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 การวิจัยในครั ้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One Group Pretest-Posttest 

Design มีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียน

ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  2)  ศึกษากระบวนการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการ

จัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2557  ของโรงเรียนวัดราชบพิธ จํานวน  35  คน ซึ่ งได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้

รายวิชาสุขศึกษา เร่ือง อาหารกับสุขภาพ แบบประเมินกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์และแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2.  กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ืองอาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั ้น
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The purposes of this experimental research with one group pretest - posttest design were 1) observing 

the significant differences between grade 9 students’ learning outcomes before creative problem solving process 

of food and health lesson in health education course  employed in the classroom and those after  process 

administered in the classroom. 2) examining the process (i.e. creative problem solving process of food and 

health lesson in health education course for grade 9 students) after the process was applied in the classroom. 

and 3) investigating grade 9 students’ attitudes towards the instruction in which the process was employed. In 

this study, 35 male grade 9 students studying at Wat Rajabopit School participated in the study, which were 

derived from Cluster Random Sampling. With regard to the instruments of the study, the lesson plans in which 

the process (i.e. creative problem solving process of food and health lesson in health education course for grade 

9 students) was applied, the assessment test of the lesson (viz. food and health), the evaluation form of the 

creative problem solving process, and the questionnaire used to elicit the students’ attitudes towards the 

instruction  utilized in this study. With the data obtained, they were analyzed by the following statistical 

fashions: means, standard deviation, and dependent t-test. The findings of the study indicated that 

1. The learning outcomes after the process (i.e. creative problem solving process of food and health 

lesson in health education course for grade 9 students)  applied were significantly higher than those before the 

process was employed (statistically in 0.1).     

2. The ranges of creative problem solving process of food and health lesson in health education course 

for grade 9 students were also good level.  

3. The students’ attitudes towards the process applied in the instruction are in a positive way. In other 

words, the students’ agreement with the process application was good level. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 “...วัตถุประสงค์ของการศึกษาน้ันคืออย่างไร กล่าวโดยรวบยอดก็คือ การทําให้บุคคลมี
ปัจจัยหรืออุปกรณ์สําหรับชีวิตอย่างครบถ้วนพอเพียง ท้ังในส่วนวิชาความรู้  ส่วนความคิด วินิจฉัย 
ส่วนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ ส่วนความขยันอดทน และความสามารถในอันท่ีจะนํา
ความรู้ ความคิดไปใช้ปฏิบัติงานด้วยตนเองให้ได้จริง ๆ เพ่ือสามารถดํารงชีพอยู ่ได้ด้วยความสุข
ความเจริญ มั่นคง และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและบ้านเมืองได้ตามสมควรแก่ฐานะด้วย..” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (ทิศนา  แขมมณี, 2550: 168) ดังนั ้นการพัฒนา

คนท่ีดีท่ีสุดคือการให้การศึกษา เม่ือคนมีคุณภาพจะส่งผลให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาไปด้วย 

ดังคํากล่าว ของท่าน ป.อ. ปยุตฺโต (2539, อ้างถึงใน สุเทพ  อ่วมเจริญ 2547: 2) ว่า มนุษย์ถือเป็น
ทรัพยากรท่ีมีความสําคัญกับประเทศชาติ เพราะมนุษย์เป็นเคร่ืองมือ เป็นปัจจัยหรือเป็น
องค์ประกอบท่ีใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  และการท่ีมนุษย์จะเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อ
การพัฒนาน้ัน มนุษย์ต้องประกอบด้วยความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ มนุษย์จึง
ต้องการการพัฒนาความรู้ ความสามารถในตนเอง และการศึกษาถือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
มนุษย์อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนจึงให้ความสําคัญกับการศึกษาเป็นพิเศษ 
เพราะการศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ ด้วยความสําคัญดังกล่าว

ข้างต้นทําให้ทุกประเทศพยายามจะพัฒนาการศึกษาของตนเองรวมถึงประเทศไทย ท่ีได้จัดทํา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ งเป็นกฎหมายท่ีก ําหนดขึ้ นเพ่ือแก้ปัญหาทาง

การศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั ้ งสําคัญของประเทศ  

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของ

ประเทศนํามาสู่หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนซึ่งปัจจุบันคือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้น

พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งมิได้มีเพียงเน้ือหาสาระท่ีนักเรียนจะต้องเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระเท่านั ้น แต่
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาด้านความคิด 

ความสามารถ ซึ่ งเป็นสมรรถนะท่ีนักเรียนควรมี ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการส่ือสาร       

2) ความสามารถในการคิด ได้แก่ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

และคิดอย่างเป็นระบบ 3) ความสามารถในการแกปั้ญหา  4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อีกทั ้งย ังมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมโดยได้

ก ําหนดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั ้งหมด 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 2) ซ่ือสัตย์สุจริต 

3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั ่นในการทํางาน 7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ 

ฉะนั ้นในการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละครั ้ งนอกเหนือจากความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหา

สาระท่ีต้องการให้นักเรียนได้รับแล้ว ครูย ังต้องคํานึงถึงทักษะและความสามารถของนักเรียนท่ี

นักเรียนพึงจะได้รับและสามารถนําความสามารถนั ้นไปใช้ได้ในชีวิตประจําว ัน อาจกล่าวได้ว่าการ

เรียนการสอนในปัจจุบันไม่ได้เน้นความรู้ในเน้ือหาวิชาเพียงอย่างเดียวเช่นในอดีต แต่ย ังต้องการให้

นักเรียนได้พัฒนาทางด้านความคิด ความสามารถ และการเป็นคนดีให้กับนักเรียน ดังคํากล่าวของ 

ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ (2554, 10-11) ตอนหนึ่งในส่วนคํานําของหนังสือทักษะแห่งอนาคตใหม่ 

การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 21 ว่า “เป้าหมายของการเรียนรู้ จะมิใช่ตัวความรู้ อีกต่อไป เพราะตัวความรู้
น้ันมีมากมายมหาศาลเกินกว่าท่ีจะมอบให้กับนักเรียนแต่ละช้ันปีได้ อีกท้ังนักเรียนในศตวรรษใหม่
มีหนทางค้นหาความรู้ ด้วยตนเองจากทุกหนทุกแห่งท้ังในส่ิงแวดล้อมและในอินเทอร์เน็ต หาก
การศึกษาไทยยังย ํ่ าอยู ่กับกระบวนทัศน์เดิมคือมอบความรู้ เป็นรายวิชาก็จะไม่ทันสถานการณ์โลก ท่ี
ควรทําคือมีกระบวนทัศน์ใหม่ท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู ้ใฝ่เรียนรู้ ตลอดชีวิต เด็กและ
เยาวชนจะเรียนรู้ อะไรบ้างขึ้นอยู ่กับบริบทของแต่ละคน แต่ท่ีทุกคนควรมีคือความสามารถในการ
เรียนรู้ ตลอดเวลา ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง” ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของโลก

ท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยีก็ตาม ดังนั ้นในปัจจุบัน

คนเราจึงต้องการทักษะใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการดําเนินชีวิต จึงมีความจําเป็นอย่างยิ ่งท่ีการศึกษาจะ

มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะท่ีสําคัญและจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตอยู่

ในโลกท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 1) 

ทักษะท่ีจ ําเป็นสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 นี ้การศึกษาไทยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญจึงได้

ก ําหนดสมรรถนะสําคัญ 5 สมรรถนะไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดังท่ี
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ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นซึ่งถือได้ว่าทุกทักษะมีความจําเป็นและสําคัญทั ้งสิ้น ประกอบกับในปี พ.ศ. 2558 

ท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน

จึงได้เชิญผู ้ ท่ีเก่ียวข้องประชุมเพ่ือกําหนดลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน ซึ่งได้ข้อสรุป

เป็นคุณลักษณะของเด็กไทย 3 ด้าน หนึ่งใน 3 ด้านนั ้นประกอบด้วยด้านทักษะ/กระบวนการ ซึ่งมี

ทักษะท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาร่วมด้วยโดยใช้ช่ือว่า “ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี” 

และได้ก ําหนดตัวชี้ ว ัดในด้านคุณภาพครูไว้ 7 ประการ 1 ใน 7 ประการท่ีเก่ียวข้องการงานวิจัยนี้  

ได้แก่ ครูใช้เทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลายโดยเน้นกิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ 

แต่ในสภาพสังคมท่ีมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ ้นมากมาย การดําเนินชีวิตในทุกวันย่อมต้องพบเจอกบั

ปัญหาทั ้งใหญ่ น้อย ทั ้งปัญหาใกล้ตัว เช่น ปัญหาครอบครัว เพ่ือน การทํางาน และปัญหาไกลตัว 

เช่น ปัญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น ทักษะท่ีจ ําเป็นคือ ความสามารถในการ

แก้ปัญหา ประโยชน์หรือข้อดีของปัญหาอย่างหนึ่ งคือทําให้เราเกิดความกระตือรือร้นและมีความ

พยายามในการคิดหาหนทางแก้ไขปัญหา แต่ปัญหาท่ีได้ผ่านการแก้ไขแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า

ปัญหานั ้ นจะหมดไป บางครั ้ งเราอาจจะพบว่าวิธีการแก้ไขท่ีเราพยายามคิดนั ้ นไม่สามารถใช้

แก้ปัญหาดังกล่าวได้ หรือบางครั ้ งก็ต้องพบกับปัญหาใหม่เกิดขึ ้นท่ีต้องแก้ไขต่อไปเร่ือย ๆ  ไม่จบไม่สิ้น 

แต่ความพยายามในการคิดแก้ปัญหานั ่นเองท่ีนําไปสู่การค้นพบส่ิงใหม่ ๆ ทั ้งท่ีเป็นแนวความคิดใหม่ 

ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ  การปฏิบัติตัวแบบใหม่ จริงอยู่ท่ีความสามารถในการแก้ปัญหาหรือการคิดแก้ปัญหา

นําไปสู่ทางออกของปัญหา แต่ปัญหาบางปัญหาก็ย ังไม่พบทางออกท่ีเหมาะสม ทําให้ต้องเสียเวลา

ในการแก้ปัญหานั ้นอยู่เร่ือยไป ในขณะท่ีแนวคิดในการแก้ปัญหาก็เร่ิมแคบลงเร่ือย ๆ เพราะแนวคิดต่าง  ๆ

ถูกใช้ไปหมดแล้ว ผลสุดท้ายปัญหานั ้นก็กลายเป็นปัญหาท่ีแก้ไขไม่ได้ ปัญหาจึงกลายเป็นปัญหาเร้ือรัง

ท่ีไม่มีทางแก้ ทําได้เพียงแต่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั ้น แต่ทั ้ งนี้ หากเพียงรู้จักการเปล่ียนแปลงความคิด 

ฝึกคิดนอกกรอบท่ีวางไว้ก็อาจจะได้แนวคิดในการแก้ปัญหาใหม่เกิดขึ ้นดังเช่นในอดีตท่ีเกิดเป็น

นวัตกรรมใหม่ ๆ  ตัวอย่างเช่น ปัญหาขยะท่ีมีเป็นจํานวนมาก ในยุคแรก ๆ  อาจจะมีการกําจัดด้วยวิธีการเผา 

การฝั่ง แต่ต่อมาก็ทําให้รู้ว่าไม่สามารถกําจัดขยะให้หมดไปได้ เกิดเป็นแนวความคิดในการแยกขยะขึ ้น 

หรือในประเทศญ่ีปุ ่ นท่ีใช้ขยะถมให้เป็นเกาะเกิดเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ เป็นต ้น 

เหล่านี้ เป็นการนําความคิดท่ีเราคิดว่าไม่สามารถเป็นไปได้ในตอนแรกมาประยุกต์ใช้เกิดเป็น

การแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม ความคิดนั ้นคือ ความคิดสร้างสรรค์ ในทางกลับในได้มีงานวิจัยจาก
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถึงผลสํารวจความฉลาดทางอารมณ์ หรืออีคิว (Emotional 

Quatient) ของเด็กนักเรียนไทยอายุ 6-11 ปี โดยในปี 2554 มีคะแนนอีคิว เฉล่ียระดับประเทศอยู่

ระดับตํ ่ากว่าเกณฑ์ปกติ คือ มีค่าคะแนนอยู่ท่ี 45.12 จากค่าคะแนนปกติ 50-100 ซึ่งมีจุดอ่อนทั ้ง 3 ด้าน 

คือ ดี เก่ง สุข และเม่ือพิจารณาองค์ประกอบย่อยในแต่ละด้าน พบว่า การปรับตัวต่อปัญหา มีค่า

คะแนนอยู่ท่ี 46.65 การควบคุมอารมณ์ 46.50 การยอมรับถูกผิด 45.65 ความพอใจในตนเอง 45.65 

ความใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผู ้ อ่ืน 45.42  การรู้จักปรับใจ 45.23 และท่ีเป็นจุดอ่อนมาก ได้แก่ ความมุ่งมั ่นพยายาม 

ซึ่งมีค่าคะแนน อยู่ท่ี 42.98 รองลงมา คือ ความกล้าแสดงออก 43.48 และความร่ืนเริงเบิกบาน 44.53 

ซึ่งเม่ือนําผลงานวิจัยนี้ ไปเช่ือมโยงกับสภาพสังคมในปัจจุบันจะพบว่า มีข่าว/เหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

การกระทําท่ีไม่สมควรคือเด็กคนหนึ่งโกรธก็แก้ปัญหาด้วยการเอามีดไปทําร้ายคนอ่ืน ส่วนเด็กสาวอีกคน

ผิดหวังก็เลือกแก้ปัญหาด้วยการปลิดชีพตัวเองจากโลกไป (อ้างถึงใน ASTV ผู้จัดการออนไลน,์ 2555) 

เหล่านี้ แสดงถึงการขาดซึ่ งทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในแนวทางท่ีเหมาะสม ดังนั ้ น     

การส่งเสริมความสามารถหรือทักษะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เด็กไทยซึ่งจะเป็นกําลัง

สําคัญของชาติในอนาคตจึงมีความจําเป็น เพ่ือให้เด็กไทยมีแนวทาง/วิธีการ/กระบวนการในการท่ี

จะจัดการกับปัญหาท่ีพบเจอได้อย่างเหมาะสม  

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นทางเลือกใหม่สําหรับการแก้ปัญหา การมีทักษะในการแก้ปัญหา

จะช่วยลดความไม่สบายกาย ไม่สบายใจท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาต่าง  ๆ สําหรับความคิด

สร้างสรรค์นั ้นเป็นความคิดขั ้นสูงท่ีก่อให้เกิดส่ิงแปลกใหม่ เกรียงศักดิ ์   เจริญวงศ์ศักดิ ์  (2556) ได้แสดง

ความคิดเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทยไว้ในหนังสือ การคิดเชิงสร้างสรรค์  ว่า “มีปัจจัยหลาย

อย่าง เช่น รูปแบบของการเลี ้ยงดู สภาพสังคม วิถีชีวิตแบบไทยเป็นส่ิงท่ีปิดกั ้นความคิดสร้างสรรค์ของ

เด็ก” และย ังไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการแก้ปัญหาไว้ว่า “ทักษะการแก้ปัญหาเป็นส่ิงจ ําเป็นท่ีต้อง

สร้างให้เกิดขึ ้นในเด็กและเยาวชนไทย เพ่ือสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ได้ มิใช่เพิกเฉยต่อปัญหา หนี

ปัญหา หรือแก้ปัญหาด้วยวิธีการไม่เหมาะสมจนเกิดผลเสียต่อตนเองหรือส่วนรวมได้ และอาจพัฒนาเด็กและ

เยาวชนให้มีความสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมส่วนรวมได”้ ดังนั ้นในสภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา มีสถานการณ์และปัญหาใหม่ ๆ  เกิดขึ ้นทุกวัน นักเรียนจึงควรมีทักษะในการแก้ปัญหาและการ

แก้ปัญหานั ้ นควรเป็นการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา การศึกษาจึงเป็น

เคร่ืองมือท่ีสําคัญในการปลูกฝังความคิดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน 
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เพ่ือให้นักเรียนเกิดแนวทางท่ีจะสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําว ันได้ทั ้งในปัจจุบัน

และอนาคต  

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ แต่หากมนุษย์มีสุขภาพไม่ดีแล้ว

ย่อมส่งผลให้การรับรู้ของมนุษย์เป็นไปอย่างไม่เต็มท่ี คุณภาพชีวิตของมนุษย์ก็ไม่ดี ดังความคิดเห็น

ท่ีสอดคล้องกันของปรัชญาเมธี 2 ท่าน คือ พลาโต และ อริสโตเติล ว่า “การท่ีจะให้การศึกษาทางด้านอ่ืน ๆ  
น้ัน สมควรท่ีจะให้เด็กมีสุขภาพดีเสียก่อน” (สุชาติ  โสมประยูร และ เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท,์ 2553: 14) 

ดังนั ้น ปัจจัยทางด้านสุขภาพจึงเป็นส่วนหนึ่ งท่ีสําคัญต่อการพัฒนามนุษย์ ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยขั ้น

พื้นฐาน กล่าวคือ หากมนุษย์ย ังมีสุขภาพท่ีไม่ดี  มีการเจ็บป่วยอยู่มนุษย์จะพยายามรักษาตนเองให้

หายจากการเจ็บป่วยนั ้ นก่อน จนกระทั ่งเม่ือมีสุขภาพท่ีดีแล้วจึงจะสนใจและเร่ิมพัฒนาความ

ต้องการในด้านอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ในขั ้นแรกคือ ความต้องการ

ทางร่างกาย และขั ้นท่ีสอง ความต้องการความปลอดภัย ในขณะเดียวกันการได้รับการปลูกฝัง/

ถ่ายทอดในด้านความรู้ทางด้านสุขภาพท่ีถูกต้องก็ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง

ด้วยเช่นกัน การศึกษาและสุขภาพจึงส่งผลต่อกันและกันและสัมพันธ์กันอย่างแยกจากกันไม่ได้ 

รายวิชาสุขศึกษาจึงมีความสําคัญเพราะเป็นวิชาท่ีว่าด้วยเร่ืองของสุขภาพของมนุษย์           

มีเป้าหมายเพ่ือการดํารงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล 

ครอบครัว และชุมชนให้ย ั ่ งยืน การจัดการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษาก็เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียน

พัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 164)  โดยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 รายวิชาสุขศึกษาจัดอยู่ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 5 สาระ แบ่งเป็นสาระท่ี

ต้องสอนในวิชาสุขศึกษาจํานวน 4 สาระ ได้แก่ สาระท่ี 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว สาระท่ี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค และ

สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต ในแต่ละสาระจะประกอบด้วยเน้ือหาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ

ของบุคคลในแต่ละด้าน เพ่ือให้นักเรียนสามารถนําความรู้ท่ีเรียนในห้องไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต 

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจท่ีเข้มแข็ง อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ในทางอ้อมย ังเป็นการ

ป้องกันปัญหาทางสังคมท่ีอาจจะเกิดขึ ้นจากการขาดความรู้ของคนในสังคมได้อีกด้วย 
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ทั ้งนี้ แม้ว่าวิชาสุขศึกษาจะมีความสําคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ จึงได้มีการจัดให้ทุกคนได้

เรียนตั ้งแต่ว ัยประถมศึกษาจนกระทั ่งถึงระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยก็ตาม แต่ก็ย ั งเห็นพฤติกรรม

สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหารจานด่วน การไม่ออกกําลังกาย การอยู่ใน

สภาพแวดล้อมท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ เป็นต้น พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมเหล่านี้ นําไปสู่การ

เจ็บป่วยทั ้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อมากมาย ดังท่ี ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล และรอง

ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ว่าพัฒนวงศ์ ได้กล่าวไว้ในบทความ การเจ็บป่วยและการตาย 3 ว่า 

“ปัจจุบันการตายของประชาการไทยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกินอยู่และการใช้ชีวิต

ของตนเอง สาเหตุการตายท่ีสําคัญในปัจจุบัน ได้แก่ โรคเก่ียวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด 

มะเร็ง เอดส์ โรคหัวใจ ความดันเลือด รวมทั ้ งอุบัติเหตุบนถนน โรคสมัยใหม่หลายอย่างสามารถ

ป้องกันหรือหลีกเล่ียงได้ด้วยการเปล่ียนพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น พฤติกรรมการกินอาหาร       

การออกกําลังกาย การสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา การขับข่ียวดยานพาหนะ” (สุขภาพคนไทย 2555: 14)   

แสดงให้เห็นว่าการเรียนวิชาสุขศึกษาไม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพโดยตรง แต่การเรียนวิชา  

สุขศึกษาจะทําให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติตัว เป็นการปลูกฝัง

ความคิด ทัศนคติท่ีถูกต้องเก่ียวกับสุขภาพ ทั ้งนี้ เช่ือว่าความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีถูกต้องนั ้น

จะนําไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้องในชีวิตประจําว ัน ซึ่งตรงกับหลักจิตวิทยาแห่งการเรียนรู้ว่า “ในการสอนวิชาต่าง ๆ  

ให้แก่เด็กมีจุดมุ่งหมายสําคัญท่ีสุดอย่างหนึ่ งท่ีตรงกันคือ ทุกวิชาต้องการให้เด็กเกิดการเรียนรู้” 

สําหรับการเรียนในวิชาสุขศึกษาได้แก่ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของเด็กทั ้ งด้านความรู้ 

ทัศนคติและการปฏิบัติ ในการสอนจึงควรเน้นทั ้ ง 3 ด้านไปพร้อม ๆ กัน (สุชาติ  โสมประยูร และ 

เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์, 2553:73-74) ดังนั ้นการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษาจึงไม่ควรเป็นการ

สอนความรู้ด้วยการบรรยายจากครูเพียงอย่างเดียว แต่ควรจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ

เน้ือหา และวัยของนักเรียน เน้นให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ด้วยตัวเอง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับ

การเรียนมากท่ีสุด ผู้วิจัยเช่ือว่านักเรียนจะเกิดความรู้ความเข้าใจท่ีแท้จริง เม่ือนักเรียนเกิดความรู้

ความเข้าใจทางด้านสุขภาพท่ีถูกต้องแล้วจะนําไปสู่การปฏิบัติตัวในชีวิตประจําว ันท่ีถูกต้องด้วย 

ดังนั ้ นในงานวิจัยครั ้ งนี้ ผู ้วิจัยจึงเลือกเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์การเจ็บป่วยของคนไทยใน

ปัจจุบัน ได้แก่ สาระท่ี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค มาตรฐาน พ4.1 เห็นคุณค่า

และมีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
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สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับชั ้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 3 ท่ีว่าด้วยเร่ืองเก่ียวกับ เมนูอาหารในแต่ละวัย โรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขไทย ปัญหาสุขภาพในชุมชน 

และการวางแผนสุขภาพ โดยหวังว่าการวิจัยครั ้ งนี้ จะทําให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

สุขภาพมากขึ้ น อีกทั ้ งได้กระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาอ่ืนในอนาคตได้ 

การจดัการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) หรือ CPS ถูกพัฒนาขึ ้น

โดย อเล็กซ์ เอฟ ออสบอร์น (Alex F. Osborn) เป็นกระบวนการท่ีท้าทายในการเอาชนะความวิตกกังวลท่ีเกิดขึ ้น

เก่ียวกับปัญหา โดยใช้เคร่ืองมือของความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา ทําให้ได้ความคิดท่ีแตกต่าง 

หลากหลาย และมีศักยภาพในการแก้ปัญหา ซึ่งจะเร่ิมตั ้ งแต่ขั ้นตอนของการพิจารณาลักษณะของปัญหา 

บริบท บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ไปจนถึงผลลัพธ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ ้น (Isaksen, 2011: 26)  โดยวัชรา  เล่าเรียนดี 

(2554: 46-47) ได้กล่าวถึงการสอนแบบนี้ ว่าเป็นการสอนท่ีเร่ิมต้นด้วยการเสนอเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์แล้วให้นักเรียนค้นหาปัญหาท่ีแท้จริง จนกระทั ่งได้แนวทางการแก้ปัญหา และยอมรับข้อ

ค้นพบในท่ีสุด เป็นการสอนท่ีสามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสร้างปัญญา (Cognitive Skills) ทักษะเจตคติ 

(Affective Skills) และทักษะการรู้เก่ียวกับการคิดหรือวิธีคิดของตัวเอง (Metacognitive Skills) ซึ่งทักษะ

เหล่านี้ มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย ์ ดังท่ี นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ ์(2553, บทคัดย่อ) ได้ทําวิจัย

เร่ือง การวิเคราะห์ผลของกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา

เชิงสร้างสรรค ์ทักษะการทํางานกลุ่ม และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ผล

ผลการวิจัยดังนี ้ผลการเปรียบเทียบหลังการทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า 

กลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงว่ากลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองมี

ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการทํางานกลุ่ม และการเห็นคุณค่าในตนเอง

ของหลังการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง และกิจกรรมท่ีใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์

ประกอบด้วย การใช้คลิปวิดีโอ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT วิธีการคิดแบบใยแมงมุม การระดม

สมองโดยการเขียน การระดมสมองโดยการใช้การ์ด และกระบวนการการวิเคราะห์ RACI chat  

ในขณะท่ี ศศิรัศม์ สริกขกานนท ์(2540) ได้ทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิด

ของทอร์แรนซ ์พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
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ท่ีเ รียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ สูงกว่า

ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนตามปกติ เช่นเดียวกับ 

อรวรรณ ตันสุวรรณรัตน ์(2552) จึงได้นําแนวการสอนนี้ มาศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา 

และการคิดสร้างสรรค์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งพบว่า การสอนด้วยวิธีนี้

ท ําให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เปล่ียนแปลง

ไปในทางท่ีดีขึ ้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าวิธีสอนนีมี้ความเหมาะสมกับการนํามาใช้ในการสอนวิชาสุขศึกษา

ดังท่ี เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2542) กล่าวไว้ในเอกสารการสอนสุขศึกษาอย่างมีเทคนิค ว่า เทคนิค

ในการสอนสุขศึกษาท่ีสําคัญจะเน้นตัวผู ้ เรียนเป็นสําคัญ โดยมีหลักการ 3 ด้านคือ ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ผู้ เรียนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด และผู ้ เรียนคน้พบด้วยตนเอง อีกทั ้งย ังจะสร้างให้นักเรียนมีกระบวนการ

ในการแก้ปัญหาอ่ืนในชีวิตประจําว ันได้  

จากความสําคัญของการศึกษาท่ีเก่ียวโยงกับสุขภาพจึงก่อให้เกิดวิชาสุขศึกษาซึ่งเป็นวิชาพื้นฐาน

ท่ีนักเรียนทุกคนต้องเรียน และความต้องการให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายในด้านความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาวิชา

เพ่ือให้นักเรียนสามารถนําความรู้นั ้นไปปรับใช้ในชีวิตประจําว ัน เกิดเป็นการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องเพ่ือ

การมีสุขภาพท่ีดีและจุดมุ่งหมายด้านสมรรถนะท่ีต้องการให้เกิดขึ ้นกับนักเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนา

ผลการเรียนรู้และกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ในรายวิชาสุขศึกษา เร่ือง อาหารกับสุขภาพ

ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่ งตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ประกอบด้วย 5 ตัวชี้ ว ัด ได้แก่ พ4.1 ม.3/1 กําหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง  ๆโดยคํานึงถึง

ความประหย ัดและคุณค่าทางโภชนาการ พ4.1 ม.3/2 เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญ

ของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  พ4.1 ม.3/3 รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน  

พ4.1 ม.3/4 วางแผนและจัดเวลาในการออกกําลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

และ พ4.1 ม.3/5 ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่ ง

โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนวัดราชบพิธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กําหนดให้วิชาพลศึกษา

นําตัวชีว้ ัดท่ี 5 ไปสอน ดังนั ้นผู ้วิจัยจึงเลือกใช้เน้ือหาสาระในตัวชี้ ว ัดท่ี 1 – 4 มาใช้ในการวิจัย โดยผู ้วิจัยไดน้ํา

การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (CPS) มาใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้และ

กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคข์องนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั ้ งนี้ ผู ้วิจัยได้ก ําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยอาศัยแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา ดังนี ้

 การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) หรือ CPS ถูก

พัฒนาขึ ้นโดย อเล็กซ์ เอฟ ออสบอร์น (Alex F. Osborn) เป็นการเรียนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนแก้ไข

ปัญหาท่ียุ่งยากด้วยการคิด ค้นหา และใช้วิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2541: 8) โดยจะเร่ิมต้นด้วยสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาให้นักเรียนทําความ

เข้าใจในปัญหาท่ีแท้จริง แล้วค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาหลาย ๆ ทางก่อนท่ีจะร่วมกันในกลุ่ม

เพ่ือลงมติเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งซึ่งนักเรียนคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดในการแก้ปัญหา ในแต่ละขั ้น

ของการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์นั ้นจะนํามาซึ่งทักษะการคิดท่ีหลากหลาย (J. Juntune, n.d.)   

ในการวิจัยครั ้ งนี้  ผู้วิจัยเลือกใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของออสบอร์น (Osborn, 1953 

อ้างถึงใน Paul, 2007)  ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั ้นตอนหลัก และได้แบ่งเป็นขั ้นย่อย ๆ  ได้อีก 6 ขั ้นตอน ดังนี้ 

ขั ้นท่ี 1 ค้นหาความจริง (Fact-finding) ประกอบด้วย 

 1.1  การหาปัญหาท่ีแท้จริง (Problem-definition) เป็นการหาสาเหตุของปัญหาท่ี

แท้จริง โดยตัดส่ิงท่ีไม่เก่ียวข้องทิ้งไป 

 1.2  การเตรียมการ (Preparation) เป็นการสืบค้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา  

ขั ้นท่ี 2 ค้นหาความคิด (Idea-finding) ประกอบด้วย 

 2.1  ผลิตความคิด (Idea-production) คือการคิดหาวิธีการท่ีหลากหลาย ท่ีคิดว่า

น่าจะสามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

 2.2  พัฒนาความคิด (Idea-development) เป็นการเลือกความคิดท่ีดีท่ีสุด หรือ

ปรับเปล่ียนหรือรวบรวมความคิดต่าง ๆ ก่อนท่ีจะตัดสินใจนําความคิดไหนไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ขั ้นท่ี 3 ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา (Solution-finding) ประกอบด้วย 

 3.1  การประเมิน (Evaluation) เป็นการตรวจสอบความคิดท่ีเลือกด้วยวิธีการต่างๆ

ว่าสามารถนําไปใช้ได้จริง 

 3.2  การนําไปใช้ (Adoption) เป็นการตัดสินใจครั ้ งสุดท้ายเพ่ือนําแนวคิดนั ้นไปใช้

ในการแก้ปัญหา  
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จากการศึกษาแนวคิดและขั ้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ผู้วิจัยก ําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแผนภูมิต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั ้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 2.  เพ่ือศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา 

ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 3.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้       

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 

  

การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ขั้นที่ 1 ค้นหาความจริง (Fact-finding)  

1.1 การหาปัญหาท่ีแท้จริง (Problem-definition) 

     1.2  การเตรียมการ (Preparation) 

ขั้นที่ 2 ค้นหาความคิด (Idea-finding) 

     2.1  ผลิตความคิด (Idea-production)  

     2.2  พัฒนาความคิด (Idea-development) 

ขั้นที่ 3 ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา (Solution-finding)  

     3.1  การประเมิน (Evaluation)  

     3.2  การนําไปใช้ (Adoption) 

1. ผลการเรียนรู้ เร่ือง อาหารกับ

สุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา            
 

2. กระบวนการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์เร่ือง อาหารกับ

สุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา  

3. ความคิดเห็นต่อการจัดการ

เรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์  
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คําถามการวิจัย 

 1.  ผลการเรียนรู้ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคสู์งกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 

 2.  กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั ้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์อยู่ในระดับใด 

3. นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์อยู่ในระดับใด 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ผลการเรียนรู้ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคสู์งกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

           เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ผู้วิจัยได้ก ําหนดขอบเขตของการวิจัยครั ้ งนี้ ดังนี ้

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั ้ งนี้  คือ นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนวัดราชบพิธ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 8 ห้องเรียน จํานวนทั ้งสิ้น 312 คน 

  1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1  ของโรงเรียนวัดราชบพิธ 

ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557  จํานวน 35 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

2.  ตัวแปรท่ีศึกษา 

         2.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) 

2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 

       2.2.1 ผลการเรียนรู้เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา  

      2.2.2 กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์รายวิชาสุขศึกษา เร่ือง อาหารกับสุขภาพ  

       2.2.3 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
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3.  ขอบเขตของเน้ือหา 

เน้ือหาท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระท่ี 4 

การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค มาตรฐาน พ4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะใน

การเสริมสร้างสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

1 หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เร่ือง ได้แก่  

- เร่ืองท่ี 1 อาหารกับวัยขจัดโรคภัยใกล้ตัว ประกอบด้วย 2 ตัวชี้ว ัด ได้แก่  

พ4.1 ม.3/1 กําหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความประหย ัดและคุณค่า

ทางโภชนาการ และ พ4.1 ม.3/2 เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยและ

การตายของคนไทย 

- เร่ืองท่ี 2 วางแผนดีไม่มีโรค ประกอบด้วย 2 ตัวชี้ ว ัด ได้แก่ พ4.1 ม.3/3 รวบรวม

ข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน  และ พ4.1 ม.3/4 วางแผนและจัดเวลาในการ

ออกกําลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

4.  ระยะเวลาในการทดลอง 

       ผู้วิจัยก ําหนดระยะเวลาในการทดลอง จํานวน 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 

รวมเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้จ ํานวน 2 แผน ในแต่ละแผนใช้เวลา 4 คาบเรียน 

ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพ่ือเป็นความเข้าใจท่ีตรงกัน ผู้วิจัยได้ก ําหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัยครั ้ งนี้  ไว้ดังนี้ 

1. การจดัการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) หมายถึง 

แนวทางท่ีครูจัดสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียนไดค้้นคว้าข้อมูลท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา และร่วมกัน

คิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลาย แปลกใหม่แต่สามารถจะนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหา

ตามสถานการณ์ท่ีก ําหนดใหไ้ด้จริง โดยในงานวิจัยครั ้ งนี้ ผู ้วิจัยเลือกใชก้ารจัดการเรียนรู้การ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคข์องออสบอร์น  
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2. ผลการเรียนรู้เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการทํา

แบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์เร่ือง อาหารกับสุขภาพ 

ในรายวิชาสุขศึกษา  

3. กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง เคร่ืองมือ กระบวนการ ขั ้นตอน วิธีการ 

แนวทางหรือระบบท่ีช่วยในการแสวงหาหนทางในการจัดการกับปัญหาด้วยวิธีการท่ีไม่เคยมีใคร

นึกถึง หรือไม่เคยทํามาก่อน เป็นวิธีการท่ีแปลกใหม่แต่มีประโยชน์และสามารถใช้ได้จริง สามารถ

จัดการกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาได้ โดยเร่ิมต้นจากการพิจารณาสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 

ประกอบกับการสืบค้นหาข้อมูลความรู้ท่ีเก่ียวกับปัญหาเพ่ือให้ได้ซึ่ งสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา 

จากนั ้นคิดหาวิธีการต่าง ๆ ท่ีหลากหลายให้การแก้ปัญหาก่อนจะตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดแล้ว

นําไปใช้ในการแก้ปัญหา 

4. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 

และประโยชน์ท่ีนักเรียนได้รับจากการจัดการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคข์องออสบอร์น 

5. นักเรียน หมายถึง ผู้ ท่ีศึกษาอยู่ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนวัดราชบพิธ   

ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557 



บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเร่ือง การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา 

สําหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

 1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

2.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชบพิธ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 3.  การจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา 

4.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) 

 5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางของ

ประเทศ จัดทําขึ ้นเพ่ือให้เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานระดับท้องถิ่น และสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัด

การศึกษาขั ้นพื้นฐานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 

รวมทั ้ งด้านความรู้ และทักษะท่ีจ ําเป็นสําหรับใช้เป็นเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ส่วนประกอบสําคัญ

ของหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะของผู ้ เรียนและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ว ัด กิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียน และการวัดประเมินผล ซึ่งมี

ความสัมพันธ์กันเป็นระบบ ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียน การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  (วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต  พัฒผล, 2554: 22-24) 
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วสัิยทัศน์ : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู ้ เรียนทุกคนซึ่งเป็นกําลังของชาติ

ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลทั ้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ยึดมั ่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ

ทักษะพื้นฐาน รวมทั ้งเจตคติท่ีจ ําเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต 

โดยมุ่งเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ บนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 

หลักการ :  

 1.  เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้

เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาผู ้ เรียนทั ้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความ

เป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

 2.  เป็นหลักสูตรสําหรับปวงชนท่ีทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 

 3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ

สภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

 4.  เป็นหลักสูตรท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั ้งด้านสาระ การเรียนรู้ เวลา และการจัดการเรียนรู้ 

 5.  เป็นหลักสูตรท่ีเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ 

 6.  เป็นหลักสูตรสําหรับการจัดการศึกษาทุกระบบครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
  

จุดหมาย 

 1.  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  มีความรู้ความสามารถในการส่ือสารการคิดและการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 

 3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

 4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั ่นในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข 

 5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ว ัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย อนุรักษแ์ละพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทําประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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 สมรรถนะสําคัญของผู ้เรียน ประกอบด้วย  

 1.  ความสามารถในการส่ือสาร 

 2.  ความสามารถในการคิด ได้แก่  คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค ์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ 

 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย  

 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์

 2.  ซ่ือสัตย์สุจริต 

 3.  มีวินัย 

 4.  ใฝ่เรียนรู้ 

 5.  อยู่อย่างพอเพียง 

 6.  มุ่งมั ่นในการทํางาน 

 7.  รักความเป็นไทย 

 8.  มีจิตสาธารณะ 
  

กลุ ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย 8 กลุ ่มสาระ ได้แก่ 

 1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  : กลุ ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มีจ ํานวนสาระการเรียนรู้ทั ้ งหมด 5 สาระ 

และ  6 มาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี ้

 สาระท่ี 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  

  มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

 สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว 

  มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต 

 สาระท่ี 3 การเคล่ือนไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

             มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 

             มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกําลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจําอย่างสมํ ่าเสมอ 

มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนํ ้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

 สาระท่ี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 

  มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ 

การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

 สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต 

  มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา 

สารเสพติด และความรุนแรง 
 

การวิจัยในครั ้ งนี้  ผู้วิจัยเลือกหัวข้อในการศึกษาจาก สาระท่ี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ 

และการป้องกันโรค  ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง อาหารกับสุขภาพ ซึง่ประกอบด้วย 4 ตัวชี้ ว ัด 

ได้แก่  พ4.1 ม.3/1 กําหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความประหย ัดและ

คุณค่าทางโภชนาการ พ4.1 ม.3/2 เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยและ

การตายของคนไทย พ4.1 ม.3/3 รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน  และ 

พ4.1 ม.3/4 วางแผนและจัดเวลาในการออกกําลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

โดยได้จัดแบ่งเน้ือหาสาระเป็น 2 เร่ือง ได้แก่ เร่ืองท่ี 1 อาหารกับวัยขจัดโรคภัยใกล้ตัว ประกอบด้วย 

ตัวชี้ ว ัดท่ี 1 (4.1 ม.3/1) และตัวชี้ ว ัดท่ี 2 (4.1 ม.3/2) และ เร่ืองท่ี 2 วางแผนดีไม่มีโรค ประกอบด้วย 

ตัวชี้ว ัดท่ี 3 (พ4.1 ม.3/3) และตัวชี้ว ัดท่ี 4 (พ4.1 ม.3/4)  
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชบพิธ : กลุ ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  

ประวัติโรงเรียนวัดราชบพิธ 

     โรงเรียนวัดราชบพิธ ก่อตั ้ งเม่ือว ันท่ี 2 มีนาคม 2428 เดิมตั ้ งอยู่ในบริเวณเขตพุทธาวาสวัดราชบพิธ 

โดยมีเจ้าอาวาสวัดราชบพิธเป็นองค์อุปถัมภ์ ต่อมาโรงเรียนวัดราชบพิธได้เจริญก้าวหน้าขึ ้นตามลําดับ 

มีครูและผู ้ เรียนเพิ ่มขึ ้น สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) องค์อุปถัมภโ์รงเรียนในขณะนั ้นทรง

มีพระประสงค์ท่ีจะขย ับขยายโรงเรียนให้กว ้างขึ ้น พระองค์จึงทรงขอบิณฑบาตท่ีดินราชพัสดุ

บริเวณสวนเจ้าเชตุ  ถนนสนามไชย เพ่ือก่อสร้างเป็นโรงเรียนวัดราชบพิธแห่งใหม่ 

      ปัจจุบันโรงเรียนวัดราชบพิธแห่งเดิมในเขตพุทธาวาสจัดการเรียนการสอนในระดับชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และโรงเรียนวัดราชบพิธแห่งใหม่บริเวณสวนเจ้าเชตุจัดการเรียนการสอนใน

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  

ข้อมูลทั่วไป 

      โรงเรียนวัดราชบพิธ ตั ้งอยู่เลขท่ี 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเน้ือท่ี 9 ไร่ 1 งาน เปิดสอนนักเรียนในระบบ 

เป็นนักเรียนชายล้วน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

วิสัยทัศน์ 

    โรงเรียนวัดราชบพิธ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้ผู ้ เรียนเป็นคนท่ีสมบูรณ์บนพื้นฐาน

ของความเป็นไทยสู่สากล 
  

พันธกิจ 

      1.  จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขึ ้นพื้นฐาน 

      2.  วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้ผู ้ เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

และให้บริการแก่ชุมชน 

      4.  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
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เป้าหมาย 

      1.  ผู้ เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก 

      2.  นําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่างย ั ่ งยืน 

      3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและพอเพียง ส่งเสริมให้

ผู ้ เรียนเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ สามารถให้บริการแก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      4.  บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
  

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา :  สุภาพบุรุษวิถีพุทธ 
  

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา :  เรียนรู้คู่คุณธรรม 
  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

      สถานศึกษาเน้นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงานอย่างสมํ ่าเสมอและต่อเน่ือง

เพ่ือให้ผู ้ เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการดํารงชีวิต มีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค์อย่างย ั ่ งยืน และเน้นการจัดการศึกษาท่ีสนองความต้องการของผู ้ เรียนและท้องถิ่น พัฒนา

สมรรถภาพด้านการเขียน อ่าน ฟัง พูด การคิดท่ีเป็นระบบ ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น

นักเรียนเป็นสําคัญ พัฒนาผู ้ เรียนให้เต็มศักยภาพท่ีมีโดยยึดหลักการ “ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง” 
  

โครงสร้างหลักสูตร 

      โรงเรียนวัดราชบพิธจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 ในทุกระดับชั ้น โดยจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี ้
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ตารางท่ี 1 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชบพิธ 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 

ภา
ษา
ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ศา
สน

าแ
ละ

สุข
ศึก

ษา
แล
ะพ

ล

ศึก
ษา

ศิล
ปะ

 

กา
รง
าน
อา
ชีพ

แล
ะ

เท
คโ
นโ
ลยี

ภา
ษา
ต่า
งป

ระ
เท
ศ 

กิจ
กร
รม

พั
ฒ
นา

ผู้
เรี
ยน

 

ม.1 11.61 17.86 11.61 14.29 7.14 7.14 7.14 19.64 3.57 100 

ม.1 

(Gifted) 

9.68 19.35 19.35 12.90 6.45 6.45 6.45 22.58 3.23 106 

ม.2 12.90 16.13 11.69 12.90 6.45 6.45 6.45 15.32 3.23 92 

ม.2 

(Gifted) 

11.76 17.65 17.65 11.76 5.88 5.88 5.88 20.59 2.94 100 

ม.3 22.41 29.31 27.59 27.59 13.79 17.24 13.79 37.93 6.90 197 

ม.3 

(Gifted) 

18.18 36.36 36.36 24.24 12.12 12.12 12.12 42.42 6.06 200 

เฉล่ีย 14.42 22.78 20.71 17.28 8.64 9.22 8.64 26.41 4.32 132 

ม.4 10.36 13.35 21.51 13.55 6.37 3.98 9.56 20.32 3.19 102 

ม.5 10.66 13.93 22.13 13.93 6.56 4.10 6.97 18.44 3.28 100 

ม.6 11.87 15.53 20.09 11.87 7.31 4.57 14.61 19.63 3.65 109 

เฉล่ีย 10.96 14.34 21.25 13.12 6.75 4.22 10.38 19.47 3.37 104 

ท่ีมา : รายงานประจําปี (โรงเรียนวัดราชบพิธ, 2555: 55) 
 

จํานวนชั ่วโมงท่ีจัดให้เรียนทั ้งปี  ระดับ ม.1 = 1,120 ชั ่วโมง     ระดับ ม.1 (Gifted) = 1,320 ชั ่วโมง 

    ระดับ ม.2 = 1,135 ชั ่วโมง     ระดับ ม.2 (Gifted) = 1,360 ชั ่วโมง 

    ระดับ ม.3 = 1,140 ชั ่วโมง     ระดับ ม.3 (Gifted) = 1,320 ชั ่วโมง 

    ระดับ ม.4 = 1,255 ชั ่วโมง     ระดับ ม.5 = 1,220 ชั ่วโมง      

    ระดับ ม.6 = 1,096 ชั ่วโมง      
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ตารางท่ี 2 โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ โครงสร้างเวลาเรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาคเรียน

ท่ี 1 

ภาคเรียน

ท่ี 2 

ภาคเรียน

ท่ี 1 

ภาคเรียน

ท่ี 2 

ภาคเรียน

ท่ี 1 

ภาคเรียน

ท่ี 2 

กลุ่มสาระสุขศึกษา

และพลศึกษา 
20 20 20 20 20 20 

 

ตารางท่ี 3 โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษา ชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รหัสวิชา สาระ  หน่วย จํานวนคาบ 

พ 23101  

(สุขศึกษา 5) 

สาระท่ี 1 หน่วยท่ี 1 เติบโตสมวัย 10 

สาระท่ี 2 หน่วยท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว 10 

พ 23103  

(สุขศึกษา 6) 

สาระท่ี 4 หน่วยท่ี 3 อาหารกับสุขภาพ 10 

สาระท่ี 5 หน่วยท่ี 4 ความปลอดภัยในชีวิต 10 

  



 
 

22 
 

คําอธิบายรายกลุ ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัสวิชา พ23103 สุขศึกษา 6             เวลา  20  ชั ่วโมง 

ชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3        ภาคเรียนท่ี 2    0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเร่ืองการกําหนดรายการอาหารท่ี

เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความประหย ัดและคุณค่าทางโภชนาการ เสนอแนวทางการ

ป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย รวบรวมข้อมูลและเสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน วางแผนและจัดเวลาในการออกกําลังกาย การพักผ่อน และ

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพและแนวทางการ

ป้องกันปัญหาผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงและวิธีหลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรง ความสัมพันธ์

ของการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ วิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 

 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย บูรณาการความรู้

และสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวนักเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติจริงจนมีความสามารถในการคิด 

ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ การแก้ปัญหาและนําความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจําว ัน มี

คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริงอย่างต่อเน่ืองทั ้ งด้านความรู้ 

ความเข้าใจ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ตัวชี้ว ัด 

สาระท่ี 4 พ4.1 ม 3/1 ม 3/2  ม 3/3 ม 3/4   

สาระท่ี 5 พ5.1 ม 3/1 ม 3/2  ม 3/3 ม 3/4 ม 3/5 

รวม 9 ตัวชี้ว ัด 
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ตารางท่ี 4   หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วย เร่ือง ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา (คาบ) 

หน่วยท่ี 3  

อาหารกับ

สุขภาพ 

เร่ืองท่ี 1  

อาหารกับ

วัยขจัด

โรคภัย

ใกล้ตัว 

พ4.1 ม.3/1 กําหนด

รายการอาหารท่ี

เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ 

โดยคํานึงถึงความ

ประหย ัดและคุณค่า

ทางโภชนาการ 

 

 

พ4.1 ม.3/2 เสนอ

แนวทางป้องกันโรค

ท่ีเป็นสาเหตุสําคัญ

ของการเจ็บป่วยและ

การตายของคนไทย 

- กําหนดรายการอาหารท่ี

เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ ได้แก่ 

วัยทารก วัยเด็ก (วัยก่อนวัย

เรียน) วัยรุ่น วัยผู ้ ใหญ่ วัย

สูงอายุ โดยคํานึงถึงความ

ประหย ัดและคุณค่าทาง

โภชนาการ 

 

- โรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญของ

การเจ็บป่วยและการตายของ

คนไทย  

4 

เร่ืองท่ี 2  

วางแผนดี

ไม่มีโรค 

4.1 ม.3/3 รวบรวม

ข้อมูลและเสนอแนว

ทางแก้ไขปัญหา

สุขภาพในชุมชน   

 

พ4.1 ม.3/4 วางแผน

และจัดเวลาในการ

ออกกําลังกาย การพักผ่อน 

และการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย 

- ปัญหาสุขภาพในชุมชน และ

แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ในชุมชน 

 

 

- การวางแผนและจัดเวลาใน

การออกกําลังกาย การพักผ่อน 

และการสร้างเสริมสมรรถภาพ

ทางกาย 

4 

  



 
 

24 
 

การจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา 

ความหมายของวิชาสุขศึกษา 

 จากเอกสารของคณะกรรมการร่วมเก่ียวกับปัญหาสุขภาพในทางการศึกษาของสมาคม   

The National Education Association (NEA) และ The American Medical Association (AMA) แห่ง

ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1972 (อ้างถึงใน สุชาติ  โสมประยูร และเอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท,์ 

2553: 27-29) สามารถสรุปความหมายของวิชาสุขศึกษา หมายถึง วิชาหรือวิทยาการสาขาหนึ่ งท่ี

บูรณาการอยู่ในหลักสูตรทุกระดับ มีเน้ือหาสาระเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้จากการ

ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยซึ่งสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามการค้นพบใหม่ ๆ เก่ียวข้องกับสุขภาพ 

ความเป็นอยู่อ ันดีของบุคคล ครอบครัวและชุมชน สามารถช่วยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และ

นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําว ันได้ 
 

ลักษณะเฉพาะของวิชาสุขศึกษา 

 จากแนวคิดของ สุชาติ  โสมประยูร และ เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์ (2553: 30-31) สามารถ

สรุปลักษณะเฉพาะของวิชาสุขศึกษาได้ว่า  

 1. เน้ือหาสาระในวิชาสุขศึกษาสามารถเปล่ียนแปลงได้ ไม่แน่นอนตายตัว ขึ ้นอยู่กับการ

ค้นคว้าทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 2. การสอนสุขศึกษาให้ได้ผลครูจะต้องปรับทั ้งความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักเรียน 

 3. เน้ือหาสาระบางเร่ืองสามารถเกิดความโต้แย ้งกันได้เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีก่อให้เกิดความ

กระทบกระเทือนต่ออารมณ์ของนักเรียน เช่น เร่ืองเก่ียวกบัเพศศึกษา 

 4. เน้ือหาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกับตัวนักเรียนแต่บางครั ้ งนักเรียนไม่เห็นความสําคัญ    

ไม่สนใจเท่าท่ีควร 

 5. การสอนสุขศึกษาจะได้ผลดีจ ําเป็นจะต้องจัดให้มีบริการสุขภาพและส่ิงแวดล้อมใน

โรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะควบคู่กันไป 

 6. ความมุ่งหมายสําคัญท่ีสุดในการสอนสุขศึกษา คือ จะต้องให้เด็กเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

สุขภาพ ซึ่งได้แก่ การเปล่ียนแปลงความรู้ทางด้านสุขภาพ (Health knowledge) ทัศนคติทางด้าน

สุขภาพ (Health attitude) และ การปฏิบัติและทักษะทางด้านสุขภาพ (Health practice and skill) 
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ทฤษฎีการเรียนรู้กับการสอนวิชาสุขศึกษา 

วรรณี  โสมประยูร (2541 อ้างถึงใน สุชาติ  โสมประยูร และเอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์, 

2553: 109) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการวางแผนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ต้องอาศัยหลัก

จิตวิทยาการศึกษาหรือทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ มาสนับสนุน ดังนี้   

1.  ทฤษฎีการเสริมแรง (Operant Conditioning) ของ B.F.Skininer ท่ีเช่ือว่า “การเรียนรู้เกิด

จากผู ้ เรียนเป็นผู ้ลงมือกระทําเอง และการกระทําใด ๆ ถ้าได้รับการเสริมแรงย่อมมีแนวโน้มท่ีจะทํา

ให้มีพฤติกรรมท่ีดีขึ ้น” การเสริมแรงมีจุดมุ่งหมายท่ีสําคัญในการพัฒนาแนวคิดหรือมโนมติ ทักษะ 

และพฤติกรรมทางสังคม 

2.  ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences หรือ MI) ของ H. Gardner ท่ีเช่ือว่า “สติปัญญา

ทั ้ง 8 ด้านจะช่วยทําให้บุคคลประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตทั ้งทางด้านส่วนตัวและส่วนรวม 

ซึ่งจะมีผลให้เห็นได้ทั ้งในปัจจุบันและอนาคต” ทฤษฎีนี้ มีส่วนสําคัญในการสอนวิชาสุขศึกษา

เน่ืองจากโดยธรรมชาติแล้วคนเราย่อมต้องใช้สติปัญญาหลาย ๆ ด้านหรือทุกด้านในการคิด ศึกษา 

ค้นคว้า และแก้ปัญหาต่าง ๆ อยู่เสมอ 

3.  ทฤษฎีคอนสตรัคติวีสต์ (Constructivist Approach) หรือการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์

ความรู้โดยเน้นการเรียนรู้ท่ีผู ้ เรียนต้องแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการ

สร้างสรรค์ความรู้ท่ีเน้นความรู้เดิมให้เป็นพื้นฐานความรู้ใหม่ 

นอกจากนี้  สุชาติ  โสมประยูร และเอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์ (2553: 110-111) ย ังเสนอ

แนวคิดเพิ่มเติมเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับการสอนเพิ่มเติม นั ่นคือ การเรียนรู้โดยการ

กระทําและการมีส่วนร่วมซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ดังนี้ 

1.  ทําให้นักเรียนสนใจและตั ้งใจเรียน ไม่เบ่ือหน่ายต่อการเรียนวิชาสุขศึกษา เพราะได้มี

ส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.  นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ทําให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดี 

เกิดแนวคิดท่ีดี และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจําว ัน 

3.  เกิดทักษะในการแก้ปัญหา เพราะนักเรียนมีโอกาสเสนอปัญหาหรือได้ทดลองฝึกหัด

แก้ปัญหาทางสุขภาพด้วยตนเอง 
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4.  ทําให้ครูทราบปัญหาทางสุขภาพท่ีแท้จริงของนักเรียนจึงตอบสนองต่อความต้องการ

ของนักเรียนได้ถูกต้อง 

5.  ช่วยปลูกฝังและสร้างเสริมสุขนิสัยหรือทัศนคติท่ีดีให้แก่นักเรียน รวมทั ้งช่วยให้นักเรียน

เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพของตนเองและส่วนรวมได้ดี 

วิธีสอนหรือกิจกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา 

แนวคิดเก่ียวกับวิธีสอนสุขศึกษาของ สุชาติ  โสมประยูร และเอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์ 

(2553: 137-150) กล่าวว่า ในการสอนวิชาสุขศึกษาเพ่ือให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ ครูจึงควรพิจารณา

เลือกใช้วิธีสอนหรือกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีลักษณะครูและนักเรียนเป็นศูนย์กลางประกอบกัน 

หรือผสมผสานกันไปให้เหมาะสมกับโอกาสและสภาพของแต่ละบทเรียน โดยได้เสนอแนะวิธี

สอนท่ีนิยมใช้ในวิชาสุขศึกษา ซึ่ง ได้แก่ 

1.  การบรรยาย (Lecture) 

2.  การอภิปราย (Discussion) 

3.  การรายงาน (Report) 

4.  การสํารวจ (Survey) 

5.  การศึกษานอกสถานท่ี (Field Trip) 

6.  การเชิญวิทยากร (Guest Speaker) 

7.  การจัดโครงการริเร่ิมและสร้างสรรค์ (Initiative and Creative Project) 

8.  การสาธิต (Demonstration) 

9.  การค้นคว้าทดลอง (Experimentation) 

10. การเล่าเร่ือง (Storytelling) 

11. การแสดงละครสุขศึกษา (Dramatization) 

12. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 

13. การสร้างสถานการณ์จําลอง (Simulation) 

 14. การระดมสมอง (Brainstorming) 

 15. การโต้วาที (Debate) 

 16. การเล่นเกมการศึกษา (Educational Game) 
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 17. การใช้ภาพยนตร์หรือสไลด์และฟิล์มสตริป (Movies , Slides and Filmstrips) 

 18. การใช้เคร่ืองบันทึกเสียง วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ และซีดี (Tape Recorder, Radio, 

Television, Video, and CD) 

 นอกจากนี้ ย ังมีกิจกรรมการสอนอ่ืน  ๆอีก เช่น การถาม-ตอบ การทดสอบตนเอง การประเมินตนเอง 

การฝึกปฏิบัติ การใช้แบบฝึกหัด การทําสมุดภาพ การใช้การ์ตูน การใช้เหตุการณ์วิกฤต การใช้ Internet 

การใช้ศูนย์การเรียน การใช้ปริศนาคําทาย การใช้ต ํารา เป็นต้น 

แนวคิดในการสอนสุขศึกษาแนวใหม่ (สุชาติ  โสมประยูร และเอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท,์ 

2553: 127-129) มีดังต่อไปนี ้

1.  การสอนสุขศึกษาควรจัดให้เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองและสัมพันธ์กัน 

2.  ในการสอนสุขศึกษา ครูจะต้องเน้นสถานการณ์ของชีวิตจริงในปัจจุบัน ซึ่งมีความหมาย

ต่อตัวนักเรียน 

3.  ความรู้หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในวิชาสุขศึกษาจะต้องได้มาจากการค้นคว้าทดลองหรือ

การวิเคราะห์วิจัยของบรรดานักการศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ในหลาย ๆ  สาขา 

4.  ไม่ควรนําตัวอย่างมาตรฐานท่ีไม่เป็นความจริงและไม่มีทางท่ีจะเป็นไปได้มาสอนเด็ก 

5.  ไม่ควรยกตัวอย่างนักเรียนท่ีพิการในห้องเรียนประกอบการสอน 

6.  ไม่ควรสอนให้นักเรียนเกิดความหวาดกลัวต่ออุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บมากจนเกินไป

หรือไม่ควรสอนให้นักเรียนนึกถึงแต่เร่ืองสุขภาพ สุขลักษณะ สุขปฏิบัติหรือสุขนิสัยอยู่ตลอดเวลา 

7.  ไม่ควรเน้นในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบัติมากกว่าส่ิงท่ีควรปฏิบัติ 

8.  ไม่ควรสอนให้ตลกขบขันหรือเคร่งขรึมจนเกินไป  

9.  ไม่ควรลงโทษนักเรียนโดยให้ปฏิบัติในส่ิงท่ีผิดสุขลักษณะ 

10. ไม่ควรแสดงสุขนิสัยท่ีไม่ดี (ทุกขนิสัย) ให้นักเรียนเห็น 
 

ข้อควรคํานึงในการออกแบบกิจกรรม 

 สุชาติ  โสมประยูร และเอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์ (2553: 196-197) ให้ข้อเสนอแนะในการ

ออกแบบกิจกรรม ดังนี ้

 1.  ในแต่ละขั ้นครูไม่ควรจัดกิจกรรมท่ีต้องใช้เวลามากนัก บางครั ้ งอาจใช้กิจกรรมง่าย ๆ ท่ี

ใช้เวลาเล็กน้อย บางกิจกรรมอาจใช้ให้ครอบคลุมหรือควบกับกิจกรรมอ่ืนให้ต่อเน่ืองกันไปได้ 
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 2.  กิจกรรมขั ้นนํา ขั ้นสอน และขั ้นสรุป ครูควรพยายามจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมหรือเป็นผู ้

แสดงกิจกรรมด้วยตนเองให้มาก โดยครูเป็นผู ้แนะนํา อํานวยความสะดวก เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 

 3.  ครูควรตระหนักไว้ว่า ไม่มีวิธีสอนท่ีดีท่ีสุดแต่เพียงวิธีเดียว หรือไม่มีวิธีสอนใด วิธีเดียว

ท่ีเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ 

 4.  หัวข้อต่าง ๆ ในแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ควรจะต้องเขียนให้มี

ความสัมพันธ์เก่ียวข้องเป็นเร่ืองเดียวกัน 

 

 จากข้อมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่าวิชาสุขศึกษา

เป็นวิชาท่ีมีความสําคัญในการดําเนินชีวิตของบุคคล เน่ืองจากเป็นวิชาท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจ ทัศนะคติ และการปฏิบัติตนท่ีถูกต้องเพื่อการมีสุขภาพท่ีดี เร่ืองท่ีเรียนจึงเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกับตัวนักเรียนทั ้ งสิ้น แต่เน่ืองด้วยลักษณะเน้ือหาวิชาท่ีมีความหลากหลาย เป็นความรู้เชิง

วิทยาศาสตร์ และทั ้ง ๆ ท่ีเป็นเร่ืองใกล้ตัวแต่นักเรียนอาจมองว่าเป็นเร่ืองไกลตัวเพราะการปฏิบัติตน

ท่ีไม่ถูกต้องในวันนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพโดยทันทีทันใดจึงทําให้นักเรียนไม่ค่อยให้

ความสําคัญเท่าท่ีควร ดังนั ้นในการจัดการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษาจึงมีทฤษฎีการเรียนรู้เข้ามา

เก่ียวข้องหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการเสริมแรงท่ีจะเป็นตัวกระตุ้นนักเรียนในการเรียน ทฤษฎีคอน

สตรัคติวีสต์เพ่ือให้นักเรียนได้มีกระบวนการในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง เป็นต้น และ

สําหรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาให้ประสบความสําเร็จนั ้ น สามารถ

เลือกใช้รูปแบบ วิธีสอน และเทคนิคได้อย่างหลากหลายโดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเน้ือหา และ

ลักษณะของนักเรียน แต่ควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากท่ีสุดเพ่ือ

เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียน ใช้วิธีท่ีนักเรียนได้ค้นหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําว ันได้ รวมทั ้ งปลูกฝังและสร้างเสริมสุขนิสัย 

ทัศนคติ ให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพของตนเองและ

ส่วนรวม โดยสามารถเลือกใช้ส่ือสําหรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายทั ้ งส่ือท่ีเป็น

สถานการณ์จําลอง ส่ือจากสถานการณ์จริงในปัจจุบัน ส่ือของจริง รวมถึงการแสดงพฤติกรรม

สุขภาพท่ีถูกต้องของครูผู ้สอนกจ็ัดเป็นส่ือต้นแบบท่ีดีมาก 
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 จะเห็นได้ว่าแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาไม่ได้จ ํากัดว่าต้องเป็นวิธีใด

วิธีหนึ่ ง เพราะไม่มีวิธีการสอนใดท่ีดีท่ีสุด วิธีการสอนท่ีดีท่ีสุดคือวิธีการสอนท่ีสามารถทําให้

นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั ้งไว ้ได้ มีความเหมาะสมกับเน้ือหา บริบทของนักเรียน โรงเรียน 

แต่ทั ้งนี้ทั ้งนั ้นก็ควรเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเน่ืองจากการเรียนการสอนท่ี

เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางนั ้นจะทําให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน และเกิดเป็นความเข้าใจท่ี

ถูกต้อง มีทักษะในการปฏิบัติเกิดทัศนะคติท่ีดีและถูกต้อง นําไปสู่การปฏิบัติตนในชีวิตประจําว ันท่ี

ถูกต้องต่อไป  



 
 

30 
 

การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) 

รูปแบบการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) หรือ CPS ถูก

พัฒนาขึ ้นโดย อเล็กซ์ เอฟ ออสบอร์น (Alex F. Osborn) นักจิตวิทยาผู ้ เช่ียวชาญทางด้านการศึกษา

ด้านความคิดสร้างสรรค ์เป็นหุ้นส่วนของบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่ ง ซึ่ งมีความกังวลใจเก่ียวกับ

ความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคนในองค์กร เขาจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับจินตนาการ

ของมนุษย์และไดท้ําการศึกษา คิดค้น และรวบรวมกระบวนการเก่ียวกับการเกิดและการพัฒนา

ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จากแนวคิดและทฤษฎีของนักจิตวิทยาและนักการ

ศึกษาหลายท่าน และนํามาใช้ในการศึกษาเก่ียวกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรคข์องเขาโดยทดลอง

ใช้การระดมความคิดเพ่ือกระตุ้นความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเพ่ือนร่วมงาน

ในองค์กร และได้อธิบายถึงรูปแบบ CPS ไว้ในหนังสือ Applied Imagination (1953) และก่อตั ้ ง

สถาบันการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Institute; CPSI) ขึ ้นท่ีเมืองบัฟฟาโล 

มลรัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1959 จากนั ้นรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (CPS)  

ท่ีออสบอร์นสร้างขึ ้นนี้ จึงเป็นท่ีสนใจ และได้รับการพัฒนามาเร่ือยๆ (Isaksen, 2011: 27) 
 

ความหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

นักวิชาการชาวต่างประเทศและชาวไทยได้ให้ความหมายของ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

และคําท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้   

Creative Education Foundation (CEF) ให้ความหมายของ Creative Problem Solving 

(CPS) เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คุณได้ความจํากัดความของปัญหาและโอกาสท่ีคุณต้องเผชิญ 

กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีนํามาใช้ในการตอบสนองสถานการณ์ปัญหา เคร่ืองมือและเทคนิคท่ี

นํามาใช้จะช่วยให้เกิดกระบวนการท่ีสนุกสนาน ดึงดูดให้เกิดการทํางานแบบร่วมมือ CPS ไม่ได้

ช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้เท่านั ้น แต่ย ังช่วยให้เกิดประสบการณ์ด้านบวกในการเลือกแนวทางใหม่ใน

การแก้ปัญหา 

วิลเล่ียม อี มิทเชล และโทมัส เอฟ โควาลิค (William E. Mitchell and Thomas F. Kowalik, 

1989: 4) ได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ว่าเป็น กระบวนการ เคร่ืองมือ หรือ

ระบบเพ่ือให้เข้าใกล้กับปัญหามากขึ ้น 



 
 

31 
 

คินนามอน และ  (Cinnamon and Matulef, 1979: 13) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็น

ประเภทของการแก้ปัญหาของคนประเภทหนึ่ ง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นในสถานการณ์ท่ีต้องการการ

แก้ปัญหาซึ่งไม่มีค ําตอบของปัญหาท่ีแน่นอน ทําให้มีทางเลือกในการแก้ปัญหากว้างขึ ้น แต่ส่ิงท่ี

ต้องพิจารณาคือการเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในช่วงเวลานั ้น 

พาร์น (Parnes, 1977: 469) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สรุปได้ดังนี้   

1.  เพ่ือให้บุคคลผู ้แก้ปัญหาตั ้งต้นด้วย ความยุ่งเหยิง สับสน ไปสู่การแก้ไขท่ีสร้างสรรค์

และมีประสิทธิภาพ 

2.  เพ่ือส่งเสริมบุคคลให้มีพฤติกรรมท่ีสร้างสรรค ์

3.  เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค ์ 

ไอซัคเซน (Isaksen, 2011: 26) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (CPS) เป็นกรอบการใช้

สําหรับการจัดระเบียบเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการพัฒนาและออกแบบผลงานใหม ่ๆ โครงสร้างของ 

CPS ทําให้เกิดระบบโดยใช้เคร่ืองมือความคิดสร้างสรรค์สร้างความคิดท่ีแตกต่าง หลากหลาย มี

ศักยภาพในการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการท่ีท้าทายในการเอาชนะความวิตกกังวลท่ีเกิดขึ ้นเก่ียวกับ

ปัญหา โดยมีกระบวนการซึ่งจะเร่ิมตั ้งแต่ขั ้นตอนของการพิจารณาลักษณะของปัญหา บริบท บุคคล

ท่ีเก่ียวข้อง ไปจนถึงผลลัพธ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ ้น  

เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ได้กล่าวถึงความหมายของคําว่า “การคิดนอกกรอบ” ไว้ในช่วงปลาย

ศตวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503-2512) ว่าคือ การหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีท่ีดูเหมือนไร้เหตุผล (อ้างถึงใน 

เจมส์ แบนเนอร์แมน, 2556: 109) 

สตีเฟน อาร์ โควีย ์ (Stephen R. Covey, 2012: 10) ได้กล่าวถึงความหมายของคําว่า 

“ทางเลือกท่ี 3” ว่า เป็นวิถีทางหนึ่ งท่ีจะนําคุณข้ามวิกฤตการณ์และความแตกแยกร้าวฉานในชีวิต

แทบทั ้งหมดได้ วิถีทางสําหรับก้าวต่อไปข้างหน้า มันไม่ใช่วิถีทางของคุณและไม่ใช่วิถีทางของผม 

แต่เป็นวิถีทางท่ีเหนือกว่า เป็นวิถีทางท่ีได้ผลดีกว่าซึ่งไม่มีพวกเราคนใดเคยนึกถึงมาก่อน 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายของ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ไว ้ว่า  หมายถึง  การแยกแยะข้อมูล  ข่าวสาร  ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว 

วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลท่ีถูกต้อง รับรู้ปัญหา 

สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
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ศิริพร  ศรุตาพร (2554: 76) กล่าวถึง ความคิดสร้างสรรค์กับการแก้ปัญหาไว้ว่า การ

แก้ปัญหาด้วยผลงานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ยอ่มจะหมายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นวิธีการ

ท่ีย ังไม่เคยมีใครทํามาก่อน หรือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีแปลก แตกต่างจากท่ีวิธีอ่ืนท่ีเคยทํากันมา 

หรือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาในเชิงบวก คือเกิดประโยชน์มากกว่าวิธีท่ีเคยทํานั ่นเอง  

สิทธิชัย ชมพูพาทย ์(2553) ให้ความหมายของ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ว่า หมายถึง 

กระบวนการมุ่งหาคําตอบและแก้ปัญหา รวมถึงการพัฒนาสภาวะท่ีเป็นอยู่ให้ดีขึ ้น โดยการทํางาน

ร่วมกันระหว่างการคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ทําได้โดยให้คิดลึก

และหลากหลายท่ีสุดปราศจากการตัดสินความคิดต่าง ๆ ว่าดีหรือไม่ จนถึงระยะหนึ่ งจึงพิจารณา

ความคิดเหล่านั ้นด้วยการคิดวิจารณญาณ ในการเลือกและประเมินวิธีการแก้ปัญหาจนได้วิธีท่ีดีท่ีสุด

ในการแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหาและนําไปแก้ปัญหาโดยเช่ือมั ่นว่าตนเองสามารถแก้ปัญหา

ได้และควบคุมตนเองได้เพ่ือท่ีจะได้แก้ปัญหาด้วยความรอบคอบและสมบูรณ์ 

จากความหมายของการคิดแก้ปัญหา และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้วิจัยสามารถสรุป

ความหมายของ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ว่า หมายถึง เคร่ืองมือ กระบวนการ หรือระบบท่ี

ช่วยในการแสวงหาหนทางในการจัดการกับปัญหาด้วยวิธีการท่ีไม่เคยมีใครนึกถึง หรือไม่เคยทํามา

ก่อน เป็นวิธีการท่ีแปลกใหม่แต่มีประโยชน์และสามารถใช้ได้จริง โดยเร่ิมต้นจากการพิจารณา

สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา ประกอบกับการสืบค้นหาข้อมูลความรู้ท่ีเก่ียวกับปัญหาเพ่ือให้ได้ซึ่ ง

สาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา จากนั ้ นคิดหาวิธีการต่าง ๆ ท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหาก่อนจะ

ตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดแล้วนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 

เทคนิควิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

           สมศักดิ ์   ภู่วิภาดาวรรธน์ (2545: 81) ได้เสนอเทคนิคการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไว ้  ดังนี้ 

  1. เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) 

  2. เทคนิคกอร์ดอน (The Gordon Technique) 

  3. เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ (Forced Relationships and 

Morphological Analysis) 

  4. เทคนิคการรวบรวมปัญหาและหนทางแก้ไขโดยใช้สมุดบันทึกและแผ่นป้าย

นิเทศ (Collective Bulletine Bord) 
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  5. กระบวนการแก้ปัญหา : ความคิดสร้างสรรค์ทุติยภูมิ (A Problem-Solving 

Process : Secondary Creativity) 

  6. เทคนิคเช่ือมโยงสัมพันธ์โดยใช้การเปรียบเทียบ (Synectics) 

  7. เทคนิคการสอนให้คิดประดิษฐ์ (Inventive Thinking) 

 ศิริพร  ศรุตาพร (2554: 77-82) ได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ 

เรียกว่าวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีดังนี้ 

  วิธีท่ี 1 การแก้ไขปัญหาแบบการสร้างพันธมิตร (Coalition Building) เป็นการ

แก้ไขปัญหาจากการมองหาผู ้ ร่วมกระบวนการด้วยกันเพราะจะทําให้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหา 

อีกทั ้งย ังสามารถแลกเปล่ียนความรู้สึกท่ีได้รับจากปัญหานั ้น สามารถถ่ายทอดความรู้สึกและผลเสีย

ท่ีเกิดจากปัญหาใด ๆ ไปย ังกลุ่มพันธมิตรเพ่ือจะได้ช่วยกันหาหนทางในการแก้ไขปัญหานั ้น 

  วิธีท่ี 2 การแก้ไขปัญหาโดยหาวิธีให้ทุกฝ่ายเป็นผู ้ชนะในปัญหา (Win-win 

Situation) วิธีนี้ เป็นการทําให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ด้วยกัน โดยบางฝ่ายอาจได้ผลประโยชน์

มาก ในขณะท่ีบางฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์น้อย แต่จะไม่มีฝ่ายใดท่ีต้องเสียประโยชน ์

  วิธีท่ี 3 ควบคุมสถานการณ์วิกฤติ (Crisis Conditions) เป็นวิธีการท่ีทําให้หลายคน

สามารถสร้างสรรค์ทางออกของปัญหาได้แบบแปลกใหม่ และเป็นประโยชนอ์ย่างท่ีไม่เคยกระทํา

มาก่อน โดยสถานการณ์วิกฤตินั ้ นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น สถานการณ์ท่ีถูกจ ํากัดด้วยเวลา 

ทรัพยากร วัตถุดิบ คน และแรงงาน เป็นต้น 

  วิธีท่ี 4 การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยสัญชาตญาณของการตัดสินใจ (Intuition of the 

Decision Making) ทุกคนมีสัญชาตญาณของการเอาตัวรอด ความเห็นแก่ตัว การเอาชนะต่อ

อุปสรรค ความรู้สึก สัมผ ัสได้ว่าส่ิงใดดีกว่าส่ิงใด ผลก็คือหากเราปล่อยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไป

ตามสัญชาตญาณของเราขณะนั ้น จะทําให้การตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ผลออกมาดี เพียงแต่ควรจะ

ใช้เวลาในการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดความชํานาญมากขึ ้นในการเลือกใช้สัญชาตญาณของการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค ์

  วิ ธี ท่ี  5 การหาความรู้และประสบการณ์ใหม่จากส่ิ งแวดล้อมรอบตัว 

(Environmental Conditions) ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ ้นได้ก็ต่อเม่ือมีการนําเอาความรู้ท่ีสังเกตได้
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จากส่ิงต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกล้ ๆ หรือส่ิงท่ีอยู่ห่างออกไป การเป็นคนท่ีช่างสังเกต

จะช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจทําให้คิดหาเหตุผล และแนวทางท่ีแปลกใหม่ได้ 

 ฮิกกิ ้นส์ (James M. Higgins, 2554) เสนอเทคนิคความคิดสร้างสรรค์ท่ีใช้ในกระบวนการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (The creative Problem-Solving [CPS] Process) โดยแบ่งตาม 8 ขั ้นตอน ดังนี้ 

  ขั ้นตอนท่ี 1 เทคนิคสําหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ได้แก่  

1. การเปรียบเทียบกับผู ้ อ่ืน  

2. จ้างนักพยากรณ์อนาคตและท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ  

3. เฝ้าติดตามสัญญาณท่ีอ่อนแอ  

4. การค้นหาโอกาส 

  ขั ้นตอนท่ี 2 เทคนิคสําหรับการรับรู้ปัญหา ได้แก่  

1. Camelot เป็นการสร้างสถานการณ์ท่ีเป็นอุดมคติขึ ้นมาให้เปรียบเทียบ

กับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่  

2. รายการตรวจสอบ ใช้รายการตรวจสอบ (checklist) ตรวจสอบสถานการณ์ 

3. การระดมสมองแบบกลับกัน เป็นการระดมสมองท่ีเร่ิมต้นด้วย

สถานการณ์และการมองหาปัญหาท่ีอาจเป็นไปได้ เป็นการนําสถานการณ์ท่ีน่าพอใจขึ ้นมาแล้วมอง

หาส่ิงท่ีผิดปกติ 

4. กลอนตลกสั ้น ๆ และการเขียนล้อเลียน เป็นการให้แต่งกลอนตลกสั ้น  ๆ

และเขียนล้อเลียนเก่ียวกับสถานการณ์ 

5. การทํารายการการร้องเรียน คือการให้ผู ้ ท่ีเก่ียวข้องระดมสมองทํารายการ

การร้องเรียนทั ้งแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม 

6. การตอบสนองผู ้ อ่ืน คือการพิจารณาปัญหาท่ีผู ้คนนํามาให้อย่างรอบคอบ 

7.  การแสดงบทบาทสมมติ คือการจินตนาการให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ของผู ้ อ่ืน 

ขั ้นตอนท่ี 3 เทคนิคสําหรับการระบุปัญหา ได้แก่ 

1. เสนอและล้วงความคิดผู ้ อ่ืน คือ การเสนอส่ิงท่ีคุณคิดว่าเป็นปัญหาและ

สังเกตปฏิกิริยาของอีกฝ่าย  
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2. การสร้างความเห็นพ้องร่วมกัน เช่น การนั ่งเป็นวงกลมและอภิปราย

ปัญหาจนกว่าจะบรรลุความเห็นพ้องกัน การออกเสียงแบบประชาธิปไตย 

3. ชุดเคร่ืองมือประสบการณ์ ถูกพัฒนาขึ ้นโดย IdeaScope of Cambridge 

ช่วยให้ผู ้แก้ปัญหาเผชิญกับประสบการณ์ซึ่งทําให้พวกเขาเข้าใจปัญหาได้ดีขึ ้น 

4. แผนภูมิก้างปลา 

5. ราชาแห่งภูเขา เป็นเสนอแนวคิดของตนเองโดยการอธิบายเหตุผลตาม

แนวคิดของตนเองจนได้ข้อสรุปเก่ียวกับลักษณะท่ีแท้จริงของปัญหา 

6. บีบเค้นและยืดออก บีบเค้นปัญหาเพ่ือค้นหาองค์ประกอบพื้นฐาน และ

ยืดปัญหาออกเพ่ือค้นหาขอบเขตท่ีมากขึ ้น 

7. คุณทราบอะไรบ้าง เป็นการเขียนทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา 

8. รูปแบบใดท่ีมีอยู่ พิจารณาข้อมูลท่ีมีอยู่ และวาดภาพแสดงความสัมพันธ์ 

ขั ้นตอนท่ี 4 เทคนิคสําหรับการตั ้งสมมติฐาน ได้แก่ การพลิกกลับสมมติฐาน คือ

การเขียนสมมติฐานของปัญหาทั ้งหมด และพลิกกลับสมมติฐานใหม่ 

ขั ้นตอนท่ี 5 เทคนิคสําหรับการสร้างทางเลือก ได้แก่ 

1. การเปรียบเทียบและอุปลักษณ์ เป็นการเปรียบเทียบส่ิงท่ีต่างกัน 2 ส่ิง

โดยเช่ือมโยงเข้าด้วยกันโดยความคล้ายคลึง 

2. การวิเคราะห์ทางออกในอดีต และการเรียนรู้จากความล้มเหลว  

3. ความคิดเช่ือมโยง เป็นการคิดถึงส่ิงต่างๆ จากกฎเกณฑ์ 3 ข้อ คือ ความ

ใกล้กัน ความคลา้ยคลึง และความแตกต่างกัน 

4. การทํารายการคุณลักษณะ หรือทํารายการคุณสมบัติของปัญหาทั ้งหมด

แล้ววิเคราะห์คุณสมบัติแต่ละข้ออย่างเป็นระบบแล้วพิจารณาถึงคุณลักษณะท่ีได้มาเพ่ือหาทางออก 

5.  เส้นตาย หมายถึงการกําหนดเวลาจะก่อให้เกิดแรงกดดันสําหรับผู ้ท ํางาน  

6. ตรวจสอบด้วยประสาทสัมผ ัส คือการคิดด้วยความรู้สึก  

7. การหาข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ต 

8. การวาดแผนผังความคิด 

9. การฟังดนตรี เพ่ือให้ผ่อนคลาย สมองจะทํางานได้ดี 
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10. เอ่ยถึงการใช้ท่ีเป็นไปได ้

11. การเปรียบตนเองเป็นส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

12. การกระตุ้นดว้ยรูปภาพให้เกิดจินตนาการ และแสดงความคิดความเห็น 

13. รวบรวมวัตถุดิบให้มากเท่าท่ีจะทําได้ คือการหาข้อมูล อ่านส่ิงท่ี

เก่ียวข้องกับปัญหาให้มาก ๆ เท่าท่ีจะทําได้ 

14. ใช้ค ําถาม “จะเกิดอะไรขึ ้นถ้า......?” แล้วลองจินตนาการถึงคําตอบ 

15. การระดมสมองด้วยเทคนิคต่าง ๆ ของการระดมสมอง 

16. การใช้เทคนิคแบบกลุ่มให้มากท่ีสุด 

ขั ้นตอนท่ี 6 เทคนิคสําหรับการประเมินทางเลือก ได้แก่ 

1. เมทริกซ์กลั ่นกรองแนวคิด  

2. การลงคะแนนโดยใช้จุด คือการให้แต่ละคนให้คะแนนในแนวคิดนั ้น 

ขั ้นตอนท่ี 7 เทคนิคสําหรับการนําทางเลือกไปปฏิบัติ ได้แก่ 

1. แผนภูมิ How-How ใช้ค ําถามว่า “อย่างไร” เพ่ือหาคําตอบ 

2. จงเป็นนักรบเมื่อก ําลังขายแนวคิดของคุณ 

3. การวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้าน 

ขั ้นตอนท่ี 8 เทคนิคสําหรับการควบคุมผลการดําเนินงาน ไม่มีเทคนิคเฉพาะใน

ด้านนี้ โดยตรง แต่สามารถใช้เทคนิคท่ีกล่าวไปแล้วในขั ้นท่ี 1-3 ได ้
 

เดวิด โบห์ม (David Bohm อ้างถึงใน ณัฏฐนิช ตัณมานะศิริ, 2556) เสนอวิธีการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

ท่ีมีอยู่ในตัวของบุคคลท่ีอาจจะปิดบังไว้ด้วยความรู้ ความเช่ือ ความคิดต่างๆ ท่ีได้พบเจอใน

ชีวิตประจําว ัน วิธีการนั ้นเขาใช้ช่ือว่า Dialogue (สุนทรียสนทนา) เป็นการสร้างพื้นท่ีท่ีเอื้อต่อการคิดร่วมกัน

อย่างเสมอภาค โดยแนะนําว่าควรประกอบด้วยคนจํานวน 20-40 คน กําหนดกฎกติกามารยาทเพ่ือ

สร้างกระบวนการคิดร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในวงสุนทรียสนทนาจะไม่มีการขัดแย ้ง ไม่มีบทสรุปว่าใครถูกผิด 

เง่ือนไขสําคัญของการทําสุนทรียสนทนาอยู่ท่ี “การฟังอย่างลึกซึ้ง” มีสมาธิอยู่ก ับตนเองและส่ิงท่ีได้ยิน 

ให้ความสนใจกับเสียงของคนอ่ืน แม้กระทั ่งเสียงของความเงียบ ทุกคนเทใจมารวมกัน ดังนั ้น ส่ิงท่ีจะเกิดขึ ้น

ในวงสุนทรียสนทนาคือการท่ีทุกคนเปิดใจฟังกันอย่างไม่มีอคติ พูดในประเด็นเดียวกัน ต่อเน่ืองกัน 

จนเกิดความหมายท่ีลึกซึ้ง โดยโบห์มเช่ือว่า “รูปแบบการแลกเปล่ียนความคิดและข้อมูลในลักษณะนี ้
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จะเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์พื้นฐานท่ีจะปฏิรูปความเช่ือและค่านิยม และปลดปล่อยเราจาก

การได้รับข้อมูลผิดๆซึ่งนําไปสู่การทําลายล้าง เพ่ือท่ีความคิดสร้างสรรค์จะได้รับการปลดปล่อยให้

เป็นอิสระจากกรอบ” 

 สตีเฟน อาร์ โควีย ์ (Stephen R. Covey, 2012) เสนอกระบวนการเพ่ือให้บรรลุทางเลือกท่ี 3 

โดยใช้ช่ือว่า Synerhy หรือ พลังทวี ซึ่ งเป็นทางแก้ปัญหาร่วมกันท่ีรวดเร็วและสร้างสรรค์ 

ประกอบด้วยกรอบความคิด 4 กรอบความคิด ดังนี ้

  กรอบความคิดท่ี 1 ฉันมองเห็นตัวเอง เป็นการมองตนเองว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่ งท่ี

สร้างสรรค์รู้จักตนเอง และเข้าใจตนเอง 

  กรอบความคิดท่ี 2 ฉันมองเห็นคุณ เป็นการมองคนอ่ืนว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่ งท่ีไม่

เหมือนใคร มีคุณค่าโดยกําเนิด มีความสามารถพิเศษ มีแรงปรารถนา และมีความเข้มแข็งอย่างไม่มี

ใครแทนท่ีได้ และควรได้รับเกียรติและการนับถือ 

  กรอบความคิดท่ี 3 ฉันค้นหาตัวตนของคุณ เป็นการทําความเข้าใจในตัวตน 

ความคิด ความรู้สึกของฝ่ายตรงข้าม โดยการรับฟังอย่างตั ้ งใจ มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้จาก

ฝ่ายตรงข้าง 

  กรอบความคิดท่ี 4 ฉันประสานพลังทวีกับคุณ เป็นการหาแนวทางร่วมกันให้ได้

บทสรุปท่ีสมเหตุสมผล บทสรุปซึ่งเป็นแนวทางท่ีทั ้ งสองฝ่ายล้วนได้ประโยชน์ เกิดความพึงพอใจ

ร่วมกัน แต่ไม่ได้หมายถึงการประนีประนอม 

 เจมส์ แบนเนอร์แมน (2556) ได้เสนอแนวทางในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหา

ในชีวิตประจําว ันไว้ 5 แนวทางเพ่ือนําไปสู่การคิดแบบอัจฉริยะ ดังนี้ 

  1.  การผสานกันอย่างฉลาดแบบมีลูกเล่น (Cunning Connections) หมายถึง การนํา

ส่ิงของต่างๆ ท่ีคิดว่าไม่น่าจะรวมกันได้มารวมกัน 

  2.  การเปล่ียนแปลงอย่างฉลาดแบบมีลูกเล่น (Cunning Alterations) คือ การเปล่ียนแปลง

รูปร่าง ขนาด ความเร็ว โครงสร้าง รูปแบบ เฉดสี หรือลําดับของปัญหา ให้แตกต่างไปจากเดิม 

  3.  การนําทางอย่างฉลาดแบบมีลูกเล่น (Cunning Navigations) คือ การเดินทาง หรือ

ลองจินตนาการว่าเดินทางไปในท่ีต่าง ๆ แล้วนําส่ิงท่ีมีหรือพบเห็นในท่ีนั ้น  ๆมาใช้ในการแก้ปัญหา 
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  4.  การเปล่ียนทิศทางอย่างฉลาดแบบมีลูกเล่น (Cunning Directions) คือ การกลับด้าน 

การเปล่ียนทิศ เช่น การเดินถอยหลังผ่านประตู เป็นต้น อีกทั ้งย ังรวมถึงการหมุนทิศทางการคิดของจิตใจ 

  5.  การต่อต้านอย่างฉลาดแบบมีลูกเล่น (Cunning Oppositions) คือ การจินตนาการถึง

ส่ิงท่ีไม่เคยคิดจะทําเลยในสถานการณ์นั ้น  ๆ

  จากการศึกษาเทคนิควิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่า มีวิธีการท่ีหลากหลายท่ี

สามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ โดยผู ้ วิจัยสามารถสรุปเทคนิควิธีการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ได้ดังนี้   

  1.  การระดมสมอง ทําแผนผังความคิดเพ่ือให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง  ๆ

  2.  การทํางานเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน สมาชิกในการกลุ่มมี

สัมพันธภาพท่ีดีร่วมกัน เปิดรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีเป้าหมายเดียวกันคือการหาแนว

ทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

  3.  สืบเสาะหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาจากส่ือต่าง ๆ เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่

จากส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

  4.  ใช้รูปภาพ คําถาม เพ่ือกระตุ้นการคิด ให้เกิดความคิดในทางท่ีแปลกใหม่ 

หลากหลาย และสร้างสรรค ์

  5.  การจินตนาการ การสมมติตนเองเป็นบุคคลหรือส่ิงต่าง ๆ และฝึกมองในมุมท่ี

ไม่คุ ้นเคย โดยการคิดว่าเราจะทําอย่างไรหากเป็นส่ิงนั ้นและอยู่ในสถานการณ์แบบนั ้น 
 

การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ออสบอร์น (Osborn, 1953 อ้างถึงใน Paul, 2007) ได้เสนอกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

(Creative Problem Solving Process) ไว้ในหนังสือช่ือ “Applied Imagination: Principles and Procedures 

of Creative Problem-Solving.” โดยมีขั ้นตอนดังนี้ 

 ขั ้นท่ี 1 ค้นหาความจริง (Fact-finding) 

 ขั ้นท่ี 2 ค้นหาความคิด (Idea-finding) 

 ขั ้นท่ี 3 ค้นพบทางออก (Solution-finding) 

พาร์น (Parnes, 1992 อ้างถึงใน อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ)์ ได้นําแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ไปใช้แล้วเสนอรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังนี ้
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  ขั ้นท่ี 1 ช่วงค้นหาความท้าทาย (Explore the Challenge) ประกอบด้วย  

1.1  ขั ้นค้นพบจุดมุ่งหมาย (Objective Finding : OF) 

1.2  ขั ้นการหาข้อมูล ความจริง (Fact Finding : FF) 

1.3  ขั ้นการหาปัญหา (Problem Finding : PF) 

  ขั ้นท่ี 2 ช่วงความคิดก่อตัว (Generate Ideas) ประกอบด้วย 

   2.1  ค้นหาความคิด และยุทธ์ศาสตร์ (Idea Finding : IF) 

  ขั ้นท่ี 3 เตรียมปฏิบัติการ (Prepare for Action) ประกอบด้วย 

   3.1  ขั ้นค้นพบทางออก (Solution Finding : SF) 

   3.2  ขั ้นการแสวงหาการยอมรับ (Acceptance Finding : AF) 

 ฮิกกิ ้นส์ (James M. Higgins, 2554) เสนอกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (The creative 

Problem-Solving [CPS] Process) 8 ขั ้นตอน ดังนี้ 

  1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับส่ิงท่ีก ําลังจะเกิดขึ ้น 

  2. การรับรู้ปัญหา เป็นตระหนักว่าปัญหาหรือโอกาสมีอยู่จริง ซึ่งได้จากรวบรวม

ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

  3. การระบุปัญหา เป็นการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลและใช้สัญชาตญาณระบุปัญหาเพ่ือ

นําไปสู่การแก้ปัญหาท่ีแท้จริง 

  4. การตั ้งสมมติฐาน เป็นการตั ้งสมมติฐานถึงปัจจัยแวดล้อมในอนาคตในสถานการณ์ปัญหา 

สมมติฐานอาจไม่ถูกต้องแต่ถ้าได้รับการปรับปรุงอย่างเหมาะสมปัญหาท่ีเก่ียวข้องจะได้รับการแก้ไข 

  5. การสร้างทางเลือก เป็นการหาแนวทางการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายทั ้งแนวทางท่ี

เป็นท่ีรู้จัก (การกระทําท่ีใช้เหตุผล) และแนวทางเพิ ่มเติม (การกระทําท่ีใช้เหตุผลและสัญชาตญาณ) 

โดยใช้เทคนิคด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองมือในการหาแนวทาง 

  6. การประเมินทางเลือก เป็นการตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด  

  7. การนําทางออกท่ีเลือกไว้ไปปฏิบัติ เป็นการนําแนวทางท่ีได้ตัดสินใจไปปฏิบัติ

ด้วยความเอาใจใส่อย่างต่อเน่ือง 
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  8. การควบคุมผลลัพธ์ เป็นขั ้นตอนสุดท้ายมีว ัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาขอบเขต

ของการกระทําท่ีได้แก้ปัญหาไป เป็นขั ้นตอนท่ีทําให้รู้ถึงข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ ้นจากแนวทางการ

แก้ปัญหาท่ีเลือก 

 ทากาฮาชิ  มาโกโตะ (2551: 21-22) เสนอขั ้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้

ไอเดียของกลุ่มแบบทากาฮาชิ มีดังนี ้

  ขั ้นท่ี 1 การกําหนดประเด็นปัญหา ซึ่งควรสรุปให้เป็นหัวข้อท่ีเห็นแก่นของปัญหา

ท่ีเป็นรูปธรรม 

  ขั ้นท่ี 2 การรับรู้ยึดกุมปัญหา เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงทั ้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับ

ประเด็นปัญหา แล้ววิเคราะห์อย่างจริงจังเพ่ือให้รู้แก่นแท้ของปัญหา 

  ขั ้นท่ี 3 การกําหนดประเด็นท่ีต้องแก้ไข เป็นการกําหนดเป้าหมายท่ีควรแก้ไขให้

ชัดเจน รวมทั ้งก ําหนดเป้าหมายท่ีจะต้องไปให้ถึงและมาตรฐานการประเมินผลด้วย 

  ขั ้นท่ี 4 การแก้ไขประเด็นปัญหา หาไอเดียท่ีเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา 

จากนั ้นทําการประเมินแล้วจัดทําให้เป็นรูปธรรม 

  ขั ้นท่ี 5 การประเมินผลโดยรวม พิจารณาโดยรวมถึงความสามารถในการทําให้

เป็นจริงได้ หรือลักษณะพิเศษของมาตรการแก้ไขปัญหานั ้น 

 วอลเลส (อ้างถึงใน ทากาฮาชิ 2551: 19) ได้เสนอทฤษฎี 4 ขั ้นตอนของวอลเลส ซึ่งเป็น

ขั ้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยใช้ไอเดียของแต่ละบุคคล ได้แก่ 

  1.  การเตรียมการ เป็นการรวบรวมข่าวสารข้อมูลท่ีหลากหลายเก่ียวกับปัญหานั ้น 

แล้วทําการวิเคราะห์หลาย ๆ มุมมอง จากนั ้นคิดถึงประเด็นหลักของปัญหาอย่างจริงจังหรือเรียกว่า การ

คิดให้รอบคอบ 

  2.  การบ่มเพาะความคิด เม่ือพิจารณาปัญหาอย่างจริงจังแล้ว อย่าเพิ่งรีบร้อนหา

หนทางแก้ไขแบบทางลัด ให้รอด้วยความอดทน เพราะถ้าพยายามคิดด้วยความตั ้งใจและมีจิตสํานึก

อย่างจริงจังแล้ว ความเคยชินท่ีมีอยู่เดิมจะค่อย ๆ ซึมซับเข้าไปอยู่ในก้นบึ้งของสมอง หลังจากนั ้น

ค่อยค้นหาข่าวสารข้อมูล ดังนั ้น การบ่มเพาะความคิด จึงหมายความว่า ให้ค่อย ๆ คิดไปเร่ือย  ๆ

  3.  การเกิดประกายความคิด เม่ือเช่ือมโยงปัญหากับข่าวสาร ข้อมูลเดิม ๆ ท่ีดู

เหมือนไม่เก่ียวข้อง หรือข่าวสารข้อมูลจากภายนอกก็จะเกิด “ประกายความคิดขึ ้น” ทันที 

  4.  การพิสูจน์ให้เห็นจริง เป็นความต้องการพิสูจน์ว่าไอเดียนั ้นสามารถทําให้    

เป็นจริงได้หรือไม่ 
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จากการรวมรวมขั ้นตอนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem 

Solving : CPS) ผู้วิจัยสรุปขั ้นตอนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้เป็น 3 ขั ้นตอน ได้แก่ 

ขั ้นท่ี 1 ขั ้นค้นหาปัญหา เป็นขั ้นของการนําเสนอปัญหาและหาสาเหตุท่ีแท้จริงของ

ปัญหา โดยการสืบค้นข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจว่าอะไรคือปัญหาท่ีแท้จริง 

ขั ้นท่ี 2 ขั ้นค้นหาวธีิการแก้ปัญหา เป็นขั ้นของการศึกษา รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา

และคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ อย่างหลากหลายวิธีโดยท่ีย ังไม่ตัดสินใจเลือกโดยทันที 

ขั ้นท่ี 3 ขั ้นการปฏิบัติการแก้ปัญหา เป็นขั ้นของการตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีคิดว่า

ดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุดในการแก้ปัญหา จากนั ้นนําวิธีการดังกล่าวไปปฏิบัติ และประเมินผลของแนว

ทางการแก้ปัญหาดังกล่าว 

แต่สําหรับการวิจัยในครั ้ งนี้ ผู ้วิจัยขอเลือกใช้การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ของ ออสบอร์น (Osborn, 1953 อ้างถึงใน Paul, 2007) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั ้นตอนหลัก และ ได้แบ่งเป็น

ขั ้นย่อย  ๆได้อีกทั ้งหมด 6 ขั ้นตอน ดังนี้ 

ขั ้นท่ี 1 ค้นหาความจริง (Fact-finding) ประกอบด้วย 

 1.1  การหาปัญหาท่ีแท้จริง (Problem-definition) เป็นการหาสาเหตุของปัญหาท่ี

แท้จริง โดยตัดส่ิงท่ีไม่เก่ียวข้องทิ้งไป 

 1.2  การเตรียมการ (Preparation) เป็นการสืบค้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา  

ขั ้นท่ี 2 ค้นหาความคิด (Idea-finding) ประกอบด้วย 

 2.1  ผลิตความคิด (Idea-production) คือการคิดหาวิธีการท่ีหลากหลาย ท่ีคิดว่า

น่าจะสามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

 2.2  พัฒนาความคิด (Idea-development) เป็นการเลือกความคิดท่ีดีท่ีสุด หรือ

ปรับเปล่ียนหรือรวบรวมความคิดต่าง ๆ ก่อนท่ีจะตัดสินใจนําความคิดใดไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ขั ้นท่ี 3 ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา (Solution-finding) ประกอบด้วย 

 3.1  การประเมิน (Evaluation) เป็นการตรวจสอบความคิดท่ีเลือกด้วยวิธีการต่าง  ๆ

ว่าสามารถนําไปใช้ได้จริง 

3.2  การนําไปใช้ (Adoption) เป็นการตัดสินใจครั ้ งสุดท้ายเพ่ือนําแนวคิดนั ้นไปใช้

ในการแก้ปัญหา 



 
 

42 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

           ในการทําวิจัยครั ้ งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ดังนี้ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

ศศิรัศม์ สริกขกานนท์ (2540) ได้ทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ตาม

แนวคิดของ แทรฟฟิงเกอร์  ไอซัคเซน และโดวอล ประกอบด้วย 4 ขั ้นตอน ดังนี้  1) ขั ้นทําความ

เข้าใจปัญหา นักเรียนจะต้องทําความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีก ําหนดให้ให้มี

ความชัดเจนมากขึ้น หาส่ิงท่ีโจทย์ต้องการและส่ิงท่ีโจทย์ก ําหนดให้ได้รวมถึงพิจารณาว่าจะต้องนํา

ความรู้เร่ืองใดมาใช้ในการแก้ปัญหา  2) ขั ้นสร้างแนวคิดท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา นักเรียน

จะต้องช่วยกันคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ ให้ได้จ ํานวนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะคิดได ้ 3) ขั ้น

เตรียมการเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ นักเรียนจะต้องพิจารณาวิธีการต่างๆท่ีได้เสนอไว้ในขั ้นตอนท่ี 2 

เพ่ือหาวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดนําไปใช้ในการแก้ปัญหา  4) ขั ้นวางแผนแล้วปฏิบัติตามแนวคิด นักเรียน

จะต้องนําวิธีการท่ีเลือกไว้ไปปฏิบติัเพ่ือทําการแก้ปัญหา ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องระหว่าง

การคิดและตรวจสอบคําตอบท่ีได ้ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ท่ีเพิ่มขึ ้ นของนักเรียนชั ้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการพัฒนา

ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยการใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ตาม

แนวคิดของทอร์แรนซ์มีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

ท่ีเพิ่มขึ ้นของนักเรียนท่ีได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 

ศศิกานต์ วิบูลยศรินทร์ (2543, บทคัดย่อ) ได้ทําวิจัยเร่ือง ผลของการใช้รูปแบบการสอน

ตามแนวทฤษฎีสามเกลียวของสเติร์นเบอร์กในวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตท่ีมีต่อ

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั ้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีสาม

เกลียวของสเติร์นเบอร์กในวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตท่ีมีต่อความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยมี

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลสามเสน จํานวน 86 คน แบ่งเป็น

กลุ่มทดลอง 43 คน กลุ่มควบคุม43 คน ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจงอย่างง่ายใน

ระยะการทดลองกลุ่มทดลองได้รับการสอนตามรูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีสามเกลียวของ

สเติร์นเบอร์กจํานวน 10 ครั ้ ง ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามปกติจํานวน 10 ครั ้ ง โดยใช้
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เน้ือหาวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ผู้วิจัยทําการประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์และแบบประเมินผลผลิตของการคิดแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และทําการประเมินผล

สัมฤทธิ ์ ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์ ทางการเรียนในระยะก่อนการทดลองและหลัง

การทดลองจากนั ้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนการคิด

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในมิติของกระบวนการคิดแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ หลังการทดลองของ

กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01  2) คะแนนการคิดแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ในมิติของกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของกลุ่มทดลองหลังการ

ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01  3) คะแนนการคิดแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ในมิติของผลผลิตของการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หลังการทดลองของกลุ่ม

ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01  4) คะแนนการคิดแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ในมิติของผลผลิตของการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของกลุ่มทดลองหลังการทดลอง

สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01  5) คะแนนผลสัมฤทธิ ์ ทางการเรียนใน

วิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 6) คะแนนผลสัมฤทธิ ์ ทางการเรียนในวิชากลุ่มสร้างเสริม

ประสบการณ์ชีวิตของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 

ปิยานี จิตร์เจริญ (2543, บทคัดย่อ) ได้ทําวิจัยเร่ือง ผลของการฝึกการคิดโดยใช้เทคนิค

หมวกความคิดหกใบท่ีมีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั ้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลของการฝึกการคิดโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ

ท่ีมีต่อความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่ม

ตัวอย่างคือ นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า จํานวนทั ้งหมด 36 คน แบ่งเป็น

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 18 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ในระยะการทดลองนักเรียน

กลุ่มทดลองได้รับการฝึกเทคนิคหมวกความคิดหกใบ จํานวน 12 ครั ้ งส่วนกลุ่มควบคุมทํากิจกรรม

ตามปกติ ผู้วิจัยทําการวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

ทุกคนด้วยแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และแบบเกณฑ์ประเมินการคิด

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จากงานประดิษฐ์ ในระยะก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าที ผลจากการวิจัยพบว่า 1) คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ในแต่ละระดับของบุคคลท่ี

มีคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01       
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2) คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง

สูงกว่าก่อนการทดลอง ในแต่ละระดับของบุคคลท่ีมีคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01  3) คะแนนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จากงาน

ประดิษฐ์หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ในแต่ละระดับของบุคคลท่ีมี

คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01         

4) คะแนนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จากงานประดิษฐ์หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง

สูงกว่าก่อนการทดลอง ในแต่ละระดับของบุคคลท่ีมีคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สรวงสุดา ปานสกุล (2545, บทคัดย่อ) ได้ทําวิจัยเร่ือง การนําเสนอรูปแบบการเรียนรู้

กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์แบบร่วมมือในองค์กรบนอินเทอร์เน็ต มีว ัตถุประสงค์การวิจัย

เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้การเรียนแบบร่วมมือส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะกระบวนการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  2) สร้างรูปแบบการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์แบบ

ร่วมมือในองค์กรบนอินเทอร์เน็ต  3) นําเสนอรูปแบบการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์แบบร่วมมือในองค์กรบนอินเทอร์เน็ต วิธีด ําเนินการวิจัยมี 4 ขั ้นตอน คือ 1) สร้าง

รูปแบบการเรียนรู้2) ตรวจสอบคุณภาพโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ และทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการ

เรียนรู้3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับรูปแบบ

การเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าท่ีชํานาญการด้านการประชาสัมพันธ์ท่ีทํางานในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค จํานวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ๆ ละ 4 คนทดลองเรียนตามรูปแบบท่ี

พัฒนาขึ ้น เป็นระยะเวลา 30 วัน ผลการวิจยัพบว่า 1. การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ พบว่า การ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มี 5 ขั ้นตอนตามลําดับ ได้แก่ 1) การค้นหาความจริง 2) การค้นหาปัญหา 3) 

การค้นหาความคิด 4) การค้นหาคําตอบ 5) การค้นหาคําตอบท่ีเป็นท่ียอมรับ รูปแบบการเรียนรู้มี 3 

ส่วนคือ 1) องค์ประกอบรูปแบบการเรียนรู้ 2) วิธีการเรียนรู้ และ 3) กิจกรรมการเรียนรู้การเรียน

แบบร่วมมือเป็นสภาพการเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็ก โดยอาศัยเทคนิค คิดเด่ียวคิดคู่ รวมกันคิด และ

กรณีศึกษา เพ่ือใช้นําเสนอสถานการณ์และสภาพปัญหาให้ผู ้ เรียนได้แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและ

เหมาะสมท่ีสุดในสภาวการณ์นั ้ น  2. ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะ

กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 กลุ่มตัวอย่างเรียนแบบร่วมมือบนเว็บในสัปดาห์แรกและสัปดาห์ท่ี 5 ในระดับมาก และมีความ

พึงพอใจในระดับมากในเร่ือง กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ เว็บการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา

เชิงสร้างสรรค์และการจัดรูปแบบการเรียนรู้ 3. รูปแบบการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ ้ น ประกอบด้วย           

1) องค์ประกอบรูปแบบการเรียนรู้ 9 องค์ประกอบ ได้แก่ เป้าหมาย ชนิดการเรียนรู้ เน้ือหา บทบาท
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ผู้ เรียน บทบาทผู้อ ํานวยความสะดวก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิธีปฏิสัมพันธ์ ปัจจัย

สนับสนุน และการประเมินผลการเรียนรู้ 2) วิธีการเรียนรู้ ประกอบด้วย ขั ้นตอนการเรียนรู้ ได้แก่

ขั ้นนํา ขั ้นเรียน ขั ้นประเมินผลการเรียนรู้ และขั ้นตอนระบบปฏิบัติการสําหรับผู ้ เรียนและผู ้อ ํานวย

ความสะดวก  3) กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมในห้องเรียน คือการปฐมนิเทศ กิจกรรมการ

เรียนบนเว็บ 5 สัปดาห์ ๆ 5 วัน เพ่ือการเรียนรู้สัปดาห์ละทักษะตามลําดับ ด้วยการคิดเด่ียว คิดคู่ใน

กลุ่ม รวมกันคิด คิดคู่ต่างกลุ่ม รวมกันคิดและการปัจฉิมนิเทศ เพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ 

กรุณา นัคราจารย ์(2548, บทคัดย่อ) ได้ทําวิจัยเร่ือง การนําเสนอรูปแบบกิจกรรมนิตยสาร

อิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั ้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผู ้สอนเก่ียวกับการจัดกิจกรรม

นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาและนําเสนอรูปแบบกิจกรรมนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์เร่ือง

ส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครั ้ งนี้ คือ 1) กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามได้แก่ ครูผู ้สอนจาก

โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการประภาคารปัญญา จํานวน 45 คน 2) กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง ทดลอง

เรียนตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ ้น ได้แก่ นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทัยธานี จํานวน 20 คน ผลการวิจัย พบว่า 1. ความคิดเห็นของ

ครูผู ้สอนต่อองค์ประกอบและขั ้นตอนในการจัดกิจกรรมนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 1) วิธีการจัด

กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย (1) การเตรียมการจัดกิจกรรมครูผู ้สอนควรเตรียมการโดยวางแผน

กําหนดกิจกรรมเป็นขั ้นตอน ตามลําดับ จัดเตรียมสถานท่ีอุปกรณ์ (2) การนําเสนอเน้ือหา ครูผู ้สอน

ควรใช้วิธีการท่ีหลากหลาย (3) ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

และในการทบทวนความรู้เก่าเช่ือมโยงความรู้ใหม่ ส่วนในการสรุปความรู้ ครูผู ้สอน ควรให้

นักเรียนสรุปความรู้ท่ีได้รับในห้องเรียน 2) การจัดทํานิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ครูควรมีกิจกรรมการ

จุดประกายความอยากรู้ผู ้ เรียนให้ผู ้ เรียนได้วางแผนจัดทํานิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ มีการบันทึกข้อมูล

ท่ีนักเรียนรวบรวมได้และนําเสนอข้อมูลทั ้ งด้านเน้ือหาความรู้ข้อค้นพบและสถานการณ์ปัญหาท่ี

เกิดขึน้ ในการประเมินผล ประเมิน 2 ด้านคือ กระบวนการปฏิบัติงาน และผลงานของนักเรียนโดย

ให้ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผล 3) การจัดสภาพการเรียนรู้ ควรให้นักเรียนมีความอิสระใน

การเรียนมีความสนุกสนานเป็นมิตร นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรม แบ่งกลุ่มในการ

เรียนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ซึ่ งกันและกัน และเปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันโดยไม่แยก

นักเรียนกับครู 4) องค์ประกอบของเว็บไซต์แสดงนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ควรมีส่วนการแสดง

เน้ือหา แสดงผลงานนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนของการติดต่อส่ือสาร มีส่วนของการเช่ือมโยง

ไปสู่แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ  5) บทบาทของผู ้สอน เป็นผู ้อ ํานวยความสะดวก ช่วยเหลือ แนะนํา
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วิธีการค้นคว้า แหล่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เป็นผู ้ เรียนร่วมกับนักเรียน 6) ผู้ เรียนมีบทบาทหน้าท่ี

ในปฏิบัติกิจกรรมโครงงานกลุ่มสร้างนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในการปฏิบัติ นักเรียนควรมีทกัษะ

ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและอินเทอร์เน็ต การแสวงหาความรู้ ทํางาน การจดบันทึก 

การแสดงความคิดเห็น การเรียนรู้ด้วยตนเอง  2. รูปแบบท่ีพัฒนาขึ ้นประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ

ย่อยคือ 1) เป้าหมาย/วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2) เน้ือหาการเรียนรู้ 3) เว็บไซต์แสดงนิตยสาร

อิเล็กทรอนิกส์ 4) กิจกรรมนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ 5) การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 6) บทบาทผู้สอน 

7) บทบาทผู้ เรียนและขั ้นตอนของกิจกรรมนิตยสารอิเล็อทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ขั ้นตอน ดังนี้    

1) ขั ้นเตรียมการ 2) ขั ้นจุดประกายความอยากรู้ของนักเรียน 3) ขั ้นตอนการพัฒนานิตยสาร

อิเล็กทรอนิกส์ 4) ขั ้นตอนการนําเสนอผลงาน 5) ขั ้นตอนการประเมินผล  3. ผลการทดลองใช้

รูปแบบกิจกรรมนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาขึ ้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียการแก้ปัญหา

เชิงสร้างสรรค์หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ (2552) ได้ทําวิจัยเร่ือง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและ

ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีว ัตถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ก่อนและหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรกะบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเปรียบเทียบความคิด

สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี

ท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์ โดยในการวิจัยครั ้ งนี้ ได้ใชก้ระบวนการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรคข์องแทรฟฟิงเกอร์ ไอซัคเซน และโดวอล ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั ้นตอน ดังนี้  

1) ขั ้นทําความเข้าใจปัญหา 2) ขั ้นสร้างแนวคิดท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 3) ขั ้นเตรียมการเพ่ือ

นําไปสู่การปฏิบัติ 4) ขั ้นวางแผนแล้วปฏิบัติตามแนวคิด ผลการวิจัยสรุป พบว่า 1) นักเรียน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นักเรียน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ท่ีเรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ค่อยๆ เปล่ียนแปลงและดีขึ ้น 

ฐาปนี  สีเฉลียว (2553) ได้ทําวิจัยเร่ือง การนําเสนอรูปแบบการออกแบบและพัฒนาการ

เรียนการสอนตามหลักการการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการ
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คิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต มีว ัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง 

ศึกษาผลการใช้ และนําเสนอรูปแบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขา

วิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต ผลการวิจัยทําให้ได้รูปแบบการออกแบบและพัฒนาการ

เรียนการสอนฯ ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เน้ือหาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ เน้ือ

เน้ือหาวิชาการสังเคราะห์และการออกแบบ 2) วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมเพื่อพัฒนา

ทักษะการคิดสร้างสรรค์ จํานวน 11 ข้อ 3) กลยุทธ์การเรียนการสอนท่ีออกแบบตามหลักการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ 4) บทบาทของ

อาจารยผ์ู ้สอนและนิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ตามกลยุทธ์ 5) กิจกรรมการเรียนการสอน

และเคร่ืองมือเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การใช้กรณีตัวอย่าง การใช้ค ําถาม การคิด

ประดิษฐ์ การเขียนแผนผังทางปัญญา การระดมสมอง และเคร่ืองมือเว็บสําหรับจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนบนเว็บ ได้แก่ ห้องสนทนา ประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ ข้อความสําเร็จรูปทันที 

ประชุมทางไกลบนเว็บ จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ กระดานข่าว บล็อก ประกาศเฉพาะกลุ่ม วิกี เฟสบุ๊ค 

6) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ประมาณ 6-8 สัปดาห์ 

หรือ 10-15 คาบการเรียนใน 1 ภาคการศึกษา 7) ส่ือการเรียนการสอนในห้องเรียนและบนเว็บ และ

ทรัพยากรการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ ได้แก่ เอกสาร หนังสือและตําราประกอบการเรียน

ท่ีส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง สไลด์ประกอบการบรรยาย ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เน้นการ

นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ 

แบบฝึกหัด เน้นการถามตอบเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหานั ้นและฝึกปฏิบัติ 8) สภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ทางกายภาพ จิตภาพและสังคมภาพ 9) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินทักษะการคิดสร้างสรรค์ 

ได้แก่ แบบทดสอบทักษะการคิดสร้างสรรค์ แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ และจากการนํา

รูปแบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนฯไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีคะแนนความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีคะแนนความสามารถในการออกแบบผลงานสร้างสรรค์หลังเรียนโดย

รวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
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นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ ์(2553, บทคัดย่อ) ได้ทําวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์ผลของกระบวนการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการทํางานกลุ่ม 

และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น: การทดลองแบบอนุกรมเวลา มี

ว ัตถุประสงคเ์พ่ือออกแบบกิจกรรมท่ีใช้ในแต่ละขั ้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการทํางานกลุ่มและการเห็นคุณค่า

ในตนเอง ระหว่างนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแบบใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และ

นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา เชิงสร้างสรรค์ 

ทักษะการทํางานกลุ่มและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง และศึกษา

ความคงทนของผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการทํางานกลุ่ม

และการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ผลการวิจัยสรุป พบว่า  

1) กิจกรรมท่ีใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การใช้คลิปวิดีโอ 

กระบวนการวิเคราะห์ SWOT วิธีการคิดแบบใยแมงมุม การระดมสมองโดยการเขียน การระดมสมอง

โดยการใช้การ์ด และกระบวนการการวิเคราะห์ RACI chat  2) ผลการเปรียบเทียบหลังการทดลอง

ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า กลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์สูงว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนทักษะการ

ทํางานกลุ่มและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนทั ้ง  2  กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ0.05  3) กลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการทํางานกลุ่ม 

และการเห็นคุณค่าในตนเองของหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มควบคุมมีทักษะการทํางานกลุ่มและการเห็นคุณค่าในตนเอง       

หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05               

4) ผลการศึกษาความคงทนของผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ  

กลุ่มทดลองพบว่าไม่มีความคงทน ส่วนทักษะการทํางานกลุ่มและการเห็นคุณค่าในตนเองของทั ้ ง

สองกลุ่มมีความคงทน 

กัญญารัตน์  โคจร (2554) ได้ทําวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหา

อยา่งสร้างสรรค์ เร่ืองสารและสมบัติของสาร สําหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีว ัตถุประสงค์

เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการ
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นํารูปแบบการเรียนรู้แบบ CPS ไปใช้โดยพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ ์ ทางการเรียน และทักษะการคิด

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้นํารูปแบบการเรียนรู้แบบ CPS ซึ่ง

ประกอบด้วย 5 ขั ้นตอน ได้แก่ ขั ้นกระตุ้นความสนใจ ขั ้นสํารวจตรวจสอบทําความเข้าใจปัญหา  

ขั ้นสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา ขั ้นวางแผนและดําเนินการแก้ปัญหา และขั ้นตรวจสอบ ยอมรับ 

และขยายองค์ความรู้ ไปทดลองสอนนักเรียน  พบว่าเม่ือนําคุณลักษณะสําคัญ 5 ประการของการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาผสมผสาน บูรณาการกับหลักการคิดแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์มาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ CPS นั ้น ทําให้ได้รูปแบบการ

เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ สามารถนําไปใช้ในห้องเรียนได้จริง ทั ้งนี้ เน่ืองจากเป็น

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ เน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน ให้

นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ แสวงหาความรู้ และเช่ือมโยงองค์ความรู้เดิม 

ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมี

เหตุผล รวมทั ้งได้ฝึกกระบวนการทํางานจากกิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนได้กล้า

แสดงออก กล้าคิดกล้าทํา ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเปิดโอกาสและกระตุ้นให้นักเรียน

ได้มีโอกาสนําเสนอผลงานของตนเอง และนอกจากนี้ ย ังเป็นการจัดการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีเป็น

กัลยาณมิตร เน้นส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีความใกล้ชิด สนิทสนม สามารถปรึกษาได้ในทุกเร่ือง 

 

งานวิจัยต่างประเทศ 

พาร์น (Parnes, 1959 : บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการระดมความคิดในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ของอาสาสมัครการฝึกอบรม พบว่า การระดมสมองเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ขยายผลผลิตทางความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี และจะมีประสิทธิภาพมากขึ ้นถ้ามีการฝึกฝนการใช้งาน 

พาร์น (Parnes, 1961 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากความพยายามในการใช้

ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยให้ผู ้ ฝึกอบรมใช้เวลา 5 นาทีในการคิดแก้ปัญหา พบว่า 

ในช่วงคร่ึงเวลาแรกผู ้ ฝึกอบรมจะมีความคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดีกว่า และจากการทําการ

ทดลองซํ ้ าในแบบเดียวกัน พบว่า ผู้ ฝึกอบรมมีความคิดในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีดีมากขึ ้น

ในครั ้ งสุดท้าย 
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พาร์น (Parnes, 1976 อ้างถึงใน พัชรา  พุ่มพชาติ, 2552: 87) ได้ทดลองใช้วิธีการระดม

สมองในการหาวิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษา โดยวิธีการทดลอง

เปรียบเทียบกลุ่มท่ีหนึ่งใช้วิธีระดมสมอง โดยให้ทุกคนเสนอวิธีการแก้ปัญหามากท่ีสุดเท่าท่ีคิดได้

โดยไม่ต้องคํานึงถึงว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด กลุ่มท่ีสองให้เสนอวิธีแก้ปัญหาท่ีคิดว่าเป็นวิธีท่ี

ดีท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า ภายในระยะเวลาเท่ากันกลุ่มท่ีหนึ่ งมีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มท่ีสอง 

แอลลิสัน (Ellison, 1995 อ้างถึงใน พัชรา  พุ่มพชาติ, 2552: 87) ได้ศึกษาความสามารถใน

การคิดสร้างสรรค์และเจตคติต่อการเรียนการสอนแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน

ระดับอุดมศึกษา โดยทําการศึกษากับนักศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีได้เรียนรู้การ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ ้ น โดยพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ด้านการคิด

คล่องแคล่วสูงท่ีสุด ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์

Halka Balackova (n.d.,บทคัดย่อ)  ได้เขียนบทความเร่ือง “Brainstorming : a creative 

problem solving  method” โดยกล่าวว่า การระดมสมอง เป็นเคร่ืองมือสําหรับการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ โดยการกําเนิดของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้จากคนเพียงคนเดียว

หรือภายในเวลาไม่นาน แต่ในทางธุรกิจความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงจ ําเป็นท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ การ

ระดมสมอง การเขียน และแผนผังความคิดเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดี เป็นส่ิงท่ีสามารถช่วยให้มนุษย์มี

ความคิดสร้างสรรค์ขึ ้ นได้ง่ายและรวดเร็ว มันไม่ใช่เพียงแค่ขั ้นตอนท่ีทําให้เกิดความคิดใหม่ ๆ 

เท่านั ้น แต่ย ังช่วยให้เกิดบรรยากาศของความคิดสร้างสรรค์ด้วย 

 

สรุป 

 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย เร่ือง การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา สําหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยได้

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องเป็นพื้นฐานสําหรับการดําเนินการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา การสอนวิชาสุขศึกษา การจัดการเรียนรู้ด้วย

รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จาก

การศึกษาข้อมูลผู ้วิจัยมีความเห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถช่วย

พัฒนาผลการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา และกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในวิชาสุขศึกษา เร่ือง 

อาหารกับสุขภาพ ของนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได ้
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ 

รายวิชาสุขศึกษา สําหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) แบบ One Group Pretest-Posttest Design มีว ัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ 

เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียน  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย           

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์เพ่ือศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ 

รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์และเพ่ือศึกษา

ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่ม

ประชากรเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557  ของโรงเรียนวดัราชบพิธ 

โดยผู ้วิจัยได้ก ําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยไว ้ 2 ประการ คือ การดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 

การดําเนินการวิจัย 

 เพ่ือให้การวิจัยดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผู้วิจัยจึงก ําหนดรายละเอียดในการดําเนินการ

วิจัยไว ้    3 ขั ้นตอน ดังนี้ 

 ขั ้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ศึกษาเอกสาร ตํารา ข้อมูล ปัญหา วรรณกรรม 

รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง การสร้างเคร่ืองมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา เร่ือง อาหารกับสุขภาพ  แบบประเมิน

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์และการเสนอขอความเห็นโครงการวิจัยจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ขั ้นตอนท่ี 2 การดําเนินการตามโครงการวิจัย เป็นขั ้นตอนท่ีผู ้วิจัยใช้เคร่ืองมือท่ีพัฒนาขึ ้นใน

ขั ้นตอนท่ี  1 ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นํามาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติ และแปลผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
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ขั ้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั ้นตอนของการจัดทําร่างรายงานผลการวิจัยเพ่ือ

เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพ่ือให้การวิจัยครั ้ งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก ําหนดรายละเอียด

เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่ งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาในการทดลอง 

เน้ือหาท่ีใช้ในการทดลอง ตัวแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั ้ งนี้  คือ นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดราชบพิธ 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 8 ห้องเรียน จํานวนทั ้งสิ้น 312 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1  ของโรงเรียนวัดราชบพิธ ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2557  จํานวน 35 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

 ระยะเวลาในการทดลอง จํานวน 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้จ ํานวน 2 แผน ในแต่ละแผนใช้เวลา 4 คาบเรียน ดําเนินการทดลองใน

ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557 

เน้ือหาท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระท่ี 4   

การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค มาตรฐาน พ4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะใน

การเสริมสร้างสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

1 หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เร่ือง ได้แก่  

- เร่ืองท่ี 1 อาหารกับวัยขจัดโรคภัยใกล้ตัว ประกอบด้วย 2 ตัวชี้ ว ัด ได้แก่ พ4.1 ม.3/1 

กําหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความประหย ัดและคุณค่าทางโภชนาการ 

และ พ4.1 ม.3/2 เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 

- เร่ืองท่ี 2 วางแผนดีไม่มีโรค ประกอบด้วย 2 ตัวชี้ ว ัด ได้แก่ พ4.1 ม.3/3 รวบรวม

ข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน  และ พ4.1 ม.3/4 วางแผนและจัดเวลาใน 

การออกกําลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
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ตัวแปรท่ีศึกษา แบ่งออกเป็น 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 

   1. ผลการเรียนรู้เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา  

2. กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา  

   3. ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยในครั ้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด ําเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองขั ้นพื้นฐาน (Pre- Experimental Design)  แบบหนึ่ งกลุ่ม

สอบก่อนสอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design)  (มาเรียม  นิลพันธุ์ , 2555 : 144) ดงันี ้
   

    T1  X  T2 

 

 กําหนดให้   T1  คือ  การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

   X   คือ  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

   T2  คือ  การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั ้ งนี้ ผู ้วิจัยได้ก ําหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ครั ้ งนี้  ได้แก่ 

1.  แผนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา 

จํานวน 2 แผน แผนละ 4 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที  

 2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา สาระท่ี 4 เร่ือง อาหารกับสุขภาพ จํานวน 

20 ข้อ ใช้ว ัดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

3.  แบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ใช้ว ัดทักษะกระบวนการของ

นักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ 
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4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์จํานวน 1 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้สอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้ 

  

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยดําเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.  แผนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ มีวิธีการสร้าง ดังนี ้

  1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1.2  ศึกษาเอกสาร หนังสือ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค ์

  1.3  วิเคราะห์ เลือกและกําหนดเน้ือหา เพ่ือนํามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้     

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางท่ี 4   หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วย เร่ือง ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา (คาบ) 

หน่วยท่ี 3  

อาหารกับ

สุขภาพ 

เร่ืองท่ี 1  

อาหารกับ

วัยขจัด

โรคภัย

ใกล้ตัว 

พ4.1 ม.3/1 กําหนด

รายการอาหารท่ี

เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ 

โดยคํานึงถึงความ

ประหย ัดและคุณค่า

ทางโภชนาการ 

 

 

พ4.1 ม.3/2 เสนอ

แนวทางป้องกันโรค

ท่ีเป็นสาเหตุสําคัญ

ของการเจ็บป่วยและ

การตายของคนไทย 

 

- กําหนดรายการอาหารท่ี

เหมาะสมกับวัยต่าง  ๆได้แก่ 

วัยทารก วัยเด็ก (วัยก่อนวัย

เรียน) วัยรุ่น วัยผู ้ ใหญ่ วัย

สูงอายุ โดยคํานึงถึงความ

ประหย ัดและคุณค่าทาง

โภชนาการ 

 

- โรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญของ

การเจ็บป่วยและการตายของ

คนไทย  

4 

เร่ืองท่ี 2  

วางแผนดี

ไม่มีโรค 

4.1 ม.3/3 รวบรวม

ข้อมูลและเสนอแนว

ทางแก้ไขปัญหา

สุขภาพในชุมชน   

 

พ4.1 ม.3/4 วางแผน

และจัดเวลาในการ

ออกกําลังกาย การพักผ่อน 

และการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย 

 

- ปัญหาสุขภาพในชุมชน และ

แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ในชุมชน 

 

 

- การวางแผนและจัดเวลาใน

การออกกําลังกาย การพักผ่อน 

และการสร้างเสริมสมรรถภาพ

ทางกาย 

4 
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1.4  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์จํานวน 2 แผน 

       1.5  นําแผนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ให้ข้อเสนอแนะ 

  1.6  เสนอแผนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ต่อผู ้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน

ท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการสอนสุขศึกษา ด้านเทคนิควิธีการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงด้านเน้ือหา และนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Objective Congruenece : IOC) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 

  +1 เม่ือแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

  0   เม่ือไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

  -1  เม่ือแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 

จากสูตร  IOC  = 
∑

 
 

เม่ือ  IOC   หมายถึง  ค่าเฉล่ียผลประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของแผนการ

จัดการเรียนรู้ 
 ∑  หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู ้ เช่ียวชาญ 
 N หมายถึง  จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 
  

1.7  นําแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู ้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องตามเน้ือหาแล้ว นํามาปรับปรุงแก้ไข ส่ิงท่ีต้องปรับปรุงคือ 

1. เพิ่มเติมผลผลิตท่ีได้จาการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

แต่ละขั ้นตอน ลงในหัวข้อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

2. เพิ่มเติมกิจกรรมการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ โดยการสัมภาษณ์

ผู ้ ป่วยท่ีเป็นโรคนั ้น หรือผู ้ ท่ีมีบทบาทในชุมชน 

1.8  นําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู ้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงด้านเน้ือหา ซึ่งได้ค่าตั ้งแต่ 0.67-1.00 
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1.9 นําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั ้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 เป็นนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและจํานวนนักเรียนใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 1 แผน 
 1.10  นําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีนําไปทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไข 

 1.11 นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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สามารถสรุปขั ้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ได้ดังแผนภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2 ขั ้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 และหลักสูตรสถานศึกษา     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

วิเคราะห์ เลือกและกําหนดเน้ือหา เพ่ือนํามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู ้ เช่ียวชาญ3 คน             

ให้ข้อเสนอแนะ แล้วนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง   

(Index of Objective Congruenece : IOC) 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

ผู ้ เช่ียวชาญ และนําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั ้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3     

นําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีนําไปทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไข 

นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่า 

ศึกษาเอกสาร หนังสือ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรูการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
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2.  การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา  

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา เป็น

แบบทดสอบปรนัย มีตัวเลือก 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ กําหนดการให้คะแนนโดยตอบถูกได้ 1 คะแนน 

ตอบผิดได้ 0 คะแนน จํานวน 1 ฉบับ เพ่ือว ัดความรู้ความเข้าใจเร่ืองอาหารและสุขภาพ โดยให้

นักเรียนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง อาหารกับวัยขจัดโรคภัยใกล้ตัว 

และทดสอบอีกครั ้ งหลังการจัดการเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง วางแผนดีไม่มีโรค มีขั ้นตอน

การสร้าง ดังนี ้

  2.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา ผลการเรียนรู้ตามตัวชี้ว ัดกลุ่มสาระการเรียนรู้    

สุขศึกษาและพลศึกษา ชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาระท่ี 4 และศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

วิธีการเขียนและการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 

 2.2 ดําเนินการวิเคราะห์เน้ือหา สาระและผลการเรียนรู้ตามตัวชี้ว ัดให้ครบทุกเน้ือหา

ในการจัดกิจกรรมทางการเรียน เร่ือง อาหารกับสุขภาพ ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3             

ได้ดังตาราง 
 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงการวิเคราะห์แบบทดสอบ 

ตัวช้ีวัด ความรู้  

ความจํา 

ความ

เข้าใจ 

การ

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวม 

กําหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสม

กับว ัยต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความ

ประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ 

1 1 1 1 2 6 

เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็น

สาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยและ

การตายของคนไทย 

1 2 - 3 - 6 

รวบรวมข้อมูลและเสนอแนว

ทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน   
- 1 - 2 - 3 

วางแผนและจัดเวลาในการออก

กําล ังกาย การพักผ่อน และการ

สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

- - 3 2 - 5 

รวม 2 4 4 8 2 20 
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2.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา 

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ  

2.4 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เสนอต่อผู ้ เช่ียวชาญทั ้ง 3 คน เพ่ือตรวจสอบหา

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of Objective Congruenece : IOC) โดยเลือก

ข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั ้งแต่ 0.67-1.00 

2.5  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู ้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องตามเน้ือหาแล้ว นํามาปรับปรุงแก้ไข ส่ิงท่ีต้องปรับปรุงคือ ปรับตัวเลือกใน

บางข้อให้มีความชัดเจนมากขึ ้น 

 2.6  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

ผู ้ เช่ียวชาญไปทดลองใช้ (tryout) กับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 ของโรงเรียน จํานวน 35 คน ซึ่ง

เป็นนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั ้ งนี้  และได้รับการเรียนรู้เน้ือหาในสาระท่ี 4 มาก่อนแล้ว 

ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ ํานาจจําแนก (r)  

 โดยข้อสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.28-0.51 ซึ่งข้อสอบท่ีใช้ได้ต้องมีค่าความ

ยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 (มาเรียม  นิลพันธุ,์ 2547: 188) 

 ข้อสอบมีค่าอ ํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.53 และนําแบบทดสอบมาหาค่าความ

เช่ือมั ่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR 20)  

 ค่าความเช่ือมั ่นท่ีได้เท่ากับ 0.67 ซึ่งเป็นค่าความเช่ือมั ่นปานกลาง 

 2.7 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ไปใช้ในการวิจัย 
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สามารถสรุปขั ้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา เร่ือง อาหารกับสุขภาพ 

ได้ดังแผนภาพท่ี 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี 3  การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา ผลการเรียนรู้ตามตัวชี้ว ัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สาระท่ี 4 และศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการเขียนและ

การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 

ดําเนินการวิเคราะห์เน้ือหา สาระและผลการเรียนรู้ตามตัวชี้ว ัดให้ครบทุกเน้ือหาในการจั

กิจกรรมทางการเรียน เร่ือง อาหารกับสุขภาพ ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี3 

สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา เร่ือง อาหารกับสุขภาพ จํานวน 40 ข้อ 

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เสนอต่อผู ้ เช่ียวชาญทั ้ง3 คน เพ่ือตรวจสอบหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องของแบบทดสอบ 

เลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.28-0.51 ค่าอ ํานาจจําแนก0.20-0.53            

จํานวน 20 ข้อ เพ่ือนําไปใช้ในการวิจัย

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เร่ืองอาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ไปใช้ในการวิจัย

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ไปทดลองใช(้tryout) กับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที4/1         

ของโรงเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้เน้ือหาในสาระท่ี 4 มาก่อนแล้ว เพ่ือหาค่าความยากง่าย               

ค่าอ ํานาจจําแนก และค่าความเช่ือมั ่นของแบบทดสอบ
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3.  การสร้างแบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

 แบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ใช้ว ัดทักษะกระบวนการของ

นักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย

กําหนดค่าระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

5  คะแนน  หมายถึง มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4  คะแนน  หมายถึง มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก 

3  คะแนน หมายถึง มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง 

2  คะแนน หมายถึง มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับน้อย            

1  คะแนน หมายถึง มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด    

โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ีย (มาเรียม  นิลพันธุ์ 2555: 196) 

ซึ่งมีค่าเฉล่ีย ดังนี ้

     ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00  มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

     ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49  มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก 

            ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49 มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง 

     ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49 มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับน้อย 

           ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49 มีกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  

มีขั ้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

3.1  ศึกษาเอกสารและตําราท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบประเมินกระบวนการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

 3.2  กําหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์

 3.3  สร้างแบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 3.4  นําแบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ท่ีผู ้วิจัยสร้างขึ ้น เสนอ

ต่อผู ้ เช่ียวชาญทั ้ง 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และประเมินค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (Index of Objective Congruenece : IOC) โดยรายการประเมินมีค่าดัชนีความสอดคล้อง

ตั ้งแต่ 0.67-1.00 
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 3.4  นําแบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ไปใช้ในการวิจัย  

 
สามารถสรุปขั ้นตอนการสร้างแบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ได้ดังแผนภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 4  การสร้างแบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

  

ศึกษาเอกสารและตําราท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

สร้างแบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

นําแบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ท่ีผู ้ วิจัยสร้างขึ ้นเสนอต่อผู ้ เช่ียวชาญ       

ทั ้ง 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง  

นําแบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ไปใช้ในการวิจั

ก ําหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค 
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4. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ ใช้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 1 ฉบับ แบ่งหัวข้อในการสอบถามความคิดเห็นเป็น 

3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ และประโยชน์จากการ

เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนดค่าระดับความคิดเห็นเป็น 5 

ระดับ ดังนี ้

 5  คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด  

 4  คะแนน  หมายถึง    เห็นด้วยมาก   

3  คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  

2  คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยน้อย   

1  คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  

โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ีย (มาเรียม  นิลพันธุ์ 

2555: 196) ซึ่งมีค่าเฉล่ีย ดังนี ้

     ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.50-5.00 เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 

     ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.50-4.49 เห็นด้วยในระดับมาก 

            ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.50-3.49 เห็นด้วยในระดับปานกลาง 

     ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1.50-2.49 เห็นด้วยในระดับน้อย 

     ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1.00-1.49 เห็นด้วยในระดับน้อยท่ีสุด 
                

มีขั ้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

 4.1  ศึกษารูปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 4.2  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 4.3  เสนอข้อคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้การ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคต่์ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู ้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความสอดคล้องของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ โดยรายการประเมินมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั ้งแต่ 

0.67-1.00 
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 4.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรคไ์ปทดลองใช้ในการวิจัย  
 

สามารถสรุปขั ้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นได้ดังแผนภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 5  การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

  

ศึกษารูปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ 

แบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

เสนอข้อคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรคต่์ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู ้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ

สอดคล้องของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

ไปทดลองใช้
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

  1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ โดยใช้ค่าเฉล่ีย (X) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความรู้รายวิชาสุขศึกษา เร่ือง อาหารกับสุขภาพ ก่อน

และหลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์โดยใช้การทดสอบค่า  t-test แบบ 

dependente 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้

ค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

  3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ตารางท่ี 6 สรุปวิธีด ําเนินการวิจัย 

วัตถุประสงค ์ วิธีการ กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือ / 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือเปรียบเทียบผลการ

เรียนรู้ เร่ือง อาหารกับ

สุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา 

ของนักเรียนชั ้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อน

และหลังการจัดการ

เรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค ์ 

ทดสอบความรู้ เร่ือง 

อาหารกับสุขภาพ 

รายวิชาสุขศึกษา ก่อน

และหลังการจัดการ

เรียนรู้การเรียนรู้การ

แกปั้ญหาอย่าง

สร้างสรรค ์

 

นักเรียนระดับชั ้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 

ของโรงเรียนวัดราช

บพิธ  ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2557

จํานวน 35 คน 

- แบบทดสอบวัดผล

การเรียนรู้  

- ใช้ค่าเฉล่ีย (X) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และการทดสอบ

ค่า t-test แบบ 

dependente 

เพ่ือศึกษากระบวนการ

แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ เร่ือง อาหาร

กับสุขภาพรายวิชาสุข

ศึกษา ของนักเรียนชั ้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วย

การจัดการเรียนรู้การ

แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์

ประเมินกระบวนการ

แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ หลังการ

จัดการเรียนรู้ในชั ้น

เรียน 

นักเรียนระดับชั ้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 

ของโรงเรียนวัดราช

บพิธ  ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2557

จํานวน 35 คน 

- แบบประเมิน

กระบวนการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์  

- ใช้ค่าเฉล่ีย (X) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  

เพ่ือศึกษาความคิดเห็น

ของนักเรียนชั ้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อ

การจัดการเรียนรู้การ

แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์

สอบถามความคิดเห็น

ของนักเรียนท่ีมีต่อการ

จัดการเรียนรู้การ

แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์หลังการ

จัดการเรียนรู้ 

นักเรียนระดับชั ้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 

ของโรงเรียนวัดราช

บพิธ  ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2557

จํานวน 35 คน 

- แบบสอบถามความ

คิดเห็น  

- ใช้ค่าเฉล่ีย (X) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

 

 

 



 
 
 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา 

สําหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยได้ด ําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั ้นตอนดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองอาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียน

ชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 2. ผลการศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เร่ืองอาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา 

ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้              

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด ําเนินการศึกษาทดลองตามรูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest 

Design ข้อมูลท่ีได้สามารถแสดงค่าสถิติ โดยจําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา ดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  เร่ืองอาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 ผู้วิจัยได้นําคะแนนผลการเรียนรู้เร่ืองอาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั ้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึง่ทําการทดลอง

ด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เร่ืองอาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา โดยทําการทดสอบก่อน

และหลังการจัดการเรียนรู้ แล้วนําคะแนนมาคํานวณเพื่อเปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบค่า t-test 

แบบ dependent ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏในตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองอาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั ้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม  S.D. t-test Sig. 

ก่อนเรียน 35 20 11.31 2.68 

-7.314 .000 หลังเรียน 35 20 14.37 2.21 

 

 จากตารางท่ี 7 โดยภาพรวม พบว่า คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เร่ือง

อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่า

ก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (X=14.37, S.D.=2.21) ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานการวิจัยท่ีก ําหนดไว้  

 

ตอนที่ 2  ผลการศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ืองอาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ืองอาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา 

ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ผู้วิจัยได้นําคะแนน 

ซึ่งทําการทดลองด้วยแบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยทําการประเมินหลังการจัดการเรียนรู้

แล้วนําคะแนนมาคํานวณค่าเฉล่ีย (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏในตาราง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์เร่ืองอาหารกับสุขภาพ 

รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  S.D. ระดับ ลําดับท่ี 

ขั ้นท่ี 1 ค้นหาความจริง 3.91 0.70 มาก 3 

ขั ้นท่ี 2 ค้นหาความคิด 3.94 0.73 มาก 2 

ขั ้นท่ี 3 ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา 4.03 0.75 มาก 1 

รวม 3.96 0.48 มาก  
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จากตารางท่ี 8 พบว่า นักเรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(X=3.96, S.D.=0.48) เม่ือพิจารณาตามขั ้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่า 

นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากทุกขั ้นตอน โดย ขั ้นท่ี 3 ค้นหา

แนวทางแกปั้ญหา มีคะแนนมากท่ีสุด (X=4.03, S.D.=0.75) รองลงมา คือ ขั ้นท่ี 2 ค้นหาความคิด 

(X=3.94, S.D.=0.73)  และ ขั ้นท่ี 1 ค้นหาความจริง มีคะแนนน้อยท่ีสุด (X=3.91, S.D.=0.70) ซึ่งมี

รายละเอียดในแต่ละขั ้น ดังนี้ 

ขั ้นท่ี 3 ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา นักเรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก 

ซึ่งประกอบด้วย 1) แนวทางการแก้ปัญหาท่ีกลุ่มของนักเรียนเลือกสามารถใช้แก้ปัญหาได้จริง       

2) มีการพิจารณาข้อดี-ข้อเสียของแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเลือกอย่างรอบคอบ 3) มีการวางแผนการ

นําแนวทางการแก้ปัญหาไปใช ้และ 4) นําแนวทางการแก้ปัญหาไปใช้อย่างเป็นระบบ 

ขั ้นท่ี 2 ค้นหาความคิด นักเรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก 

ซึ่งประกอบด้วย 1) มีการสืบค้นวิธีการแก้ปัญหาจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 2) มีความมุ่งมั ่น 

กระตือรือร้นในการคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 3) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู ้ อ่ืน 

และแลกเปล่ียนความคิดกันอย่างสมเหตุสมผล 4) ตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา 

และ 5) แนวทางการแก้ปัญหาย ังไม่เคยมีใครทํามาก่อน 

ขั ้นท่ี 1 ค้นหาความจริง นักเรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก 

ซึ่งประกอบด้วย 1) มีการระดมความคิดหาสาเหตุของปัญหา 2) มีความเข้าใจปัญหา สามารถ

คาดคะเนปัญหาล่วงหน้าได้ 3) มีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายก่อนตัดสินใจเลือก

ปัญหาท่ีแท้จริง และ 4) ระบุปัญหาท่ีต้องแก้ไขได้ชัดเจน สมเหตุสมผล 

 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้           

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั ้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้            

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้นําคะแนนจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมา

คํานวณค่าเฉล่ีย (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏในตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคิดเห็นของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อ    

การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  S.D. 

ระดับความ

คิดเห็น ลําดับท่ี 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

1.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้

นักเรียนค้นคว้าโดยใช้กระบวนการคิดและจินตนาการ

จากสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 4.14 0.55 เห็นด้วยมาก 5 

2.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้

นักเรียนได้สืบค้นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 4.20 0.72 เห็นด้วยมาก 3 

3.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้

นักเรียนสามารถระบุปัญหาได้ชัดเจนจากกระบวนการ

คิดและพิจารณาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจากแหล่งต่าง  ๆ 3.97 0.79 เห็นด้วยมาก 6 

4.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้

นักเรียนได้ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 4.26 0.78 เห็นด้วยมาก 1 

5. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้

ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีแปลกใหม่และสร้างสรรค ์ 4.17 0.89 เห็นด้วยมาก 4 

6. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้

นักเรียนไม่รีบร้อนในการตัดสินใจก่อนได้ข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องเพียงพอในการพิจารณา 3.91 0.82 เห็นด้วยมาก 7 

7.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้

นักเรียนพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวคิดการแก้ปัญหาท่ีดี 

และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 4.23 0.81 เห็นด้วยมาก 2 

รวมด้านกิจกรรมการเรียนรู ้ 4.13 0.51 เห็นด้วยมาก 3 

ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้

8.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เปิด

โอกาสให้นักเรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 4.20 0.83 เห็นด้วยมาก 3 

9.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กระตุ้นให้

นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 4.00 0.77 เห็นด้วยมาก 6 

10. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กระตุ้น

ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง 3.83 0.89 เห็นด้วยมาก 7 
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ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคิดเห็นของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี3 ท่ีมีต่อ    การ

จัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์(ต่อ) 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  S.D. 

ระดับความ

คิดเห็น ลําดับท่ี 

11.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กระตุ้น

ให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการในการหาวิธีการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์ 4.37 0.69 เห็นด้วยมาก 1 

12. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคช่์วย

ให้นักเรียนมีเหตุผล ร่วมมือกับเพ่ือน  ๆจนประสบผลสําเร็จ 4.03 0.89 เห็นด้วยมาก 5 

13. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ช่วย

ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือน  ๆ 4.29 0.83 เห็นด้วยมาก 2 

14.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้

นักเรียนฝึกการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และเปิด

ใจยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน 4.17 0.71 เห็นด้วยมาก 4 

รวมด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้ 4.13 0.47 เห็นด้วยมาก 2 

ด้านประโยชน์จากการจัดการเรียนรู ้

15.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมให้

นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 4.20 0.83 เห็นด้วยมาก 3 

16.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมให้

นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา 4.23 0.77 เห็นด้วยมาก 1 

17. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ช่วย

ให้นักเรียนเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหาอย่างเป็น

ลําดับขั ้นตอน 4.20 0.68 เห็นด้วยมาก 2 

18.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทําให้

นักเรียนมองเห็นโครงสร้างของความรู้และสามารถจดจําได้นาน 3.94 0.80 เห็นด้วยมาก 5 

19. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ช่วย

ให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจําว ัน 4.17 0.86 เห็นด้วยมาก 4 

รวมด้านประโยชน์จากการจัดการเรียนรู ้ 4.15 0.52 เห็นด้วยมาก 1 

รวมความคิดเห็นทุกด้าน 4.13 0.41 เห็นด้วยมาก 
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 จากตารางท่ี 9 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X=4.13, S.D.=0.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยนักเรียนเห็นด้วยในด้านประโยชน์จากการ

จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากเป็นลําดับท่ีหนึ่ง (X=4.15, S.D.=0.52) รองลงมา ได้แก่ ด้านบรรยากาศ

ในการจัดการเรียนรู้ (X=4.13, S.D.=0.47) และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (X=4.13, S.D.=0.51) 

ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ด้านประโยชน์จากการจัดการเรียนรู้  นักเรียนเห็นด้วยอยู่ในระดับมากในทุกประเด็น โดยเห็นด้วยมาก

ในประเด็นเร่ืองการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิด

สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา (X=4.23, S.D.=0.77) เป็นอันดับหนึ่ ง รองลงมา ได้แก่  การจัดการเรียนรู้

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ช่วยให้นักเรียนเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเน้ือหาอย่างเป็นลําดับขั ้นตอน 

(X=4.20, S.D.=0.68) การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีใน

การสืบค้นข้อมูล (X=4.20, S.D.=0.83) การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคช่์วยใหน้ักเรียน

สามารถนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําว ัน (X=4.17, S.D.=0.86) และการจัดการเรียนรู้  

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทําให้นักเรียนมองเห็นโครงสร้างของความรู้และสามารถจดจําได้นาน 

(X=3.94, S.D.=0.80) ตามลําดับ 

ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนเห็นอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยเห็นด้วยมาก

ในประเด็นเร่ืองการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กระตุ ้นให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการในการหา

วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์(X=4.37, S.D.=0.69) เป็นอันดับหนึ่ ง รองลงมา ได้แก่ การจัดการเรียนรู้

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือน ๆ (X=4.29, S.D.=0.83)      

การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักเรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 

(X=4.20, S.D.=0.83) และ การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้นักเรียนฝึกการแสดง

ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน (X=4.17, S.D.=0.71) 

ตามลําดับ และนักเรียนเห็นด้วยมากในประเด็นเร่ืองการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

กระตุ ้นให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง (X=3.83, S.D.=0.89) อยู่ในอันดับสุดท้าย 
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ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนเห็นอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยเห็นด้วยมากในประเด็นเร่ือง

การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้ค ้นหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 

(X=4.26, S.D.=0.78) เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา ได้แก่ การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ให้นักเรียนพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวคิดการแก้ปัญหาท่ีดีและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม (X=4.23, 

S.D.=0.81) และ การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้สืบค้นและแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง (X=4.20, S.D.=0.72) ตามลําดับ และนักเรียนเห็นด้วยมากในประเด็นเร่ืองการ

จัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้นักเรียนไม่รีบร้อนในการตัดสินใจก่อนได้ข ้อมูลท่ี

เก่ียวข้องเพียงพอในการพิจารณา (X=3.91, S.D.=0.82) อยู่ในอันดับสุดท้าย 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ 

รายวิชาสุขศึกษา สําหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) แบบ One Group Pretest-Posttest Design มีว ัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) เปรียบเทียบผลการ

เรียนรู้ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการ

จัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ 2)  ศึกษากระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ือง 

อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้การ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการ

จัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1  

ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557  ของโรงเรียนวัดราชบพิธ จํานวน 35 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ 1)  แผนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา 

จํานวน 2 แผน แผนละ 4 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที  รวมใช้เวลาในการวิจัย 8 คาบเรียน          

2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา สาระท่ี 4 เร่ือง อาหารกับสุขภาพ จํานวน 20 ข้อ 

ใช้ว ัดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 3) แบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ใช้ว ัด

ทักษะกระบวนการของนักเรียนในขณะจัดการเรียนรู้ และ 4)  แบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์จํานวน 1 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ใช้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้ 

ดําเนินการทดลองระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉล่ีย (X) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent  

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ 

รายวิชาสุขศึกษา สําหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการวิจัย ดังนี ้
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1.  ผลการเรียนรู้เร่ืองอาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคสู์งกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีก ําหนดไว ้

2.  กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ืองอาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของ

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หลังการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม

นักเรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก โดยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

เร่ืองอาหารกับสุขภาพของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่า 

นักเรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในขั ้นท่ี 3 ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา สูงเป็นอันดับท่ี 1 

รองลงมาคือ ขั ้นท่ี 2 ค้นหาความคิด และ ขั ้นท่ี 1 ค้นหาความจริง ตามลําดับ 

3.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน

เห็นด้วยมากในทุกด้าน เรียงตามลําดับ ได้แก่  1) ด้านประโยชน์จากการจัดการเรียนรู้  พบว่า 

ประเด็นท่ีนักเรียนเห็นด้วยมากเป็นอันดับท่ี 1 คือ การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริม

ให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และประเด็นท่ีนักเรียนเห็นด้วยเป็นอันดับสุดท้าย คือ 

การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทําให้นักเรียนมองเห็นโครงสร้างของความรู้และ

สามารถจดจําได้นาน 2) ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ พบว่า ประเด็นท่ีนักเรียนเห็นด้วยมาก

เป็นอันดับท่ี 1 คือ การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กระตุ ้นให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการใน

การหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และประเด็นท่ีนักเรียนเห็นด้วยเป็นอันดับสุดท้าย คือ การจัดการเรียนรู้

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กระตุ ้นให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง และ 3) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

พบว่า ประเด็นท่ีนักเรียนเห็นด้วยมากเป็นอันดับท่ี 1 คือ การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ให้นักเรียนได้ค ้นหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย และประเด็นท่ีนักเรียนเห็นด้วยเป็น

อันดับสุดท้าย คือ การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้นักเรียนไม่รีบร้อนในการตัดสินใจ

ก่อนได้ข ้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพียงพอในการพิจารณา  
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อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเร่ือง การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ 

รายวิชาสุขศึกษา สําหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถนํามาสู่การอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.  ผลการวิจัย พบว่า ผลการเรียนรู้เร่ืองอาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั ้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า 

เน้ือหาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้เร่ืองอาหารกับสุขภาพ เป็นเร่ืองท่ีมีความหมายต่อตัวนักเรียนและ

บุคคลใกล้ตัว นักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําว ันเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีได้  

อีกทั ้งเป็นความรู้ซึ่งก ําลังเป็นปัญหาท่ีสําคัญในปัจจุบัน คือปัญหาเก่ียวกับการเกิดโรคไม่ติดต่อซึ่ง

เกิดจากพฤติกรรมของตนเองเป็นหลัก เป็นความรู้ซึ่งสามารถสืบค้นได้ง่ายและรวดเร็วจากแหล่ง

ต่าง ๆ ท่ีมีเผยแพร่มากมายในปัจจุบัน ดังท่ี สมาคม   The National Education Association (NEA) 

และ The American Medical Association (AMA) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1972 ได้ให้

ความหมายของวิชาสุขศึกษา ไว้ว่า วิชาหรือวิทยาการสาขาหนึ่งท่ีบูรณาการอยู่ในหลักสูตรทุกระดับ 

มีเน้ือหาสาระเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้จากการค้นคว้า ทดลอง และวิจัยซึ่งสามารถ

เปล่ียนแปลงได้ตามการค้นพบใหม่ ๆ เก่ียวข้องกับสุขภาพ ความเป็นอยู่อ ันดีของบุคคล ครอบครัว

และชุมชน สามารถช่วยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําว ันได้ 

(อา้งถึงใน สุชาติ  โสมประยูร และเอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์, 2553: 27-29) ทํานองเดียวกับ สุชาติ  โสมประยูร 

และเอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์ (2553: 127-129) ท่ีได้เสนอแนวคิดในการสอนสุขศึกษาแนวใหม่ไว้

ตอนหนึ่งว่า การสอนสุขศึกษาควรจัดให้เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองและสัมพันธ์กัน ครูจะต้องเน้น

สถานการณ์ของชีวิตจริงในปัจจุบัน ซึ่งมีความหมายต่อตัวนักเรียน ความรู้หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ  ในวิชาสุขศึกษา

จะต้องได้มาจากการค้นคว้าทดลองหรือการวิ เคราะห์วิจัยของบรรดานักการศึกษาและ

นักวทิยาศาสตร์ในหลาย ๆ สาขา  

ในส่วนของวิธีการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีผู ้วิจัยนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้

เร่ืองอาหารกับสุขภาพเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivism) ท่ี

มีความเช่ือว่าผู ้ เรียนสามารถสร้างความรู้ของตนเอง (construct their own knowledge) จากการมี

ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม (Gagnon & Collay 2001:1 อ้างถึงใน สุเทพ  อ่วมเจริญ, 2557: 947) เป็น

การจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้นักเรียนได้ค้นหาสาเหตุของปัญหาเพ่ือให้ได้ปัญหาท่ีแท้จริง และได้ค้นหา
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แนวทางการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ทําใหน้ักเรียนเกิดองค์ความรู้ในเร่ืองท่ีเรียนด้วยตนเอง เพราะ

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหาซึ่งเป็นปัญหาท่ีมีความสําคัญ ไดร้ะลึกถึง

ความรู้จากประสบการณ์เดิมท่ีตนเองมี  ไดร้ะดมความคิดและแลกเปล่ียนความคิดกับเพ่ือนนักเรียนในกลุ่ม 

อีกทั ้งสืบค้นความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ในตําราเรียน หนังสือ เอกสารต่าง ๆ และอินเทอร์เน็ต

ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก รวดเร็วเช่นในยุคปัจจุบัน โดยท่ีครู

ร่วมกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยการให้นักเรียนได้ดูวีดีทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพปัญหาใน

ปัจจุบันเพ่ือให้นักเรียนเห็นถึงความสําคัญของปัญหา ใช้การตั ้ งค ําถามเพ่ือให้นักเรียนเกิดความ

ต้องการท่ีจะหาคําตอบของปัญหาให้ได้มากท่ีสุด และพยายามสร้างบรรยากาศของความเป็นกันเอง

ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนไม่รู้สึกกดดันและสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้

อย่างเต็มท่ี กล่าวคือ ครูจัดให้มีการเรียนการสอนในห้องศูนย์ส่ือสุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียน

ซึ่งมีส่ือการสอนมัลติมีเดียในการจัดการเรียนรู้ท่ีสะดวก มีการจัดท่ีนัง่เป็นวงกลมซึ่งเหมาะสมแก่

การแลกเปล่ียนความคิดเห็น  มีเคร่ืองปรับอากาศซึ่ งทําให้ไม่เกิดความเครียดอันเน่ืองมาจาก

อุณหภูมิท่ีสูงเกินไป  ให้นักเรียนทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนจะเป็นผู ้ เลือกสมาชิกในกลุ่ม

ตามความสมัครใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ ครูพยายามสังเกต

และมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีการตัดสินความคิดเห็น

ของนักเรียนว่าถูกหรือผิด รวมทั ้ งพยายามเน้นย ํ ้ านักเรียนทุกคนว่าจะไม่มีการตัดสินความคิดของ

เพ่ือนว่าถูกหรือผิดด้วยเช่นกัน แต่ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันอย่างมีเหตุผล  ดังท่ี สุเทพ  อ่วมเจริญ 

(2557: 950) ท่ีสรุปว่า การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Learning) มี

พื้นฐานแนวคิดท่ีว่าผู ้ เรียนแต่ละคนจะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดก็ต่อเม่ือได้สร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง เช่ือว่า 

ความรู้นั ้นเป็นเร่ืองเฉพาะของแต่ละคนและส่ิงแวดล้อม เปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนในการสร้างองค์ความรู้

จากความรู้ท่ีมาก่อน เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และความเข้าใจจากประสบการณ์จริง  

การเรียนรู้จากวิธีการนี้ ผู ้ เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้สํารวจถึงความเป็นไปได้ คิดวิธีแก้ปัญหา 

ทดสอบแนวคิดใหม่  ๆการร่วมมือกับผู ้ อ่ืน การคิดทบทวนปัญหา และท้ายท่ีสุดคือเสนอวิธีแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด

ท่ีตนเองคิดค้นขึ ้น และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2542) ได้กล่าวไว้ในวา่ เทคนิคในการสอนสุขศึกษา

ท่ีสําคัญจะเน้นตัวผู ้ เรียนเป็นสําคัญ โดยมีหลักการ 3 ด้านคือ ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้ เรียนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

และผู ้ เรียนค้นพบด้วยตนเอง ทํานองเดียวกับท่ีสุชาติ  โสมประยูร และเอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์ (2553) 
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ได้กล่าวว่า ในการสอนวิชาสุขศึกษาเพ่ือให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ ครูจึงควรพิจารณาเลือกใช้วิธีสอน

หรือกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีลักษณะครูและนักเรียนเป็นศูนย์กลางประกอบกัน หรือผสมผสานกัน

ไปให้เหมาะสมกับโอกาสและสภาพของแต่ละบทเรียน โดยได้เสนอแนะวิธีสอนท่ีนิยมใช้ในวิชาสุขศึกษา 

เช่น การบรรยาย การอภิปราย การรายงาน การสํารวจ การค้นคว้าทดลอง การเล่าเร่ือง การระดมสมอง 

การถาม-ตอบ การใช้แบบฝึกหัด การทําสมุดภาพ การใช้เหตุการณ์วิกฤต การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้ศูนย์การเรียน 

การใช้ต ํารา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ ์(2553, บทคัดย่อ)ได้เสนอกิจกรรมท่ีใช้

ในกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ไว้ในงานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์ผลของกระบวนการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์ทักษะการทํางานกลุ่ม 

และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ว่า ประกอบด้วย การใช้คลิปวิดีโอ 

กระบวนการวิเคราะห์ SWOT วิธีการคิดแบบใยแมงมุม การระดมสมองโดยการเขียน การระดมสมอง

โดยการใช้การ์ด และกระบวนการการวิเคราะห์ RACI cha ทํานองเดียวกับ ผลการวิจัยเร่ืองการนําเสนอ

รูปแบบกิจกรรมนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของ กรุณา นัคราจารย ์ได้สรุปว่า 1) วิธีการจัดกิจกรรมหลัก 

ประกอบด้วย (1) การเตรียมการจัดกิจกรรมครูผู ้สอนควรเตรียมการโดยวางแผนกําหนดกิจกรรมเป็นขั ้นตอน 

ตามลําดับ จัดเตรียมสถานท่ีอุปกรณ์ (2) การนําเสนอเน้ือหา ครูผู ้สอนควรใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 

(3) ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และในการทบทวนความรู้เก่า

เช่ือมโยงความรู้ใหม่ ส่วนในการสรุปความรู้ ครูผู ้สอน ควรให้นักเรียนสรุปความรู้ท่ีได้รับในห้องเรียน 

2) การจัดทํานิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ครูควรมีกิจกรรมการจุดประกายความอยากรู้ให้ผู ้ เรียนได้

นําเสนอข้อมูลทั ้งด้านเน้ือหาความรู้ข้อค้นพบและสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึ ้น 3) การจัดสภาพการเรียนรู้ 

ควรให้นักเรียนมีความอิสระในการเรียนมีความสนุกสนานเป็นมิตร นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรม 

แบ่งกลุ่มในการเรียนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน และเปิดโอกาสใหทุ้กคนเรียนรู้ร่วมกันโดย

ไม่แยกนักเรียนกับครู (กรุณา นัคราจารย  ์2548, บทคัดย่อ) ทําให้ผลการวิจัยในครั ้ งนีส้อดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ ศศิกานต์ วิบูลยศรินทร์ (2543, บทคัดย่อ) เร่ือง ผลของการใช้รูปแบบการสอนตาม

แนวทฤษฎีสามเกลียวของสเติ ร์นเบอร์กในวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตท่ีมีต่อ

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั ้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัย พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ ์ ทางการเรียนในวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
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ของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 

อรวรรณ ตันสุวรรณรัตน ์(2552) ได้ทําวิจัยเร่ือง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดย

ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์

ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรคข์อง

แทรฟฟิงเกอร์ ไอซัคเซน และโดวอล ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั ้นตอน ดังนี้  1) ขั ้นทําความเข้าใจปัญหา 

2) ขั ้นสร้างแนวคิดท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 3) ขั ้นเตรียมการเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ 4) ขั ้นวางแผน

แล้วปฏิบัติตามแนวคิด ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.  ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ืองอาหารกับสุขภาพ 

รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

หลังการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมนักเรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก  

ทั ้งนี้ อาจเป็นเพราะว่ากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการท่ีทําให้นักเรียนได้ค้นหา

วิธีการแก้ปัญหาท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์กําหนดให ้และสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง

ตามสภาพแวดล้อมและบริบทท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ โดยก่อนการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม

นักเรียนจะมีการระดมความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุของปัญหาจากเพ่ือนในกลุ่มให้ได้มากท่ีสุด 

ประกอบเข้ากับความรู้ท่ีตนเองมีอยู่ และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง  ๆท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาดังกล่าว 

เม่ือได้ข้อมูลท่ีมากเพียงพอจึงจะตัดสินใจเลือกสาเหตุของปัญหาท่ีแท้จริงก่อนท่ีจะร่วมกับเพ่ือน

ระดมความคิดและหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย แล้วจึงนํามาสู่การตัดสินใจเลือกวิธีการ

แก้ปัญหาท่ีคิดว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาท่ีก ําหนดให้มากท่ีสุด ในส่วนผลการวิจัยท่ีพบว่า 

นักเรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในขั ้นท่ี 3 ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา เป็นอันดับท่ีหนึ่ งนั ้น 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า อาจเน่ืองมาจากนักเรียนได้มีการระดมความคิดและได้สรุปเลือกแนวทางการ

แก้ปัญหาของกลุ่มออกมาอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองอาหารกับวัย

ขจัดโรคภัยใกล้ตัว นักเรียนแต่ละกลุ่มจะไดคิ้ดโครงการสุขภาพท่ีช่วยแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

(NCDs) กลุ่มละ 1 โครงการ และในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง วางแผนดีไม่มีโรค นักเรียนได้

เสนอแผนการจัดเวลาในการออกกําลังกายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นแนวทางท่ีนักเรียนสามารถนําไปใช้

ได้จริงในการแก้ปัญหา และเป็นไปในแนวทางเดียวกับผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ี

มีต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ซึ่งพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการ

เรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในด้านประโยชน์จากการจัดการเรียนรู้เป็นอันดับท่ีหนึ่งเช่นกัน 
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ดังท่ี มาเรียม  นิลพันธุ์ (2558: 58)  สรุปว่าการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี

มุ่งส่งเสริมให้ผู ้ รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ใช้ความคิดเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบ

ตามจินตนาการของแต่ละบุคคล ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นความสามารถท่ีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน 

เพราะความคิดสร้างเป็นการคิดค้นเพ่ือคน้พบความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์มีคุณค่า 

รวมทั ้งเป็นลักษณะความคิดท่ีแปลกใหม่ ซึ่งอาจเกิดจากการคิดปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากความคิด

เดิมให้เป็นความคิดแปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิม โดยบางครั ้ งอาจคงเค้าโครงเดิมไว้ หรืออาจ

แปลกไปจนไม่คงแนวคิดเดิมไว้เลย 

สําหรับผลการวิจัยท่ีพบว่านักเรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในขั ้นท่ี 2 ค้นหาความคิด 

และ ขั ้นท่ี 1 ค้นหาความจริง เป็นอันดับท่ี 2 และ 3 ตามลําดับนั ้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า อาจเน่ืองมาจาก

กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองกันตัง้แต่ขั ้นตอนแรกจนกระทั ่ง

ถึงขั ้นตอนสุดท้าย ทําให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการจัดกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองกันไปโดยตลอด 

และในระหว่างของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั ้นตอนท่ี 1 และ 2 นักเรียนจะย ังไม่เห็นถึงผลผลิต

ท่ีชัดเจน ไม่เหมือนกับขั ้นท่ี 3 ท่ีนักเรียนจะได้วิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม ดังท่ี Creative Education 

Foundation (CEF) ให้ความหมายของ Creative Problem Solving (CPS) ว่าเป็นกระบวนการท่ีช่วย

ให้คุณได้ความจํากัดความของปัญหาและโอกาสท่ีคุณต้องเผชิญ กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีนํามาใช้

ในการตอบสนองสถานการณ์ปัญหา เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีนํามาใช้จะช่วยให้เกิดกระบวนการท่ี

สนุกสนาน ดึงดูดให้เกิดการทํางานแบบร่วมมือ CPS ไม่ได้ช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้เท่านั ้น แต่ย ัง

ช่วยให้เกิดประสบการณ์ด้านบวกในการเลือกแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา เช่นเดียวกับ ไอซัคเซน 

(Isaksen, 2011: 26) ท่ีเห็นว่าโครงสร้างของ CPS ทําให้เกิดระบบโดยใช้เคร่ืองมือความคิดสร้างสรรค์

สร้างความคิดท่ีแตกต่าง หลากหลาย มีศักยภาพในการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการท่ีท้าทายในการ

เอาชนะความวิตกกังวลท่ีเกิดขึ ้นเก่ียวกับปัญหา โดยมีกระบวนการซึ่งจะเร่ิมตั ้ งแต่ขั ้นตอนของการ

พิจารณาลักษณะของปัญหา บริบท บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ไปจนถึงผลลัพธ์ท่ีต้องการให้เกิดขึน้ และ    

วัชรา  เล่าเรียนดี (2554: 46-47) ท่ีได้กล่าวถึงการสอนแบบนี้ ว่าเป็นการสอนท่ีเร่ิมต้นด้วยการเสนอ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์แล้วให้นักเรียนค้นหาปัญหาท่ีแท้จริง จนกระทั ่งได้แนวทางการ

แก้ปัญหา และยอมรับข้อค้นพบในท่ีสุด เป็นการสอนท่ีสามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสร้าง

ปัญญา (Cognitive Skills) ทักษะเจตคติ (Affective Skills) และทักษะการรู้เก่ียวกับการคิดหรือวิธีคิด

ของตัวเอง (Metacognitive Skills) ซึ่ งทักษะเหล่านี้ มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย ์

สอดคล้องกับผลการวิจัยของศศิรัศม์ สริกขกานนท ์(2540) ท่ีได้ทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถ

ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการใชก้ระบวนการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์ตามแนวคิดของทอร์แรนซ ์ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
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โดยการใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดของทอร์แรนซมี์ค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียของ

คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีเพิ่มขึ ้นของนักเรียนท่ีได้รับการสอนตามปกติ

อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 เช่นเดียวกันกับ ศศิกานต์ วิบูลยศรินทร์ (2543, บทคัดย่อ) ท่ีทําวิจัยเร่ือง ผลของ

การใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีสามเกลียวของสเติร์นเบอร์กในวิชากลุ่มสร้างเสริม

ประสบการณ์ชีวิตท่ีมีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ ์ ทางการ

เรียนของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่าคะแนนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในมิติ

ของกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 และ สรวงสุดา ปานสกุล (2545, บทคัดย่อ) ท่ีได้ทําวิจัยเร่ือง การ

นําเสนอรูปแบบการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์แบบร่วมมือในองค์กรบน

อินเทอร์เน็ต ผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3.  ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

อยู่ในระดับมาก ทั ้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทําให้

นักเรียนได้คิดค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายจากการระดมความคิดร่วมกับเพ่ือน

เช่ือมโยงกับความรู้เดิมท่ีมีประกอบกับได้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล มีอิสระในการคิด 

กระตุ้นการใช้จินตนาการในการหาวิธีการแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้นักเรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 

บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้เป็นกันเอง นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือน ได้ทํางานร่วมกับผู ้ อ่ืน 

ฝึกการทํางานกลุ่ม ฝึกการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู ้ อื่น 

เกิดเป็นทักษะกระบวนการท่ีสามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําว ัน อีกทั ้ งย ังสามารถนําไปปรับ

ใช้กับการแก้ปัญหาอ่ืนๆ ได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แอลลิสัน (Ellison, 1995 อ้างถึงใน 

พัชรา  พุ่มพชาติ, 2552: 87) ท่ีได้ศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และเจตคติต่อการเรียนการ

สอนแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการ

เรียนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับ สรวงสุดา  ปานสกุล (2545, บทคัดย่อ) ท่ีได้ทําวิจัย

เร่ือง การนําเสนอรูปแบบการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์แบบร่วมมือในองค์กรบน

อินเทอร์เน็ต ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากในเร่ืองกิจกรรมการ

เรียนแบบร่วมมือ 

สําหรับการท่ีนักเรียนมีความคิดเห็นในด้านประโยชน์จากการจัดการเรียนรู้สูงเป็นอันดับท่ีหนึ่ ง 

ผู้วิจัยเห็นว่า อาจเน่ืองมาจากนักเรียนเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง
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สร้างสรรค์ชัดเจนท่ีสุดเน่ืองจากนักเรียนได้ผลผลิตจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ ซึ่งเป็นผลผลิตท่ี

สามารถนําไปใช้ได้จริงในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําว ัน เป็นการเรียนรู้ท่ีทําให้นักเรียนเกิด

ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาท่ีนักเรียนสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง 

เป็นวิธีการท่ีนักเรียนไม่เคยใช้มาก่อน ซึ่งการวิจัยในครั ้ งนีมี้การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้

จ ํานวน 2 แผน ใช้ระยะเวลาจํานวน 8 คาบเรียน ทําให้นักเรียนไดผ้ลผลิตจากกระบวนการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ คือ โครงการสุขภาพท่ีใช้ในการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ และแผนการจัดเวลาใน

การออกกําลังกายเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ตนเองและบุคคลในครอบครัวมี

สุขภาพท่ีแข็งแรง เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีทําให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้และความสัมพันธ์

ของเน้ือหาท่ีเรียนได้ ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในทางท่ีถูกต้อง และสามารถ

นําไปใช้ในจริงในชีวิตประจําว ันได้  

รองลงมานักเรียนมีความคิดเห็นในด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ อาจเป็นเพราะใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ ํานวน 8 คาบเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ในครั ้ งนี้  นักเรียนได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนเป็นกลุ่มซึ่งครูก ําหนดให้นักเรียนเลือกสมาชิกในกลุ่ม

ด้วยความสมัครใจทําให้นักเรียนรู้สึกเป็นกันเอง กล้าคิด กล้าพูดและกล้าแสดงความคิดเห็นโดยไม่

กลัวจะผิด ในขณะท่ีให้นักเรียนระดมความคิดร่วมกันครูพยายามกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้แสดง

ความคิดเห็น เม่ือนักเรียนแสดงความคิดเห็นครูจะไม่ตัดสินความคิดของนักเรียนว่าถูกหรือผิด 

รวมทั ้งบอกใหน้ักเรียนทุกคนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มทุกความคิดเห็นโดยจะไม่มี

การตัดสินความคิดของเพ่ือนว่าไม่ถูกต้อง ทําให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการในการหาวิธีการแก้ปัญหา

อย่างเต็มท่ี ครูใช้ค ําพูดในขณะจัดการเรียนรู้ด้วยความเป็นกันเอง ทําให้นักเรียนไม่กดดันในการ

เรียน นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี (โทรศัพท์มือถือ) ในการสืบค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ 

ทําให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  

ในส่วนผลการวิจัยท่ีนักเรียนมีความคิดเห็นในด้านกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในอันดับสุดท้ายนั ้น 

อาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการท่ีมีจุดเน้นอยู่ท่ี  

การค้นหาข้อมูลความรู้ประกอบกับความรู้เดิมท่ีตนมีและแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู ้ อ่ืนเพ่ือให้ได้

แนวทางการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายก่อนจะพิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา 

ทําให้กิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการสืบค้นข้อมูลและระดมความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่ม 
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ประกอบกับระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีจ ํากัดทําให้กิจกรรมการเรียนรู้บางอย่างท่ีน่าสนใจ  

ไม่สามารถปฏิบัติได้  ถึงแม้ว่าครูจะพยายามหากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกับเวลา

มาใช้ เช่น การดูคลิปวีดีโอ การฟังเพลง เป็นต้น แต่ก็ใช้ได้แค่ช่วงเวลาสั ้ นๆ  เม่ือเปรียบเทียบกับ

ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั ้งหมด 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุข

ศึกษา สําหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ

จัดการเรียนรู้และการศึกษาในครั ้ งต่อไป จึงนําเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้ และ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั ้ งต่อไป ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยัไปใช้ 

 1.  จากผลการวิจัย พบว่า ผลการเรียนรู้เร่ืองอาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั ้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคสู์งกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ดังนั ้น โรงเรียนควรมีการนําวิธีการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ไปเผยแพร่ให้กับครูผู ้สอนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการ

จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ต่อไป 

 2.  จากผลการวิจัย พบว่า หลงัการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคน์ักเรียนมี

กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ืองอาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา อยูใ่นระดับมาก 

ดงันั ้น ครูจึงควรนําการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มาใช้ โดยจัดสถานการณ์ปัญหา

ท่ีมีความหลากลาย สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตประจําว ันของนักเรียน และเลือกใช้เทคนิคหรือ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ มีแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้สะดวก 

รวดเร็ว รวมทั ้งจัดเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั ้น  ๆ

 3.  จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

อยู่ในระดับมาก ดังนั ้น สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

เพราะเป็นรูปแบบการสอนท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกบันักเรียน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยกับตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่น 

การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยโดยนําการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปใช้ในการ

จัดการเรียนรู้เร่ืองความรุนแรง และสารเสพติด หรือใชก้ับนักเรียนระดับชั ้นอ่ืน ๆ เช่น ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

 3.  ควรมีการศึกษาวิจัยโดยนําการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปใช้เพ่ือ

พัฒนาผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

4.  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีใช้

การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ เช่น การจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต 
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ภาคผนวก  ก 

รายช่ือผู ้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ภาคผนวก  ข 

การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 

1.  แผนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 1.1  ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 

2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา 

 2.1  ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 

 2.2  ค่าความยากง่าย (p) และ ค่าอ ํานาจจําแนก (r) 

3.  แบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 3.1  ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 

4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 4.1  ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 
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1.  แผนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ตารางท่ี 10  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู ้เช่ียวชาญ 
 IOC ความหมาย 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้น่าสนใจ กะทัดรัด ชัดเจน 

ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 

+1 +1 +1 

 

3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี ้ว ัด/จุดประสงค์การ

เรียนรู้/ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์มีความเช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญ/มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี ้ว ัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับสาระการ

เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5.  ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี ้ว ัด/จุดประสงค์การ

เรียนรู้/สาระสําคัญ/สาระการเรียนรู้ และกิจกรรม

การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี ้ว ัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการ

เรียนรู้ 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

7.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการ

พัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม สามารถนํา

ผู ้เรียนไปสู่การสร้างชิ ้นงาน/ภาระงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

9.  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้อง

กับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี ้ว ัด/กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินความสามารถ

สะท้อนคุณภาพผู ้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี ้ว ัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู ้เช่ียวชาญ 
 IOC ความหมาย 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

11. ส่ือการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม

กับเวลาและการนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

12. กําหนดเวลาได้เหมาะสมกับกิจกรรมและ

สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้น่าสนใจ กะทัดรัด ชัดเจน 

ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 

+1 +1 +1 

 

3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี ้ว ัด/จุดประสงค์การ

เรียนรู้/ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์มีความเช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญ/มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี ้ว ัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับสาระการ

เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5.  ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี ้ว ัด/จุดประสงค์การ

เรียนรู้/สาระสําคัญ/สาระการเรียนรู้ และกิจกรรม

การเรียนรู้ 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี ้ว ัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

7.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการ

พัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม สามารถนํา

ผู ้เรียนไปสู่การสร้างชิ ้นงาน/ภาระงาน 

0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

9.  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้อง

กับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี ้ว ัด/กิจกรรมการเรียนรู้ 

0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินความสามารถ

สะท้อนคุณภาพผู ้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี ้ว ัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
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รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู ้เช่ียวชาญ 
 IOC ความหมาย 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

11. ส่ือการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม

กับเวลาและการนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

12. กําหนดเวลาได้เหมาะสมกับกิจกรรมและ

สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา 

 2.1  ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 

ตารางท่ี 11  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

ข้อคําถาม 

คะแนนความคิดเห็นของ

ผู ้เช่ียวชาญ  IOC ความหมาย 

คนที่ 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

แบบทดสอบข้อท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 4 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 8 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 9 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 10 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 11 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 12 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 13 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 14 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 15 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 16 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 17 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 18 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 19 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 20 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 21 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 22 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อคําถาม 

คะแนนความคิดเห็นของ

ผู ้เช่ียวชาญ  IOC ความหมาย 

คนที่ 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

แบบทดสอบข้อท่ี 23 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 24 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 25 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 26 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 27 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 28 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 29 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 30 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 31 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 32 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 33 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 34 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 35 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 36 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 37 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 38 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 39 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

แบบทดสอบข้อท่ี 40 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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2.2  ค่าความยากง่าย (p) และ ค่าอํานาจจําแนก (r) 

ตารางท่ี 12  ค่าความยากง่าย (p) และ ค่าอ ํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

ข้อที ่ p r สรุปผล ข้อที ่ p r สรุปผล 

1 0.28 0.07 ตัดทิ้ง 21 0.49 0.07 ตัดทิ้ง 

2 0.43 0.27 เลือกใช ้ 22 0.46 -0.07 ตัดทิ้ง 

3 0.38 0.13 ตัดทิ้ง 23 0.28 0.20 เลือกใช ้

4 0.43 0.25 เลือกใช ้ 24 0.50 0.13 ตัดทิ้ง 

5 0.17 0.07 ตัดทิ้ง 25 0.50 0.20 เลือกใช ้

6 0.38 0.33 เลือกใช ้ 26 0.00 0.00 ตัดทิ้ง 

7 0.48 0.20 เลือกใช ้ 27 0.50 0.20 เลือกใช ้

8 0.44 0.07 ตัดทิ้ง 28 0.46 0.20 เลือกใช ้

9 0.50 0.33 เลือกใช ้ 29 0.51 0.33 เลือกใช ้

10 0.47 0.07 ตัดทิ้ง 30 0.97 0 ตัดทิ้ง 

11 0.24 0.13 ตัดทิ้ง 31 0.48 0.07 ตัดทิ้ง 

12 0.46 0.20 เลือกใช ้ 32 0.51 0.13 ตัดทิ้ง 

13 0.43 0.33 เลือกใช ้ 33 1.00 0 ตัดทิ้ง 

14 0.47 0.13 ตัดทิ้ง 34 0.46 0.20 เลือกใช ้

15 0.48 0.40 เลือกใช ้ 35 0.43 0.33 เลือกใช ้

16 0.32 0.20 เลือกใช ้ 36 0.91 0.70 ตัดทิ้ง 

17 0.41 0.13 ตัดทิ้ง 37 0.46 0.20 เลือกใช ้

18 0.48 0.53 เลือกใช ้ 38 0.49 -0.07 ตัดทิ้ง 

19 0.24 0.13 ตัดทิ้ง 39 0.48 0.40 เลือกใช ้

20 0.48 -0.07 ตัดทิ้ง 40 0.47 0.20 เลือกใช ้
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3.  แบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ตารางท่ี 13  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

ขั ้นตอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

คะแนนความคิดเห็นของ

ผู ้เช่ียวชาญ 
 IOC ความหมาย 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

ขั ้นท่ี 1 ค้นหาความจริง 

1. มีการระดมความคิดหาสาเหตุของปัญหา 

2. มีความเข้าใจปัญหา สามารถคาดคะเน

ปัญหาล่วงหน้าได้   

3. มีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ี

หลากหลายก่อนตัดสินใจเลือกปัญหาท่ีแท้จริง 

4. ระบุปัญหาท่ีต้องแก้ไขได้ชัดเจน 

สมเหตุสมผล 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

1.00 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

สอดคล้อง 

 

สอดคล้อง 

 

สอดคล้อง 

ขั ้นท่ี 2 ค้นหาความคิด 

1. มีการสืบค้นวิธีการแก้ปัญหาจาก

แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 

2. มีความมุ่งมั ่น กระตือรือร้นในการคิดหา

แนวทางการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย   

3. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู ้อื่น และ

แลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างสมเหตุสมผล   

4. ตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการ

แก้ปัญหา  

5. แนวทางการแก้ปัญหาย ังไม่เคยมีใครทํามาก่อน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

0.67 

 

0.67 

 

สอดคล้อง 

 

สอดคล้อง 

 

สอดคล้อง 

 

สอดคล้อง 

 

สอดคล้อง 

ขั ้นท่ี 3 ค้นพบแนวทางการแก้ปัญหา 

1. แนวทางการแก้ปัญหาท่ีกลุ่มของนักเรียน

เลือกสามารถใช้แก้ปัญหาได้จริง  

2. มีการพิจารณาข้อดี-ข้อเสียของแนว

ทางการแก้ปัญหาท่ีเลือกอย่างรอบคอบ  

3. มีการวางแผนการนําแนวทางการ

แก้ปัญหาไปใช้  

4. นําแนวทางการแก้ปัญหาไปใช้อย่างเป็นระบบ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

 

สอดคล้อง 

 

สอดคล้อง 

 

สอดคล้อง 
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4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ตารางท่ี 14  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

รายการประเมิน 

คะแนนความ

คิดเห็นของ

ผู ้เช่ียวชาญ  IOC ความหมาย 

คน

ที่ 1 

คน

ที่ 2 

คน

ที่ 3 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

1. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ให้นักเรียนค้นคว้าโดยใช้กระบวนการคิดและ

จินตนาการจากสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

2.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ให้นักเรียนได้สืบค้นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ให้นักเรียนสามารถระบุปัญหาได้ชัดเจนจาก

กระบวนการคิดและพิจารณาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจาก

แหล่งต่างๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ให้นักเรียนได้ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ให้นักเรียนได้ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีแปลกใหม่

และสร้างสรรค ์

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

6. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ให้นักเรียนไม่รีบร้อนในการตัดสินใจก่อนได้ข้อมูล

ท่ีเกี่ยวข้องเพียงพอในการพิจารณา. 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

7.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ให้นักเรียนพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวคิดการ

แก้ปัญหาท่ีดี และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู ้เช่ียวชาญ 
 IOC ความหมาย 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้

1.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักเรียนค้นพบความรู้

ด้วยตนเอง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

2.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

กระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็น

ระบบ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

กระตุ้นให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

กระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการในการหา

วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ช่วยให้นักเรียนมีเหตุผล ร่วมมือกับ

เพื่อนๆ จนประสบผลสําเร็จ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

6. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับ

เพื่อน ๆ 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

7.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ให้นักเรียนฝึกการแสดงความคิดเห็น

อย่างมีเหตุผล และเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็น

ของเพื่อน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของ

ผู ้เช่ียวชาญ 
 IOC ความหมาย 

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

ด้านประโยชน์จากการจัดการเรียนรู ้

1.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น

ข้อมูล 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

2.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ

แก้ปัญหา 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ช่วยให้นักเรียนเช่ือมโยง

ความสัมพันธ์ของเนื้อหาอย่างเป็นลําดับขั ้นตอ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ท ํ าให้นักเรียนมองเห็นโครงสร้างของ

ความรู้และสามารถจดจําได้นาน 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

5. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ช่วยให้นักเรียนสามารถนําความรู้

ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก  ค 

การตรวจสอบสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 15  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองอาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั ้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 

Paired Samples Statistics 

 

  Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 PRETEST 11.31 35 2.676 .452 

  POSTTEST 14.37 35 2.211 .374 

 

Paired Samples Correlations 

 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETEST & 

POSTTEST 
35 .502 .002 

 

Paired Samples Test 

 

  

  

  

Paired Differences 

t 

  

  

df 

  

  

Sig.       

(2-tailed) 

  

  

Mean 

  

Std. Deviation 

  

Std. Error 

Mean 

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 PRETEST - 

POSTTEST 
-3.06 2.473 .418 -3.91 -2.21 -7.314 34 .000 
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ภาคผนวก  ง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.  แผนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เร่ือง อาหารกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา 

3.  แบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

กลุ ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      รายวิชา สุขศึกษา 6                 รหัส  พ23103    

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนท่ี 2                      ปีการศึกษา 2557 

ช่ือหน่วย  อาหารกับสุขภาพ               เร่ือง  อาหารกับวัยขจัดโรคภัยใกล้ตัว                   เวลา  4  คาบ 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้    

สาระที่ 4  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

     มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การ

ป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

2.  ตัวชี้วัด 

 พ 4.1  ม. 3/1  กําหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยคํานึงถึงความประหย ัด

และคุณค่าทางโภชนาการ 

  พ 4.1  ม. 3/2  เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยและการตาย

ของคนไทย  
  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการกําหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่างๆ โดย

คํานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและไม่ก่อให้เกิดโรคในกลุ่ม NCDs 

 2.  นักเรียนเห็นความสําคัญของการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ และตระหนักถึงโทษ

จากพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีไม่ถูกต้อง 

 3.  นักเรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาของโรคในกลุ่ม NCDs 
 

3.  สาระสําคัญ 

 ปัจจุบันคนไทยมีสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคในกลุ่ม NCDs (Non-Communicable diseases)  เป็น

อันดับหนึ่งและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ ้นเร่ือย  ๆโดยโรคในกลุ่ม NCDs หมายถึง กลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
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ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดัน

โลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง ซึ่งเกิดจาก 6 ปัจจัยเส่ียง คือ เหล้า บุหร่ี อาหาร (หวาน-มัน-เค็มจัด) 

การออกกําลังกายไม่เพียงพอ ความเครียด และกรรมพันธุ์ จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารมีส่วนในการก่อให้เกิดโรคในกลุ่ม NCDs ดังนั ้น นักเรียนในฐานะท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความเส่ียง

ต่อการเกิดโรคเหล่านี้ ได้ จึงควรได้เรียนรู้ ทําความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาของโรคดังกล่าว และ

ร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของโรคร่วมกัน 
 

4.  สาระการเรียนรู้ 

 4.1  ความรู้ 

  4.1.1  หลักการกําหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 

  4.1.2  โรคในกลุ่ม NCDs (Non-Communicable diseases) 

 4.2  ทักษะ / กระบวนการ 

  -  กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 4.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  4.3.1  มีวินัย 

4.3.2  ใฝ่เรียนรู้ 

4.3.3  มุ่งมั ่นในการทํางาน 
 

5.  กิจกรรมการเรียนรู้  (รูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค)์ 

คาบที ่ ขัน้ตอนการจัดการ

เรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผลผลิต 

1 

 

 

 

 

 

ขั ้นท่ี 1 ค้นหาความจริง 

     1.1 การหาปัญหาท่ี

แท้จริง 

 

1. ครูนําเสนอสถิติการเจ็บป่วยและการ

เสียชีวิตของคนไทย จากโรคในกลุ่ม NCDs  

2. นักเรียนทําแบบประเมินกลุ่มโรค NCDs 

(www.ncdsthailand.com) 

3. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสมัครใจ กลุ่ม

 

ค้นพบปัญหา

ท่ีแท้จริง 
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คาบที ่ ขัน้ตอนการจัดการ

เรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผลผลิต 

 

 

 

 

ละประมาณ 5-6 คน 

4. ครูให้นักเรียนดูวีดีทัศน์เก่ียวกับปัญหาการ

เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 

5. นักเรียนระดมความคิดจากข้อมูล และ

ประสบการณ์ท่ีมีว่าปัญหาคืออะไร และลง

ข้อสรุปร่วมกันว่า อะไรคือปัญหาท่ีแท้จริง 

2      1.2 การเตรียมการ 

 

     

6. นักเรียนเสนอความคิดเก่ียวกับวิธีการและ

แหล่งสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับปัญหา 

7. นักเรียนแต่ละคนสืบค้นหาข้อมูลท่ี

เก่ียวกับปัญหาโดยใช้วิธีการและแหล่งข้อมูล

ท่ีได้เสนอร่วมกัน 

8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับข้อมูล

ของปัญหาท่ีได้จากการสืบค้น และสรุป

ประเด็นของปัญหาท่ีต้องแก้ไข 

พบข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องกับ

ปัญหาซึ่งเป็น

ประเด็น

ปัญหาท่ีต้อง

แก้ไข 

3 ขั ้นท่ี 2 ค้นหาความคิด 

     2.1 ผลิตความคิด 

 

9. นักเรียนระดมความคิด ร่วมกันอภิปราย

และเสนอแนวทางท่ีจะนํามาใช้ในการ

แก้ปัญหา เลขาของกลุ่มจนบันทึกทุกความ

คิดเห็นโดยย ังไม่มีการลงข้อสรุปทันที ครู

กระตุ้นให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น 

รวมทั ้งเล่าเหตุการณ์ และแนะนําเทคนิค

เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 

พบแนวทาง

การแก้ปัญหา

ท่ีหลากหลาย 

     2.2 พัฒนาความคิด 10. เม่ือได้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับวิธีการ

แก้ปัญหาในระดับหนึ่งแล้ว ให้นักเรียนร่วม

กันลงความเห็นเลือกแนวทางท่ีคิดว่าดีท่ีสุด

ในการท่ีจะนํามาใช้แก้ปัญหา โดยครูให้

ข้อเสนอแนะว่า วิธีการแก้ปัญหาอาจจะไม่ใช่

ค้นพบ

แนวทางการ

แก้ปัญหาท่ีดี

ท่ีสุด 
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คาบที ่ ขัน้ตอนการจัดการ

เรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผลผลิต 

ความคิดของใคร คนใดคนหนึ่ง แต่อาจเป็น

การนําแนวคิดท่ีดีๆ สามารถแก้ปัญหาได้ของ

เพ่ือนหลาย ๆ คนมารวมกัน เกิดเป็นการ

แก้ปัญหาแนวใหม่ท่ีไม่เคยมีใครทํามาก่อน  

11. จากนั ้นจึงให้นักเรียนตัดสินใจเลือก

วิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 

12. ครูถามคําถามให้นักเรียนกลับไปคิดว่า 

“รู้ได้อย่างไรว่าวิธีการท่ีเลือกจะสามารถ

แก้ปัญหาได้จริง” โดยให้นักเรียนกลับไปคิด

หาเหตุผลมาอภิปรายภายในกลุ่มในคาบ

เรียนต่อไป 

4 ขั ้นท่ี 3 ค้นหาแนวทาง

แก้ปัญหา 

     3.1 การประเมิน 

13. นักเรียนร่วมกันอภิปราย เสนอความคิด

แลกเปล่ียนความคิดเห็น เก่ียวกับแนวทาง

การแก้ปัญหาท่ีกลุ่มตนเองเลือกว่าสามารถ

แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ อย่างไร 

พบแนวทางท่ี

ดีและ

เหมาะสม

ท่ีสุดในการ

แก้ปัญหา 

     3.2 การนําไปใช ้ 14. เม่ือตัดสินใจได้แน่นอนถึงวิธีการ

แก้ปัญหาแล้ว ให้นักเรียนร่วมกันวางแผน

โครงการสุขภาพ โดยการนําแนวทางการ

แก้ปัญหาท่ีกลุ่มของตนร่วมกันคิดไปใช้ใน

การเขียนแผนโครงการสุขภาพ 

โครงการ

สุขภาพ 

 

6. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

 6.1.  หนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สํานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ 

(อจท.) หน้า 46-73 

 6.2  ใบความรู้ เร่ือง โรคในกลุ่ม NCDs (Non-Communicable diseases) 
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6.3  วีดิทัศน์เก่ียวกับสถานการปัญหาของโรค NCDs  

 6.4  สถิติการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยด้วยโรคในกลุ่ม NCDs 

 6.5  ห้องสมุดของโรงเรียน 

6.6  อินเตอร์เน็ต / เว็บไซต์ต่าง ๆ  

7.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 7.1  ผู ้วัดและประเมินผล   

7.1.1  ครูประเมินผลการเรียนรู้เร่ืองหลักการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 

และโรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณะสุขของคนไทย (โรคในกลุ่ม NCDs) โดยประเมินจากการทํา

แบบทดสอบของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

7.1.2  นักเรียนประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของตนเองจากแบบ

ประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

7.1.3  ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการมีวินัย ใฝ่เรียนรู้

และมุ่งมั ่นในการทํางาน โดยใชแ้บบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 7.2  ส่ิงที่ต้องการวัด 

  7.2.1  ความรู้ความเข้าใจของนักเรียน เร่ืองหลักการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม

กับวัย และโรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณะสุขของคนไทย (โรคในกลุ่ม NCDs) 

  7.2.2  สมรรถนะของนักเรียนด้านกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

  7.2.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั ่น

ในการทํางาน 

 7.3  วิธีวัด 

  7.3.1  ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เร่ืองหลักการรับประทานอาหารท่ี

เหมาะสมกับวัย และโรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณะสุขของคนไทย (โรคในกลุ่ม NCDs)  โดยประเมิน

จากการทําแบบทดสอบของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

  7.3.2  ประเมินสมรรถนะของนักเรียนด้านกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

จากการประเมินตนเองของนักเรียนโดยใช้แบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
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  7.3.3  ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

และมุ่งมั ่นในการทํางานจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 7.4  เคร่ืองมือวัด 

  7.4.1  แบบทดสอบ เร่ืองหลักการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย และโรคท่ี

เป็นปัญหาสาธารณะสุขของคนไทย (โรคในกลุ่ม NCDs) 

  7.4.2  แบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

  7.4.3  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 7.5  เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

  7.5.1  แบบทดสอบ เร่ืองหลักการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย และโรคท่ี

เป็นปัญหาสาธารณะสุขของคนไทย (โรคในกลุ่ม NCDs)  นักเรียนได ้

   ร้อยละ 80 ขึ ้นไป     อยู่ในระดับ     ดีมาก 

   ร้อยละ 70-79           อยู่ในระดับ     ดี 

   ร้อยละ 60-69           อยู่ในระดับ     เกือบดี 

ร้อยละ 51-59           อยู่ในระดับ     ปานกลาง 

ร้อยละ 50                อยู่ในระดับ     ผ่าน 

  7.5.2  แบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์นักเรียนได ้

คะแนนรวมตั ้งแต่  4.50-5.00  คะแนน     อยู่ในระดับ     มากท่ีสุด 

คะแนนรวมตั ้งแต่  3.50-4.49  คะแนน     อยู่ในระดับ     มาก 

คะแนนรวมตั ้งแต่  2.50-3.49  คะแนน     อยู่ในระดับ     ปานกลาง 

   คะแนนรวมตั ้งแต่  1.50-2.49  คะแนน      อยู่ในระดับ     น้อย 

   คะแนนรวมตั ้งแต่  1.00-1.49  คะแนน อยู่ในระดับ     น้อยท่ีสุด 

7.5.3  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนได้ 

   คะแนนรวมตั ้งแต่  2.50-3.00  คะแนน     อยู่ในระดับ     ดีเยี่ยม 

   คะแนนรวมตั ้งแต่  1.80-2.49  คะแนน      อยู่ในระดับ     ดี 

   คะแนนรวมตั ้งแต่  1.00-1.79  คะแนน อยู่ในระดับ     ผ่าน 

  



 
 

114 
 

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

คําช้ีแจง แบบทดสอบฉบับนี้  เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ การเรียนรู้หลังเรียน เร่ือง อาหารกับ

สุขภาพ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 

ข้อ ให้นักเรียนอ่านข้อคําถามแต่ละข้อโดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษคําตอบให้

ตรงกับข้อท่ีเลือก 
 

พ 4.1 ม. 3/1 กําหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยคํานึงถึงความประหย ัดและคุณค่า

ทางโภชนาการ 
 

1.  หลักการรับประทานอาหารในข้อใดบอกให้ทราบถึงปริมาณของอาหารท่ีจะรับประทานใน 1 วัน 

 ก.  ธงโภชนาการ     

ข.  อาหารหลัก 5 หมู ่  

 ค.  โภชนาบัญญัติ 9 ประการ  

ง.  สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 

2.  “You are what you eat.” คํากล่าวข้างต้นเก่ียวข้องกับหลักการรับประทานอาหารในข้อใดมากที่สุด 

 ก.  การเลือกรับประทานอาหารตามธรรมชาติ 

 ข.  การเลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนบัญญัติ 

 ค.  การรับประทานอาหารตามพฤติกรรมการบริโภคของตนเอง 

 ง.  การเลือกรับประทานอาหารตามปริมาณท่ีกําหนดไว้ในธงโภชนาการ 

3.  ข้อใดเป็นอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับวัยทารก 6 เดือนแรกมากท่ีสุด 

 ก.  นํ ้ านมแม่      

ข.  นม และข้าวบด 

 ค.  ข้าวบดใส่กล้วย     

ง.  ข้าวบดใส่ตับ ไข่ และผัก 
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4.  วัยเด็กจะย ังมีขนาดของกระเพาะอาหารไม่โตเต็มท่ี การทํางานของกระเพาะอาหารย ังไม่ดีเท่ากับ

วัยผู ้ ใหญ่ ดังนั ้น ควรมีหลักการจัดอาหารให้เหมาะสมกับวัยเด็กได้อย่างไร 

 ก.  บดอาหารทุกชนิดให้ละเอียด 

 ข.  ด่ืมนมแทนการรับประทานอาหาร 

 ค.  แบ่งอาหารเป็นมื้อย่อย ๆ วันละ 5 มื้อ 

 ง.  จัดอาหารในปริมาณน้อยลงในแต่ละมื้อ 

5.  รายการอาหารมื้อกลางวันในข้อใดท่ีเหมาะสมกับวัยรุ่น  

ก.  แซนด์วิชทูน่า นมพร่องมันเนย  

ข.  ส้มตําไทย ข้าวเหนียว  

ค.  ก๋วยเต๋ียวเย็นตาโฟ นํ ้ าส้มปั่น 

ง.  สลัดผ ัก ซุปข้าวโพด 

6. พิจารณารายการอาหารท่ีก ําหนดให ้ดังนี ้ 

มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น 

A. ข้าวต้มปลา   

    นมพร่องมันเนย 

A. ราดหน้าหมูสับ   

   แตงโมปั่น 

A. พะโล้  ข้าวสวย 

B. ข้าวผ ัดปู  นํ ้ าส้มคั ้น B. เส้นหม่ีก๋วยเต๋ียวไก่ 

   นํ ้ าเปล่า 

B. แกงส้มผ ักรวม ไข่เจียว  

ข้าวสวย 

C. แซนด์วิชทูน่า   

   กาแฟร้อน 

C. สเต๊กไก่  ซุปเห็ด C. แกงจืดเต้าหู้หมูสับ   

   ข้าวสวย 

D. นํ ้ าเต้าหู้  ปาท่องโก๋ D. ก๋วยเต๋ียวคั ่วไก่  

    มะละกอ 

D. พะแนงหมู  ข้าวสวย  

แอปเป้ิล 

จากตารางรายการอาหาร นักเรียนจะจัดรายการอาหารให้คุณปู ่ คุณย่าหรือคุณตาคุณยายท่ีบ้านอย่างไร  

มื้อเช้า   มื้อกลางวัน  มื้อเย็น  

ก.  B   A   D  

ข. C   C   B  

ค.  D   B   A  

ง. A   D   C 
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พ 4.1  ม. 3/2  เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย   
 

7.  โรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข หมายถึงข้อใด 

 ก.  โรคติดต่อท่ีทําให้คนเจ็บป่วย 

 ข.  โรคไม่ติดต่อท่ีทําให้คนเจ็บป่วย 

 ค.  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อท่ีทําให้คนเสียชีวิต 

 ง.  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อท่ีทําให้คนเจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก 

8.  ข้อใดเป็นสาเหตุสําคัญของโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในกลุ่ม NCDs (Non-Communicable diseases)  

 ก.  พันธุกรรม      

ข.  ส่ิงแวดล้อม 

 ค.  การประกอบอาชีพ    

ง.  พฤติกรรมของบุคคล 

9. ข้อใดเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะคอเรสเตอรอลในเลือดสูง 

ก. รับประทานเคร่ืองในสัตว ์ไข่แดง 

ข. รับประทานหมึกทะเล หอยนางรม 

ค. รับประทานอาหารท่ีมีเส้นใยอาหารมาก ๆ 

ง. รับประทานอาหารท่ีมีส่วนผสมของกะทิ 

10.  อาการของโรคความดันโลหิตสูงมักแสดงออกมาอย่างไร 

 ก.  ตัวร้อน ไอบ่อย     

ข.  เจ็บหน้าอก ตัวบวม 

 ค.  แน่นอึดอัด แขนขาอ่อนแรง    

ง.  ปวดศีรษะ วิงเวียน นอนไม่หลับ 

11.  ฮอร์โมนชนิดใดช่วยควบคุมระดับนํ ้ าตาลในเลือด และผลิตมาจากอวัยวะใดในร่างกาย 

 ก.  อินซูลิน ผลิตจาก ตับ   

ข.  อินซูลิน ผลิตจาก ตับอ่อน 

ค.  อะดรีนาลิน ผลิตจาก ม้าม 

ง.  อะดรีนาลิน ผลิตจาก ตับอ่อน 
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12.  พฤติกรรมการรับประทานอาหารของใครมีส่วนป้องกันการเกิดโรคมะเร็งไดม้ากที่สุด 

 ก.  นํ ้ าหนึ่ง ด่ืมนํ ้ าสะอาดวันละ 8 แก้ว    

ข.  นํ ้ าฟ้า รับประทานอาหารเช้าเป็นประจํา   

ค.  ต้นนํ ้ า ลดอาหารประเภทหวาน มัน และเค็มจัด 

ง.  ต้นหอม รับประทานผักและผลไม้หลากหลายสีเป็นประจํา 
 

พ 4.1 ม. 3/3  รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
 

13.  ข้อใดกล่าวถึงปัญหาสุขภาพในชุมชน ผิด 

 ก.  แต่ละชุมชนมีปัญหาสุขภาพแตกต่างกัน 

 ข.  การเกิดโรคระบาดไม่ใช่ปัญหาสุขภาพในชุมชน 

 ค.  การจัดการสุขาภิบาลท่ีดีช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพในชุมชนได้ 

 ง.  ระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจเก่ียวข้องกับปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน 

14.  ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนเมืองข้อใดท่ีพบไดน้้อย 

 ก.  โรคภูมิแพ ้     

ข.  โรคอ้วน 

 ค.  ภาวะความเครียด    

ง.  ภาวะขาดสารอาหาร 

15.  มลพิษทางอากาศในชุมชนเมืองมักมาจากสาเหตุใด 

 ก.  การจราจร      

ข.  ท่ีอยู่อาศัย 

 ค.  โรงงานอุตสาหกรรม     

ง.  จํานวนประชากรมีมาก 
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พ 4.1  ม. 3/4  วางแผนและจัดเวลาในการออกกําลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

16. นักเรียนมีเวลาออกกําลังกายด้วยการวิ ่งทุกวัน วันละ 1 ชั ่วโมง นักเรียนจะจัดโปรแกรมการวิ ่ง

อย่างไร จึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

ก. วิ ่งสลับเดินตลอด 1 ชั ่วโมง 

ข. อบอุ่นร่างกาย 20 นาที วิ ่ง 20 นาที ผ่อนคลายหลังการวิ ่ง 20 นาที 

ค. อบอุ่นร่างกาย 5 นาที วิ ่ง 25 นาที ผ่อนคลายหลังการวิ ่ง 10 นาที 

ง. อบอุ่นร่างกาย 15 นาที วิ ่ง 35 นาที ผ่อนคลายหลังการวิ ่ง 10 นาที 

17. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการออกกําลังกายท่ีดี 

ก. ออกกําลังกายจากช้าไปหาเร็ว 

ข. ออกกําลังกายจากหนักไปเบา 

ค. ออกกําลังกายจากท่าง่ายไปหายาก 

ง. ออกกําลังกายจากอยู่กับท่ีไปหาเคล่ือนท่ี 

18.  ข้อใดแสดงถึงการวางแผนออกกําลังกาย 

ก.  เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ ่งการกุศลของชุมชน 

ข.  ซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายมาไว้ท่ีบ้านหลายเคร่ือง  

ค.  เล่นแบดมินตันท่ีโรงเรียนขณะรอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน 

ง.  เต้นแอโรบิกท่ีสวนสาธารณะทุกวันพุธและศุกร์หลังกลับจากโรงเรียน  

19. หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการข้อใดเหมาะสมที่สุด 

ก.เลือกตามเพ่ือน     

ข.เลือกตามผู ้ปกครอง 

ค. เลือกตามความสนใจ     

ง. เลือกตามกระแสนิยม 

20.  การวางแผนเพื่อให้มีสุขภาพทางกายท่ีดี ข้อใดสําคัญมากที่สุด 

 ก.  วางแผนให้มีการออกกําลังกายเป็นประจํา 

 ข.  วางแผนและปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้อย่างสมํ ่าเสมอ 

 ค.  วางแผนการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 ง.  วางแผนให้มีเวลาว่างในการพักผ่อน ทํากิจกรรมคลายความเครียด 
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เฉลยแบบทดสอบ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ 

1. ก 

2. ค 

3. ก 

4. ค 

5. ค 

6. ง 

7. ง 

8. ง 

9. ค 

10. ง 

11. ข 

12. ง 

13. ข 

14. ง 

15. ก 

16. ง 

17. ข 

18. ง 

19. ค 

20. ข 
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แบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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4. ......................................................................................................... 

5. ......................................................................................................... 

6. ......................................................................................................... 

7. ......................................................................................................... 

 

คําช้ีแจง : ให้นักเรียนทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 

ขั้นที่ 1 ค้นหาความจริง      

ขั้นที่ 2 ค้นหาความคิด      

ขั้นที่ 3 ค้นพบทางออก      
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เกณฑ์การให้คะแนนกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 

ขั้นที่ 1 ค้นหาความจริง  องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. มีการระดมความคิดหาสาเหตุของปัญหา 

2. มีความเข้าใจปัญหา สามารถคาดคะเนปัญหาล่วงหน้าได้   

3. มีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายก่อนตัดสินใจ

เลือกปัญหาที่แท้จริง 

4. ระบุปัญหาที่ต้องแก้ไขได้ชัดเจน สมเหตุสมผล 

มีองค์ประกอบ

ครบถ้วนทุก

ประเด็น 

องค์ประกอบ 

ขาดไป 1 

ประเด็น 

องค์ประกอบ 

ขาดไป 2 

ประเด็น 

องค์ประกอบ 

ขาดไป 3 

ประเด็น 

องค์ประกอบ

ไม่ครบถ้วน  

ระบุปัญหาไม่

ชัดเจน 

ขั้นที่ 2 ค้นหาความคิด  องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. มีการสืบค้นวิธีการแก้ปัญหาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

2. มีความมุ่งมั ่น กระตือรือร้นในการคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา

ที่หลากหลาย   

3. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู ้ อื่น และแลกเปลี่ยนความคิดกัน

อย่างสมเหตุสมผล   

4. ตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา  

5. แนวทางการแก้ปัญหาย ังไม่เคยมีใครทํามาก่อน 

มีองค์ประกอบ

ครบถ้วนทุก

ประเด็น 

องค์ประกอบ 

ขาดไป 1 

ประเด็น 

องค์ประกอบ 

ขาดไป 2 

ประเด็น 

องค์ประกอบ 

ขาดไป 3 

ประเด็น 

องค์ประกอบ 

ขาดไป 4

ประเด็น 
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รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 

ขั้นที่ 3 ค้นพบทางออก  องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. แนวทางการแก้ปัญหาที่กลุ่มของนักเรียนเลือกสามารถใช้

แก้ปัญหาได้จริง  

2. มีการพิจารณาข้อดี-ข้อเสียของแนวทางการแก้ปัญหาที่เลือก

อย่างรอบคอบ  

3. มีการวางแผนการนําแนวทางการแก้ปัญหาไปใช้  

4. นําแนวทางการแก้ปัญหาไปใช้อย่างเป็นระบบ 

มีองค์ประกอบ

ครบถ้วนทุก

ประเด็น 

องค์ประกอบ 

ขาดไป 1 

ประเด็น 

องค์ประกอบ 

ขาดไป 2 

ประเด็น 

องค์ประกอบ 

ขาดไป 3 

ประเด็น 

องค์ประกอบ

ไม่ครบถ้วน  

แนวทางการ

แก้ปัญหาไม่

สามารถใช้ได้

จริง 

 

 

 

 

   

การตัดสินคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49 มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49 มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49 มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ 

การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

กลุ ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

คําช้ีแจง 

 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นภายหลังการจัดการ

เรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี ้

เห็นด้วยมากท่ีสุด 5 คะแนน 

เห็นด้วยมาก  4 คะแนน 

เห็นด้วยปานกลาง 3   คะแนน 

เห็นด้วยน้อย  2   คะแนน  

เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 1   คะแนน 

 2.  แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้              

ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ และด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้การ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 3.  ให้นักเรียนขีดเคร่ืองหมาย  ตามความคิดเห็นของตนเอง และกรอกข้อมูลท่ีเป็นจริง

เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

 4.  คําตอบของนักเรียนจะไม่มีผลต่อการเรียนของนักเรียน ซึ่งข้อมูลนี้ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ 

 

 ขอขอบใจนักเรียนทุกคนท่ีช่วยตอบแบบสอบถามครั ้ งนี้ 

 

นางสาวญาณี  เพชรแอน 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย

มากที่สุด 

5 

เห็นด้วย

มาก 

4 

เห็นด้วย

ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย

น้อย 

2 

เห็นด้วย

น้อยที่สุด 

1 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

1.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ให้นักเรียนค้นคว้าโดยใช้

กระบวนการคิดและจินตนาการจาก

สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา...................... 

2.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ให้นักเรียนได้สืบค้นและ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง.................... 

3.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ให้นักเรียนสามารถระบุ

ปัญหาได้ชัดเจนจากกระบวนการคิด

และพิจารณาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจากแหล่ง

ต่างๆ............................................ 

4.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ให้นักเรียนได้ค ้นหาวิธีการ

แก้ปัญหาท่ีหลากหลาย........................ 

5. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ให้นักเรียนได้ค ้นหาวิธีการ

แก้ปัญหาท่ีแปลกใหม่และสร้างสรรค.์...  

6. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ให้นักเรียนไม่รีบร้อนในการ

ตัดสินใจก่อนได้ข ้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

เพียงพอในการพิจารณา........................  

7.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ให้นักเรียนพิจารณาตัดสินใจ

เลือกแนวคิดการแก้ปัญหาท่ีดี และ

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม.................. 

 

 

 

 

................. 

 

 

................. 

 

 

 

 

................. 

 

 

................. 

 

 

................. 

 

 

 

................. 

 

 

 

................. 

 

 

 

 

................. 

 

 

................. 
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................. 
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................. 

 

 

 

 

................. 

 

 

................. 

 

 

 

 

................. 

 

 

................. 

 

 

................. 

 

 

 

................. 

 

 

 

................. 

 

 

 

 

................. 

 

 

................. 

 

 

 

 

................. 

 

 

................. 

 

 

................. 

 

 

 

................. 

 

 

 

................. 

 

 

 

 

................. 

 

 

................. 
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................. 

 

 

................. 

 

 

 

................. 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย

มากที่สุด 

5 

เห็นด้วย

มาก 

4 

เห็นด้วย

ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย

น้อย 

2 

เห็นด้วย

น้อยที่สุด 

1 

ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้

1.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้

นักเรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง.. 

2.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์กระตุ ้นให้นักเรียน

เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ.... 

3. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์กระตุ ้นให้นักเรียน

ได้สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง....... 

4.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์กระตุ ้นให้นักเรียน

ได้ใช้จินตนาการในการหาวิธีการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค.์.............. 

5. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ช่วยให้นักเรียนมี

เหตุผล ร่วมมือกับเพ่ือนๆ จน

ประสบผลสําเร็จ.... ..................... 

6. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ช่วยให้นักเรียนมี

ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือน .ๆ............ 

7.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ให้นักเรียนฝึกการ

แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

และเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็น

ของเพ่ือน...................................... 

 

 

 

 

................. 

 

 

................. 
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................. 
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................. 
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................. 

 

 

 

................. 
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................. 

 

 

 

................. 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย

มากที่สุด 

5 

เห็นด้วย

มาก 

4 

เห็นด้วย

ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย

น้อย 

2 

เห็นด้วย

น้อยที่สุด 

1 

ด้านประโยชน์จากการจัดการเรียนรู้ 

1.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมให้นักเรียน

ได้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 

2.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด

ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา... 

3. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ช่วยให้นักเรียน

เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเน้ือหา

อย่างเป็นลําดับขั ้นตอน................  

4.  การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ทําให้นักเรียน

มองเห็นโครงสร้างของความรู้และ

สามารถจดจําได้นาน.................... 

5. การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรคช่์วยให้นักเรียน

สามารถนําความรู้ไปใช้ในการ

แก้ปัญหาในชีวิตประจําว ัน..........  
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ตอนที่  2 ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้  เร่ือง อาหารกับสุขภาพ 

      ในการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ือง อาหารกับสุขภาพ  นักเรียนมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
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ประวัติผู ้วิจัย 

 

ช่ือ-สกุล   นางสาวญาณี  เพชรแอน 

ท่ีอยู ่   54 หมู่ 14 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม  

ท่ีทํางาน  โรงเรียนวัดราชบพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2545      สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสหบํารุงวิทยา   

จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ.2548      สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  

จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ.2553       สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกสุขศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ.2555       ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)             

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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พ.ศ.2553       อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  

พ.ศ.2556-ปัจจุบัน      ครูผู ้ ช่วยโรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร 
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