดีข้ึนและเพิ่มข้ึนในแต่ละวงรอบของการวจิยั และหลงัยติุการวจิยัแลว้ผูเ้รียนยงัใชก้ารแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคใ์นการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 
6. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 

ทฤษฎกีารเรียนรู้กบัการสอนวชิาสุขศึกษา 
 วรรณี โสมประยูร (2541 : 21-24) ไดก้ล่าวถึง การจดัและด าเนินการสอนวิชาต่างๆ 

โดยเฉพาะในเร่ืองวิธีสอนหรือการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มกัจะต้องอาศยัหลักจิตวิทยา
การศึกษาหรือทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ มาอ้างอิงหรือสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการจดัและ
ด าเนินการสอน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับการวางแผนการเขียนแผนการสอนหรือแผนการจดัการ
เรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส าคญัๆ มีดงัน้ี 
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  1. ทฤษฎีการเสริมแรง (Operant Conditioning … B.F. Skininer) ทฤษฎีการเสริมแรง
เช่ือว่า “การเรียนรู้เกิดจากผูเ้รียนเป็นผูล้งมือกระท าเองและการกระท าใดๆ ถา้ไดรั้บการเสริมแรง
ย่อมมีแนวโน้มท่ีจะท าให้มีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน” ทฤษฎีน้ีได้เน้นการแบ่งจุดประสงค์ในการเรียนรู้
ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ เป็นจ านวนมาก ซ่ึงแต่ละส่วนจะไดรั้บการเสริมแรงดว้ยวิธีการต่างๆ เป็นส่วนๆ 
แต่มีเง่ือนไขว่าจะตอ้งก าหนดจงัหวะหรือระยะเวลาในการเสริมแรงนั้นให้เหมาะสมดว้ย ทั้งน้ีเพื่อ
จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัในการพฒันาแนวคิดหรือมโนมติ ทกัษะ และพฤติกรรมทางสังคม 

 2. ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences หรือ MI … H> Gardner) ทฤษฎีพหุปัญญา
ตระหนกัถึงปัญญาดา้นต่างๆ ในภาพรวมจ านวน 8 ดา้นดว้ยกนั สติปัญญาเหล่าน้ีมกัมีการเช่ือมโยง
และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัอยู่เสมอ ทฤษฎีพหุปัญญาเช่ือว่า “สติปัญญาทั้งหลายจะช่วยท าให้
บุคคลประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตทั้งดา้นส่วนตวัและส่วนรวม ซ่ึงจะมีผลให้เห็นไดท้ั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต” เพราะตามธรรมชาติคนเรายอ่มตอ้งใช้สติปัญญาหลายๆ ดา้นหรือทุกดา้นใน
การคิด ศึกษา คน้ควา้และแกปั้ญหาต่างๆ อยูเ่สมอ 

 3. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์(Constructivist Approach) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตห์รือการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรคค์วามรู้ โดยเนน้การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจตอ้งแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองว่า ความรู้ คือ โครงสร้างใหม่ทางปัญญา (Cognitive Reconstructuring) ท่ีสร้างจาก
ประสบการณ์และโครงสร้างเดิมท่ีมีอยู่ โครงสร้างทางปัญญาท่ีสร้างข้ึนใหม่น้ี จะเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับการสร้างโครงสร้างปัญญาใหม่ๆ ต่อไปได้อีก การเรียนรู้แบบน้ีจึงเป็นกระบวนการ
สร้างสรรค์ความรู้ท่ีเน้นความเดิมให้เป็นพื้นฐานความรู้ใหม่ ตามปรัชญาคอนสตรัคติวิสต์ท่ีเช่ือว่า 
“การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตวัของผูเ้รียนและผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างข้ึนเอง” 

หลกัการและปรัชญาทางการพลศึกษา 
วรศกัด์ิ เพียรชอบ (2548 : 13-42) ไดก้ล่าวถึง หลกัการทางพลศึกษาก็คือความคิดรวบ

ยอดต่างๆ ทางพลศึกษาซ่ึงอาจจะไดจ้ากขอ้เทจ็จริงทางวทิยาศาสตร์ เช่น สรีรวิทยาการกีฬา จิตวิทยา
การกีฬา หรือเป็นหลกัการท่ีไดจ้ากความคิดรวบยอดท่ีเกิดจากแนวคิดหรือหลกัการทางปรัชญา เช่น 
จากประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความหยัง่เห็นในเร่ืองต่างๆ รวมกัน ดังนั้ น ค่านิยม 
หลกัการและปรัชญาทางการพลศึกษาท่ีไดผ้า่นการกลัน่กรองเป็นทฤษฎีและเป็นท่ียอมรับในวิชาชีพ
พลศึกษา จนสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนได้นั้นก็คือ เป็นวิชาท่ีมี
บทบาทส าคญัในการท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนหรือบุคคลมีพฒันาการในดา้นต่างๆ ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
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 1. การพลศึกษาจะช่วยให้นกัเรียนไดมี้ร่างกายท่ีแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายดี และมี
สุขภาพดี ก็เพราะว่าตามหลกัการของสรีรวิทยาการกีฬานั้น ร่างกายของคนและสัตวทุ์กชนิดตั้งแต่
เกิดมาจนกระทั้ งตาย ล้วนต้องการการออกก าลังกายเพื่อการเจริญเติบโตและการรักษาไวซ่ึ้ง
สมรรถภาพและสุขภาพของร่างกายของตนเองดว้ยกนัทั้งส้ิน 

การออกก าลงักายท่ีเพียงพอเป็นประจ าและสม ่าเสมอเป็นการช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพ
และสมรรถภาพดีข้ึน อีกเหตุผลหน่ึงก็เน่ืองมาจากการท างานของอวยัวะต่างๆ ของร่างกายน้ีจะ
เป็นไปตามหลกัการของการใชแ้ละไม่ใช ้(Law of Use and Disuse) คือ ถา้กลา้มเน้ือส่วนหน่ึงส่วน
ใดของร่างกายไดเ้คล่ือนไหวหรือออกก าลงักายอยูเ่สมอแลว้ กลา้มเน้ือส่วนนั้นจะโตข้ึน หนาข้ึน มี
ความแขง็แรงข้ึน มีสมรรถภาพในการท างานดีข้ึน 

 2. การพลศึกษาจะช่วยใหน้กัเรียนไดมี้ทกัษะการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายและ
ทกัษะในการเล่นกีฬาดีข้ึน การมีส่วนร่วมและการไดล้งมือเล่นหรือปฏิบติัจริงในกิจกรรมพลศึกษา
ต่างๆ เช่น กิจกรรมเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ จะช่วยท าให้บุคคลได้มีพฒันาการในการ
ท างานประสานกนัระหว่างระบบประสาทและระบบกลา้มเน้ือของส่วนต่างๆ ของร่างกาย ท างาน
ประสานกนัไดดี้ยิ่งข้ึน เช่น ท าให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายมีการเคล่ือนไหวไดดี้ข้ึนและไดผ้ลมากข้ึน
แต่เปลืองแรงงานนอ้ย มีจงัหวะท่ีสง่างามและกลมกลืนกนั การท่ีระบบประสาทและระบบกลา้มเน้ือ
ของส่วนต่างๆ/ ของร่างกายได้ท างานประสานกันได้ดีข้ึนน้ีเอง ในทางพลศึกษาเรียกว่าเป็น
พฒันาการทางดา้นทกัษะกีฬา และทกัษะกีฬาท่ีกล่าวน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีบทบาทส าคญัในการท่ีจะเป็น
แรงจูงใจใหบุ้คคลไดเ้ล่นกีฬาหรือออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ เพื่อมิตรภาพ และเพื่อความสนุกสนาน
ในเวลาว่างตามอตัภาพของตนเองเป็นประจ าและสม ่าเสมอต่อไปอีก การท่ีบุคคลไดเ้ล่นกีฬาเป็น
ประจ าและสม ่าเสมอน้ีเอง จะเป็นผลท าใหไ้ดม้าซ่ึงการเป็นสมาชิกท่ีดีมีคุณค่าและเป็นท่ีพึงประสงค์
ของสังคมและประเทศชาติต่อไป นอกจากน้ีการมีทกัษะในการกีฬายงัจะถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัและ
จ าเป็นอย่างยิ่งอีกอย่างหน่ึงของบุคคล ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถและคุณภาพของการ
เคล่ือนไหวในแง่ของลักษณะท่าทาง บุคลิกภาพ และสมรรถภาพในการเคล่ือนไหวร่างกายเพื่อ
ประกอบกิจการงานต่างๆ ไดด้ว้ยดี ตลอดจนการท าให้ชีวิตความเป็นอยูป่ระจ านั้นมีความหมายและ
มีคุณภาพอยา่งแทจ้ริงไดอี้กดว้ย 

 3. การพลศึกษาจะช่วยให้นกัเรียนมีคุณธรรมประจ าตวัและมีคุณลกัษณะท่ีพีงประสงค์
ของสังคมดีข้ึน กิจกรรมพลศึกษาท่ีอยู่ภายใตก้ารจดัและการด าเนินการเรียนการสอนของครูท่ีมี
ความรู้ความสามารถนั้น จะส่งเสริมและพฒันาบุคคลให้มีคุณลักษณะต่างๆ ประจ าตวั และใน
ขณะเดียวกนัก็สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในสังคมไดดี้ดว้ย เช่น ทางดา้นคุณลกัษณะ
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ประจ าตวั จะช่วยส่งเสริมให้เป็นผูท่ี้มีระเบียบวินยั มีความกลา้ในการแสดงออก มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความอดทน มีความยบัย ั้งชั่งใจ มีศีลธรรมและอ่ืนๆ ส าหรับ
คุณลกัษณะท่ีเก่ียวกบัหมู่คณะ จะช่วยส่งเสริมให้เป็นผูท่ี้มีความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั มีความ
สุภาพอ่อนโยน มีความสามคัคีร่วมมือซ่ึงกนัและกนั มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรักและมีความจง
รักภคัดีไวเ้น้ือเช่ือใจต่อกนัและกนั มีน ้ าใจนักกีฬา มีความเคารพสิทธิของผูอ่ื้น มีความเคารพต่อ    
กฎกติกาการเล่น มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพื่อส่วนรวม มีความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี และ
อ่ืนๆ อีกเป็นอนัมาก 

การเรียนรู้เก่ียวกบัคุณลกัษณะต่างๆ ประจ าตวันกัเรียน ตลอดจนการส่งเสริมคุณลกัษณะ
ท่ีเป็นท่ีพีงปรารถนาของสังคมท่ีมีอยูแ่ลว้ในตวัเด็กให้มีมากยิ่งข้ึนหรือการปรับพฤติกรรมท่ียงัไม่ดี
ใหดี้ข้ึนน้ี ตามปกติแลว้การเรียนรู้เก่ียวกบัการปรับตวัดงักล่าวน้ี นกัเรียนอาจจะเคยไดรั้บการเรียนรู้
ในห้องเรียนอ่ืนๆ มาแล้ว แต่การเรียนรู้เหล่านั้นมกัจะเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่ค่อยจะมีความหมายต่อ
นกัเรียนเท่าท่ีควร และนกัเรียนมกัไม่ค่อยเห็นความส าคญัและเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเรียนวา่ เป็นส่ิงท่ี
สามารถถ่ายโยงและน าไปใชห้รือปฎิบติัไดใ้นชีวิตจริง ดงัเช่นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ตรง
หรือการปฏิบติัจริงในวิชาพลศึกษาท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึจริง และไดรั้บบทเรียนในการปรับปรุงและ
แกไ้ขจริงในทนัทีทนัใดท่ีเหตุการณ์นั้นไดเ้กิดข้ึน 

 4. การพลศึกษาจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับการ         
พลศึกษา การออกก าลังกาย และการกีฬาได้ดีข้ึนจากการได้ปฏิบติัจริงด้วยตนเอง หลักการทาง
จิตวิทยาการกีฬาท่ีจะท าให้การเรียนรู้ไดผ้ลดีท่ีส าคญัขอ้หน่ึงก็คือว่า “การเรียนรู้นั้นคือการเรียนรู้
ดว้ยการปฏิบติัจริง (Learning by Doing)” หลกัการน้ีเป็นหลกัการเรียนรู้ท่ีเป็นหวัใจส าคญัของวิชา
พลศึกษาและการกีฬา ทั้งน้ีก็เพราะวา่ตามหลกัการและปรัชญาของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
นั้น คือการเรียนรู้ทั้งทางดา้นสมรรถภาพทางกาย ทางดา้นทกัษะกีฬา ทางดา้นคุณธรรม ทางดา้น  
เจตคติ และทางด้านความรู้ความเข้าใจนั้น จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติัจริงใน
กิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเองเท่านั้น ดงันั้น การท่ีกระบวนการเรียนการสอนไดจ้ดัให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
ดว้ยการปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีนอกจากจะท าให้ผูเ้รียนมีการเรียนรู้ทั้งในทางดา้น
สมรรถภาพทางกาย ทางดา้นทกัษะกีฬา ทางดา้นคุณธรรม ทางดา้นเจตคติ ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว    
ยงัจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีได้เรียนเหล่านั้นไดดี้ยิ่งข้ึนอีกด้วย เพราะว่าเม่ือ
นักเรียนได้เรียนรู้แล้วนักเรียนได้น าส่ิงท่ีเรียนรู้นั้ นไปปฏิบัติจริงและท าให้ได้รู้ว่าส่ิงท่ีรู้นั้ นมี
ความหมายและเป็นจริงตามท่ีไดรู้้มา กระบวนการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตามท่ีกล่าวน้ี จึงเป็น
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กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการเร่ิมต้นจากตัวนักเรียนเป็นผูคิ้ดเอง ตั้ งปัญหาเอง ปฏิบติัเอง 
แกปั้ญหาเอง และเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 5. การพลศึกษาจะช่วยให้นกัเรียนไดมี้เจตคติต่อการพลศึกษา การกีฬา และการออก
ก าลงักายดีข้ึน เจตคติเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ ท่าที ความรู้สึก อารมณ์ และค่านิยมของ
บุคคลท่ีแสดงออกมา การท่ีบุคคลใดจะมีเจตคติต่อส่ิงใดไปในทางใดหรือไม่มากนอ้ยอยา่งไรนั้น จะ
สามารถทราบไดก้็ดว้ยจากการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลนั้นต่อส่ิงนั้นเท่านั้น ดงันั้น ใน
ท านองเดียวกนัการท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะเป็นผูท่ี้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาพลศึกษา การกีฬา หรือการ
ออกก าลงักายหรือไม่นั้น ก็เช่นเดียวกนั จะสามารถทราบไดก้็ต่อเม่ือบุคคลนั้นไดแ้สดงพฤติกรรม
ของเขาท่ีมีต่อการพลศึกษา การกีฬา หรือการออกก าลงักายออกมาในลกัษณะอยา่งนั้นเท่านั้น 

การท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะมีเจตคติต่อส่ิงใดไปในทางใดหรือไม่มากนอ้ยแค่ไหนนั้น 
มกัจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่างดว้ยกนั ท่ีส าคญัก็ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจในคุณค่า ความส าคญั 
ประโยชน์ของส่ิงนั้น ประสบการณ์ ภูมิหลงั ความส าเร็จท่ีเคยมีในส่ิงนั้น และบรรยากาศท่ีเคยมี 
ตลอดจนความรู้สึก อารมณ์และอ่ืนๆ ท่ีบุคคลนั้นเคยได้รับหรือเคยมีอยู่ตั้งแต่คร้ังในอดีตหรือใน
ปัจจุบนัในส่ิงนั้น เป็นตน้ ดงันั้น ถา้พิจารณาจากปัจจยัส าคญัท่ีมีส่วนส าคญัท าให้บุคคลไดมี้เจตคติท่ี
ดีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้น้ี การพลศึกษาและการกีฬาหรือการออกก าลงักายนั้น จึง
เป็นสาขาวชิาท่ีมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสามารถเอ้ือให้นกัเรียนไดมี้เจตคติท่ีดีต่อการพลศึกษา
และการกีฬาหรือการออกก าลงักายไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
7. แนวคิด ทฤษฎแีละผลการวจัิยเกีย่วกบัพฤติกรรมสุขภาพและนวตักรรมด้านสุขภาพ 

แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมสุขภาพ 
ความหมายพฤติกรรมสุขภาพ 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษามีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสุขภาพมากท่ีสุด เน่ืองจาก

พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) เป็นตวัแปรส าคญัของการมีสุขภาพดี (วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ, 
2553 : 15) ซ่ึง พฤติกรรม (Behavior) คือ กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิด ซ่ึงอาจเป็นการกระท าท่ีบุคคลแสดง
ออกมา รวมทั้งกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายนอกตวับุคคล และอาจสังเกตได้ (Overt Behavior) ด้วย
ประสาทสัมผสัหรือเกิดข้ึนภายในไม่สามารถสังเกตได ้(Covert Behavior) (เฉลิมพล ตนัสกุล, 2541) 
โดยทัว่ไปในการสอนวิชาต่างๆ ให้แก่ผูเ้รียนนั้น มีจุดมุ่งหมายส าคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงซ่ึงตรงกนัคือ 
ทุกวชิาตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ซ่ึงการเรียนรู้ในแต่ละวิชาอาจแตกต่างกนั ส าหรับการเรียนรู้
ในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานั้น ตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ดงัท่ี      
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สุชาติ โสมประยรู และ เอมอชัฌา วฒันบุรานนท์ (2553 : 31) ไดก้ล่าวถึง ความมุ่งหมายส าคญัท่ีสุด
ในการสอนสุขศึกษา คือ จะต้องให้เด็กมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงได้แก่การ
เปล่ียนแปลงในส่ิงเหล่าน้ี คือ 1) ความรู้ทางดา้นสุขภาพ (Health Knowledge) ซ่ึงมีความจ าเป็นใน
การส่งเสริมความเขา้ใจและแนวคิดในเร่ืองสุขภาพ 2) ทศันคติทางดา้นสุขภาพ (Health Attitude) 
เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยจูงใจให้นกัเรียนปฏิบติัตนจนมีสุขภาพดีไดใ้นท่ีสุด และ 3) การปฏิบติัและ
ทกัษะทางดา้นสุขภาพ (Health Practice and Skill) ซ่ึงมีผลโดยตรงท่ีท าให้นกัเรียนมีสุขภาพดี ดว้ย
การน าเอาความรู้ไปปฏิบติั และสอดคลอ้งกบั ดวงใจ รัตนธญัญา (2545 : 6-7) ไดก้ล่าวถึง สุขศึกษา 
หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งดา้นความรู้ เจตคติ และการปฏิบติัของ
บุคคลในทางท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นผลเกิดจากประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคล ส าหรับ
ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพนั้น ไดมี้นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไดห้ลากหลาย ดงัน้ี 

เฉลิมพล ตนัสกุล (2541) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การ
ปฏิบติัหรือการแสดงออกของบุคคลในการกระท าหรืองดเวน้การกระท าในส่ิงท่ีมีผลต่อสุขภาพ โดย
อาศยัความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติ และการปฏิบติัตนทางสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งเหมาะสม   

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (2552 : 81) ไดใ้ห้ความหมายของ
ค าว่า พฤติกรรมสุขภาพ คือ การปฏิบติัหรือกิจกรรมใดๆ ในดา้นการป้องกนั การสร้างเสริม การ
รักษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ อนัมีผลต่อสภาวะทางสุขภาพของบุคคล 

 วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ (2553 : 24) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง 
การปฏิบติัของบุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์ร เท่าๆ กบัปัจจยัความสัมพนัธ์และความต่อเน่ืองของผล
ท่ีตามมา รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางสังคม การพฒันา และน านโยบายไปใช ้การปรับปรุงทกัษะ
การจดัการ ตลอดจนการมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

 สุชาติ โสมประยรู และ เอมอชัฌา วฒันบุรานนท ์(2553 : 76) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ 
พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง  ความสามารถในการแสดงออกของเด็กเก่ียวกับเร่ืองสุขภาพ ทั้ ง
ทางดา้นความรู้ ทศันคติ  การปฏิบติั และทกัษะ 

 จากแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพของนกัการศึกษาทั้งหลายท่ีไดเ้สนอกนัไวข้า้งตน้ 
สามารถสังเคราะห์องคป์ระกอบของพฤติกรรมสุขภาพได ้ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของพฤติกรรมสุขภาพ 

เฉลิมพล 
ตนัสกุล 
(2541) 

ดวงใจ 
รัตนธญัญา 

(2545) 

สพฐ. 
(2552) 

วาสนา 
คุณาอภิสิทธ์ิ 

(2553) 

สุชาติ โสมประยรู 
และ เอมอชัฌา 
วฒันบุรานนท.์ 

(2553) 

ผลการ
สังเคราะห์ 

ความรู้และ
ความเขา้ใจ 

ความรู้   ความรู้ ความรู้ 

เจตคติ เจตคติ   ทศันคติ ทศันคติ 
การปฏิบติั การปฏิบติั การปฏิบติั การปฏิบติั การปฏิบติั การปฏิบติั

และทกัษะ     ทกัษะ 
 
จากตารางท่ี 4 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมสุขภาพของ เฉลิมพล     

ตนัสกุล (2541), ดวงใจ รัตนธัญญา (2545), ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
(2552), วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ (2553) และ สุชาติ โสมประยรู และ เอมอชัฌา วฒันบุรานนท์ (2553) 
สามารถสรุปไดว้่า พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกของบุคคลเก่ียวกบั
สุขภาพ โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1. ด้านความรู้ทางสุขภาพ (Health Knowledge) เป็น
กระบวนการทางดา้นสมอง 2. ดา้นทศันคติทางสุขภาพ (Health Attitude) เป็นกระบวนการทางดา้น
จิตใจ และ 3. ดา้นการปฏิบติัและทกัษะทางสุขภาพ (Health Practice and Skill) เป็นกระบวนการ
ทางดา้นร่างกายหรือการใชก้ลา้มเน้ือ 

กลุ่มพฤติกรรมสุขภาพ  
พฤติกรรมสุขภาพ แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ (Gochman, 1988 : 4-5) 
1. กลุ่มพฤติกรรมสุขภาพในภาวะปกติ ประกอบดว้ย 

1.1 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Promotive Health Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีกระท า
ขณะท่ีร่างกายยงัเป็นปกติอยู ่และตอ้งการใหส้มบูรณ์มากข้ึนดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การออกก าลงักาย
เพื่อใหร่้างกายแขง็แรง เป็นตน้ 

1.2 พฤติกรรมการป้องกนั (Preventive Health Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคล
กระท าขณะท่ียงัไม่มีอาการเจ็บป่วย โดยเช่ือวา่การกระท านั้นสามารถด ารงสภาพความสมบูรณ์นั้น
ไวไ้ด ้แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 
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1.2.1 การป้องกนัขั้นแรก (Primary Preventive) เป็นการกระท าทัว่ๆไปในแต่ละวนั
ซ่ึงยงัไม่มีอาการของปัญหาสุขภาพ โดยไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าช่วย เช่น การนอนให้
เพียงพอ การรับประทานอาหารท่ีถูกตอ้ง การปฏิบติัตามกฎระเบียบ การควบคุมน ้ าหนกั การออก
ก าลงักาย การเล่นกีฬา การงดด่ืมสุราหรืองดสูบบุหร่ี การคาดเขม็ขดันิรภยั การสวมหมวกนิรภยั การ
ปฏิบติัตามกฎจราจร เป็นตน้ 

1.2.2 การป้องกนัขั้นท่ีสอง (Secondary Preventive) เป็นการกระท าท่ีตอ้งการ
ประเมินสภาพตนเองก่อนท่ีจะเกิดปัญหาสุขภาพ เพื่อท่ีจะสามารถแกไ้ขไดโ้ดยเร็วท่ีสุดในขณะท่ีมี
ปัญหานอ้ยท่ีสุด และการกระท าตอ้งอาศยัเคร่ืองมือแพทยเ์ขา้ช่วย เช่น การตรวจมะเร็งระยะแรก การ
ตรวจหวัใจและการตรวจฟันอยา่งสม ่าเสมอ เป็นตน้ 

2. พฤติกรรมสุขภาพเม่ือรู้สึกไม่สบาย (Illness Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลกระท า
เม่ือรู้สึกวา่ตนเองเร่ิมเจบ็ป่วย หรือเกิดความผดิปกติทางร่างกาย จิตใจหรือสังคม ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมี
การกระท าท่ีแตกต่างกนัไปตามปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความเช่ือ ความสนใจ ค่านิยม ขนบประเพณี 
เป็นตน้ 

3. พฤติกรรมสุขภาพเม่ือเจ็บป่วย (Sick Role Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลกระท า
เม่ือแพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นผูป่้วยแลว้ ไดแ้ก่ การยอมรับการรักษาของแพทย ์การปฏิบติัตามค าสั่งแพทย ์
เป็นต้น ซ่ึงเม่ือเกิดการเจ็บป่วย บุคคลจะมีแนวทางในการรักษาต่างกันตามมุมมองส่วนบุคคล
ร่วมกบัความเช่ือเก่ียวกบัสาเหตุการเกิดโรค 

พฤติกรรมสุขภาพทั้ง 3 กลุ่ม จะมีลกัษณะการระท าเป็น 2 ประเภท คือ 
1. พฤติกรรมท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพ มี 2 ลกัษณะ คือ  
    1.1 การกระท าหรือการปฏิบติัของบุคคลท่ีท าให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ เช่น การออก

ก าลงักาย การรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ การตรวจสุขภาพเป็นประจ า 
    1.2 การงดเวน้การกระท าท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพ เช่น การงดสูบบุหร่ี การงดด่ืมสุรา 
2. พฤติกรรมท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพ มี 2 ลกัษณะ คือ 
    2.1 การกระท าหรือการปฏิบติัของบุคคลท่ีท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เช่น การสูบ

บุหร่ี การด่ืมสุรา 
    2.2 การงดเวน้การกระท าท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพ เช่น การไม่ออกก าลงักาย การ

รับประทานอาหารท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ การไม่ตรวจสุขภาพเป็นประจ า เป็นตน้ 
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องค์ประกอบทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
พฤติกรรมสุขภาพ มีสาเหตุมาจากหลายปัจจยั และมีแนวทางการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 

โดยมีอิทธิพลจากองคป์ระกอบ 5 ประการ ดงัน้ี (ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2539 : 171-185)  
1. องค์ประกอบด้านจิตวิทยา เป็นองค์ประกอบท่ีอยู่ภายในจิตใจของบุคคล ได้แก่       

วฒิุภาวะ ความตอ้งการ ความสนใจ การจูงใจ การเรียนรู้ ค่านิยม ความสามารถ เป็นตน้ 
2. องค์ประกอบทางด้านสังคมและวฒันธรรม เป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ปลูกฝังพฒันาแนวคิด ความเช่ือและการปฏิบติั ตั้งแต่แรกเร่ิมของชีวิต ไดแ้ก่ ครอบครัว กลุ่มบุคคล
ในสังคมวฒันธรรม ศาสนา เป็นตน้ 

3. องคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจ เก่ียวขอ้งกบัรายได ้ค่าใชจ่้ายของประชาชนของประเทศ   
เพราะความเพียงพอ เท่าเทียมกนัและทัว่ถึงของบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขตอ้งใชเ้งิน
มาเก่ียวขอ้ง และการไปรับบริการของประชาชนก็ข้ึนกบัเศรษฐกิจของประเทศดว้ยเช่นกนั 

4. องคป์ระกอบดา้นการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของบุคคลอยา่งมาก เพราะ
ความรู้เป็นพื้นฐานของการปฏิบติั การมีความรู้มาก ย่อมมีโอกาสเลือกปฏิบติัได้ถูกตอ้งกว่าผูมี้
ความรู้นอ้ย 

5. องคป์ระกอบดา้นการเมือง มีอิทธิพลทางออ้ม แต่มีความส าคญัมาก เพราะการเมือง
เป็นผูก้  าหนดนโยบายทางดา้นบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข รวมทั้งการเงินและบุคลากร
ดว้ย 

การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ เป็นกระบวนการท่ีสลบัซบัซ้อน เพราะบุคคลแสดง

พฤติกรรมอย่างเดียวกนัอาจเกิดจากสาเหตุแตกต่างกนั และสาเหตุอย่างเดียวกนั อาจท าให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมแตกต่างไปไดม้ากมายเช่นกนั วิธีการท่ีจะช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจึง
มีวธีิการใหญ่ๆ 3 วธีิ คือ (ไพบูลย ์อ่อนมัง่, 2542 : 11-12) 

1. การเปล่ียนแปลงโดยถูกบงัคบั เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการถูกบงัคบั เป็นการ
กระท าท่ีมีลกัษณะชัว่คราว ท าเพราะความกลวั เม่ือพน้จากการถูกบงัคบัก็จะไม่ปฏิบติัตามอีกต่อไป 
เช่น การสวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ีจกัรยานยนตต์ามขอ้บงัคบัของกฎหมาย เป็นตน้ 

2. การเปล่ียนแปลงโดยการเลียนแบบ เป็นผลมาจากส่ิงเร้า หรือส่ิงกระตุน้จากภายนอก 
อนัจะส่งผลให้บุคคลนั้นเป็นท่ียอมรับของสังคมนั้นๆ เช่น การเลียนแบบการสูบบุหร่ีจากดารา
ภาพยนตร์ นกัร้องหรือเพื่อน เป็นตน้ 
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3. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเห็นความส าคญัของส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีตรงกบัความตอ้งการและเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตของบุคคล จึงเป็นพฤติกรรมท่ี
คงทนถาวร และเกิดจากความเห็นชอบของผูป้ฏิบติัเอง ซ่ึงในทางสุขภาพแล้วการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ เป็นเป้าหมายหลกัของ “สุขศึกษา” 

แนวคิดเกีย่วกบันวตักรรมด้านสุขภาพ 
ความหมายของสุขภาพ 

 สุขภาพหรือสุขภาวะเป็นเร่ืองส าคญั เพราะเก่ียวโยงกบัทุกมิติของชีวิต ซ่ึงทุกคนควรจะ
ได้เรียนรู้เร่ืองสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง มีเจตคติ คุณธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม รวมทั้งมีทกัษะปฏิบติัดา้นสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อนัจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 
ดงัในพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ก าหนดนิยามของค าว่า “สุขภาพ (Health)” 
หมายถึง  สุขภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกนั
เป็นองคร์วมอยา่งสมดุล และยงัสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2552 : 1) ท่ีไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ สุขภาพหรือสุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง
ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ  และ อนามยั เทศกะทึก (2555 : 5-6) ได้
ให้อธิบายความหมายของค าว่า สุขภาวะทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางปัญญา ดังมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. สุขภาวะทางกาย หมายถึง ความแขง็แรงสมบูรณ์ของร่างกาย 
2. สุขภาวะทางจิตใจ หมายถึง ความสามารถในการปรับตวัให้อยูใ่นสังคมดว้ยความสุข

ในทุกสถานการณ์ 
3. สุขภาวะทางสังคม หมายถึง สุขภาวะท่ีเกิดจากการอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนๆ ในสังคม 
4. สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง ความสุขท่ีเกิดจากการใช้ชีวิตด้วยสติปัญญา นั่น

หมายถึง การมีความรู้ ความเช่ือ คิดดี คิดอยา่งมีเหตุผล ท าดี มีความคิดเห็นท่ีจะก่อประโยชน์เก้ือกูล
กนั 

สรุปได้ว่า สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม 
และทางปัญญาหรือจิตวญิญาณ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งสมดุล 
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ความหมายของนวตักรรม 
 ค าวา่ “นวตักรรม (Innovation)” นั้น มีรากศพัทม์าจากภาษาลาตินวา่ “Innovare” แปลวา่ 

to renew หรือ to modify ซ่ึงหมายถึง ท าส่ิงใหม่ข้ึนมา ไดมี้นกัการศึกษาให้ความหมายของ
นวตักรรมไวห้ลากหลายดงัน้ี 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2543) ไดใ้ห้ความหมาย “นวตักรรม” ไวว้า่หมายถึง วิธีการปฏิบติั
ใหม่ๆ ท่ีแปลกไปจากเดิมโดยอาจจะไดม้าจากการคิดคน้พบวิธีการใหม่ๆ ข้ึนมาหรือมีการปรับปรุง
ของเก่าให้เหมาะสมและส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีได้รับการทดลอง พฒันาจนเป็นท่ีเช่ือถือได้แล้วว่า
ไดผ้ลดีในทางปฏิบติั ท าใหร้ะบบกา้วไปสู่จุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพข้ึน 

 อรนุช ลิมตศิริ (2546 : 4) ได้กล่าวสรุปเก่ียวกับนวตักรรมไวว้่า นวตักรรมเป็น
แนวความคิด การกระท า หรือส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆ ซ่ึงพฒันาจากของเดิมท่ีมีอยู ่หรือเป็นการคน้พบข้ึน
ใหม่โดยไม่ไดป้รับปรุงจากส่ิงท่ีมีอยู่ ในการพฒันาหรือการสร้างนวตักรรมนั้นไดก้ระท าอย่างเป็น
ระบบ มีการทดลองและปรับปรุงจนกระทัง่มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ เม่ือน าไปใช้ใน
สถานการณ์จริงสามารถช่วยใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ฮิวช์ (Hughes, 2004) ไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรมวา่ เป็นการน าวิธีการใหม่ๆ มา
ปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนาเป็นขั้นๆ แล้ว เร่ิมต้นแต่การคิดค้น 
(Invention) การพฒันา (Development) ซ่ึงอาจจะเป็นในรูปของโครงการทดลองปฏิบติัก่อน (Pilot 
Project) แลว้จึงน าไปปฏิบติัจริง ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากการปฏิบติัเดิมท่ีเคยปฏิบติัมา และไดส้รุป
ขั้นตอนการเกิดนวตักรรมมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. มีการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ หรือปรับปรุงของเก่าใหเ้หมาะสมกบัสภาพงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหสู้งข้ึน 

2. มีการพฒันาปรับปรุง โดยผา่นการทดลองจนมีประสิทธิภาพน่าเช่ือถือได ้
3. มีการน าไปปฏิบติัใช้ในสถานการณ์จริง ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติัใหม่ท่ีแปลงจากท่ีเคย

ปฏิบติัมา 

กิดานันท์ มลิทอง (2548 : 16) กล่าวคือ นวตักรรมเป็นแนวคิด การปฏิบติั หรือ
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ียงัไม่เคยมีการใช้มาก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจากเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้
ทนัสมยัและใช้ผลดียิ่งข้ึน เม่ือน านวตักรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นไดผ้ลดี มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกวา่เดิม ทั้งยงัช่วยประหยดัเวลาและแรงงาน 
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ทิศนา แขมมณี (2553 : 478) ไดก้ล่าวถึง นวตักรรม คือ ส่ิงใหม่ท่ีท าข้ึน ซ่ึงอาจอยูใ่นรูป
ของความคิดหรือการกระท าหรือส่ิงประดิษฐต่์างๆ 

 เนาวนิตย ์สงคราม (2556 : 91) ไดใ้ห้ความหมายนวตักรรม หมายถึง ผลงาน วิธีการ 
กระบวนการใหม่ๆ หรือองค์ความรู้ใหม่ ท่ีไม่ เคยปรากฏมาก่อน หรือเป็นผลงาน วิธีการ 
กระบวนการท่ีมีอยูแ่ลว้ แต่น ามาปรับปรุงหรือพฒันาและไดผ้ลดี 

 จากความหมายท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ นวตักรรม หมายถึง แนวทาง/แนวคิด/เคร่ืองมือ
ท่ียงัไม่เคยมีใชม้าก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ทนัสมยัและใชไ้ดผ้ลดี
ยิง่ข้ึน 

ลกัษณะของนวตักรรม 
 นวัตกรรม เ ม่ือน ามาใช้จะช่วยให้การท างานย่อมได้ผลดี มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม อีกทั้งยงัช่วยประหยดัเวลาและแรงงาน ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายคนได้ให้
แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะของนวตักรรมไวด้งัน้ี 

ดาวลิา และคณะ (Davila and other, 2006) กล่าววา่ ลกัษณะของนวตักรรมจะตอ้งมีดงัน้ี 
1. เป็นแนวคิดหรือความคิดสร้างสรรคใ์หม่ ท่ีแตกต่างจากท่ีเคยมีในองคก์ร 
2. แนวคิดหรือความคิดใหม่ๆ ท่ีไดม้าจากทีมหรือบุคคลในองคก์รนั้นๆ 
3. ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองมือในการน ามาใชใ้นการพฒันาองคก์รอาจเป็นงานประดิษฐ์ ผลผลิต 

กระบวนการ หรืองานบริการ 

เนาวนิตย ์สงคราม (2555 : 34) ไดก้ล่าวสรุปลกัษณะของนวตักรรม ไดแ้ก่ 
1. ส่ิงใหม่ วิธีการใหม่ ความคิดใหม่ ผลิตภณัฑ์ใหม่หรือส่ิงท่ีดดัแปลงใหม่แตกต่างจาก

ท่ีเคยมีในองคก์ร หรือจากการพฒันาส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมใหดี้ยิง่ข้ึน 
2. ความสามารถในการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กรสร้าง

ข้ึน 
3. สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริงและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
มาเรียม นิลพนัธ์ุ (2555 : 237) ไดก้ล่าวถึงนวตักรรม ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
1. ดี มีคุณค่า 
2. ผลท่ีไดต้รงตามเป้าหมาย วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใช ้
3. ใชง้านไดอ้ยา่งดีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและมีมาตรฐาน 
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จากท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ ลกัษณะของนวตักรรม ควรจะตอ้งประกอบดว้ยดงัน้ี 
1. เป็นแนวคิด วิธีการ การกระท า กระบวนการ หรือองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏมา

ก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหท้นัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 
2. การพฒันาหรือการสร้างนวตักรรมนั้นไดก้ระท าอย่างเป็นระบบ มีการทดลองและ

ปรับปรุงจนกระทัง่มีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑน่์าพอใจ 
3. สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวา่เดิม 

การประเมินนวตักรรม 
 การประเมินผลงานนวตักรรมถือวา่เป็นส่วนส าคญัท่ีจะตอบค าถามวา่ ผลงานท่ีน าเสนอ

นั้นมีความเป็นนวตักรรมหรือไม่ ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายคนได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัการประเมิน
นวตักรรมไวด้งัน้ี 

 อรนุช ลิมตศิริ (2546 : 5) ไดเ้สนอเกณฑ์ในการพิจารณาว่า วิธีการ แนวคิด หรือการ
กระท าใดๆ เป็นนวตักรรมหรือไม่ โดยใหใ้ชเ้กณฑต์่อไปน้ี 

 1. เป็นส่ิงใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น คิดวิธีการใหม่ได้ หรือน าเอาวิธีการซ่ึงเคย
ปฏิบติัแต่เดิมมาปรับปรุงบางส่วนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 2. การประดิษฐ์คิดคน้นั้นใชว้ิธีการจดัระบบ (System Approach) โดยพิจารณาถึงขอ้มูล
ท่ีป้อนเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ์ 

 3. มีการพิสูจน์วจิยัเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ ส่ิงใหม่นั้นมีประสิทธิภาพ น่าเช่ือถือได ้
 4. ส่ิงใหม่นั้นยงัไม่เป็นส่วนหน่ึงของระบบงานในปัจจุบนั เพียงแต่มีการน าไปใชใ้นบาง

กลุ่ม ยงัไม่เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปหรือยงัไม่แพร่หลาย 

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

1. ดา้นความเป็นนวตักรรม มี 1 ตวับ่งช้ี คือ ความเป็นนวตักรรม 
2. ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม มี 6 ตวับ่งช้ี คือ 
 2.1 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันานวตักรรม 
 2.2 การใชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎีในการพฒันานวตักรรม 
 2.3 การออกแบบและพฒันานวตักรรม 
 2.4 กระบวนการพฒันานวตักรรม 
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 2.5 การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม 
 2.6 ความส าเร็จของการพฒันานวตักรรม 
3. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม มี 6 ตวับ่งช้ี คือ 
 3.1 การแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
 3.2 การใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรม 
 3.3 การเรียนรู้ร่วมกนั 
 3.4 ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการแสวงหาความรู้ 
 3.5 การยอมรับ 
 3.6 การน าไปใช ้

  เนาวนิตย ์สงคราม (2556 : 135-144) ไดเ้สนอแบบประเมินนวตักรรม ซ่ึงไดพ้ฒันาจาก
การสนทนากลุ่มดว้ยฐานการวจิยัจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้อยา่งดีเยีย่มในดา้นการวดัและประเมินผล 
ดา้นการสร้างนวตักรรม ดา้นความคิดสร้างสรรค ์และดา้นเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประกอบดว้ย 3 
ดา้น ไดแ้ก่ 

1. มาตรฐานดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม มี 8 ตวับ่งช้ี คือ 
 1.1 มาตรฐานดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม 
 1.2 การก าหนดเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหา 
 1.3 กรอบความคิดในการสร้างนวตักรรม 
 1.4 การออกแบบนวตักรรมตามหลกัการและทฤษฎี 
 1.5 การปรับปรุงนวตักรรมตน้แบบ 
 1.6 การประเมินและสรุปผลนวตักรรม 
 1.7 การน าเสนอนวตักรรม/เผยแพร่นวตักรรม 
 1.8 ความค านึงเร่ืองลิขสิทธ์ิ/จรรยาบรรณ 
2. มาตรฐานดา้นคุณค่า มี 6 ตวับ่งช้ี คือ 
 2.1 องคค์วามรู้ใหม่ท่ีต่อยอดจากองคค์วามรู้เดิม 
 2.2 การแกปั้ญหาไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
 2.3 ความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากรเพื่อแกปั้ญหา 
 2.4 ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
 2.5 การยอมรับจากผูใ้ชง้าน 
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 2.6 การเรียนรู้ร่วมกนัจากกลุ่มผูพ้ฒันานวตักรรม 
3. ความเป็นนวตักรรม มี 3 ตวับ่งช้ี คือ 
 3.1 ส่ิงใหม่ วธีิการใหม่ หรือแนวทางใหม่ 
 3.2 การสร้างสรรคใ์นผลงาน 
 3.3 ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัร 

จากแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพและนวตักรรม จากท่ีกล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า นวตักรรมด้าน
สุขภาพ หมายถึง แนวทาง/แนวคิด/เคร่ืองมือท่ียงัไม่เคยมีใชม้าก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจาก
ของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ทนัสมยัและใช้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน เพื่อใช้ในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัสุขภาพ และใน
การพิจารณาว่าวิธีการ แนวคิด หรือการกระท าใดๆ เป็นนวตักรรมหรือไม่ สามารถวดัไดด้ว้ยแบบ
ประเมินนวตักรรม และสรุปผลจากการการประเมินนวตักรรม ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 1. ดา้น
กระบวนการพฒันานวตักรรม  2. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม และ 3. ดา้นความเป็น
นวตักรรม 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง (2542) ได้สังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพนัธ์ของ

พฤติกรรมสุขภาพ โดยการวิเคราะห์แบบเมตา้ ซ่ึงจากการสังเคราะห์งานวิจยั 34 เร่ือง ท่ีศึกษา
ความสัมพนัธ์ของความรู้ เจตคติ และการปฏิบติั ในระหวา่งปี พ.ศ.2530-2541 พบวา่ พฤติกรรมดา้น
ความรู้มีความสัมพันธ์กับเจตคติ และเจตคติมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ ส่วนความรู้ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติั 

เนาวนิตย ์สงคราม (2552) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน
ดว้ยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวตักรรมของนิสิต 
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต กลุ่มตวัอยา่ง คือ นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 272318 การผลิต
วสัดุการสอนส าหรับเคร่ืองฉายและเคร่ืองเสียง จ านวน 19 คน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจยัพบว่า 1. กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนความคิด
สร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัดีมาก จ านวน 1 กลุ่ม ระดบัดี จ  านวน 3 กลุ่ม 2. กลุ่มท่ีมีคะแนนนวตักรรม
มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียความคิดริเร่ิม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดคล่องแคล่วสูงกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมี
คะแนนนวตักรรมนอ้ยท่ีสุด และ 3. รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1. ความรู้ความสามารถ 2. ประสบการณ์การเรียนรู้ 3. ความคิดสร้างสรรค ์4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 5. ทีม 6. แรงจูงใจ และ 7. ภาวะผูน้ า โดยมีขั้นตอนประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
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1. การเตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียน 2. การแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น 3. การ
ทดลองใชน้วตักรรม และ 4. การน าเสนอนวตักรรม 

 เนาวนิตย ์สงคราม (2553) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานและการเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อการสร้างความรู้ ท่ี เ ป็นนวัตกรรมส าหรับนิสิต นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการเรียนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 8 ขอ้ ไดแ้ก่   
1. ความรู้ความสามารถ 2. ประสบการณ์การเรียนรู้ 3. ความคิดสร้างสรรค ์4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 5. ทีม 6. แรงจูงใจ 7. ภาวะผูน้ า และ 8. โครงงาน โดยมีขั้นตอนประกอบดว้ย 8 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. การเตรียมความพร้อมส าหรับการสร้างนวตักรรม 2. การก าหนดหัวขอ้ท่ีสนใจ    
3. การแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น 4. การวางแผนสร้างนวตักรรม 5. การ
ด าเนินการสร้างนวตักรรม 6. การทดลองใชผ้ลงานนวตักรรม 7. การน าเสนอผลงานนวตักรรม และ 
8. การประเมินผล และกลุ่มตวัอยา่งมีผลคะแนนผลงานนวตักรรมอยูใ่นเกณฑพ์อใชถึ้งดีเยีย่ม 

 วรากร หงษโ์ต (2553) ไดพ้ฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการ
สร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มตวัอย่าง
เป็นครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 30 คน ผลการวิจยัพบวา่ 
ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบ มี 8 ขั้น คือ 1) ขั้นวางแผนและก าหนดทิศทางการเรียนรู้ 2) ขั้นน าเขา้
สู่ประเด็นการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 3) ขั้นคน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงาน 4) ขั้น
การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าผลจากขอ้มูลท่ีคน้พบไปใช้ 5) ขั้นวางแผนด าเนินงานการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอน 6) ขั้นด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 7) ขั้นน าเสนอ
ผลงานนวตักรรมการเรียนการสอน และ 8) ขั้นประเมินผล และกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัคุณภาพของการ
พฒันานวตักรรมการเรียนการสอน ในระดบัสูง 

 
8. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการประเมินตามสภาพจริง 

 การประเมิน (Assessment) เป็นกระบวนการของการเก็บบนัทึกในรูปแบบเอกสาร การ
ประเมินในรูปแบบเดิมเนน้การวดัความรู้ เจตคติ และทกัษะ เม่ือมีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางท าให้แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินเปล่ียนไปดว้ย ขอ้สอบมาตรฐานไม่ไดเ้ป็นวิธีเพียงวิธี
เดียวท่ีจะวดัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน การประเมินความสามารถในการปฏิบติัเพื่อวดัว่านักเรียนรู้
อะไรและสามารถท าอะไรไดเ้ป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาและตอ้งมีวิธีการประเมินท่ี
เหมาะสม (บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์, 2552 : 84) วิธีการประเมินท่ีไดรั้บความนิยมและน ามาใชก้นัอยา่ง
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กวา้งขวาง คือ การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย  เพื่ อ ให้ ได้ผลการประ เ มิ น ท่ีสะท้อนความสามารถ ท่ี แท้จ ริ งของผู ้ เ รี ยน 
(กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 : 88) 

 นิวแมนน์ และ เวห์เลจ (Newmann and Wehlage, 1993) เป็นผูน้ าแนวคิดดา้นการ
ประเมินสภาพจริงมาใช้กบัการจดัการเรียนการสอน และเรียกช่ือว่าการเรียนการสอนสภาพจริง 
(Authentic Instruction) โดยเนน้วา่การเรียนการสอนสภาพจริงเป็นการเรียนการสอนท่ีน าไปสู่การ
เรียนรู้ท่ีมีความหมาย โดยการช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ คือ 

 1. สร้างความหมายหรือความเขา้ใจ และพฒันาโครงสร้างความรู้ในสติปัญญา 
 2. ใชว้ธีิการท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ในการสร้างความเขา้ใจ และ 
 3. มีผลผลิตในรูปขอ้เขียน บทความ และผลงานรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญัขา้ม

ขอบเขตของชั้นเรียนและโรงเรียน 

 แนวคิดของ นิวแมนน์ และ เวห์เลจ (Newmann and Wehlage, 1993) ดงักล่าวน้ีท าให้
สามารถออกแบบการเรียนการสอนท่ีบูรณาการการวดัและประเมินผลเขา้ไปเป็นเน้ือเดียวกนัอยา่ง
แทจ้ริง หัวใจส าคญัของการน าแนวคิดน้ีไปสู่การปฏิบติัก็คือน าแนวทางการออกแบบภาระงาน
สภาพจริง (Authentic Task) ใชใ้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ผลท่ีไดก้็คือรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมท่ีเนน้การใชค้วามรู้ท่ีลึกซ้ึงและกระบวนการคิดขั้นสูง ในบริบท
หรือบรรยากาศการท างานแบบในชีวิตจริง และใชเ้กณฑ์การประเมินเหมือนกบัมืออาชีพในสังคม
ผูใ้หญ่ (Wiggins, 1993) ในขณะเดียวกนั ผูส้อนก็จะได้ข้อมูลการประเมินจากการสังเกต
กระบวนการท างานและผลลงานของผูเ้รียนตามเกณฑ์การประเมิน  (Rubrics) ท่ีไดอ้อกแบบไวอ้ยา่ง
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนต่อไป 

 นอกจากน้ี นิวแมนน์ และ เวห์เลจ (Newmann and Wehlage, 1993) ยงัไดก้  าหนด
มาตรฐานหรือเกณฑ์ 5 ประการส าหรับใชใ้นการประเมินวา่รูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอนมีความเป็นสภาพจริง (Authenticity) มาตรฐานดงักล่าวน้ีเป็นท่ียอมรับและไดรั้บ
การอา้งอิงอยา่งกวา้งขวาง สาระของมาตรฐานทั้ง 5 มีดงัต่อไปน้ี 

 1. กระบวนการคิดข้ันสูง (High-Order Thinking) ผูเ้รียนไดใ้ชท้กัษะการคิดขั้นสูงมาก
นอ้ยเพียงไร เช่นการประยุกตใ์ชแ้นวคิดหรือหลกัวิชาในการจ าแนกประเด็น การตั้งขอ้สมมุติฐานท่ี
สมเหตุสมผล การประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล เป็นตน้ 
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 2. ความลึกซ้ึงขององค์ความรู้ (Depth of Knowledge) ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีท า
เก่ียวขอ้งกบัหรือน าไปสู่การเรียนรู้และเขา้ใจความคิดรวบยอดหลกัการและสาระส าคญัของวิชามาก
นอ้ยเพียงใด 

 3. ความสัมพันธ์กับโลกภายนอก (Connectedness to the World) ค าถามหรือประเด็น
ปัญหาในกิจกรรมท่ีท าเก่ียวขอ้งกบัสังคมภายนอกหรือชีวติประจ าวนัมากยอ้ยเพียงใด 

 4. กระบวนการปฎิสัมพันธ์ (Interaction) มีการส่ือสาร สนทนาปรึกษาหารือ 
แลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ ช่วยหลือ และร่วมมือ ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั และผูเ้รียนกบัผูส้อนมากนอ้ย
เพียงใด 

 5. การสนับสนุนทางสังคมเพื่อผลสัมฤทธ์ิผู้เรียน (Social Support for Student 
Achievement) ผูส้อน โรงเรียน และชุมชน เช่ือในหลกัการว่าผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนไดแ้ละ
พฒันาไดม้ากนอ้ยเพียงใด และตั้งความคาดหวงัในความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาสูงต ่าเพียงใด 

การออกแบบภาระงานเพื่อใชเ้ป็นกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินสภาพจริง
ประกอบดว้ยขั้นตอนใหญ่ๆ 3 ขั้นตอน ซ่ึงดูเหมือนไม่มีอะไรท่ียุง่ยากซบัซ้อน แต่ในความเป็นจริง
แล้ว การออกแบบและพฒันาภาระงานเพื่อการประเมินสภาพจริงท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  5 
ประการตามกล่าวขา้งตน้ตอ้งอาศยัหลกัวชิา การวเิคราะห์ ความคิดสร้างสรรคแ์ละความเช่ียวชาญใน
เน้ือหาสาระในระดบัมืออาชีพ ขั้นตอนการสร้างภาระงานมีดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนที ่1 การระบุความรู้และทกัษะท่ีผูเ้รียนจะเรียนรู้จากการปฏิบติังานขั้นตอนแรก
ของการออกแบบภาระงาน ผูอ้อกแบบตอ้งพิจารณาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตร 
ผลการเรียนท่ีคาดหวงั หรือวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อท่ีจะสามารถระบุขอบเขตและประเภทของ
ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีผูเ้รียนจะไดฝึ้กฝน เรียนรู้ และพฒันาจากการ
ปฏิบติังานท่ีออกแบบ ซ่ึง เฮอร์แมน และคณะ (Herman and Other, 1992) ไดเ้สนอวา่ ในขั้นน้ีผูส้อน
หรือผูอ้อกแบบภาระงานควรตั้งปัญหาถามตนเอง 5 ขอ้เพื่อท่ีจะระบุหรือก าหนดความรู้และ
ความสามารถท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บจากการปฏิบติัภาระงาน คือ  

 1. ทกัษะทางปัญญาและคุณลกัษณะทางวิชาการท่ีส าคญัท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดฝึ้กและ
พฒันาคืออะไร เช่น การส่ือสารดว้ยการเขียนอยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาโดยใช้ข้อมูลขั้นปฐมภูมิและจากเอกสารอ้างอิง การใช้หลักพีชคณิตเพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวติประจ าวนั เป็นตน้ 
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 2. ทกัษะและคุณลกัษณะทางสังคมและจิตพิสัยท่ีส าคญัท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการ
พฒันาคืออะไร เช่น การท างานโดยอิสระ การปฏิบติัโดยร่วมมือกบัผูอ่ื้น ความมัน่ใจใน
ความสามารถของตน และการรู้จกัรับผดิชอบ เป็นตน้ 

 3. ทกัษะความคิดระดบัสูงและอภิปัญญา (Metacognition) ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนพฒันาคือ
อะไร เช่น การใคร่ครวญ ตรึกตรอง ทบทวนกระวนการท างานของตน การประเมินประสิทธิภาพ
ของยทุธวธีิท่ีตนใช ้การพิจารณาและประเมินความกา้วหนา้ของตนเองเป็นระยะ ๆ เป็นตน้ 

 4. ประเภทของปัญหาท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนสามารถแกคื้ออะไร เช่น ความสามารถในการ
วางแผนศึกษาคน้เพื่อหาค าตอบให้กบัประเด็นปัญหาท่ีก าหนดให้ ความสามารถจ าแนกประเภท
ปัญหาท่ีสามารถใชห้ลกัการทางเรขาคณิตแกไ้ด ้การปกปั้ญหาท่ีไม่มีค าตอบท่ีถูกตอ้งแน่ชดั เป็นตน้ 

 5. ความคิดรวบยอดและหลกัการทางวชิาการท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนสามารถประยุกตใ์ชคื้อ
อะไร เช่น การใชห้ลกัการทางนิเวศวทิยาก าหนดแนวปฏิบติัในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์การใชห้ลกั
คณิตศาสตร์ไตรยางคใ์นการแกปั้ญหาเร่ืองการซ้ือขาย เป็นตน้ 

 ขั้นตอนที ่2 ออกแบบภาระงานท่ีผูเ้รียนตอ้งใชค้วามรู้และทกัษะในขั้นตอนท่ี 1 ลกัษณะ
ส าคญัของงานท่ีออกแบบคือ ตอ้งกระตุน้หรือสร้างแรงจูงใจให้กบัผูเ้รียน มีความทา้ทาย แต่ไม่ยาก
เกินไปจนผูเ้รียนท าไม่ได ้ แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งครอบคลุมสาระส าคญัทางวิชาและทกัษะท่ีลึกซ้ึง 
เพื่อให้สามารถน าผลการประเมินไปใชไ้ดอ้ยา่งสมเหตุสมผลและน่าเช่ือถือ ซ่ึง เฮอร์แมน และคณะ 
(Herman and Other, 1992)ไดเ้สนอประเด็นค าถามส าคญัเพื่อให้ผูอ้อกแบบภาระงานและผูส้อน
พิจารณาในขั้นตอนน้ี คือ 

 1. จะตอ้งใชเ้วลาเท่าไรจึงจะเหมาะสมส าหรับผูเ้รียนท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะท่ีเป็น
เป้าหมายของการปฏิบติังาน เน่ืองจากการเรียนการสอนและการประเมินสภาพจริงเนน้การพัฒนา
ความคิดรวบยอดท่ีส าคญัและทกัษะกระบวนการคิดระดบัสูง ความรู้ทกัษะเหล่าน้ีมีอยูไ่ม่มากนกัแต่
มกัจะใชร้ะยะเวลาในการเรียนรู้ยาวนานพอสมควร ผูอ้อกแบบควรจะก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมตาม
ประเภทของสาระส าคญัและความลึกซ้ึงของทกัษะ และวยัระดบัชั้นเรียนหรือพฒันาการด้าน
สติปัญญาของผูเ้รียน 

 2. ในกรณีท่ีมีความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคจ์  านวนมากและหลากหลาย 
จะมีหลกัในการเลือกอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีก าหนด หลักการส าคญัคือให้
ความส าคญัอนัดบัตน้ ๆ แก่ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา และความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์มีขอบเขต
การใชป้ระโยชน์ท่ีกวา้งขวาง และใชไ้ดใ้นสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
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 3. ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีก าหนดเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนสามารถบรรลุหรือเรียนรู้ได้
หรือไม่ ผูอ้อกแบบและผูส้อนควรให้ความส าคญัต่อความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริง ไม่ควรใหค้วามสนใจกบัส่ิงท่ีเป็นเพียงอุดมคติแต่ไม่สามารถบรรลุไดใ้นความเป็นจริง 

 ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดเกณฑ์การประเมินหรือการให้คะแนน (Rubrics) ท่ีชดัเจน เป็น
ปรนยั เป็นท่ียอมรับ และสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัของผลสัมฤทธ์ิทางดา้นความรู้ ทกัษะ และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์ก าหนด 

 เกณฑ์การประเมิน (Rubrics) ส่วนมากมกัจะอยูใ่นรูปตาราง 2 มิติ ประกอบดว้ยหลาย 
คอลมัน์ (Column) และ แถว (Rows) หัวคอลมัน์จะแสดงความรู้ ทกัษะ หรือความสามารถท่ีจะ
ประเมิน โดยจะน ามาจากผลของขั้นตอนท่ี 1 ส่วนหวัของแถวจะแสดงระดบัคุณภาพของความรู้ 
ทกัษะหรือความสามารถของแต่ละคอลมัน์ จ านวนแถวจะข้ึนอยู่กบัจ านวนของระดบัคุณภาพท่ี
ตอ้งการใช้ และส่วนมากจะอยูร่ะหวา่ง 2–3 ระดบั ช่องแต่ละช่องในตารางจะมีค าบรรยายถึงระดบั
คุณภาพแต่ละระดบัของความรู้ ทกัษะ หรือความสามารถท่ีประเมิน 

 ภาระงานแต่ละช้ินควรจะมีเกณฑ์การประเมินเฉพาะตวั เกณฑ์การประเมินท่ีออกแบบ
มาอย่างดีจะให้ขอ้มูลแก่ผูเ้รียนว่าจะตอ้งแสดงความสามารถด้านใดออกมาในระดับใดจึงจะได้
คะแนนเท่าไร เกณฑ์การประเมินยงัเป็นเคร่ืองมือให้ผูส้อนสามารถประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นปรนยั
และไดผ้ลการประเมินท่ีน่าเช่ือถือ นอกจากน้ี ควรจะมีตวัอยา่งผลงานพร้อมทั้งระดบัคะแนนแต่ละ
ดา้นใหน้กัเรียนไดศึ้กษาประกอบดว้ย 

 นอกจาก 3 ขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้แล้ว ผูอ้อกแบบควรจะน าภาระงานไปท าการ
ตรวจสอบทบทวน แลว้น าไปทดลองใช้ในภาคสนาม น าผลกลบัมาศึกษาวิเคราะห์ และท าการ
ปรับปรุงแกไ้ข ก่อนจะน าไปใชใ้นสถานการณ์จริงต่อไป 
 
9.  แนวคิดเกีย่วกบันักเรียนที่มีความสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตร์ 

ความหมายของนักเรียนทีม่ีความสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตร์ 
นกัวิชาการ นกัการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา ไดใ้ห้ค  านิยามและความหมาย

ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ ไวด้งัน้ี 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 4) ไดใ้ห้ความหมาย นกัเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง นักเรียนท่ีมีสมองดีและมีความสนใจทางด้าน
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เหนือกวา่เด็กปกติท่ีอยูใ่นวยัเดียวกนั 
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วสันต ์ปุ่นผล (2551: 256-356) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนท่ีส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั และโรงเรียนในโครงการพฒันาและ
ส่งเสริมผูมี้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) พบว่า นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เป็นเด็กท่ีมีคุณลกัษณะทางการคิดสร้างสรรค์ และมีการคิด
รูปแบบต่างๆท่ีสูงกวา่เด็กปกติ โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1. ความสามารถทางสติปัญญาและความใฝ่รู้ทางวทิยาศาสตร์ 
2. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ 
3. ความรับผดิชอบ 
4. ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ 
5. ความมีเหตุผลและรอบคอบ 
6. ความอดทน 
7. ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
จากความหมายท่ีนกัการศึกษาไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ นกัเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถโดดเด่นในดา้นวิทยาศาสตร์สูง มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความมุ่งมัน่และรับผิดชอบในการท างาน และความสามารถดา้นต่างๆ สามารถพฒันา
ใหสู้งข้ึนได ้
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สรุป 
จากการศึกษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการ

สอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ สามารถสรุปประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี 

1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา การออกแบบระบบการเรียนการ
สอน และการผสมผสานวธีิการวจัิย 

การวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) เป็นการวิจยัประเภทหน่ึงท่ี
น ามาใชใ้นการแสวงหาและพฒันาความรู้ ทางดา้นการศึกษา มีเป้าหมายของการวจิยัเช่นเดียวกบัการ
วิจยัประเภทอ่ืนๆ คือ เพื่อแสวงหาและพฒันาความรู้ แต่ต่างกนัในขั้นตอนของการด าเนินการวิจยั 
คือ เป็นการวิจยัก่อนแลว้น าผลการวิจยัมาพฒันานวตักรรม เม่ือไดน้วตักรรมแลว้น านวตักรรมไป
ด าเนินการวิจยัและหลงัจากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากการใช้ไปสู่การพฒันาปรับปรุงแกไ้ขนวตักรรมให้
ตอบสนองผูใ้ช ้ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 วิจยั (Research : R1) คือ การศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานและความตอ้งการ ขั้นตอนท่ี 2 พฒันา (Develop : D1) คือ การออกแบบและพฒันานวตักรรม 
ขั้นตอนท่ี 3  วิจยั (Research : R2) คือ การน านวตักรรมไปใชจ้ริงกบักลุ่มเป้าหมาย และขั้นตอนท่ี 4 
พฒันา (Develop : D2) คือ การประเมินผลและปรับปรุงนวตักรรม (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555 : 239) 

การออกแบบระบบการเรียนการสอน (ISD : Instructional System Design หรือ ID : 
Instructional Design) หมายถึง การจดัการสอนอยา่งมีระบบ โดยอาศยัความรู้เก่ียวกบักระบวนการ
เรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ซ่ึงรวบรวมองคป์ระกอบและปัจจยัต่างๆ เพื่อน าไปสู่
กระบวนการตดัสินใจออกแบบระบบ แลว้จึงท าการทดลองและปรับปรุงแกไ้ขจนใชไ้ดผ้ล ซ่ึงก็คือ
การน าไปสู่ความส าเร็จของการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงการออกแบบระบบการเรียน
การสอนดว้ยวิธีการเชิงระบบ (System Approach) หรือท่ีเรียกวา่ “ADDIE Model” ประกอบดว้ย 5 
ขั้นตอน คือ 1. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) 2. ขั้นออกแบบและพฒันารูปแบบ (Design and 
Development) 3. ขั้นน าไปใช ้(Implementation) และ 4. ขั้นประเมินผล (Evaluation) (Kruse, 2009; 
Dick, Carey and Carey, 2009) 

การผสมผสานวิธีการวิจยั (Mixed Methods Research) เป็นการออกแบบวิจยัดว้ยวิธี
วิทยาการ (Methodology) และวิธีการ (Methods) ซ่ึงวิธีวิทยาการเก่ียวขอ้งการเก็บรวบรวม การ
วิเคราะห์ และการผสมผสานวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Methods) ในกระบวนการวิจยัตั้งแต่ขั้นตอนการตั้งสมมุติฐานไปจนถึงขั้นสรุปผล และวิธีการซ่ึง
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มุ่งเน้นการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการผสมผสานข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใน
การศึกษาเฉพาะกรณีหรือหลายกรณี วิธีการวิจยัแบบน้ีใช้เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในผลการวิจยัท่ี
สมบูรณ์ยิ่งข้ึนในปัญหาวิจยัหน่ึง ซ่ึงอาจให้ค  าตอบท่ีเหมาะสมกว่าการใช้เพียงวิธีใดวิธีหน่ึง ซ่ึงมี
แบบแผนการผสมผสานวธีิการวจิยั แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั คือ 1. แบบแผนเชิงผสมผสานแบบ
สามเส้า (The Triangulation Design) 2. แบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded 
Design) 3. แบบแผนเชิงอธิบาย (The Explanatory Design) และ 4. แบบแผนเชิงส ารวจบุกเบิก (The 
Exploratory Design) (Creswell, 2011) 

ดังนั้ น ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ใช้กระบวนการวิจัยและพฒันา (Research and 
Development : R&D) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555) ประยุกตร่์วมกบัการออกแบบระบบการเรียนการ
สอนดว้ยวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ท่ีเรียกว่า “ADDIE Model” (Kruse, 2009) และ
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกค์ แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and 
Carey, 2009) โดยใชร้ะเบียบการวิจยัแบบการผสมผสานวิธีการวิจยั (Mixed Methods Research) 
ตามแบบแผนการวิจยัแบบแผนรองรับภายใน (Embedded Design) วิธีการเชิงปริมาณเป็นหลกัและ
วิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีรอง (Creswell, 2011) โดยมีกระบวนการวิจยัประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research : R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A) 
ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and Development 
: D & D) ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research : R2) เป็นการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้
(Implementation : I) และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) เป็นการประเมินผล 
(Evaluation : E) และการขยายผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

2. แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบการเรียนการสอน 
    จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ์ เวลล์ และ คาลฮาวน์ 

(Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Model of Teaching) 
เร่ิมจากการเสนอภาพเห็นเหตุการณ์ในห้องเรียน (Scenario) โดยใช้การเล่าเร่ือง มีครูและนกัเรียน
เป็นผูแ้สดงโดยจ าลองเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน เพื่อน าไปสู่รูปแบบการจดัการเรียน     
การสอน ประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลกัการและ
วตัถุประสงค์ องคป์ระกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน า
รูปแบบไปใช ้
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3. แนวคิดและทฤษฎพีืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
         จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการแกปั้ญหา

อย่างสร้างสรรค์ พฤติกรรมสุขภาพ และนวตักรรมด้านสุขภาพ พบว่า มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเป็น
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
สรุปไดด้งัน้ี 

3.1 ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
     ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มีหลกัการท่ีส าคญัวา่ ในการเรียนรู้ผูเ้รียนจะตอ้ง

เป็นผูก้ระท า (Active) และสร้างความรู้ จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
(Constructivism) ของ อนัเดอร์ฮิล (Underhill, 1991), แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld, 1995) และ 
ฟอสน็อต (Fosnot, 1996) สามารถสรุปเป็นแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง คือ 1. การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง (Construct) ความเขา้ใจในส่ิงท่ี
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 2. การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกบัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และ 3. การ
มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 

3.2 แนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) 
     การเรียนรู้ร่วมกนั เป็นวิธีจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทไปท่ีผูเ้รียน โดยผูเ้รียนใน

กลุ่มจะเป็นผูจ้ดัการกนัเอง ทั้งการก าหนดบทบาทสมาชิก การตรวจสอบหนา้ท่ีรับผิดชอบ และ
ตรวจสอบการท างานกนัเองภายในกลุ่ม นอกจากน้ีภายในกลุ่มผูเ้รียนอาจจะสอนกนัเองภายในกลุ่ม 
ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนัของ ทินซ์แมนน์ และคนอ่ืนๆ 
(Tinzmann and other, 1990), อารีรักษ ์มีแจง้ (2547) และเนาวนิตย ์สงคราม (2553) สามารถสรุป
เป็นแนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนั คือ 1. มีการจดักลุ่มการท างานท่ีเกิดจากสมาชิกท่ีมีความสนใจใน
เร่ืองเดียวกนั ขนาดของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่ากนั 2. มีการแลกเปล่ียน แบ่งปันประสบการณ์ 
และความรู้ท่ีตนมีกับสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงผู ้สอนมีส่วนร่วมในการสนทนาสนับสนุนความรู้               
3. ลกัษณะงานเป็นงานท่ีตอ้งท าร่วมกนั สมาชิกในกลุ่มเห็นชอบและมีการวางแผนกิจกรรมร่วมกนั
และตรงกบัส่ิงท่ีตนสนใจ  4. ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการสภาพการเรียนรู้และ
คอยใหค้วามช่วยเหลือ และ 5. มีการประเมินผล โดยประเมินกลุ่ม และประเมินสมาชิกกลุ่ม 
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3.3 แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving  
Process) 

    การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Problem Solving : CPS) ไดมี้การวิจยัและ
พฒันามากกวา่ 50 ปี เพื่อท่ีจะน ามาพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ซ่ึงจาก
การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีพฒันาโดย นอลเลอร์, ปาร์น และ ไบออนดิ 
(Noller, Parnes and Biondi) ท่ีเรียกวา่ “Osborn-Parnes Five-Stage CPS Model (v2.2)” (Noller, 
Parnes and Biondi, 1976 อา้งถึงใน Isaksen and Treffinger,  2004 : 70-73) มีกระบวนการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคเ์ป็น 5 ขั้นตอน คือ  ขั้นท่ี 1 การคน้หาความจริง (Fact Finding) ขั้นท่ี 2 การคน้หา
ปัญหา (Problem Finding) ขั้นท่ี 3 การคน้หาแนวคิด (Idea Finding) ขั้นท่ี 4 การคน้หาค าตอบ 
(Solution Finding) และขั้นท่ี 5 การคน้หาการยอมรับ (Acceptance Finding) 

3.4 แนวคิดกระบวนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
     การจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและการจดัการเรียนรู้พลศึกษานั้น มีความแตกต่างกนั

โดยธรรมชาติของวิชา ดงันั้นในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ จึงตอ้งมีความแตกต่างกนัอยู่บา้ง 
แต่ก็มีจุดหมายปลายทางร่วมกนั คือ การมีสุขภาพดีของผูเ้รียน จากการศึกษากระบวนการท่ีใช้ใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาของ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ และคณะ (2547) และ    
สุชาติ โสมประยรู และ เอมอชัฌา  วฒันบุรานนท ์(2553) สามารถสรุปเป็นขั้นตอนหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้  สุขศึกษาไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นท่ี 2 ขั้นสอนและกิจกรรม และ
ขั้นท่ี 3  ขั้นสรุป  และจากการศึกษากระบวนการเรียนการสอนพลศึกษาของ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ 
และคณะ (2547) และ วรศกัด์ิ  เพียรชอบ (2548) สามารถสรุปเป็นขั้นตอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้
พลศึกษาไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมหรือขั้นน า ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน ขั้นท่ี 3 ขั้นฝึกหรือขั้น
ฝึกหดั ขั้นท่ี 4 ขั้นใชห้รือขั้นน าไปใช ้และขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปและสุขปฏิบติั 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคญัเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียน   
การสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพ
ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์กระบวนการเรียน
การสอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์   
เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 การสังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ 
 กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมี 
 ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 
 

กระบวนการ
เรียนการสอน
ของรูปแบบการ
เรียนการสอน 

แนวคดิ/ทฤษฏี/รูปแบบ 

ทฤษฎีการ
สร้างความรู้
ดว้ยตนเอง 

แนวคิดการเรียนรู้
ร่วมกนั 

แนวคิด
กระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

แนวคิด
กระบวนการ
เรียนการสอน
สุขศึกษา 

แนวคิด
กระบวนการ
เรียนการสอน
พลศึกษา 

ขั้นที ่1 
การร่วมกนั 
ค้นหาปัญหา 

(Collaborative 
Problem 
Finding) 

1. การเรียนรู้
ส่ิงใหม่
ข้ึนกบัความรู้
เดิมและ
ความเขา้ใจท่ี
มีอยูใ่น
ปัจจุบนั 
2. การมี
ปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมมี
ความส าคญั
ต่อการเรียนรู้ 

1. มีการจดักลุ่มการ
ท างานท่ีเกิดจากสมาชิก 
ท่ีมีความสนใจในเร่ือง
เดียวกนั ขนาดของกลุ่ม
แต่ละกลุ่มอาจมีไม่
เท่ากนั 
2. ผูส้อนมีบทบาทเป็น
ผูอ้  านวยความสะดวก
ในการสภาพการเรียนรู้
และคอยใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

1. ขั้นการคน้หา
ความจริง (Fact 
Finding) 
2. ขั้นการคน้หา
ปัญหา (Problem 
Finding) 

ขั้นน าเขา้สู่
บทเรียน 

ขั้นเตรียมหรือ
ขั้นน า 

ขั้นที ่2 
การร่วมกนั 
ค้นหาแนวคดิ 

(Collaborative 
Idea Finding) 

1. มีการแลกเปล่ียน 
แบ่งปันประสบการณ์ 
และความรู้ท่ีตนมีกบั
สมาชิกในกลุ่ม ซ่ึง
ผูส้อนมีส่วนร่วมใน
การสนทนาสนบัสนุน
ความรู้ 
2. ผูส้อนมีบทบาทเป็นผู ้
อ  านวยความสะดวกใน
การสภาพการเรียนรู้และ
คอยใหค้วามช่วยเหลือ 

3. ขั้นการคน้หา
แนวคิด (Idea 
Finding) 
4. ขั้นการคน้หา
ค าตอบ 
(Solution 
Finding) 

 

ขั้นสอน ขั้นสอน 
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ตารางท่ี 5 การสังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ 
 กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมี 
 ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

กระบวนการ
เรียนการสอน
ของรูปแบบการ
เรียนการสอน 

แนวคดิ/ทฤษฏี/รูปแบบ 

ทฤษฎีการ
สร้างความรู้
ดว้ยตนเอง 

แนวคิดการเรียนรู้
ร่วมกนั 

แนวคิด
กระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

แนวคิด
กระบวนการ
เรียนการสอน
สุขศึกษา 

แนวคิด
กระบวนการ
เรียนการสอน
พลศึกษา 

ขั้นที ่3 
การร่วมกนั 

สร้างนวตักรรม 
(Collaborative 

Innovation 
Building) 

1.  การเรียนรู้
เป็น
กระบวนการ
ท่ีเกิดข้ึน
ภายในผูเ้รียน 
ผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้าง 
(Construct) 
ความเขา้ใจ
ในส่ิงท่ี
เรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 
2. การมี
ปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมมี
ความส าคญั
ต่อการเรียนรู้ 

1. ลกัษณะงานเป็นงาน
ท่ีตอ้งท าร่วมกนั 
สมาชิกในกลุ่ม
เห็นชอบและมีการ
วางแผนกิจกรรม
ร่วมกนัและตรงกบัส่ิง
ท่ีตนสนใจ 
2. ผูส้อนมีบทบาทเป็น
ผูอ้  านวยความสะดวก
ในการสภาพการเรียนรู้
และคอยใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

 

ขั้นกิจกรรม ขั้นฝึกหรือ
ฝึกหดั 

ขั้นที ่4 
การร่วมกนั 

สร้างการยอมรับ 
(Collaborative 

Acceptance 
Building) 

1. มีการประเมินผล 
โดยประเมินกลุ่ม และ
ประเมินสมาชิกกลุ่ม 
2. ผูส้อนมีบทบาทเป็น
ผูอ้  านวยความสะดวก
ในการสภาพการเรียนรู้
และคอยใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

5. ขั้นการคน้หา
การยอมรับ 
(Acceptance 
Finding) 

ขั้นสรุป ขั้นสรุปหรือ     
สุขปฏิบติั 
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จากตารางท่ี 5  ผลการสังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์  ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การร่วมกนัคน้หา
ปัญหา เป็นขั้นท่ีผูส้อนน าเสนอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีทา้ทาย เพื่อให้ผูเ้รียนได้มี
การจดักลุ่มของสมาชิกท่ีมีความสนใจในปัญหาเดียวกนัร่วมกนัสร้างความเขา้ใจในประเด็นปัญหาท่ี
เลือก และวเิคราะห์เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา น าไปสู่การเลือกปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด ขั้นท่ี 2 
การร่วมกนัคน้หาแนวคิด เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกนัคิดวธีิการแกปั้ญหา โดยพยายามคิดให้ไดท้างเลือก
ท่ีแปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิมและหลากหลาย พร้อมเสนอขอ้ดีและขอ้เสียของวิธีการแกปั้ญหาแต่
ละวิธีการ และเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดพร้อมระบุเหตุผลในการเลือก ขั้นท่ี 3 การ
ร่วมกนัสร้างนวตักรรม เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนการสร้างนวตักรรมของกลุ่มเพื่อสร้าง
นวตักรรมตามท่ีกลุ่มมีขอ้ตกลงกนั และขั้นท่ี 4 การร่วมกนัสร้างการยอมรับ  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกนั
น าเสนอนวตักรรมของกลุ่ม โดยคิดวธีิการน าเสนอท่ีเหมาะสมและน าเสนออยา่งเป็นระบบน่าเช่ือถือ 
และร่วมกนัประเมินนวตักรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน เพื่อสร้างการยอมรับนวตักรรมและ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

4. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมสุขภาพและนวตักรรมด้านสุขภาพ 
จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพของ เฉลิมพล ตนัสกุล (2541), ดวงใจ 

รัตนธญัญา (2545) และสุชาติ โสมประยรู และ เอมอชัฌา วฒันบุรานนท ์(2553) สามารถสรุปไดว้า่ 
พฤติกรรมสุขภาพ เป็นความสามารถในการแสดงออกของบุคคลเก่ียวกับสุขภาพ โดยมี
องคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ 1. ดา้นความรู้ทางสุขภาพ (Health Knowledge) เป็นกระบวนการทางดา้น
สมอง 2. ดา้นเจตคติทางสุขภาพ (Health Attitude) เป็นกระบวนการทางดา้นจิตใจ และ 3. ดา้นการ
ปฏิบติัทางสุขภาพ (Health Practice) เป็นกระบวนการทางดา้นร่างกายหรือการใชก้ลา้มเน้ือ และจาก
การศึกษาแนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมดา้นสุขภาพ ของ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2552) และ เนาวนิตย ์สงคราม (2556) สามารถสรุปไดว้า่ นวตักรรมดา้นสุขภาพ หมายถึง แนวทาง/
แนวคิด/เคร่ืองมือท่ียงัไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพฒันาดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้
ทนัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึน เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาเก่ียวกบัสุขภาพ และในการพิจารณาว่าวิธีการ 
แนวคิด หรือการกระท าใดๆ เป็นนวตักรรมหรือไม่ สามารถวดัไดด้ว้ยแบบประเมินนวตักรรม และ
สรุปผลจากการการประเมินนวตักรรม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1. ดา้นกระบวนการพฒันา
นวตักรรม  2. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม และ 3. ดา้นความเป็นนวตักรรม 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 
การวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหา

อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ ใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา (Research and Development : R&D) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 
2555) ประยุกต์ร่วมกับการออกแบบระบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการเชิงระบบ (System 
Approach) ท่ีเรียกวา่ “ADDIE Model” (Kruse, 2009) และรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
เชิงระบบของ ดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and Carey, 2009) โดยใชร้ะเบียบการวิจยัแบบ
การผสมผสานวธีิการวจิยั (Mixed Methods Research) ตามแบบแผนการวิจยัแบบแผนรองรับภายใน 
(Embedded Design) วิธีการเชิงปริมาณเป็นหลกัและวิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีรอง (Creswell, 2011) 
โดยมีกระบวนการวจิยัประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 กำรวจัิย (Research : R1) เป็นกำรศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูลพืน้ฐำน (Analysis : A) 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรโรงเรียนมหิดล
วทิยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 
 2. เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษาแผนปฏิบติังาน 4 ปี พ.ศ. 
2555-2558 ของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 
 3. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางวทิยาศาสตร์ 
 4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
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 5. เพื่อสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้น
สุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 
 วธีิด ำเนินกำร 
 1. วเิคราะห์หลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 โดยศึกษาวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษา เป้าหมายในการพฒันานกัเรียน และแนวทางการจดัการ
เรียนการสอน 
 2. วิเคราะห์แผนปฏิบติังาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดย
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนตวัช้ีวดั เป้าหมาย และ     
กลยทุธ์/วธีิด าเนินการ 
 3. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางวทิยาศาสตร์ 
 4. ศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 

5. ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฏีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) การเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) กระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Problem Solving Process) กระบวนการเรียนการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา และพฤติกรรมสุขภาพและนวตักรรมดา้นสุขภาพ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรท ำวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้น
สุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ มีดงัน้ี 
 1. แบบวิเคราะห์เอกสาร จ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 1) แบบวิเคราะห์เอกสารขอ้มูลพื้นฐาน
เชิงนโยบายการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 และแผน
ปฏิบติังาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ 2) แบบวิเคราะห์เอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 
 2. แบบสอบถามวิธีการเรียนรู้ จ  านวน 1 ฉบบั ใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานวิธีการ
เรียนรู้ (Learning Style) ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยการสอบถาม
วธีิการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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 3. แบบสัมภาษณ์ จ านวน 1 ฉบบั ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การสอน สุขศึกษาและพลศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญอยา่งไม่เป็นทางการ 

กำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย ด าเนินการดงัน้ี 
 1. แบบวเิครำะห์เอกสำร จ  านวน 2 ฉบบั มีขั้นตอนด าเนินการสร้างเช่นเดียวกนั ดงัน้ี 

    1.1 ศึกษาเอกสารและต าราเก่ียวกบัวธีิการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสาร 
     1.2 สร้างแบบวเิคราะห์เอกสารโดยก าหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสาร 
     1.3 น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎีและน าไปปรับปรุง
แกไ้ข 

    1.4 น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555 : 
179) 

ระดบั 5 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 
ระดบั 3 หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 

การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบประเมินความเหมาะสมของแบบวเิคราะห์เอกสารท่ีใชใ้น
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนนั้น ผลการประเมินพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ียคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและน ามาแปลความหมายตาม
เกณฑด์งัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555 : 196) 

ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
ค่าเฉล่ียคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
ค่าเฉล่ียคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 
ค่าเฉล่ียคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
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พิจารณาค่าความสอดคล้องท่ีมีค่าเฉล่ีย (X ) ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 แสดงว่า แบบวิเคราะห์เอกสารท่ีพฒันาข้ึน มีความ
สอดคลอ้งเหมาะสม สามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

1.5 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าเฉล่ียคะแนน
ความสอดคลอ้งของประเด็นในการวเิคราะห์เอกสาร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทุกรายการประเมิน (X = 
4.80, S.D. = 0.48) ซ่ึงแสดงวา่ แบบวเิคราะห์เอกสารท่ีพฒันาข้ึน มีความสอดคลอ้งสามารถน าไปใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้(รายละเอียดในภาคผนวก ค) 

จากขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใชศึ้กษาขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดั
การศึกษาและแนวคิด หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ สรุปไดด้งัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2 ขั้นตอนการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสาร 
 2. แบบสอบถำมวธีิกำรเรียนรู้ มีขั้นตอนด าเนินการสร้างดงัน้ี 

    2.1 ศึกษาเอกสารและต าราเก่ียวกบัวธีิการสร้างแบบสอบถาม 

ศึกษาเอกสารและต าราเก่ียวกบัวธีิการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสาร 

สร้างแบบวเิคราะห์เอกสารโดยก าหนดประเด็นการวเิคราะห์เอกสาร 

น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เ พ่ือตรวจสอบ     
ความถูกต้อง  และความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎีและน าไปปรับปรุงแก้ไข  

น าแบบวเิคราะห์เอกสารท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความตรงตามโครงสร้าง 

น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีตรวจสอบหาคุณภาพจากผู ้เ ช่ียวชาญ  

และปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของผู ้เ ช่ียวชาญแล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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    2.2 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการเรียนรู้ 
(Learning Style) ของ กราชา และ ริชแมน (Grasha and Reichman, 1980) เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การก าหนดกรอบโครงสร้างของแบบสอบถามวธีิการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

   2.3 สร้างแบบสอบถามวธีิการเรียนรู้ ตามโครงสร้างและประเด็นท่ีก าหนด 
   2.4 น าแบบสอบถามวธีิการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของแบบสอบถามวิธีการเรียนรู้เชิงทฤษฎีและน าไป
ปรับปรุงแกไ้ข 

   2.5 น าแบบสอบถามวธีิการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั ประเมินความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามในแบบสอบถามวิธีการเรียนรู้ การ
วิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามวิธีการเรียนรู้ท่ีใช้ในการศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนนั้น ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย (X )  
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
แล้วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและการแปล
ความหมายเช่นเดียวกบัการประเมินความสอดคลอ้งของแบบวเิคราะห์เอกสาร 

   2.6 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าเฉล่ียคะแนน
ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามในแบบสอบถามวิธีการเรียนรู้ อยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด (X  = 
4.00, S.D. = 1.00 - X  = 4.80, S.D. =  0.45) ยกเวน้ขอ้ค าถามท่ี 32 ท่ีมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.10 ซ่ึงแสดงวา่ แบบสอบถามวิธีการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้ง สามารถน าไปใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้ โดยปรับปรุงแก้ไขขอ้ถามท่ี 32 ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
(รายละเอียดในภาคผนวก ค) 

จากขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวิธีการเรียนรู้ท่ีใช้ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ 
(Learning Style) ของผูเ้รียนกลุ่มท่ีศึกษา สรุปไดด้งัภาพท่ี 3 
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แผนภาพท่ี 3 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวธีิการเรียนรู้ 
 3. แบบสัมภำษณ์ มีขั้นตอนด าเนินการสร้างดงัน้ี 

    3.1 ศึกษาเอกสารและต าราเก่ียวกบัวธีิการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
    3.2 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันา

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
นวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เพื่อน ามาเป็นแนวทาง
ในการก าหนดกรอบโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ 

    3.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ตามโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีก าหนด 
    3.4 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์เชิงทฤษฎีและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

ศึกษาเอกสารและต าราเก่ียวกบัวธีิการสร้างแบบสอบถามวธีิการเรียนรู้ 

สร้างแบบสอบถามวธีิการเรียนรู้ตามโครงสร้างและประเด็นท่ีก าหนด 

น าแบบสอบถามวิธีการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของแบบสอบถามวิธีการเรียนรู้เชิงทฤษฎีและน าไปปรับปรุงแก้ไข  

น าแบบสอบถามวธีิการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความตรงตามโครงสร้าง 

น าแบบสอบถามวิธีการเรียนรู้ท่ีตรวจสอบหาคุณภาพจากผู ้เ ช่ียวชาญและ  
ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของผู ้เ ช่ียวชาญแล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการเรียนรู้ (Learning Style) 
ของ กราชา และ ริชแมน (Grasha and Reichman, 1980) 

เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบโครงสร้างของแบบสอบถามวธีิการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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    3.5 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เสนอต่อผู ้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั ประเมินความสอดคลอ้งของประเด็นในแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้มูล
ในการประเมินความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนนั้น ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย (X )  และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแล้วน ามาแปล
ความหมายตามเกณฑ ์โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและการแปลความหมายเช่นเดียวกบั
การประเมินความสอดคลอ้งของแบบวเิคราะห์เอกสาร 

    3.6 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าเฉล่ีย
คะแนนความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณ์ อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด ( X  = 4.40, 
S.D. = 0.89 - X  = 4.80, S.D. = 0.45) ซ่ึงแสดงวา่ แบบสัมภาษณ์ท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องการวิจยั สามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้(รายละเอียดในภาคผนวก 
ค) 

จากขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ศึกษาขอ้มูลความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา สรุปไดด้งัภาพท่ี 4 
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แผนภาพท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

วธีิด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ใชแ้บบวิเคราะห์เอกสารในการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษา
ตามหลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 
 2. ใชแ้บบวิเคราะห์เอกสารในการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษา
ตามแผนปฏิบติังาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 
 3. ใช้แบบสอบถามวิธีการเรียนรู้ในการศึกษาวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 
 4. ใชแ้บบสัมภาษณ์ในการศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ศึกษาเอกสารและต าราเก่ียวกบัวธีิการสร้างแบบสมัภาษณ์ 

สร้างแบบสมัภาษณ์ตามโครงสร้างและประเด็นการสมัภาษณ์ท่ีก าหนด 

น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เ พ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
และความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์เชิงทฤษฎีและน าไปปรับปรุงแก้ไข  

น าแบบสมัภาษณ์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความตรงตามโครงสร้าง 

น าแบบสัมภาษณ์ท่ีตรวจสอบหาคุณภาพจากผู ้เ ช่ียวชาญ  
และปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของผู ้เ ช่ียวชาญแล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
ตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพ 

เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบโครงสร้างของแบบสมัภาษณ์ 
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 5. ใชแ้บบวิเคราะห์เอกสารในการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อ
ส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล/สถิติทีใ่ช้ 
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 และแผนปฏิบติังาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 
ของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ และการสังเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
ซ่ึงไดจ้ากแบบวิเคราะห์เอกสาร และการศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา ซ่ึงไดม้าจากแบบสัมภาษณ์ โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ตาม
ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของ สุภางค ์จนัทวานิช (2545 : 17) ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน คือ การ
ใชแ้นวคิดทฤษฎีและการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวเิคราะห์ การตรวจสอบขอ้มูล การจดบนัทึก
และท าดชันีขอ้มูล การท าขอ้สรุปชัว่คราวและการก าจดัขอ้มูล และการสร้างขอ้สรุป 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงไดม้าจากแบบสอบถามวธีิการเรียนรู้ โดยหาค่าร้อยละ (%) 
 จากขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ สามารถสรุปวธีิการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 1 ไดด้งัตารางท่ี 
6 
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ตารางท่ี 6 สรุปวิธีการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (Research : R1) เป็นการศึกษาและ     
                 วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A) 

วัตถุประสงค์ 
กำรวิจัย 

วิธีด ำเนินกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือ 
กำรวิเครำะห์
ข้อมูล/สถิติท่ีใช้ 

ผลท่ีได้รับ 

1. เพื่อวเิคราะห์
ขอ้มลูพ้ืนฐานเชิง
นโยบายการจดั
การศึกษาตาม
หลกัสูตรโรงเรียน
มหิดลวทิยานุสรณ์ 
พุทธศกัราช 2556 

การวเิคราะห์
เอกสาร 

หลกัสูตรโรงเรียน
มหิดลวทิยานุสรณ์ 
พุทธศกัราช 2556 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

ขอ้มลูพ้ืนฐานเชิง
นโยบายการจดั
การศึกษา ตาม
หลกัสูตร
โรงเรียนมหิดล
วทิยานุสรณ์ 
พุทธศกัราช 2556 

2. เพื่อวเิคราะห์
ขอ้มลูพ้ืนฐานเชิง
นโยบายการจดั
การศึกษาตาม
แผนปฏิบติังาน 4 
ปี พ.ศ. 2555-2558 
ของโรงเรียน
มหิดลวทิยานุสรณ์ 

การวเิคราะห์
เอกสาร 

แผนปฏิบติังาน 4 ปี 
พ.ศ. 2555-2558 
ของโรงเรียนมหิดล
วทิยานุสรณ์ 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

ขอ้มลูพ้ืนฐานเชิง
นโยบายการจดั
การศึกษาตาม
แผนปฏิบติังาน 4 
ปี พ.ศ. 2555-
2558 ของ
โรงเรียนมหิดล
วทิยานุสรณ์ 

3. เพื่อศึกษาขอ้มลู
พ้ืนฐานวธีิการ
เรียนรู้ (Learning 
Style) ของนกัเรียน
ท่ีมีความสามารถ
พิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ 

การสอบถาม
วธีิการเรียนรู้ 

นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนมหิดล
วทิยานุสรณ์ 

แบบสอบถาม
วธีิการเรียนรู้ 

ร้อยละ ขอ้มลูพ้ืนฐาน
วธีิการเรียนรู้ 
(Learning Style) 
ของนกัเรียน 

4. เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นจาก
ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา 

การสัมภาษณ์
อยา่งไม่เป็น
ทางการ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
สอนสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

แบบสัมภาษณ์
อยา่งไม่เป็น
ทางการ 

การวเิคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

ขอ้มลูความ
ตอ้งการจ าเป็นใน
การสอนโดยใช้
กระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละ
การส่งเสริมการ
พฒันาพฤติกรรม
สุขภาพของ
นกัเรียน 
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ตารางท่ี 6 สรุปวิธีการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (Research : R1) เป็นการศึกษาและ 
                 วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A) (ต่อ) 
วตัถุประสงค์ 
กำรวจิยั 

วธีิด ำเนินกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมอื 
กำรวเิครำะห์
ข้อมูล/สถิตทิีใ่ช้ 

ผลทีไ่ด้รับ 

5. เพื่อสงัเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี 
และผลการวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันารูปแบบ
การเรียนการสอน
ตามแนวคิดของ
กระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์เพื่อ
ส่งเสริม
นวตักรรมดา้น
สุขภาพของ
นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถ
พิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ 
 

การ
สงัเคราะห์
เอกสาร 

เอกสารแนวคิด 
ทฤษฎี และ
ผลการวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันารูปแบบ
การเรียนการสอน
ตามแนวคิดของ
กระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์เพือ่
ส่งเสริม
นวตักรรมดา้น
สุขภาพของ
นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถ
พิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

ขอ้มูลแนวคิด 
ทฤษฎี และ
ผลการวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันารูปแบบ
การเรียนการ
สอนตาม
แนวคิดของ
กระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์เพือ่
ส่งเสริม
นวตักรรมดา้น
สุขภาพของ
นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถ
พิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ 
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ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ (Development : D1) เป็นกำรออกแบบและพัฒนำ (Design and 
Development :     D, D) 

ผูว้ิจยัได้น าข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 มาพฒันาร่างรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน าไปตรวจสอบคุณภาพ เพื่อหาคุณภาพ แล้วน าไป
ศึกษาน าร่อง (Pilot Study) ทดลองใช้กบันักเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อ
ตรวจสอบความเป็นไปได ้ก่อนน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอย่าง

สร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
เคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ เคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

3. เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 วธีิด ำเนินกำร 
 1. พฒันาร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาใชใ้นการสังเคราะห์ร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 

2. พัฒนาเคร่ืองมือประกอบการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือ
ประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ย คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและ
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แผนการจัดการเรียนรู้  และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิน
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ แบบประเมินนวตักรรมด้านสุขภาพ แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และแบบ
บนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) 
 3. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ เคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
 4. ตรวจสอบความเป็นไปไดข้องรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ เคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงมีลกัษณะไม่
แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวทิยาศาสตร์ มีดงัน้ี 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อ
ส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 

2. เคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวทิยาศาสตร์ ประกอบดว้ย คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ และ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) และแบบประเมินนวตักรรมดา้น
สุขภาพ 

กำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย ด าเนินการดงัน้ี 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อ
ส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 
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1.1 ร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยน า
ขอ้มูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 มาใช้ในการสังเคราะห์ร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 

1.2 น ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างข้ึน
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมเชิงทฤษฎีแลว้น าไป
ปรับปรุงแกไ้ข 

1.3 น ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ท่ีปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน แบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 2 คน ดา้นการสอนการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ จ  านวน 2 คน และดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 1 คน เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกัษณะ
เป็นมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ประเมินความสอดคล้องในการก าหนด
องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมินความสอดคลอ้งของ
รูปแบบการเรียนการสอน ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย (X )  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแล้วน ามาแปลความหมายตาม
เกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและการแปลความหมายเช่นเดียวกบัการประเมิน
ความสอดคลอ้งของแบบวเิคราะห์เอกสาร 

1.4 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าเฉล่ียคะแนน
ความสอดคล้องในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกองคป์ระกอบ ( X  = 4.60, S.D. = 0.89 
- X  = 4.80, S.D. =  0.45) (รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ค) 

1.5 น ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ และปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปตรวจสอบ
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ความเป็นไปไดรู้ปแบบการเรียนสอน โดยการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 ซ่ึงมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนและท าการประเมินโดยใช้เคร่ืองมือประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ ประเมิน
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคด์ว้ยแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ ประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพดว้ยแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ และประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพดว้ยแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 

1.6 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบความเป็นไปได้ไปปรับปรุงแกไ้ขและจดัท ารูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรม
ดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้จริงกบักลุ่ม
ตวัอยา่งต่อไป 

 จากขั้นตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 5 ขั้นตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

ร่างรูปแบบการเรียนการสอน 
โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาใชใ้นการสงัเคราะห์ร่างรูปแบบการเรียนการสอน 

 

น ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมเชิงทฤษฎี แลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข 

 

น ารูปแบบการเรียนการสอนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความตรงตามโครงสร้าง แลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข 

 

น ารูปแบบการเรียนการสอนไปศึกษาน าร่องทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง 
เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดข้องรูปแบบการเรียนการสอน แลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข 

 

จดัท ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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 2. เคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวทิยาศาสตร์ 

     2.1 คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
  2.1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
  2.2.2 สร้างคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ยสาระส าคญั 
5 ประการ คือ ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอน แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน
ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  ตวัอย่าง
แผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน  และตวัอย่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัและ
ประเมินผล 

ดงัตวัอยา่งของคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ ในภาคผนวก จ 
  2.2.3 น าคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม 

2.2.4 น าคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ก่อนน าไปทดลองใช ้

 2.2.5 สรุปผลและจดัท าคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนฉบบัสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 จากขั้นตอนการพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน สามารถสรุปได้ดัง
แผนภาพท่ี 6 
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แผนภาพท่ี 6 ขั้นตอนการพฒันาคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

   2.2 แผนการจดัการเรียนรู้ 
  2.2.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
  2.2.2 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ รายวิชา พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศกัราช 
2556 โดยใหค้รอบคลุมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 5 
หน่วย คือ หน่วยท่ี 1 การดูแลระบบต่างๆ ของร่างกาย หน่วยท่ี 2 พฤติกรรมทางเพศกบัการด าเนิน
ชีวิต หน่วยท่ี 3 กีฬาบาสเกตบอล หน่วยท่ี 4 สมรรถภาพทางกาย และหน่วยท่ี 5 ภยัจากสารเสพติด 
จ านวน 5 แผน ดงัน้ี 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 คาบท่ี 1-2 เร่ือง การดูแลระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 คาบท่ี 3-4 เร่ือง สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 คาบท่ี 5-6 เร่ือง พฤติกรรมทางเพศและการ

ด าเนินชีวติ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 คาบท่ี 7-8 เร่ือง กีฬาบาสเกตบอล 

ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

 

สร้างคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

น าคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึน 
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม 

น าคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
ไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ก่อนน าไปทดลองใช ้

สรุปผลและจดัท าคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน เพื่อน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 คาบท่ี 9-10 เร่ือง ภยัจากสารเสพติด 
ดงัตวัอย่างของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 คาบท่ี 9-10 เร่ือง ภยัจากสาร

เสพติด ในภาคผนวก จ 
  2.2.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

  2.2.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง 
(Construct Validity) โดยมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ประเมินความ
สอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ การวิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมินความสอดคล้องของ
แผนการจดัการเรียนรู้ ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย (X )  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแล้วน ามาแปลความหมายตาม
เกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและการแปลความหมายเช่นเดียวกบัการประเมิน
ความสอดคลอ้งของแบบวเิคราะห์เอกสาร 

2.2.5 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผู ้เช่ียวชาญ ได้
ค่าเฉล่ียคะแนนความสอดคล้องของประเด็นการประเมินในแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
วตัถุประสงค์รายวิชา สาระส าคญั สาระการเรียนรู้ สมรรถนะท่ีส าคญั คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ช้ินงาน/ภาระงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน แหล่งการ
เรียนรู้เพิ่มเติม และการวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด ( X  = 4.00, S.D. = 1.00 - 
X = 5.00, S.D. = 0.00) ซ่ึงแสดงว่า แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคล้องกบั
วตัถุประสงคข์องการวจิยั สามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้(รายละเอียดในภาคผนวก ค) 

2.2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช ้

2.2.7 สรุปผลและจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้
จริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 จากขั้นตอนการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 7 
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แผนภาพท่ี 7 ขั้นตอนการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ 
 2.3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) และแบบประเมิน
นวตักรรมดา้นสุขภาพ 

    2.3.1 แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
        วธีิด ำเนินกำร 

 2.3.1.1 ศึกษาต าราและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์

ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 
โดยใหค้รอบคลุมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 5 หน่วย 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน 
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความตรงตามโครงสร้าง  

น าแผนการจดัการเรียนรู้ 
ไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช ้

สรุปผลและจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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2.3.1.2 ก าหนดนิยาม ประเด็นและโครงสร้างของพฤติกรรมท่ีบ่งช้ี 
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคจ์ากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงไดผ้ลคือ ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง 
ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู้ ความสามารถของผูเ้รียนในการปฏิบติัตามกระบวนการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 

1) การคน้หาความจริง (Fact Finding) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความสามารถในการตั้งค  าถาม เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นมูลเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้ได้
ปริมาณมากท่ีสุด 

2) การคน้หาปัญหา (Problem Finding) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาท่ีเกิดข้ึน จดัล าดบัความส าคญั จ าแนกปัญหา
ใหญ่ ปัญหายอ่ย เลือกปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ขพร้อมระบุเหตุผล 

3) การคน้หาแนวคิด (Idea Finding) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความสามารถในการน าเสนอวิธีการในการแกปั้ญหาท่ีมีความหลากหลาย แปลกใหม่และ
เป็นไปไดใ้หม้ากท่ีสุด อยา่งอิสระ โดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมหรือถูกผดิ 

4) การคน้หาค าตอบ (Solution Finding) หมายถึง ระดบัพฤติกรรม
ท่ีแสดงถึงความสามารถในการบอกขอ้ดีและขอ้เสียของวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีการ และเลือก
วธีิการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดพร้อมระบุเหตุผลในการเลือก 

5) การคน้หาการยอมรับ (Acceptance Finding) หมายถึง ระดบั
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการแสดงรายละเอียดและขั้นตอนในการแกปั้ญหา พร้อมระบุ
ผลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับ 

2.3.1.3 สร้างตารางก าหนดเน้ือหาขอ้สอบ (Table of Test Specification) ให้
ครอบคลุมเน้ือหาในรายวิชา พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ประกอบดว้ย 5 หน่วย คือ หน่วยท่ี 1 
การดูแลระบบต่างๆ ของร่างกาย หน่วยท่ี 2 พฤติกรรมทางเพศกบัการด าเนินชีวิต หน่วยท่ี 3 กีฬา 
หน่วยท่ี 4 สมรรถภาพทางกาย และหน่วยท่ี 5 ภัยจากสารเสพติด เพื่อสร้างข้อค าถามวดั
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยให้ครอบคลุมกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

น าตารางดงักล่าวเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหา (Content Validity) แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขตารางก าหนดเน้ือหาให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 
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2.3.1.4 สร้างแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์มี
ลักษณะเป็นแบบเขียนตอบ จ านวน 6 ข้อ จ านวน 5 ฉบับ ตามเน้ือหาของหน่วยการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย 5 หน่วย คือ หน่วยท่ี 1 การดูแลระบบต่างๆ ของร่างกาย หน่วยท่ี 2 พฤติกรรมทางเพศ
กบัการด าเนินชีวติ หน่วยท่ี 3 กีฬาบาสเกตบอล หน่วยท่ี 4 สมรรถภาพทางกาย และหน่วยท่ี 5 ภยัจาก
สารเสพติด โดยใช้ขอ้ค าถามเก่ียวกับสถานการณ์กระตุ้นให้ผูเ้รียนแสดงความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ออกมาเป็นภาษา 

ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์ในการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์ป็น
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) 5 ระดบั โดยประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นท่ี 1 การคน้หาความจริง  ดา้นท่ี 2 การคน้หาปัญหา ดา้นท่ี 3 
การคน้หาแนวคิด ดา้นท่ี 4 การคน้หาค าตอบ และดา้นท่ี 5 การคน้หาการยอมรับ รายละเอียดดงัใน
ตารางท่ี 7 

 
ตารางท่ี 7 เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 

ด้ำน ข้อค ำถำม 
ระดบัคะแนน 

รวม 
1 2 3 4 5 

กำรค้นหำ
ควำมจริง 

1. นกัเรียนคิดวา่ 
มีประเดน็อะไรท่ี
เป็นสาเหตุของ
ปัญหาจาก
สถานการณ์ โดย
ตั้งเป็นค าถามให้
ไดม้ากท่ีสุด 

ตั้งค  าถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ 
ได ้1-4 ขอ้ 

ตั้งค  าถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ 
ได ้5-8 ขอ้ 

ตั้งค  าถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ 
ได ้9-12 ขอ้ 

ตั้งค  าถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ 
ได ้13-16 ขอ้ 

ตั้งค  าถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ 
ไดม้ากกวา่ 
16 ขอ้ 

5 

กำรค้นหำ
ปัญหำ  

2. นกัเรียนคิด
วา่ ปัญหาท่ีมา
จากการตั้ง
ค าถามท่ีไดจ้าก
ขอ้ท่ี 1 มีล  าดบั
ความส าคญั
เป็นอยา่งไร 
โดยจดัล าดบั
เรียงจากปัญหา
ใหญ่ไปหา
ปัญหายอ่ย 

จดัล าดบั
ความส าคญั
ของปัญหา 
แต่ไม่เรียง
จากปัญหา
ใหญ่ไปหา
ปัญหายอ่ย 

จดัล าดบั
ความส าคญั
ของปัญหา 
โดยเรียงจาก
ปัญหาใหญ่
ไปหาปัญหา
ยอ่ยได ้2-3 
ปัญหา 

จดัล าดบั
ความส าคญั
ของปัญหา 
โดยเรียงจาก
ปัญหาใหญ่
ไปหาปัญหา
ยอ่ยได ้4-5 
ปัญหา 

จดัล าดบั
ความส าคญั
ของปัญหา 
โดยเรียงจาก
ปัญหาใหญ่
ไปหาปัญหา
ยอ่ยได ้6-7 
ปัญหา 

จดัล าดบั
ความส าคั
ญของ
ปัญหา โดย
เรียงจาก
ปัญหา
ใหญ่ไปหา
ปัญหายอ่ย
ไดม้ากกวา่ 
7 ปัญหา 

10 
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ตารางท่ี 7 เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(ต่อ) 
 

ด้ำน ข้อค ำถำม 
ระดบัคะแนน 

รวม 
1 2 3 4 5 

 3. นกัเรียนคิด
วา่ ปัญหาท่ี
ส าคญัท่ีสุดท่ี
ควรด าเนินการ
แกไ้ขเป็น
อนัดบัแรก คือ 
(บอกเหตุผลใน
การเลือก) 

เลือกปัญหาท่ี
ตอ้งแกไ้ขได ้
แต่ไม่เป็น
ปัญหาท่ี
ส าคญัท่ีสุด 
และไม่ระบุ
เหตุผลใน
การเลือก 

เลือกปัญหาท่ี
ตอ้งแกไ้ขได ้
และเป็น
ปัญหาท่ี
ส าคญัท่ีสุด 
แต่ไม่ระบุ
เหตุผลใน
การเลือก 

เลือกปัญหาท่ี
ตอ้งแกไ้ขได ้
พร้อมมี
เหตุผลใน
การเลือก แต่
ไม่เป็น
ปัญหาท่ี
ส าคญัท่ีสุด 

เลือกปัญหาท่ี
ตอ้งแกไ้ขได ้
และเป็น
ปัญหาท่ี
ส าคญัท่ีสุด 
พร้อมมี
เหตุผลใน
การเลือก 

เลือกปัญหา
ท่ีตอ้งแกไ้ข
ได ้และเป็น
ปัญหาท่ี
ส าคญัท่ีสุด 
พร้อมมี
เหตุผลใน
การเลือกได้
อยา่งชดัเจน 

 

กำรค้นหำ
แนวคิด 

4.1 จากปัญหา
ท่ีส าคญัท่ีสุด 
นกัเรียนคิดวา่ 
จะมีวธีิการ
แกปั้ญหาเป็น
อยา่งไร โดย
ตอบใหไ้ดม้าก
ท่ีสุด 

ระบุวธีิการ
แกปั้ญหาไม่
ซ ้ากบัคนอ่ืน
ในหอ้ง ได ้
1-2 วธีิ 

ระบุวธีิการ
แกปั้ญหาไม่
ซ ้ากบัคนอ่ืน
ในหอ้ง ได ้
3-4 วธีิ 

ระบุวธีิการ
แกปั้ญหาไม่
ซ ้ากบัคนอ่ืน
ในหอ้ง ได ้
5-6 วธีิ 

ระบุวธีิการ
แกปั้ญหาไม่
ซ ้ากบัคนอ่ืน
ในหอ้ง ได ้
7-8 วธีิ 

ระบุวธีิการ
แกปั้ญหา
ไม่ซ ้ากบั
คนอ่ืนใน
หอ้ง ได้
มากกวา่ 8 
วธีิ 

5 

กำรค้นหำ
ค ำตอบ 

4.2 นกัเรียนคิด
วา่ วธีิการ
แกปั้ญหาท่ีได้
จากขอ้ท่ี 4 แต่
ละวธีิมีขอ้ดี-
ขอ้เสีย เป็น
อยา่งไร 

ระบุขอ้ดี-
ขอ้เสียของ
วธีิการ
แกปั้ญหา ได ้
1-2 วธีิ 

ระบุขอ้ดี-
ขอ้เสียของ
วธีิการ
แกปั้ญหา ได ้
3-4 วธีิ 

ระบุขอ้ดี-
ขอ้เสียของ
วธีิการ
แกปั้ญหา ได ้
5-6 วธีิ 

ระบุขอ้ดี-
ขอ้เสียของ
วธีิการ
แกปั้ญหา ได ้
7-8 วธีิ 

ระบุขอ้ดี-
ขอ้เสียของ
วธีิการ
แกปั้ญหา 
ไดม้ากกวา่ 
8 วธีิ 

10 

5. นกัเรียนคิด
วา่ วธีิการ
แกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมท่ีสุด 
คือ (บอก
เหตุผลในการ
เลือก) 

เลือกวธีิการ
แกปั้ญหาได ้
แต่ไม่
เหมาะสมกบั
ปัญหา และ
ไม่ระบุ
เหตุผลใน
การเลือก 

เลือกวธีิการ
แกปั้ญหาได้
เหมาะสมกบั
ปัญหา แต่ไม่
ระบุเหตุผล
ในการเลือก 

เลือกวธีิการ
แกปั้ญหาได ้
พร้อมระบุ
เหตุผลใน
การเลือกแต่
วธีิการ
แกปั้ญหาไม่
เหมาะสมกบั
ปัญหา 
 

เลือกวธีิการ
แกปั้ญหาได้
เหมาะสมกบั
ปัญหา  
พร้อมระบุ
เหตุผลใน
การเลือก 

เลือกวธีิการ
แกปั้ญหาได้
เหมาะสม
กบัปัญหา  
พร้อมระบุ
เหตุผลใน
การเลือก
อยา่งชดัเจน 
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ตารางท่ี 7 เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(ต่อ) 
 

ด้ำน ข้อค ำถำม 
ระดบัคะแนน 

รวม 
1 2 3 4 5 

กำรค้นหำ
กำร
ยอมรับ 

6. นกัเรียนจะ
ออกแบบ
วธีิการแก ้
ปัญหาตามท่ี
นกัเรียนเลือกท่ี
ไดจ้ากขอ้ท่ี 5 
อยา่งไร โดย
แสดง
รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ
แกปั้ญหา 
พร้อมระบุผลท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละ
ขั้นตอน 

ระบุขั้นตอน
การแกปั้ญหา 
แต่ไม่ระบุผล
ท่ีเกิดข้ึนใน
แต่ละขั้นตอน 
และไม่แสดง
รายละเอียด
ของแต่ละ
ขั้นตอน 

ระบุขั้นตอน
การแกปั้ญหา 
พร้อมระบุผล
ท่ีเกิดข้ึนบาง
ขั้นตอน แต่
ไม่แสดง
รายละเอียด
ของแต่ละ
ขั้นตอน   

ระบุขั้นตอน
การ
แกปั้ญหา 
พร้อมระบุ
ผลท่ีเกิดข้ึน
ทุกขั้นตอน 
แตไ่ม่แสดง
รายละเอียด
ของแต่ละ
ขั้นตอน   

ระบุขั้นตอน
การแกปั้ญหา 
พร้อมระบุผล
ท่ีเกิดข้ึนทุก
ขั้นตอน และ
แสดง
รายละเอียด
ของขั้นตอน
บางขั้นตอน   

ระบุ
ขั้นตอนการ
แกปั้ญหา 
พร้อมระบุ
ผลท่ีเกิดข้ึน
ทุกขั้นตอน 
และแสดง
รายละเอียด
ของ
ขั้นตอนทุก
ขั้นตอน   

5 

คะแนนรวม 35 
 

การแปลความหมายของคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ก าหนด
เกณฑด์งัตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8 เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 
 

ควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

(คะแนนเตม็ 35) 
ควำมหมำย 

29-35 มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ในระดบัดีมาก 
22-28 มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ในระดบัดี 
15-21 มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ในระดบัปานกลาง 
8-14 มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ในระดบัพอใช ้
1-7 มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับควร

ปรับปรุง 
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2.3.1.5 น าแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ี
สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสม แลว้น าไป
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อทดสอบคุณภาพ โดยพิจารณาจากความถูกตอ้งของภาษา ความสอดคล้องกบั
สาระการเรียนรู้ วตัถุประสงค์รายวิชา โดยเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกัษณะ
เป็นมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ประเมินความสอดคล้องของแบบประเมิน
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมินความสอดคลอ้ง
ของแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผลการประเมินพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ีย (X )  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญแล้วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและ
การแปลความหมายเช่นเดียวกบัการประเมินความสอดคลอ้งของแบบวิเคราะห์เอกสาร 

2.3.1.6 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ได้
ค่า เฉล่ียคะแนนความสอดคล้องของประเด็นการประเมินและข้อค าถามในแบบประเมิน
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์ ทั้ง 5 ฉบบั อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็นการ
ประเมินและขอ้ค าถาม ( X  = 4.60, S.D. = 0.89 - X = 5.00, S.D. = 0.00) ซ่ึงแสดงวา่ แบบประเมิน
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีพฒันาข้ึน มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั สามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้(รายละเอียดในภาคผนวก ค) 

2.3.1.7 น าแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ไป
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช ้

2.3.1.8 น าแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ี
พฒันาข้ึนไปศึกษาน าร่องทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 24 
คน เพื่อน าคะแนนท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ต่อไป 

2.3.1.9 น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แบบ
สัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach) มีค่าความเช่ือมัน่ อยู่ระหว่าง 0.75-0.76 แลว้จดัท า
แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 
 จากขั้นตอนการพฒันาแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 8 
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แผนภาพท่ี 8 ขั้นตอนการพฒันาแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 
 
 

ศึกษาต าราและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

วเิคราะห์สาระส าคญั เน้ือหา วตัถุประสงคร์ายวชิา 

และก าหนดโครงสร้างของแบบประเมิน 
 

น าแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท่ี์สร้างข้ึน 
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท่ี์ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความตรงตามโครงสร้าง 

น าแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
ไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช ้

น าแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ปศึกษาน าร่องทดลองใช ้
กบันกัเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ 

จดัท าแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคฉ์บบัสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 

สร้างแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
ซ่ึงเป็นแบบเขียนตอบ 
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2.3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
         วธีิด ำเนินกำร 

 2.3.2.1 ศึกษาต าราและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบสังเกตและ
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรม
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

 2.3.2.2 ก าหนดนิยาม ประเด็นและโครงสร้างของพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงได้ผลคือ ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ระดับ
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู้ ความสามารถของผูเ้รียนในการปฏิบติัตามกระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 

1) การคน้หาความจริง (Fact Finding) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการตั้งค  าถาม เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นมูลเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้ไดป้ริมาณมาก
ท่ีสุด 

2) การคน้หาปัญหา (Problem Finding) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดง
ถึงความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาท่ีเกิดข้ึน จดัล าดบัความส าคญั จ าแนกปัญหาใหญ่ 
ปัญหายอ่ย เลือกปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ขพร้อมระบุเหตุผล 

3) การคน้หาแนวคิด (Idea Finding) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการน าเสนอวิธีการในการแกปั้ญหาท่ีมีความหลากหลาย แปลกใหม่และเป็นไปได้
ใหม้ากท่ีสุด อยา่งอิสระ โดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมหรือถูกผดิ 

4) การคน้หาค าตอบ (Solution Finding) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดง
ถึงความสามารถในการบอกข้อดีและขอ้เสียของวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีการ และเลือกวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดพร้อมระบุเหตุผลในการเลือก 

5) การคน้หาการยอมรับ (Acceptance Finding) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความสามารถในการแสดงรายละเอียดและขั้นตอนในการแกปั้ญหา พร้อมระบุผลท่ีเกิดข้ึน
ในแต่ละขั้นตอนเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับ 

2.3.2.3 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยผูส้ังเกตท าการสังเกตทั้งการพูดและการ
กระท าท่ีแสดงความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนขณะท่ีปฏิบติักิจกรรม ซ่ึง
มีระดบัการประเมินดงัน้ี 
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3  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤติกรรมบ่งช้ีตามท่ีตอ้งการเป็นประจ า 
2  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการบ่อยคร้ัง 
1  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการบางคร้ัง 
0  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนไม่แสดงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ 

 

การแปลความหมายของคะแนนการสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ก าหนดเกณฑด์งัตารางท่ี 9 
 

ตารางท่ี 9 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนการสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 

ควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ควำมหมำย 

13-15 มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ในระดบัดีมาก 
10-12 มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ในระดบัดี 

7-9 มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ในระดบัปานกลาง 
4-6 มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ในระดบัพอใช ้
0-3 มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ในระดบัควร

ปรับปรุง 
 

2.3.2.4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ท่ี
สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสม แลว้น าไป
ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อตรวจสอบหาคุณภาพ โดยเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกัษณะ
เป็นมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ประเมินความสอดคล้องของแบบสังเกต
พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์การวิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมินความ
สอดคลอ้งของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ผลการประเมิน
พิจารณาจากค่าเฉล่ีย (X )  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตาม
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแล้วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของ
ผูเ้ช่ียวชาญและการแปลความหมายเช่นเดียวกับการประเมินความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์
เอกสาร 
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2.3.2.5 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าเฉล่ีย
คะแนนความสอดคล้องของประเด็นการประเมินในแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด ( X  = 4.40, S.D. = 0.89 - X = 5.00, S.D. = 
0.45) ซ่ึงแสดงวา่ แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท่ี์พฒันาข้ึน 
มีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจัย สามารถน าไปทดลองใช้ได้ (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

2.3.2.6 น าแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ป
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช ้

2.3.2.7 น าแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ท่ี
พฒันาข้ึนไปศึกษาน าร่องทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 24 
คน และผูส้อน โดยเป็นการสังเกตพฤติกรรมโดยผูป้ระเมิน 5 คน คือ ตนเอง สมาชิกกลุ่ม (3 คน) 
และผูส้อน เพื่อน าคะแนนท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ต่อไป 

2.3.2.8 น าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบสัมประสิทธ์ิ
อลัฟาของ ครอนบาค (Cronbach) มีค่าความเช่ือมัน่ อยู่ระหว่าง 0.79-0.93 แล้วจดัท าแบบสังเกต
พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคฉ์บบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กบักลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีศึกษาต่อไป 

 จากขั้นตอนการพฒันาแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 9 
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แผนภาพท่ี 9 ขั้นตอนการพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
 
 
 

ศึกษาต าราและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสงัเกต 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

นิยาม ก าหนดประเด็น โครงสร้างของพฤติกรรมท่ีบ่งช้ี 

 

น าแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท่ี์สร้างข้ึน 
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท่ี์ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความตรงตามโครงสร้าง 

น าแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
ไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช ้

น าแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ไปศึกษาน าร่องทดลองใชก้บั
นกัเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือตรวจสอบความเช่ือมัน่ 

จดัท าแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคฉ์บบัสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 

สร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
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2.3.3 แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 
วธีิด ำเนินกำร 

2.3.3.1 ศึกษาต าราและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 

2.3.3.2 สร้างตารางก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ี ให้ครอบคลุมเน้ือหาในรายวิชา พ30102    
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ประกอบดว้ย 5 หน่วย คือ หน่วยท่ี 1 การดูแลระบบต่างๆ ของร่างกาย 
หน่วยท่ี 2 พฤติกรรมทางเพศกบัการด าเนินชีวิต หน่วยท่ี 3 กีฬาบาสเกตบอล หน่วยท่ี 4 สมรรถภาพ
ทางกาย และหน่วยท่ี 5 ภยัจากสารเสพติด รายละเอียดดงัในตารางท่ี 10 
 

ตารางท่ี 10 ก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ี 
 

หน่วยกำรเรียนรู้/ 
วตัถุประสงค์รำยวชิำ 

พฤตกิรรม 
น ำ้หนัก พฤตกิรรมบ่งช้ี 

จ ำนวน 
ข้อ ความรู้ เจตคติ 

การ
ปฏิบติั 

หน่วยที่ 1 กำรดูแลระบบ
ต่ำงๆ ของร่ำงกำย 
ขอ้ท่ี 1 อธิบาย
กระบวนการสร้างเสริม
และด ารงประสิทธิภาพ
การท างานของระบบ
ประสาท สืบพนัธ์ุ      
ยอ่ยอาหาร ต่อมไร้ท่อ 
และขจดัของเสีย 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
20 

(20) 

 
 
1. แสดงออกถึงความเขา้ใจ
ในการดูแลระบบต่างๆ ของ
ร่างกายใหส้ามารถท างานได้
อยา่งปกติ ไดแ้ก่ 
 1) ระบบประสาท 
 2) ระบบสืบพนัธ์ุ 
 3) ระบบยอ่ยอาหาร 
 4) ระบบต่อมไร้ท่อ 
 5) ระบบขจดัของเสีย 

 
20 

 
 
 
 

(6) 
(3) 
(5) 
(3) 
(3) 

หน่วยที ่2 สมรรถภำพ
ทำงกำย 
ขอ้ท่ี 5 วางแผนและ
ปฏิบติัตามแผน การ
พฒันาสมรรถภาพกาย
และสมรรถภาพกลไก 

 
 

 
 

 
 

20 
(20) 

 
1. สามารถวางแผนการ
พฒันาสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ 
2. สามารถปฏิบติัตาม
แผนการพฒันาสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพ 

20 
(8) 

 
 

(12) 
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ตารางท่ี 10 ก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ี (ต่อ) 
 

หน่วยกำรเรียนรู้/ 
วตัถุประสงค์รำยวชิำ 

พฤตกิรรม 
น ำ้หนัก พฤตกิรรมบ่งช้ี 

จ ำนวน 
ข้อ ความรู้ เจตคติ 

การ
ปฏิบติั 

หน่วยที ่3 พฤตกิรรมทำง
เพศและกำรด ำเนินชีวติ 
ขอ้ท่ี 2 วเิคราะห์อิทธิพล
ของสงัคม และ
วฒันธรรมท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศและ
การด าเนินชีวติ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
20 

(20) 

 
 
1. แสดงออกถึงความเขา้ใจ
ในอิทธิพลของสงัคม และ
วฒันธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรม
ทางเพศ 
2. แสดงออกถึงความเขา้ใจ
ในอิทธิพลของสงัคม และ
วฒันธรรมท่ีมีต่อการด าเนิน
ชีวติท่ีมีสุขภาพดี 

 
20 

(12) 
 
 
 

(8) 

หน่วยที ่4 กฬีำ
บำสเกตบอล 
ขอ้ท่ี 7 ใชค้วามสามารถ
ของตน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ
ของทีม ค านึงถึงผลท่ีเกิด
ต่อผูอ่ื้นและสงัคม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
20 
(5) 

 
 
1. สามารถเขา้ร่วมการเล่น
และการแข่งขนักีฬา
บาสเกตบอลจนทีมประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
โดยค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อผูอ่ื้น
และสงัคม 

 
20 
(5) 

ขอ้ท่ี 8 เล่นกีฬาไทย กีฬา
สากลประเภทบุคคล/คู่ 
กีฬาประเภททีมไดอ้ยา่ง
นอ้ย 1 ชนิด 
(บาสเกตบอล) 

   (5) 1. สามารถเล่นกีฬา
บาสเกตบอล โดยน าหลกัการ
ของทกัษะต่างๆ มาใชไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง 

(5) 
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ตารางท่ี 10 ก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ี (ต่อ) 
 

หน่วยกำรเรียนรู้/ 
วตัถุประสงค์รำยวชิำ 

พฤตกิรรม 
น ำ้หนัก พฤตกิรรมบ่งช้ี 

จ ำนวน 
ข้อ ความรู้ เจตคติ 

การ
ปฏิบติั 

ขอ้ท่ี 12 อธิบายและ
ปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิ กฎ 
กติกา กลวิธีต่างๆ ใน
ระหวา่งการเล่น การ
แข่งขนักีฬากบัผูอ่ื้นและ
น าไปสรุปเป็นแนว
ปฏิบติัและใชใ้น
ชีวติประจ าวนัอยา่ง
ต่อเน่ือง 

   (5) 1. สามารถปฏิบติัเก่ียวกบั
สิทธิ กฎ กติกา กลวธีิต่างๆ 
ในระหวา่งการเล่นและการ
แข่งขนักีฬาบาสเกตบอลกบั
ผูอ่ื้น 
2. สามารถสรุปเก่ียวกบัสิทธิ 
กฎ กติกา กลวธีิต่างๆ ใน
ระหวา่งการเล่นและการ
แข่งขนักีฬาบาสเกตบอล ไป
เป็นแนวปฏิบติัใน
ชีวติประจ าวนัอยา่งต่อเน่ือง 

(3) 
 
 
 
 

(2) 

ขอ้ท่ี 13 แสดงออกถึงการ
มีมารยาทในการดู การ
เล่นและการแข่งขนักีฬา 
ดว้ยความมีน ้ าใจนกักีฬา 
และน าไปใชป้ฏิบติัทุก
โอกาส จนเป็น
บุคลิกภาพท่ีดี 

   (5) 1. แสดงออกถึงการมีมารยาท
ในการดู การเล่นและการ
แข่งขนับาสเกตบอล ดว้ย
ความมีน ้ าใจนกักีฬา 
2. สามารถน าแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัมารยาทในการดู การ
เล่นและการแข่งขนั
บาสเกตบอล ไปปฏิบติัในทุก
โอกาสจนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี 

(3) 
 
 
 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

ตารางท่ี 10 ก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ี (ต่อ) 
 

หน่วยกำรเรียนรู้/ 
วตัถุประสงค์รำยวชิำ 

พฤตกิรรม 
น ำ้หนัก พฤตกิรรมบ่งช้ี 

จ ำนวน 
ข้อ ความรู้ เจตคติ 

การ
ปฏิบติั 

หน่วยที่ 5 ภัยจำกสำร
เสพตดิ 
ขอ้ท่ี 4 วเิคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ครอบครอง การใชแ้ละ
การจ าหน่ายสารเสพติด 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
20 

(20) 

 
 
1. แสดงออกถึงความเขา้ใจ
เก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดจาก
การครอบครองสารเสพติด 
2. แสดงออกถึงความเขา้ใจ
เก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดจาก
การใชส้ารเสพติด 
3. แสดงออกถึงความเขา้ใจ
เก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดจาก
การจ าหน่ายสารเสพติด 

 
20 
(3) 

 
 

(15) 
 
 

(2) 

รวม 100  100 

 
น าตารางดงักล่าวเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความตรง

ตามเน้ือหา (Content Validity) แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขตารางก าหนดเน้ือหาให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 

2.3.3.3 สร้างแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) จ านวน 5 ฉบบั ตามเน้ือหาของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 5 หน่วย คือ หน่วยท่ี 1 
การดูแลระบบต่างๆ ของร่างกาย หน่วยท่ี 2 พฤติกรรมทางเพศกบัการด าเนินชีวิต หน่วยท่ี 3 กีฬา
บาสเกตบอล หน่วยท่ี 4 สมรรถภาพทางกาย และหน่วยท่ี 5 ภยัจากสารเสพติด โดยผูป้ระเมินท าการ
ประเมินการปฏิบติัของตนเอง ซ่ึงมีระดบัการประเมินดงัน้ี 

ค าถามเชิงบวก 
3  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนปฏิบติัพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการเป็นประจ า 
2  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนปฏิบติัพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการบ่อยคร้ัง 
1  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนปฏิบติัพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการบางคร้ัง 
 0  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนไม่เคยปฏิบติัพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ 
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ค าถามเชิงลบ 
0  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนปฏิบติัพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการเป็นประจ า 
1  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนปฏิบติัพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการบ่อยคร้ัง 
2  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนปฏิบติัพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการบางคร้ัง 
 3  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนไม่เคยปฏิบติัพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ 

การแปลความหมายของคะแนนการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ โดยเทียบกบั
เกณฑ์การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.2556 
ก าหนดเกณฑด์งัตารางท่ี 11 
 

ตารางท่ี 11 เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 

 

ช่วงคะแนน 
ตามเกณฑห์ลกัสูตร
โรงเรียนมหิดล 

วทิยานุสรณ์ พ.ศ.2556 

ร้อยละ 
(%) 

คะแนน 
พฤติกรรม
สุขภาพ 

ความหมาย 

80-100 80-100 47.50-60.00 มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
75-79 75-79 44.50-47.49 มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 
70-74 70-74 41.50-44.49 มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัดี 
65-69 65-69 38.50-41.49 มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี 
60-64 60-64 35.50-38.49 มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัพอใช ้
55-59 55-59 32.50-35.49 มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัต ่า 
50-54 50-54 29.50-32.49 มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า 
0-49 0-49 0-29.49 มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัต ่ามาก 

 

2.3.3.4 น าแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสม แลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ขเพื่อทดสอบคุณภาพ 
โดยพิจารณาจากความถูกตอ้งของภาษา ความสอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้ และวตัถุประสงค์
รายวิชา โดยเสนอต่อผู ้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั ประเมินความสอดคลอ้งของประเมินพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์ขอ้มูล
ในการประเมินความสอดคลอ้งของประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย 
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(X )  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและการ
แปลความหมายเช่นเดียวกบัการประเมินความสอดคลอ้งของแบบวเิคราะห์เอกสาร 

2.3.3.5 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าเฉล่ีย
คะแนนความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามในแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ทั้ง 5 ฉบบั อยู่ในระดบั
มากถึงมากท่ีสุด ( X  = 4.40, S.D. = 0.89 - X = 4.80, S.D. = 0.45) ซ่ึงแสดงวา่ แบบประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพฒันาข้ึน มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั สามารถน าไปทดลอง
ใชไ้ด ้(รายละเอียดในภาคผนวก ค) 

2.3.3.6 น าแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช ้

2.3.3.7 น าแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีพฒันาข้ึนไปศึกษาน าร่องทดลองใชก้บั
นกัเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 24 คน เพื่อน าคะแนนท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ต่อไป 

2.3.3.8 น าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบสัมประสิทธ์ิ
อลัฟาของ ครอนบาค (Cronbach) มีค่าความเช่ือมัน่ อยูร่ะหว่าง 0.77-0.88 แลว้จดัท าแบบประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 
 จากขั้นตอนการพฒันาแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 10 
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แผนภาพท่ี 10 ขั้นตอนการพฒันาแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 
 
 
 

ศึกษาต าราและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 

วเิคราะห์สาระส าคญั เน้ือหา วตัถุประสงคร์ายวชิา 

และก าหนดโครงสร้างของแบบประเมิน 

 

น าแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีสร้างข้ึน 
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความตรงตามโครงสร้าง 

น าแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 
ไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช ้

น าแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพไปศึกษาน าร่องทดลองใช ้
กบันกัเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ 

จดัท าแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพฉบบัสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 

สร้างแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 
ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประเมินคา่ 
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2.3.4 แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) 
         วธีิด ำเนินกำร 

  2.3.4.1 ศึกษาต าราและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบบนัทึกการจดัการ
เรียนรู้ (Journal Writing) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ 

 2.3.4.2 นิยาม ก าหนดประเด็น โครงสร้างของพฤติกรรมท่ีบ่งช้ี 
 2.3.4.3 สร้างแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ โดยให้ผูเ้รียนเขียนแสดงความรู้ ความ

เขา้ใจ ความรู้สึกหรือความคิดเห็นตามประเด็นท่ีก าหนดให ้ดงัน้ี 
 1) สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ในการเรียนการสอนแต่ละหน่วย 
 2) ความรู้สึกหรือความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3) อธิบายการน าความรู้ท่ีไดเ้รียนไปใชใ้นชีวติประจ าวนัหรือการเรียนรู้วิชา

อ่ืน 
 2.3.4.4 น าแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสม แลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ขเพื่อทดสอบคุณภาพ 
โดยเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และ
ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั ประเมินความสอดคลอ้งของแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ การวิเคราะห์ขอ้มูลในการ
ประเมินความสอดคลอ้งของแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย (X )  
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
แล้วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและการแปล
ความหมายเช่นเดียวกบัการประเมินความสอดคลอ้งของแบบวเิคราะห์เอกสาร 

 2.3.4.5 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าเฉล่ีย
คะแนนความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามในแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทุก
ประเด็นการประเมิน ( X = 4.80, S.D. = 0.45) ซ่ึงแสดงวา่ แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน 
มีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจัย สามารถน าไปทดลองใช้ได้ (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

 2.3.4.6 น าแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช ้

 2.3.4.7 น าแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนไปศึกษาน าร่องทดลองใช้กบั
นกัเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 24 คน เพื่อตรวจสอบความเป็นไป 
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 2.3.4.8 น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อแกไ้ขปรับปรุงขอ้ค าถาม แลว้จดัท าแบบบนัทึก
การจดัการเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 
 

 จากขั้นตอนการพฒันาแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 11 ขั้นตอนการพฒันาแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ 

2.3.5 แบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
    วธีิด ำเนินกำร 

2.3.5.1 ศึกษาต าราและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ 

ศึกษาต าราและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ 

นิยาม ก าหนดประเด็น โครงสร้างของพฤติกรรมท่ีบ่งช้ี 

น าแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน 
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความตรงตามโครงสร้าง 

น าแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ 
ไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช ้

น าแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ไปศึกษาน าร่องทดลองใช ้
กบันกัเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได ้

แกไ้ขปรับปรุงขอ้ค าถามและจดัท าแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 

สร้างแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ 
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2.3.5.2 ก าหนดระดบัคุณภาพของนวตักรรมดา้นสุขภาพ ตามแนวคิดการประเมิน
นวตักรรมของ เนาวนิตย ์สงคราม (2556 : 135-144) ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม มี 6 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 
 (1) วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันานวตักรรม 
 (2) การใชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎีในการพฒันานวตักรรม 
 (3) การออกแบบพฒันานวตักรรม 
 (4) กระบวนการพฒันานวตักรรม 
 (5) การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม 
 (6) ความส าเร็จของการพฒันานวตักรรม 
2) ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม มี 6 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 
 (1) การแกปั้ญหาไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
 (2) การใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรม 
 (3) การเรียนรู้ร่วมกนั 
 (4) การส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ 
 (5) การยอมรับ 
 (6) การน าไปใช ้
3) ดา้นความเป็นนวตักรรม มี 1 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ ความเป็นนวตักรรม 

2.3.5.3 สร้างแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ โดยผูว้ิจยัจะก าหนดแนวทางการ
ให้คะแนนแบบ คะแนนรูบริค (Rubric Scoring) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมินนวตักรรมดา้น
สุขภาพ รายละเอียดดงัในตารางท่ี 12 
ตารางท่ี 12 เกณฑก์ารประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
 

ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภำพ น ำ้หนัก 
ระดับ 
คุณภำพ 

ระดับ 
คะแนน 

1. ด้ำนกระบวนกำรพฒันำนวตักรรม 
1.1 วตัถุประสงค์
หรือเป้าหมาย
ของการพฒันา
นวตักรรม 

ระดบั 3 – วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และมีความ
เป็นไปได ้
ระดบั 2 - วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 
ระดบั 1 - วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายไม่
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 

2   
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ตารางท่ี 12 เกณฑก์ารประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภำพ น ำ้หนัก 
ระดับ 
คุณภำพ 

ระดับ 
คะแนน 

1.2 การใช้
แนวคิดหรือ
ทฤษฎีในการ
พฒันานวตักรรม 

ระดบั 3 - ใชแ้นวคิดหรือทฤษฎีถูกตอ้งตาม
หลกัวชิา และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 
ระดบั 2 - ใชแ้นวคิดหรือทฤษฎีถูกตอ้งตาม
หลกัวชิา แต่ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 
ระดบั 1 - ไม่มีการใชแ้นวคิดหรือทฤษฎี 

2   

1.3 การออกแบบ
พฒันานวตักรรม 

ระดบั 3 – มีการออกแบบนวตักรรมเป็นไป
ตามแนวคิดหรือทฤษฎีในการพฒันา
นวตักรรมท่ีก าหนดไว ้และอยา่งเป็น
ขั้นตอน 
ระดบั 2 – มีการออกแบบนวตักรรมเป็นไป
ตามแนวคิดหรือทฤษฎีในการพฒันา
นวตักรรมท่ีก าหนดไว ้แต่ไม่เป็นขั้นตอน 
ระดบั 1 – ไม่มีการออกแบบนวตักรรม 
หรือมีการออกแบบนวตักรรม แต่ไม่
เป็นไปตามแนวคิดหรือทฤษฎีในการ
พฒันานวตักรรมท่ีก าหนดไว ้

2   

1.4 กระบวนการ 
พฒันานวตักรรม 
 

ระดบั 3 – ด าเนินการพฒันานวตักรรมอยา่ง
เป็นระบบ มีการทดลองและปรับปรุง
จนกระทัง่มีประสิทธิภาพในเกณฑน่์า
พอใจ 
ระดบั 2 - ด าเนินการพฒันานวตักรรมอยา่ง
เป็นระบบ แต่ไม่มีการทดลองหา
ประสิทธิภาพ 
ระดบั 1 – ไม่มีการด าเนินการพฒันา
นวตักรรม 

2   
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ตารางท่ี 12 เกณฑก์ารประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภำพ น ำ้หนัก 
ระดับ 
คุณภำพ 

ระดับ 
คะแนน 

1.5 การมีส่วน
ร่วมในการ
พฒันานวตักรรม 
 

ระดบั 3 – นกัเรียนภายในกลุ่มทุกคนและ
บุคคลภายนอกกลุ่ม มีส่วนร่วมในการ
พฒันาหรือสร้างนวตักรรม 
ระดบั 2 – เฉพาะนกัเรียนภายในกลุ่มทุก
คน มีส่วนร่วมในการพฒันาหรือสร้าง
นวตักรรม 
ระดบั 1 – เฉพาะนกัเรียนภายในกลุ่มบาง
คน มีส่วนร่วมในการพฒันาหรือสร้าง
นวตักรรม 
 

2   

1.6 ความส าเร็จ
ของการพฒันา
นวตักรรม 

ระดบั 3 - การพฒันานวตักรรมได้
ด าเนินการเสร็จส้ิน และมีการเผยแพร่ 
ระดบั 2 - การพฒันานวตักรรมได้
ด าเนินการเสร็จส้ิน 
ระดบั 1 – ไม่สามารถด าเนินการพฒันา
นวตักรรมไดเ้สร็จส้ินตามเวลา 
 

2   

2. ด้ำนคุณค่ำและประโยชน์ของนวตักรรม 

2.1 การแกปั้ญหา
ไดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์

ระดบั 3 - แกปั้ญหาไดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์เกิดประโยชน์อยา่ง
กวา้งขวาง 
ระดบั 2 - แกปั้ญหาไดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์
ระดบั 1 - แกปั้ญหาได ้แต่ไม่ครบถว้นตรง
ตามวตัถุประสงค ์

2   
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ตารางท่ี 12 เกณฑก์ารประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภำพ น ำ้หนัก 
ระดับ 
คุณภำพ 

ระดับ 
คะแนน 

2.2 การใช้
ทรัพยากรในการ
พฒันานวตักรรม 

ระดบั 3 - ประยกุตใ์ชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นการ
พฒันานวตักรรมไดเ้หมาะสมและคุม้ค่า 
ระดบั 2 - ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นการพฒันา
นวตักรรมไดเ้หมาะสมและคุม้ค่า 
ระดบั 1 - ใชท้รัพยากรในการพฒันา
นวตักรรมอยา่งไม่คุม้ค่า 

2   

2.3 การเรียนรู้
ร่วมกนั 

ระดบั 3 - กระบวนการพฒันานวตักรรม
ก่อใหเ้กิดประสบการณ์และการเรียนรู้
ร่วมกนัทั้งกลุ่ม 
ระดบั 2 - กระบวนการพฒันานวตักรรม
ก่อใหเ้กิดประสบการณ์และการเรียนรู้
เฉพาะบุคคล 
ระดบั 1 - กระบวนการพฒันานวตักรรมไม่
ก่อใหเ้กิดประสบการณ์และการเรียนรู้ 

2   

2.4 การส่งเสริม
ใหเ้กิด
กระบวนการ
เรียนรู้ 

ระดบั 3 - นวตักรรม/กระบวนการพฒันา
นวตักรรม ส่งเสริม กระตุน้ใหน้กัเรียนใน
กลุ่มคน้ควา้และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจน
สามารถสร้างนวตักรรมใหม่ได ้
ระดบั 2 - นวตักรรม/กระบวนการพฒันา
นวตักรรม ส่งเสริม กระตุน้ใหน้กัเรียนใน
กลุ่มคน้ควา้และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
ระดบั 1 - นวตักรรม/กระบวนการพฒันา
ก่อใหเ้กิดการศึกษา คน้ควา้ และแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมเพียงนกัเรียนบางคน 

3   
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ตารางท่ี 12 เกณฑก์ารประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภำพ น ำ้หนัก 
ระดับ 
คุณภำพ 

ระดับ 
คะแนน 

2.5 การยอมรับ ระดบั 3 - นวตักรรมน้ีเป็นท่ียอมรับไดท้ั้ง
ในกลุ่มและนอกกลุ่ม 
ระดบั 2 – นวตักรรมน้ีเป็นท่ียอมรับได้
เฉพาะในกลุ่ม 
ระดบั 1 – นวตักรรมน้ีเป็นท่ียอมรับเฉพาะ
ในกลุ่มบางคน 

2   

2.6 การน าไปใช ้ ระดบั 3 - ใชง่้าย สะดวกและมีขั้นตอนการ
ใชไ้ม่ซบัซอ้น สามารถน าไปใชไ้ดดี้ 
ระดบั 2 – ใชส้ะดวก แมข้ั้นตอนการใช้
ค่อนขา้งซบัซอ้น 
ระดบั 1 - มีขั้นตอนการน าไปใชซ้บัซอ้น มี
เง่ือนไข และขอ้จ ากดั 

2   

3. ด้ำนควำมเป็นนวตักรรม 
ความเป็น
นวตักรรม 

ระดบั 3 - เป็นแนวทาง/แนวคิด/วธีิการ/
เคร่ืองมือ ท่ีไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 
และไดผ้ลดี 
ระดบั 2 - เป็นแนวทาง/แนวคิด/วธีิการ/
เคร่ืองมือ ท่ีมีอยูแ่ลว้ แต่น ามาปรับปรุงหรือ
พฒันา และไดผ้ลดี 
ระดบั 1 - เป็นแนวทาง/แนวคิด/วธีิการ/
เคร่ืองมือ ท่ีมีอยูแ่ลว้ แต่น ามาปรับปรุงหรือ
พฒันาบางส่วนและไดผ้ลดี 

9   

รวมคะแนน  
 

เกณฑก์ารประเมินคุณภาพผลงานท่ีเป็นนวตักรรมโดยภาพรวม พิจารณาจากคะแนนรวมทุก
ตวับ่งช้ี รายละเอียดดงัในตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนการประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
 

นวตักรรมด้ำนสุขภำพ ควำมหมำย 

79-99 ระดบัดีเยีย่ม 
69-78 ระดบัดี 
59-68 ระดบัพอใช ้
49-58 ระดบัผา่นเกณฑ ์

 

2.3.5.4 น าแบบประเมินนวตักรรมด้านสุขภาพ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง
แกไ้ขใหมี้ความเหมาะสมต่อไป 

2.3.5.5 น าแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพท่ีสร้างข้ึนทดสอบคุณภาพ โดยเสนอ
ต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และความตรง
ตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
ประเมินความสอดคลอ้งของแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ การวิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมิน
ความสอดคลอ้งของแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย (X )  
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
แล้วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและการแปล
ความหมายเช่นเดียวกบัการประเมินความสอดคลอ้งของแบบวเิคราะห์เอกสาร 

2.3.5.6 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าเฉล่ีย
คะแนนความสอดคลอ้งของประเด็นการประเมินในแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ อยูใ่นระดบั
มากถึงมากท่ีสุด ( X  = 4.40, S.D. = 0.89 - X = 4.60, S.D. = 0.89) ซ่ึงแสดงวา่ แบบประเมิน
นวตักรรมดา้นสุขภาพท่ีพฒันาข้ึน มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั สามารถน าไป
ทดลองใชไ้ด ้(รายละเอียดในภาคผนวก ค) 

2.3.5.7 น าแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช ้

2.3.5.8 น าแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพท่ีพฒันาข้ึนไปศึกษาน าร่องทดลอง
ใช้กับนักเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 24 คน และผูส้อน โดยเป็นการ
ประเมินจากผูป้ระเมิน 3 ฝ่าย คือ กลุ่มตนเอง กลุ่มอ่ืน และผูส้อน เพื่อน าคะแนนท่ีไดไ้ปวิเคราะห์
ต่อไป 



136 
 

2.3.5.9 น าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบสัมประสิทธ์ิ
อลัฟาของครอนบาค (Cronbach) มีค่าความเช่ือมัน่ อยู่ระหว่าง 0.78-0.85 แลว้จดัท าแบบประเมิน
นวตักรรมดา้นสุขภาพฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 

จากขั้นตอนการพฒันาแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพ
ท่ี 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภาพท่ี 12 ขั้นตอนการพฒันาแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
 

ศึกษาต าราและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ 

ก าหนดระดบัคุณภาพของนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
ตามแนวคิดการประเมินนวตักรรมของ เนาวนิตย ์สงคราม 

น าแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพท่ีสร้างข้ึน 
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความตรงตามโครงสร้าง 

น าแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
ไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช ้

สร้างแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
โดยก าหนดแนวทางการใหค้ะแนนแบบคะแนนรูบริค (Rubric Score) 

จดัท าแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพฉบบัสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 

น าแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพไปศึกษาน าร่องทดลองใช ้
กบันกัเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ 
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 จากขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ สามารถสรุปวธีิการด าเนินการวจิยั ขั้นตอนท่ี 2 ไดด้งัตารางท่ี 14 
ตารางท่ี 14 สรุปวิธีการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) เป็นการ 
                  ออกแบบและพฒันา (Design and Development : D, D) 

วตัถุประสงค์ 
กำรวจิยั 

วธีิด ำเนินกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมอื 
กำรวเิครำะห์
ข้อมูล/สถิตทิีใ่ช้ 

ผลทีไ่ด้รับ 

1. เพื่อพฒันา
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
แนวคิดของ
กระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์เพื่อ
ส่งเสริมนวตักรรม
ดา้นสุขภาพ โดย 

     

1.1 สงัเคราะห์
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
แนวคิดของ
กระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์เพื่อ
ส่งเสริมนวตักรรม
ดา้นสุขภาพ 

สงัเคราะห์ เอกสารขอ้มูล
พ้ืนฐานท่ีได้
วเิคราะห์ใน
ขั้นตอนท่ี 1 

แบบ
วเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

ร่างรูปแบบการ
เรียนการสอน
ตามแนวคิดของ
กระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์เพื่อ
ส่งเสริม
นวตักรรมดา้น
สุขภาพ 

1.2 ตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอน
ตามแนวคิดของ
กระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์เพื่อ
ส่งเสริมนวตักรรม
ดา้นสุขภาพ 

ตรวจสอบ
ความตรงตาม
เน้ือหา 
(Content 
Validity) และ
ความตรงตาม
โครงสร้าง 
(Construct 
Validity) 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน 

แบบประเมิน
ความ
เหมาะสมซ่ึง
มีลกัษณะ
เป็นมาตรา
ส่วนประเมิน
ค่า (Rating 
Scale)  5 
ระดบั 

หาค่าเฉล่ีย โดยใช้
เกณฑค์่าเฉล่ีย
ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน
นอ้ยกวา่ 1.00 ส่วน
ท่ีเป็นขอ้เสนอแนะ
น ามาวเิคราะห์
เน้ือหา 

รูปแบบการ
เรียนการสอน 
ผา่นการ
ตรวจสอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 14 สรุปวิธีการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) เป็นการ 
                  ออกแบบและพฒันา (Design and Development : D, D) (ต่อ) 
วตัถุประสงค์ 
กำรวจิยั 

วธีิด ำเนินกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมอื 
กำรวเิครำะห์
ข้อมูล/สถิตทิีใ่ช้ 

ผลทีไ่ด้รับ 

1.3 ตรวจสอบ
ความเป็นไปได้
ของรูปแบบการ
เรียนการสอน
ตามแนวคิดของ
กระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์เพื่อ
ส่งเสริม
นวตักรรมดา้น
สุขภาพ 

ศึกษาน าร่อง
ทดลองใช ้
(Pilot Study) 
 

นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 
4 ภาคเรียนท่ี 2       
ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 24 
คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

รูปแบบการ
เรียนการสอน 

 รูปแบบการ
เรียนการสอน 
ผา่นการ
ตรวจสอบความ
เป็นไปได ้

2. เพื่อพฒันา
เคร่ืองมือ
ประกอบการใช้
รูปแบบการเรียน
การสอนและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดย 

     

2.1 ศึกษาเอกสาร 
ต าราเก่ียวกบั
แนวคิด ทฤษฎี 
หลกัการเก่ียวกบั
เคร่ืองมือ
ประกอบการใช้
รูปแบบการเรียน
การสอนและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 

วเิคราะห์
เอกสาร 

เอกสาร ต ารา
เก่ียวกบัแนวคิด 
ทฤษฎี หลกัการ 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

ขอ้มูลแนวคิด 
ทฤษฎี หลกัการ 
และลกัษณะ
ประเภทของ
เคร่ืองมือ 
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ตารางท่ี 14 สรุปวิธีการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) เป็นการ 
                  ออกแบบและพฒันา (Design and Development : D, D) (ต่อ) 
วตัถุประสงค์ 
กำรวจิยั 

วธีิด ำเนินกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมอื 
กำรวเิครำะห์
ข้อมูล/สถิตทิีใ่ช้ 

ผลทีไ่ด้รับ 

2.2 พฒันา
เคร่ืองมือ
ประกอบการใช้
รูปแบบการ
เรียนการสอน
และเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

สร้าง เคร่ืองมือ
ประกอบการ
ใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอน
และเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวม
ขอ้มูล 

แบบวเิคราะห์เอกสาร การวเิคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

เคร่ืองมือ
ประกอบการใช้
รูปแบบการเรียน
การสอน ไดแ้ก่       
1. แผนการจดัการ
เรียนรู้ 
2. คู่มือการใช้
รูปแบบการเรียน
การสอน 
และเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
ไดแ้ก่ 
1. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์
2. แบบสงัเกต
พฤติกรรม
ความสามารถใน
การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์
3. แบบประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ           
4. แบบบนัทึกการ
จดัการเรียนรู้ 
5. แบบประเมิน
นวตักรรมดา้น
สุขภาพ 
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ตารางท่ี 14 สรุปวิธีการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) เป็นการ 
                  ออกแบบและพฒันา (Design and Development : D, D) (ต่อ) 
วตัถุประสงค์ 
กำรวจิยั 

วธีิด ำเนินกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมอื 
กำรวเิครำะห์
ข้อมูล/สถิตทิีใ่ช้ 

ผลทีไ่ด้รับ 

2.3 ตรวจสอบ
คุณภาพของ
เคร่ืองมือ
ประกอบการใช้
รูปแบบการ
เรียนการสอน
และเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

ตรวจสอบ
ความตรงตาม
เน้ือหา 
(Content 
Validity) และ
ความตรงตาม
โครงสร้าง 
(Construct 
Validity) 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน 

แบบประเมินความ
เหมาะสมซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale)  5 
ระดบั 

หาค่าเฉล่ีย โดยใช้
เกณฑค์่าเฉล่ีย
ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
และค่าส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐานนอ้ย
กวา่ 1.00 ส่วนท่ี
เป็นขอ้เสนอแนะ
น ามาวเิคราะห์
เน้ือหา 

เคร่ืองมือ
ประกอบการใช้
รูปแบบการเรียน
การสอนและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีผา่นการ
ตรวจสอบ
คุณภาพจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 

2.4 ตรวจสอบ
ความเป็นได้
ของเคร่ืองมือ
ประกอบการใช้
รูปแบบการ
เรียนการสอน
และเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

ศึกษาน าร่อง
ทดลองใช ้
 

นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปี
ท่ี 4 ภาคเรียน
ท่ี 2                
ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 
24 คน ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง 
 

เคร่ืองมือประกอบการใช้
รูปแบบการเรียนการสอน
และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวม 

- เคร่ืองมือ
ประกอบการใช้
รูปแบบการเรียน
การสอนและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีผา่นการ
ตรวจสอบความ
เป็นไปได ้
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ขั้นตอนที่ 3 กำรวิจัย (Research : R2) เป็นกำรน ำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนไปใช้จริง 
(Implementation : I) 

ผูว้ิจยัได้น ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ไดพ้ฒันาจากขั้นตอนท่ี 2 ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา เพื่อศึกษาพฒันาการของความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมดา้นสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และความคิดเห็นท่ีมี
ต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ในช่วง
ระหวา่งการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาพฒันาการของความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม
ดา้นสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ท่ีสร้างข้ึน ในช่วงระหวา่งการเรียนการสอน 

แบบแผนกำรทดลอง 
แบบแผนการทดลองท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดใ้ช้แบบแผนการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-

Experiment Design) เพื่อศึกษาพฒันาการความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมดา้นสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
ตามช่วงระหว่างการเรียนการสอน 5 ระยะ โดยผูว้ิจยัได้ประยุกต์ใช้แบบการทดลองจากแบบ      
ดุลยภาพเวลาและกลุ่มตวัอย่างของการทดลองต่อเน่ือง (Equivalent Time-Samples Design) ของ     
แคมป์เบลล ์และ สแตนเล่ย ์(Campbell and Stanley, 1963 : 43) 
         

 X          O
 
           X            O            X            O           X           O           X           O            

 
X   หมายถึง   การเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ 

  แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
O   หมายถึง   การทดสอบระหวา่งการเรียน 
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วธีิด ำเนินกำร 
1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขอความอนุเคราะห์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 

2. ช้ีแจงรายละเอียดของการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนใหก้บัผูเ้รียนทราบและท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอน วิธีการเรียน การวดัและประเมินผล และกิจกรรมท่ีตอ้ง
ปฏิบติั 

3. น ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้แบ่งเป็น 5 ระยะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
3.1 ระยะท่ี 1 คาบเรียนท่ี 1-2 จดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง 

การดูแลระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยระหวา่งการเรียนการสอนผูว้ิจยับนัทึกพฤติกรรมการเรียนการ
สอนและการท างานของผู ้เรียน เพื่อสะท้อนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
นวตักรรมดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผูเ้รียน และหลงัการจดัการเรียนการสอน ผูว้ิจยั
ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (ฉบบัท่ี 1) นวตักรรมด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ (ฉบบัท่ี 1) ของผูเ้รียน และให้ผูเ้รียนเขียนแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal 
Writing) 

3.2 ระยะท่ี 2 คาบเรียนท่ี 3-4 จดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง 
สมรรถภาพทางกาย โดยระหวา่งการเรียนการสอนผูว้จิยับนัทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนและการ
ท างานของผูเ้รียน เพื่อสะทอ้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์นวตักรรมดา้นสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพของผูเ้รียน และหลงัการจดัการเรียนการสอน ผูว้ิจยัประเมินความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(ฉบบัท่ี 2) นวตักรรมดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ (ฉบบัท่ี 2) 
ของผูเ้รียน และใหผู้เ้รียนเขียนแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) 

3.3 ระยะท่ี 3 คาบเรียนท่ี 5-6 จดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง 
พฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต โดยระหว่างการเรียนการสอนผูว้ิจยับนัทึกพฤติกรรมการ
เรียนการสอนและการท างานของผูเ้รียน เพื่อสะทอ้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
นวตักรรมดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผูเ้รียน และหลงัการจดัการเรียนการสอน ผูว้ิจยั
ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (ฉบบัท่ี 3) นวตักรรมด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ (ฉบบัท่ี 3) ของผูเ้รียน และให้ผูเ้รียนเขียนแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal 
Writing) 
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3.4 ระยะท่ี 4 คาบเรียนท่ี 7-8 จดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง 
กีฬาบาสเกตบอล โดยระหว่างการเรียนการสอนผูว้ิจยับนัทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนและการ
ท างานของผูเ้รียน เพื่อสะทอ้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์นวตักรรมดา้นสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพของผูเ้รียน และหลงัการจดัการเรียนการสอน ผูว้ิจยัประเมินความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(ฉบบัท่ี 4) นวตักรรมดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ (ฉบบัท่ี 4) 
ของผูเ้รียน และใหผู้เ้รียนเขียนแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) 

3.5 ระยะท่ี 5 คาบเรียนท่ี 9-10 จดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 
เร่ือง ภยัจากสารเสพติด โดยระหวา่งการเรียนการสอนผูว้ิจยับนัทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนและ
การท างานของผูเ้รียน เพื่อสะทอ้นความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ นวตักรรมดา้น
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู ้เรียน และหลังการจัดการเรียนการสอน ผู ้วิจ ัยประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (ฉบบัท่ี 5) นวตักรรมด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ (ฉบบัท่ี 5) ของผูเ้รียน และใหผู้เ้รียนเขียนแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) 

4. เก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลหลงัจากการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเสร็จ
ส้ิน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวทิยาศาสตร์ มีดงัน้ี 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อ
ส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 

2. เคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ย คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ 
จ านวน 5 แผน และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์จ านวน 5 ฉบบั แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ จ านวน 5 ฉบบั แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal 
Writing) และแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
 จากขั้นตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ไปใชจ้ริง สามารถสรุปวธีิการด าเนินการวจิยั ไดด้งัตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15 สรุปวิธีการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 3 การวจิยั (Research : R2) เป็นการน ารูปแบบ    
                  การเรียนการสอนไปใชจ้ริง (Implementation : I) 
วตัถุประสงค์ 
กำรวจิยั 

วธีิด ำเนินกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมอื 
กำรวเิครำะห์
ข้อมูล/สถิตทิีใ่ช้ 

ผลทีไ่ด้รับ 

เพื่อน ารูปแบบ
การเรียนการ
สอนตาม
แนวคิดของ
กระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์เพื่อ
ส่งเสริม
นวตักรรมดา้น
สุขภาพของ
นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถ
พิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ไป
ใชจ้ริง 

1. ขอหนงัสือจาก
บณัฑิตวทิยาลยั เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์
โรงเรียนมหิดล   
วทิยานุสรณ์ในการใช้
รูปแบบการเรียนการ
สอน 
2. ช้ีแจงรายละเอียด
ของการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอน
ใหก้บัผูเ้รียนทราบ
และท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบักระบวนการ
เรียนการสอน วธีิการ
เรียน การวดัและ
ประเมินผล และ
กิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติั 
3. ด าเนินการใช้
รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแผนท่ี
ก าหนด 
4. ทดสอบตามช่วง
ระหวา่งการเรียนการ
สอน และประเมินผล
งาน 

นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนมหิดล
วทิยานุสรณ์   
ภาคเรียนท่ี 2       
ปีการศึกษา 2556  
จ านวน 1 
หอ้งเรียน  รวม 24 
คน 

1. รูปแบบการ
เรียนการสอน 
2. แผนการ
จดัการเรียนรู้ 
3. คู่มือการใช้
รูปแบบการ
เรียนการสอน 
4. แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์
5. แบบสงัเกต
พฤติกรรม
ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์
6. แบบประเมิน
พฤติกรรม
สุขภาพ           
7. แบบบนัทึก
การจดัการ
เรียนรู้(Journal 
Writing) 
8. แบบประเมิน
นวตักรรมดา้น
สุขภาพ 
 

ค่าเฉล่ีย       
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ
ร้อยละ 

รูปแบบการ
เรียนการสอน
ตามแนวคิด
ของ
กระบวนการ
แกปั้ญหา
อยา่ง
สร้างสรรค ์
เพ่ือส่งเสริม
นวตักรรม
ดา้นสุขภาพ
ของนกัเรียนท่ี
มี
ความสามารถ
พิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ 
ท่ีผา่นการ
น าไปใชจ้ริง 
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ขั้นตอนที ่4 กำรพฒันำ (Development : D2) เป็นกำรประเมินผล (Evaluation : E) และกำรขยำยผล
กำรใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอน 

ผูว้ิจยัได้น ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ท่ีได้ไปใช้จริงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาจากขั้นตอนท่ี 3 ไปประเมินผลและน าไปขยายผลการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนกบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องโครงการสนบัสนุนการจดัตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากบัดูแลของมหาวิทยาลยั (วมว.) โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 1 
หอ้ง จ านวนนกัเรียน 30 คน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวทิยาศาสตร์ 

2. เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ 
 วธีิด ำเนินกำร 

1. การประเมินผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.1 ศึกษาผลการประเมินพฒันาการของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรคแ์ละนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอน
ในช่วงเวลาระหวา่งเรียน 

1.2 ศึกษาผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพและการบนัทึกความคิดเห็นของนกัเรียน
ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนใน
ช่วงเวลาระหวา่งเรียน 

1.3 พิจารณาผลการประเมินและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
2. การขยายผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ในการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
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2.2 ช้ีแจงรายละเอียดของการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนทราบและท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอน วิธีการเรียน การวดัและประเมินผล และกิจกรรมท่ี
ตอ้งปฏิบติั 

2.3 ทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน โดยใชเ้วลาในการขยายผล 2 คาบๆ ละ 50 
นาที แบ่งเป็นสัปดาห์ละ 1 คาบ รวม 2 สัปดาห์ 

2.4 ทดสอบหลงัการจดัการเรียนการสอนคาบท่ี 2 เพื่อศึกษาความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์นวตักรรมดา้นสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและความคิดเห็นของนกัเรียนท่ี
มีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน มีดงัน้ี 

1.1 แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
1.2 แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
1.3 แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 
1.4 แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) 
1.5 แบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการขยายผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน มีดงัน้ี 
2.1 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 
2.2 เคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ

แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ย คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 
เร่ือง ภัยจากสารเสพติด  และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิน
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์(ฉบบัท่ี 5) แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถใน
การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ (ฉบบัท่ี 5) แบบบนัทึกการจดัการ
เรียนรู้ (Journal Writing) และแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ 

กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิตท่ีใช้ในการประเมินผลและการขยายผลการใช้รูปแบบ   

การเรียนการสอน มีดงัน้ี 
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1. วิเคราะห์ผลการศึกษาพฒันาการของความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรมด้านสุขภาพ และผลการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามช่วงระหว่าง       
การเรียนการสอน ดว้ยค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อยละ (%) 

2. วเิคราะห์ผลการบนัทึกความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดย
การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 จากขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและการขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ สามารถสรุปวธีิการด าเนินการวจิยั ไดด้งัตารางท่ี 16 
 

ตารางท่ี 16 สรุปวิธีการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) เป็นการ 
                  ประเมินผล (Evaluation : E) และการขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงค์ 
กำรวิจัย 

วิธีด ำเนินกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือ 
กำรวิเครำะห์
ข้อมูล/สถิติท่ี

ใช้ 
ผลท่ีได้รับ 

1. เพื่อประเมินผลการ
ใชรู้ปแบบการเรียน
การสอน 

     

1.1 ศึกษาพฒันาการ
ของคะแนน
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมดา้นสุขภาพ 
และพฤติกรรมสุขภาพ
ของนกัเรียน ตามช่วง
ระหวา่งการเรียนการ
สอน 

ทดสอบ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนมหิดล
วทิยานุสรณ์  
ภาคเรียนท่ี 2     
ปีการศึกษา 2556  
จ านวน 1 หอ้ง 
จ านวน 24 คน 

1. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม
ความสามารถใน
การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์
3. แบบประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ           
4. แบบบนัทึกการ
จดัการเรียนรู้
(Journal Writing) 
5. แบบประเมิน
นวตักรรมดา้น
สุขภาพ 

ค่าเฉล่ีย       
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน    
ร้อยละ และ
การวเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

ผลการศึกษา
พฒันาการของ
คะแนน
ความสามารถใน
การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค์
และนวตักรรม
ดา้นสุขภาพ และ
ผลการศึกษาของ
คะแนน
พฤติกรรม
สุขภาพของ
นกัเรียน ตามช่วง
ระหวา่งการเรียน
การสอน 
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ตารางท่ี 16 สรุปวิธีการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) เป็นการ 
                  ประเมินผล (Evaluation : E) และการขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ 
กำรวจิยั 

วธีิด ำเนินกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมอื 
กำรวเิครำะห์
ข้อมูล/สถิตทิี่

ใช้ 
ผลทีไ่ด้รับ 

1.2 ศึกษา
ความคิดเห็น
ของนกัเรียนท่ี
มีต่อรูปแบบ
การเรียนการ
สอนตาม
แนวคิดของ 
หลงัการ
จดัการเรียน
การสอน 

นกัเรียนบนัทึกการ
จดัการเรียนรู้ 

นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนมหิดล
วทิยานุสรณ์      
ภาคเรียนท่ี 2               
ปีการศึกษา 2556  
จ านวน 1 หอ้ง 
จ านวน 24 คน 

แบบบนัทึกการ
จดัการเรียนรู้
(Journal Writing) 

การวเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

ผลการศึกษา
ความคิดเห็น
ของนกัเรียนท่ี
มีต่อรูปแบบ
การเรียนการ
สอน 

2. การขยายผล
การใชรู้ปแบบ
การเรียนการ
สอนตาม
แนวคิดของ
กระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์
เพ่ือส่งเสริม
นวตักรรมดา้น
สุขภาพ 

1. ขอหนงัสือจาก
บณัฑิตวทิยาลยั เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์
โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วทิยา
เขตก าแพงแสนใน
การใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอน 
2. ช้ีแจงรายละเอียด
ของการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอน
ใหก้บัผูเ้รียนทราบ
และท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบักระบวนการ
เรียนการสอน วธีิการ
เรียน การวดัและ
ประเมินผล และ
กิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติั 

นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
หอ้งโครงการ
สนบัสนุนการ
จดัตั้งหอ้งเรียน
วทิยาศาสตร์ใน
โรงเรียนโดยการ
ก ากบัดูแลของ
มหาวทิยาลยั 
(วมว.) โรงเรียน
สาธิตแห่ง
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขต
ก าแพงแสน    
ภาคเรียนท่ี 2       
ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 1 หอ้ง 
จ านวน 30 คน 

1. รูปแบบการ
เรียนการสอน 
2. แผนการ
จดัการเรียนรู้ 
3. คู่มือการใช้
รูปแบบการ
เรียนการสอน 
4. แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์
5. แบบสงัเกต
พฤติกรรม
ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์
6. แบบประเมิน
พฤติกรรม
สุขภาพ 

ค่าเฉล่ีย       
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน    
ร้อยละ และ
การวเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

ผลการใช้
รูปแบบการ
เรียนการสอน
ตามแนวคิด
ของ
กระบวนการ
แกปั้ญหา
อยา่ง
สร้างสรรค ์
เพ่ือส่งเสริม
นวตักรรม
ดา้นสุขภาพ 



149 
 

ตารางท่ี 16 สรุปวิธีการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) เป็นการ 
                  ประเมินผล (Evaluation : E) และการขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ 
กำรวจิยั 

วธีิด ำเนินกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมอื 
กำรวเิครำะห์
ข้อมูล/สถิตทิี่

ใช้ 
ผลทีไ่ด้รับ 

 3. ด าเนินการใช้
รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแผนท่ี
ก าหนด 
4. บนัทึกพฤติกรรม
การเรียนและการ
ปฏิบติังานของผูเ้รียน
ในระหวา่งเรียน 
5. ทดสอบหลงัการ
จดัการเรียนการสอน
และประเมินผลงาน 

 7. แบบบนัทึก
การจดัการ
เรียนรู้(Journal 
Writing) 
8. แบบประเมิน
นวตักรรมดา้น
สุขภาพ 
 

  

 
การด าเนินการวิจัยพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ

แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) ประยุกต์
ร่วมกบัการออกแบบการเรียนการสอนดว้ยวธีิการเชิงระบบ (System Approach) ท่ีเรียกวา่ “ADDIE  
Model” มีการด าเนินการเป็น 4 ขั้นตอน สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 13 ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 13 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยัพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

ขั้นตอน                                                           

กำรด ำเนินกำรวจิยั 

ขั้นตอนที่ 1 กำรวจิัย        
(Research : R1)                 

การศึกษาและวิเคราะห์           
ขอ้มูลพ้ืนฐาน                    
(Analysis : A) 

ตอนที่ 4 กำรพฒันำ  
(Development : D2)                   
การประเมินผล 

การใชรู้ปแบบการเรียน
การสอน (Evaluation : E) 
และการขยายผลการใช้
รูปแบบการเรียนการสอน 

ขั้นตอนที่ 3 กำรวจิัย        
(Research : R2)                          

การน ารูปแบบการเรียน
การสอนไปใชจ้ริง 
(Implementation : I) 

ขั้นตอนที่ 2 กำรพฒันำ 
(Development : D1)                   
การออกแบบและการ
พฒันารูปแบบการเรียน
การสอน (Design and 
Development : D, D) 

รำยละเอยีด                                                 

กำรด ำเนินกำรวจิยั 

1. วิเคราะห์หลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. วิเคราะห์แผนปฏิบติังาน 4 ปี ของโรงเรียน 
3. ศึกษาวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ของผูเ้รียน 
4. ศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน   
สุขศึกษาและพลศึกษา 
5. สงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

การประเมินผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
และการขยายผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

น ำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนไปใช้กบักลุ่มตัวอย่ำง  
โดยมีขั้นตอนดงันี ้

1. ช้ีแจงรายละเอียดของการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนให้กับผูเ้รียนทราบและท าความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการเรียนการสอน วิธีการเรียน การวดัและ
ประเมินผล และกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติั 
2. ด าเนินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแผนท่ี
ก าหนด 
3. ทดสอบตามช่วงระหว่างการเรียนการสอนและ
ประเมินผลงาน 

1. พฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
2. พฒันาคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
3. พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ 
4. พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผลทีไ่ด้รับ                          

กำรจำกด ำเนินกำร

วจิยั 

ขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับ 

การออกแบบและพฒันา

รูปแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอน

ตามแนวคิดของ

กระบวนการแกปั้ญหา

อยา่งสร้างสรรค ์          

เพ่ือส่งเสริมนวตักรรมดา้น

สุขภาพ 

รูปแบบการเรียน        

การสอนท่ีผา่น           

การน าไปใชจ้ริง 

รูปแบบการเรียนการสอน 
(โครงร่าง) และเคร่ืองมือ
ประกอบการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนท่ีผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพ 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการวิจยัประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research : 
R1) เป็นการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A) ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : 
D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and Development : D & D) ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั 
(Research : R2) เป็นการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใชจ้ริง (Implementation : I) และขั้นตอนท่ี 4 
การพฒันา (Development : D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E) และการขยายผลการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอน น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 การวจัิย (Research : R1) เป็นการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน (Analysis : A) 
 ผูว้ิจยัได้ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษาตามหลกัสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 และแผนปฏิบติังาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน   
สุขศึกษาและพลศึกษา และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
นวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีผลการศึกษาและ
วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานสรุปเป็น 5 ประเด็นดงัน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์หลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 ดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) พบวา่ หลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 
มีเป้าหมายในการพฒันานักเรียนให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ  ทกัษะและคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์ดงัน้ี 
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1.1 มีความรับผิดชอบ ความเป็นผูน้ า เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั คุณธรรม 
จริยธรรม ความเมตตา ความหวงัดี ช่วยเหลือเก้ือกลู มีจิตสาธารณะ มุ่งท่ีจะท าประโยชน์ให้กบัสังคม 
และตอบแทนบา้นเมือง 

1.2 มีความรอบรู้และความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในหลกัการพื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มีคุณลกัษณะของนกัวิจยั นกัประดิษฐ์ นกัคิดคน้และนกัพฒันาดา้นคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

1.3 มีความรู้และทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้ส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.4 รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ รู้จกัคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ มีความรอบรู้ รู้รอบ สามารถบูรณาการความรู้ เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาได ้

1.5 มีจิตส านึกของความเป็นไทย ในการอนุรักษภ์าษาไทย ศิลปวฒันธรรมไทย   
ภูมิปัญญาไทย เข้าใจและภูมิใจในประวติัศาสตร์ชาติไทย  ยึดมัน่ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข และสามารถปรับตวัในสังคมขา้มวฒันธรรมได ้

1.6 มีสุขภาพอนามยัท่ีดี รักการออกก าลงักาย 
1.7 มีทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวติอยา่งมีคุณภาพ ไดแ้ก่ 

1.7.1 ทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
1.7.2 ทกัษะในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
1.7.3 ทกัษะในการส่ือสาร 
1.7.4 ทกัษะในการเรียนรู้ 
1.7.5 ทกัษะในการแกปั้ญหา 
1.7.6 ทกัษะในการวางแผนและก ากบัดูแลตนเอง 

 หลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 ก าหนดให้มีการจดัการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาให้นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป มีทกัษะท่ีจะแสวงหา
ความรู้ไดด้้วยตนเองโดยไม่ส้ินสุด มีทกัษะในการคิด มีหลกัในการตดัสินใจ มีทกัษะในการ
แกปั้ญหาทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาท่ีคาดการณ์ว่าอาจเกิดข้ึน รวมทั้งท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร กระบวนการสอนของครูตอ้งมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และทกัษะในการแกปั้ญหา โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะความรู้
และใชปั้ญหาท่ีเป็นสถานการณ์ของความเป็นจริงเป็นตวัตั้ง นอกเหนือจากการสอนดว้ยวิธีอ่ืนๆ ตาม
คุณลกัษณะเฉพาะหรือธรรมชาติการเรียนรู้ในแต่ละสาขา 
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 สรุปไดว้า่ หลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 เป็นหลกัสูตรท่ีจะบ่ม
เพาะและหล่อหลอมคุณลักษณะของนักเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้
นกัเรียนมีความเป็นผูน้ า มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณลกัษณะของนักวิจยั นักพฒันา นักประดิษฐ์
คิดคน้ น าความรู้ศาสตร์ต่างๆ ไปบูรณาการเพื่อท าความเขา้ใจสถานการณ์หรือการแกปั้ญหาโดยยึด
นกัเรียนเป็นส าคญั 

 2. ผลการวเิคราะห์แผนปฏิบติังาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ดว้ยวธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) พบวา่ ภายใตแ้ผนปฏิบติังานดงักล่าว โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ได้ก าหนดให้มีประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนตวัช้ีวดั 
เป้าหมาย กลยทุธ์/วธีิด าเนินการ โครงการ และงบประมาณท่ีใช้ เพื่อใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการจดัท า
แผนงบประมาณและแผนการด า เนินงานของโรงเรียนในแต่ละปีงบประมาณ ซ่ึงในตวัช้ีวดัและ
เป้าหมายในการด าเนินงานของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การน าร่องการบริหารจดัการและการจดั
การศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายรวมทั้งการพฒันาหลักสูตร ส่ือ กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ได้
ก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายจ านวนรายวิชาท่ีมีการน ากระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning ) หรือการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) ให้
มากกวา่ 9 รายวชิาต่อปี 

 สรุปไดว้า่ โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ไดก้ าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายในการด าเนินงาน
ของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ให้มีจ  านวนรายวิชาท่ีมีการน ากระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-Based Learning ) หรือการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) 
มาใชใ้หม้ากกวา่ 9 รายวชิาต่อปี ซ่ึงรวมถึงรายวชิาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของ
หลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 

 3. ผลการศึกษาวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ตามแนวคิดของ กราชา และ ริชแมน 
(Grasha and Reichman, 1980) ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ มีจ  านวนนกัเรียนจ าแนกตามวธีิการเรียนรู้ ดงัตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17 ผลการวเิคราะห์วธีิการเรียนรู้ (Learning Style) ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง 
                   วทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 

วธีิการการเรียนรู้ 
(Learning Style) 

นักเรียน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

1. แบบพึ่งตนเอง (Independent) 5 4.60 
2. แบบหลีกเล่ียง (Avoidant) 56 51.40 
3. แบบร่วมมือ (Collaborative) 22 20.20 
4. แบบพึ่งพา (Dependent) 22 20.20 
5. แบบแข่งขนั (Competitive) 4 3.60 
6. แบบมีส่วนร่วม (Participant) 0 0.00 

รวม 109 100.00 
  

 จากตารางท่ี 17 พบว่า นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 109 คน มีวิธีการเรียนรู้แบบหลีกเล่ียง (Avoidant) จ  านวนมากท่ีสุด คือ 56 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.40 รองลงมาเป็นแบบร่วมมือ (Collaborative) และแบบพึ่งพา (Dependent) 
จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 และแบบมีส่วนร่วม (Participant) จ  านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.00 แสดงให้เห็นว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีวิธีการเรียนรู้แยกไดเ้ป็น 3 แบบ คือ 1) แบบ
หลีกเล่ียง คือ ผูเ้รียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ขาดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ จึงไม่สนใจและ
พยายามหลีกเล่ียงการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ซ่ึงควรใช้วิธีการสอนโดยใช้หลกัการสอน
แบบไม่ช้ีแนะ (Non-directive) และการใหผู้เ้รียนน าตนเอง (Self-directed Learning) ซ่ึงจะช่วยฝึกฝน
ให้ผูเ้รียนตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้และวินิจฉยัความตอ้งการของตนเอง รวมทั้งวางแผนด าเนินการ
เรียนรู้โดยผูส้อน ติดตามและส่งเสริมการปฏิบติัของผูเ้รียน 2) แบบร่วมมือ (Collaborative) คือ 
ผูเ้รียนชอบเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น มีความสุขในการเรียนรู้ หากไดมี้ปฏิสัมพนัธ์และท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สามารถเรียนรู้ไดดี้หากไดท้  ากิจกรรมต่างๆ กบักลุ่ม ซ่ึงควรใชว้ิธีการสอนโดยหลกัการและรูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Learning) หรือจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม (Group 
Process) ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนร่วมกนัเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากกนัและกนั และ 3) แบบพึ่งพา (Dependent) คือ ผูเ้รียนเป็นผูข้าดความรู้ ความสามารถ และความ
มัน่ใจในตนเอง จึงพยายามยึดผูอ่ื้นเป็นแหล่งพึ่งพิงหรือเป็นแนวทางในการเรียนรู้ โดยพยายาม
เลียนแบบหรือปฏิบติัตามค าแนะน าของผูอ่ื้น ซ่ึงควรใช้วิธีสอนโดยการจดักลุ่มแบบจบัคู่ (Peer 
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Group) ให้ผูเ้รียนช่วยเหล่ือกนัเป็นคู่ๆ อย่างเหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และอาจมีการ
เปล่ียนคู่ไปตามจุดมุ่งหมาย (ทิศนา แขมมณี, 2551: 17-19) 

 สรุปไดว้า่ นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มี
วธีิการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถจ าแนกวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนส่วนใหญ่ได ้3 แบบ คือ แบบ
หลีกเล่ียง (Avoidant)  แบบร่วมมือ (Collaborative) และแบบพึ่ งพา (Dependent)  ซ่ึงทั้ง 3 แบบ 
ผูส้อนควรจดัการเรียนการสอนตามหลักการจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 
(Student – Centered Instruction) โดยใชว้ิธีการสอน ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยผูเ้รียนน าตนเอง 
(Self-directed Learning) การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Learning) และการจดัการ
เรียนการสอนโดยเนน้กระบวนการกลุ่ม (Group Process-Based Instruction) 

 4. ผลการศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
     ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 3 คน 

(รายละเอียดในภาคผนวก ก ) อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวนัท่ี 8-26 กันยายน 2556 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาท่ีมีต่อสภาพ
ปัญหาของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายเก่ียวกบั
พฤติกรรมสุขภาพ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ และความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สรุปไดด้งัน้ี 

     4.1 สภาพปัญหาของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ต่อไปน้ี 

“ในเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพ นกัเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์สูงมาก แต่
พฤติกรรมสุขภาพไม่ดี” 

(สัมภาษณ์อาจารย ์เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2556)   

“สุขภาพนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไม่ค่อย
ประกอบกิจกรรมทางกาย” 

(สัมภาษณ์อาจารย ์เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2556)   

“นกัเรียนไม่เห็นความส าคญัของการดูแลสุขภาพ” 
(สัมภาษณ์อาจารย ์เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2556) 
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 “ความเครียดจากการเรียนหนกัส่งผลต่อสุขภาพกายและจิต” 
(สัมภาษณ์อาจารย ์เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2556)   

 
  4.2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ต่อไปน้ี 

“ส่งเสริมให้ครบ 5 ดา้น (Holistic Health) ตอ้งให้ครบ ผลลพัธ์สุดทา้ยในการ
พฒันามนุษย์ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ ซ่ึงผลลัพธ์ดังกล่าวส่งผลต่อ         
จิตวญิญาณ และหากส่งเสริมจิตวญิญาณได ้จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเหมือนรากแกว้” 

(สัมภาษณ์อาจารย ์เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2556)   
“ความรู้  เจตคติ ทักษะ เ ก่ียวกับสุขภาพมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก 

(Performance)” 
(สัมภาษณ์อาจารย ์เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2556)   

 
  4.3 การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ต่อไปน้ี 

“การเรียนการสอนตอ้งมีความหลากหลายและเกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด ข้ึนอยู่กบั
เน้ือหา” 

(สัมภาษณ์อาจารย ์เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2556)   
“ความปลอดภยั การป้องกนั ระมดัระวงั การสอนการแปรงฟัน ตอ้งใชว้ิธีการสาธิต

และฝึกปฏิบติั การสอนเร่ืองสารเสพติด ตอ้งมีวิธีท่ีแตกต่างออกไป เช่น โครงงาน เน้นทกัษะชีวิติ 
ความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) อาจไม่ถูกต้อง เน้นกระบวนการคิด คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ คิดอยา่งสร้างสรรค ์คิดอยา่งเป็นระบบ” 

(สัมภาษณ์อาจารย ์เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2556)   
“ทกัษะท่ีเรียน อาจใชไ้ม่ไดใ้นชีวติประจ าวนั” 

(สัมภาษณ์อาจารย ์เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2556)   
“การวดั ความรู้ เจตคติ และทกัษะ แต่เนน้วดัทกัษะ นิยามตวัแปรให้ชดั 3 C ไดแ้ก่ 

Clarify, Choice และ Consider ตอ้งให้นักเรียนมีความเขา้ใจชัดเจนและคิด ให้น าเสนอวิธีคิด         
คิดวิเคราะห์ให้ได ้ให้นกัเรียนมีกระบวนการคิดออกมาให้ได ้จากนั้น ด าเนินตามกระบวนการ แลว้
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ติดตามผล โดยให้ความหมาย (Define) และใส่กิจกรรม (Intervention) เขา้ไป และเขียนบนัทึก 
(Diary) และตอ้งมีตวัเลือกใหเ้ลือก” 

(สัมภาษณ์อาจารย ์เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2556)   

  “กิจกรรมการเรียนการสอนควรเป็นแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-
based) มีค  าถามและใหไ้ปคน้หาต่อ” 

(สัมภาษณ์อาจารย ์เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2556)   
 

โดยสรุปผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสุขศึกษาและพลศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา
ของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเก่ียวกับ
พฤติกรรมสุขภาพว่า นกัเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์มีพฤติกรรมสุขภาพไม่ดี ไม่ค่อย
ประกอบกิจกรรมทางกาย ไม่เห็นความส าคญัของการดูแลสุขภาพ และมีความเครียดจากการเรียน
หนกัส่งผลต่อสุขภาพกายและจิต มีความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย วา่ ควรส่งเสริมให้
ครบ 5 ดา้น (Holistic Health) ตอ้งให้ครบ ผลลพัธ์สุดทา้ยในการพฒันามนุษย์ ไดแ้ก่ ร่างกาย จิตใจ 
สังคม อารมณ์ และจิตวญิญาณ ซ่ึงผลลพัธ์ดงักล่าวส่งผลต่อจิตวิญญาณ และหากส่งเสริมจิตวิญญาณ
ได ้จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการแสดงออก (Performance) และมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย วา่ การเรียนการสอนตอ้งมีความหลากหลายและเกิดการเรียนรู้ไดดี้
ท่ีสุด ต้องมีวิธี ท่ีแตกต่างออกไป เช่น โครงงาน เน้นทักษะชีวิติ เน้นกระบวนการคิด เช่น                
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ คิดอยา่งสร้างสรรค ์คิดอยา่งเป็นระบบ กิจกรรมการ
เรียนการสอนควรเป็นแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั (Problem-based) มีค  าถามและให้ไปคน้หาต่อ และ
ทกัษะท่ีเรียนตอ้งสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ในส่วนการวดั ความรู้ เจตคติ และทกัษะ แต่
เน้นวดัทกัษะ ตอ้งให้นกัเรียนมีความเขา้ใจชดัเจนและคิด ให้น าเสนอวิธีคิด คิดวิเคราะห์ให้ได ้ให้
นกัเรียนมีกระบวนการคิดออกมาให้ได ้จากนั้น ด าเนินตามกระบวนการ แลว้ติดตามผล โดยให้
ความหมาย (Define) และใส่กิจกรรม (Intervention) เขา้ไป และเขียนบนัทึก (Diary) 

 5. ผลการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้น
สุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) พบวา่  
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    5.1 แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอน 
      จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ  จอยซ์ เวลล์ และ       

คาลฮาวน์ (Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Model of 
Teaching) เร่ิมจากการเสนอภาพเห็นเหตุการณ์ในห้องเรียน (Scenario) โดยใชก้ารเล่าเร่ือง มีครูและ
นกัเรียนเป็นผูแ้สดงโดยจ าลองเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน เพื่อน าไปสู่รูปแบบการจดัการ
เรียนการสอน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบเชิงหลกัการและ
วตัถุประสงค์ องคป์ระกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน า
รูปแบบไปใช ้

    5.2 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
      การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
จ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พฤติกรรมสุขภาพ และนวตักรรมด้านสุขภาพ จากการศึกษาพบว่า          
มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ดงัน้ี 

     5.2.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มีหลกัการท่ีส าคญัวา่ ในการเรียนรู้ผูเ้รียนจะตอ้ง

เป็นผูก้ระท า (Active) และสร้างความรู้ จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
(Constructivism) ของ อนัเดอร์ฮิล (Underhill, 1991), แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld, 1995) และ 
ฟอสน็อต (Fosnot, 1996) สามารถสรุปเป็นแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง คือ 1. การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง (Construct) ความเขา้ใจในส่ิงท่ี
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 2. การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกบัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และ 3. การ
มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 

     5.2.2 แนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) 
การเรียนรู้ร่วมกนั เป็นวิธีจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้บทบาทไปท่ีผูเ้รียน โดยผูเ้รียนใน

กลุ่มจะเป็นผูจ้ดัการกนัเอง ทั้งการก าหนดบทบาทสมาชิก การตรวจสอบหนา้ท่ีรับผิดชอบ และ
ตรวจสอบการท างานกนัเองภายในกลุ่ม นอกจากน้ีภายในกลุ่มผูเ้รียนอาจจะสอนกนัเองภายในกลุ่ม 
ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนัของ ทินซ์แมนน์ และคนอ่ืนๆ 
(Tinzmann and other, 1990), อารีรักษ ์มีแจง้ (2547) และเนาวนิตย ์สงคราม (2553) สามารถสรุป
เป็นแนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนั คือ 1. มีการจดักลุ่มการท างานท่ีเกิดจากสมาชิกท่ีมีความสนใจใน
เร่ืองเดียวกนั ขนาดของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่ากนั 2) มีการแลกเปล่ียน แบ่งปันประสบการณ์ 
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และความรู้ท่ีตนมีกบัสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงผูส้อนมีส่วนร่วมในการสนทนาสนบัสนุนความรู้  (3) 
ลกัษณะงานเป็นงานท่ีตอ้งท าร่วมกนั สมาชิกในกลุ่มเห็นชอบและมีการวางแผนกิจกรรมร่วมกนัและ
ตรงกบัส่ิงท่ีตนสนใจ (4) ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการสภาพการเรียนรู้และคอย
ใหค้วามช่วยเหลือ และ (5) มีการประเมินผล โดยประเมินกลุ่ม และประเมินสมาชิกกลุ่ม 

5.2.3 แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem 
Solving Process) 

การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ (Creative Problem Solving : CPS) ไดมี้การวิจยั
และพฒันามากกวา่ 50 ปี เพื่อท่ีจะน ามาพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงจาก
การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีพฒันาโดย นอลเลอร์, ปาร์น และ ไบออนดิ 
(Noller, Parnes and Biondi) ท่ีเรียกวา่ “Osborn-Parnes Five-Stage CPS Model (v2.2)” (Noller, 
Parnes and Biondi, 1976 อา้งใน Isaksen and Treffinger,  2004: 70-73) มีกระบวนการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคเ์ป็น 5 ขั้นตอน คือ  ขั้นท่ี 1 การคน้หาความจริง (Fact Finding) ขั้นท่ี 2 การคน้หา
ปัญหา (Problem Finding) ขั้นท่ี 3 การคน้หาแนวคิด (Idea Finding) ขั้นท่ี 4 การคน้หาค าตอบ 
(Solution Finding) และขั้นท่ี 5 การคน้หาการยอมรับ (Acceptance Finding) 

5.2.4 แนวคิดกระบวนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
การจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและการจดัการเรียนรู้พลศึกษานั้น มีความแตกต่างกนั

โดยธรรมชาติของวิชา ดงันั้นในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ จึงตอ้งมีความแตกต่างกนัอยู่บา้ง 
แต่ก็มีจุดหมายปลายทางร่วมกนั คือ การมีสุขภาพดีของผูเ้รียน จากการศึกษากระบวนการท่ีใช้ใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาของ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ และคณะ (2547) และ    
สุชาติ โสมประยรู และ เอมอชัฌา วฒันบุรานนท ์(2553) สามารถสรุปเป็นขั้นตอนหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้สุขศึกษาไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นท่ี 2 ขั้นสอนและกิจกรรม และ
ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป และจากการศึกษากระบวนการเรียนการสอนพลศึกษาของ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ 
และคณะ (2547) และ วรศกัด์ิ เพียรชอบ (2548) สามารถสรุปเป็นขั้นตอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ 
พลศึกษาไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมหรือขั้นน า ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน ขั้นท่ี 3 ขั้นฝึกหรือขั้น
ฝึกหดั ขั้นท่ี 4 ขั้นใชห้รือขั้นน าไปใช ้และขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปและสุขปฏิบติั 

จากการศึกษาทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) แนวคิดการ
เรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) แนวคิดกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์(Creative 
Problem Solving Process) และแนวคิดกระบวนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ทั้งหมด
ขา้งตน้ สามารถสังเคราะห์เป็นกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
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การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางดา้นวทิยาศาสตร์  ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การร่วมกนัคน้หาปัญหา (Collaborative Problem Finding) เป็นขั้นท่ี
ผูส้อนน าเสนอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีทา้ทาย เพื่อให้ผูเ้รียนได้มีการจดักลุ่มของ
สมาชิกท่ีมีความสนใจในปัญหาเดียวกนัร่วมกนัสร้างความเขา้ใจในประเด็นปัญหาท่ีเลือก และ
วเิคราะห์เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา น าไปสู่การเลือกปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด 

ขั้นท่ี 2 การร่วมกนัคน้หาแนวคิด (Collaborative Idea Finding) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียน
ร่วมกนัคิดวิธีการแก้ปัญหา โดยพยายามคิดให้ได้ทางเลือกท่ีแปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิมและ
หลากหลาย พร้อมเสนอขอ้ดีและขอ้เสียของวธีิการแกปั้ญหาแต่ละวิธีการ และเลือกวิธีการแกปั้ญหา
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดพร้อมระบุเหตุผลในการเลือก 

ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรม (Collaborative Innovation Building) เป็น
ขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนการสร้างนวตักรรมของกลุ่มเพื่อสร้างนวตักรรมตามท่ีกลุ่มมีขอ้ตกลงกนั 

ขั้นท่ี 4 การร่วมกนัสร้างการยอมรับ (Collaborative Acceptance Building) เป็น
ขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกนัน าเสนอนวตักรรมของกลุ่ม โดยคิดวิธีการน าเสนอท่ีเหมาะสมและน าเสนออยา่ง
เป็นระบบน่าเช่ือถือ และร่วมกันประเมินนวตักรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน เพื่อสร้างการ
ยอมรับนวตักรรมและน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

 5.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ  
    จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพของ เฉลิมพล ตันสกุล (2541), 

ดวงใจ รัตนธัญญา (2545) และสุชาติ โสมประยูร และ เอมอชัฌา วฒันบุรานนท์ (2553) สามารถ
สรุปไดว้า่ พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบติัของบุคคลเก่ียวกบัสุขภาพ โดยอาศยัความรู้ เจตคติ 
และการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั เพื่อใหมี้สุขภาพดี 

 5.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรมดา้นสุขภาพ  
    จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (2552) และอนามยั เทศกะทึก (2555) สรุปได้ว่า สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั
อย่างสมดุล และจากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2543), อรนุช 
ลิมตศิริ (2546), ฮิวช์ (Hughes, 2004), กิดานนัท์ มลิทอง (2548), ทิศนา แขมมณี (2553) และ
เนาวนิตย ์สงคราม (2556) สามารถสรุปไดว้า่ นวตักรรม หมายถึง แนวทาง/แนวคิด/เคร่ืองมือท่ียงัไม่
เคยมีใชม้าก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหท้นัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 



161 
 

โดยสรุปจากแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพและนวตักรรม ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้สรุปไดว้า่ 
นวตักรรมด้านสุขภาพ หมายถึง แนวทาง/แนวคิด/เคร่ืองมือท่ียงัไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการ
พฒันาดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ทนัสมยัและใช้ได้ผลดียิ่งข้ึน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
เก่ียวกบัสุขภาพ 
 สรุปจากศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษาตามหลกัสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 และแผนปฏิบติังาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การศึกษาวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
และการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ พบว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีนโยบายจัด
การศึกษาเพื่อบ่มเพาะและหล่อหลอมคุณลักษณะของนักเรียนให้มีความเป็นผูน้ า มีความคิด
สร้างสรรค ์มีคุณลกัษณะของนกัวจิยั นกัพฒันา นกัประดิษฐ์คิดคน้ น าความรู้ศาสตร์ต่างๆ ไปบูรณา
การเพื่อท าความเข้าใจสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาโดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ด้วยการน า
กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning ) หรือการเรียนรู้แบบ          
สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) มาจดักระบวนการเรียนรู้ในรายวชิาต่างๆ ให้มากกวา่ 9 
รายวิชาต่อปี ซ่ึงรวมถึงรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษาของหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศกัราช 2556 และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  
มีความคิดเห็นวา่ นกัเรียนมีความสามารถทางวทิยาศาสตร์มีพฤติกรรมสุขภาพไม่ดี ไม่ค่อยประกอบ
กิจกรรมทางกาย ไม่เห็นความส าคญัของการดูแลสุขภาพ และมีความเครียดจากการเรียนหนกัส่งผล
ต่อสุขภาพกายและจิต และเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย วา่ ควรส่งเสริมให้ครบ 5 ดา้น 
(Holistic Health) ตอ้งให้ครบ ไดแ้ก่ ร่างกาย จิตใน สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ ซ่ึงหากส่งเสริม
จิตวิญญาณได ้จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการแสดงออก (Performance) และมีความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย วา่ การเรียนการสอนตอ้งมีความหลากหลาย มีวิธีท่ี
แตกต่างออกไป เน้นทักษะชีวิติ เน้นกระบวนการคิด เช่น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอยา่งเป็นระบบ มีกิจกรรมการเรียนการสอนควรเป็นแบบใช้
ปัญหาเป็นหลกั (Problem-based) มีค  าถามและให้ไปคน้หาต่อ และทกัษะท่ีเรียนตอ้งสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ในส่วนการวดั ควรใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจชดัเจนและคิด ให้น าเสนอวิธี
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คิด คิดวิเคราะห์ให้ได ้ให้นกัเรียนมีกระบวนการคิดออกมาให้ได ้จากนั้น ด าเนินตามกระบวนการ 
แลว้ติดตามผล โดยให้ความหมาย (Define) และใส่กิจกรรม (Intervention) เขา้ไป และเขียนบนัทึก 
(Diary) และจากผลการส ารวจวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนวิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถจ าแนกวิธีการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนส่วนใหญ่ได ้3 แบบ คือ แบบหลีกเล่ียง (Avoidant)  แบบร่วมมือ (Collaborative) 
และแบบพึ่งพา (Dependent)  ซ่ึงทั้ง 3 แบบ ผูส้อนควรจดัการเรียนการสอนตามหลกัการจดัการเรียน
การสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student – Centered Instruction) และจากการศึกษารูปแบบ
การเรียนการสอน พบวา่ รูปแบบการจดัการเรียนการสอน จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 
3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์  องค์ประกอบเชิงกระบวนการ     
การเรียนการสอน และองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ และจากการศึกษาทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) 
แนวคิดกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Process) และแนวคิด
กระบวนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา สามารถสรุปเป็นกระบวนการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การร่วมกนัคน้หาปัญหา (Collaborative Problem Finding) ขั้นท่ี 
2 การร่วมกนัคน้หาแนวคิด (Collaborative Idea Finding)  ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรม 
(Collaborative Innovation Building) และขั้นท่ี 4 การร่วมกนัสร้างการยอมรับ (Collaborative 
Acceptance Building) และจากศึกษากระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์ (Creative Problem 
Solving : CPS) พบวา่ ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ        
1. การคน้หาความจริง (Fact Finding) 2. การคน้หาปัญหา (Problem Finding) 3. การคน้หาแนวคิด 
(Idea Finding) 4. การคน้หาค าตอบ (Solution Finding) และ 5. การคน้หาการยอมรับ (Acceptance 
Finding) และจากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง 
การปฏิบติัของบุคคลเก่ียวกบัสุขภาพ โดยอาศยัความรู้ เจตคติ และการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
เพื่อให้มีสุขภาพดี และจากแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพและนวตักรรม พบว่า นวตักรรมดา้นสุขภาพ 
หมายถึง แนวทาง/แนวคิด/เคร่ืองมือท่ียงัไม่เคยมีใชม้าก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดิม
ท่ีมีอยูแ่ลว้ใหท้นัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาเก่ียวกบัสุขภาพ 

 จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 ท าให้ทราบขอ้มูลเพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ในขั้นตอนท่ี 2 ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development :     D, D) 

 ผูว้ิจยัได้น าข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 มาพฒันาร่างรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงตรวจสอบหาคุณภาพ เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้ง 
แลว้น าไปศึกษาน าร่อง (Pilot Study) ทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง 
เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได ้ก่อนน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผลสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนทีม่ีความสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตร์  

    ผูว้ิจยัได้น าองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ์ เวลล ์
และ คาลฮาวน์ (Joyce, Weil and Calhoun, 2009) มีองค์ประกอบส าคญั 3 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบท่ี 1 องค์ประกอบเชิงหลักการและวตัถุประสงค์ ประกอบด้วย หลักการและ
วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน  องคป์ระกอบท่ี 2 องค์ประกอบเชิงกระบวนการการ
เรียนการสอน และองคป์ระกอบท่ี 3 องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบดว้ย 
ปัจจยัเอ้ือต่อการเรียนรู้และปัจจยัสนบัสนุน มาพฒันาร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 

องค์ประกอบที ่1 องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ 
 จากการศึกษาทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) แนวคิดการเรียนรู้
ร่วมกนั (Collaborative Learning) และแนวคิดกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative 
Problem Solving Process) สามารถพฒันาเป็นหลกัการและวตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางดา้นวทิยาศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

1. หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน คือ การเรียนรู้ในลกัษณะท่ีให้ผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Construction of Knowledge) จากการมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ทาง
สังคม โดยใช้เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีทา้ทายก่อน เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้การจดักลุ่ม
ของสมาชิกท่ีมีความสนใจในปัญหาเดียวกนั และร่วมกนัคน้หาปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด จนกระทัง่ได้
คน้พบวิธีการแก้ปัญหาท่ีแปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิมและหลากหลาย ซ่ึงเกิดจากการแบ่งปัน 
(Sharing) ประสบการณ์และความรู้ท่ีตนมีกบัสมาชิกในกลุ่ม น าไปสู่การวางแผนและการสร้าง
นวตักรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานั้น และร่วมกนัประเมินนวตักรรม เป็นการสร้างการยอมรับ
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นวตักรรมท่ีไดเ้พื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัต่อไป โดยผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในสภาพการเรียนรู้และคอยใหค้วามช่วยเหลือ 

2. วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้
และความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ และพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์จนน าไปสู่การสร้างนวตักรรมเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาสุขภาพ 

องค์ประกอบที ่2 องค์ประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน 
 จากการศึกษาทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) แนวคิดการเรียนรู้
ร่วมกนั (Collaborative Learning) แนวคิดกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Problem 
Solving Process) และแนวคิดกระบวนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา สามารถสรุปเป็น
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์ หรือท่ี
เรียกวา่ “4CO-PAC Model” ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอนหลกัจะมีขั้นตอนยอ่ยๆ 
ซ่ึงเป็นกระบวนการด าเนินการ 3 ขั้นท่ีเรียกวา่ “PAC” ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมการ (Preparation : P) ขั้น
ปฏิบติั (Action : A) และขั้นสรุป (Conclusion : C) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1 การร่วมกันค้นหาปัญหา (Collaborative Problem Finding) เป็นขั้นท่ีผูส้อน
น าเสนอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีทา้ทาย เพื่อให้ผูเ้รียนได้มีการจดักลุ่มของสมาชิกท่ี
มีความสนใจในปัญหาเดียวกนั และร่วมกนัวิเคราะห์สาเหตุปัญหาท่ีเกิดข้ึน จดัล าดบัความส าคญั 
จ าแนกปัญหาใหญ่ ปัญหายอ่ย เลือกปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ขพร้อมระบุเหตุผล ประกอบดว้ย
ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

1. เตรียมเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีทา้ทาย (P) 
2. น าเสนอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีทา้ทาย เพื่อให้ผูเ้รียนคิด

และจดักลุ่มของสมาชิกท่ีมีความสนใจในปัญหาเดียวกนั และร่วมกนัวเิคราะห์สาเหตุปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
จดัล าดบัความส าคญั จ าแนกปัญหาใหญ่ ปัญหายอ่ย (A) 

3. ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเลือกปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ขพร้อม
ระบุเหตุผลในการเลือก (C) 
 ขั้นที่ 2 การร่วมกันค้นหาแนวคิด (Collaborative Idea Finding) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียน
ร่วมกนัน าเสนอวิธีการในการแกปั้ญหาท่ีมีความหลากหลาย แปลกใหม่และเป็นไปไดใ้ห้มากท่ีสุด 
อย่างอิสระ โดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมหรือถูกผิด และบอกขอ้ดีและขอ้เสียของวิธีการ
แก้ปัญหาแต่ละวิธี และเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดพร้อมระบุเหตุผลในการเลือก 
ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
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1. ร่วมกนัสร้างความเขา้ใจในประเด็นปัญหาท่ีเลือก (P) 
2. ร่วมกันน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาท่ีแปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิมและ

หลากหลาย อย่างอิสระ โดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมหรือถูกผิด และบอกขอ้ดีและขอ้เสีย
ของวธีิการแกปั้ญหาแต่ละวธีิ (A) 

3. ร่วมกนัวเิคราะห์และเลือกวธีิการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด พร้อมระบุเหตุผล
ในการเลือก (C) 
 ขั้นที่ 3 การร่วมกันสร้างนวัตกรรม (Collaborative Innovation Building) เป็นขั้นท่ี
ผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนการสร้างนวตักรรมของกลุ่มเพื่อสร้างนวตักรรมตามท่ีกลุ่มมีขอ้ตกลงกนั 
ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

1. ร่วมกนัวางแผนสร้างนวตักรรมเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา (P) 
2. ร่วมกนัสร้างนวตักรรมเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา (A) 
3. ร่วมกนัสรุปผลการสร้างนวตักรรมของกลุ่ม (C) 

 ขั้นที่ 4 การร่วมกันสร้างการยอมรับ (Collaborative Acceptance Building) เป็นขั้นท่ี
ผูเ้รียนร่วมกนัน าเสนอนวตักรรมของกลุ่ม โดยคิดวิธีการน าเสนอท่ีเหมาะสมและน าเสนออยา่งเป็น
ระบบน่าเช่ือถือ และร่วมกนัประเมินนวตักรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน เพื่อสร้างการยอมรับ
นวตักรรมและน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

1. ร่วมกนัเตรียมการน าเสนอและการประเมินนวตักรรม (P) 
2. ร่วมกนัน าเสนอและประเมินนวตักรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน (A) 
3. ร่วมกนัสรุปผลการยอมรับนวตักรรม เพื่อประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั (C) 

 องค์ประกอบที ่3 องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ 
1. ปัจจัยเอือ้ต่อการเรียนรู้ เป็นสมรรถนะท่ีผูเ้รียนตอ้งมีและไดรั้บการพฒันาตลอด

กระบวนการ เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น ความกลา้ในการตดัสินใจ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ความกลา้ในการแสดงออก 
ความกระตือรือร้นในการเรียน และความสามารถในการแกปั้ญหา 

2. ปัจจัยสนับสนุน 
2.1 การจดักลุ่มผูเ้รียน ควรจดัเป็นกลุ่มยอ่ย ขนาดจ านวน 4-5 คน 
2.2 การยดืหยุน่เวลาในการจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม 
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2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวทิยาศาสตร์ 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้น
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 2 คน ดา้นการสอนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์จ านวน 2 
คน และด้านการวดัและประเมินผล จ านวน 1 คน (รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ก) ประเมิน
ความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ท่ี
พฒันาข้ึน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 3 องคป์ระกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 องคป์ระกอบเชิง
หลกัการและวตัถุประสงค์ ประกอบดว้ย หลกัการและวตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน  
องค์ประกอบที ่2 องคป์ระกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 
1 การร่วมกนัคน้หาปัญหา ขั้นท่ี 2 การร่วมกนัคน้หาแนวคิด ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรม และ
ขั้นท่ี 4 การร่วมกนัสร้างการยอมรับ และองค์ประกอบที่ 3 องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบ
ไปใช ้ประกอบดว้ย  ปัจจยัเอ้ือต่อการเรียนรู้และปัจจยัสนบัสนุน ซ่ึงการประเมินมีลกัษณะเป็นมาตร
ส่วนประเมินค่า 5 ระดบั และพิจารณาค่าความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกองค์ประกอบ   
(X  = 4.60, S.D. = 0.89 - X  =  4.80, S.D. = 0.45) (รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ค) 

3. ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนที่มี
ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์ 

ผูว้ิจยัได้น ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
ท่ีผ่านการตรวจสอบความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ และปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไป
ตรวจสอบความเป็นไปไดรู้ปแบบการเรียนสอน โดยการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) กบันกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หอ้ง 6 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 24 
คน ซ่ึงมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่าง ท าการศึกษาน าร่อง 5 ระยะๆ ละ 2 สัปดาห์ รวม 10 
สัปดาห์ โดยจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและท าการประเมินโดยใช้
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
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สร้างสรรคด์ว้ยแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ประเมินนวตักรรมดา้น
สุขภาพดว้ยแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ และประเมินพฤติกรรมสุขภาพดว้ยแบบประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ มีผลการประเมินตามตารางท่ี 18-20 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 18  ผลการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนกลุ่มศึกษาน าร่อง โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 
 

ความสามารถ
ในการ

แก้ปัญหา
อย่าง

สร้างสรรค์ 

คะแนน 
เต็ม 

ระหว่างการเรียนการสอน 
ภาพรวม ระยะท่ี 1 

คาบเรียนท่ี 1-2 
ระยะท่ี 2 

คาบเรียนท่ี 3-4 
ระยะท่ี 3 

คาบเรียนท่ี 5-6 
ระยะท่ี 4 

คาบเรียนท่ี 7-8 
ระยะท่ี 5 

คาบเรียนท่ี 9-10 

X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % 
อนั
ดบั 

ดา้นการ
คน้หาความ
จริง 

5 2.25 0.61 45.00 2.13 0.68 42.50 2.58 0.93 51.67 2.67 1.01 53.33 2.54 0.78 50.83 2.43 0.75 48.67 5 

ดา้นการ
คน้หาปัญหา 

10 6.79 1.02 67.92 6.92 1.25 69.17 6.88 1.08 68.75 7.25 1.03 72.50 7.00 1.10 70.00 6.97 2.63 69.67 1 

ดา้นการ
คน้หาแนวคิด 

5 2.04 0.81 40.83 2.33 0.64 46.67 2.63 0.82 52.50 2.71 1.00 54.17 2.54 1.10 50.83 2.45 0.74 49.00 4 

ดา้นการ
คน้หาค าตอบ 

10 4.92 0.93 49.17 5.75 1.19 57.50 6.08 1.06 60.83 6.00 1.32 60.00 6.29 1.30 62.92 5.81 2.10 58.08 3 

ดา้นการ
คน้หาการ
ยอมรับ 

5 2.83 0.64 56.67 3.58 0.78 71.67 3.08 0.50 61.67 3.08 0.78 61.67 4.04 0.62 80.83 3.33 1.19 66.50 2 

โดยรวม 5 
ด้าน 

35 18.83 2.30 53.81 20.71 3.28 59.17 21.25 2.92 60.71 21.71 3.65 62.02 22.42 3.74 64.05 20.98 1.36 59.95  

ระดบั ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ด ี ด ี ปานกลาง  
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จากตารางท่ี 18  พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียนกลุ่ม
ศึกษาน าร่องท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 4CO-PAC  Model โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.95 และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน นักเรียนมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคด์า้นการคน้หาปัญหา เป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 69.67  รองลงมาดา้น
การคน้หาการยอมรับ คิดเป็นร้อยละ  66.50 และดา้นการคน้หาความจริง เป็นอนัดบัสุดทา้ย คิดเป็น
ร้อยละ 48.67 

เม่ือพิจารณาความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์โดยภาพรวมของนกัเรียนกลุ่ม
ศึกษาน าร่อง มีพฒันาการข้ึนในช่วงเวลาระหวา่งเรียนจากระดบัปานกลางเป็นระดบัดี โดยท่ีระยะท่ี 
1-3 อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.81, 59.71, และ 60.71 ตามล าดบั  และระยะท่ี 4-5 อยูใ่น
ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 62.02 และ 64.05 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 19  ผลการประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนกลุ่มศึกษาน าร่องเป็นรายกลุ่ม โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 
 

องค์ประกอบของนวัตกรรมด้าน
สุขภาพ 

กลุ่ม 
คะแนน 
เต็ม 

ระหว่างการเรียนการสอน 
ภาพรวม ระยะท่ี 1 

คาบเรียนท่ี 1-2 
ระยะท่ี 2 

คาบเรียนท่ี 3-4 
ระยะท่ี 3 

คาบเรียนท่ี 5-6 
ระยะท่ี 4 

คาบเรียนท่ี 7-8 
ระยะท่ี 5 

คาบเรียนท่ี 9-10 

X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % 
อนั 
ดบั 

ดา้นกระบวนการ พฒันานวตักรรม 6 36 28.11 2.90 78.08 29.33 1.63 81.47 28.78 2.78 79.94 30.33 1.17 84.25 31.33 2.35 87.03 29.58 1.27 82.16 2 

ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของ
นวตักรรม 6 36 29.56 2.59 82.11 30.44 2.59 84.56 30.89 1.61 85.81 31.44 2.25 87.33 33.67 1.38 93.53 31.20 1.54 86.67 1 

ดา้นความเป็นนวตักรรม 6 27 20.50 1.22 75.93 22.00 2.45 81.48 22.50 1.64 83.33 21.50 3.51 79.63 23.83 2.23 88.26 22.07 1.23 81.73 3 

โดยรวม 3 ด้าน 
6 99 78.17 5.61 78.96 81.78 4.51 82.61 82.17 4.61 83.00 83.28 5.38 84.12 88.83 3.49 89.73 82.85 3.86 83.68  

ระดบั ด ี ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม ดเียีย่ม  

 
      170  
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จากตารางท่ี 19 พบวา่ นวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนกลุ่มศึกษาน าร่องเป็นรายกลุ่มท่ี
เรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม คิดเป็นร้อย
ละ 83.68 และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้านนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนมีองค์ประกอบด้าน
คุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม เป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 86.67 รองลงมาด้าน
กระบวนการพฒันานวตักรรม คิดเป็นร้อยละ 82.16 และดา้นความเป็นนวตักรรม เป็นอนัดบัสุดทา้ย 
คิดเป็นร้อยละ 81.73 

เม่ือพิจารณานวตักรรมดา้นสุขภาพ โดยภาพรวมของนกัเรียนกลุ่มศึกษาน าร่องเป็นรายกลุ่ม 
มีพฒันาการข้ึนในช่วงเวลาระหว่างเรียนจากระดบัดีเป็นระดบัดีเยี่ยม โดยท่ีระยะท่ี 1 อยูใ่นระดบัดี 
คิดเป็นร้อยละ 78.96 และระยะท่ี 2-5 อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 82.61, 83.00, 84.12 และ 
89.73 ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 20 ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนกลุ่มศึกษาน าร่อง 
 

 
นักเรียน 
(คน) 

คะแนน 
เต็ม 

ระหว่างการเรียนการสอน 
ภาพรวม ระยะท่ี 1 

คาบเรียนท่ี 1-2 
ระยะท่ี 2 

คาบเรียนท่ี 3-4 
ระยะท่ี 3 

คาบเรียนท่ี 5-6 
ระยะท่ี 4 

คาบเรียนท่ี 7-8 
ระยะท่ี 5 

คาบเรียนท่ี 9-10 

X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั 

พฤติกรรม 
สุขภาพ 

24 60 45.38 4.64 ดมีาก 38.96 8.46 
ค่อน 
ข้างด ี

50.21 4.43 ดเียีย่ม 38.71 7.62 
ค่อน 
ข้างด ี

51.71 2.90 ดเียีย่ม 44.99 6.09 ดมีาก 

 
จากตารางท่ี 20  พบวา่ พฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนกลุ่มศึกษาน าร่องท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั     

ดีมาก (X  = 44.99, S.D. = 6.09) 
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ผลการศึกษาน าร่องทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้าน
วทิยาศาสตร์ สรุปผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนกลุ่ม
ศึกษาน าร่อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.95 และเม่ือพิจารณา
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยภาพรวมของนักเรียนกลุ่มศึกษาน าร่อง               
มีพฒันาการข้ึนในช่วงเวลาระหวา่งเรียนจากระดบัปานกลางเป็นระดบัดี 

2. ผลการประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนกลุ่มศึกษาน าร่องเป็นรายกลุ่ม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 83.68 และเม่ือพิจารณานวตักรรมด้านสุขภาพ       
โดยภาพรวมของนกัเรียนกลุ่มศึกษาน าร่องเป็นรายกลุ่ม มีพฒันาการข้ึนในช่วงเวลาระหวา่งเรียนจาก
ระดบัดีเป็นระดบัดีเยีย่ม 

3. ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนกลุ่มศึกษาน าร่อง โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัดีมาก (X  = 44.99, S.D. = 6.09) 

ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้รูปแบบการเรียนสอน โดยการศึกษาน าร่อง
ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
นวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์ พบวา่ รูปแบบการ
เรียนการสอนสามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดบัดี และความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมดา้นสุขภาพ มีพฒันาการข้ึนในช่วงเวลาระหวา่งเรียน 
 

ผลการพฒันาได้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
มีรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 14 
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ภาพท่ี 14  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
                  เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้จริง 
(Implementation : I) 

ผู้วิจัยได้น า รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ไดพ้ฒันาจากขั้นตอนท่ี 2 ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา เพื่อศึกษาพฒันาการของความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมดา้นสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และความคิดเห็นท่ีมี
ต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์         
เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างข้ึน 
ในช่วงระหวา่งการเรียนการสอน ซ่ึงผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน สรุปไดด้งัน้ี 

 1. ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียน ในช่วงระหวา่งการเรียน
การสอน โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

     1.1 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาพฒันาการของความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง
นกัเรียน โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ ดว้ยแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามช่วงระหวา่งการ
เรียนการสอน 5 ระยะ ผลปรากฏดงัในตารางท่ี 21 
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ตารางท่ี 21 ผลการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียน โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 
 

ความสามารถ
ในการ

แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

คะแนน 
เตม็ 

ระหว่างการเรียนการสอน 
ภาพรวม ระยะท่ี 1 

คาบเรียนท่ี 1-2 
ระยะท่ี 2 

คาบเรียนท่ี 3-4 
ระยะท่ี 3 

คาบเรียนท่ี 5-6 
ระยะท่ี 4 

คาบเรียนท่ี 7-8 
ระยะท่ี 5 

คาบเรียนท่ี 9-10 

X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % 
อนั
ดบั 

ดา้นการคน้หา
ความจริง 5 2.17 0.70 43.33 1.96 0.62 39.17 2.04 0.55 40.83 3.96 1.04 79.20 4.13 0.85 82.50 2.85 0.97 57.00 3 

ดา้นการคน้หา
ปัญหา 10 6.67 1.69 66.67 6.50 1.25 65.00 6.92 0.97 69.17 8.38 0.65 83.80 8.25 0.53 82.50 7.34 2.80 73.42 1 

ดา้นการคน้หา
แนวคิด 5 2.38 1.01 47.50 2.33 1.24 46.67 2.08 0.78 41.67 2.88 1.03 57.60 3.33 0.56 66.67 2.60 0.73 52.00 5 

ดา้นการคน้หา
ค าตอบ 10 4.92 0.97 49.17 5.17 1.01 51.67 5.29 0.91 52.92 6.29 1.23 62.90 6.00 1.29 60.00 5.53 2.02 55.33 4 

ดา้นการคน้หา
การยอมรับ 5 2.67 0.92 53.33 2.79 0.72 55.83 3.21 0.66 64.17 3.67 0.70 73.40 3.83 0.38 76.67 3.23 1.12 64.67 2 

โดยรวม 5 
ด้าน 

35 18.79 3.49 53.69 18.75 3.03 53.57 19.25 2.98 55.83 25.17 3.21 71.91 25.54 2.02 72.98 21.56 3.48 61.60  

ระดบั ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ด ี ด ี ด ี  
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 จากตารางท่ี 21 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ี
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4CO-PAC  Model โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 
61.60 และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ดา้น
การคน้หาปัญหา เป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 73.42 รองลงมาดา้นการคน้หาการยอมรับ คิดเป็นร้อย
ละ 64.67 และดา้นการคน้หาแนวคิด เป็นอนัดบัสุดทา้ย คิดเป็นร้อยละ 52.00 

เม่ือพิจารณาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยภาพรวมของนักเรียน         
มีพฒันาการข้ึนในช่วงเวลาระหว่างเรียนจากระดบัปานกลางเป็นระดบัดี โดยท่ีระยะท่ี 1-3 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.69, 53.57 และ 53.83 ตามล าดบั และระยะท่ี 4-5 อยูใ่นระดบัดี  
คิดเป็นร้อยละ71.91 และ 72.95ตามล าดบั ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยั 

จากผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเ รียน               
โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น ตามช่วงระหวา่งการเรียนการสอน 5 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 คาบ
เรียนท่ี 1-2, ระยะท่ี 2 คาบเรียนท่ี 3-4, ระยะท่ี 3 คาบเรียนท่ี 5-6, ระยะท่ี 4 คาบเรียนท่ี 7-8 และระยะ
ท่ี 5 คาบเรียนท่ี 9-10 โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ผูว้จิยัน ามาเปรียบเทียบดงัภาพท่ี  15 
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ภาพท่ี 15 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียน 
ตามช่วงระหวา่งการเรียนการสอน 

 

 
 

    1.2 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาพฒันาการของความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง
นักเรียน โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน จากการสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์จากผูป้ระเมิน 5 คน คือ ตนเอง สมาชิกกลุ่ม (3 คน) และผูส้อน ดว้ยแบบ
สังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ตามช่วงระหวา่งการเรียนการสอน 
5 ระยะ ผลปรากฏดงัในตารางท่ี 22 
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ตารางท่ี 22 ผลการสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียน โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 
 

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

คะแนน 
เตม็ 

ระหว่างการเรียนการสอน 
ภาพรวม ระยะท่ี 1 

คาบเรียนท่ี 1-2 
ระยะท่ี 2 

คาบเรียนท่ี 3-4 
ระยะท่ี 3 

คาบเรียนท่ี 5-6 
ระยะท่ี 4 

คาบเรียนท่ี 7-8 
ระยะท่ี 5 

คาบเรียนท่ี 9-10 

X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % อนัดบั 

ดา้นการคน้หาความ
จริง 3 2.48 0.61 82.67 2.52 0.59 84.00 2.62 0.51 87.33 2.78 0.48 92.67 2.83 0.40 94.33 2.64 0.16 88.00 1 

ดา้นการคน้หาปัญหา 3 2.46 0.65 82.00 2.58 0.59 86.00 2.71 0.49 90.33 2.66 0.53 88.67 2.74 0.46 91.33 2.63 0.11 87.67 2 

ดา้นการคน้หาแนวคิด 3 2.44 0.67 81.33 2.39 0.64 79.67 2.62 0.61 87.33 2.66 0.53 88.67 2.73 0.46 91.00 2.57 0.15 85.67 5 

ดา้นการคน้หาค าตอบ 3 2.45 0.67 81.67 2.51 0.62 83.67 2.66 0.49 88.67 2.70 0.51 90.00 2.79 0.43 93.00 2.62 0.14 87.33 3 

ดา้นการคน้หาการ
ยอมรับ 3 2.40 0.76 80.00 2.59 0.53 86.33 2.73 0.44 91.00 2.64 0.53 88.00 2.75 0.45 91.67 2.62 0.14 87.33 3 

โดยรวม 5 ด้าน 
15 12.23 1.29 81.53 12.58 1.18 83.87 13.33 1.50 88.87 13.43 1.35 89.53 13.85 1.22 92.33 13.09 0.66 87.27  

ระดบั ด ี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก  
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จากตารางท่ี 22  พบวา่ ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีเรียน
โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 4CO-PAC  Model จากการสังเกตพฤติกรรม โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 87.27 และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน นักเรียนมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคด์า้นการคน้หาความจริง เป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 88.00  รองลงมาดา้น
การคน้หาปัญหา คิดเป็นร้อยละ 87.67 และดา้นการคน้หาแนวคิด เป็นอนัดบัสุดทา้ย คิดเป็นร้อยละ 
85.67 

เม่ือพิจารณาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยภาพรวมของนักเรียน     
จากการสังเกตพฤติกรรม มีพฒันาการข้ึนในช่วงเวลาระหวา่งเรียนจากระดบัดีเป็นระดบัดีมาก โดยท่ี
ระยะท่ี 1 อยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 81.53 และระยะท่ี 2-5 อยูใ่นระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.87, 
88.87, 89.53 และ 92.33 ตามล าดบั 

จากผลการสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียน 
โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น ตามช่วงระหวา่งการเรียนการสอน 5 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 คาบ
เรียนท่ี 1-2, ระยะท่ี 2 คาบเรียนท่ี 3-4, ระยะท่ี 3 คาบเรียนท่ี 5-6, ระยะท่ี 4 คาบเรียนท่ี 7-8 และระยะ
ท่ี 5 คาบเรียนท่ี 9-10 โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ผูว้จิยัน ามาเปรียบเทียบดงัภาพท่ี 16 
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ภาพท่ี 16  เปรียบเทียบผลการสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์อง
นกัเรียนตามช่วงระหวา่งการเรียนการสอน 

 

 
 

    1.3 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียน โดย
ภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการวิเคราะห์แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) 
ของนกัเรียน ตามช่วงระหวา่งการเรียนการสอน สรุปไดด้งัในตารางท่ี 23 
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ตารางท่ี 23 สรุปความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียน โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการวเิคราะห์แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้  
                  (Journal Writing) ของนกัเรียน 
 

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

ข้อความจากแบบบนัทกึการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ ภาพรวม 

ดา้นการคน้หาความ
จริง 

1. ร่วมคิดวเิคราะห์และอภิปราย 
2. ฝึกวธีิแกปั้ญหา สาเหตุของปัญหา โดยเรียงล าดบัความส าคญัของปัญหา 
3. พยายามคิดสาเหตุของปัญหาและวธีิการแกปั้ญหา 
4. เกิดกระบวนการคิดแกปั้ญหา โดยวเิคราะห์สาเหตุ เพ่ือแกปั้ญหาตรงจุด ถูกวธีิ 

มีการคิดวเิคราะห์และอภิปรายสาเหตุ
ของปัญหา 

มีความคิดวเิคราะห์และอภิปราย 
สาเหตุของปัญหา จดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหา น าไปสู่
การคิดวธีิการแกปั้ญหาท่ีมีความ
หลากหลายและแปลกใหม่จน
สามารถคน้พบแนวทางในการ
แกปั้ญหา และน าเสนอวธีิการ
แกปั้ญหาและรับฟังขอ้เสนอแนะ
จากผูอ่ื้น 

ดา้นการคน้หาปัญหา ฝึกวธีิแกปั้ญหา สาเหตุของปัญหา โดยเรียงล าดบัความส าคญัของปัญหา มีการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
ดา้นการคน้หาแนวคิด 1. มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์

2. พยายามคิดสาเหตุของปัญหาและวธีิการแกปั้ญหา 
3. ฟังความคิดสร้างสรรคข์องเพื่อน 
4. ไดใ้ชค้วามคิดในการแกปั้ญหา 
5. ฝึกวธีิแกปั้ญหา สาเหตุของปัญหา โดยเรียงล าดบัความส าคญัของปัญหา 

มีการคิดวธีิการแกปั้ญหาท่ีมีความ
หลากหลายและแปลกใหม่ 

ดา้นการคน้หาค าตอบ 1. ใชท้กัษะกระบวนการคิดในการแกปั้ญหา 
2. ความสามารถในการตอบปัญหาและแกไ้ขสถานการณ์ล่วงหนา้ 
3. ตอ้งไปหาเน้ือหาเพ่ิมเติมก่อนเพ่ือจะท างานนวตักรรม 

มีการคน้พบแนวทางในการแกปั้ญหา 

ดา้นการคน้หาการ
ยอมรับ 

1. ฟังการน าเสนอของเพื่อน 
2. รับฟังความเห็นของผูอ่ื้น 
3. กลา้แสดงความคิดเห็น 

มีการน าเสนอวธีิการแกปั้ญหาและรับฟัง
ขอ้เสนอแนะจากผูอ่ื้น 
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 2. นวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียน ในช่วงระหวา่งการเรียนการสอน โดยใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอน 

    2.1 ผูว้จิยัไดศึ้กษาพฒันาการของนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนเป็นรายกลุ่ม โดย
ภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพเป็นรายกลุ่ม จากผูป้ระเมิน 
3 ฝ่าย คือ กลุ่มตน กลุ่มอ่ืน และผูส้อน ดว้ยแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ ตามช่วงระหว่าง 
การเรียนการสอน 5 ระยะ ผลปรากฏดงัในตารางท่ี 24-25 

ตารางท่ี 24 รายช่ือและจ านวนนวตักรรมดา้นสุขภาพเป็นรายกลุ่ม ตามช่วงระหวา่งการเรียนการสอน 

กลุ่ม 
ท่ี 

ช่ือนวตักรรม 
ระยะท่ี 1 คาบท่ี 1-2 

เร่ือง 
การดูแลระบบต่างๆ 

ของร่างกาย 

ช่ือนวตักรรม 
ระยะท่ี 2 คาบท่ี 3-4 

เร่ือง 
สมรรถภาพทางกาย 

ช่ือนวตักรรม 
ระยะท่ี 3 คาบท่ี 5-6 

เร่ือง 
พฤติกรรมทางเพศ
และการด าเนินชีวติ 

ช่ือนวตักรรม 
ระยะท่ี 4 คาบท่ี 7-8 

เร่ือง 
กีฬาบาสเกตบอล 

ช่ือนวตักรรม 
ระยะท่ี 5 คาบท่ี 9-10 

เร่ือง 
ภยัจากสารเสพติด 

1 กล่องขา้ว Chrono 
Bento 

หอ้งออกก าลงักาย
ใตน้ ้ า 

แผน่ฟิลม์ระงบั
อารมณ์ทางเพศ Directional Sticker Smoking Detector 

2 การ์ดฝึกสมอง Portable Arm 
Trainer 

เคร่ืองตรวจสอบ
การแต่งกาย แบบฝึกเล้ียงลูกบาส เคร่ืองจ่ายยา

อตัโนมติั 

3 App เพ่ิมความสูง ถุงมือ-ถุงเทา้ยดื
เหยยีด iBra เกม 100 แตม้ WAVE 

4 ซอสฆ่าเช้ือ Athlete House Sulfuric Underwear Basketball Fighter ยาเสพไม่ติด 

5 ยาเหน็บ Cellulose 
เคร่ืองพฒันา

สมรรถภาพในการ
ลุกนัง่และดนัพ้ืน 

ซ๊อตไฟ .. ไล่
อารมณ์ Mark…เลง็...ยงิ Alcohol Test Kit 

6 แคปซูลสมุนไพร
เคลือบกระเพาะ เคร่ืองช่วยยดืตวั นาฬิกา GPS แป้นบาสเล่นเกม หมากฝร่ังนิโคติน 

 

 จากตารางท่ี 24 พบว่า นวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนเป็นรายกลุ่ม โดยภาพรวมมี
จ านวน 60 ผลงาน และจ าแนกเป็นตามช่วงระหวา่งการเรียนการสอน 5 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 คาบเรียน
ท่ี 1-2 จ านวน 6 ผลงาน ระยะท่ี 2 คาบเรียนท่ี 3-4 จ านวน 6 ผลงาน ระยะท่ี 3 คาบเรียนท่ี 5-6 จ านวน 
6 ผลงาน ระยะท่ี 4 คาบเรียนท่ี 7-8 จ านวน 6 ผลงาน และระยะท่ี 5 คาบเรียนท่ี 9-10 จ  านวน 6 
ผลงาน 
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ตารางท่ี 25 ผลการประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนเป็นรายกลุ่ม โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 
 

องค์ประกอบของ
นวตักรรมด้านสุขภาพ 

กลุ่ม 
คะแนน 
เต็ม 

ระหว่างการเรียนการสอน 
ภาพรวม ระยะท่ี 1 

คาบเรียนท่ี 1-2 
ระยะท่ี 2 

คาบเรียนท่ี 3-4 
ระยะท่ี 3 

คาบเรียนท่ี 5-6 
ระยะท่ี 4 

คาบเรียนท่ี 7-8 
ระยะท่ี 5 

คาบเรียนท่ี 9-10 

 S.D. %  S.D. %  S.D. %  S.D. %  S.D. %  S.D. % 
อนั 
ดบั 

ดา้นกระบวนการ 
พฒันานวตักรรม 

6 36 24.22 2.88 67.28 27.11 3.06 75.31 27.11 2.75 75.31 23.33 0.60 64.81 32.33 0.92 89.81 26.82 3.52 74.50 3 

ดา้นคุณค่าและ
ประโยชนข์อง
นวตักรรม 

6 36 24.11 2.08 66.97 28.11 2.51 78.08 28.89 3.44 80.25 33.33 1.19 92.58 32.89 1.56 91.36 29.47 3.79 81.85 1 

ดา้นความเป็น
นวตักรรม 

6 27 17.50 3.51 64.81 19.00 3.10 70.37 22.00 3.10 81.48 22.00 3.63 81.48 24.50 2.50 90.74 21.00 2.76 77.78 2 

โดยรวม 3 ด้าน 
6 99 65.83 7.23 66.49 74.22 7.59 74.97 78.00 7.27 78.79 78.67 5.11 79.46 89.72 6.74 90.63 77.29 8.63 78.07  

ระดบั พอใช้ ด ี ด ี ดเียีย่ม ดเียีย่ม ด ี  

 
 184 
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จากตารางท่ี 25 พบว่า นวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม ท่ีเรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอน 4CO-PAC  Model โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 78.07 และ
เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนมีองค์ประกอบด้านคุณค่าและ
ประโยชน์ของนวตักรรม เป็นอนัดบั 1  คิดเป็นร้อยละ 81.85 รองลงมาดา้นความเป็นนวตักรรม    
คิดเป็นร้อยละ  77.78 และด้านกระบวนการพฒันานวตักรรม เป็นอนัดบัสุดทา้ย คิดเป็นร้อยละ 
74.50 

เม่ือพิจารณานวตักรรมดา้นสุขภาพ โดยภาพรวมของนกัเรียนเป็นรายกลุ่ม มีพฒันาการข้ึน
ในช่วงเวลาระหวา่งเรียนจากระดบัพอใชเ้ป็นระดบัดีเยี่ยม โดยท่ีระยะท่ี 1 อยูใ่นระดบัพอใช ้คิดเป็น
ร้อยละ 66.49 ระยะท่ี 2-3 อยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 74.97 และ 78.79 ตามล าดบั และระยะท่ี 4-5 
อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม คิดเป็นร้อยละ 79.46 และ 90.63 ตามล าดบั ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยั 

จากผลการประเมินนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม โดยภาพรวมและ
จ าแนกเป็นรายดา้น ตามช่วงระหวา่งการเรียนการสอน 5 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 คาบเรียนท่ี 1-2 ระยะท่ี 
2 คาบเรียนท่ี 3-4 ระยะท่ี 3 คาบเรียนท่ี 5-6 ระยะท่ี 4 คาบเรียนท่ี 7-8 และระยะท่ี 5 คาบเรียนท่ี 9-10 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน จากการประเมินโดยตนเอง เพื่อน และผูส้อน ผู ้วิจ ัยน ามา
เปรียบเทียบดงัภาพท่ี 17 
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ภาพท่ี 17 เปรียบเทียบผลการประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนเป็นรายกลุ่ม ตามช่วง
ระหวา่งการเรียนการสอน 

 

 
 

    2.2 ผูว้จิยัไดศึ้กษานวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียน โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นราย
ดา้น จากการวเิคราะห์แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) ของนกัเรียน ตามช่วงระหวา่ง
การเรียนการสอน โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน สรุปผลไดด้งัในตารางท่ี 26 
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ตารางท่ี 26 สรุปนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียน โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการวเิคราะห์แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) ของนกัเรียน 
 
องค์ประกอบของ
นวตักรรมด้าน

สุขภาพ 
ข้อความจากแบบบันทกึการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปพฤติกรรมทีเ่กดิขึน้ ภาพรวม 

ดา้น
กระบวนการพฒันา

นวตักรรม 

1. คิดคน้นวตักรรมส าหรับการแกปั้ญหาเพื่อช่วยบรรเทา
ความผดิปกติของระบบต่างๆใหก้ลบัเขา้สู่ภาวะปกติ 
2. ออกแบบนวตักรรมท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคไ์ด ้
3. ตอ้งไปหาเน้ือหาเพิ่มเติมก่อนเพื่อจะท างานนวตักรรม 

มีการคิดคน้นวตักรรมส าหรับการ
แกปั้ญหา มีการออกแบบนวตักรรมท่ีเกิด
จากความคิดสร้างสรรคแ์ละมีการศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อพฒันานวตักรรม 

มีการคิดคน้นวตักรรมส าหรับการ
แกปั้ญหา โดยการออกแบบจาก
ความคิดสร้างสรรคแ์ละมีการศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อพฒันานวตักรรม 
นวตักรรมสามารถน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาสุขภาพไดจ้ริง 
 

ดา้นคุณค่าและ
ประโยชน์ของ
นวตักรรม 

1. นวตักรรมไปใชใ้นการดูแลสุขภาพ ดูแลสุขภาพตนเอง 
2. ไดฝึ้กจริงตามนวตักรรมท่ีคิด 
3. สามารถน านวตักรรมไปพฒันาขีดจ ากดัของร่างกาย 
4. เป็นกิจกรรมท่ีไดคิ้ดนวตักรรมแลว้สามารถน าไปใชไ้ด้
จริง เห็นมุมมองใหม่ๆ ปัญหาอ่ืนๆ ในการเล่น
บาสเกตบอล 

นวตักรรมสามารถน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาสุขภาพไดจ้ริง 
 

ดา้นความเป็น
นวตักรรม 

- - 
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 3. พฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน ในช่วงระหวา่งการเรียนการสอน โดยใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอน 
    ผูว้ิจยัไดศึ้กษาพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน ประกอบดว้ย 5 หน่วย คือ หน่วยท่ี 1 
การดูแลระบบต่างๆ ของร่างกาย หน่วยท่ี 2 พฤติกรรมทางเพศกับการด าเนินชีวิต หน่วยท่ี 3        
กีฬาบาสเกตบอล หน่วยท่ี 4 สมรรถภาพทางกาย และหน่วยท่ี 5 ภยัจากสารเสพติด จากการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพดว้ยแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามแต่ละหน่วย และจากการวิเคราะห์แบบ
บนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) ของนกัเรียน ตามช่วงระหว่างการเรียนการสอน โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอน ผลปรากฏดงัในตารางท่ี 27-36 
 

ตารางท่ี 27 ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน หน่วยท่ี 1 การดูแลระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายขอ้  

 
 

ข้อ
ที ่

ค าถาม 
(ค าถามเชิงบวกตั้งแตข่อ้ 1-13 และค าถามเชิงลบตั้งแต่ขอ้ 14-20) 

พฤตกิรรมสุขภาพ 
(คะแนนเตม็ 3 และ n = 24) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
อนั
ดบั 

1 นกัเรียนนอนหลบัอยา่งนอ้ยวนัละ 6-8 ชัว่โมง 2.04 0.69 บ่อยคร้ัง 11 
2 นกัเรียนตรวจวดัสายตาเป็นประจ าทุกปี 1.71 0.69 บ่อยคร้ัง 16 
3 นกัเรียนรับประทานอาหารบ ารุงสมอง เช่น ขา้วซอ้มมือ นมเปร้ียว ปลา

ทะเล ไข่แดง 
2.17 0.64 บ่อยคร้ัง 9 

4 นกัเรียนอาบน ้ าทุกวนั 2.92 0.28 ประจ า 1 
5 นกัเรียนใส่เส้ือผา้ท่ีซกัสะอาด 2.88 0.34 ประจ า 2 
6 นกัเรียนด่ืมน ้ าวนัละไม่ต ่ากวา่ 8 แกว้ 1.92 0.93 บ่อยคร้ัง 12 
7 นกัเรียนรับประทานอาหารเชา้ 2.58 0.58 ประจ า 4 
8 นกัเรียนรับประทานผกัหรือผลไม ้ 2.38 0.65 บ่อยคร้ัง 4 
9 นกัเรียนสงัเกตความผิดปกติของร่างกายตนเองอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง 1.88 0.85 บ่อยคร้ัง 13 
10 นกัเรียนออกก าลงักายหรือเล่นกีฬาอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะ 3 วนั 2.33 0.64 บ่อยคร้ัง 8 
11 นกัเรียนออกก าลงักายหรือเล่นกีฬานานคร้ังละ 30 นาที 2.54 0.59 ประจ า 5 
12 นกัเรียนถ่ายอุจจาระทุกวนั 2.13 0.74 บ่อยคร้ัง 10 
13 นกัเรียนขบัถ่ายปัสสาวะทุกคร้ังท่ีปวด 2.67 0.48 ประจ า 3 
14 นกัเรียนด่ืมน ้ าอดัลม 1.67 0.76 บางคร้ัง 17 
15 นกัเรียนเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตเป็นเวลานาน 1.00 0.78 บ่อยคร้ัง 20 
16 นกัเรียนชอบรับประทานเน้ือสตัวติ์ดมนั 1.54 0.72 บางคร้ัง 19 
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ตารางท่ี 27 ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน หน่วยท่ี 1 การดูแลระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายขอ้ (ต่อ) 

 

ข้อ
ที ่

ค าถาม 
(ค าถามเชิงบวกตั้งแตข่อ้ 1-13 และค าถามเชิงลบตั้งแต่ขอ้ 14-20) 

พฤตกิรรมสุขภาพ 
(คะแนนเตม็ 3 และ n = 24) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
อนั 
ดบั 

17 นกัเรียนใชเ้ส้ือผา้/ผา้เช็ดตวั/เคร่ืองนุ่งห่มร่วมกบัผูอ่ื้น 2.38 0.49 บางคร้ัง 6 
18 นกัเรียนรับประทานขนมกรุบกรอบหรือขนมใส่สีฉูดฉาด 1.58 0.78 บางคร้ัง 18 
19 นกัเรียนชอบวติกกงัวล เครียด หรือโมโหง่าย  1.88 0.74 บางคร้ัง 13 
20 นกัเรียนอยูใ่นท่ีมีฝุ่ น/ละออง/ควนั 1.75 0.61 บางคร้ัง 15 

ภาพรวม 
(คะแนนเตม็ 60 และ n = 30) 

X  41.96 

S.D. 4.11 

ระดบัการประเมนิ ด ี

 
 จากตารางท่ี 27 พบว่า พฤติกรรมสุขภาพ หน่วยท่ี 1 การดูแลระบบต่างๆ ของร่างกาย 
ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
(X  = 41.96, S.D. = 4.11) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ นกัเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพ ขอ้ท่ี 4 นกัเรียน
อาบน ้ าทุกวนั (ประจ า) เป็นอนัดบั 1 (X  = 2.92, S.D. = 0.28) รองลงมาขอ้ท่ี 5 นกัเรียนใส่เส้ือผา้ท่ี
ซกัสะอาด (ประจ า) (X  = 2.88, S.D. = 0.34) และขอ้ท่ี 15 นกัเรียนเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือ
อินเตอร์เน็ตเป็นเวลานาน (บ่อยคร้ัง) เป็นอนัดบัสุดทา้ย (X  = 1.00, S.D. = 0.78) 
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ตารางท่ี 28 สรุปพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน หน่วยท่ี 1 การดูแลระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการวเิคราะห์แบบบนัทึกการ 
 จดัการเรียนรู้ (Journal Writing) ของนกัเรียน 
 

พฤตกิรรม
สุขภาพ 

ข้อความจากแบบบนัทกึการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ ภาพรวม 

ดา้นความรู้ 1. ความรู้เก่ียวกบัระบบต่างๆในร่างกาย 
2. หลกัการท างานของร่างกาย 
3. หนา้ท่ีและความสมัพนัธ์ของระบบต่างๆในร่างกาย 
4. ความส าคญัของระบบต่างๆในร่างกาย 
5. ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากระบบต่างๆ ไม่ท างาน 
6. การป้องกนัก่อนท่ีจะเกิดปัญหากบัระบบต่างๆในร่างกาย 
7. รู้วธีิแกไ้ขปัญหาสุขภาพ 

มีความรู้เก่ียวกบัระบบต่างๆ ในร่างกาย หลกัการท างาน 
หนา้ท่ี ความสมัพนัธ์และความส าคญัของระบบต่างๆ ใน
ร่างกาย รวมทั้งปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากระบบต่างๆ ไม่
ท างาน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสุขภาพ 

นกัเรียนความความรู้การมี
ความรู้เก่ียวกบัระบบต่างๆใน
ร่างกาย หลกัการท างาน 
หนา้ท่ี ความสมัพนัธ์และ
ความส าคญัของระบบต่างๆ
ในร่างกาย รวมทั้งปัญหา
สุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากระบบ
ต่างๆไม่ท างาน การป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาสุขภาพ มี
ทศันคติในการดูแลรักษา 
ป้องกนัภาวะสุขภาพของ
ตนเองและเผยแพร่ต่อคนรอบ
ขา้ง สามารถแกไ้ขปัญหา
สุขภาพเบ้ืองตน้ได ้

ดา้น
ทศันคติ 

1. น านวตักรรมไปใชใ้นการดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพตนเอง 
2. ใชใ้นการดูแลสุขภาพร่างกายตนเองและแนะน าผูอ่ื้น 
3. ใชน้วตักรรมท่ีคิดข้ึนใหเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้

มีทศันคติในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง และมี
แนวโนม้จะไปแนะน าผูอ่ื้น 

ดา้นการ
ปฏิบติั 

1. คอยระวงัป้องกนัความผดิปกติท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัระบบต่างๆของร่างกาย
และสามารถตรวจสอบไดว้า่ตนเองมีความผิดปกติอยา่งไร 

2. น าความรู้ไปใชใ้นการดูแลรักษาสุขภาพตนเองใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์อยูเ่สมอ 
3. น าไปเสริมสร้างพฒันาการของร่างกายได ้เพ่ือสุขภาพท่ีดีข้ึน 
4. รู้เท่าทนัโรคและป้องกนัเผยแพร่ใหผู้อ่ื้นรู้ 
5. การรับประทานอาหารใหถู้กสุขลกัษณะใหต้รงเวลา 
6. การออกก าลงักายใหเ้หมาะสม 

สามารถเฝ้าระวงั ตรวจสอบความผิดปกติของระบบต่างๆ 
ในร่างกายได ้รู้เท่าทนัโรค และเผยแพร่ความรู้ท่ีมีใหแ้ก่
ผูอ่ื้นได ้เลือกรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ ตรงเวลา
และอยา่งเพียงพอ ออกก าลงักายไดเ้หมาะสม 
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ตารางท่ี 29 ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน หน่วยท่ี 2 สมรรถภาพทางกาย            
โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายขอ้  

 

ข้อ
ที ่

ค าถาม 
(ค าถามเชิงบวกตั้งแตข่อ้ 1-20) 

พฤตกิรรมสุขภาพ 
(คะแนนเตม็ 3 และ n = 24) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
อนั
ดบั 

1 นกัเรียนก าหนดใหมี้การทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนการ
วางแผนพฒันาสมรรถภาพทางกาย 

1.79 0.59 บ่อยคร้ัง 11 

2 นกัเรียนก าหนดใหมี้การตรวจผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
เพื่อหาสมรรถภาพทางกายดา้นท่ีควรปรับปรุง 

2.00 0.51 บ่อยคร้ัง 4 

3 นกัเรียนก าหนดระยะเวลาในการฝึกเพ่ือพฒันาสมรรถภาพทางกาย
ดา้นท่ีควรปรับปรุง เช่น ฝึกเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ 

1.83 0.64 บ่อยคร้ัง 10 

4 นกัเรียนก าหนดวธีิการฝึกเพ่ือพฒันาสมรรถภาพทางกายดา้นท่ีควร
ปรับปรุง 

1.96 0.55 บ่อยคร้ัง 5 

5 นกัเรียนก าหนดจ านวนวนัต่อสปัดาห์ของการฝึกเพ่ือพฒันา
สมรรถภาพทางกายดา้นท่ีควรปรับปรุง เช่น ฝึกสปัดาห์ละ 3 วนั 

2.13 0.68 บ่อยคร้ัง 3 

6 นกัเรียนก าหนดเวลาต่อวนัของการฝึกเพ่ือพฒันาสมรรถภาพทางกาย
ดา้นท่ีควรปรับปรุง เช่น ฝึกวนัละ 1 ชัว่โมง 

1.88 0.54 บ่อยคร้ัง 7 

7 นกัเรียนก าหนดสถานท่ีในการฝึกเพ่ือพฒันาสมรรถภาพทางกายดา้น
ท่ีควรปรับปรุง 

2.17 0.70 บ่อยคร้ัง 2 

8 นกัเรียนก าหนดใหมี้การทดสอบสมรรถภาพทางกายภายหลงัการฝึก
เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกาย 

1.88 0.54 บ่อยคร้ัง 7 

9 นกัเรียนทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนการวางแผนพฒันา
สมรรถภาพทางกาย 

1.88 0.68 บ่อยคร้ัง 7 

10 นกัเรียนตรวจผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อหาสมรรถภาพ
ทางกายดา้นท่ีควรปรับปรุง 

1.96 0.55 บ่อยคร้ัง 5 

11 นกัเรียนแสวงหาความรู้เพื่อวางแผนพฒันาสมรรถภาพทางกายดา้นท่ี
ควรปรับปรุง 

1.75 0.61 บ่อยคร้ัง 12 

12 นกัเรียนตรวจสภาพความพร้อมของร่างกายก่อนการฝึกเพ่ือพฒันา
สมรรถภาพทางกาย 

1.75 0.53 บ่อยคร้ัง 12 

13 นกัเรียนอบอุ่นร่างกาย (Warm up) ก่อนการฝึกเพ่ือพฒันาสมรรถภาพ
ทางกาย 

2.29 0.75 บ่อยคร้ัง 1 
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ตารางท่ี 29 ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน หน่วยท่ี 2 สมรรถภาพทางกาย            
โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายขอ้ (ต่อ) 

 

ข้อ
ที ่

ค าถาม 
(ค าถามเชิงบวกตั้งแตข่อ้ 1-20) 

พฤตกิรรมสุขภาพ 
(คะแนนเตม็ 3 และ n = 24) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
อนั
ดบั 

14 นกัเรียนฝึกเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายตามวธีิการฝึกท่ีวางแผนไว ้ 1.17 0.76 บางคร้ัง 16 
15 นกัเรียนฝึกเพ่ือพฒันาสมรรถภาพทางกายตามวนัท่ีวางแผนไว ้เช่น 

ฝึกสปัดาห์ละ 3 วนั 
0.92 0.78 บางคร้ัง 20 

16 นกัเรียนฝึกเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายตามเวลาท่ีวางแผนไว ้เช่น 
ฝึกวนัละ 1 ชัว่โมง 

1.17 0.70 บางคร้ัง 16 

17 นกัเรียนฝึกเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายตามสถานท่ีท่ีวางแผนไว ้ 1.13 0.85 บางคร้ัง 18 
18 นกัเรียนผอ่นคลายกลา้มเน้ือ (Cool down) หลงัการฝึกเพื่อพฒันา

สมรรถภาพทางกาย 
1.29 0.81 บางคร้ัง 14 

19 นกัเรียนฝึกเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายตามระยะเวลาท่ีวางแผนไว ้
เช่น ฝึกเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ 

1.29 0.69 บางคร้ัง 14 

20 นกัเรียนทดสอบสมรรถภาพทางกายภายหลงัการฝึกเพื่อพฒันา
สมรรถภาพทางกายตามท่ีวางแผนไว ้

1.13 0.68 บางคร้ัง 18 

ภาพรวม 
(คะแนนเตม็ 60 และ n = 30) 

X  33.33 

S.D. 3.86 

ระดบัการประเมนิ ต า่ 

  
จากตารางท่ี 29 พบวา่ พฤติกรรมสุขภาพ หน่วยท่ี 2 สมรรถภาพทางกาย ของนกัเรียนท่ีเรียน

โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัต ่า (X  = 33.33, S.D. = 
3.86) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพ ขอ้ท่ี 13 นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 
(Warm up) ก่อนการฝึกเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกาย (บ่อยคร้ัง) เป็นอนัดบั 1 (X  = 2.29, S.D. = 
0.75) รองลงมาขอ้ท่ี 7 นกัเรียนก าหนดสถานท่ีในการฝึกเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายดา้นท่ีควร
ปรับปรุง (บ่อยคร้ัง) (X  = 2.17, S.D. = 0.70) และขอ้ท่ี 15 นกัเรียนฝึกเพื่อพฒันาสมรรถภาพ      
ทางกายตามวนัท่ีวางแผนไว ้เช่น ฝึกสัปดาห์ละ 3 วนั (บางคร้ัง) เป็นอนัดบัสุดทา้ย (X  = 0.92,   
S.D. = 0.78) 
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ตารางท่ี 30 สรุปพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน หน่วยท่ี 2 สมรรถภาพทางกาย โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการวเิคราะห์แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้  
 (Journal Writing) ของนกัเรียน 
 
พฤตกิรรม
สุขภาพ 

ข้อความจากแบบบนัทกึการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ ภาพรวม 

ดา้นความรู้ 1. การออกก าลงักายตามความตอ้งการของตนเอง 
2. การพฒันาสมรรถภาพทางกาย เกณฑก์ารวดั วิธีพฒันา 

มีความรู้เก่ียวกบัการพฒันาความสามารถ 
สมรรถภาพทางกาย เกณฑก์ารวดัและวธีิการ
พฒันา มีความรู้เร่ืองการออกก าลงักายตาม
ความตอ้งการของตนเอง 

นกัเรียนมีความรู้
ในหวัขอ้
สมรรถภาพทาง
กาย มีทศันคติท่ีดี 
เขา้ใจผลดี ผลเสีย
ของกิจกรรม
บางอยา่ง สามารถ
เลือกประเภทการ
ออกก าลงักาย 
วธีิการออกก าลงั
กาย จดัตารางการ
ออกก าลงักายของ
ตนได ้มีแนวโนม้
จะออกก าลงักาย
อยา่งสม ่าเสมอ 

ดา้นทศันคติ 1. ผลดี ผลเสียของการท างานบางอยา่งท่ีควรหลีกเล่ียง และพฤติกรรมท่ีเกิดผลดีต่อร่างกาย 
2. ควรออกก าลงักายใหม้ากกวา่น้ี 

ตระหนกัถึงผลดี ผลเสียของการท างาน
บางอยา่งท่ีควรหลีกเล่ียง และพฤติกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดผลดีต่อร่างกาย เช่นการออกก าลงั
กายเพ่ิมข้ึน 

ดา้นการ
ปฏิบติั 

1. เอาไปใชก้บัการเล่นกลา้ม ในการออกก าลงักายใหไ้ดต้ามความตอ้งการ 
2. ใชเ้ลือกประเภทการออกก าลงักาย 
3. ใชใ้นการออกก าลงักาย เพ่ือสมรรถภาพทางกายท่ีดีข้ึน 
4. ออกแบบตารางการออกก าลงักาย ท าใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
5. จะออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ จะเร่งพฒันาปรับปรุงสมรรถภาพทางกายในบางดา้นท่ีไม่ดีใหดี้ยิง่ข้ึน 
6. น าไปเลือกปฏิบติัตวั ออกก าลงักายไดถู้กตอ้งตามเพศ วยั ความเหมาะสม ความตอ้งการ 
7. การออกก าลงักายของผมตอ้งเนน้ท่ีความอ่อนตวั 
8. ออกก าลงักาย หมัน่ทดสอบร่างกายของตวัเองอยูเ่สมอ 
9. ปรับปรุงการออกก าลงักายใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 

สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการพฒันา
สมรรถภาพทางกาย เลือกประเภทการออก
ก าลงักายอยา่งถูกวิธี ไดต้ามความตอ้งการ 
สม ่าเสมอ ออกแบบตารางการออกก าลงักาย
ของตนเอง ท าใหก้ารออกก าลงักายมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทาง
กายท่ีดีข้ึน  
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ตารางท่ี 31 ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน หน่วยท่ี 3 พฤติกรรมทางเพศและ       
การด าเนินชีวติ โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายขอ้ 

 

ข้อ
ที ่

ค าถาม 
(ค าถามเชิงบวกตั้งแตข่อ้ 1-7 และค าถามเชิงลบตั้งแต่ขอ้ 8-20) 

พฤตกิรรมสุขภาพ 
(คะแนนเตม็ 3 และ n = 24) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
อนัดบั 

1 นกัเรียนใหเ้กียรติเพศตรงขา้ม 2.50 0.59 ประจ า 7 
2 นกัเรียนใหค้วามส าคญักบัความเท่าเทียมกนัทางเพศ 2.71 0.46 ประจ า 3 
3 นกัเรียนไม่เปิดโอกาสใหเ้พศตรงขา้มถูกเน้ือตอ้งตวั 2.33 0.64 บ่อยคร้ัง 8 
4 นกัเรียนใหค้วามช่วยเหลือกบัเพศตรงขา้ม 2.33 0.48 บ่อยคร้ัง 8 
5 นกัเรียนแต่งกายเหมาะสมกบักาลเทศะ 2.54 0.59 ประจ า 6 
6 นกัเรียนรวมกลุ่มกบัเพ่ือนเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ 2.33 0.64 บ่อยคร้ัง 8 
7 นกัเรียนเลือกดูรายการโทรทศันท่ี์เหมาะสมกบัวยัตนเอง 2.21 0.66 บ่อยคร้ัง 12 
8 นกัเรียนแต่งกายดึงดูดความสนใจเพศตรงขา้ม 2.17 0.82 บางคร้ัง 13 
9 นกัเรียนดูภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาในเร่ืองความรัก 1.29 0.69 บ่อยคร้ัง 20 
10 นกัเรียนแสดงความรักต่อเพ่ือนตา่งเพศอยา่งเปิดเผย 2.33 0.64 บางคร้ัง 8 
11 นกัเรียนเท่ียวกบัเพ่ือนต่างเพศกนัตามล าพงั 2.67 0.70 ไม่เคย 5 
12 นกัเรียนมีโอกาสอยูใ่กลชิ้ดกบัเพ่ือนต่างเพศ 1.71 0.91 บางคร้ัง 17 
13 นกัเรียนดูละครท่ีมีการแสดงกอดจูบ 1.71 0.75 บางคร้ัง 17 
14 นกัเรียนเท่ียวกลางคืนกบัเพ่ือนต่างเพศ 2.83 0.64 ไม่เคย 1 
15 นกัเรียนพดูคุยเร่ืองเพศอยา่งเปิดเผย 2.00 0.88 บางคร้ัง 15 
16 นกัเรียนคลายเครียดดว้ยการเท่ียวสถานบนัเทิง 2.71 0.75 ไม่เคย 3 
17 นกัเรียนพดูคุยกบัเพ่ือนทางอินเตอร์เน็ตเป็นเวลานานๆ 1.58 0.88 บางคร้ัง 19 
18 นกัเรียนแต่งกายตามแฟชัน่ของต่างประเทศ 2.17 0.70 บางคร้ัง 13 
19 นกัเรียนด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ 2.75 0.68 ไม่เคย 2 
20 นกัเรียนพดูคุยโทรศพัทเ์ป็นเวลานานๆ 1.96 0.69 บางคร้ัง 16 

ภาพรวม 
(คะแนนเตม็ 60 และ n = 30) 

X  44.83 

S.D. 6.72 

ระดบัการประเมนิ ดมีาก 
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 จากตารางท่ี 31 พบวา่ พฤติกรรมสุขภาพ หน่วยท่ี 3 พฤติกรรมทางเพศและการด าเนิน
ชีวิต ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดีมาก (X  = 44.83, S.D. = 6.72) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ นกัเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพ   
ขอ้ท่ี 14 นกัเรียนเท่ียวกลางคืนกบัเพื่อนต่างเพศ (ไม่เคย) เป็นอนัดบั 1 (X  = 2.83, S.D. = 0.64) 
รองลงมาขอ้ท่ี 19 นกัเรียนด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์(ไม่เคย) (X  = 2.75, S.D. = 0.68) และขอ้ท่ี 9 
นกัเรียนดูภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาในเร่ืองความรัก (บ่อยคร้ัง) เป็นอนัดบัสุดทา้ย (X  = 1.29, S.D. = 
0.69) 
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ตารางท่ี 32 สรุปพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน หน่วยท่ี 3 พฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการวเิคราะห์แบบบนัทึก 
การจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) ของนกัเรียน 

 
พฤตกิรรม
สุขภาพ 

ข้อความจากแบบบนัทกึการจดัการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

สรุปพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ ภาพรวม 

ดา้นความรู้ 1. พฤติกรรมทางเพศ ความหมาย เพศศึกษา
ลกัษณะทางเพศชายหญิง 

2. รู้วธีิป้องกนัตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ 

3. สาเหตุการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรและ
วธีิการป้องกนัไม่ใหมี้เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนั
ควร 

4. รู้จกัวธีิการวางตวั การแต่งกาย อนัควรและ
วธีิการป้องกนัไม่ใหมี้เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนั
ควร 

5. วธีิการปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมเม่ืออยูก่บัเพศตรง
ขา้ม เพ่ือไม่ใหถู้กล่วงละเมิดทางเพศ 

6. ปัญหาทางเพศ เช่น โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
การตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร การท าแทง้ 

นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบั เพศศึกษา 
พฤติกรรมทางเพศทั้งหญิงและชาย 
สาเหตุและการป้องกนัไม่ใหมี้
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร ความรู้
เร่ืองการวางตวัพฤติกรรมท่ีควรท า 
ไม่ควรท าในสงัคม การวางตวักบั
เพศตรงขา้ม การแต่งกายให้
เหมาะสม สถานการณ์เส่ียงใน
สงัคม เช่นการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ การ
ท าแทง้ 

นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวติ ตระหนงัถึงปัญหา
ในสงัคมท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศและมีทศันคติในการยบัย ั้งชัง่ใจ เร่ืองการมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร และมีการประพฤติตนท่ีเหมาะสม เช่น การเลือกแต่ง
กายมิดชิด การหลีกเล่ียงการอยูก่บัเพศตรงขา้มสองต่อสอง 
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ตารางท่ี 32 สรุปพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน หน่วยท่ี 3 พฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการวเิคราะห์แบบบนัทึก 
การจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) ของนกัเรียน (ต่อ) 

 
พฤตกิรรมสุขภาพ ข้อความจากแบบบนัทกึการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ ภาพรวม 

ดา้นทศันคติ 1. การมีพฤติกรรมทางเพศควรแสดงออกใหเ้หมาะสม เพราะในปัจจุบนัเกิดปัญหาทางสงัคมมากมาย 
2. ฝ่ายชายควรใหเ้กียรติฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงควรรักนวลสงวนตวั  
3. ไม่ชิงสุกก่อนห่าม 
4. ตอ้งใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 
5. รู้จกัคิดก่อนปฏิบติั 
6. ไม่เส่ียงในพฤติกรรมทางเพศ 
7. ไม่มีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร 

ตระหนงัถึงปัญหาในสงัคม
ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมทาง
เพศ มีทศันคติในการ
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทาง
เพศท่ีเหมาะสม การรักนวล
สงวนตวั การใหเ้กียรติเพศ
ซ่ึงกนัและกนั 

 

ดา้นการปฏิบติั 1. ใชใ้นการศึกษาเร่ืองเพศ 
2. รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม 
3. ประพฤติตนใหถู้กตอ้งเหมาะสม ไม่ท าพฤติกรรมเส่ียง เช่น การแต่งกายท่ีไม่สุภาพ  
4. หลีกเล่ียงการอยูก่บัเพศตรงขา้มสองต่อสอง 
5. ใชใ้นการคิดตดัสินใจใหดี้ก่อนมีเพศสมัพนัธ์ 
6. ใชรั้บมือกบัสถานการณ์เส่ียง 
7. ยบัย ั้งชัง่ใจ ไม่ใหท้ าส่ิงท่ีอาจพฒันาต่อจนกลายเป็นปัญหา 
8. หลีกเล่ียงการอยูใ่นท่ีสุ่มเส่ียง  
9. ป้องกนัตวัเองจากอาชญากรรมทางเพศ 
10. น าความรู้ไปแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในเร่ืองเพศ ป้องกนัการสูญเสีย ใชใ้นการวางตวั การประพฤติต่อเพศเดียวกนัและ

เพศตรงขา้ม 

มีการประพฤติตนท่ี
เหมาะสม เช่น การเลือก
แต่งกายมิดชิด การ
หลีกเล่ียงการอยูก่บัเพศตรง
ขา้มสองต่อสอง 
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ตารางท่ี 33 ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน หน่วยท่ี 4 กีฬาบาสเกตบอล โดยภาพรวม
และจ าแนกเป็นรายขอ้ 

 

ข้อ
ที ่

ค าถาม 
(ค าถามเชิงบวกตั้งแตข่อ้ 1-14 และค าถามเชิงลบตั้งแต่ขอ้ 15-20) 

พฤตกิรรมสุขภาพ 
(คะแนนเตม็ 3 และ n = 24) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
อนั
ดบั 

1 นกัเรียนเช่ือมัน่ในตนเองในขณะลงเล่นหรือการแข่งขนั
บาสเกตบอล 

1.63 0.82 บ่อยคร้ัง 20 

2 นกัเรียนเล่นหรือการแขง่ขนับาสเกตบอลไดป้ระสานสมัพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมทีม 

1.96 0.75 บ่อยคร้ัง 8 

3 นกัเรียนสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งฉบัพลนัในสถานการณ์ท่ีทีม
ตนเองคบัขนั 

1.88 0.74 
บ่อยคร้ัง 

12 

4 นกัเรียนใชท้กัษะความสามารถของตนเองในขณะท่ีทีมเป็นฝ่ายรุก 1.67 0.70 บ่อยคร้ัง 16 
5 นกัเรียนใชท้กัษะความสามารถของตนเองในขณะท่ีทีมเป็นฝ่าย

ป้องกนั 
1.71 0.75 บ่อยคร้ัง 15 

6 นกัเรียนสามารถใชท้กัษะการครอบครองลูกบาสเกตบอลได ้ 1.67 0.64 บ่อยคร้ัง 16 
7 นกัเรียนสามารถใชท้กัษะการรับลูกบาสเกตบอลได ้ 2.00 0.51 บ่อยคร้ัง 6 
8 นกัเรียนสามารถใชท้กัษะการส่งลูกบาสเกตบอลได ้ 1.96 0.62 บ่อยคร้ัง 8 
9 นกัเรียนสามารถใชท้กัษะการเล้ียงลูกบาสเกตบอลได ้ 1.88 0.74 บ่อยคร้ัง 12 
10 นกัเรียนสามารถใชท้กัษะยงิประตูบาสเกตบอลได ้ 1.67 0.64 บ่อยคร้ัง 16 
11 นกัเรียนใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการเล่นหรือการแข่งขนั

บาสเกตบอล 
2.13 0.61 บ่อยคร้ัง 4 

12 นกัเรียนปฏิบติัตามกฎ กติกาการ ในการเล่นหรือการแข่งขนั
บาสเกตบอลอยา่งเคร่งครัด 

1.92 0.72 บ่อยคร้ัง 10 

13 นกัเรียนใชก้ลวธีิต่างๆ ในการเล่นหรือการแข่งขนับาสเกตบอล 
เช่น กลวธีิการเล่นส่วนบุคคล กลวธีิการเล่นเป็นทีม ระบบการเล่น
ท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นตน้ 

1.67 0.70 บ่อยคร้ัง 16 

14 นกัเรียนปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของโรงเรียน 2.67 0.56 ประจ า 1 
15 นกัเรียนประสบปัญหาในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 2.13 0.61 บางคร้ัง 4 
16 นกัเรียนท างานโดยไม่มีการวางแผนไวล่้วงหนา้ 1.83 0.64 บางคร้ัง 14 
17 นกัเรียนสวมใส่เคร่ืองประดบั เช่น นาฬิกา แหวน ต่างหู สร้อยคอ 

เป็นตน้ ในขณะเล่นหรือการแข่งขนับาสเกตบอล 
2.00 0.88 บางคร้ัง 6 

18 นกัเรียนแสดงอาการหรือส่งเสียงย ัว่ย ุจนท าใหผู้เ้ล่นหรือกองเชียร์
ฝ่ายตรงขา้มเกิดโทสะ ในการดูการเล่นหรือการแข่งขนั
บาสเกตบอล 

2.58 0.83 ไม่เคย 2 



199 
 

ตารางท่ี 33 ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน หน่วยท่ี 4 กีฬาบาสเกตบอล โดยภาพรวม
และจ าแนกเป็นรายขอ้ (ต่อ) 

 

ข้อ
ที ่

ค าถาม 
(ค าถามเชิงบวกตั้งแตข่อ้ 1-14 และค าถามเชิงลบตั้งแต่ขอ้ 15-20) 

พฤตกิรรมสุขภาพ 
(คะแนนเตม็ 3 และ n = 24) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
อนั
ดบั 

19 นกัเรียนใหค้วามส าคญักบัผลแพช้นะในการเล่นหรือการแข่งขนั
บาสเกตบอล 

1.92 0.72 บางคร้ัง 10 

20 นกัเรียนแสดงกิริยาหรือกล่าววาจาท่ีไม่เหมาะสม ในการดู การเล่น
หรือการแข่งขนักีฬา 

2.38 0.82 บางคร้ัง 3 

ภาพรวม 
(คะแนนเตม็ 60 และ n = 30) 

X  39.21 

S.D. 7.00 

ระดบัการประเมนิ ค่อนข้างด ี

 
 จากตารางท่ี 33 พบวา่ พฤติกรรมสุขภาพ หน่วยท่ี 4 กีฬาบาสเกตบอล ของนกัเรียนท่ี
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (X  = 
39.21, S.D. = 7.00) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ นกัเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพ ขอ้ท่ี 14 นกัเรียน
ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของโรงเรียน (ประจ า) เป็นอนัดบั 1 (X  = 2.67, S.D. = 0.56) 
รองลงมาขอ้ท่ี 18 นกัเรียนแสดงอาการหรือส่งเสียงย ัว่ย ุจนท าให้ผูเ้ล่นหรือกองเชียร์ฝ่ายตรงขา้มเกิด
โทสะ ในการดูการเล่นหรือการแข่งขนับาสเกตบอล (ไม่เคย) (X  = 2.58, S.D. = 0.83) และขอ้ท่ี 1 
นกัเรียนเช่ือมัน่ในตนเองในขณะลงเล่นหรือการแข่งขนับาสเกตบอล (บ่อยคร้ัง) เป็นอนัดบัสุดทา้ย 
(X  = 1.63, S.D. = 0.82) 
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ตารางท่ี 34 สรุปพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน หน่วยท่ี 4 กีฬาบาสเกตบอล โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการวเิคราะห์แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) ของนกัเรียน 
 
พฤตกิรรมสุขภาพ ข้อความจากแบบบนัทกึการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ ภาพรวม 

ดา้นความรู้ 1. หลกัการรับส่งลูกท่ีถูกตอ้ง การชูต้บาสแบบต่างๆ ท่าชูต้ท่ีถูกตอ้ง 
2. รู้พ้ืนฐานในการเล่นบาสเก็ตบอล เช่น การยงิลูกโทษ และการส่งลูกแบบต่างๆ 
3. วธีิการโยนรับ-ส่งลูกบอล วธีิการยงิจุดโทษ นวตักรรมท่ีช่วยใหก้ารส่งและการยงิดีข้ึน 
4. พ้ืนฐานการเล่นบาส เช่น การชูต้ลูกโทษ การส่งลูกแบบต่างๆ 
5. ปัญหาในการเล่นบาส เช่น ส่งบอลไม่ตรง แรงไม่พอ ชูต้ไม่แม่น 
6. ไดรั้บรู้วธีิในการเล่นบาสเก็ตบอล  

มีความรู้เก่ียวกบัพ้ืนฐาน
การเล่นบาสเกตบอล 
เช่น การยงิประตู และ
การรับ-ส่งบอล 

มีความรู้เก่ียวกบัพ้ืนฐาน
การเล่นบาสเกตบอล เช่น 
การยงิประตู และการรับ-
ส่งบอล และฝึกฝนทกัษะ
การเล่นบาสเกตบอลใน
การฝึกซอ้มและการออก
ก าลงักาย และเล่น
บาสเกตบอลไดส้นุกมาก
ข้ึนและน าไปใชใ้นการ
แข่งขนัไดดี้ 

ดา้นทศันคติ 1. ไดฝึ้กการเล่นบาสอยา่งถูกตอ้ง ท าใหเ้ล่นไดดี้ข้ึน จึงรู้สึกสนุกข้ึน  
2. เล่นบาสเก็ตบอลไดส้นุกยิง่ข้ึน มีความปลอดภยัในการเล่น หากใชท่้าเล่นท่ีถูกตอ้ง นอกจากนั้นเวลาไปแข่งกบั

ผูอ่ื้น เราสามารถท าคะแนนไดดี้ 

เล่นบาสเกตบอลไดส้นุก
มากข้ึนและน าไปใชใ้น
การแข่งขนัไดดี้ 

ดา้นการปฏิบติั 1. ใชใ้นการฝึกฝนทกัษะ เทคนิคการเล่นบาส จะไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  ฝึกสมาธิในการชูต้ ฝึกกลา้มเน้ือแขน 
2. ฝึกทกัษะการเล่นบาส การชูต้ลูกอยา่งแม่นย  า การรับส่งบอลใหแ้ม่นย  ามากข้ึน 
3. สามารถน าวธีิต่างๆ ไปฝึกฝน ปฏิบติัตามได ้เพ่ือใหมี้ทกัษะเหล่านั้นมากข้ึน ประยกุตก์บักีฬาอ่ืนๆได ้
4. น าเร่ืองการเคล่ือนท่ีของกลา้มเน้ือ กระดูก ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
5. ใชใ้นการเป็นงานอดิเรก และใชเ้ป็นการออกก าลงักาย 
6. น าไปใชใ้นการฝึกซอ้มเล่นบาสเก็ตบอล หรือน าไปใชใ้นการออกก าลงักาย 
7. ฝึกไหวพริบในการแกปั้ญหา แกไ้ขนวตักรรมท่ีมีปัญหา 
10. ใชใ้นการเป็นงานอดิเรก และใชเ้ป็นการออกก าลงักาย 

ฝึกฝนทกัษะการเล่น
บาสเกตบอลในการ
ฝึกซอ้มและการออก
ก าลงักาย 
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ตารางท่ี 35 ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน หน่วยท่ี 5 ภยัจากสารเสพติด              
โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายขอ้  

 

ข้อที ่
ค าถาม 

(ค าถามเชิงบวกตั้งแตข่อ้ 1-6 และค าถามเชิงลบตั้งแต่ขอ้ 7-20) 

พฤตกิรรมสุขภาพ 
(คะแนนเตม็ 3 และ n = 24) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
อนัดบั 

1 นกัเรียนหลีกเล่ียงการคบเพื่อนท่ีชอบชกัจูงไปในทางเส่ือมเสีย 2.29 1.04 บ่อยคร้ัง 13 
2 นกัเรียนรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสารเสพติด 1.92 0.65 บ่อยคร้ัง 18 
3 นกัเรียนจะปรึกษาผูใ้หญ่เม่ือมีปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขเองได ้ 2.29 0.62 บ่อยคร้ัง 13 
4 นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม

ต่างๆ 
2.25 0.61 บ่อยคร้ัง 15 

5 นกัเรียนเลือกคบเพื่อนท่ีดี 2.63 0.49 ประจ า 10 
6 นกัเรียนศึกษากฎหมายเก่ียวกบัสารเสพติด 1.54 0.88 บ่อยคร้ัง 20 
7 นกัเรียนรับประทานยาแกท้อ้งผกูติดต่อกนันานเกิน 4 วนั 2.75 0.74 ไม่เคย 5 
8 นกัเรียนรับประทานยาแกไ้อติดตอ่กนันานเกินกวา่ 5 วนั 2.46 0.66 บางคร้ัง 12 
9 นกัเรียนเท่ียวสถานบนัเทิงในเวลากลางคืน 2.79 0.72 ไม่เคย 4 
10 นกัเรียนชอบอยูค่นเดียวเงียบๆ 1.71 0.69 บางคร้ัง 19 
11 นกัเรียนเจ็บป่วยเลก็นอ้ย จะซ้ือยารับประทานเอง 2.08 0.93 บางคร้ัง 17 
12 นกัเรียนด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ 2.71 0.69 ไม่เคย 8 
13 นกัเรียนใชทิ้นเนอร์ในการผสมสีหรือลา้งคราบสี 2.67 0.56 ไม่เคย 9 
14 นกัเรียนใชก้าวยางในการท างานฝีมือหรือซ่อมแซมเคร่ืองใช้

ต่างๆ 
2.21 0.98 บางคร้ัง 16 

15 นกัเรียนรับประทานยานอนหลบัติดต่อกนันานเกินกวา่ 2 
สปัดาห์ 

2.75 0.74 ไม่เคย 5 

16 นกัเรียนน ้ าหนกัลดและรู้สึกสบัสน ฟุ้ งซ่าน 2.58 0.65 ไม่เคย 11 
17 นกัเรียนถูกเพื่อนชกัชวนใหเ้สพสารเสพติด 2.92 0.28 ไม่เคย 1 
18 นกัเรียนรับประทานยาเกินจ านวนกวา่ท่ีแพทยก์ าหนด 2.83 0.38 ไม่เคย 3 
19 นกัเรียนรับประทานยาเพื่อแกง่้วง 2.92 0.41 ไม่เคย 1 
20 นกัเรียนรับประทานยาเพื่อคลายความเครียด 2.75 0.53 ไม่เคย 5 

ภาพรวม 
(คะแนนเตม็ 60 และ n = 30) 

X  49.04 

S.D. 6.85 

ระดบัการประเมนิ ดเียีย่ม 
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 จากตารางท่ี 35 พบว่า พฤติกรรมสุขภาพ หน่วยท่ี 5 ภยัจากสารเสพติด ของนกัเรียนท่ี
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม (X  = 
49.04, S.D. = 6.85) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ นกัเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพ ขอ้ท่ี 17 นกัเรียนถูก
เพื่อนชกัชวนให้เสพสารเสพติด (ไม่เคย) และ ขอ้ท่ี 19 นกัเรียนรับประทานยาเพื่อแกง่้วง (ไม่เคย) 
เป็นอนัดบั 1 (X  = 2.92, S.D. = 0.28 และ X  = 2.92, S.D. = 0.41 ตามล าดบั) รองลงมาขอ้ท่ี 18 
นกัเรียนถูกเพื่อนชกัชวนให้เสพสารเสพติด (ไม่เคย) (X  = 2.83, S.D. = 0.38) และขอ้ท่ี 6 นกัเรียน
ศึกษากฎหมายเก่ียวกบัสารเสพติด (บ่อยคร้ัง) เป็นอนัดบัสุดทา้ย  (X  = 1.54, S.D. = 0.88) 
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ตารางท่ี 36 สรุปพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน หน่วยท่ี 5 ภยัจากสารเสพติด โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการวเิคราะห์แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้  
 (Journal Writing) ของนกัเรียน 
 
พฤตกิรรมสุขภาพ ข้อความจากแบบบนัทกึการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ ภาพรวม 

ดา้นความรู้ 1. ไดรู้้จกัสารเสพติดชนิดต่างๆ รู้ถึงผลกระทบหรือโทษของยาเสพติดต่อตนเองและสงัคม รวมทั้งรู้วธีิป้องกนั
ไม่ใหไ้ปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

2. รู้ผลกระทบของยาเสพติดในดา้นกฎหมาย และในดา้นสุขภาพ 
3. ความหมายและโทษของยาเสพติด ความผิดทางกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด ประเภทของยาเสพติด การใชย้าเสพ

ติดในสงัคม 
4. ความหมายของยาเสพติด โทษความผิดตาม พรบ. ยาเสพติด ความร้ายแรงของยาเสพติดต่างๆ การแกปั้ญหาใน

ปัจจุบนั 
5. ชนิดของยาเสพติดท่ีเป็นภยัต่อสงัคม และตวัเรา รู้โทษร้ายแรงและวธีิป้องกนั 

มีความรู้เก่ียวกบั
ความหมาย 
ส่วนประกอบ ชนิด และ
โทษของยาเสพติดทั้ง
ส่วนบุคคลและกฎหมาย 
อาการของผูติ้ดยา และ
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยยา
เสพติด 

มีความรู้และตระหนกั
ถึงโทษภยัของยาเสพ
ติดต่อร่างกาย ต่อสงัคม 
และพยายามหลีกเล่ียง 
และแนะน าใหผู้อ่ื้น
หลีกเล่ียงยาเสพติดและ
บุหร่ี 
 

ดา้นทศันคติ 1. ท าใหเ้ราไม่ไปลองยาเสพติดเพราะเรารู้โทษของมนั 
2. ท าใหท้ราบวา่ขณะน้ีเกิดปัญหาอะไรบา้งในสงัคม และแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด  
3. การสอนเร่ืองยาเสพติดเป็นส่ิงท่ีดีต่อสงัคมและชีวติประจ าวนัมาก  ท าใหรู้้เท่าทนัและสามารถแกไ้ขปัญหาได ้
4. การเรียนในเร่ืองยาเสพติดเป็นเร่ืองน่าสนใจ ตระหนกัถึงพิษภยัของยาเสพติดมากยิง่ข้ึน 
5. ยาเสพติดมีโทษร้ายแรง 
6. ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของสงัคม เห็นโทษของยาเสพติดมากข้ึน 

มีทศันคติท่ีจะไม่ลองยา
เสพติดทุกรูปแบบ และ
บุหร่ี ตระหนกัถึง
ความส าคญัของพิษภยัยา
เสพติดต่อสุขภาพและ
ต่อชุมชน 
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ตารางท่ี 36 สรุปพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน หน่วยท่ี 5 ภยัจากสารเสพติด โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการวเิคราะห์แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้  
 (Journal Writing) ของนกัเรียน (ต่อ) 
 
พฤตกิรรมสุขภาพ ข้อความจากแบบบนัทกึการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ ภาพรวม 
ดา้นการปฏิบติั 1. หลีกเล่ียงยาเสพติด สามารถใหค้วามรู้กบัคนรอบขา้ง ไม่ใหไ้ปยุง่กบัยาเสพติด และสามารถบูรณาการกบัการ

เรียนวชิาอ่ืน เช่น เก่ียวกบัสารในร่างกายและผลกระทบต่อระบบร่างกาย ดงัในวชิาชีววทิยา 
2. หลีกเล่ียงการสูดดมควนับุหร่ี 
3. ท าใหเ้ราไม่ไปยุง่กบัสารเสพติด 
4. สามารถบูรณาการผลเสียของยาเสพติดต่อระบบต่างๆของร่างกาย เช่น ระบบทางเดินหายใจ และระบบ

ประสาท  ท่ีบูรณาการกบัวชิาชีววิทยา รวมทั้งสารเคมีท่ีอยูใ่นยาเสพติด ซ่ึงบูรณาการกบัวชิาเคมี และวชิาสงัคม
ดา้นกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

5. ท าใหร้ะมดัระวงัตวัในการใชชี้วติประจ าวนัมากข้ึน 

หลีกเล่ียงหรือไม่ยุง่
เก่ียวกบัยาเสพติด และ
สามารถแนะน าคนรอบ
ขา้งไม่ใหไ้ปยุง่กบัยา
เสพติดได ้และมีความ
ระมดัระวงัตวัในการอยู่
ในสงัคมมากข้ึน 
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ตารางท่ี 37 ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน โดยภาพรวมและจ าแนกตามหน่วย 
 

 
นักเรียน 
(คน) 

คะแนน 
เต็ม 

ระหว่างการเรียนการสอน 
ภาพรวม ระยะที่ 1 

คาบเรียนท่ี 1-2 
ระยะที่ 2 

คาบเรียนท่ี 3-4 
ระยะที่ 3 

คาบเรียนท่ี 5-6 
ระยะที่ 4 

คาบเรียนท่ี 7-8 
ระยะที่ 5 

คาบเรียนท่ี 9-10 

 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 

พฤติกรรม 
สุขภาพ 

24 60 41.96 4.11 ดี 33.33 3.86 ต ่า 44.83 6.72 
ดี
มาก 

39.21 7.00 
ค่อน 
ข้างด ี

49.04 6.85 ดเียี่ยม 41.67 5.92 ดี 

 
จากตารางท่ี 37 พบวา่ พฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน ท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (X  = 41.67,  S.D. 

= 5.92) และเม่ือพิจารณาในแต่ละหน่วย นกัเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพ หน่วยท่ี 5 ภยัจากสารเสพติด หลงัการจดัการเรียนการสอน ระยะท่ี 5 คาบเรียนท่ี 9-10  เป็นอนัดบั 
1 (X =49.04, S.D.= 6.85) รองลงมาพฤติกรรมสุขภาพ หน่วยท่ี 3 พฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต หลงัการจดัการเรียนการสอน ระยะท่ี 3 คาบเรียนท่ี 5-6 
(X =44.83, S.D.= 6.27) และพฤติกรรมสุขภาพ หน่วยท่ี 2 สมรรถภาพทางกาย หลงัการจดัการเรียนการสอน ระยะท่ี 2 คาบเรียนท่ี 3-4 เป็นอนัดบัสุดทา้ย ( X =33.33, 
S.D.= 3.86) 

จากผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนโดยภาพรวม ตามช่วงระหวา่งการเรียนการสอน 5 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 คาบเรียนท่ี 1-2, ระยะท่ี 2 คาบเรียนท่ี 
3-4, ระยะท่ี 3 คาบเรียนท่ี 5-6, ระยะท่ี 4 คาบเรียนท่ี 7-8 และระยะท่ี 5 คาบเรียนท่ี 9-10โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ผูว้จิยัน ามาแสดงผลการประเมินดงัภาพท่ี 18 
 
 
 

 205 



206 
 

 

ภาพท่ี 18 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมของนกัเรียน 

 

 
 

 4. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

    ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน      
โดยการวิเคราะห์แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) ของนักเรียน ผลปรากฏดงัใน
ตารางท่ี 38 
 

ตารางท่ี 38 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
 

ข้อความจากการบันทกึแบบบันทกึการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปความคดิเห็น 

1. สนุกและไดรู้้วธีิการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 
2. สนุก ไดแ้สดงออกถึงความคิดสร้างสรรค ์
3. เป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้ใหเ้ด็กมีความคิดสร้างสรรค ์
4. รู้สึกดี สนุกและกิจกรรมน่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
5. สนุกสนาน ไดค้วามรู้ใหม่แบบไม่เครียด จุดประกายการแกปั้ญหาและ

ต่อยอดอยา่งสร้างสรรค ์
6. เป็นกิจกรรมท่ีดี สามารถน าไปประยกุตไ์ด ้
7. เป็นการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหพ้ดูคุย 
8. เป็นกิจกรรมท่ีดีไดมี้ส่วนร่วม 
9. เป็นระบบท่ีดี เน่ืองจากเน้ือหาเป็นเร่ืองท่ีเช่ือมเก่ียวกนั มีความเป็นล าดบั

ขั้นตอน 
10.  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูจดัมามีปะโยชน์อยา่งมากต่อการศึกษาคน้ควา้

และช่วยกระตุน้การหาความรู้ คิดคน้นวตักรรมเพ่ือแกปั้ญหา 

มีการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็น
ระบบ เน้ือหามีความเช่ือมโยง และ
มีล าดบัขั้นตอน ช่วยใหมี้การศึกษา
คน้ควา้และช่วยกระตุน้การหา
ความรู้ ท าใหเ้กิดการคิดวเิคราะห์  
มีความคิดสร้างสรรค ์ฝึกการ
แกปั้ญหา ท าใหไ้ดค้วามรู้ใหม่ท่ี
สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้และ
เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีเปิด
โอกาสใหพ้ดูคุยและมีการท างาน
กลุ่ม 
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ตารางท่ี 38 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

ข้อความจากการบันทกึแบบบันทกึการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปความคดิเห็น 

11. เป็นกิจกรรมท่ีดี ท าใหไ้ดรั้บความรู้และไดค้วามคิดใหม่ๆ ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

12. เป็นกิจกรรมท่ีดี ท าใหไ้ดรั้บความรู้และไดค้วามคิดใหม่ๆ ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

13.  ดีมาก เพราะสามารถน าไปใชพ้ฒันาไดจ้ริง 
14.  ไดมี้การท างานกลุ่ม 
15.  ท าใหมี้ความรู้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
16.  รู้สึกวา่เป็นกิจกรรมท่ีใหเ้ด็กไดฝึ้กเรียนรู้การแกปั้ญหา 
17.  เป็นกิจกรรมท่ีแปลกใหม่ ท าใหไ้ดฝึ้กคิด วเิคราะห์และประยกุตค์วามรู้ท่ีไดม้า

พฒันาต่อยอด 
18.  เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส าคญั 
19.  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กรู้จกัการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าไม่ใช่ฟังแลว้เช่ือเลย 
20. เป็นกิจกรรมท่ีท าใหต้ระหนกัถึงสุขภาพร่างกายของตน 
21. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยฝึกใหคิ้ดวเิคราะห์ 
22. เป็นการเรียนการสอนแบบร่วมกนัคิดวเิคราะห์ท าใหไ้ดรั้บฟังความคิดของผูอ่ื้น 

 

 
 5. ผลการบนัทึกหลงัการเรียนการสอน 

 ผูว้ิจยัไดเ้ขียนบนัทึกการสอนหลงัการเรียนการสอนในแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ี 1-5 สรุป
ไดด้งัน้ี 

5.1 บนัทึกหลงัการเรียนการสอนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 คาบท่ี 1-2 เร่ือง การดูแลระบบ
ต่างๆ ของร่างกาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

    พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน : นกัเรียนยงัไม่คุน้เคยกบักระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ ซ่ึงสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมในการวิเคราะห์ปัญหาจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีครู
น าเสนอ ของนกัเรียน ท่ีใชเ้วลาค่อนขา้งมากในการก าหนดประเด็นปัญหาของกลุ่ม และท าใช้เวลา
ในการท ากิจกรรมขั้นท่ี 1 คือ ขั้นการร่วมกนัคน้หาปัญหา เกินกวา่ท่ีก าหนด 

    ปัญหาหรืออุปสรรค : นกัเรียนไม่สามารถก าหนดประเด็นปัญหาไดใ้นเวลาท่ีก าหนด 
    แนวทางแกไ้ขหรือขอ้เสนอแนะ : ครูควรให้โอกาสและกระตุน้นกัเรียน เพื่อช่วยให้

ก าหนดประเด็นปัญหาของกลุ่มเป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด 
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5.2 บนัทึกหลงัการเรียนการสอนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 คาบท่ี 3-4 เร่ือง สมรรถภาพ
ทางกาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

    พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน : บางกลุ่มมีสมาชิกบางคนไม่ให้ความสนใจในการ
ร่วมกิจกรรมกลุ่มเท่าท่ีควร ซ่ึงสังเกตจากพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมในขั้นท่ี 1 คือ ขั้นการร่วมกนั
คน้หาปัญหา ท่ีนกัเรียนตอ้งร่วมกนัตั้งค  าถามให้ไดม้ากท่ีสุด แต่พบวา่จ านวนขอ้ค าถามยงันอ้ยมาก 
และขั้นท่ี 2 คือ ขั้นการร่วมกนัคน้หาแนวคิด ท่ีนกัเรียนตอ้งร่วมกนัเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด แต่ก็ยงัพบวา่มีจ านวนแนวทางในการแกปั้ญหานอ้ยมากเช่นกนั 

    ปัญหาหรืออุปสรรค : นกัเรียนบางคนไม่สนใจในการร่วมกิจกรรมกลุ่มเท่าท่ีควร 
    แนวทางแกไ้ขหรือขอ้เสนอแนะ : ครูควรกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความรับผิดชอบต่อ

กลุ่ม มีความกลา้ในการแสดงออก และความกระตือรือร้นในการเรียน ซ่ึงเป็นสมรรถนะท่ีผูเ้รียน
ตอ้งมีและไดรั้บการพฒันาตลอดกระบวนการ เพื่อใหก้ารเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ 
และเสนอแนะเก่ียวกบัการจดักลุ่มยอ่ย ควรมีขนาดของกลุ่มประมาณ 4-5 คน เพื่อความเหมาะสมใน
การร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม 

5.3 บนัทึกหลงัการเรียนการสอนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 คาบท่ี 5-6 เร่ือง พฤติกรรมทาง
เพศและการด าเนินชีวติ มีรายละเอียดดงัน้ี 

    พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  : นักเรียนยงัไม่คุ้นเคยกับการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ซ่ึงสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมในการร่วมกนัน าเสนอวิธีการในการแกปั้ญหาของนกัเรียน 
ซ่ึงมีหลายวธีิท่ีไม่แปลกใหม่และเป็นไปไม่ได ้รวมทั้งไม่แตกต่างกบัวธีิแกปั้ญหาท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป 

    ปัญหาหรืออุปสรรค : นกัเรียนไม่เห็นความส าคญัของการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
    แนวทางแกไ้ขหรือขอ้เสนอแนะ : ครูตอ้งให้ค  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัแนวทางในการ

แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดนวตักรรมท่ีมีประโยชน์ข้ึนมาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

5.4 บนัทึกหลังการเรียนการสอนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 คาบท่ี 7-8 เร่ือง กีฬา
บาสเกตบอล มีรายละเอียดดงัน้ี 

    พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน : นกัเรียนให้ความสนใจการน าเสนอนวตักรรมดา้น
สุขภาพของบางกลุ่มเป็นอยา่งมาก จึงใชเ้วลาในการอภิปรายซกัถามซ่ึงเป็นประเด็นทางวิทยาศาสตร์
ท่ีน่าสนใจ ท าให้ใชเ้วลาในขั้นท่ี 4 คือ ขั้นการร่วมกนัสร้างการยอมรับ เกินเวลาท่ีก าหนด จึงท าให้
การน าเสนอนวตักรรมดา้นสุขภาพของกลุ่มท่ีเหลือตอ้งเร่งท าใหเ้วลาใหเ้สร็จส้ินภายในคาบเรียน 

    ปัญหาหรืออุปสรรค : การจดักิจกรรมขั้นท่ี 4 คือ ขั้นการร่วมกนัสร้างการยอมรับ       
ใชเ้วลาเกินกวา่ท่ีก าหนดไว ้ 

    แนวทางแกไ้ขหรือขอ้เสนอแนะ : ครูควรช่วยก าหนดประเด็นหลกัๆ ของการน าเสนอ
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นวตักรรมของกลุ่มต่างๆ ในกระบวนการเรียนการสอน ขั้นท่ี 4 คือ การร่วมกนัสร้างการยอมรับ  
เพื่อช่วยกระชบัเวลาและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนร่วมกนัประเมินนวตักรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน 
เพื่อสร้างการยอมรับนวตักรรมและน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

5.5 บนัทึกหลงัการเรียนการสอนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 คาบท่ี 9-10 เร่ือง ภยัจากสาร
เสพติด มีรายละเอียดดงัน้ี 

    พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน : นกัเรียนส่วนใหญ่คุน้เคยกบักระบวนการเรียนการ
สอน โดยให้ความส าคญักบัการตั้งค  าถามหลายๆ ขอ้ และให้ความส าคญัในการเลือกปัญหาท่ีเป็น
ปัญหาส าคญัท่ีสุด ถึงแมว้า่ปัญหานั้นจะไม่ไดถู้กจดัอยูใ่นล าดบัท่ี 1 แต่นกัเรียนสามารถให้เหตุผลใน
การเลือกไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเสนอแนวทางแกปั้ญหาไดแ้ปลกใหม่และมีความเป็นได้
มากข้ึน และนวตักรรมดา้นสุขภาพของหลายกลุ่มยงัอาศยัเทคโนโลยีในอนาคตมาเป็นส่วนหน่ึงของ
นวตักรรมอีกดว้ย 

    ขอ้เสนอแนะ : ครูควรกระตุน้ให้นกัเรียนให้ไปศึกษาคน้ควา้ต่อยอดสร้างนวตักรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อไป 

 สรุปผลการบันทึกการสอนหลังการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 1-5        
ไดด้งัน้ี 

1. ควรจดักลุ่มยอ่ยขนาดผูเ้รียน 4-5 คน ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจ 
2. ผูส้อนควรให้โอกาสและกระตุน้ให้ผูเ้รียนก าหนดประเด็นปัญหา เลือกปัญหาและวิธี

แกปั้ญหา เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและวตัถุประสงค์การเรียนรู้ รวมทั้งควรเป็นปัญหาใน
สภาพสังคมปัจจุบนั 

3. ผูส้อนควรช่วยก าหนดประเด็นหลกัๆ ของการน าเสนอนวตักรรมของกลุ่มต่างๆ ใน
กระบวนการเรียนการสอน ขั้นท่ี 4 คือ การร่วมกนัสร้างการยอมรับ เพื่อช่วยกระชบัเวลาและเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนร่วมกันประเมินนวตักรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน เพื่อสร้างการยอมรับ
นวตักรรมและน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
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ขั้นตอนที ่4 การพฒันา (Development : D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E) และการขยายผล
การใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

ผู้วิจัยได้น า รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ผา่นการใชจ้ริงจากขั้นตอนท่ี 3 ไปประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปขยายผลการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนกับนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง         
เพื่อศึกษาผลของความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์นวตักรรมดา้นสุขภาพ พฤติกรรม
สุขภาพ และความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนของนกัเรียนกลุ่มขยายผล หลงัการ
จดัการเรียนการสอนโดยรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวทิยาศาสตร์  

 ผูว้ิจยัได้น ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ไดใ้ชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจากขั้นตอนท่ี 3 ไปประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงผลสรุปได้
ดงัน้ี 

1.1 ผลการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียน 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 72.98 และเม่ือพิจารณาความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์โดยภาพรวมของนกัเรียน มีพฒันาการข้ึนในช่วงเวลาระหว่างเรียนจากระดบัปานกลาง
เป็นระดบัดี 

1.2. ผลการประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนเป็นรายกลุ่ม โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.63 และเม่ือพิจารณานวตักรรมดา้นสุขภาพ โดยภาพรวมของ
นกัเรียนเป็นรายกลุ่ม มีพฒันาการข้ึนในช่วงเวลาระหวา่งเรียนจากระดบัพอใชเ้ป็นระดบัดีเยีย่ม 

1.3. ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (X  
= 41.47, S.D. = 6.27) 

1.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
โดยภาพรวม พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เน้ือหามี
ความเช่ือมโยง และมีล าดบัขั้นตอนช่วยให้มีการศึกษาคน้ควา้และช่วยกระตุน้การหาความรู้ ท าให้
เกิดการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการแกปั้ญหา ท าให้ไดค้วามรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้และเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีเปิดโอกาสใหพ้ดูคุยและมีการท างานกลุ่ม 
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1.5 ผลการบนัทึกการสอนหลงัการเรียนการสอนในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-5 
โดยภาพรวม พบวา่ ผูส้อนควรจดักลุ่มยอ่ยขนาดนกัเรียน ประมาณ 4-5 คน โดยให้เป็นไปตามความ
สมคัรใจ และควรให้ค  าปรึกษาในการก าหนดประเด็นปัญหา การเลือกปัญหาและวิธีแก้ปัญหา 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ รวมทั้งควรเป็นปัญหาในสภาพสังคม
ปัจจุบนั ตลอดจนควรยืดหยุ่นระยะเวลาในการจดักิจกรรมในขั้นท่ี 4 การร่วมกนัสร้างการยอมรับ 
ตามควรเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนร่วมกนัประเมินนวตักรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน 
เพื่อสร้างการยอมรับนวตักรรมและน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

ผลการประเมินรูปแบบการเรียนสอนตามแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์ จากการ
น ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้จริง พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนสามารถพฒันาผูเ้รียนให้มี
พฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัดี และความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม
ดา้นสุขภาพ มีพฒันาการข้ึนในช่วงเวลาระหวา่งเรียน 

              2. ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวทิยาศาสตร์ 

 ผูว้ิจยัได้น ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์      เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีผ่านการประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขแล้วไปขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนกบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หอ้งโครงการสนบัสนุนการจดัตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ใ น โ ร ง เ รี ย น โ ด ย ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ( ว ม ว . )  โ ร ง เ รี ย นส า ธิ ต แ ห่ ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 1 
ห้อง จ านวนนกัเรียน 30 คน ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ใชเ้วลาในการขยายผล 2 คาบๆ ละ 
50 นาที เพื่อศึกษาผลของความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ นวตักรรมด้านสุขภาพ 
พฤติกรรมสุขภาพ และความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนของนักเรียนกลุ่ม     
ขยายผล หลงัการจดัการเรียนการสอนโดยรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงผลสรุปไดด้งัน้ี 

 2.1 ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ของนกัเรียนกลุ่มขยายผล หลงัการ
จดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
       2.1.1 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาพฒันาการของความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ของนกัเรียนกลุ่มขยายผล โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการประเมินความสามารถใน
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การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ดว้ยแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์หลงั
การจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ผลปรากฏดงัในตารางท่ี 40 
 
ตารางท่ี 39 ผลการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนกลุ่มขยายผล 

โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 
 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ 

นักเรียน 
(คน) 

คะแนนเต็ม 
หลงัการจัดการเรียนการสอน 

X  S.D. % อนัดับ 

ดา้นการคน้หาความจริง 30 5 2.40 0.67 48.00 5 

ดา้นการคน้หาปัญหา 30 5 7.87 1.22 78.70 1 

ดา้นการคน้หาแนวคิด 30 10 2.57 0.77 51.40 4 

ดา้นการคน้หาค าตอบ 30 10 6.13 1.07 61.30 3 

ดา้นการคน้หาการยอมรับ 30 5 3.37 0.61 67.40 2 

ภาพรวม 
30 35 22.33 2.93 63.80  

ระดับ ดี 
 

 จากตารางท่ี 39 พบวา่ ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนกลุ่ม
ขยายผลท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4CO-PAC  Model โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี      
คิดเป็นร้อยละ 63.80 และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ด้านการคน้หาปัญหา เป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 78.70 รองลงมาด้านการคน้หา         
การยอมรับ คิดเป็นร้อยละ 67.40 และดา้นการคน้หาความจริง เป็นอนัดบัสุดทา้ย  คิดเป็นร้อยละ 
48.00 
 

      2.1.2 ผูว้จิยัไดศึ้กษาความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนกลุ่ม
ขยายผล โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์โดยการสังเกตพฤติกรรม จากผูป้ระเมิน 6 คน คือ ตนเอง สมาชิกกลุ่ม (4 คน) และผูส้อน 
ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หลังการจดัการเรียน    
การสอน โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ผลปรากฏดงัในตารางท่ี 40 
 
 
 



213 
 

ตารางท่ี 40 ผลการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนกลุ่มขยายผล  
 โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการสังเกตพฤติกรรม 
 

ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ 

นักเรียน 
(คน) 

ผู้
ประเมิน 
(คน) 

คะแนน 
เต็ม 

หลงัการจัดการเรียนการสอน 

X  S.D. ระดบั อนัดับ 

ดา้นการคน้หาความจริง 30 6 3 2.58 0.52 ประจ า 1 

ดา้นการคน้หาปัญหา 30 6 3 2.51 0.52 ประจ า 3 

ดา้นการคน้หาแนวคิด 30 6 3 2.45 0.52 บ่อยคร้ัง 5 

ดา้นการคน้หาค าตอบ 30 6 3 2.46 0.53 บ่อยคร้ัง 4 

ดา้นการคน้หาการยอมรับ 30 6 3 2.57 0.54 ประจ า 2 

ภาพรวม 30 6 15 12.57 1.22 ดีมาก  
 

จากตารางท่ี  40 พบวา่ ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ของนกัเรียนกลุ่ม
ขยายผลท่ีเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4CO-PAC  Model จากการสังเกตพฤติกรรม     
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (X  = 12.57, S.D. = 1.22) และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น นกัเรียนมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ดา้นการคน้หาความจริง เป็นอนัดบั 1 (X  = 2.58, 
S.D. = 0.52) รองลงมาดา้นการคน้หาการยอมรับ (X  = 2.57, S.D. = 0.54) และดา้นการคน้หา
แนวคิด เป็นอนัดบัสุดทา้ย (X  = 2.45, S.D. = 0.52) 

       2.1.3 ผูว้จิยัไดศึ้กษาความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนกลุ่ม
ขยายผล โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน จากการวิเคราะห์แบบบนัทึกการจัดการเรียนรู้ 
(Journal Writing) ของนกัเรียน หลงัการจดัการเรียนการสอน สรุปไดด้งัในตารางท่ี 41 
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ตารางท่ี 41 สรุปพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนกลุ่มขยายผล โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการวเิคราะห์แบบบนัทึก 
                  การจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) ของนกัเรียน 
 
ความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
ข้อความจากแบบบนัทกึการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน 

สรุปพฤตกิรรมที่
เกดิขึน้ 

ภาพรวม 

ดา้นการคน้หา
ความจริง 

1. รู้จกัการคิดวเิคราะห์และน าไปใชอ้ยา่งมีระบบ 
2. ฝึกการคิดแบบน้ี ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมท่ีท าเป็นประจ า 
3. กิจกรรมกลุ่มท่ีเนน้กระบวนการคิดวเิคราะห์ ส่งเสริมกระบวนการทางความคิด ใหเ้ป็นระเบียบ และซบัซอ้น  
4. คิดค าถามท่ีเป็นปัญหา มาเรียงล าดบัความส าคญั  
5. การใชก้ระบวนการคิด ท างานอยา่งเป็นขั้นตอน ท่ีศึกษาจากปัญหา สาเหตุ และแนวทางแกปั้ญหา  
6. ไดพ้ฒันาความคิด ฝึกคิด ฝึกวางแผน น ากระบวนการต่างๆและความรู้ท่ีไดม้าคิดนวตักรรม 
7. ฝึกการตั้งปัญหา การแกปั้ญหาและคิดคน้นวตักรรม 

มีการคิดวเิคราะห์ และ
อภิปราย สาเหตุของ
ปัญหา 

มีการคิดวเิคราะห์และ
อภิปราย สาเหตุของปัญหา
และจดัล าดบัความส าคญั
ของปัญหาน าไปสู่การคิด
วธีิการแกปั้ญหาท่ีมีความ
หลากหลายและแปลกใหม่
จนสามารถคน้พบแนวทาง
ในการแกปั้ญหา และ
น าเสนอวธีิการแกปั้ญหา
และรับฟังขอ้เสนอแนะจาก
ผูอ่ื้น 

ดา้นการคน้หา
ปัญหา 

1. ฝึกวธีิแกปั้ญหา สาเหตุของปัญหา โดยเรียงล าดบัความส าคญัของปัญหา 
2. ติดค าถามท่ีเป็นปัญหา มาเรียงล าดบัความส าคญั 
3. สามารถหาปัญหาท่ีดีท่ีสุดท่ีจะน ามาแกไ้ขได ้ 
4. เป็นแนวทางของกระบวนการท่ีคิดแกปั้ญหาต่างๆอยา่งเป็นระบบมากข้ึน 
5. ไดใ้ชค้วามคิด มีกระบวนการท างานอยา่งเป็นขั้นตอน  
6. การเลือกปัญหา สาเหตุท่ีเลือก วเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสีย หาวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

การจดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหา 
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ตารางท่ี 41 สรุปพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนกลุ่มขยายผล โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการวเิคราะห์แบบบนัทึก 
 การจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) ของนกัเรียน (ต่อ) 
ความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
ข้อความจากแบบบนัทกึการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน 

สรุปพฤตกิรรมที่
เกดิขึน้ 

ภาพรวม 

ดา้นการคน้หา
แนวคิด 

1. ไดเ้รียนรู้วธีิการแกปั้ญหา การคิดวเิคราะห์ ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
2. ไดรู้ปแบบการคิดท่ีเป็นขั้นตอนมากข้ึน สามารถน าไปประยกุตไ์ด ้
3. ไดแ้นวคิดในการวจิยั 
4. ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
5. ไดคิ้ดงานกลุ่มหานวตักรรมใหม่ร่วมกนั 
6. มีแนวคิดนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีสามารถแกปั้ญหาได ้
7. คิดวธีิแกปั้ญหา 
8. ฝึกคิดกระบวนการแกปั้ญหา เป็นขั้นตอน 
9. ใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละวทิยาศาสตร์ 

การคิดวธีิการ
แกปั้ญหาท่ีมีความ
หลากหลายและแปลก
ใหม่ 

 

ดา้นการคน้หา
ค าตอบ 

1. หาทางแกไ้ขปัญหาดว้ยการท างานเป็นกลุ่ม 
2. ใชท้กัษะการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

การคน้พบแนวทางใน
การแกปั้ญหา 

ดา้นการคน้หาการ
ยอมรับ 

1. ฝึกการน าเสนอ การอภิปราย การคิดอยา่งมีระบบ 
2. มีการน าเสนอออกมาผา่นส่ือ แลกเปล่ียนความคิด ความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์และ

กวา้งขวางข้ึน 
3. ไดท้ างานร่วมกบัเพ่ือน เป็นกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนความรู้ 
4. ประเมินส่ิงท่ีท าไปวา่มีขอ้ผิดพลาดอะไรบา้ง 

การน าเสนอวธีิการ
แกปั้ญหาและรับฟัง
ขอ้เสนอแนะจากผูอ่ื้น 

 215 



216 
 

 

2.2 นวตักรรมดา้นสุขภาพของนักเรียนกลุ่มขยายผลเป็นรายกลุ่ม หลงัการจดัการเรียน    
การสอน โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

    2.2.1 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาพฒันาการของนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนกลุ่มขยายผล
เป็นรายกลุ่ม โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพเป็นราย
กลุ่ม จากผูป้ระเมิน 3 ฝ่าย คือ กลุ่มตน กลุ่มอ่ืน และผูส้อน ดว้ยแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
หลงัการจดัการเรียนการสอน ผลปรากฏดงัในตารางท่ี 42 
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ตารางท่ี 42 ผลการประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนกลุ่มขยายผลเป็นรายกลุ่ม โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 
 

กลุ่ม ช่ือนวตักรรม 

องค์ประกอบนวตักรรมด้านสุขภาพ 
โดยรวม 3 ด้าน 
(คะแนนเตม็ 99) 

ด้านกระบวนการพฒันา
นวตักรรม 

(คะแนนเตม็ 36) 

ด้านคุณค่าและประโยชน์
ของนวตักรรม 
(คะแนนเตม็ 36) 

ด้านความเป็นนวตักรรม 
(คะแนนเตม็ 27) 

X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % X  S.D. % ระดบั อนัดบั 

1 หอคอยครูใหญ่ 24.67 1.15 68.53 24.00 2.00 66.67 24.00 5.20 88.89 72.67 2.52 73.40 ด ี 6 

2 Magic Pill 32.67 1.15 90.75 33.33 1.15 92.58 24.00 5.20 88.89 90.00 5.57 90.91 ดเียีย่ม 1 

3 บุหร่ีไฟฟ้า รุ่นจงอยา่สูบ ชนิดไร้สารทาร์ 30.67 3.06 85.19 31.33 4.62 87.03 24.00 5.20 88.89 86.00 10.82 86.87 ดเียีย่ม 4 

4 อโรคาก ุ 30.00 2.00 83.33 32.67 4.16 90.75 21.00 5.20 77.78 83.67 10.60 84.52 ดเียีย่ม 5 

5 สมุนไพรปรายยาไอซ์ 28.67 3.06 79.64 34.67 2.31 96.31 24.00 5.20 88.89 87.33 8.62 88.21 ดเียีย่ม 2 

6 Caffel Pen 30.00 4.00 83.33 33.33 3.06 92.58 24.00 5.20 88.89 87.33 4.04 88.21 ดเียีย่ม 2 

ภาพรวม 29.44 2.68 81.78 31.56 3.86 87.67 23.50 1.22 87.04 84.50 6.15 85.35 ดเียีย่ม  
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 จากตารางท่ี 42 พบว่า นวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนกลุ่มขยายผลเป็นรายกลุ่มท่ี
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4CO-PAC  Model โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ 85.35 และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนมีองคป์ระกอบดา้น
คุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม เป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 87.67 รองลงมาด้านความเป็น
นวตักรรม คิดเป็นร้อยละ 87.04 และดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม เป็นอนัดบัสุดทา้ย คิดเป็น
ร้อยละ 81.78 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม นกัเรียนกลุ่มท่ี 2 นวตักรรมช่ือ Magic Pill  มีผลประเมิน
นวตักรรมดา้นสุขภาพ เป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 90.91 รองลงมานกัเรียนกลุ่มท่ี 5 นวตักรรมช่ือ 
สมุนไพรปราบยาไอซ์ และกลุ่มท่ี 6 นวตักรรมช่ือ Caffel Pen คิดเป็นร้อยละ 88.21 และกลุ่มท่ี 1 
นวตักรรมช่ือ หอคอยครูใหญ่ เป็นอนัดบัสุดทา้ย คิดเป็นร้อยละ 73.40 

    2.2.2 ผูว้จิยัไดศึ้กษานวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนกลุ่มขยายผล โดยภาพรวมและ
จ าแนกเป็นรายดา้น จากการวิเคราะห์แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) ของนกัเรียน 
หลกัการจดัการเรียนการสอน โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน สรุปผลไดด้งัในตารางท่ี 43 
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ตารางท่ี 43 สรุปพฤติกรรมการสร้างนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนกลุ่มขยายผล โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการวเิคราะห์แบบบนัทึกการจดัการ 
 เรียนรู้ (Journal Writing) ของนกัเรียน 
 
องค์ประกอบของ
นวตักรรมด้าน

สุขภาพ 
ข้อความจากแบบบนัทกึการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ ภาพรวม 

ดา้น
กระบวนการพฒันา

นวตักรรม 

1. รู้แนวคิด นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีแปลก แต่มีแนวโนม้ สามารถน าไปต่อยอดใชแ้กปั้ญหาได ้
2. รู้แนวคิดในการผลิตนวตักรรมต่อตา้นยาเสพติด และศึกษาหลกัการท างานของนวตักรรมนั้น  
3. น าไปใชก้บัวชิาวทิยาศาสตร์ ในการคิดคน้นวตักรรม เก่ียวกบัการเลิกสารเสพติด 
4. น ากระบวนการต่างๆและความรู้ท่ีไดม้าคิดนวตักรรม 

รู้แนวคิดในการผลิต
นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีแปลก 

มีการใชแ้นวคิด
ในการผลิต
นวตักรรม และ
พฒันานวตักรรม
ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั
น าไป ตลอดจน
น านวตักรรมไป
เผยแพร่และต่อ
ยอดในอนาคต 

ดา้นคุณค่าและ
ประโยชนข์อง
นวตักรรม 

1. นวตักรรมบางอยา่งมีความเป็นไปไดสู้ง ท าใหอ้นาคตไม่แปลกท่ีจะมีนวตักรรมต่อตา้นยาเสพติดมา
วางขายในตลาด 
2. คิดนวตักรรมข้ึนมา เพ่ือต่อยอดในอนาคต 
3. น านวตักรรมไปเผยแพร่ในชีวติประจ าวนั 
4. สามารถน าความรู้ไปใชก้บัวชิาวทิยาศาสตร์ได ้เพ่ือคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ ในการแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยนื 
5. สามารถน าไปต่อยอดในการผลิตนวตักรรมดีดี เพ่ือพฒันาประเทศ 
6. อยากใหมี้การต่อยอดนวตักรรม 

น าความรู้และกระบวนการท่ี
ไดม้าคิดนวตักรรมและพฒันา
นวตักรรมไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัน าไป 
ตลอดจนน านวตักรรมไป
เผยแพร่และต่อยอดใน
อนาคต 

ดา้นความเป็น
นวตักรรม 

1. สามารถน าไปต่อยอดในการผลิตนวตักรรมดีดี เพ่ือพฒันาประเทศ 
2. เกิดนวตักรรม และเคร่ืองมือใหม่ๆ ในการลดสารเสพติด 

มีนวตักรรม และเคร่ืองมือ
ใหม่ๆ ในการลดสารเสพติด 
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2.3 พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนกลุ่มขยายผล หลงัการจดัการเรียนการสอน โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอน 
                   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนกลุ่มขยายผล โดยการประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ และการวเิคราะห์แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) ของนกัเรียน ผลปรากฏดงั
ในตารางท่ี 44-45 
 

ตารางท่ี 44 ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนกลุ่มขยายผล โดยภาพรวมและจ าแนกเป็น
รายขอ้ 

ข้อที ่
ค าถาม 

(ค าถามเชิงบวกตั้งแตข่อ้ 1-6 และค าถามเชิงลบตั้งแต่ขอ้ 7-20) 

พฤตกิรรมสุขภาพ 
(คะแนนเตม็ 3 และ n = 30) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
อนั
ดบั 

1 นกัเรียนหลีกเล่ียงการคบเพื่อนท่ีชอบชกัจูงไปในทางเส่ือมเสีย 2.50 0.68 ประจ า 11 
2 นกัเรียนรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสารเสพติด 1.90 0.76 บ่อยคร้ัง 16 
3 นกัเรียนจะปรึกษาผูใ้หญ่เม่ือมีปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขเองได ้ 2.13 0.78 บ่อยคร้ัง 14 
4 นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 1.90 0.66 บ่อยคร้ัง 16 
5 นกัเรียนเลือกคบเพื่อนท่ีดี 2.60 0.50 ประจ า 9 
6 นกัเรียนศึกษากฎหมายเก่ียวกบัสารเสพติด 1.03 0.61 บางคร้ัง 20 
7 นกัเรียนรับประทานยาแกท้อ้งผกูติดต่อกนันานเกิน 4 วนั 2.80 0.61 ไม่เคย 7 
8 นกัเรียนรับประทานยาแกไ้อติดตอ่กนันานเกินกวา่ 5 วนั 2.47 0.57 บางคร้ัง 12 
9 นกัเรียนเท่ียวสถานบนัเทิงในเวลากลางคืน 2.77 0.50 ไม่เคย 8 
10 นกัเรียนชอบอยูค่นเดียวเงียบๆ 1.77 0.73 บางคร้ัง 18 
11 นกัเรียนเจ็บป่วยเลก็นอ้ย จะซ้ือยารับประทานเอง 1.77 0.68 บางคร้ัง 18 
12 นกัเรียนด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ 2.53 0.57 ไม่เคย 10 
13 นกัเรียนใชทิ้นเนอร์ในการผสมสีหรือลา้งคราบสี 2.40 0.50 บางคร้ัง 13 
14 นกัเรียนใชก้าวยางในการท างานฝีมือหรือซ่อมแซมเคร่ืองใชต้่างๆ 2.00 0.64 บางคร้ัง 15 
15 นกัเรียนรับประทานยานอนหลบัติดต่อกนันานเกินกวา่ 2 สปัดาห์ 3.00 0.00 ไม่เคย 1 
16 นกัเรียนน ้ าหนกัลดและรู้สึกสบัสน ฟุ้ งซ่าน 2.83 0.38 ไม่เคย 5 
17 นกัเรียนถูกเพื่อนชกัชวนใหเ้สพสารเสพติด 2.97 0.18 ไม่เคย 2 
18 นกัเรียนรับประทานยาเกินจ านวนกวา่ท่ีแพทยก์ าหนด 2.83 0.38 ไม่เคย 5 
19 นกัเรียนรับประทานยาเพื่อแกง่้วง 2.97 0.18 ไม่เคย 2 
20 นกัเรียนรับประทานยาเพื่อคลายความเครียด 2.90 0.31 ไม่เคย 4 

ภาพรวม 
(คะแนนเตม็ 60 และ n = 30) 

X  48.00 
S.D. 3.14 

ระดบัการประเมนิ ดเียีย่ม 
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 จากตารางท่ี 44 พบวา่ พฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนกลุ่มขยายผลท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม (X  = 48.00, S.D. = 3.14) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ นกัเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพ ขอ้ท่ี 15 นักเรียนรับประทานยานอนหลบั
ติดต่อกนันานเกินกวา่ 2 สัปดาห์ (ไม่เคย) เป็นอนัดบั 1 (X  = 3.00, S.D. = 0.00 ตามล าดบั) 
รองลงมาขอ้ท่ี 18 นกัเรียนถูกเพื่อนชกัชวนให้เสพสารเสพติด (ไม่เคย) (X  = 2.97, S.D. = 0.18) 
และขอ้ท่ี 6 นกัเรียนศึกษากฎหมายเก่ียวกบัสารเสพติด (บ่อยคร้ัง) เป็นอนัดบัสุดทา้ย (X  = 1.03, 
S.D. = 0.61)   
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ตารางท่ี 45 สรุปพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนกลุ่มขยายผล โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น จากการวิเคราะหแ์บบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) ของนกัเรียน 
 
พฤตกิรรม
สุขภาพ 

ข้อความจากแบบบนัทกึการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ ภาพรวม 

ดา้น
ความรู้ 

1. ไดรู้้ถึงประโยชน์และโทษของยาเสพติด รู้ถึงผลกระทบคุณสมบติัของยาเสพติดท่ีมีต่อประชาชน  
2. รู้โทษของยาเสพติด และชนิด/ประเภทของสารเสพติด 
3. กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด 

มีความรู้เก่ียวกบัความหมาย ส่วนประกอบ 
ประเภท และโทษของยาเสพติดทั้งส่วน
บุคคลและกฎหมาย  

มีความรู้ในหวัขอ้
ภยัจากสารเสพติด 
มีความตระหนกั
ถึงโทษภยัของยา
เสพติดต่อร่างกาย 
ต่อสงัคม พยายาม
หลีกเล่ียง และ
แนะน าใหผู้อ่ื้น
หลีกเล่ียงยาเสพ
ติดได ้มีทศันคติ
เก่ียวกบัยาเสพติด 
โทษภยั และควร
แกปั้ญหาอยา่ง
จริงจงั เร่งด่วน   

ดา้น
ทศันคติ 

1. เป็นส่ิงท่ีดี ควรสอน เพราะเก่ียวขอ้งกบัชีวติวยัรุ่น และเป็นปัญหาท่ีพบบ่อยมาก 
2. การแกปั้ญหายาเสพติด ตอ้งมีกระบวนการคิดไตร่ตรอง และกลัน่ออกมาเป็นความรู้ท่ีน าไปปรับใชไ้ด ้
3. ไดแ้นวคิดไปพฒันาประเทศ 
4. การแกไ้ขปัญหายาเสพติดจ าเป็นตอ้งกระท าอยา่งจริงจงัและเร่งด่วน 
5. ไม่ควรไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดทุกชนิด 
6. ท าใหก้ลวัท่ีจะเสพสารเสพติด ไม่มีความคิดท่ีจะใช ้ 

มีทศันคติท่ีจะไม่ลองยาเสพติดทุกรูปแบบ 
ตระหนกัถึงความส าคญัของพษิภยัยาเสพ
ติดต่อสุขภาพ ต่อชุมชน ต่อสงัคมและ
ประเทศชาติ คิดวา่การแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดควรท าอยา่งจริงจงั และคิดวา่เป็นปัญหา
เร่งด่วน 

ดา้นการ
ปฏิบติั 

1. หลีกเล่ียงยาเสพติดในชีวติประจ าวนัได ้
2. มีวธีิในการหนีส่ิงเสพติด สามารถหาวธีิเลิกสารเสพติดใหผู้อ่ื้นได ้
3. หลีกเล่ียงสารเสพติด การลดหรือบรรเทาลง เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลเสียตอ่ร่างกาย 
4. สามารถเลือกเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีเป็นประโยชน์ มีโทษนอ้ยท่ีสุด ท่ีไม่มีสารเสพติดในปริมาณมาก 
5. ระมดัระวงัตวัเองมากข้ึน บอกต่อความรู้ สอนนอ้ง ประยกุตก์บัวชิาอ่ืน 
6. ใชค้วามรู้เร่ืองภยัยาเสพติด เป็นขอ้มูลในการด าเนินชีวติประจ าวนั 
7. สามารถใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่บุคคลท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงได ้
8. ป้องกนัตวัเอง หรือหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็นโทษต่อร่างกาย 
9. สามารถน าไปเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาอ่ืนในชีวติประจ าวนั ไม่เพียงแต่แกปั้ญหาในหอ้งเรียน 

หลีกเล่ียงหรือไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด และ
สามารถแนะน าคนรอบขา้งไม่ใหไ้ปยุง่กบั
ยาเสพติดได ้และมีความระมดัระวงัตวัใน
การอยูใ่นสงัคมมากข้ึน 
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 2.4. ความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มขยายผลท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

    ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มขยายผลท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียน
การสอน โดยการวิเคราะห์แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) ของนกัเรียน ผลปรากฏ
ดงัในตารางท่ี 46 
 
ตารางท่ี 46 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มขยายผลท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียน      

การสอน 
 

ข้อความจากการบันทกึแบบบันทกึการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปความคดิเห็น 

1. รู้สึกแปลกใหม่ ไดรั้บความรู้อยา่งเตม็ท่ี ท าใหรู้้จกัคิดตาม รู้จกัการเรียบ
เรียงความคิดตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งเหมาะสม ไม่เร็ว
เกินไป มีความครอบคลุม 
น่าจะมีการน าเสนอตวัอยา่งนวตักรรมท่ีน ามาแกปั้ญหาเป็นแบบอยา่ง 
2. เป็นการเรียนการสอนท่ีดีมาก ประทบัใจ เพราะท าใหน้กัเรียนไดใ้ช้
ความคิด ท างานเป็นกลุ่ม เป็นการสอนท่ีแปลกใหม่ น่าน าไปเผยแพร่ 
3. ควรมีเวลามากกวา่น้ี เป็นการเรียนท่ีดี เนน้ผูเ้รียน และกระบวนการคิด
เป็นหลกั สนุกสนาน ไดค้วามรู้น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
4. รู้สึกวา่การสอนแบบฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดและท างานเป็นระบบแบบน้ีเป็น
การสอนท่ีท าใหผู้เ้รียนไดรั้บทั้งทกัษะการคิดจึงเป็นประโยชน์มาก 
5. สนุก ชอบ ในการท่ีเราช่วยกนัคิดเร่ืองดีๆ มีสาระ อยากใหเ้ป็นแบบน้ีทุกๆ 
วชิา 
6. อยากใหมี้เวลาในการเรียนการสอนมากกวา่น้ี 
7. รู้สึกสนุก เพราะไดมี้การน าเสนอนวตักรรมต่างๆ ทั้งท่ีเป็นไปไดแ้ละ
เป็นไปไม่ได ้
8. รู้สึกสนุก เพราะนวตักรรมบางอยา่งหลุดโลก หากเวลามากกวา่น้ี 
9. การสอนเร่ืองน้ีคลา้ยจะเป็นแนวทางแบบนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง (Child 
Center) 
10. ควรจดัการเรียนการสอนแบบน้ีบ่อยๆ เน่ืองจากท าใหเ้ด็กมีความ
กระตือรือร้น ท่ีจะท างานมากข้ึน เน่ืองจากเป็นงานกลุ่ม 
11. เป็นกิจกรรมท่ีดีมาก อยากท่ีจะเรียนแบบน้ีในคร้ังต่อๆไป 
12. สนุกมาก มีการท ากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าต่ืนเตน้  
13. ดีมาก เพราะเป็นกิจกรรมท่ีท าใหค้นในกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่ง
กวา้งขวาง 

มีการจดัการเรียนการสอนท่ีท าให้
ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิดเป็นหลกั 
มีการท างานเป็นกลุ่ม  
เกิดการระดมสมอง ช่วยกนัคิด 
เสนอแนะ หาประเด็นมาถกกนั 
และยงัมีโอกาสในการคิดคน้
นวตักรรมมาแกไ้ขปัญหาอยา่ง
กวา้งขวาง เป็นการจดัการสอนท่ีดี 
เป็นระบบ มีความต่อเน่ือง 
สอดคลอ้งกนั เป็นการสอนท่ีแปลก
ใหม่ 
มีแนวทางแบบนกัเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง (Child Center) เป็น
กิจกรรมท่ีท าใหค้นในกลุ่มได้
แสดงความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง 
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ท าใหมี้ความรู้
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้และ
เป็นกระบวนการซ่ึงเป็นความ
เขา้ใจท่ีไม่มีวนัลืมและเป็นทกัษะ
ติดตวัไป และน่าน าไปเผยแพร่ 
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ตารางท่ี 46 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มขยายผลท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียน      
การสอน (ต่อ) 

 

ข้อความจากการบันทกึแบบบันทกึการจดัการเรียนรู้ของนักเรียน สรุปความคดิเห็น 

14. ชอบกิจกรรมแบบน้ี เพาระไดฝึ้กคิด ไม่เบ่ือเหมือนเรียนสุขศึกษาคร้ัง
ก่อนๆ ไดส้ร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิดของเรา ไม่ใช่นัง่เรียนรู้
วธีิการของคนอ่ืน 
15. เวลาคิดในหน่ึงคาบ อาจนอ้ยเกินไป ไม่พอในการหาปัญหา สาเหตุ และ
คิดนวตักรรมใหม่ๆ ข้ึน 
16. ประทบัใจ เพราะไดท้ ากลุ่ม เกิดการระดมสมอง ช่วยกนัคิด เสนอแนะ 
หาประเด็นมาถกกนั และยงัมีโอกาสในการคิดคน้นวตักรรมมาแกไ้ขปัญหา
อยา่งกวา้งขวาง 
17. รู้สึกดี ไดรั้บความรู้ใหม่ๆ และมีการฝึกการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
ขั้นตอน 
18. เรียนสนุกเพราะเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
19. เป็นประโยชน์มาก ไม่เพียงแต่รู้กระบวนการซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีไม่มีวนั
ลืมและเป็นทกัษะติดตวัไป 
20. ควรมีตวัอยา่งนวตักรรมใหดู้ และมีรูปภาพประกอบเน้ือหามากกวา่น้ี 
21. เป็นการจดัการสอนท่ีดี เป็นระบบ มีความต่อเน่ือง สอดคลอ้งกนั 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ มีวตัถุประสงคข์องการวจิยั คือ 1) เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาพฒันาการของความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์และนวตักรรมดา้นสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพ และ 3) เพื่อศึกษาผลของ
การน ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริม
นวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ไปขยายผลการใช้     
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนมหิดล        
วิทยานุสรณ์ ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โดยมีกระบวนการวิจยัประกอบดว้ย 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research : R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
(Analysis : A) ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design 
and Development : D & D) ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research : R2) เป็นการน ารูปแบบการเรียน      
การสอนไปใชจ้ริง (Implementation : I) และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) เป็นการ
ประเมินผล (Evaluation : E) และการขยายผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การหาค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ (%) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) โดยสรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

สรุปผลการวจัิย 

การวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
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1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
หรือท่ีเรียกว่า  “4CO-PAC Model” มีองค์ประกอบส าคญั 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 
องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์ประกอบดว้ย 1) หลกัการ คือ การเรียนรู้ในลกัษณะท่ีให้
ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construction of Knowledge) จากการมีปฏิสัมพนัธ์ 
(Interaction) ทางสังคม โดยใชเ้หตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีทา้ทายก่อน เพื่อให้ผูเ้รียน
ไดมี้การจดักลุ่มของสมาชิกท่ีมีความสนใจในปัญหาเดียวกนั และร่วมกนัคน้หาปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด 
จนกระทัง่ไดค้น้พบวธีิการแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิมและหลากหลาย ซ่ึงเกิดจากการ
แบ่งปัน (Sharing) ประสบการณ์และความรู้ท่ีตนมีกบัสมาชิกในกลุ่ม น าไปสู่การวางแผนและการ
สร้างนวตักรรมเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหานั้น และร่วมกนัประเมินนวตักรรม เป็นการสร้างการยอมรับ
นวตักรรมท่ีไดเ้พื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัต่อไป โดยผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในสภาพการเรียนรู้และคอยให้ความช่วยเหลือ และ 2) วตัถุประสงค์  คือ เพื่อพฒันาผูเ้รียน
ให้เกิดความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ และพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ จนน าไปสู่การสร้างนวตักรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพ  องค์ประกอบที่ 2 
องคป์ระกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การร่วมกนั
คน้หาปัญหา ขั้นท่ี 2 การร่วมกนัคน้หาแนวคิด ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรม และขั้นท่ี 4 การ
ร่วมกันสร้างการยอมรับ โดยในแต่ละขั้นตอนหลักจะมีขั้นตอนย่อยๆ ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ด าเนินการ 3 ขั้นท่ีเรียกวา่ “PAC” ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมการ (Preparation : P) ขั้นปฏิบติั (Action : A) และ
ขั้นสรุป (Conclusion : C) และองค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ 
ประกอบดว้ย  1) ปัจจยัเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นสมรรถนะท่ีผูเ้รียนตอ้งมีและไดรั้บการพฒันาตลอด
กระบวนการ เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น ความกลา้ในการตดัสินใจ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ความกลา้ในการแสดงออก 
ความกระตือรือร้นในการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา และ 2) ปัจจยัสนับสนุน 
ประกอบดว้ย การจดักลุ่มผูเ้รียน ควรจดัเป็นกลุ่มยอ่ย ขนาดจ านวน 4-5 คน และการยืดหยุน่เวลาใน
การจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบักิจกรรม และรูปแบบการเรียนการสอนผา่นการตรวจสอบ
คุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกองคป์ระกอบ และผา่นการ
ตรวจสอบความเป็นไปไดรู้ปแบบการเรียนสอน โดยการศึกษาน าร่องทดลองใช้รูปแบบการเรียน
การสอน พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนสามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัดี 
และความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมดา้นสุขภาพพฒันาข้ึนในช่วงเวลา
ระหวา่งเรียน 
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2. พฒันาการของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมดา้น
สุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพและความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนของนกัเรียน
ท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ ในช่วงระหวา่งการเรียนการสอน สรุปผลไดด้งัน้ี 

    2.1 ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์สรุปไดคื้อ 1) ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์มีพฒันาการข้ึนในช่วงเวลาระหวา่งเรียนจากระดบัปานกลางเป็นระดบัดี 
โดยท่ีระยะท่ี 1-3 อยูใ่นระดบัปานกลาง และระยะท่ี 4-5 อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั  
2) ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ จากการสังเกตพฤติกรรม มีพฒันาการข้ึนใน
ช่วงเวลาระหวา่งเรียนจากระดบัดีเป็นระดบัดีมาก โดยท่ีระยะท่ี 1 อยูใ่นระดบัดี และระยะท่ี 2-5 อยู่
ในระดบัดีมาก และ 3) ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์จากการวิเคราะห์แบบบนัทึก
การจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) พบวา่ ผูเ้รียนมีความคิดวิเคราะห์และอภิปราย สาเหตุของปัญหา 
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา น าไปสู่การคิดวิธีการแกปั้ญหาท่ีมีความหลากหลายและแปลกใหม่
จนสามารถคน้พบแนวทางในการแกปั้ญหา และน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาและรับฟังขอ้เสนอแนะ
จากผูอ่ื้น 

2.2 นวตักรรมดา้นสุขภาพ สรุปไดคื้อ 1) นวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนเป็นราย
กลุ่ม มีพฒันาการข้ึนในช่วงเวลาระหวา่งเรียนจากระดบัพอใชเ้ป็นระดบัดีเยีย่ม โดยท่ีระยะท่ี 1 อยูใ่น
ระดบัพอใช ้ระยะท่ี 2-3 อยูใ่นระดบัดี และระยะท่ี 4-5 อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการ
วจิยั และ 2) นวตักรรมดา้นสุขภาพ จากการวิเคราะห์แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ (Journal Writing) 
พบวา่ ผูเ้รียนมีการคิดคน้นวตักรรมส าหรับการแกปั้ญหา โดยการออกแบบจากความคิดสร้างสรรค์
และมีการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อพฒันานวตักรรม นวตักรรมสามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา
สุขภาพไดจ้ริง 

2.3 พฤติกรรมสุขภาพ พบวา่ อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยั 
2.4 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน พบวา่ รูปแบบการเรียนการ

สอนมีการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ เน้ือหามีความเช่ือมโยง และมีล าดบัขั้นตอน ช่วยให้
มีการศึกษาคน้ควา้และช่วยกระตุน้การหาความรู้ ท าให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค ์
ฝึกการแกปั้ญหา ท าใหไ้ดค้วามรู้ใหม่ ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ด ้และเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมท่ีเปิดโอกาสใหพ้ดูคุยและมีการท างานกลุ่ม 

3. การขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ สรุปผลได้คือ 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดบัดี            
2) นวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนเป็นรายกลุ่ม อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม 3) พฤติกรรมสุขภาพ อยูใ่น
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ระดบัดี และ 4) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน พบวา่ รูปแบบการ
เรียนการสอนมีการจดัการเรียนการสอนท่ีท าให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการคิดเป็นหลกั มีการท างานเป็น
กลุ่ม เกิดการระดมสมอง ช่วยกนัคิด เสนอแนะ หาประเด็นมาถกกนั และยงัมีโอกาสในการคิดคน้
นวตักรรมมาแก้ไขปัญหาอย่างกวา้งขวาง เป็นการจดัการสอนท่ีดี เป็นระบบ มีความต่อเน่ือง 
สอดคลอ้งกนั เป็นการสอนท่ีแปลกใหม่มีแนวทางแบบนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง (Child Center) เป็น
กิจกรรมท่ีท าให้คนในกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง เรียนรู้ดว้ยตนเอง ท าให้มีความรู้
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้และเป็นกระบวนการซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีไม่มีวนัลืมและเป็นทกัษะติด
ตวัไป และน่าน าไปเผยแพร่ 

อภิปรายผล 

การวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อ
ส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงมี
องค์ประกอบส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 องค์ประกอบเชิงหลักการและ
วตัถุประสงค ์ประกอบดว้ย หลกัการและวตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน  องคป์ระกอบ
ท่ี 2 องคป์ระกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การร่วมกนั
คน้หาปัญหา ขั้นท่ี 2 การร่วมกนัคน้หาแนวคิด ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรม และขั้นท่ี 4 การ
ร่วมกันสร้างการยอมรับ โดยในแต่ละขั้นตอนหลักจะมีขั้นตอนย่อยๆ ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ด าเนินการ 3 ขั้นท่ีเรียกวา่ “PAC” ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมการ (Preparation : P) ขั้นปฏิบติั (Action : A) และ
ขั้นสรุป (Conclusion : C) และองค์ประกอบท่ี 3 องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้
ประกอบดว้ย  ปัจจยัเอ้ือต่อการเรียนรู้และปัจจยัสนบัสนุน เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
และมีความเป็นไปได้และสามารถน าไปทดลองใช้ได้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ไดพ้ฒันาข้ึนอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการตาม
กระบวนการวจิยัและพฒันา (Research and Development : R&D) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555) ประยุกต์
ร่วมกบัการออกแบบระบบการเรียนการสอนดว้ยวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ท่ีเรียกว่า 
“ADDIE Model” (Kruse, 2009) และรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ         
ดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and Carey, 2009) โดยใชร้ะเบียบการวิจยัแบบการผสมผสาน
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วิธีการวิจยั (Mixed Methods Research) (Creswell, 2011) โดยมีกระบวนการวิจยัประกอบดว้ย 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research : R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
(Analysis : A) ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design 
and Development : D & D) ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research : R2) เป็นการรูปแบบการเรียนการสอน
ไปใชจ้ริง (Implementation : I) และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) เป็นการประเมินผล 
(Evaluation : E) และการขยายผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงจะเห็นจากการพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรม
ด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีการน าผลจากการศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 คือ การวิจยั (Research : R1) ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศกัราช 
2556 และแผนปฏิบติังาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
ศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ มาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 และในขั้นตอนท่ี 2 คือ การพัฒนา 
(Development : D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and Development : D & D) และ
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งแลว้น าไปศึกษาน าร่อง (Pilot Study) ทดลองใชก้บั
นกัเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได ้ก่อนน าไปใชจ้ริงกบั
กลุ่มตวัอย่าง สอดคลอ้งกบั จอยซ์ และ เวลล์  (Joyce and Weil, 1996) ท่ีไดส้รุปสาระส าคญัของ
หลกัการพฒันารูปแบบการสอน ประกอบดว้ย 1) รูปแบบการสอนตอ้งมีทฤษฎีรองรับ  2) เม่ือพฒันา
รูปแบบการสอนแลว้ ก่อนน าไปใชอ้ยา่งแพร่หลาย จะตอ้งมีการวิจยัเพื่อทดสอบทฤษฏี และตรวจสอบ
คุณภาพในเชิงการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง และน าขอ้คน้พบมาปรับปรุงแกไ้ขอยู่เร่ือยๆ รวมทั้งมี
งานวิจยัรองรับมากมายจนเป็นหลกัประกนัได้ว่าสามารถใช้ไดส้ะดวกและไดผ้ลดี 3) การพฒันา
รูปแบบการสอน อาจออกแบบให้ใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง หรือเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะอย่างใดอยา่งหน่ึง
ก็ได ้ และ 4) การพฒันารูปแบบการสอน จะมีจุดมุ่งหมายหลกัท่ีน ามาใช้พิจารณาเลือกรูปแบบท่ีจะ
น าไปใช ้กล่าวคือ ถา้ผูใ้ชน้ ารูปแบบการสอนไปใชต้รงกบัจุดมุ่งหมายหลกัก็จะท าให้เกิดผลสูงสุด แต่ก็
สามารถน ารูปแบบนั้นไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆ ถา้พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม แต่ก็อาจท าให้
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ไดผ้ลส าเร็จลดนอ้ยลงไป และสอดคลอ้งกบั วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 231) ท่ีไดส้รุปเก่ียวกบัขั้นตอน
สร้างรูปแบบและพฒันารูปแบบ (Design and Development) วา่จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตอ้งอาศยั
ขอ้มูลต่างๆ จากขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลและวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นต่างๆ ในการขั้นการ
วิเคราะห์ สอดคลอ้งกบั ความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีการจดัการเรียนการ
สอนอยา่งเป็นระบบ เน้ือหามีความเช่ือมโยง และมีล าดบัขั้นตอน ช่วยให้มีการศึกษาคน้ควา้และช่วย
กระตุน้การหาความรู้ ท าให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการแกปั้ญหา ท าให้ได้
ความรู้ใหม่ ท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้และเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีเปิดโอกาสให้พูดคุย
และมีการท างานกลุ่ม 

2. พฒันาการของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมดา้น
สุขภาพ มีพฒันาการข้ึนในช่วงเวลาระหวา่งเรียน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
นวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการเรียนการ
สอน ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ซ่ึงในแต่ละขั้นมีการส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวตักรรมด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ขั้นท่ี 1 การร่วมกนัคน้หาปัญหา    
ซ่ึงส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้การจดักลุ่มของสมาชิกท่ีมีความสนใจในปัญหาเดียวกนั ร่วมกนัตั้งค  าถาม 
เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นมูลเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้ไดป้ริมาณมากท่ีสุด วิเคราะห์สาเหตุปัญหาท่ี
เกิดข้ึน จดัล าดบัความส าคญั จ าแนกปัญหาใหญ่ ปัญหาย่อย เลือกปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ข
พร้อมระบุเหตุผล ขั้นท่ี 2 การร่วมกนัคน้หาแนวคิด ซ่ึงส่งเสริมใหผู้เ้รียนร่วมกนัน าเสนอวิธีการใน
การแกปั้ญหาท่ีมีความหลากหลาย แปลกใหม่และเป็นไปไดใ้ห้มากท่ีสุด อย่างอิสระโดยไม่มีการ
ประเมินความเหมาะสมหรือถูกผดิ และบอกขอ้ดีและขอ้เสียของวิธีการแกปั้ญหาแต่ละวิธี และเลือก
วิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดพร้อมระบุเหตุผลในการเลือก ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรม 
ซ่ึงส่งเสริมให้ผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนการสร้างนวตักรรมของกลุ่มเพื่อสร้างนวตักรรมตามท่ีกลุ่มมี
ขอ้ตกลงกนั  และขั้นท่ี 4 การร่วมกนัสร้างการยอมรับ ซ่ึงส่งเสริมให้ผูเ้รียนร่วมกนัน าเสนอ
นวตักรรมของกลุ่ม โดยคิดวิธีการน าเสนอท่ีเหมาะสมและน าเสนออย่างเป็นระบบน่าเช่ือถือ และ
ร่วมกนัประเมินนวตักรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน เพื่อสร้างการยอมรับนวตักรรมและน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงได้พฒันาตามแนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ี
พฒันาโดย นอลเลอร์, ปาร์น และ ไบออนดิ (Noller, Parnes and Biondi) ท่ีเรียกวา่ “Osborn-Parnes 
Five-Stage CPS Model (v2.2)” (Noller, Parnes and Biondi, 1976 อา้งถึงใน Isaksen and Treffinger, 
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2004 : 70-73) และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1965) ท่ีกล่าววา่ การแกปั้ญหา
เชิงสร้างสรรค์  คือ  ความสามารถของบุคคลในการแก้ปัญหาด้วยการคิดอย่าง ลึก ซ่ึง ท่ี
นอกเหนือไปจากล าดบัขั้นของการคิดอย่างปกติธรรมดา เป็นลกัษณะเฉพาะภายในตวับุคคลท่ีจะ
สามารถคิดไดห้ลายแง่มุมผสมผสานจนไดผ้ลใหม่ซ่ึงถูกตอ้งสมบูรณ์กว่า สอดคลอ้งกบั ออลสัน 
(Olson, 1996) อธิบายวา่ การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางการคิดของมนุษยใ์นการ
แสวงหาค าตอบและวิธีการแก้ปัญหา จากการคิดท่ีมีระบบและการคิดท่ีเกิดจากการหยัง่รู้ได้เอง    
เป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วยทกัษะหลายๆ ทกัษะท่ีสามารถพฒันาได้โดยอาศยัการฝึกฝนจน
ช านาญ เช่นเดียวกบัการพฒันาทกัษะทางกีฬา โดยอาศยัทั้งความสามารถท่ีมีเฉพาะตวัและการฝึกฝน
อยา่งสม ่าเสมอ สอดคลอ้งกบั คสัสิน (Cusin, 1996) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค์ว่า การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีวิธีในการค้นหาค าตอบท่ีแตกต่างออกไปจากการ
แกปั้ญหาทัว่ไป และมีความสลบัซบัซ้อน โดยเฉพาะวิธีการในการแกปั้ญหาท่ีคิดคน้ไวห้ลายๆ ทาง
นั้นจะมีทางเลือกใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งตรงจุดหรือถูกตอ้งท่ีสุดในสถานการณ์
และสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้นได้ แสอดคล้องกบั ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2537)      
ไดก้ล่าววา่ การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์คือ การคิดท่ีมุ่งแกปั้ญหาหรือคิดคน้หาค าตอบ และวิธีการ
ท่ีแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม และมีคุณค่าเป็นประโยชน์ ซ่ึงประกอบด้วย การคิดอเนกนัย 
(Divergent Thinking) และการคิดเอกนยั (Convergent Thinking) ในรูปแบบและวธีิการท่ีส่งเสริมกนั
อย่างเหมาะสม เป็นความสามารถทางการคิดท่ีมีกระบวนการครบวงจร คือ เร่ิมจากขั้นแรกของ    
การรับรู้และตระหนกัถึงปัญหาท่ีมีอยู่ไปสู่ชั้นของการประมวลขอ้มูลใหม่ ในแง่มุมการแก้ปัญหา  
ขั้นการสรุปตดัสินใจเลือกวิธีการแกปั้ญหา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาท่ีเหมาะสม จนถึงขั้นสุดทา้ย
คือ การสามารถส่ือสารความคิด และวิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นท่ียอมรับและ                 
มีแผนปฏิบติัการเกิดข้ึน และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัท่ีเก่ียวกบัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ 
ผลการศึกษาของ อาพนัธ์ชนิต เจนจิต (2546) พบวา่ นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิต โดยใช้การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์มีพฤติกรรม
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียน ประกอบด้วย ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม และ
ความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดบัดีทุกดา้น ผลการศึกษาของ ภทัรภร แสงไชย (2551) ไดศึ้กษา
เปรียบเทียบการสอนแบบแกปั้ญหาโดยอิงทฤษฎีสามศรกบัการสอนแบบปกติในวิชาคณิตศาสตร์ท่ี
มีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนแบบแกปั้ญหาโดยอิงทฤษฎีสามศร มีความสามารถในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคสู์ง
กว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาของ พชัรา พุ่มพชาติ (2552) ได้กล่าวว่า        
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เป็นความสามารถอยา่งหน่ึงของบุคคลซ่ึง หมายถึง การับรู้ ท าความ
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เขา้ใจกบัปัญหา และการคิดหาเหตุผล เพื่อแสวงหาทางเลือกมาปฏิบติัในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการ
ใหม่ท่ีต่างจากส่ิงท่ีมีอยู่เดิม หลากหลายมากกวา่หน่ึงแนวคิดหรือหน่ึงวิธี ผลการศึกษาของ สิทธิชยั 
ชมพพูาทย ์(2554) พบวา่ รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ส่งผล
ให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์ มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคด์า้นภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบติั ความสัมพนัธ์และสังคมดีข้ึนและ
เพิ่มข้ึนในแต่ละวงรอบของการวิจยั และหลังยุติการวิจยัแล้วนักเรียนยงัใช้การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคใ์นการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และสอดคลอ้งกบั ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพ
ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน พบวา่ 1) ผูเ้รียนมีการคิดวิเคราะห์
และอภิปราย สาเหตุของปัญหา จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา น าไปสู่การคิดวิธีการแกปั้ญหาท่ีมี
ความหลากหลายและแปลกใหม่จนสามารถคน้พบแนวทางในการแก้ปัญหา และน าเสนอวิธีการ
แกปั้ญหาและรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูอ่ื้น และ 2) ผูเ้รียนมีการคิดคน้นวตักรรมส าหรับการแกปั้ญหา 
โดยการออกแบบจากความคิดสร้างสรรค์และมีการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อพฒันานวตักรรม และ
สามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาสุขภาพไดจ้ริง 

นอกจากน้ีแล้ว ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมด้าน
สุขภาพ    มีพฒันาการข้ึน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) 
ทั้ง 4 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นท่ี 1 การร่วมกนัคน้หาปัญหา เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนร่วมกนัคน้หา
ปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ข ขั้นท่ี 2 การร่วมกนัคน้หาแนวคิด เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนร่วมกนั
น าเสนอวิธีการในการแกปั้ญหาท่ีมีความหลากหลาย แปลกใหม่และเป็นไปได ้และเหมาะสมท่ีสุด 
ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรม เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนการสร้างนวตักรรม
ของกลุ่ม และขั้นท่ี 4 การร่วมกนัสร้างการยอมรับ เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนร่วมกนัน าเสนอ
นวตักรรมของกลุ่ม และร่วมกนัประเมินนวตักรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน ซ่ึงการเรียนรู้ร่วมกนั 
(Collaborative Learning) เป็นวิธีการเรียนวิธีหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้อยู่ในสถานการณ์ท่ี
ตนเองเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการสร้างนวตักรรมดา้นสุขภาพท่ีตนเองชอบหรือสนใจ ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งมี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง และมีปฏิสัมพนัธ์กับเพื่อนทั้ งในกลุ่มและนอกกลุ่ม 
นอกจากน้ีภายในกลุ่มผูเ้รียนอาจจะสอนกนัเองภายในกลุ่ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัของ ทินซ์แมนน์ และ
คนอ่ืนๆ (Tinzmann and other, 1990), อารีรักษ์ มีแจง้ (2547) และเนาวนิตย ์สงคราม (2553)            
ท่ีกล่าวถึงแนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีส าคญั คือ 1) มีการจดักลุ่มการท างานท่ีเกิดจากสมาชิกท่ีมี
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ความสนใจในเร่ืองเดียวกนั ขนาดของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่ากนั 2) มีการแลกเปล่ียน แบ่งปัน
ประสบการณ์ และความรู้ท่ีตนมีกบัสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงผูส้อนมีส่วนร่วมในการสนทนาสนบัสนุน
ความรู้ 3) ลกัษณะงานเป็นงานท่ีตอ้งท าร่วมกนั สมาชิกในกลุ่มเห็นชอบและมีการวางแผนกิจกรรม
ร่วมกนัและตรงกบัส่ิงท่ีตนสนใจ 4) ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการสภาพการ
เรียนรู้และคอยให้ความช่วยเหลือ และ 5) มีการประเมินผล โดยประเมินกลุ่ม และประเมินสมาชิก
กลุ่ม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อารีรักษ์ มีแจง้ (2547) พบว่า รูปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน
ภาษาองักฤษโดยใช้หลกัการเรียนรู้แบบร่วมงาน (Collaborative Learning Process) ท าให้กลุ่ม
ตวัอย่าง มีพฤติกรรมการท างานร่วมกนัตลอดการเรียนการสอน มีการท างานเป็นกลุ่มย่อย มีการ
แลกเปล่ียนความรู้และความคิด โดยมีผูส้อนท าหน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและคอยให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งผลให้กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภทัร์พงศ ์พงศภ์ทัรกานต ์(2553) พบวา่ รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning Model) โดยใช้เทคนิคทีเคโอ สามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
และน าเสนอเน้ือหาการเรียนรู้ ส่งผลใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

นอกจากน้ีแล้ว การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรม ยงัเป็นทกัษะพื้นฐานท่ี
มนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ทุกนตอ้งเรียนเพราะโลกจะยิง่เปล่ียนแปลงเร็วข้ึนเร่ือยๆ และมีความซบัซ้อน
มากข้ึน คนท่ีอ่อนในทักษะการแก้ปัญหาและนวตักรรมจะเป็นคนท่ีตามโลกไม่ทัน ชีวิตจะ
ยากล าบาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดการจดัการหลกัสูตรการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ จาค็อบส์ 
(Jacobs, 2010) ไดก้ล่าวถึง ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills)  
ซ่ึงมีทกัษะย่อยๆ ประกอบดว้ย การสร้างสรรค์และนวตักรรม (Creativity and Innovation) การคิด
อยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) และการส่ือสารและ
ความร่วมมือ (Communication and Collaboration) เป็นทกัษะท่ีนกัการศึกษาจะตอ้งให้ความส าคญั
กบัการจดัการศึกษาให้กบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21  เพราะเป็นทกัษะเพื่อการด ารงชีวิต (Survival 
Skills) ท่ีจ  าเป็นส าหรับอนาคตของผูเ้รียน เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยและการ
ด ารงชีวิตต่อไป และสอดคลอ้งกบั เบียส์ (Beers, 2011 : 6) ไดก้ล่าวถึง ทกัษะในศตวรรษท่ี 21         
ท่ีผูเ้รียนควรจะมีหรือท่ีเรียกวา่ 4Cs ประกอบดว้ย การสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and 
Innovation) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
การส่ือสาร (Communication) และความร่วมมือ (Collaboration) ซ่ึงในส่วนของการสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรม มีขั้นตอนคือ เร่ิมต้นด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ แล้วสร้างสรรค์งานร่วมกบัผูอ่ื้น     
ท าใหไ้ดน้วตักรรมไปใช ้
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3. พฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจาก รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์
เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีการจดั
ด าเนินการสอนโดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎี กล่าวคือ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ พฒันาข้ึนจากโดยอาศยัทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) แนวคิดกระบวนการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Process) และแนวคิดกระบวนการเรียนการสอน       
สุขศึกษาและพลศึกษา น ามาสังเคราะห์เป็นกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นท่ี 1 การร่วมกนัคน้หาปัญหา (Collaborative Problem Finding) ขั้นท่ี 2 การร่วมกนัคน้หาแนวคิด 
(Collaborative Idea Finding) ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรม (Collaborative Innovation 
Building) และขั้นท่ี 4 การร่วมกนัสร้างการยอมรับ (Collaborative Acceptance Building)  แลว้น า
กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวมาใช้ในจดัการเรียนการสอนในแผนการจดัการเรียนรู้ ทั้ง 5 
หน่วย คือ หน่วยท่ี 1 การดูแลระบบต่างๆ ของร่างกาย หน่วยท่ี 2 พฤติกรรมทางเพศกบัการด าเนิน
ชีวิต หน่วยท่ี 3 กีฬาบาสเกตบอล หน่วยท่ี 4 สมรรถภาพทางกาย และหน่วยท่ี 5 ภยัจากสารเสพติด 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรรณี โสมประยรู (2541 : 21-24) ไดก้ล่าวถึง การจดัและด าเนินการสอนวิชาต่างๆ 
โดยเฉพาะในเร่ืองวิธีสอนหรือการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มกัจะต้องอาศยัหลักจิตวิทยา
การศึกษาหรือทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ มาอ้างอิงหรือสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการจดัและ
ด าเนินการสอน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับการวางแผนการเขียนแผนการสอนหรือแผนการจดัการ
เรียนรู้ สอดคลอ้งกบั วรศกัด์ิ เพียรชอบ (2548 : 13-42) ไดก้ล่าวถึง การท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะมี
เจตคติต่อส่ิงใดไปในทางใดหรือไม่มากน้อยแค่ไหนนั้น มกัจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่างด้วยกนั     
ท่ีส าคัญก็ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส าคญั ประโยชน์ของส่ิงนั้น ประสบการณ์        
ภูมิหลงัความส าเร็จท่ีเคยมีในส่ิงนั้น และบรรยากาศท่ีเคยมี ตลอดจนความรู้สึก อารมณ์และอ่ืนๆ     
ท่ีบุคคลนั้นเคยไดรั้บหรือเคยมีอยูต่ ั้งแต่คร้ังในอดีตหรือในปัจจุบนัในส่ิงนั้น เป็นตน้ และสอดคลอ้ง
กบั กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2552 : 6) ได้กล่าวถึง กระบวนการพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 1) การคน้หาปัญหา เป็นการคน้หาปัญหาสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาหรือความเส่ียงด้านสุขภาพ 2) การวางแผนพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพ เป็นการจดัล าดบัความส าคญัของพฤติกรรมสุขภาพท่ีตอ้งการพฒันา ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ออกแบบ และวิธีประเมิน 3) การจดักิจกรรม เป็นการจดักิจกรรมตาม
แผน และ 4) การประเมิน เป็นการประเมินกิจกรรมหรือผลลพัธ์ตามวตัถุประสงค ์



235 
 

4. การขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มขยายผลมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัดี และมีนวตักรรมดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก รูปแบบการเรียนการสอนได้พฒันาข้ึนตามกระบวนการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development : R&D) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีด าเนินการวิจยัก่อนแลว้น าผลจากการ
วจิยัมาพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เม่ือไดรู้ปแบบการเรียนการสอนแลว้น ารูปแบบการเรียนการ
สอนไปด าเนินการวิจยัและหลงัจากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากการใชไ้ปสู่การพฒันาปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ
การเรียนการสอนให้ตอบสนองผูใ้ช้ (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555 : 230) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนของ จอยซ์ และ เวลล์  (Joyce and Weil, 1996) ท่ีกล่าวถึง หลกัการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอน เม่ือพฒันารูปแบบการการเรียนการสอนแล้ว ก่อนน าไปใช้อย่าง
แพร่หลาย จะต้องมีการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฏี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการน าไปใช้ใน
สถานการณ์จริง และน าขอ้คน้พบมาปรับปรุงแกไ้ข และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี 
(2553 : 477) ท่ีสรุปถึงรูปแบบการเรียนการสอน คือ แบบแผนการด าเนินการสอนท่ีไดรั้บการจดั
อย่างเป็นระบบ สัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัทฤษฎี หลกัการเรียนรู้หรือการสอนท่ีรูปแบบนั้นยึดถือและ
ไดรั้บการพิสูจน์ ทดสอบวา่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ
รูปแบบการเรียนการสอนนั้น และสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มขยายผลท่ีมีต่อการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
นวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ พบวา่ รูปแบบการเรียน
การสอนมีการจดัการเรียนการสอนท่ีท าให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการคิดเป็นหลกั มีการท างานเป็นกลุ่ม 
เกิดการระดมสมอง ช่วยกันคิด เสนอแนะ หาประเด็นมาถกกัน และยงัมีโอกาสในการคิดค้น
นวตักรรมมาแก้ไขปัญหาอย่างกวา้งขวาง เป็นการจดัการสอนท่ีดี เป็นระบบ มีความต่อเน่ือง 
สอดคล้องกนั เป็นการสอนท่ีแปลกใหม่มีแนวทางแบบนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง (Child Center)      
เป็นกิจกรรมท่ีท าให้คนในกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างกวา้งขวาง เรียนรู้ดว้ยตนเอง ท าให้มี
ความรู้น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ และเป็นกระบวนการซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีไม่มีวนัลืมและเป็น
ทกัษะติดตวัไป และน่าน าไปเผยแพร่ 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากข้อค้นพบในการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจัิยไปใช้ 
1. ผูส้อนจะตอ้งกระตุน้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาท่ีมีความ

หลากหลาย แปลกใหม่และเป็นไปไดใ้ห้ไดม้ากๆ เพื่อให้มีทางเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงเป็นการส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียน
ทางด้านการคน้หาแนวคิด (Idea Finding) ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

2. ผูส้อนจะตอ้งเนน้ย  ้าผูเ้รียนให้เห็นความส าคญัของกระบวนการพฒันานวตักรรมดา้น
สุขภาพ ซ่ึงจะตอ้งใชแ้นวคิดหรือทฤษฎีท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา เพื่อน าไปใช้ในการออกแบบ
และด าเนินการสร้างนวตักรรมดา้นสุขภาพอยา่งเป็นระบบ โดยมีการทดลองและปรับปรุงนวตักรรม
จนกระทัง่มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาไดต้ามวตัถุประสงค ์

3. ผูส้อนจะตอ้งติดตามดูแลพฤติกรรมสุขภาพในดา้นการปฏิบติัของผูเ้รียน โดยกระตุน้
ใหผู้เ้รียนปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจยัรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหา

อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ในรายวิชาอ่ืนๆ หรือนักเรียนปกติ เพื่อศึกษาพฒันาการของความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมท่ีเกิดข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวตักรรมดา้นสุขภาพ จ าแนกตามระดบัความคิดสร้างสรรคแ์ละวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ของ
ผูเ้รียน 
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รายการอ้างอิง 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ทีสั่มภาษณ์เพือ่วเิคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Need 
Assessment) 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.กรรว ี บุญชยั   ภาควชิาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์     
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ   ภาควชิาพลศึกษา คณะพลศึกษา   
         มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.เอมอชัฌา วฒันบุรานนท ์  สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
            ภาควชิาหลกัสูตรการสอนและ 
            เทคโนโลยกีารศึกษา จุฬาลงกรณ์ 
            มหาวทิยาลยั  

 
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรา พุม่พชาติ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
จนัทรเกษม 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติคม คาวรัีตน์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
      หมู่บา้นจอมบึง 
3. อาจารย ์ดร.โชติมา หนูพริก   ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 

       ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

   4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โรม วงศป์ระเสริฐ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

   5. อาจารย ์ดร.อุษา จีนเจนกิจ   สาขาวชิาเคมี  
โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 
องคก์ารมหาชน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก  ค 
 

การประเมินความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
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ตารางท่ี  47    ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบวเิคราะห์เอกสาร 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ SD. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. ประเภทของเอกสาร 5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2. ช่ือเอกสาร 5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

3. ช่ือผูแ้ต่ง และปีท่ีพิมพ ์ 5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

4. สถานท่ีพิมพ ์ 5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5. วนัท่ีศึกษา 5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

6. ประเด็นท่ีศึกษา 5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

7. สรุปประเด็นส าคญั 5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 48 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 
วธีิการเรียนรู้ของ กราชา และ ไรช์แมน (Grasha-Riechmann Student Learning Style  
Scales) เรียบเรียงใหม่โดย นายนิวฒัน์ บุญสม 

 

ข้อค าถาม 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ SD. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. ส่วนใหญ่นกัเรียนศึกษาคน้ควา้
เน้ือหาวชิาท่ีเรียนดว้ยตนเอง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2. ในเวลาเรียนนกัเรียนไม่ค่อย
ตั้งใจเรียน 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

3. นกัเรียนจะเขา้ใจบทเรียนได้
ดีข้ึน ถา้ไดป้รึกษากบัเพ่ือนๆ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

4. นกัเรียนคิดวา่ ขอ้มูลท่ี
ปรากฏในหนงัสือและจากการ
บรรยายของครูนั้นถูกตอ้งเสมอ 

4 5 4 5 4 4.40 0.55 สอดคลอ้ง
มาก 

5. นกัเรียนแข่งขนักบัเพ่ือนๆ 
เพื่อใหค้รูสนใจ 

4 5 5 4 4 4.40 0.55 สอดคลอ้ง
มาก 

6. นกัเรียนสนใจกิจกรรมการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนเสมอ 

4 3 5 5 4 4.20 0.84 สอดคลอ้ง
มาก 

7. นกัเรียนคิดวา่ ต ารามกัจะมี
เน้ือหาท่ีดีอยูแ่ลว้ 

3 4 5 5 4 4.20 0.84 สอดคลอ้ง
มาก 

8. นกัเรียนรู้สึกวา่ กิจกรรมใน
ชั้นเรียนโดยทัว่ไปน่าเบ่ือ 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

9. นกัเรียนรู้สึกสนุกท่ีได้
อภิปราย/โตเ้ถียงความคิดของ
ตนเองเก่ียวกบัเน้ือหาของวชิา
กบัเพ่ือนๆ 

4 4 5 5 4 4.40 0.55 สอดคลอ้ง
มาก 

10. นกัเรียนยอมรับกฎเกณฑห์รือ
รูปแบบการสอนท่ีครูก าหนดข้ึน 

3 5 3 5 4 4.00 1.00 สอดคลอ้ง
มาก 

11. นกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
แข่งขนักบัเพ่ือนๆ เพ่ือใหไ้ด้
คะแนนท่ีดี 

5 5 5 4 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 48 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 
วธีิการเรียนรู้ของ กราชา และ ไรช์แมน (Grasha-Riechmann Student Learning Style  

       Scales) เรียบเรียงใหม่โดย นายนิวฒัน์ บุญสม (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ SD. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

12. นกัเรียนสนใจกิจกรรมการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

13. นกัเรียนสามารถตดัสินใจ
เองไดว้า่ เน้ือหาวชิาตอนใด
ส าคญักบัตนเอง และไม่จ าเป็น
เสมอไปวา่ส่ิงท่ีครูบรรยายจะ
ส าคญั 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

14. วชิาท่ีนกัเรียนเรียนไม่ไดท้ า
ใหน้กัเรียนสนใจอยา่งแทจ้ริง 

4 5 5 5 3 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

15. นกัเรียนรู้สึกสนุกท่ีเพื่อนๆ 
ไดแ้สดงความคิดเก่ียวกบั
ประเด็นท่ีถูกถามในชั้นเรียน 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

16. นกัเรียนคิดวา่ ครูควรช้ีแจง
ใหช้ดัเจนวา่ อะไรเป็นส่ิงท่ี
นกัเรียนจะตอ้งเรียน 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

17. ในระหวา่งการอภิปรายใน
ชั้นเรียน นกัเรียนมกัจะแข่งขนั
กบัเพ่ือนๆ ในการเสนอ
ความคิดของตนเอง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

18. นกัเรียนคิดวา่ การเรียนใน
ชั้นเรียนสามารถเรียนรู้ได้
มากกวา่การศึกษาดว้ยตนเองท่ี
บา้น 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

19. นกัเรียนคิดวา่ ความรู้เกือบ
ทั้งหมด และสามารถเรียนรู้ได้
ดว้ยตวัเอง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 48 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 
วธีิการเรียนรู้ของ กราชา และ ไรช์แมน (Grasha-Riechmann Student Learning Style  

       Scales) เรียบเรียงใหม่โดย นายนิวฒัน์ บุญสม (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ SD. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

20. นกัเรียนเบ่ือและไม่สนใจ
เน้ือหาสาระของวชิาท่ีเรียน 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

21. นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้
มากข้ึนดว้ยการแบ่งปันความรู้
กบัเพ่ือนๆ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

22. นกัเรียนจะพยายามท างาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายตาม
ค าแนะน าของครู เพื่อใหก้าร
ท างานออกมาสมบูรณ์ 

5 5 5 4 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

23. นกัเรียนจะตอ้งพยายาม
อยา่งหนกั เพ่ือจะท างานใหดี้
ท่ีสุดในโรงเรียน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

24. นกัเรียนคิดวา่ นกัเรียนทุก
คนควรรับผิดชอบคน้ควา้
เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีไดรั้บจากชั้น
เรียนใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

4 3 5 5 4 4.20 0.84 สอดคลอ้ง
มาก 

25. นกัเรียนสามารถตดัสินได้
วา่เน้ือหาในประเด็นใดมี
ความส าคญัต่อตนเองใน
รายวชิา 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

26. การตั้งใจเรียนในช่วงเวลา
เรียน เป็นความยากล าบาก
ส าหรับนกัเรียนท่ีจะท า 

5 5 5 4 3 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

27. นกัเรียนชอบเตรียมตวัอ่าน
หนงัสือสอบร่วมกบัเพ่ือนๆ 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 48 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 
วธีิการเรียนรู้ของ กราชา และ ไรช์แมน (Grasha-Riechmann Student Learning Style  

       Scales) เรียบเรียงใหม่โดย นายนิวฒัน์ บุญสม (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ SD. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

28. ถา้ครูท่ีปล่อยใหน้กัเรียน
เรียนตามใจชอบ ถือวา่ครูไม่ได้
ท าหนา้ท่ีของครูอยา่งถูกตอ้ง 

4 3 5 5 4 4.20 0.84 สอดคลอ้ง
มาก 

29. นกัเรียนชอบท่ีจะคิดหา
ค าตอบของปัญหาหรือค าถาม
ใหไ้ดก่้อนเพ่ือนๆ จะท าได ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

30. นกัเรียนคิดวา่ กิจกรรมใน
ชั้นเรียนส่วนใหญ่น่าสนใจ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

31. นกัเรียนชอบศึกษาหาความรู้
เก่ียวกบัเน้ือหาวิชาดว้ยตนเอง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

32. นกัเรียนเบ่ือหน่ายกิจกรรม
การเรียนการสอนในชั้นเรียน 

5 5 5 3 3 4.20 1.10 สอดคลอ้ง
มาก 

33. นกัเรียนคิดวา่ ความคิดของ
เพื่อนๆ ช่วยใหต้วันกัเรียนเกิด
ความเขา้ใจเน้ือหาวชิา 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

34. นกัเรียนตอ้งการการ
แนะน าอยา่งใกลชิ้ดจากครูก่อน
ลงมือท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

35. นกัเรียนคิดวา่ การเป็นผูน้ า
ในชั้นเรียน จ าเป็นจะตอ้งไม่
สนใจเร่ืองใดๆ ของเพื่อนๆ 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

36. นกัเรียนพยายามมีส่วนร่วม
ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดใ้น
ทุกประเด็นของรายวชิา 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

37. นกัเรียนชอบคิดวธีิการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนเสมอ 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 48 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 
วธีิการเรียนรู้ของ กราชา และ ไรช์แมน (Grasha-Riechmann Student Learning Style  

       Scales) เรียบเรียงใหม่โดย นายนิวฒัน์ บุญสม (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ SD. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

38. นกัเรียนคิดวา่ ส่วนใหญ่
รายวชิาท่ีเรียนมา นกัเรียนได้
เรียนมาอยา่งหนกัเพียงพอท่ีจะ
ผา่นได ้

4 5 5 5 3 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

39. นกัเรียนคิดวา่ ส่ิงท่ีส าคญั
ของการพดูคุยในชั้นเรียน คือ 
การไดเ้รียนรู้พร้อมกบัเพ่ือนๆ 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

40. นกัเรียนคิดวา่ สมุดบนัทึก
ของนกัเรียนสามารถบนัทึกทุก
ส่ิงท่ีครูสอนในชั้นเรียนได ้

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

41. นกัเรียนรู้สึกเสียใจ เม่ือ
เพื่อน  ๆมีโอกาสท่ีจะไดค้ะแนน
ดี  ๆจากการแบ่งปันสมุดบนัทึก
และความคิดของเพื่อน  ๆ

4 5 3 5 4 4.20 0.84 สอดคลอ้ง
มาก 

42. นกัเรียนคิดวา่ งานท่ี
มอบหมายในชั้นเรียนจะเสร็จ
สมบูรณ์หรือไม่ แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจ
คือการไดท้ างานกบัเพ่ือน  ๆ

4 5 5 4 4 4.40 0.55 สอดคลอ้ง
มาก 

43. ถา้นกัเรียนสนใจหวัขอ้ใด
ในบทเรียน นกัเรียนจะพยายาม
คน้ควา้ดว้ยตนเองใหม้ากข้ึน 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

44. นกัเรียนจะกระตือรือร้น
เฉพาะการสอบ 

4 5 5 5 3 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

45. นกัเรียนคิดวา่ การเรียนรู้
ควรจะเกิดบนความร่วมมือของ
นกัเรียนและครู 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 48 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 
วธีิการเรียนรู้ของ กราชา และ ไรช์แมน (Grasha-Riechmann Student Learning Style  

       Scales) เรียบเรียงใหม่โดย นายนิวฒัน์ บุญสม (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ SD. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

46. นกัเรียนคิดวา่ ช่วงเวลาใน
ชั้นเรียนสนุก ถา้มีจดักิจกรรม
การเรียนการสอนมาอยา่งเป็น
ระบบ 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

47. เพื่อใหไ้ดค้ะแนนดีท่ีสุด
ของหอ้ง นกัเรียนพยายาม
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ดีกวา่เพ่ือนๆ 

4 5 5 3 4 4.20 0.84 สอดคลอ้ง
มาก 

48. นกัเรียนท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายในรายวชิาในไม่ชา้
หลงัจากเพ่ือนๆ แบ่งงานให ้

4 4 5 5 4 4.40 0.55 สอดคลอ้ง
มาก 

49. นกัเรียนชอบท างาน
โครงการในชั้นเรียนดว้ยตวัเอง 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

50. นกัเรียนอยากใหค้รูไม่
สนใจนกัเรียนในช่วงเวลาเรียน 

4 5 5 3 3 4.00 1.00 สอดคลอ้ง
มาก 

51. นกัเรียนยนิดีใหเ้พื่อนๆ ยมื
สมุดบนัทึกของตวัเองเม่ือ
เพื่อนๆ ตอ้งการ 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

52. นกัเรียนคิดวา่ ครูควรบอก
นกัเรียนวา่เน้ือหาส่วนใดส าคญั
ท่ีจะน าไปออกสอบ 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

53. นกัเรียนชอบท่ีจะรู้วา่
เพื่อนๆ ไดค้ะแนนจากการสอบ
และงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็น
อยา่งไร 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 48 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 
วธีิการเรียนรู้ของ กราชา และ ไรช์แมน (Grasha-Riechmann Student Learning Style  

       Scales) เรียบเรียงใหม่โดย นายนิวฒัน์ บุญสม (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ SD. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

54. นกัเรียนตอ้งการศึกษา
ประเด็นท่ีครูมอบหมายเท่ากบั
เพื่อนๆ 

4 3 5 5 4 4.20 0.84 สอดคลอ้ง
มาก 

55. เม่ือไม่เขา้ใจอะไร นกัเรียน
จะพยายามคิดหาค าตอบดว้ย
ตนเองก่อนขอความช่วยเหลือ 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

56. ในระหวา่งเรียน นกัเรียน
ชอบพดูหรือคุยเร่ืองตลกกบั
เพ่ือนคนท่ีนัง่ใกล้ๆ  กบัตนเอง
ไปเร่ือย 

4 5 5 5 3 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

57. นกัเรียนคิดวา่ การเขา้ร่วม
กิจกรรมกลุ่มเลก็ในชั้นเรียน
เป็นส่ิงท่ีสนุก 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

58. นกัเรียนคิดวา่ โครงร่าง
หรือบนัทึกท่ีครูเขียนบน
กระดานมีประโยชน์อยา่งมาก 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

59. นกัเรียนมกัจะถามเพื่อนๆ 
ถึงคะแนนท่ีเขาไดรั้บจากการ
สอบและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

60. นกัเรียนมกัจะนัง่เรียนแถว
หนา้ของชั้นเรียน 

4 3 5 5 4 4.20 0.84 สอดคลอ้ง
มาก 
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ตารางท่ี 49 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ SD. 
ความ 
หมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. ท่านคิดวา่สภาพปัญหาของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายเก่ียวกบัพฤติกรรม
สุขภาพในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอด 
คลอ้ง
มาก
ท่ีสุด 

2. ท่านคิดวา่ยทุธศาสตร์การส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายใน
ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอด 
คลอ้ง
มาก
ท่ีสุด 

3. ท่านคิดวา่มีปัจจยัส าคญัอะไรท่ี
ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอด 
คลอ้ง
มาก
ท่ีสุด 

4. ท่านคิดวา่การจดัการเรียนการสอน
รายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษาของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย มีปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไรบา้ง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอด 
คลอ้ง
มาก
ท่ีสุด 

5. ท่านคิดวา่ควรมีการเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย หรือไม่ และจะมีแนว 
ทางการจดัการเรียนการสอนอยา่งไร 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอด 
คลอ้ง
มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 49 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ SD. 
ความ 
หมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

6. ท่านคิดวา่รูปแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยม 
ศึกษาตอนปลายควรมีรูปแบบใดบา้ง 

3 5 5 5 4 4.40 0.89 สอด 
คลอ้ง
มาก 

7. ท่านมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ
อ่ืนๆ เก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย เพ่ิมเติมอยา่งไรบา้ง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอด 
คลอ้ง
มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 50 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง 
สร้างสรรค ์

 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ฉบับที ่1หน่วยการเรียนรู้ที ่1 
เร่ือง การดูแลระบบต่างๆ 
ของร่างกาย 
สถานการณ์ท่ี 1 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

สถานการณ์ท่ี 2 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

ฉบับที ่2หน่วยการเรียนรู้ที ่2 
เร่ือง สมรรถภาพทางกาย 
สถานการณ์ท่ี 1 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

สถานการณ์ท่ี 2 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

ฉบับที ่3หน่วยการเรียนรู้ที ่3 
เร่ือง พฤติกรรมทางเพศและ
การด าเนินชีวติ 
สถานการณ์ท่ี 1 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

สถานการณ์ท่ี 2 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

ฉบับที ่4หน่วยการเรียนรู้ที ่4 
เร่ือง กีฬาบาสเกตบอล 
สถานการณ์ท่ี 1 4 5 5 5 5 4.80 0.45 

สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

สถานการณ์ท่ี 2 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

ฉบับที ่5หน่วยการเรียนรู้ที ่5 
เร่ือง ภยัจากสารเสพติด 
สถานการณ์ท่ี 1 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

สถานการณ์ท่ี 2 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 50 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง 
สร้างสรรค ์(ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ SD. 
ความ 
หมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. นกัเรียนคิดวา่มีเหตุการณ์
อะไรท่ีเป็นปัญหาเกิดข้ึน (ตอบ
มากกวา่ 1 ปัญหา) 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2. นกัเรียนคิดวา่ปัญหาท่ีส าคญั
ท่ีสุดท่ีควรด าเนินการแกไ้ข คือ 
(บอกเหตุผลในการเลือกดว้ย) 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

3. จากปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด 
นกัเรียนคิดวา่จะมีวธีิการ
แกปั้ญหาเป็นอยา่งไร (ตอบมา
กวา่ 1 วธีิ) 

5 4 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

4. นกัเรียนคิดวา่ วธีิการ
แกปั้ญหาท่ีมีความเป็นไปได้
มากท่ีสุด คือ (บอกเกณฑก์าร
เลือกวธีิแกปั้ญหา) 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5. นกัเรียนจะออกแบบวธีิการ
แกปั้ญหาตามท่ีนกัเรียนเลือก
ไดอ้ยา่งไร (ตอบเป็นขั้นตอน) 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

6. นกัเรียนคิดวา่ เม่ือด าเนินการ
แกปั้ญหาตามวธีิท่ีนกัเรียน
ออกแบบ ผลท่ีเกิดข้ึนจะเป็น
อยา่งไร 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 51 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการ 
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. 
ความ 
หมาย 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. ใชค้  าถาม เพื่อรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเป็นมูลเหตขุอง
ปัญหา 

3 5 5 5 4 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

2. อธิบายสาเหตุปัญหาท่ี
เกิดข้ึน 

3 5 5 5 4 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

3. อธิบายปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด
ท่ีตอ้งแกไ้ขพร้อมระบุเหตผุล 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

4. น าเสนอวธีิการในการ
แกปั้ญหาท่ีมีความ
หลากหลาย แปลกใหม่และ
เป็นไปได ้

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5. อธิบายขอ้ดีและขอ้เสียของ
วธีิการแกปั้ญหาแต่ละวธีิการ 

3 5 5 5 4 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

6. อธิบายเกณฑก์ารเลือกวธีิ
แกปั้ญหา 

3 5 5 5 4 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

7. อธิบายรายละเอียดและ
ขั้นตอนในการแกปั้ญหา 

3 5 5 5 4 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

8. อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละขั้นตอน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 52  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบวดัพฤติกรรมสุขภาพ 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง “การดูแลระบบต่างๆ ของร่างกาย” 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. นกัเรียนนอนหลบัอยา่งนอ้ย
วนัละ 6-8 ชัว่โมง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2. นกัเรียนตรวจวดัสายตาเป็น
ประจ าทุกปี 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

3. นกัเรียนรับประทานอาหาร
บ ารุงสมอง เช่น ขา้วซอ้มมือ 
นมเปร้ียว ปลาทะเล ไข่แดง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

4. นกัเรียนอาบน ้ าทุกวนั 4 5 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5. นักเรียนใส่เส้ือผา้ท่ีซัก
สะอาด 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

6. นกัเรียนด่ืมน ้ าวนัละไม่ต ่า
กวา่ 8 แกว้ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

7. นกัเรียนรับประทานอาหาร
เชา้ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

8. นกัเรียนรับประทานผกัหรือ
ผลไม ้

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

9. นกัเรียนสงัเกตความผิดปกติ
ของร่างกายตนเองอยา่งนอ้ย
เดือนละคร้ัง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

10. นกัเรียนออกก าลงักายหรือ
เล่นกีฬาอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะ 3 วนั 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

11. นกัเรียนออกก าลงักายหรือ
เล่นกีฬานานคร้ังละ 30 นาที 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

12. นกัเรียนถ่ายอุจจาระทุกวนั 5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

13. นกัเรียนขบัถ่ายปัสสาวะทุก
คร้ังท่ีปวด 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 52  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบวดัพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง “การดูแลระบบต่างๆ ของร่างกาย” 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

14. นกัเรียนด่ืมน ้ าอดัลม 5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

15. นกัเรียนเล่นเกมคอมพิวเตอร์
หรืออินเตอร์เน็ตเป็นเวลานาน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

16. นกัเรียนชอบรับประทาน
เน้ือสตัวติ์ดมนั 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

17. นกัเรียนใชเ้ส้ือผา้/ผา้เช็ดตวั/
เคร่ืองนุ่งห่มร่วมกบัผูอ่ื้น 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

18. นกัเรียนรับประทานขนม
กรุบกรอบหรือขนมใส่สีฉูดฉาด 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

19. นกัเรียนชอบวติกกงัวล 
เครียด หรือโมโหง่าย  

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

20. นกัเรียนอยูใ่นท่ีมีฝุ่ น/ละออง/
ควนั 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 52  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบวดัพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 2 เร่ือง “สมรรถภาพทางกาย” 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. นกัเรียนก าหนดใหมี้การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ก่อนการวางแผนพฒันา
สมรรถภาพทางกาย 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2. นกัเรียนก าหนดใหมี้การ
ตรวจผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย เพื่อหาสมรรถภาพทาง
กายดา้นท่ีควรปรับปรุง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

3. นกัเรียนก าหนดระยะเวลาใน
การฝึกเพื่อพฒันาสมรรถภาพ
ทางกายดา้นท่ีควรปรับปรุง เช่น 
ฝึกเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

4. นกัเรียนก าหนดวธีิการฝึก
เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกาย
ดา้นท่ีควรปรับปรุง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5. นกัเรียนก าหนดจ านวนวนัต่อ
สปัดาห์ของการฝึกเพื่อพฒันา
สมรรถภาพทางกายดา้นท่ีควร
ปรับปรุง เช่น ฝึกสปัดาห์ละ 3 วนั 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

6. นกัเรียนก าหนดเวลาต่อวนั
ของการฝึกเพื่อพฒันา
สมรรถภาพทางกายดา้นท่ีควร
ปรับปรุง เช่น ฝึกวนัละ 1 ชัว่โมง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

7. นกัเรียนก าหนดสถานท่ีใน
การฝึกเพื่อพฒันาสมรรถภาพ
ทางกายดา้นท่ีควรปรับปรุง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 52  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบวดัพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 2 เร่ือง “สมรรถภาพทางกาย” 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

8. นกัเรียนก าหนดใหมี้การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ภายหลงัการฝึกเพื่อพฒันา
สมรรถภาพทางกาย 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

9. นกัเรียนทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายก่อนการวางแผน
พฒันาสมรรถภาพทางกาย 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

10. นกัเรียนตรวจผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
เพื่อหาสมรรถภาพทางกายดา้น
ท่ีควรปรับปรุง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

11. นกัเรียนแสวงหาความรู้
เพื่อวางแผนพฒันาสมรรถภาพ
ทางกายดา้นท่ีควรปรับปรุง 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

12. นกัเรียนตรวจสภาพความ
พร้อมของร่างกายก่อนการฝึก
เพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกาย 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

13. นกัเรียนอบอุ่นร่างกาย 
(Warm up) ก่อนการฝึกเพ่ือ
พฒันาสมรรถภาพทางกาย 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

14. นกัเรียนฝึกเพื่อพฒันา
สมรรถภาพทางกายตามวิธีการ
ฝึกท่ีวางแผนไว ้

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

15. นกัเรียนฝึกเพื่อพฒันา
สมรรถภาพทางกายตามวนัท่ี
วางแผนไว ้เช่น ฝึกสปัดาห์ละ 
3 วนั 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 52  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบวดัพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 2 เร่ือง “สมรรถภาพทางกาย” 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

16. นกัเรียนฝึกเพื่อพฒันา
สมรรถภาพทางกายตามเวลาท่ี
วางแผนไว ้เช่น ฝึกวนัละ 1 
ชัว่โมง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

17. นกัเรียนฝึกเพื่อพฒันา
สมรรถภาพทางกายตาม
สถานท่ีท่ีวางแผนไว ้

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

18. นกัเรียนผอ่นคลาย
กลา้มเน้ือ (Cool down) หลงั
การฝึกเพื่อพฒันาสมรรถภาพ
ทางกาย 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

19. นกัเรียนฝึกเพื่อพฒันา
สมรรถภาพทางกายตาม
ระยะเวลาท่ีวางแผนไว ้เช่น ฝึก
เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

20. นกัเรียนทดสอบ
สมรรถภาพทางกายภายหลงั
การฝึกเพื่อพฒันาสมรรถภาพ
ทางกายตามท่ีวางแผนไว ้

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



270 
 

ตารางท่ี 52  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบวดัพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 3 เร่ือง “พฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวติ” 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. นกัเรียนใหเ้กียรติเพศตรง
ขา้ม 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2. นกัเรียนใหค้วามส าคญักบั
ความเท่าเทียมกนัทางเพศ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

3. นกัเรียนไม่เปิดโอกาสให้
เพศตรงขา้มถูกเน้ือตอ้งตวั 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

4. นกัเรียนใหค้วามช่วยเหลือ
กบัเพศตรงขา้ม 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5. นกัเรียนแต่งกายเหมาะสม
กบักาลเทศะ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

6. นกัเรียนรวมกลุ่มกบัเพ่ือน
เพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

7. นกัเรียนเลือกดูรายการ
โทรทศันท่ี์เหมาะสมกบัวยัตนเอง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

8. นกัเรียนแต่งกายดึงดูดความ
สนใจเพศตรงขา้ม 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

9. นกัเรียนดูภาพยนตร์ท่ีมี
เน้ือหาในเร่ืองความรัก 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

10. นกัเรียนแสดงความรักต่อ
เพ่ือนต่างเพศอยา่งเปิดเผย 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

11. นกัเรียนเท่ียวกบัเพ่ือนต่าง
เพศกนัตามล าพงั 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

12. นกัเรียนมีโอกาสอยูใ่กลชิ้ด
กบัเพ่ือนต่างเพศ 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

13. นกัเรียนดูละครท่ีมีการ
แสดงกอดจูบ 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

14. นกัเรียนเท่ียวกลางคืนกบั
เพ่ือนต่างเพศ 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 52  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบวดัพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 3 เร่ือง “พฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวติ” 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

15. นกัเรียนพดูคุยเร่ืองเพศ
อยา่งเปิดเผย 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

16. นกัเรียนคลายเครียดดว้ย
การเท่ียวสถานบนัเทิง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

17. นกัเรียนพดูคุยกบัเพ่ือนทาง
อินเตอร์เน็ตเป็นเวลานานๆ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

18. นกัเรียนแต่งกายตามแฟชัน่
ของต่างประเทศ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

19. นกัเรียนด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล ์

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

20. นกัเรียนพดูคุยโทรศพัท์
เป็นเวลานานๆ 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 52  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบวดัพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง “กีฬาบาสเกตบอล” 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. นกัเรียนเช่ือมัน่ในตนเอง
ในขณะลงเล่นหรือการแข่งขนั
บาสเกตบอล 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2. นกัเรียนเล่นหรือการแขง่ขนั
บาสเกตบอลไดป้ระสาน
สมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมทีม 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

3. นกัเรียนสามารถตดัสินใจได้
อยา่งฉบัพลนัในสถานการณ์ท่ี
ทีมตนเองคบัขนั 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

4. นกัเรียนใชท้กัษะ
ความสามารถของตนเองใน
ขณะท่ีทีมเป็นฝ่ายรุก 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5. นกัเรียนใชท้กัษะ
ความสามารถของตนเองใน
ขณะท่ีทีมเป็นฝ่ายป้องกนั 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

6. นกัเรียนสามารถใชท้กัษะ
การครอบครองลูก
บาสเกตบอลได ้

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

7. นกัเรียนสามารถใชท้กัษะ
การรับลูกบาสเกตบอลได ้

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

8. นกัเรียนสามารถใชท้กัษะ
การส่งลูกบาสเกตบอลได ้

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

9. นกัเรียนสามารถใชท้กัษะ
การเล้ียงลูกบาสเกตบอลได ้

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

10. นกัเรียนสามารถใชท้กัษะ
ยงิประตบูาสเกตบอลได ้

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 52  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบวดัพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง “กีฬาบาสเกตบอล” 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

11. นกัเรียนใชอุ้ปกรณ์ท่ี
เหมาะสมในการเล่นหรือการ
แข่งขนับาสเกตบอล 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

12. นกัเรียนปฏิบติัตามกฎ 
กติกาการ ในการเล่นหรือการ
แข่งขนับาสเกตบอลอยา่ง
เคร่งครัด 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

13. นกัเรียนใชก้ลวธีิต่างๆ ใน
การเล่นหรือการแข่งขนั
บาสเกตบอล เช่น กลวธีิการ
เล่นส่วนบุคคล กลวธีิการเล่น
เป็นทีม ระบบการเล่นท่ี
เหมาะสมท่ีสุด เป็นตน้ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

14. นกัเรียนประสบปัญหาใน
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

5 3 5 5 4 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

15. นกัเรียนท างานโดยไม่มี
การวางแผนไวล่้วงหนา้ 

5 3 5 5 4 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

16. นกัเรียนปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของ
โรงเรียน 

5 3 5 5 4 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

17. นกัเรียนสวมใส่
เคร่ืองประดบั เช่น นาฬิกา 
แหวน ต่างหู สร้อยคอ เป็นตน้ 
ในขณะเล่นหรือการแข่งขนั
บาสเกตบอล 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 52  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบวดัพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง “กีฬาบาสเกตบอล” 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

18. นกัเรียนแสดงอาการหรือ
ส่งเสียงย ัว่ย ุจนท าใหผู้เ้ล่นหรือ
กองเชียร์ฝ่ายตรงขา้มเกิดโทสะ 
ในการดูการเล่นหรือการ
แข่งขนับาสเกตบอล 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

19. นกัเรียนใหค้วามส าคญักบั
ผลแพช้นะในการเล่นหรือการ
แข่งขนับาสเกตบอล 

5 3 5 5 4 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

20. นกัเรียนแสดงกิริยาหรือ
กล่าววาจาท่ีไม่เหมาะสม ใน
การดู การเล่นหรือการแข่งขนั
กีฬา 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 52  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบวดัพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 5 เร่ือง “ภยัจากสารเสพติด” 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. นกัเรียนหลีกเล่ียงการคบ
เพื่อนท่ีชอบชกัจูงไปในทาง
เส่ือมเสีย 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2. นกัเรียนรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั
สารเสพติด 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

3. นกัเรียนจะปรึกษาผูใ้หญ่เม่ือมี
ปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขเองได ้

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

4. นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชน์ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5. นกัเรียนเลือกคบเพื่อนท่ีดี 5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

6. นกัเรียนศึกษากฎหมาย
เก่ียวกบัสารเสพติด 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

7. นกัเรียนรับประทานยาแก้
ทอ้งผกูติดต่อกนันานเกิน 4 วนั 

5 3 5 5 4 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

8. นกัเรียนรับประทานยาแกไ้อ
ติดต่อกนันานเกินกวา่ 5 วนั 

5 3 5 5 4 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

9. นกัเรียนเท่ียวสถานบนัเทิง
ในเวลากลางคืน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

10. นกัเรียนชอบอยูค่นเดียว
เงียบๆ 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

11. นกัเรียนเจบ็ป่วยเลก็นอ้ย 
จะซ้ือยารับประทานเอง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

12. นกัเรียนด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล ์

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 52  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบวดัพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 5 เร่ือง “ภยัจากสารเสพติด” 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

13. นกัเรียนใชทิ้นเนอร์ในการ
ผสมสีหรือลา้งคราบสี 

5 3 5 5 4 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

14. นกัเรียนใชก้าวยางในการ
ท างานฝีมือหรือซ่อมแซม
เคร่ืองใชต้่างๆ 

5 3 5 5 4 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

15. นกัเรียนรับประทานยา
นอนหลบัติดต่อกนันานเกิน
กวา่ 2 สปัดาห์ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

16. นกัเรียนน ้ าหนกัลดและ
รู้สึกสบัสน ฟุ้ งซ่าน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

17. นกัเรียนถูกเพื่อนชกัชวน
ใหเ้สพสารเสพติด 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

18. นกัเรียนรับประทานยาเกิน
จ านวนกวา่ท่ีแพทยก์ าหนด 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

19. นกัเรียนรับประทานยาเพื่อ
ระงบัความง่วง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

20. นกัเรียนรับประทานยาแก้
อาการอ่อนเพลียหรือยากระตุน้ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 53 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ในการ
เรียนการสอนเร่ืองน้ี 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2. ความรู้สึกหรือความคิดเห็น
ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอนเร่ืองน้ี 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

3. นกัเรียนอธิบายการน า
ความรู้ท่ีไดเ้รียนเร่ืองน้ีไปใช้
ในชีวติประจ าวนัหรือการ
เรียนรู้วชิาอ่ืนอยา่งไร 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

4. ประเด็นอ่ืนๆ 5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  54  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. ดา้นกระบวนการพฒันา
นวตักรรมมี 6 ตวับ่งช้ี คือ 
   1.1 วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของการพฒันา
นวตักรรม 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
3 

 
 

4.60 

 
 

0.89 

 
 

สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

   1.2 การใชห้ลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎีในการพฒันานวตักรรม 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

   1.3 การออกแบบพฒันา
นวตักรรม 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

   1.4 กระบวนการพฒันา
นวตักรรม 

4 5 5 5 3 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

   1.5 การมีส่วนร่วมในการ
พฒันานวตักรรม 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

   1.6 ความส าเร็จของการ
พฒันานวตักรรม 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2. ดา้นคุณค่าและประโยชน์
ของนวตักรรมมี 6 ตวับ่งช้ี คือ 
   2.1 การแกปั้ญหาไดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
3 

 
 

4.60 

 
 

0.89 

 
 

สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

   2.2 การใชท้รัพยากรในการ
พฒันานวตักรรม 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

   2.3 การเรียนรู้ร่วมกนั 5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

   2.4 การส่งเสริมใหเ้กิด
กระบวนการเรียนรู้ 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

   2.5 การยอมรับ 5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

   2.6 การน าไปใช ้ 5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

 



279 
 

ตารางท่ี  54  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

3. ดา้นความเป็นนวตักรรมมี 1 
ตวับ่งช้ี คือ 
   3.1 ความเป็นนวตักรรม 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
3 

 
 

4.60 

 
 

0.89 

 
 

สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  55   ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ 
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมี 
ความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์ 

 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

องค์ประกอบเชิงหลกัการและ
วตัถุประสงค์ 
1. หลกัการของรูปแบบการ
เรียนการสอน มีความ
สอดคลอ้งกบัทฤษฏีและ
แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
3 

 
 

4.60 

 
 

0.89 

 
 

สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2. วตัถุประสงค์ของรูปแบบ
การเรียนการสอน มีความ
สอดคลอ้งกบัทฤษฏีและ
แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

องค์ประกอบเชิงกระบวนการ
เรียนการสอน 
ขั้นที ่1 การร่วมกนัค้นหา
ปัญหามีความสอดคลอ้ง
สามารถส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคพ์ฤติกรรมสุขภาพ
และนวตักรรมดา้นสุขภาพของ
ผูเ้รียนได ้

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
4 

 
 

4.80 

 
 

0.45 

 
 

สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

ขั้นที ่2 การร่วมกนัค้นหา
แนวคดิ มีความสอดคลอ้ง
สามารถส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคพ์ฤติกรรมสุขภาพ
และนวตักรรมดา้นสุขภาพของ
ผูเ้รียนได ้

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  55   ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ 
        แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมี 
        ความสามารถพิเศษทางดา้นวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ขั้นที ่3 การร่วมกนัสร้าง
นวตักรรม มีความสอดคลอ้ง
สามารถส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคพ์ฤติกรรมสุขภาพ
และนวตักรรมดา้นสุขภาพของ
ผูเ้รียนได ้

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

ขั้นที ่4 การร่วมกนัสร้างการ
ยอมรับ มีความสอดคลอ้ง
สามารถส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคพ์ฤติกรรมสุขภาพ
และนวตักรรมดา้นสุขภาพของ
ผูเ้รียนได ้

5 5 5 5 3 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

องค์ประกอบเชิงเงือ่นไขการน า
รูปแบบไปใช้ 
1. ปัจจยัเอือ้ต่อการเรียนรู้เป็น
สมรรถนะท่ีผูเ้รียนตอ้งมีและ
ไดรั้บการพฒันาตลอด
กระบวนการ เพื่อใหก้ารเรียนรู้
บรรลุเป้าหมายและประสบ
ผลส าเร็จ ไดแ้ก่ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น
ความกลา้ในการตดัสินใจ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคค์วาม
กลา้ในการแสดงออกความ
กระตือรือร้นในการเรียนและ
ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
4 

 
 

4.80 

 
 

0.45 

 
 

สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  55   ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ 
        แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมี 
        ความสามารถพิเศษทางดา้นวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

2. ปัจจยัสนับสนุน 
1) การจดักลุ่มผูเ้รียน ควร
จดัเป็นกลุ่มยอ่ยประมาณ 4-5 
คน 
2) การยดืหยุน่ระยะเวลาในการ
จดัการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบักิจกรรม 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  56 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การดูแล 
ระบบต่างๆ ของร่างกาย 

 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. สาระส าคญั สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคร์ายวชิา 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2. สาระการเรียนรู้         

2.1สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
รายวชิา 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2.2 เหมาะสมกบัเวลาในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

5 3 3 4 5 4.00 1.00 สอดคลอ้ง
มาก 

3. สมรรถนะท่ีส าคญั 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
รายวชิา 

5 5 3 5 5 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

4. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
รายวชิา 

5 5 3 4 5 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

5. จุดประสงคก์ารเรียนรู้          

5.1 สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5.2 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะท่ี
ส าคญั 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5.3 สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5.4 ระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการ
วดัอยา่งชดัเจน 

5 5 3 4 5 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

5.5 ใชภ้าษาท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 5 4 4 4 5 4.40 0.55 สอดคลอ้ง
มาก 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน          
6.1สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

4 5 5 4 5 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  56 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การดูแล 
                   ระบบต่างๆ ของร่างกาย (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน          

7.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

7.2 เรียงล าดบักิจกรรมได้
เหมาะสมกบัเวลาและสาระการ
เรียนรู้ 

5 4 3 5 5 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

7.3 ช่วยใหผู้เ้รียนสร้างช้ินงาน/
ผลงานไดส้ าเร็จ 

5 4 3 5 5 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

8. ส่ือการเรียนการสอน          
8.1 เหมาะสมกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

8.2 เหมาะสมกบักิจกรรมการ
เรียนการสอน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

8.3 สนบัสนุนใหกิ้จกรรมการ
เรียนรู้บรรลุจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

9. แหล่งการเรียนรู้เพ่ิมเติม          
9.1 เหมาะสมกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

9.2 สนบัสนุนใหกิ้จกรรมการ
เรียนการสอนบรรลจุุดประสงค์
การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  56 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การดูแล 
                   ระบบต่างๆ ของร่างกาย (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

10. การวดัและประเมินผล          
10.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

10.2 สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 57 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง สมรรถภาพทางกาย 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. สาระส าคญั สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคร์ายวชิา 

5 5 3 4 5 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

2. สาระการเรียนรู้         

2.1สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
รายวชิา 

5 5 4 4 5 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2.2 เหมาะสมกบัเวลาในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

3. สมรรถนะท่ีส าคญั 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
รายวชิา 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

4. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
รายวชิา 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5. จุดประสงคก์ารเรียนรู้          
5.1 สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5.2 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะท่ี
ส าคญั 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5.3 สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5.4 ระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการ
วดัอยา่งชดัเจน 

5 5 4 4 5 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5.5 ใชภ้าษาท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 5 5 5 4 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน          

6.1สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 57 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง สมรรถภาพทางกาย  
(ต่อ) 

 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน          

7.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

7.2 เรียงล าดบักิจกรรมได้
เหมาะสมกบัเวลาและสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

7.3 ช่วยใหผู้เ้รียนสร้างช้ินงาน/
ผลงานไดส้ าเร็จ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

8. ส่ือการเรียนการสอน          

8.1 เหมาะสมกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

8.2 เหมาะสมกบักิจกรรมการ
เรียนการสอน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

8.3 สนบัสนุนใหกิ้จกรรมการ
เรียนรู้บรรลุจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

9. แหล่งการเรียนรู้เพ่ิมเติม          
9.1 เหมาะสมกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

9.2 สนบัสนุนใหกิ้จกรรมการ
เรียนการสอนบรรลจุุดประสงค์
การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

10. การวดัและประเมินผล          
10.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

10.2 สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 58 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง พฤติกรรมทาง 
เพศและการด าเนินชีวติ 

 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. สาระส าคญั สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคร์ายวชิา 

5 5 3 5 5 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2. สาระการเรียนรู้         

2.1สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
รายวชิา 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2.2 เหมาะสมกบัเวลาในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

5 5 3 5 5 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

3. สมรรถนะท่ีส าคญั 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
รายวชิา 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

4. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
รายวชิา 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5. จุดประสงคก์ารเรียนรู้          
5.1 สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 3 5 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5.2 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะท่ี
ส าคญั 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5.3 สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5.4 ระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการ
วดัอยา่งชดัเจน 

5 5 3 4 5 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

5.5 ใชภ้าษาท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 5 5 5 4 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน          

6.1สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 58 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง พฤติกรรมทาง 
                   เพศและการด าเนินชีวติ (ต่อ) 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน          
7.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

7.2 เรียงล าดบักิจกรรมได้
เหมาะสมกบัเวลาและสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

7.3 ช่วยใหผู้เ้รียนสร้างช้ินงาน/
ผลงานไดส้ าเร็จ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

8. ส่ือการเรียนการสอน          

8.1 เหมาะสมกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

8.2 เหมาะสมกบักิจกรรมการ
เรียนการสอน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

8.3 สนบัสนุนใหกิ้จกรรมการ
เรียนรู้บรรลุจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

9. แหล่งการเรียนรู้เพ่ิมเติม          

9.1 เหมาะสมกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

9.2 สนบัสนุนใหกิ้จกรรมการ
เรียนการสอนบรรลจุุดประสงค์
การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

10. การวดัและประเมินผล          

10.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

10.2 สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 59 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง กีฬาบาสเกตบอล 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. สาระส าคญั สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคร์ายวชิา 

5 5 4 4 5 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2. สาระการเรียนรู้         
2.1สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
รายวชิา 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2.2 เหมาะสมกบัเวลาในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

5 4 3 5 5 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

3. สมรรถนะท่ีส าคญั 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
รายวชิา 

5 4 3 3 5 4.00 1.00 สอดคลอ้ง
มาก 

4. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
รายวชิา 

5 4 3 5 5 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

5. จุดประสงคก์ารเรียนรู้          
5.1 สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5.2 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะท่ี
ส าคญั 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5.3 สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5.4 ระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการ
วดัอยา่งชดัเจน 

5 5 3 4 5 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

5.5 ใชภ้าษาท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 5 5 5 4 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน          

6.1สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 59 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง กีฬาบาสเกตบอล  
(ต่อ) 

 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน          

7.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

7.2 เรียงล าดบักิจกรรมได้
เหมาะสมกบัเวลาและสาระการ
เรียนรู้ 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

7.3 ช่วยใหผู้เ้รียนสร้างช้ินงาน/
ผลงานไดส้ าเร็จ 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

8. ส่ือการเรียนการสอน          
8.1 เหมาะสมกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

8.2 เหมาะสมกบักิจกรรมการ
เรียนการสอน 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

8.3 สนบัสนุนใหกิ้จกรรมการ
เรียนรู้บรรลุจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

9. แหล่งการเรียนรู้เพ่ิมเติม          
9.1 เหมาะสมกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 3 5 5 5 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

9.2 สนบัสนุนใหกิ้จกรรมการ
เรียนการสอนบรรลจุุดประสงค์
การเรียนรู้ 

5 3 5 5 5 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

10. การวดัและประเมินผล          
10.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

10.2 สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 60 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง ภยัจากสารเสพติด 
 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. สาระส าคญั สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคร์ายวชิา 

5 5 5 3 5 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2. สาระการเรียนรู้         
2.1สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
รายวชิา 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

2.2 เหมาะสมกบัเวลาในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

5 5 3 5 5 4.60 0.89 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

3. สมรรถนะท่ีส าคญั สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคร์ายวชิา 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

4. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคร์ายวชิา 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5. จุดประสงคก์ารเรียนรู้          
5.1 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง

มากท่ีสุด 
5.2 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะท่ีส าคญั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง

มากท่ีสุด 
5.3 สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

5 4 5 5 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5.4 ระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั
อยา่งชดัเจน 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

5.5 ใชภ้าษาท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 
 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน          

6.1สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

5 4 3 5 5 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 

6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 5 4 3 5 5 4.40 0.89 สอดคลอ้ง
มาก 
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ตารางท่ี 60 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง ภยัจากสารเสพติด  
(ต่อ) 

 

ประเดน็การประเมนิ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ̅ S.D. ความหมาย คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน          

7.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

7.2 เรียงล าดบักิจกรรมไดเ้หมาะสม
กบัเวลาและสาระการเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

7.3 ช่วยใหผู้เ้รียนสร้างช้ินงาน/
ผลงานไดส้ าเร็จ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

8. ส่ือการเรียนการสอน          

8.1 เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

8.2 เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียน
การสอน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

8.3 สนบัสนุนใหกิ้จกรรมการเรียนรู้
บรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

9. แหล่งการเรียนรู้เพ่ิมเติม          
9.1 เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 5 4 5 5 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง

มากท่ีสุด 
9.2 สนบัสนุนใหกิ้จกรรมการเรียน
การสอนบรรลุจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

10. การวดัและประเมินผล          
10.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

10.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 5 4 5 5 5 4.80 0.45 สอดคลอ้ง
มากท่ีสุด 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

ตัวอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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ตัวอย่าง 
แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ช่ือ-สกุล ..................................................................................................... หอ้ง ............. เลขท่ี .......... 

หน่วยการเรียนรู้ที ่9 ภัยจากสารเสพติด 

ค าช้ีแจง  1. จงเลือกสถานการณ์ท่ีก าหนด เพียง 1 สถานการณ์ โดยท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง
หนา้สถานการณ์ท่ีเลือก เพื่อใชใ้นการตอบค าถาม 

 2. จงตอบค าถามท่ีก าหนดโดยใชข้อ้มูลจากสถานการณ์ท่ีเลือก (ขอ้ละ 5 คะแนน) 

สถานการณ์ทีก่ าหนด 

สถานการณ์ที ่1 

ต ารวจจบันกัเรียนชั้น ม.3 ริเป็นพ่อคา้สารเสพติดให้เพื่อนในโรงเรียน โดยไดรั้บแจง้จากอาจารย์
ในโรงเรียนแห่งหน่ึง ว่ามีนกัเรียนคนหน่ึงมีพฤติกรรมเขา้มาจ าหน่ายสารเสพติดให้กบันกัเรียนใน
โรงเรียน ต ารวจจึงรีบไปตรวจสอบและสามารถดกัสกดัจบัตวัได้ท่ีบริเวณหน้าโรงเรียนดงักล่าว
พร้อมดว้ยของกลาง ทราบเป็นเด็กนกัเรียนชั้น ม.3 อาย ุ16 ปี เจา้หนา้ท่ีจึงควบคุมผูต้อ้งหาพร้อมของ
กลางน าส่งพนกังานสอบสวนด าเนินคดีในขอ้หามีสารเสพติดประเภทท่ี 5 (กญัชา) ไวใ้นครอบครอง
เพื่อจ าหน่ายต่อไป โดยผูต้อ้งหารับสารภาพว่าน ายาเสพติดมาจ าหน่ายให้กบันกัเรียนในโรงเรียน
ดงักล่าวจริง 

  สถานการณ์ที ่2 
     เด็กชายพล อาย ุ16ปี เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4มีอาการเล่ือนลอย ง่วงเหงาหาวนอน ตาแดง น ้ าตา
ไหลบ่อย เวลาครูถามจะต่ืนเตน้ พดูออ้แอ ้ ผลการเรียนตกต ่า สอบตกหลายวชิา และขาดเรียนบ่อย 

ประวติัส่วนตวัและครอบครัว 
 บิดามีอาชีพรับจา้งก่อสร้าง มารดาขายผกัท่ีตลาดเพิ่งเปิดใหม่ ครอบครัวฐานะไม่ดี บา้นอยู่
ในชุมชนแออดั พลเป็นลูกคนโต นอ้งสาวอาย ุ12 ปี เรียนอยูโ่รงเรียนเดียวกนั บิดาชอบด่ืมเหลา้ เวลา
เมามกัอาละวาดทุบตีมารดา พลเห็นบิดามารดาทะเลาะกนัเป็นประจ า พลมกัหลบออกจากบา้นไปหา
เพื่อนรุ่นพี่ท่ีปากซอย  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งวงพูดคุยจบักลุ่มกนั ตน้ปี ม.3 บิดามารดาทะเลาะทุบตีกนัรุนแรง  
พลเขา้ช่วยมารดาจึงถูกบิดาตีอยา่งแรง พลหนีไปหาเพื่อนขออยูด่ว้ย มารดามาตาม พลบอกไม่อยาก
กลบัขออยู่ต่อ ต่อมาเพื่อนชักชวนให้ทดลองดมกาว  รู้สึกตวัเบาสบายเหมือนอยู่ในโลกท่ีอิสระ        
มีความสุข ลืมความทุกข์ พลจึงใชต่้อมาเร่ือยๆ จนติดมีผลการเรียนตกต ่าลง สอบไม่ผา่นหลายวิชา 
ขาดเรียนบ่อย ครูท่ีปรึกษาส่งต่อครูแนะแนวเพื่อส่งตวัเขา้รับการตรวจวินิจฉยัจากหน่วยงานบริการ
จิตเวช และขอค าแนะน าปรึกษา 
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จงตอบค าถามต่อไปนี้ (ขอ้ละ 5 คะแนน) 
1. นกัเรียนคิดวา่มีประเด็นอะไรท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาจากสถานการณ์ โดยตั้งเป็นค าถามให้ไดม้าก
ท่ีสุด 

ข้อที ่ ค าถาม 
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2. นักเรียนคิดว่า ปัญหาท่ีมาจากการตั้ งค  าถามในข้อท่ี 1 มีล าดับความส าคัญเป็นอย่างไร               
โดยจดัล าดบัเรียงจากปัญหาใหญ่ไปหาปัญหายอ่ย 

ล าดับที ่ ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3. นกัเรียนคิดว่า ปัญหาใดเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีควรด าเนินการแกไ้ขเป็นอนัดบัแรกและท าไม
เราจึงตอ้งรีบแกไ้ขปัญหาน้ีเป็นอนัดบัแรก 

 3.1) ปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด คือ …………………………………………………….…………………... 

………………………………………………………………………………………….………………………. 

 3.2) เหตุผลท่ีเลือกแกไ้ขปัญหาน้ีเป็นอนัดบัแรก คือ ……………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………….…………………………. 
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4. จากปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด นกัเรียนคิดวา่จะมีวิธีการแกปั้ญหาเป็นอยา่งไร โดยตอบให้ไดม้ากท่ีสุด
และวธีิการแกปั้ญหาแต่ละวธีิมีขอ้ดี-ขอ้เสีย เป็นอยา่งไร 

ที่ วธีิการแก้ปัญหาทีม่ีความแปลกใหม่ 
หลากหลาย และเป็นไปได้ 

ข้อดี ข้อเสีย 
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5. นกัเรียนคิดวา่ วธีิการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ (บอกเหตุผลในการเลือก) 

 5.1) วธีิการแกปั้ญหา คือ ……………..…………………..…………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………….…………………………. 

 5.2) เหตุผลในการเลือกวธีิการแกปั้ญหา คือ ……………………….……..………..……………… 

……………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………….…………………………. 

6. นักเรียนจะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามท่ีนักเรียนเลือกท่ีได้จากขอ้ท่ี5อย่างไร โดยแสดง
รายละเอียดของขั้นตอนการแกปั้ญหา พร้อมระบุผลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน 

รายละเอยีดของขั้นตอนการแก้ปัญหาและผลทีเ่กดิขึน้ 

ขั้นตอนการแก้ปัญหา ผลทีเ่กดิขึน้ในแต่ละขั้นตอน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ขั้นตอน ข้อค าถาม 
ระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. การค้นหา
ความจริง 
(Fact 
Finding) 

1. นกัเรียน
คิดวา่ มี
ประเด็น
อะไรท่ีเป็น
สาเหตุของ
ปัญหาจาก
สถานการณ์ 
โดยตั้งเป็น
ค าถามให้
ไดม้ากท่ีสุด 

ตั้งค  าถามท่ี
เก่ียวขอ้ง
กบั
สถานการณ์ 
ได ้1-4 ขอ้ 

ตั้งค  าถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ 
ได ้5-8 ขอ้ 

ตั้งค  าถามท่ี
เก่ียวขอ้ง
กบั
สถานการณ์ 
ได ้9-12 ขอ้ 

ตั้งค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ ได ้13-16 
ขอ้ 

ตั้งค  าถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ 
ไดม้ากกวา่ 
16 ขอ้ 

2. การค้นหา
ปัญหา 
(Problem 
Finding)  

2. นกัเรียน
คิดวา่ ปัญหา
ท่ีมาจากการ
ตั้งค  าถามท่ี
ไดจ้ากขอ้ท่ี 
1 มีล าดบั
ความส าคญั
เป็นอยา่งไร 
โดยจดัล าดบั
เรียงจาก
ปัญหาใหญ่
ไปหาปัญหา
ยอ่ย 
 
 

จดัล าดบั
ความส าคญั
ของปัญหา 
แต่ไม่เรียง
จากปัญหา
ใหญ่ไปหา
ปัญหายอ่ย 

จดัล าดบั
ความส าคญั
ของปัญหา 
โดยเรียงจาก
ปัญหาใหญ่
ไปหาปัญหา
ยอ่ยได ้2-3 
ปัญหา 

จดัล าดบั
ความส าคญั
ของปัญหา 
โดยเรียง
จากปัญหา
ใหญ่ไปหา
ปัญหายอ่ย
ได ้4-5 
ปัญหา 

จดัล าดบัความส าคญั
ของปัญหา โดยเรียงจาก
ปัญหาใหญ่ไปหาปัญหา
ยอ่ยได ้6-7 ปัญหา 

จดัล าดบั
ความส าคญั
ของปัญหา 
โดยเรียงจาก
ปัญหาใหญ่
ไปหาปัญหา
ยอ่ยได้
มากกวา่ 7 
ปัญหา 

 3. นกัเรียน
คิดวา่ ปัญหา
ท่ีส าคญัท่ีสุด
ท่ีควร
ด าเนินการ

เลือกปัญหา
ท่ีตอ้งแกไ้ข
ได ้แต่ไม่
เป็นปัญหา
ท่ีส าคญั

เลือกปัญหา
ท่ีตอ้งแกไ้ข
ได ้และเป็น
ปัญหาท่ี
ส าคญัท่ีสุด 

เลือกปัญหา
ท่ีตอ้งแกไ้ข
ได ้พร้อมมี
เหตผุลใน
การเลือก 

เลือกปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข
ได ้และเป็นปัญหาท่ี
ส าคญัท่ีสุดพร้อมมี
เหตผุลในการเลือก 

เลือกปัญหา
ท่ีตอ้งแกไ้ข
ได ้และเป็น
ปัญหาท่ี
ส าคญัท่ีสุด
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ขั้นตอน ข้อค าถาม 
ระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 

แกไ้ขเป็น
อนัดบัแรก
คือ (บอก
เหตผุลใน
การเลือก) 

ท่ีสุดและ
ไม่ระบุ
เหตผุลใน
การเลือก 

แตไ่ม่ระบุ
เหตผุลใน
การเลือก 

แตไ่ม่เป็น
ปัญหาท่ี
ส าคญัท่ีสุด 

พร้อมมี
เหตผุลใน
การเลือกได้
อยา่งชดัเจน 

3. การค้นหา
แนวคดิ (Idea 
Finding) 

4. จากปัญหา
ท่ีส าคญัท่ีสุด 
นกัเรียนคิด
วา่ จะมี
วธีิการ
แกปั้ญหา
เป็นอยา่งไร 
โดยตอบให้
ไดม้ากท่ีสุด 

ระบุวธีิการ
แกปั้ญหา
ไม่ซ ้ ากบั
คนอ่ืนใน
หอ้ง ได ้1-2 
วธีิ 

ระบุวธีิการ
แกปั้ญหาไม่
ซ ้ ากบัคนอ่ืน
ในหอ้ง ได ้
3-4 วธีิ 

ระบุวธีิการ
แกปั้ญหา
ไม่ซ ้ ากบั
คนอ่ืนใน
หอ้ง ได ้5-6 
วธีิ 

ระบุวธีิการแกปั้ญหาไม่
ซ ้ ากบัคนอ่ืนในหอ้ง ได ้
7-8 วธีิ 

ระบุวธีิการ
แกปั้ญหาไม่
ซ ้ ากบัคนอ่ืน
ในหอ้ง ได้
มากกวา่ 8 
วธีิ 

4. การค้นหา
ค าตอบ 
(Solution 
Finding) 

5. นกัเรียน
คิดวา่ วธีิการ
แกปั้ญหาท่ี
ไดจ้ากขอ้ท่ี 
4 แต่ละวธีิมี
ขอ้ดี-ขอ้เสีย 
เป็นอยา่งไร 

ระบุขอ้ดี-
ขอ้เสียของ
วธีิการ
แกปั้ญหา 
ได ้1-2 วธีิ 

ระบุขอ้ดี-
ขอ้เสียของ
วธีิการ
แกปั้ญหา 
ได ้3-4 วธีิ 

ระบุขอ้ดี-
ขอ้เสียของ
วธีิการ
แกปั้ญหา 
ได ้5-6 วธีิ 

ระบุขอ้ดี-ขอ้เสียของ
วธีิการแกปั้ญหา ได ้7-8 
วธีิ 

ระบุขอ้ดี-
ขอ้เสียของ
วธีิการ
แกปั้ญหา 
ไดม้ากกวา่ 
8 วธีิ 

 6. นกัเรียน
คิดวา่ วธีิการ
แกปั้ญหาท่ี
เหมาะสม
ท่ีสุดคือ 
(บอกเหตุผล
ในการเลือก) 

เลือกวธีิการ
แกปั้ญหา
ได ้แต่ไม่
เหมาะสม
กบัปัญหา
และไม่ระบุ
เหตผุลใน
การเลือก 

เลือกวธีิการ
แกปั้ญหาได้
เหมาะสม
กบัปัญหา 
แตไ่ม่ระบุ
เหตผุลใน
การเลือก 

เลือกวธีิการ
แกปั้ญหา
ได ้พร้อม
ระบุเหตุผล
ในการเลือก
แต่วธีิการ
แกปั้ญหา
ไม่
เหมาะสม
กบัปัญหา 

เลือกวธีิการแกปั้ญหา
ไดเ้หมาะสมกบัปัญหา  
พร้อมระบุเหตุผลใน
การเลือก 

เลือกวธีิการ
แกปั้ญหาได้
เหมาะสม
กบัปัญหา  
พร้อมระบุ
เหตผุลใน
การเลือก
อยา่งชดัเจน 
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ขั้นตอน ข้อค าถาม 
ระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 

5. การค้นหา
การยอมรับ 
(Acceptance 
Finding) 

7. นกัเรียน
จะออกแบบ
วธีิการ
แกปั้ญหา
ตามท่ี
นกัเรียน
เลือกท่ีได้
จากขอ้ท่ี 5
อยา่งไร โดย
แสดง
รายละเอียด
ของขั้นตอน
การ
แกปั้ญหา 
พร้อมระบุ
ผลท่ีเกิดข้ึน
ในแต่ละ
ขั้นตอน 

ระบุ
ขั้นตอนการ
แกปั้ญหา 
แต่ไม่ระบุ
ผลท่ีเกิดข้ึน
ในแต่ละ
ขั้นตอน 
และไม่
แสดง
รายละเอียด
ของแต่ละ
ขั้นตอน 

ระบุขั้นตอน
การ
แกปั้ญหา 
พร้อมระบุ
ผลท่ีเกิดข้ึน
บางขั้นตอน 
แตไ่ม่แสดง
รายละเอียด
ของแต่ละ
ขั้นตอน   

ระบุ
ขั้นตอนการ
แกปั้ญหา 
พร้อมระบุ
ผลท่ีเกิดข้ึน
ทุกขั้นตอน 
แตไ่ม่แสดง
รายละเอียด
ของแต่ละ
ขั้นตอน   

ระบุขั้นตอนการ
แกปั้ญหา พร้อมระบุผล
ท่ีเกิดข้ึนทุกขั้นตอน
และแสดงรายละเอียด
ของขั้นตอนบาง
ขั้นตอน 

ระบุขั้นตอน
การ
แกปั้ญหา 
พร้อมระบุ
ผลท่ีเกิดข้ึน
ทุกขั้นตอน
และแสดง
รายละเอียด
ของขั้นตอน
ทุกขั้นตอน 

 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 คะแนน   29-35 คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน   22-28 คะแนน  หมายถึง  ดี 
 คะแนน   15-21 คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนน     8-14 คะแนน  หมายถึง  พอใช ้
 คะแนน     1-7 คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
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ตัวอย่าง 

แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ส าหรับผู้สอน 

เร่ืองทีส่อน ……………………………… 

หอ้ง …..…..   วนัท่ี …… เดือน …………………. พ.ศ. ……….. 

ค าช้ีแจง ให้ใส่ระดบัการประเมินในช่องพฤติกรรมบ่งช้ีของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ท่ีผูส้ังเกตท าการสังเกตพบจากการพูดหรือการกระท าท่ีแสดงความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนขณะท่ีปฏิบติักิจกรรมซ่ึงมีระดบัการประเมินดงัน้ี 

3  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤติกรรมบ่งช้ีตามท่ีตอ้งการเป็นประจ า 
2  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการบ่อยคร้ัง 
1  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการบางคร้ัง 
0  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนไม่แสดงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ 

 

เลขที่ ช่ือ-นามสกุล 

พฤตกิรรมบ่งช้ีของความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

คะแนน
รวม 

1. 
ใช
ค้ า
ถา
ม เ

พื่อ
รว
บร

วม
ขอ้

มูล
ที่เ
ป็น

เกี่ย
วข

อ้ง
กบั

ปัญ
หา

 

2. 
อธิ

บา
ยปั

ญห
าที่
ส า
คญั

ที่สุ
ดที่

ตอ้
งแ
กไ้
ข

พร้
อม

ระ
บุเ
หต

ุผล
 

3. 
น า
เส
นอ

วธิี
กา
รใ
นก

าร
แก

ป้ัญ
หา
ที่มี

คว
าม

หล
าก
หล

าย
 แป

ลก
ให

ม่แ
ละ

เป็
นไ

ปไ
ด ้

4. 
อธิ

บา
ยข
อ้ดี

แล
ะข

อ้เสี
ยข
อง
วธิี
กา
ร

แก
ป้ัญ

หา
แต

่ ละ
วธิี
กา
ร 

5. 
อธิ

บา
ยผ
ลที่

เกิด
ขึ้น

ใน
แต่

ละ
ขั ้น

ตอ
น 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
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เลขที่ ช่ือ-นามสกุล 

พฤตกิรรมบ่งช้ีของความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

คะแนน
รวม 

1. 
ใช
ค้ า
ถา
ม เ

พื่อ
รว
บร

วม
ขอ้

มูล
ที่เ
ป็น

เกี่ย
วข

อ้ง
กบั

ปัญ
หา

 

2. 
อธิ

บา
ยปั

ญห
าที่
ส า
คญั

ที่สุ
ดที่

ตอ้
งแ
กไ้
ข

พร้
อม

ระ
บุเ
หต

ุผล
 

3. 
น า
เส
นอ

วธิี
กา
รใ
นก

าร
แก

ป้ัญ
หา
ที่มี

คว
าม

หล
าก
หล

าย
 แป

ลก
ให

ม่ แ
ละ

เป็
นไ

ปไ
ด ้

4. 
อธิ

บา
ยข
อ้ดี

แล
ะข

อ้เสี
ยข
อง
วธิี
กา
ร

แก
ป้ัญ

หา
แต

่ ละ
วธิี
กา
ร 

5. 
อธิ

บา
ยผ
ลที่

เกิด
ขึ้น

ใน
แต

่ ละ
ขั ้น

ตอ
น 

8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          

 

            ลงช่ือ ............................................................ผูส้ังเกต 
         (...........................................................) 
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เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน   13-15 คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน   10-12 คะแนน  หมายถึง  ดี 
 คะแนน     7-9 คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนน     4-6 คะแนน  หมายถึง  พอใช ้
 คะแนน     0-3 คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
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ตัวอย่าง 
แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ส าหรับนักเรียน 
เร่ืองทีส่อน ……………………………… 

หอ้ง …..…..   วนัท่ี …… เดือน …………………. พ.ศ. ……….. 

ค าช้ีแจง ให้ใส่ระดบัการประเมินในช่องพฤติกรรมบ่งช้ีของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ท่ีผูส้ังเกตท าการสังเกตพบจากการพูดหรือการกระท าท่ีแสดงความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนขณะท่ีปฏิบติักิจกรรมซ่ึงมีระดบัการประเมินดงัน้ี 

3  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤติกรรมบ่งช้ีตามท่ีตอ้งการเป็นประจ า 
2  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการบ่อยคร้ัง 
1  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการบางคร้ัง 
0  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนไม่แสดงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ 

เลขที่ ช่ือ-นามสกุล 

พฤตกิรรมบ่งช้ีของความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

คะแนน
รวม 

1. 
ใช
ค้ า
ถา
ม เ

พื่อ
รว
บร

วม
ขอ้

มูล
ที่เ
ป็น

เกี่ย
วข

อ้ง
กบั

ปัญ
หา

 

2. 
อธิ

บา
ยปั

ญห
าที่
ส า
คญั

ที่สุ
ดที่

ตอ้
งแ
กไ้
ข

พร้
อม

ระ
บุเ
หต

ุผล
 

3. 
น า
เส
นอ

วธิี
กา
รใ
นก

าร
แก

ป้ัญ
หา
ที่มี

คว
าม

หล
าก
หล

าย
 แป

ลก
ให

ม่แ
ละ

เป็
นไ

ปไ
ด ้

4. 
อธิ

บา
ยข
อ้ดี

แล
ะข

อ้เสี
ยข
อง
วธิี
กา
ร

แก
ป้ัญ

หา
แต

่ ละ
วธิี
กา
ร 

5. 
อธิ

บา
ยผ
ลที่

เกิด
ขึ้น

ใน
แต่

ละ
ขั ้น

ตอ
น 

   (ตนเอง)       
   (สมาชิก)       
   (สมาชิก)       
   (สมาชิก)       
   (สมาชิก)       

 
 

            ลงช่ือ ............................................................ผูส้ังเกต 
         (...........................................................) 
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เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน   13-15 คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน   10-12 คะแนน  หมายถึง  ดี 
 คะแนน     7-9 คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนน     4-6 คะแนน  หมายถึง  พอใช ้
 คะแนน     0-3 คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
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ตัวอย่าง 
แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 

1. ช่ือ-นามสกุล .......................................................................................................... ชั้น ............. เลขท่ี ........ 

2. อาย ุ......... ปี  เพศ .........  น ้าหนกั ............ กก. ส่วนสูง ......... ซม. 

ตอนที ่2  พฤติกรรมสุขภาพในเร่ือง “ภัยจากสารเสพติด” 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกบัการปฏิบติัตามความเป็นจริง 

ข้อ
ที่ 

ข้อความ 
การปฏิบัติ 

ประจ า บ่อยคร้ัง บางคร้ัง ไม่เคย 
1 นกัเรียนหลีกเล่ียงการคบเพื่อนท่ีชอบชกัจูงไปในทาง

เส่ือมเสีย 
    

2 นกัเรียนรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสารเสพติด     
3 นกัเรียนจะปรึกษาผูใ้หญ่เม่ือมีปัญหาท่ีไม่สามารถ

แกไ้ขเองได ้
    

4 นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

    

5 นกัเรียนเลือกคบเพื่อนท่ีดี     
6 นกัเรียนศึกษากฎหมายเก่ียวกบัสารเสพติด     
7 นกัเรียนรับประทานยาแกท้อ้งผกูติดต่อกนันานเกิน 4 วนั     
8 นกัเรียนรับประทานยาแกไ้อติดต่อกนันานเกินกวา่ 5 วนั     
9 นกัเรียนเท่ียวสถานบนัเทิงในเวลากลางคืน     

10 นกัเรียนชอบอยูค่นเดียวเงียบๆ     
11 นกัเรียนเจบ็ป่วยเล็กนอ้ย จะซ้ือยารับประทานเอง     
12 นกัเรียนด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์     
13 นกัเรียนใชทิ้นเนอร์ในการผสมสีหรือลา้งคราบสี     
14 นกัเรียนใชก้าวยางในการท างานฝีมือหรือซ่อมแซม

เคร่ืองใชต่้างๆ 
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ข้อ
ที่ 

ข้อความ 
การปฏิบัติ 

ประจ า บ่อยคร้ัง บางคร้ัง ไม่เคย 
15 นกัเรียนรับประทานยานอนหลบัติดต่อกนันานเกินกวา่ 

2 สัปดาห์ 
    

16 นกัเรียนน ้าหนกัลดและรู้สึกสับสน ฟุ้งซ่าน     
17 นกัเรียนถูกเพื่อนชกัชวนให้เสพสารเสพติด     
18 นกัเรียนรับประทานยาเกินจ านวนกวา่ท่ีแพทยก์ าหนด     
19 นกัเรียนรับประทานยาเพื่อแกง่้วง     
20 นกัเรียนรับประทานยาเพื่อคลายความเครียด     

การแปลผลค าถามเชิงบวก ค าถามเชิงบวกตั้งแต่ขอ้ 1-6 
ประจ า       หมายถึง  3  คะแนน 
บ่อยคร้ัง    หมายถึง  2  คะแนน 
บางคร้ัง     หมายถึง  1  คะแนน 
ไม่เคย        หมายถึง  0  คะแนน 

การแปลผลค าถามเชิงลบ ค าถามเชิงลบตั้งแต่ขอ้ 7-20 
ประจ า       หมายถึง  0  คะแนน 
บ่อยคร้ัง    หมายถึง  1  คะแนน 
บางคร้ัง     หมายถึง  2  คะแนน 
ไม่เคย        หมายถึง  3  คะแนน 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 
    48-60     คะแนน   หมายถึง  มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
    45-47    คะแนน   หมายถึง  มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 
    42-44    คะแนน   หมายถึง  มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัดี 
    39-41    คะแนน   หมายถึง  มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี 
    36-38     คะแนน  หมายถึง  มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัพอใช ้
    33-35     คะแนน  หมายถึง  มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัต ่า 
    30-32     คะแนน  หมายถึง  มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า 
ต ่ากวา่ 30  คะแนน  หมายถึง  มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัต ่ามาก 
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ตัวอย่าง 
แบบบันทกึการจัดการเรียนรู้ (Journal Writing) 

ช่ือ-สกุล ................................................................................................................... ชั้นม.4/ ...... เลขท่ี .......... 

เร่ืองทีส่อน ............................................................................................ วนั ...... เดือน .............. พ.ศ. ............ 

ค าช้ีแจง  แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการดา้นการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน
และการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของผูส้อนใหดี้ยิง่ข้ึน 

ค าส่ัง ให้นักเรียนเขียนแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกหรือความคิดเห็นตามประเด็นท่ี
ก าหนดให ้ดงัน้ี 

1. สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ในการเรียนการสอนเร่ืองน้ี 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

2. ความรู้สึกหรือความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองน้ี 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

3. นกัเรียนจงอธิบายการน าความรู้ท่ีไดเ้รียนเร่ืองน้ีไปใช้ในชีวิตประจ าวนัหรือการเรียนรู้วิชาอ่ืน
อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

4. ประเด็นอ่ืนๆ /ขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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ตัวอย่าง 

แบบประเมินนวตักรรมด้านสุขภาพ 

แบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพท่ี
นักเรียนสร้างข้ึนจากการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 

1. ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรมมี 6 ตวับ่งช้ี 
2. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรมมี 6 ตวับ่งช้ี 
3. ดา้นความเป็นนวตักรรมมี 1 ตวับ่งช้ี 

 

กลุ่ม …………………………ช่ือนวตักรรม …………………………………………………………………………………………….. 
 

ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ น า้หนัก 
ระดบั 
คุณภาพ 

ระดบั 
คะแนน 

1. ด้านกระบวนการพฒันานวตักรรม 

1.1 วตัถุประสงค์
หรือเป้าหมาย
ของการพฒันา
นวตักรรม 

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

2   

1.2 การใช้
แนวคิดหรือ
ทฤษฎีในการ
พฒันานวตักรรม 

ระดบั 3 - ใชแ้นวคิดหรือทฤษฎีถกูตอ้งตามหลกัวชิา และ
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 
ระดบั 2 - ใชแ้นวคิดหรือทฤษฎีถูกตอ้งตามหลกัวชิา แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 
ระดบั 1 - ไม่มีการใชแ้นวคิดหรือทฤษฎี 

2   

1.3 การออกแบบ
พฒันานวตักรรม 

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

2   
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ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ น า้หนัก 
ระดบั 
คุณภาพ 

ระดบั 
คะแนน 

1.4 กระบวน   
การพฒันา
นวตักรรม 
 

ระดบั 3 –ด าเนินการพฒันานวตักรรมอยา่งเป็นระบบมีการ
ทดลองและปรับปรุงจนกระทัง่มีประสิทธิภาพในเกณฑน่์า
พอใจ 
ระดบั 2 - ด าเนินการพฒันานวตักรรมอยา่งเป็นระบบแต่ไม่มี
การทดลองหาประสิทธิภาพ 
ระดบั 1 –ไม่มีการด าเนินการพฒันานวตักรรม 

2   

1.5 การมีส่วน
ร่วมในการพฒันา
นวตักรรม 
 

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

2   

1.6 ความส าเร็จ
ของการพฒันา
นวตักรรม 

ระดบั 3 - การพฒันานวตักรรมไดด้ าเนินการเสร็จส้ิน และมี
การเผยแพร่ 
ระดบั 2 - การพฒันานวตักรรมไดด้ าเนินการเสร็จส้ิน 
ระดบั 1 - ไม่สามารถด าเนินการพฒันานวตักรรมไดเ้สร็จส้ิน
ตามเวลา 

2   

2. ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 

2.1 การแกปั้ญหา
ไดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์

ระดบั 3 - แกปั้ญหาไดต้รงตามวตัถุประสงค ์เกิดประโยชน์
อยา่งกวา้งขวาง 
ระดบั 2 - แกปั้ญหาไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
ระดบั 1 - แกปั้ญหาได ้แต่ไม่ครบถว้นตรงตามวตัถุประสงค ์

2   

2.2 การใช้
ทรัพยากรในการ
พฒันานวตักรรม 

ระดบั 3 - ประยกุตใ์ชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นการพฒันา
นวตักรรมไดเ้หมาะสมและคุม้ค่า 
ระดบั 2 - ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นการพฒันานวตักรรมได้
เหมาะสมและคุม้ค่า 
ระดบั 1 - ใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรมอยา่งไม่คุม้ค่า 

2   
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ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ น า้หนัก 
ระดบั 
คุณภาพ 

ระดบั 
คะแนน 

2.3 การเรียนรู้
ร่วมกนั 

ระดบั 3 - กระบวนการพฒันานวตักรรมก่อใหเ้กิด
ประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งกลุ่ม 
ระดบั 2 - กระบวนการพฒันานวตักรรมก่อใหเ้กิด
ประสบการณ์และการเรียนรู้เฉพาะบุคคล 
ระดบั 1 - กระบวนการพฒันานวตักรรมไม่ก่อใหเ้กิด
ประสบการณ์และการเรียนรู้ 

2   

2.4 การส่งเสริม
ใหเ้กิด
กระบวนการ
เรียนรู้ 

ระดบั 3 - นวตักรรม/กระบวนการพฒันานวตักรรม ส่งเสริม 
กระตุน้ใหน้กัเรียนในกลุ่มคน้ควา้และแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมจนสามารถสร้างนวตักรรมใหม่ได ้
ระดบั 2 - นวตักรรม/กระบวนการพฒันานวตักรรม ส่งเสริม 
กระตุน้ใหน้กัเรียนในกลุ่มคน้ควา้และแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติม 
ระดบั 1 - นวตักรรม/กระบวนการพฒันาก่อใหเ้กิดการศึกษา 
คน้ควา้ และแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเพียงนกัเรียนบางคน 

2   

2.5 การยอมรับ ระดบั 3 - นวตักรรมน้ีเป็นท่ียอมรับไดท้ั้งในกลุ่มและนอก
กลุ่ม 
ระดบั 2 –นวตักรรมน้ีเป็นท่ียอมรับไดเ้ฉพาะในกลุ่ม 
ระดบั 1 –นวตักรรมน้ีเป็นท่ียอมรับเฉพาะในกลุ่มบางคน 

2   

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

2   

3. ด้านความเป็นนวตักรรม 
ความเป็น
นวตักรรม 

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

9   

รวมคะแนน  
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 คะแนน 79-99 คะแนน  หมายถึง  ดีเยีย่ม 
 คะแนน 69-78 คะแนน  หมายถึง  ดี 
 คะแนน 59-68 คะแนน  หมายถึง  พอใช ้
 คะแนน 49-58 คะแนน  หมายถึง  ผา่นเกณฑ ์

 

ข้อเสนอแนะ 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 
 

      ลงช่ือ ............................................................ 
               (...........................................................) 
                 ผูป้ระเมินนวตักรรม 

                วนัท่ี ........./..................../............... 
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คู่มอืการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคดิการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนทีม่คีวามสามารถพเิศษทางด้านวทิยาศาสตร์ 

********************************************* 

 คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนฉบบัน้ี เป็นเอกสารท่ีอธิบายรายละเอียดของ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมด้าน
สุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผูท่ี้จะน ารูปแบบการเรียน
การสอนน้ีไปใช้ดว้ยความเขา้ใจ และบรรลุจุดมุ่งหมายของรูปแบบการเรียนการสอน คู่มือฉบบัน้ี
ประกอบดว้ยสาระส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอน 
2. แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
3. องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
4. ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน 
5. ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล 

ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอน 
ในโลกยคุโลกาภิวตัน์และยคุฐานความรู้เช่นปัจจุบนั การสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม

เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นต่อความเจริญของประเทศ แต่การพฒันาความสามารถของประเทศดา้นน้ี 
นอกจากการจดัโครงสร้างการบริหารท่ีเหมาะสม และทรัพยากรดา้นการคน้ควา้วิจยัท่ีเพียงพอและมี
ประสิทธิผลแลว้ ยงัจ าเป็นตอ้งมีนกัวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนนักประดิษฐ์คิดคน้ท่ี
สามารถสร้างความรู้ใหม่และนวตักรรมในจ านวนท่ีมากพอ แต่การสร้างนกัวิทยาศาสตร์เหล่าน้ีเป็น
เร่ืองยากท่ีจะกระท าให้เกิดผลส าเร็จโดยเฉพาะถา้ลกัษณะการเรียนการสอนในโรงเรียนตั้งแต่ชั้น
อนุบาลจนถึงระดบัมธัยมศึกษายงัไม่เอ้ืออ านวยเท่าท่ีควรต่อการเสริมสร้างคุณสมบติัพื้นฐาน การ
สร้างจิตวิจยั ตลอดจนวิธีการในการแสวงหาและสร้างความรู้ใหม่ให้นักเรียน แม้ว่าจะมีผูท่ี้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่ีดีก็ตาม ดงันั้น 
การศึกษาเพื่อพฒันานกัวิจยัและนกัประดิษฐ์คิดคน้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งมีหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะพิเศษ อนัแตกต่างไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียนปกติ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ไดรั้บ
การพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ (มหิดลวทิยานุสรณ์, 2554) 

โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์เป็นโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อยา่งเขม้ขน้
ให้แก่นกัเรียนท่ีมีความสามารถเป็นพิเศษในทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียม
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พื้นฐานส าหรับบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ในการท่ีจะสร้างนกัวิชาการ
อนัยอดเยี่ยมของประเทศ ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวอาจส่งผลให้นกัเรียนแต่ละคนตอ้ง
เผชิญกบัความเครียด มีลกัษณะแข่งขนัในการศึกษาเรียนรู้ โดยจะพยายามเรียนให้ไดดี้กว่าคนอ่ืน 
เพื่อให้ได้คะแนนดี และอาจจะไม่ให้ความสนใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผู ้เ รียน รวมทั้ ง เ กิดผลเสียต่อสุขภาพ ดังนั้ น การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ จึงจ า เป็นต้องหันมาส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน  
(Collaborative Learning) ซ่ึงสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ และมีสุขภาพจิตดีข้ึน รวมทั้ง
ไดเ้รียนรู้ทกัษะทางสังคมและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งในการด ารงชีวิต
ด้วย และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการส่งเสริมและพฒันาผลการเรียนและ
สมรรถภาพทางการเรียนท่ีสร้างสรรค ์(วชัรา เล่าเรียนดี, 2553 : 81) 

นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นวทิยาศาสตร์เป็นเด็กท่ีมีลกัษณะต่างจากนกัเรียน
ปกติ จากการศึกษาของ วสัน ปุ่นผล (2551) พบวา่ คุณลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวทิยาศาสตร์นั้น ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 ดา้น คือ ความสามารถทางสติปัญญาและความใฝ่
รู้ทางวิทยาศาสตร์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ความมีเหตุผลและรอบคอบ ความ
อดทนความเช่ือมัน่ในตนเอง ความรับผิดชอบ และความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ 
และได้สรุปไวว้่า คุณลกัษณะของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์นั้น จะเป็น
ลักษณะท่ีเด่นพิเศษเฉพาะของนักเรียนท่ีมีแนวโน้มบ่งบอกว่าจะประสบความส าเร็จในด้าน
วิทยาศาสตร์ และนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์ ยงัมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ กล่าวคือ นกัเรียนกลุ่มน้ีเป็นเด็กท่ีมีคุณลกัษณะทางการคิด
สร้างสรรคแ์ละการคิดในรูปแบบต่างๆ ท่ีสูงกวา่เด็กปกติ  ส่วนการแกปั้ญหาดว้ยทกัษะการคิดอยา่ง
รวดเร็ว โดยน ามาประยุกต์กับสถานการณ์ใหม่และการแก้ปัญหายงัเป็นการพัฒนาความคิด
สร้างสรรคด์ว้ย (Conklin and Frei, 2007 : 115-125) ดงันั้น การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(Creative 
Problem Solving) ถือเป็นแนวทางการพฒันาคนอยา่งเต็มท่ีตามศกัยภาพประการหน่ึง เพราะผูท่ี้จะ
อยูร่อดไดใ้นสังคมอนาคตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วจะตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งสูง
ในการคิดแกปั้ญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทกัษะส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีทกัษะ
การสร้างสรรค ์(Creativity) และการแกปั้ญหา (Problem Solving) เพราะเป็นทกัษะเพื่อการด ารงชีวิต 
(Survival Skills) ท่ีจ  าเป็นส าหรับอนาคตของผูเ้รียน เพื่อการใชชี้วิตอยูใ่นสังคมประชาธิปไตยและ
การด ารงชีวติต่อไป (Jacobs, 2010; Beers, 2011) 

การจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ นอกจากการมุ่ง
พฒันานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งแล้ว โรงเรียนยงัต้องให้ความส าคัญกับการพฒันาสุขภาพ
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พลานามยัของนกัเรียน เพราะสุขภาพมีความส าคญัยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี เม่ือมีสุขภาพท่ีดีเป็น
พื้นฐาน การท างานหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามในชีวิตประจ าวนัก็จะมีความสุขและมีคุณภาพไปดว้ย  
ดังพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดหอประชุม        
พระอุบาลีคุณูปมาจารย(์ปัญญา  อินฺทปัญฺโญ) ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 
2552 “...นกัเรียนท่ีเรียนทางดา้นวิทยาศาสตร์ดีเด่น ก็ตอ้งเป็นคนท่ีรอบรู้ คือตอ้งรู้วิชาอ่ืนดว้ย เช่น 
ตอ้งเป็นคนมีศิลปะ ศิลปะน้ีช่วยเร่ืองของความสร้างสรรคด์ว้ย ทั้งศิลปะประเภททศันศิลป์ วาดภาพ 
หรือบางคนอาจจะสนใจถ่ายภาพ สนใจเล่นดนตรี หรือการแสดงต่างๆ อีกอยา่งหน่ึงท่ีจะมีประโยชน์
คือ กีฬา ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง เพราะร่างกายท่ีแข็งแรงน้ีก็จะเป็นท่ีอยู่ของจิตใจท่ี
เขม้แข็ง แข็งแรง” (มหิดลวิทยานุสรณ์, 2552 : 13) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอุดมการณ์และเป้าหมายในการ
พฒันานักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้มีการก าหนดการพฒันานักเรียนให้มีสุขภาพ
อนามยัดี รักการออกก าลงักาย รู้จกัดูแลตนเองใหเ้ขม้แขง็ทั้งกายและใจไวด้ว้ย 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถ
ในการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพจนมีวถีิชีวติท่ีมีสุขภาพดี เพราะสุขภาพมีความส าคญัยิ่งต่อชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่ดี เม่ือมีสุขภาพท่ีดีเป็นพื้นฐาน การท างานหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามในชีวิตประจ าวนัก็จะมี
ความสุขและมีคุณภาพ ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อส่งเสริมนวตักรรม
ดา้นสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์จะอีกทางหน่ึง
ในการช่วยพฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ให้มีความเป็นผูน้ า เตรียมพร้อม
ไปสู่นกัวจิยั นกัประดิษฐคิ์ดคน้ท่ีมีคุณภาพในอนาคต และสามารถด าเนินชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

แนวคิดและทฤษฎพีืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม

นวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์ มีแนวคิดและทฤษฎี
ท่ีส าคญัเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบ คือ ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) 
แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนั(Collaborative Learning) แนวคิดกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
(Creative Problem Solving Process) และแนวคิดกระบวนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัของแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวไดด้งัน้ี 

1. ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
    ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มีหลกัการท่ีส าคญัว่า ในการเรียนรู้ผูเ้รียนจะตอ้งเป็น

ผูก้ระท า (Active) และสร้างความรู้จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
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(Constructivism) ของอนัเดอร์ฮิล (Underhill,  1991),  แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld, 1995) และ 
ฟอสน็อต (Fosnot, 1996) สามารถสรุปเป็นแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองไดด้งัน้ี 

 1.1 การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง (Construct) 
ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 1.2 การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกบัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
 1.3 การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 

2. แนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) 
    การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นวิธีจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้บทบาทไปท่ีผูเ้รียนโดยผูเ้รียนในกลุ่มจะ

เป็นผูจ้ดัการกนัเองทั้งการก าหนดบทบาทสมาชิกการตรวจสอบหนา้ท่ีรับผิดชอบและตรวจสอบการ
ท างานกันเองภายในกลุ่มนอกจากน้ีภายในกลุ่มผูเ้รียนอาจจะสอนกันเองภายในกลุ่มซ่ึงจาก
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกันของ ทินซ์แมนน์ และคนอ่ืนๆ  
(Tinzmann and other 1990), อารีรักษ ์มีแจง้ (2547) และเนาวนิตย ์สงคราม (2553) สามารถสรุปเป็น
แนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนัไดด้งัน้ี 

   2.1 มีการจดักลุ่มการท างานท่ีเกิดจากสมาชิกท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนัขนาด
ของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่ากนั 

   2.2 มีการแลกเปล่ียน แบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ท่ีตนมีกบัสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึง
ผูส้อนมีส่วนร่วมในการสนทนาสนบัสนุนความรู้ 

   2.3 ลกัษณะงานเป็นงานท่ีตอ้งท าร่วมกนัสมาชิกในกลุ่มเห็นชอบและมีการวางแผน
กิจกรรมร่วมกนัและตรงกบัส่ิงท่ีตนสนใจ 

   2.4 ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการสภาพการเรียนรู้และคอยให้
ความช่วยเหลือ 

   2.5 มีการประเมินผล โดยประเมินกลุ่ม และประเมินสมาชิกกลุ่ม 

3. แนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Process) 
         การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  (Creative Problem Solving : CPS) ไดมี้การวิจยัและ

พฒันามากกว่า 50 ปีเพื่อท่ีจะน ามาพฒันาความสามารถในการสร้างสรรค์ ซ่ึงจากการศึกษา
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท่ี์พฒันาโดย นอลเลอร์, ปาร์น และ ไบออนดิ (Noller, Parnes 
and Biondi) ท่ีเรียกวา่ “Osborn-Parnes Five-Stage CPS Model (v2.2)” (Noller, Parnes and Biondi, 
1976 อา้งถึงใน Isaksen and Treffinger,  2004 : 70-73) มีกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์ป็น 
5 ขั้นตอน คือ 
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ขั้นท่ี 1 การคน้หาความจริง (Fact Finding) 
ขั้นท่ี 2 การคน้หาปัญหา (Problem Finding) 
ขั้นท่ี 3 การคน้หาแนวคิด (Idea Finding) 
ขั้นท่ี 4 การคน้หาค าตอบ (Solution Finding) 
ขั้นท่ี 5 การคน้หาการยอมรับ (Acceptance Finding) 

4. แนวคิดกระบวนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
          การจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและการจดัการเรียนรู้พลศึกษานั้น มีความแตกต่างกนัโดย

ธรรมชาติของวชิา ดงันั้นในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ จึงตอ้งมีความแตกต่างกนัอยูบ่า้ง แต่ก็มี
จุดหมายปลายทางร่วมกนั คือ การมีสุขภาพดีของผูเ้รียน จากการศึกษากระบวนการท่ีใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาของ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ และคณะ (2547) และ สุชาติ 
โสมประยรู และ เอมอชัฌา วฒันบุรานนท ์(2553) สามารถสรุปเป็นขั้นตอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้
สุขศึกษาไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสอนและกิจกรรม 
ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป 

และจากการศึกษากระบวนการเรียนการสอนพลศึกษาของ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ และ
คณะ (2547) และ วรศกัด์ิ เพียรชอบ (2548) สามารถสรุปเป็นขั้นตอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้        
พลศึกษาไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมหรือขั้นน า 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
ขั้นท่ี 3 ขั้นฝึกหรือขั้นฝึกหดั 
ขั้นท่ี 4 ขั้นใชห้รือขั้นน าไปใช ้
ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปและสุขปฏิบติั 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม

นวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์ มีองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 องค์ประกอบเชิงหลักการและวตัถุประสงค์ 
ประกอบด้วย หลักการและวตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน  องค์ประกอบท่ี 2 
องคป์ระกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองคป์ระกอบท่ี 3 องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการ
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น ารูปแบบไปใช้ ประกอบดว้ย ปัจจยัเอ้ือต่อการเรียนรู้และปัจจยัสนบัสนุน ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่
ละองคป์ระกอบดงัน้ี 

องค์ประกอบที ่1 องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ 
จากการศึกษาทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) แนวคิดการเรียนรู้

ร่วมกนั (Collaborative Learning) และแนวคิดกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative 
Problem Solving Process) สามารถพฒันาเป็นหลกัการและวตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางดา้นวทิยาศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

1. หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน คือ การเรียนรู้ในลกัษณะท่ีให้ผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Construction of Knowledge) จากการมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ทาง
สังคม โดยใช้เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีทา้ทายก่อน เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้การจดักลุ่ม
ของสมาชิกท่ีมีความสนใจในปัญหาเดียวกนั และร่วมกนัคน้หาปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด จนกระทัง่ได้
คน้พบวิธีการแก้ปัญหาท่ีแปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิมและหลากหลาย ซ่ึงเกิดจากการแบ่งปัน 
(Sharing) ประสบการณ์และความรู้ท่ีตนมีกบัสมาชิกในกลุ่ม น าไปสู่การวางแผนและการสร้าง
นวตักรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานั้น และร่วมกนัประเมินนวตักรรม เป็นการสร้างการยอมรับ
นวตักรรมท่ีไดเ้พื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัต่อไป โดยผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในสภาพการเรียนรู้และคอยใหค้วามช่วยเหลือ 

2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้
และความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ และพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์จนน าไปสู่การสร้างนวตักรรมเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาสุขภาพ 

องค์ประกอบที ่2 องค์ประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน 
จากการศึกษาทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) แนวคิดการเรียนรู้

ร่วมกนั (Collaborative Learning) แนวคิดกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Problem 
Solving Process) และแนวคิดกระบวนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา สามารถสรุปเป็น
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์ หรือท่ี
เรียกวา่ “4CO-PAC Model” ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอนหลกัจะมีขั้นตอนยอ่ยๆ 
ซ่ึงเป็นกระบวนการด าเนินการ 3 ขั้นท่ีเรียกวา่ “PAC” ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมการ (Preparation : P) ขั้น
ปฏิบติั (Action : A) และขั้นสรุป (Conclusion : C) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ขั้นที่ 1 การร่วมกันค้นหาปัญหา (Collaborative Problem Finding) เป็นขั้นท่ี
ผูส้อนน าเสนอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีทา้ทาย เพื่อให้ผูเ้รียนได้มีการจดักลุ่มของ
สมาชิกท่ีมีความสนใจในปัญหาเดียวกัน และร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุปัญหาท่ีเกิดข้ึน จดัล าดับ
ความส าคญั จ าแนกปัญหาใหญ่ ปัญหายอ่ย เลือกปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ขพร้อมระบุเหตุผล 
ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

1. เตรียมเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีทา้ทาย (P) 
2. น าเสนอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีทา้ทาย เพื่อให้ผูเ้รียนคิด

และจดักลุ่มของสมาชิกท่ีมีความสนใจในปัญหาเดียวกนั และร่วมกนัวเิคราะห์สาเหตุปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
จดัล าดบัความส าคญั จ าแนกปัญหาใหญ่ ปัญหายอ่ย (A) 

3. ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเลือกปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีตอ้งแกไ้ขพร้อม
ระบุเหตุผลในการเลือก (C) 

ขั้นที่ 2 การร่วมกันค้นหาแนวคิด (Collaborative Idea Finding) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียน
ร่วมกนัน าเสนอวิธีการในการแกปั้ญหาท่ีมีความหลากหลาย แปลกใหม่และเป็นไปไดใ้ห้มากท่ีสุด 
อย่างอิสระ โดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมหรือถูกผิด และบอกขอ้ดีและขอ้เสียของวิธีการ
แก้ปัญหาแต่ละวิธี และเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดพร้อมระบุเหตุผลในการเลือก 
ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

1. ร่วมกนัสร้างความเขา้ใจในประเด็นปัญหาท่ีเลือก (P) 
2. ร่วมกันน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาท่ีแปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิมและ

หลากหลาย อย่างอิสระ โดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมหรือถูกผิด และบอกขอ้ดีและขอ้เสีย
ของวธีิการแกปั้ญหาแต่ละวธีิ (A) 

3. ร่วมกนัวเิคราะห์และเลือกวธีิการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด พร้อมระบุเหตุผล
ในการเลือก (C) 

ขั้นที่ 3 การร่วมกันสร้างนวัตกรรม (Collaborative Innovation Building) เป็นขั้น
ท่ีผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนการสร้างนวตักรรมของกลุ่มเพื่อสร้างนวตักรรมตามท่ีกลุ่มมีขอ้ตกลงกนั 
ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

1. ร่วมกนัวางแผนสร้างนวตักรรมเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา (P) 
2. ร่วมกนัสร้างนวตักรรมเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา (A) 
3. ร่วมกนัสรุปผลการสร้างนวตักรรมของกลุ่ม (C) 

ขั้นที่ 4 การร่วมกันสร้างการยอมรับ (Collaborative Acceptance Building) เป็น
ขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกนัน าเสนอนวตักรรมของกลุ่ม โดยคิดวิธีการน าเสนอท่ีเหมาะสมและน าเสนออยา่ง
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เป็นระบบน่าเช่ือถือ และร่วมกันประเมินนวตักรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน เพื่อสร้างการ
ยอมรับนวตักรรมและน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

1. ร่วมกนัเตรียมการน าเสนอและการประเมินนวตักรรม (P) 
2. ร่วมกนัน าเสนอและประเมินนวตักรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน (A) 
3. ร่วมกนัสรุปผลการยอมรับนวตักรรม เพื่อประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั (C) 

องค์ประกอบที ่3 องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ 
1. ปัจจัยเอือ้ต่อการเรียนรู้ เป็นสมรรถนะท่ีผูเ้รียนตอ้งมีและไดรั้บการพฒันาตลอด

กระบวนการ เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น ความกลา้ในการตดัสินใจ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ความกลา้ในการแสดงออก 
ความกระตือรือร้นในการเรียน และความสามารถในการแกปั้ญหา 

2. ปัจจัยสนับสนุน 
2.1 การจดักลุ่มผูเ้รียน ควรจดัเป็นกลุ่มยอ่ย ขนาดจ านวน 4-5 คน 
2.2 การยดืหยุน่เวลาในการจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่9 เร่ือง ภัยจากสารเสพติด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5  รายวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา 2                   รหัสวชิา พ30102 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4        ภาคเรียนที ่2              ปีการศึกษา 2556 
เร่ือง  ภัยจากสารเสพติด                                                                                                จ านวน 2 คาบ 
 
1.  วตัถุประสงค์รายวชิา 

ขอ้ท่ี 4 วเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใชแ้ละการจ าหน่ายสารเสพติด 

2.  สาระส าคัญ 
สารเสพติดมีหลายชนิด ออกฤทธ์ิต่างๆ กนั บางชนิดกระตุน้สมองบางชนิดท าให้เคลิบเคล้ิม

ลืมตวั บรรดายาเสพติดทั้งหลายล้วนแต่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของคนทั้งส้ิน หากประเทศใดมี
พลเมืองท่ีติดยาเสพติดเป็นจ านวนมาก ก็จะเป็นอุปสรรคในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เพราะผูท่ี้ติดยาเสพติดจะเป็นบุคคลท่ีเส่ือมทั้งสติปัญญา และความสามารถท่ีจะกระท า
กิจการงานใดๆ นอกจากไม่สามารถประกอบอาชีพของตนให้กา้วหน้าแลว้ ยงัเป็นภาระและเป็น
ปัญหาของสังคมตลอดจนประเทศชาติดว้ย ดงันั้น นกัเรียนซ่ึงเป็นเยาวชนของชาติ และจะเป็นก าลงั
ส าคญัของชาติในดา้นต่างๆ ในอนาคต ก าลงัอยู่ในวยัท่ีอยากทดลองส่ิงแปลกใหม่ๆ เม่ือมีผูช้กัชวน
ใหเ้สพยาติดก็อาจจะทดลองโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และอาจติดยาเสพติดไปโดยไม่รู้ตวั จึงควรท่ี
จะไดรู้้ถึงอนัตรายอนัเกิดจากยาเสพติดไวบ้า้ง 

3.  สาระการเรียนรู้ 
สารเสพติด 

1) ความหมายและชนิดของสารเสพติด 
2) สาเหตุของการติดสารเสพติด 
3) ผลกระทบท่ีเกิดการครอบครอง การใช้และการจ าหน่ายสารเสพติดต่อตนเอง 

ครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม 
4) แนวทางป้องกนัตนเองจากสารเสพติด 
5) กฎหมายท่ีเก่ียวกบัสารเสพติด 

4.  สมรรถนะทีส่ าคัญ 
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
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5.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1) มีความรับผดิชอบ 
2) มีวนิยั 

6.  จุดประสงค์การเรียนรู้ :นักเรียนสามารถ 
1) อธิบายผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใชแ้ละการจ าหน่ายสารเสพติดได ้
2) เสนอแนวทางในการแกปั้ญหาการครอบครอง การใช้และการจ าหน่ายสารเสพติดได้

อยา่งสร้างสรรค ์
3) ตระหนกัถึงโทษของการครอบครอง การใชแ้ละการจ าหน่ายสารเสพติด 
4) มีวนิยัและความรับผดิชอบในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

7.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
นวตักรรมดา้นสุขภาพเก่ียวกบัสารเสพติด 

8.  กจิกรรมการเรียนการสอน 
คาบที ่1 

ขั้นที ่1 การร่วมกนัค้นหาปัญหา (Collaborative Problem Finding) (ใชเ้วลา 30 นาที) 
1) ขั้นเตรียมการ (Preparation : P) ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้แลว้น าเสนอ

เน้ือหา เร่ือง สารเสพติด เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม 
2) ขั้นปฏิบัติ (Action : A)ครูให้นกัเรียนรวมกลุ่มกนั 4 คน แลว้แจกใบงานท่ี 1 

เร่ือง ปัญหาสารเสพติด ให้นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้
และการจ าหน่ายสารเสพติดของวยัรุ่นไทยในปัจจุบนั ท่ีกลุ่มสนใจ 1 ปัญหา แลว้ตั้งค  าถามท่ีเป็น
สาเหตุเก่ียวกบัปัญหาท่ีกลุ่มสนใจใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา ลงในใบงานท่ี 1 

3) ขั้นสรุป (Conclusion : C) นกัเรียนร่วมกนัจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา เพื่อ
พิจารณาตดัสินใจเลือกประเด็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีควรด าเนินการแกไ้ขเป็นอนัดบัแรก พร้อมระบุ
เหตุผลในการเลือก ลงในใบงานท่ี 1 

ขั้นที ่2 การร่วมกนัค้นหาแนวคิด (Collaborative Idea Finding) (ใชเ้วลา 20 นาที) 
1) ขั้นเตรียมการ (Preparation : P) ครูแจกใบงานท่ี 2 เร่ือง การแกปั้ญหาสารเสพ

ติด ใหแ้ต่ละกลุ่ม เพื่อร่วมกนัคน้หาวธีิการแกปั้ญหา  
2) ขั้นปฏิบัติ (Action : A) นกัเรียนร่วมกนัเสนอวิธีการแกปั้ญหาให้ไดม้ากท่ีสุด 

และร่วมกนัวเิคราะห์ขอ้ดี-ขอ้เสียของวธีิการแกปั้ญหาแต่ละวธีิท่ีสมาชิกกลุ่มน าเสนอ ลงในใบงานท่ี 
2 
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3) ข้ันสรุป (Conclusion : C) นกัเรียนร่วมกนัพิจารณาตดัสินใจเลือกวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดของกลุ่มตนเอง พร้อมระบุเหตุผลในการเลือก ลงในใบงานท่ี 2 

ขั้นที ่3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรม (Collaborative Innovation Building) (ท านอกเวลา) 
1) ขั้นเตรียมการ (Preparation : P) ครูแจกใบงานท่ี 3 เร่ือง นวตักรรมดา้นสุขภาพ 

มอบหมายงานใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มท านอกเวลา เพื่อร่วมกนัสร้างนวตักรรม 
2) ขั้นปฏิบัติ (Action : A) นกัเรียนร่วมกนัสร้างนวตักรรมดา้นสุขภาพและแสดง

รายละเอียดของนวตักรรมดา้นสุขภาพ รวมทั้งระบุผลท่ีเกิดข้ึนจากนวตักรรมดา้นสุขภาพ ลงในใบ
งานท่ี 3 

3) ข้ันสรุป (Conclusion : C) นกัเรียนร่วมกนัคิดแนวทางในการน าเสนอนวตักรรม
ดา้นสุขภาพของกลุ่ม ลงในใบงานท่ี 3 เพื่อน าเสนอในคาบต่อไป 

คาบที ่2 
ขั้นที่ 4 การร่วมกันสร้างการยอมรับ (Collaborative Acceptance Building) (ใช้เวลา 50 

นาที) 
1) ขั้นเตรียมการ (Preparation : P) ครูให้นกัเรียนร่วมกนัเตรียมการน าเสนอ

นวตักรรมด้านสุขภาพของกลุ่ม และแจกแบบประเมินนวตักรรมด้านสุขภาพ ให้แต่ละกลุ่ม เพื่อ
ร่วมกนัประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพของกลุ่มอ่ืนท่ีน าเสนอ 

2) ขั้นปฏิบัติ (Action : A) นกัเรียนน าเสนอนวตักรรมดา้นสุขภาพของกลุ่มตนเอง 
และประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพของกลุ่มอ่ืน ลงในแบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ 

3) ข้ันสรุป (Conclusion : C) นกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการประเมินนวตักรรมดา้น
สุขภาพ จากนั้นนกัเรียนแต่ละคนท าแบบวดัพฤติกรรมสุขภาพและแบบประเมินความสามารถใน
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

9.  ส่ือการเรียนการสอน 
1) ใบงานท่ี 1 เร่ือง ปัญหาสารเสพติด 
2) ใบงานท่ี 2 เร่ือง การแกปั้ญหาสารเสพติด 
3) ใบงานท่ี 3 เร่ือง นวตักรรมดา้นสุขภาพ 
4) แบบวดัพฤติกรรมสุขภาพ ฉบบัท่ี 5 
5) แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ 
6) แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ฉบบัท่ี 5 
7) แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
8) แบบประเมินนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
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9) แบบสังเกตพฤติกรรม 

10.  แหล่งการเรียนรู้เพิม่เติม 
1) หนงัสือคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6 / สมหมาย แตงสกุล และ

คณะ (2548) 
2) หนงัสือ Drugs, alcohol, and mental health / Alan Cornwell, Vicky Cornwell. (1993) 
3) เวบ็ไซด ์กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (www.moph.go.th) 
4) เวบ็ไซดผ์ูส้อน (http://www.mwit.ac.th/~t2090107/) 

11.  การวดัและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการวดัผล เคร่ืองมือวดัผล แหล่งข้อมูล 
เกณฑ์ 

การประเมินผล 
1. อธิบายผลกระทบท่ีเกิดจาก
การครอบครอง การใชแ้ละ
การจ าหน่ายสารเสพติดได ้

การทดสอบ แบบวดั
พฤติกรรม

สุขภาพฉบบัท่ี 5 

นกัเรียน ระดบัดีข้ึนไป 

2. ตระหนกัถึงโทษของการ
ครอบครอง การใชแ้ละการ
จ าหน่ายสารเสพติด 

วเิคราะห์
เน้ือหา 

แบบบนัทึกการ
จดัการเรียนรู้ 

นกัเรียน ระดบัดีข้ึนไป 

3. เสนอแนวทางในการ
แกปั้ญหาการครอบครอง การ
ใชแ้ละการจ าหน่ายสารเสพ
ติดไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

การทดสอบ แบบประเมิน
ความสามารถใน
การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์

ฉบบัท่ี 5 

นกัเรียน ระดบัดีข้ึนไป 

การตรวจ
ผลงาน 

แบบประเมิน 
นวตักรรมดา้น

สุขภาพ 

นวตักรรม
ดา้นสุขภาพ 

คะแนนรวม 
49 คะแนน 
ข้ึนไป 

การสังเกต แบบสังเกต
พฤติกรรม

ความสามารถใน
การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์

นกัเรียน ระดบัปาน
กลางข้ึนไป 

http://www.moph.go.th/
http://www.mwit.ac.th/~t2090107/
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จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการวดัผล เคร่ืองมือวดัผล แหล่งข้อมูล 
เกณฑ์ 

การประเมินผล 
4. มีวนิยัและความรับผดิชอบ
ในเขา้ร่วมกิจกรรม 

การสังเกต แบบสังเกต
พฤติกรรม 

นกัเรียน ระดบั 1 ข้ึน
ไป 

 
12.  บันทกึหลงัการสอน 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 

13.  กจิกรรมเสนอแนะ (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
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ใบงานที ่1 เร่ือง ปัญหาสารเสพติด 
ค าช้ีแจง  ให้นกัเรียนรวมกลุ่มกนั 4 คน แลว้ท ากิจกรรมตามหวัขอ้ท่ีก าหนดลงในใบงานน้ี ใชเ้วลา
ท ากิจกรรมประมาณ 15 นาที 

1. ระบุส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการครอบครอง การใชแ้ละการจ าหน่ายสารเสพติดของ
วยัรุ่นไทยในปัจจุบนั ท่ีกลุ่มสนใจ 1 ปัญหา คือ ..…………………………………………………… 

2. ตั้งค  าถามท่ีเป็นสาเหตุเก่ียวกบัปัญหาท่ีกลุ่มสนใจในขอ้ 1 ให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อรวบรวม
ขอ้มูล 
ข้อที่ ค าถาม 
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3. จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีมาจากการตั้งค  าถามในขอ้ท่ี 2 โดยจดัล าดบัเรียงจาก
ปัญหาใหญ่ไปหาปัญหายอ่ย เพื่อเลือกปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด 
ล าดับที ่ ปัญหา(ข้อที)่ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
4. พิจารณาตดัสินใจเลือกประเด็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีควรด าเนินการแกไ้ขเป็นอนัดบัแรก 

พร้อมระบุเหตุผลวา่ท าไมจึงเลือกแกไ้ขปัญหาน้ีเป็นอนัดบัแรก 
4.1 ประเด็นปัญหาท่ีเลือก คือ …………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….……………… 

4.2 เหตุผลท่ีเลือกแกไ้ขปัญหาน้ีเป็นอนัดบัแรก คือ ………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
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ใบงานที ่2 เร่ือง การแก้ปัญหาสารเสพติด 
ค าช้ีแจง  ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมต่อจากใบงานท่ี 1 ตามหวัขอ้ท่ีก าหนดลงในใบงานน้ี ใช้
เวลาท ากิจกรรมประมาณ 20 นาที 

1. ปัญหาท่ีเลือก คือ …….………………………….………………………………………………... 
2. ร่วมกนัเสนอวิธีการแกปั้ญหาจากปัญหาจากประเด็นปัญหาท่ีเลือกให้ไดม้ากท่ีสุด แลว้

วเิคราะห์ขอ้ดี-ขอ้เสียของวธีิการแกปั้ญหาแต่ละวธีิท่ีสมาชิกของกลุ่มเสนอ 

ที่ 
วธีิการแก้ปัญหาทีม่ีความแปลกใหม่ 

หลากหลาย และเป็นไปได้ 
ข้อดี ข้อเสีย 
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ที่ 
วธีิการแก้ปัญหาทีม่ีความแปลกใหม่ 

หลากหลาย และเป็นไปได้ 
ข้อดี ข้อเสีย 

    
    
    
    
    
    
    
    

3. พิจารณาตดัสินใจเลือกวธีิการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดของกลุ่มตนเองพร้อมระบุเหตุผล
ในการเลือก 
 3.1 วธีิการแกปั้ญหาท่ีเลือก คือ …………………………...………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 

 3.2 เหตุผลในการเลือก คือ …………………………...………..……………………..… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 

สมาชิกกลุ่ม ห้อง ม. 4/ …..  
1. ช่ือ …………………….……...…….…เลขท่ี ……  2. ช่ือ ……….…….…...…..…...…… เลขท่ี …… 
3. ช่ือ …………………….……...…….…เลขท่ี ……  4. ช่ือ ……….…….…...…..…...…… เลขท่ี …… 
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ใบงานที ่3 เร่ือง นวตักรรมด้านสุขภาพ 
ค าช้ีแจง  ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าวิธีการแกปั้ญหาท่ีเลือก มาสร้างเป็นนวตักรรมดา้นสุขภาพ โดย
แสดงรายละเอียดตามหัวขอ้ท่ีก าหนดลงในใบงานน้ีและท านอกเวลา แลว้น าเสนอนวตักรรมดา้น
สุขภาพของกลุ่มในคาบต่อไป ใชเ้วลาน าเสนอกลุ่มละไม่เกิน 5 นาที 

1) ช่ือนวตักรรม ……..………………………………………………………………..……………... 
2) วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของนวตักรรม 

……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 

3) แนวคิดหรือทฤษฎีในการพฒันานวตักรรม 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 

4) การออกแบบนวตักรรม (แสดงรายละเอียดการออกแบบนวตักรรมเป็นขั้นตอน โดยใช้
แนวคิดหรือทฤษฎีในการพฒันานวตักรรมท่ีก าหนดไว)้ 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 

5) กระบวนการพฒันานวตักรรม(แสดงรายละเอียดการด าเนินการพฒันานวตักรรมอย่าง
เป็นระบบ มีการทดลองและปรับปรุงจนกระทัง่มีประสิทธิภาพในเกณฑน่์าพอใจ) 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
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6) ขั้นตอนหรือวธีิการใชน้วตักรรมดา้นสุขภาพ 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 

7) ผลท่ีเกิดข้ึนจากนวตักรรมดา้นสุขภาพ 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 

สมาชิกกลุ่ม ห้อง ม. 4/ …..  
1. ช่ือ …………………….……...…….…เลขท่ี ……  2. ช่ือ ……….…….…...…..…...…… เลขท่ี …… 
3. ช่ือ …………………….……...…….…เลขท่ี ……  4. ช่ือ ……….…….…...…..…...…… เลขท่ี …… 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – สกุล   วา่ท่ีร้อยตรี นิวฒัน์ บุญสม 
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