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The objectives of this research were to: 1) develop and study the efficiency of the instructional model
using creative problem solving process to enhance health innovation of science gifted students, 2) study the learning
progress of creative problem solving abilities, health innovation, and health behaviors, and 3) study the effectiveness
of the instructional model using creative problem solving process to enhance health innovation of science gifted
students on expansion group. The samples comprised of 24 tenth grade students at Mahidol Wittayanusorn School,
during the second semester of academic year 2013. The research instruments were consisted of the instructional
model using creative problem solving process, model handbook, lesson plans, creative problem solving abilities
evaluation forms, health innovation evaluation form, and health behaviors evaluation form. The data were analyzed
by percentage (%), mean ( X ), and standard deviation (S.D.).
The results were as follows :
1. The developed instructional model called “4CO-PAC model” consisted of 3 important factors which
were 1) principle and objective factor, 2) instructional factor, and 3) condition of implementation factor. The
instructional process included 4 steps including 1) Collaborative problem finding, 2) Collaborative idea finding,
3) Collaborative innovation building, and 4) Collaborative acceptance building. Each step consisted of 3 processes
called “PAC” which were Preparation : P, Action : A, and Conclusion : C. The effectiveness of the developed
4CO-PAC model was at the highest level.
2. The students’ creative problem solving abilities and health innovation were gradually increased during
the instructional process. The overall of the students’ creative problem solving abilities, health innovation, and
health behaviors were at good level.
3. The dissemination of the instructional model using creative problem solving process to enhance health
innovation of science gifted students in an expansion student group were as follows : overall of creative problem
solving abilities was at good level while overall of health innovation and health behaviors were at excellence level.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและควำมเป็ นมำของปัญหำ
ในโลกยุคโลกาภิวตั น์และยุคฐานความรู้เช่นปัจจุบนั การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
เป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นต่อความเจริ ญของประเทศ แต่การพัฒนาความสามารถของประเทศด้านนี้
นอกจากการจัดโครงสร้างการบริ หารที่เหมาะสม และทรัพยากรด้านการค้นคว้าวิจยั ที่เพียงพอและมี
ประสิ ทธิ ผลแล้ว ยังจาเป็ นต้องมีนกั วิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนนักประดิษฐ์คิดค้นที่
สามารถสร้างความรู ้ใหม่และนวัตกรรมในจานวนที่มากพอ แต่การสร้างนักวิทยาศาสตร์ เหล่านี้ เป็ น
เรื่ องยากที่ จะกระทาให้เกิ ดผลสาเร็ จโดยเฉพาะถ้าลักษณะการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนตั้งแต่ช้ นั
อนุ บาลจนถึ งระดับมัธยมศึกษายังไม่เอื้ออานวยเท่าที่ควรต่อการเสริ มสร้างคุณสมบัติพ้ืนฐาน การ
สร้ า งจิ ต วิจ ัย ตลอดจนวิธี ก ารในการแสวงหาและสร้ า งความรู้ ใ หม่ ใ ห้นัก เรี ย น แม้ว่า จะมี ผูท้ ี่ มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่มีศกั ยภาพที่จะพัฒนาเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ที่ดี
ก็ตาม ดังนั้น การจัดการศึกษาสาหรับผูม้ ีความสามารถพิเศษด้านคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จึง
เป็ นสิ่ งจาเป็ น โดยต้องจัดการเรี ยนการสอนและสิ่ งแวดล้อมที่เสริ มสร้างความรู้ความสามารถของ
นักเรี ยนให้มีความรู ้ที่ลึกและแน่น เพียงพอต่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในระดับอุดมศึกษาหรื อ
สู งกว่าขึ้ นไป และมี จิตวิจยั รั กการค้นคว้า สามารถพัฒนาตนเป็ นนักวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ ที่มี
ความสามารสู งในอนาคต โดยใช้รูปแบบการจัดการศึกษาที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนรักการค้นคว้า พัฒนา
ตนให้เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ มี ทกั ษะพื้นฐานที่ จาเป็ นต่อการพัฒนาตนเป็ นนักวิจยั ที่ดี ภายใต้การชี้ แนะอย่า ง
ใกล้ชิดจากครู อาจารย์ ตลอดจนมีโอกาสที่จะทดลองปฏิบตั ิเพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้ งยิ่งขึ้นในการ
แสวงหาและสร้างองค์ความรู ้ต่อไป (มหิดลวิทยานุสรณ์, 2554 : 11)
โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์เป็ นโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ตน้ แบบของรัฐ มีสถานภาพเป็ น
องค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎี กาจัดตั้งโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎี กาจัดตั้งโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ได้กาหนดอานาจหน้าที่ให้โรงเรี ยนเป็ นผูจ้ ดั ทา
หลักสู ตร วิธีการเรี ยนการสอน สื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอนสาหรับใช้กบั นักเรี ยนของโรงเรี ยน
ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนานักเรี ยนผูม้ ีความสามารถพิเศษด้านคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไปสู่ ความ
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เป็ นนัก วิจยั นักประดิ ษฐ์คิดค้น ด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มี ความสามารถ
ระดับสู งเยี่ยมเทียบเคียงกับนักวิจยั ชั้นนาของนานาชาติ และมีจิตวิญญาณมุ่งมัน่ พัฒนาประเทศชาติ
มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่ วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ดา้ นคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้กบั ประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่ วยพัฒนาประเทศชาติ ให้สามารถ
ดารงอยู่และแข่ งขันได้ในประชาคมโลก เป็ นสัง คมผูผ้ ลิ ตที่มี มูลค่ าเพิ่มมากขึ้น สร้ า งสังคมแห่ ง
ภู มิ ปั ญญาและการเรี ย นรู ้ สั ง คมแห่ ง คุ ณ ภาพและแข่ ง ขันได้ และสั ง คมที่ ย ง่ั ยืน พอเพี ย งมี ค วาม
สมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน
การจัด การศึ ก ษาส าหรั บ นัก เรี ยนที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ นอกจากการมุ่งพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นคนดี คนเก่งแล้ว โรงเรี ยนยังต้องให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาสุ ขภาพพลานามัยของนักเรี ยน เพราะสุ ขภาพมีความสาคัญยิ่งต่อชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดี
เมื่อมีสุขภาพที่ดีเป็ นพื้นฐาน การทางานหรื อกิจกรรมใดๆ ก็ตามในชีวติ ประจาวันก็จะมีความสุ ขและ
มีคุณภาพไปด้วย ดังพระราชดารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิ ด
หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปัญฺโญ) ณ โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 11
มิถุนายน 2552 “...นักเรี ยนที่เรี ยนทางด้านวิทยาศาสตร์ ดีเด่น ก็ตอ้ งเป็ นคนที่รอบรู้ คือต้องรู้วิชาอื่น
ด้วย เช่น ต้องเป็ นคนมีศิลปะ ศิลปะนี้ช่วยเรื่ องของความสร้างสรรค์ดว้ ย ทั้งศิลปะประเภททัศนศิลป์
วาดภาพ หรื อบางคนอาจจะสนใจถ่ายภาพ สนใจเล่นดนตรี หรื อการแสดงต่างๆ อีกอย่างหนึ่ งที่จะมี
ประโยชน์คือ กี ฬา ช่ วยเสริ มสร้ างร่ างกายให้แข็งแรง เพราะร่ างกายที่ แข็งแรงนี้ ก็จะเป็ นที่อยู่ของ
จิตใจที่เข้มแข็ง แข็งแรง” (มหิ ดลวิทยานุสรณ์ , 2552 : 13) และในอุดมการณ์และเป้ าหมายในการ
พัฒนานักเรี ยนของโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ ได้มีการกาหนดการพัฒนานักเรี ยนให้มีสุขภาพ
อนามัยดี รักการออกกาลังกาย รู ้จกั ดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจไว้ดว้ ย
โรงเรี ย นมหิ ดลวิทยานุ ส รณ์ มีก ารจัดดาเนิ นการหลากหลายรู ป แบบ เพื่อส่ ง เสริ ม ให้
นักเรี ยนมีสุขภาพดี รักการออกกาลังกาย รู้จกั ดูแลตัวเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ ตามอุดมการณ์
และเป้ าหมายในการพัฒ นานัก เรี ย นของโรงเรี ย นมหิ ด ลวิท ยานุ ส รณ์ ได้แก่ โรงเรี ย นมี ก ารจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องตลอดปี เช่น การเปิ ดให้บริ การสถานที่ออกกาลังกาย
จนถึงเวลา 20.00 น. ทุกวัน การจัดทดสอบสมรรถภาพทางกายปี ละ 2 ครั้ง การจัดกิจกรรมกีฬาสี
ภายในปี ละ 1 ครั้ง และการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุ ขภาพ ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง เป็ นต้น โรงเรี ยนได้
เปิ ดชุมนุมกีฬาและการออกกาลังกายที่หลากหลาย เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเลือกเข้าร่ วมกิจกรรม
ตามความสนใจ ซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
ทุกคนออกกาลังกายอย่างสม่ าเสมอ โรงเรี ยนได้กาหนดเรื่ องการออกกาลังกายเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
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เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร โดยภายใน 3 ปี การศึกษา นักเรี ยนทุกคนต้องออกกาลังกาย
อย่างน้อย 240 ครั้ง (ภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 40 ครั้งๆ ละไม่นอ้ ยกว่า 45 นาที) และเข้าร่ วมกิ จกรรม
ชุมนุมกีฬาและการออกกาลังกายไม่ต่ากว่า 3 ชุมนุม จึงจะถือว่าสาเร็ จการศึกษา และส่ วนสาคัญที่สุด
ก็คือโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ จดั การเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสามารถในการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพจนมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี เพราะ
สุ ข ภาพมี ค วามส าคัญ ยิ่ ง ต่ อ ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ที่ ดี เมื่ อ มี สุ ข ภาพที่ ดี เ ป็ นพื้ น ฐาน การท างานหรื อ
กิ จกรรมใดๆ ก็ตามในชี วิตประจาวันก็จะมี ความสุ ขและมี คุณภาพไปด้วย ซึ่ งหลักสู ตรโรงเรี ย น
มหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 ได้กาหนดให้นกั เรี ยนต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จานวน 3 หน่วยกิต (120 ชัว่ โมง) ใน 3 ปี โดยกาหนดให้เรี ยนรายวิชา
สุ ขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรี ยนละ 1 รายวิชาๆ ละ 0.5 หน่วยกิต (20 ชัว่ โมง)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนได้เกิดการพัฒนาครบถ้วน
จากสาระต่างๆ คือ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว
การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การสร้างเสริ มสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการ
ป้ องกัน โรค และความปลอดภัย ในชี วิต โดยทัว่ ไปในการสอนวิช าต่ า งๆ ให้แก่ ผูเ้ รี ย นนั้น
มี จุดมุ่งหมายสาคัญที่ สุดอย่างหนึ่ งซึ่ งตรงกันคือ ทุกวิชาต้องการให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ซึ่ งการ
เรี ยนรู ้ ในแต่วิชาอาจแตกต่างกัน สาหรับการเรี ยนรู้ ในวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษานั้น ต้องการให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพ ซึ่ ง สุ ชาติ โสมประยูร และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
(2553 : 76) ได้ให้ความหมายของคาว่า พฤติกรรมสุ ขภาพ (Health Behavior) หมายถึง ความสามารถ
ในการแสดงออกของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับสุ ขภาพ ทั้งทางด้านความรู้ ทัศนคติ การปฏิบตั ิและทักษะ ทั้งนี้
ในส่ วนของการจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษามีจุดหมายที่มุ่งให้นกั เรี ยนได้มีการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ (Knowledge) ทางด้านสุ ขภาพ 2) ด้านเจตคติ (Affective)
ทางด้านสุ ขภาพ และ 3) ด้านการปฏิบตั ิและทักษะ (Practice and Skill) ทางด้านสุ ขภาพ โดยมี
กระบวนการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน 2) ขั้นสอน/กิจกรรม
และ 3) ขั้นสรุ ป และมีการจัดการเรี ยนรู้ พลศึกษาโดยมีจุดหมายที่มุ่งให้นักเรี ยนได้มีการพัฒนา
พฤติกรรมสุ ขภาพ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ (Knowledge) 2) ด้านเจตคติ
(Affective) 3) ด้านทักษะกีฬา (Skill) 4) ด้านสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) และ 5) ด้าน
คุ ณลัก ษณะอันพึ งประสงค์ (Characteristics) โดยมี กระบวนการเรี ย นการสอน ประกอบด้วย 5
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรี ยมหรื อขั้นนา 2) ขั้นสอน 3) ขั้นฝึ กหรื อขั้นฝึ กหัด 4) ขั้นใช้หรื อขั้นนาไปใช้
และ 5) ขั้นสรุ ปและสุ ขปฏิบตั ิ เนื่องจากความเป็ นจริ งแล้ว การจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษาและการจัดการ
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เรี ยนรู้พลศึกษา จะมีความแตกแตกต่างกันอยูบ่ างส่ วน แต่ก็มีจุดหมายปลายทางร่ วมกัน ก็คือการมี
สุ ขภาพดีของผูเ้ รี ยน (วาสนา คุ ณาอภิสิทธิ์ และคณะ, 2547 : 52) ดังนั้น การสอนสุ ขศึกษาและ
พลศึ กษาให้แก่ ผูเ้ รี ย นนั้น ผูส้ อนต้องการให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ยนรู้ หรื อมีการเปลี่ ยนแปลงในเรื่ อง
พฤติกรรมสุ ขภาพทุกด้าน โดยเน้นพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถาวร มัน่ คง และยัง่ ยืน ซึ่ งเป็ นจุดประสงค์ที่
ส าคัญ ที่ สุ ด ของการในสอนวิ ช าสุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา (สุ ช าติ โสมประยูร และ เอมอัช ฌา
วัฒนบุรานนท์, 2553 : 76) และยังเป็ นตัวแปรสาคัญต่อการมีสุขภาพดี (วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ , 2553 :
15)
การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรี ยนละ 1 รายวิชาๆ ละ 0.5
หน่วยกิต (20 ชัว่ โมง) หรื อสัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง ของโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ น้ นั อาจจะมีเวลาไม่
เพียงพอที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้หรื อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพอันส่ งผลต่อการมี
สุ ขภาพดี ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพ (Health-Related
Physical Fitness) ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ ทั้ง 3 ระดับชั้น ในปี งบประมาณ 2553
พบว่า นักเรี ยนโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ ปี การศึกษา 2553 มีองค์ประกอบของร่ างกายในส่ วนของ
ปริ ม าณไขมันที่ ส ะสมในร่ า งกาย (ความหนาแน่ นของไขมันใต้ผิวหนัง ) ส่ วนใหญ่ อยู่ใ นเกณฑ์
ค่อนข้างอ้วนถึงอ้วน (จากการประเมิน 5 ระดับ คือ อ้วน ค่อนข้างอ้วน สมส่ วน ค่อนข้างผอม ผอม)
มีความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อท้อง (ลุกนัง่ 60 วินาที) ส่ วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปาน
กลาง (จากการประเมิน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า ต่ามาก) มีความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้ อแขนและกล้ามเนื้ อส่ วนบนของร่ างกาย (ดันพื้น 30 วินาที) ส่ วนใหญ่อยู่เกณฑ์ปาน
กลาง (จากการประเมิน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า ต่ามาก) มีความอ่อนตัวของกล้ามเนื้ อหลัง
และต้นขาด้านหลัง (นัง่ งอตัวไปข้างหน้า) ส่ วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ต่า (จากการประเมิน 5 ระดับ คือ
ดี ม าก ดี ปานกลาง ต่ า ต่ า มาก) และมี ความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวีย นโลหิ ต
(วิง่ ระยะไกล) ส่ วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง (จากการประเมิน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า
ต่ามาก) (มหิ ดลวิทยานุ สรณ์, 2553 : 86) ซึ่ งจากผลการทดสอบข้างต้น แสดงให้เห็นว่านักเรี ยน
โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปี การศึกษา 2553 มีสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพ ส่ วนใหญ่
อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลางถึงต่า อนึ่งสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพ เป็ นสมรรถภาพทางกายที่
ช่วยลดอัตราความเสี่ ยงของการเกิดปั ญหาด้านสุ ขภาพต่างๆ ทั้งนี้ เนื่องจากว่าสมรรถภาพทางกายที่
สัมพันธ์กบั สุ ขภาพ หมายถึง ความสามารถของระบบต่างๆ ในร่ างกายประกอบด้วย ความสามารถ
เชิ งสรี รวิทยาด้านต่างๆ ที่ช่วยป้ องกันบุคคลจากโรคที่มีสาเหตุจากภาวการณ์ขาดการออกกาลังกาย
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นับเป็ นตัวบ่งชี้ สาคัญของการมีสุขภาพดี (กระทรวงศึกษาธิ การ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2552 : 59)
รู ปแบบการเรี ยนการสอน เป็ นขั้นตอนในการดาเนินการเรี ยนการสอนเพื่อให้การเรี ยน
การสอนนั้นบรรลุ เป้ าหมาย ซึ่ งมีนกั วิชาการและนักการศึกษาให้ความหมายเกี่ ยวกับรู ปแบบการ
เรี ยนการสอน หมายถึง กระบวนการที่เป็ นลาดับขั้นตอนที่ใช้สาหรับเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยน
การสอนที่ ครอบคลุ มองค์ประกอบสาคัญ ซึ่ งได้รับการจัดไว้อย่างเป็ นระเบียบ ตามหลักปรัชญา
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรื อความเชื่ อต่างๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรื อขั้นตอนสาคัญใน
การเรี ยนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้
ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ (Saylor and others, 1981 : 271 ; Joyce and Weil, 1996 : 7 ; ทิศนา
แขมมณี , 2553 : 222 และ วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2553 : 257) ถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั มีรูปแบบการเรี ยนการ
สอนที่มีประสิ ทธิภาพมากมายให้ผสู ้ นใจเลือกใช้ตามความเหมาะสมอยูแ่ ล้ว แต่เนื่องจากทุกรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นหรื อวิธีสอนแบบต่างๆไม่สามารถนามาใช้พฒั นาผูเ้ รี ยนได้ทุกๆ ด้าน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ใช้กนั มาโดยตลอด ไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
ตลอดเวลา จึงต้องมีการประยุกต์ใช้ ดัดแปลงให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย หรื อมีการพัฒนารู ปแบบที่
เหมาะสมขึ้นมาใหม่ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ จอยซ์ และ เวลล์ (Joyce and Weil, 1996)
ที่กล่าวถึงการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน คือ การจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน หลักสู ตร และสังคม โดยอาจเน้นในด้านเนื้ อหาวิชา ความสามารถเฉพาะ คุณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยน สังคม และความต้องการของผูเ้ รี ยนหรื อเน้นเป้ าหมายของการจัดการเรี ยนการสอน ดังนั้น
เมื่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนของรายวิชาสุ ขศึ กษาและพลศึกษาในปั จจุบนั ยังไม่สามารถทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ หรื อมีการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพอันส่ งผลต่อการมีสุขภาพดี ได้ตาม
เป้ าหมาย การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมขึ้นมาใหม่ จึงเป็ นแนวทางหนึ่ งที่สามารถ
ช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษาเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายที่กาหนด
ไว้ได้
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนจาเป็ นต้องมีแนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และลักษณะวิชาสุ ขศึกษาและ
พลศึกษา รวมทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวังในยุคศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการที่การจัดการเรี ยนการสอนจะ
กลายเป็ นรู ป แบบการเรี ย นการสอนได้น้ ัน จะต้องผ่า นการจัดองค์ป ระกอบต่า งๆ ให้เป็ นระบบ
เสี ยก่อน ซึ่ งในการจัดระบบจะต้องคาถึงถึงทฤษฎีและหลักการ รวมทั้งสภาพการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) เป็ นแนวคิดที่เกี่ ยวกับ
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ความรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกันอย่างแพร่ หลายมากขึ้นในปั จจุบนั เพราะเมื่อมีการจัดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเองเน้นที่ผเู้ ป็ นสาคัญ ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเองมี
พัฒนาการจากทฤษฎี พฤติกรรมนิยมและมีฐานของการพัฒนาจากการพัฒนาด้านสติปัญญา วิธีการ
เรี ยนรู ้ และการจัดการกับความรู ้ เพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเรี ยนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ ควรเน้นการส่ งเสริ มเป็ นการสร้างความรู้โดยผูเ้ รี ยนควบคู่กบั การบูรณาการทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ อื่นๆ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยครบถ้วนทุกด้าน ทั้งด้านสติปัญญา วิธีการเรี ยนรู้ ทักษะ การ
ปฏิบตั ิ เจตคติ และความสามารถในการคิดระดับสู ง (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2553 : 83) ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สุ ชาติ โสมประยูร และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2553 : 109) ได้ที่กล่าวถึ งแนว
ทางการจัดและดาเนิ นการสอนในรายวิชาสุ ขศึกษา โดยเฉพาะในเรื่ องวิธีสอนหรื อการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน มักจะต้องอาศัยหลักจิตวิทยาการศึกษาหรื อทฤษฎีการเรี ยนรู้ต่างๆ มาอ้างอิงหรื อ
สนับสนุน เพื่อเป็ นแนวคิดและแนวทางในการจัดและดาเนินการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการ
วางแผนการเขียนแผนการสอนหรื อแผนจัดการเรี ยนรู้ ซึ่ งทฤษฎีการเรี ยนรู้ที่สาคัญกับการสอนวิชา
สุ ขศึกษา ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเองหรื อการเรี ยนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้โดยเน้นการ
เรี ยนรู ้ ที่ผูเ้ รี ยนต้องแสวงหาความรู้ และสร้ างความรู้ ด้วยตนเองว่า ความรู้ คือ โครงสร้ างใหม่ทาง
ปั ญญา (Cognitive Restructuring) ที่สร้างจากประสบการณ์และโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ โครงสร้าง
ปั ญญาที่สร้ างขึ้นใหม่น้ ี จะเป็ นเครื่ องมือสาหรับการสร้างโครงสร้างทางปั ญญาใหม่ๆ ต่อไปได้อีก
การเรี ยนรู ้น้ ี จึงเป็ นกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ที่เน้นความรู้เดิมให้เป็ นพื้นฐานความรู้ใหม่ ตาม
ปรัชญาการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) ที่เชื่ อว่า “การเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในตัวของผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างขึ้นเอง”
ทฤษฎี ก ารสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง มีหลัก การที่ สาคัญว่า ในการจัดการเรี ย นรู้ ผูเ้ รี ย น
จะต้องเป็ นผูก้ ระทา (Active) และสร้างความรู้ ซึ่ งความเชื่อพื้นฐานของทฤษฎี การสร้างความรู้ดว้ ย
ตนเอง มีรากฐานมาจาก 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของ เพียเจต์ (Piaget, 1972) ยึด
หลักพัฒนาการตามวัยของเด็ก มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ เปิ ดโอกาส และให้อิสระ
แก่ เด็กในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมด้วยตนเอง ด้วยการใช้ประสบการณ์ เดิ มที่เด็กคุ น้ เคยมาเป็ นพื้นฐาน
และเพิ่มพูนประสบการณ์โดยให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม เพื่อให้มีประสบการณ์ที่สะสมมาก
ขึ้ น ส าหรั บ การแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ และทฤษฎี พ ฒ
ั นาการทางสติ ปั ญญาของ ไวกอทสกี
(Vygotsky, 1978) จากหลักการพื้นฐานของทฤษฎีน้ ี ได้แสดงถึงการเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ตอ้ ง
เข้าใจวัฒนธรรม รู ปแบบ และการอบรมเลี้ ย งดู ซึ่ งส่ งผลต่ อพัฒนาการทางสติปั ญญาการเรี ยนรู้
เกิ ด ขึ้ น ได้ต ามศัก ยภาพของบุ ค คล โดยอาศัย ความช่ ว ยเหลื อ จากผู้ใ หญ่ แ ละเพื่ อ นวัย เดี ย วกัน
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ย่อมส่ งผลทาให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหาได้ดี ทั้งนี้ ทฤษฎีท้ งั สองนี้ มีความเห็นร่ วมกันใน
คุณลักษณะของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง คือ 1) ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู้
ด้วยตนเอง 2) การเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ข้ ึนกับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยู่ในปั จจุบนั 3) การมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้ และ 4) การจัดสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมที่คล้ายคลึงกับ
ชี วิตจริ ง ทาให้เรี ยนผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่ งการนาทฤษฎี การสร้างความรู้ดว้ ย
ตนเองไปใช้ในการเรี ยนการสอน สามารถทาได้หลายประการ ดังที่ วัชรา เล่าเรี ยนดี (2553 : 80)
ได้กล่ าวถึ งวิธีการเรี ยนรู ้ หรื อกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่เกิ ดจากทฤษฎี การสร้ างความรู้ ด้วยตนเองและ
นาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้มีหลายวิธี ซึ่ งผูส้ อนสามารถศึกษา เลือก และปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สาระเนื้ อหาวิชาและผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรี ยนรู้บางกิจกรรมเป็ นวิธีจดั การเรี ยนรู้ที่
เป็ นกระบวนการมีลาดับขั้นตอนหรื อวิธีการเรี ยนรู้บางวิธีสามารถนามาใช้เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบอื่นได้
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็ นเด็กที่มีลกั ษณะต่างจากนักเรี ยน
ปกติ จากการศึกษาของ วสัน ปุ่ นผล (2551) พบว่า คุณลักษณะของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ น้ นั ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ ความสามารถทางสติปัญญาและความ
ใฝ่ รู้ทางวิทยาศาสตร์ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ความมีเหตุผลและรอบคอบ ความ
อดทนความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ความรับผิดชอบ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
และได้สรุ ปไว้ว่า คุ ณ ลักษณะของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ น้ ัน จะเป็ น
ลัก ษณะที่ เ ด่ น พิ เ ศษเฉพาะของนัก เรี ย นที่ มี แ นวโน้ม บ่ ง บอกว่ า จะประสบความส าเร็ จ ในด้า น
วิทยาศาสตร์ และนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ยัง มีลกั ษณะที่สอดคล้องกับ
ลักษณะการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ กล่าวคือ นักเรี ยนกลุ่ มนี้ เป็ นเด็กที่มีคุณลักษณะทางการคิด
สร้างสรรค์และการคิดในรู ปแบบต่างๆ ที่สูงกว่าเด็กปกติ ส่ วนการแก้ปัญหาด้วยทักษะการคิดอย่าง
รวดเร็ ว โดยน ามาประยุ ก ต์ ก ับ สถานการณ์ ใ หม่ แ ละการแก้ปั ญ หายัง เป็ นการพัฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ดว้ ย (Conklin and Frei, 2007 : 115-125) ดังนั้น การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative
Problem Solving) ถือเป็ นแนวทางการพัฒนาคนอย่างเต็มที่ตามศักยภาพประการหนึ่ ง เพราะผูท้ ี่จะ
อยูร่ อดได้ในสังคมอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์อย่างสู ง
ในการคิดแก้ปัญหา ซึ่ งสอดคล้องกับทักษะสาหรับผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ที่ผเู้ รี ยนจะต้องมีทกั ษะ
การสร้างสรรค์ (Creativity) และการแก้ปัญหา (Problem Solving) เพราะเป็ นทักษะเพื่อการดารงชีวิต
(Survival Skills) ที่จาเป็ นสาหรับอนาคตของผูเ้ รี ยน เพื่อการใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคมประชาธิ ปไตยและ
การดารงชีวติ ต่อไป (Jacobs, 2010; Beers, 2011)
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กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Process) ได้มีการ
วิจยั และพัฒนามากกว่า 50 ปี เพื่อที่จะนามาพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ผูว้ ิจยั และผูพ้ ฒั นากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จึงมีความหลากหลายและแตกต่างกันไป
ออสบอร์ น (Osborn, 1953) ถื อได้ว่าเป็ นต้นกาเนิ ดของการสร้างกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยนาเทคนิ คการระดมสมอง (Brain Storming) มาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ซึ่ งเทคนิ คการระดมสมองเป็ นวิธีของกระบวนการกลุ่มที่ช่วยแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะที่จาเป็ นต่อความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดคล่อง ความคิด
ยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ มและความคิดละเอียดลออ โดยมีหลักการว่าไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความเห็น
ทั้งของตนและของคนอื่น ซึ่ งถือว่าเป็ นหัวใจของการระดมสมอง เป็ นการประวิงการตัดสิ นถูกผิด
พยายามหาคาตอบที่แปลกแตกต่างออกไป พยายามหาคาตอบให้มากที่สุดและพยายามดัดแปลง
ตกแต่งความคิดที่มีอยู่ ซึ่ งกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ ออสบอร์ น (Osborn) รู ปแบบ
แรก แบ่งออกเป็ น 7 ขั้นตอน ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ออสบอร์ น (Osborn) ได้ยอ่ ขั้นตอนกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็ น 3 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหาความจริ ง (Fact Finding) 2) การค้นหา
ความคิด (Idea Finding) และ 3) การค้นหาคาตอบ (Solution Finding) ต่อมา ปาร์ น (Parnes, 1967)
ได้ประสานการพัฒนาการของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อ และได้ขยายวิธีการจาก 3 ขั้นตอน
ของ ออสบอร์ น (Osborn) เป็ นกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การค้นหาข้อเท็จจริ ง (Fact
Finding) 2) การค้นหาปั ญหา (Problem Finding) 3) การค้นหาแนวคิด (Idea Finding) 4) การค้นหา
คาตอบ (Solution Finding) และ 5) การค้นหาการยอมรับ (Acceptance Finding) โดยทดลองกับ
รู ป แบบการสอนในนัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาตามโครงการพฤติ ก รรมสร้ า งสรรค์ (Programming
Creative Behavior) และได้มีการทดสอบแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ ปาร์ น (Parnes) ที่วิทยาลัย
รัฐบัฟาโล (Buffalo State College) โดยใช้ระยะเวลา 4 ภาคการศึกษา ในรายวิชาความคิดสร้างสรรค์
ในที่สุดก็ได้วธิ ี การของการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ ออสบอร์ น และ ปาร์ น (Osborn and Parnes)
ที่เรี ยกว่า รู ปแบบของ ออสบอร์ น และ ปาร์ น (Osborn and Parnes Model) ซึ่ งประกอบด้วย 6
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดปั ญหาหรื อสถานการณ์ (Situation) 2) การค้นหาความจริ ง (Fact
Finding) เป็ นการหาข้อมูลจากสถานการณ์หรื อปั ญหาที่กาหนดให้ เพื่อให้รู้ว่ามีส่ิ งที่บกพร่ องหรื อ
ผิดปกติ เกิ ดขึ้ น 3) การค้นหาปั ญหา (Problem Finding) เป็ นการมองเห็ นปั ญหาที่เกิ ดขึ้ นจาก
สถานการณ์ 4) การค้นหาความคิด (Idea Finding) เป็ นการหาแนวคิดหรื อขอบเขตของปั ญหา เพื่อหา
วิธีการแก้ปัญหา โดยการรวบรวมความคิดหรื อตั้งเป็ นสมมติฐาน 5) การค้นหาคาตอบ (Solution
Finding) เป็ นการปฏิ บ ัติ ต ามทางเลื อ กของการแก้ปั ญ หาจากสมมติ ฐ านเพื่ อ หาค าตอบ และ
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6) การยอมรับสิ่ งที่คน้ พบ (Acceptance Finding) เป็ นการตรวจสอบและประเมินกระบวนการคิด
และคาตอบที่ได้ (Isaksen and Treffinger, 2004)
โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์เป็ นโรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนวิท ยาศาสตร์ อย่างเข้มข้น
ให้แก่นกั เรี ยนที่มีความสามารถเป็ นพิเศษในทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ เพื่อเป็ นการเตรี ยม
พื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีคุณภาพสู งเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในการที่จะสร้างนักวิชาการ
อันยอดเยี่ยมของประเทศ ซึ่ งการจัดการเรี ยนการสอนดังกล่าวอาจส่ งผลให้นกั เรี ยนแต่ละคนต้อง
เผชิ ญกับความเครี ยด มีลกั ษณะแข่งขันในการศึกษาเรี ยนรู้ โดยจะพยายามเรี ยนให้ได้ดีกว่าคนอื่น
เพื่อให้ได้คะแนนดี และอาจจะไม่ใ ห้ความสนใจเกี่ ยวกับ ความสัมพันธ์และปฏิ สัมพันธ์ระหว่า ง
ผู้เ รี ยน รวมทั้ง เกิ ด ผลเสี ย ต่ อ สุ ขภาพ ดัง นั้ น การจัด การเรี ยนการสอนส าหรั บ นั ก เรี ยนที่ มี
ความสามารถพิ เ ศษทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ จึ ง จ าเป็ นต้อ งหั น มาส่ ง เสริ มการเรี ยนรู้ ร่ วมกั น
(Collaborative Learning) ซึ่ งสามารถช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ดี และมีสุขภาพจิตดีข้ ึน รวมทั้ง
ได้เรี ยนรู ้ทกั ษะทางสังคมและการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ซึ่ งเป็ นทักษะที่จาเป็ นอย่างยิ่งในการดารงชี วิต
ด้วย และการเรี ยนรู้ ร่วมกันมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรี ยนรู้แบบการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง และ
การเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการส่ งเสริ มและพัฒนาผลการเรี ยนและสมรรถภาพ
ทางการเรี ยนที่สร้างสรรค์ (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2553 : 81) การเรี ยนรู้ร่วมกัน เป็ นวิธีจดั การเรี ยนรู้ที่
เน้นบทบาทไปที่ผเู้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนในกลุ่มจะเป็ นผูจ้ ดั การกันเอง ทั้งการกาหนดบทบาทสมาชิ ก
การตรวจสอบหน้าที่รับผิดชอบ และตรวจสอบการทางานกันเองภายในกลุ่ม นอกจากนี้ ภายในกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนอาจจะสอนกันเองภายในกลุ่ม ซึ่ งแนวคิดของการเรี ยนรู้ร่วมกันที่สาคัญ คือ 1) มีการจัดกลุ่ม
การทางานที่เกิดจากสมาชิกที่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน ขนาดของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่ากัน
2) มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปั นประสบการณ์ และความรู้ที่ตนมีกบั สมาชิกในกลุ่ม ซึ่ งผูส้ อนมีส่วนร่ วม
ในการสนทนาสนับสนุนความรู้ 3) ลักษณะงานเป็ นงานที่ตอ้ งทาร่ วมกัน สมาชิกในกลุ่มเห็นชอบ
และมีการวางแผนกิจกรรมร่ วมกันและตรงกับสิ่ งที่ตนสนใจ 4) ผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวกในการสภาพการเรี ยนรู ้ และคอยให้ความช่ วยเหลือ และ 5) มีการประเมินผล โดยประเมิน
กลุ่ม และประเมินสมาชิ กกลุ่ม (Tinzmann and other, 1990, อารี รักษ์ มีแจ้ง, 2547 และเนาวนิตย์
สงคราม, 2553)
จากการศึกษาทฤษฎี การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) แนวคิดการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน (Collaborative Learning) แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem
Solving Process) และแนวคิดกระบวนการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงนามาใช้เป็ น
พื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษารู ปแบบใหม่ข้ ึน เพื่อส่ งเสริ ม
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นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ พฤติกรรมสุ ขภาพ และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย
เรี ยกรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้ นว่า “รู ปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดของ
กระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ”
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้อง คือ การวิจยั และพัฒนาและการ
ผสมผสานวิธีการวิจยั การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน รู ปแบบการเรี ยนการสอน ทฤษฎีการ
สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้ร่วมกัน กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการเรี ยน
การสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา และพฤติกรรมสุ ขภาพและนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ เพื่อสังเคราะห์
เป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิ ด และหลัก กำรเกี่ยวกับ กำรวิจั ยและพัฒ นำ กำรออกแบบระบบกำรเรี ย น
กำรสอน และกำรผสมผสำนวิธีกำรวิจัย
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development : R&D) เป็ นการวิจยั ประเภทหนึ่งที่
นามาใช้ในการแสวงหาและพัฒนาความรู้ ทางด้านการศึกษา มีเป้ าหมายของการวิจยั เช่นเดียวกับการ
วิจยั ประเภทอื่นๆ คือ เพื่อแสวงหาและพัฒนาความรู้ แต่ต่างกันในขั้นตอนของการดาเนิ นการวิจยั
คือ เป็ นการวิจยั ก่อนแล้วนาผลการวิจยั มาพัฒนานวัตกรรม เมื่อได้นวัตกรรมแล้วนานวัตกรรมไป
ดาเนิ นการวิจยั และหลังจากนั้นนาผลที่ได้จากการใช้ไปสู่ การพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขนวัตกรรมให้
ตอบสนองผูใ้ ช้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 วิจยั (Research : R1) คือ การศึกษาข้อมูล
พื้นฐานและความต้องการ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Develop : D1) คือ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
ขั้นตอนที่ 3 วิจยั (Research : R2) คือ การนานวัตกรรมไปใช้จริ งกับกลุ่มเป้ าหมาย และขั้นตอนที่ 4
พัฒนา (Develop : D2) คือ การประเมินผลและปรับปรุ งนวัตกรรม (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555 : 239)
การออกแบบระบบการเรี ยนการสอนหรื อการออกแบบการเรี ยนการสอน
(Instructional System Design : ISD หรื อ Instructional Design : ID) มีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ในการ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนของครู ให้มีประสิ ท ธิ ภาพตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ต้ งั ไว้ โดยอาศัยหลักการ แนวคิดวิธีการเชิงระบบ (Systematic Approach) มาใช้
ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) และประสิ ทธิ ผล (Effectiveness)
เนื่องจากระบบได้มีกลไกและโครงสร้างหลักการทางานอย่างน้อย 3 ส่ วน ประกอบด้วย สิ่ งนาเข้า/
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ตัวป้ อน (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output) ซึ่ งในแต่ละขั้นมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ หรื อเงื่ อนไขการเรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบ มีการระบุ แยกแยะและแก้ปัญหา แล้วจึงวาง
แผนการเรี ยนการสอน โดยอาศัยความรู้จากหลายๆ ทฤษฎี มีการปรับปรุ ง แก้ไขการทางานในตัว
ของมัน เองโดยการใช้ข ้อมู ล ป้ อนกลับ (Feedback) และในแต่ ล ะองค์ป ระกอบย่อยๆ ต่ า งก็ มี
ความสัมพันธ์เกี่ ยวเนื่ องซึ่ งกันและกัน โดยเป้ าหมายของระบบใหญ่ท้ งั หมดจะบรรลุผลได้จากการ
ประสานสัมพันธ์กนั ขององค์ประกอบย่อยๆ (กาญจนา คุณารักษ์, 2545 : 7) ซึ่ งจากการศึกษาพบว่า
แนวคิ ดรู ป แบบการออกแบบระบบการเรี ย นการสอนที่ มี ผูส้ นใจและใช้ ก ันอย่า งแพร่ หลาย คื อ
รู ปแบบการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน ของ ครู ส (Kruse, 2009) ได้เสนอแนวคิดในการ
ออกแบบหรื อการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน หรื อที่เราเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “ADDIE Model”
เป็ นวิธีการเชิ งระบบที่ช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) และมีความ
เหมาะสม (Appropriateness) ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินการ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวิเคราะห์
(Analysis) เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
(Needs Analysis) ในทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน 2) ขั้นออกแบบและพัฒนา
รู ปแบบ (Design and Development) ในขั้นนี้ รูปแบบการสอนจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ตอ้ งอาศัย
ข้อมูลต่างๆ จากขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นต่างๆ ในขั้นของ
การวิเคราะห์ 3) ขั้นนาไปใช้ (Implementation) เป็ นขั้นการนารู ป แบบที่ สร้ า งและพัฒนาขึ้ น
ไปทดลองใช้และมีการปรับปรุ งแก้ไขให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล และ 4) ขั้นประเมินผล
(Evaluation) เป็ นขั้นการวัดผลและประเมินผล การใช้รูปแบบที่พฒั นาขึ้นโดยประเมินผลจากการ
วัดผลการเรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยน สมรรถภาพการสอนของครู จากความคิดเห็นการรับรู้ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และ/หรื อจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ เป็ นต้น และรู ปแบบการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบของ ดิกค์
แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey, 2009 : 1-8) ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 10
องค์ประกอบ คือ 1. กาหนดเป้ าหมายการเรี ยนการสอน (Identify Instructional Goals) 2. วิเคราะห์
การเรี ยนการสอน (Conduct Instructional Analysis) 3. วิเคราะห์ผเู้ รี ยนและบริ บท (Analyze
Learners and Contexts) 4. เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Write Performance Objectives)
5. พัฒนาเครื่ องมือเพื่อการประเมิน (Develop Assessment Instrument) 6. พัฒนากลยุทธ์การสอน
(Develop Instructional Strategy) 7. พัฒนาและเลือกสื่ อการเรี ยนการสอน (Develop and Select
Instructional Materials) 8. ออกแบบและประเมินผลระหว่างการเรี ยนการสอน (Design and
Conduct Formation Evaluation of Instruction) 9. ทบทวนและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
(Revise Instruction) และ 10. ออกแบบและประเมินผลหลังการเรี ยนการสอน (Design and Conduct
Summative Evaluation)
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การผสมผสานวิธีการวิจยั (Mixed Methods Research) เป็ นการออกแบบวิจยั ด้วยวิธี
วิท ยาการ (Methodology) และวิ ธี ก าร (Methods) ซึ่ งวิธี วิท ยาการเกี่ ย วข้อ งการเก็ บ รวบรวม
การวิเคราะห์ และการผสมผสานวิธีเชิงปริ มาณ (Quantitative Methods) และเชิงคุณภาพ (Qualitative
Methods) ในกระบวนการวิจยั ตั้งแต่ข้ นั ตอนการตั้งสมมุติฐานไปจนถึงขั้นสรุ ปผล และวิธีการซึ่ ง
มุ่ง เน้นการเก็ บ รวบรวม การวิเคราะห์ และการผสมผสานข้อมูล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณภาพใน
การศึกษาเฉพาะกรณี หรื อหลายกรณี วิธีการวิจยั แบบนี้ ใช้เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในผลการวิจยั ที่
สมบูรณ์ ยิ่งขึ้นในปั ญหาวิจยั หนึ่ ง ซึ่ งอาจให้คาตอบที่เหมาะสมกว่าการใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่ ง ซึ่ งมี
แบบแผนการผสมผสานวิธีการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก คือ 1. แบบแผนเชิงผสมผสานแบบ
สามเส้า (The Triangulation Design) 2. แบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded
Design) 3. แบบแผนเชิงอธิ บาย (The Explanatory Design) และ 4. แบบแผนเชิงสารวจบุกเบิก (The
Exploratory Design) (Creswell, 2011)
ดัง นั้น ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใ ช้ก ระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development : R&D) (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ , 2555) ประยุกต์ร่วมกับการออกแบบระบบการเรี ยน
การสอนด้วยวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ที่เรี ยกว่า “ADDIE Model” (Kruse, 2009) และ
รู ปแบบการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบของ ดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and
Carey, 2009) โดยใช้ระเบียบการวิจยั แบบการผสมผสานวิธีการวิจยั (Mixed Methods Research)
ตามแบบแผนการวิจยั แบบแผนรองรับภายใน (Embedded Design) วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นหลัก และ
วิธีการเชิงคุณภาพเป็ นวิธีรอง (Creswell, 2011) โดยมีกระบวนการวิจยั ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis : A)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development
: D & D) ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) เป็ นการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้จริ ง
(Implementation : I) และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็ นการประเมินผล
(Evaluation : E) และการขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
2. แนวคิดเกีย่ วกับรู ปแบบกำรเรียนกำรสอน
จากการศึกษารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ์ เวลล์ และ คาลฮาว์น
(Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ได้เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (Model of Teaching)
เริ่ มจากการเสนอภาพเห็นเหตุการณ์ในห้องเรี ยน (Scenario) โดยใช้การเล่าเรื่ อง มีครู และนักเรี ยน
เป็ นผูแ้ สดงโดยจาลองเหตุ การณ์ จริ ง ที่เกิ ดขึ้ นในห้องเรี ยน เพื่อนาไปสู่ รูป แบบการจัดการเรี ย น
การสอน ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิ งหลักการและ
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วัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการการเรี ยนการสอน และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนา
รู ปแบบไปใช้
3. แนวคิดและทฤษฎีพนื้ ฐำนในกำรพัฒนำรู ปแบบกำรเรียนกำรสอน
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ พฤติกรรมสุ ขภาพ และนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ พบว่า มีแนวคิดและทฤษฎีที่เป็ น
พื้ น ฐานในการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของกระบวนการแก้ปั ญ หาอย่า ง
สร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิ ทยาศาสตร์
สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 ทฤษฎีกำรสร้ ำงควำมรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง มีหลักการที่สาคัญว่า ในการเรี ยนรู้ผเู้ รี ยนจะต้อง
เป็ นผูก้ ระทา (Active) และสร้างความรู้ จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
(Constructivism) ของ อันเดอร์ ฮิล (Underhill, 1991), แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld, 1995) และ
ฟอสน็อต (Fosnot, 1996) สามารถสรุ ปเป็ นแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง คือ 1. การ
เรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึ้นภายในผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้าง (Construct) ความเข้าใจในสิ่ งที่
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 2. การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ข้ ึนกับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และ 3. การ
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้
3.2 แนวคิดของกำรเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
การเรี ยนรู้ ร่วมกัน เป็ นวิธีจดั การเรี ย นรู้ที่เน้นบทบาทไปที่ผเู้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนใน
กลุ่มจะเป็ นผูจ้ ดั การกันเอง ทั้งการกาหนดบทบาทสมาชิ ก การตรวจสอบหน้าที่รับผิดชอบ และ
ตรวจสอบการทางานกันเองภายในกลุ่ม นอกจากนี้ ภายในกลุ่มผูเ้ รี ยนอาจจะสอนกันเองภายในกลุ่ม
ซึ่ งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับแนวคิดของการเรี ยนรู้ร่วมกันของ ทินซ์แมนน์ และคนอื่นๆ
(Tinzmann and other, 1990), อารี รักษ์ มีแจ้ง (2547) และเนาวนิตย์ สงคราม (2553) สามารถสรุ ป
เป็ นแนวคิดของการเรี ยนรู ้ร่วมกัน คือ 1. มีการจัดกลุ่มการทางานที่เกิดจากสมาชิกที่มีความสนใจใน
เรื่ องเดียวกัน ขนาดของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่ากัน 2. มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปั นประสบการณ์
และความรู ้ ที่ ต นมี ก ับ สมาชิ ก ในกลุ่ ม ซึ่ งผู้ส อนมี ส่ ว นร่ ว มในการสนทนาสนับ สนุ น ความรู้
3. ลักษณะงานเป็ นงานที่ตอ้ งทาร่ วมกัน สมาชิกในกลุ่มเห็นชอบและมีการวางแผนกิจกรรมร่ วมกัน
และตรงกับสิ่ งที่ตนสนใจ 4. ผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการสภาพการเรี ยนรู้และ
คอยให้ความช่วยเหลือ และ 5. มีการประเมินผล โดยประเมินกลุ่ม และประเมินสมาชิกกลุ่ม
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3.3 แนวคิดกระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ ำงสรรค์ (Creative Problem Solving
Process)
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving : CPS) ได้มีการวิจยั และ
พัฒนามากกว่า 50 ปี เพื่อที่จะนามาพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ งจาก
การศึ ก ษากระบวนการแก้ปัญหาอย่า งสร้ า งสรรค์ที่พ ฒ
ั นาโดย นอลเลอร์ , ปาร์ น และ ไบออนดิ
(Noller, Parnes and Biondi) ที่เรี ยกว่า “Osborn-Parnes Five-Stage CPS Model (v2.2)” (Noller,
Parnes and Biondi, 1976 อ้างถึงใน Isaksen and Treffinger, 2004 : 70-73) มีกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์เป็ น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การค้นหาความจริ ง (Fact Finding) ขั้นที่ 2 การค้นหา
ปั ญหา (Problem Finding) ขั้นที่ 3 การค้นหาแนวคิด (Idea Finding) ขั้นที่ 4 การค้นหาคาตอบ
(Solution Finding) และขั้นที่ 5 การค้นหาการยอมรับ (Acceptance Finding)
3.4 แนวคิดกระบวนกำรเรียนกำรสอนสุ ขศึกษำและพลศึกษำ
การจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้พลศึกษานั้น มีความแตกต่างกัน
โดยธรรมชาติของวิชา ดังนั้นในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ จึงต้องมีความแตกต่างกันอยู่บา้ ง
แต่ก็มีจุดหมายปลายทางร่ วมกัน คือ การมีสุขภาพดีของผูเ้ รี ยน จากการศึกษากระบวนการที่ใช้ใน
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษาของ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ และคณะ (2547) และ
สุ ชาติ โสมประยูร และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2553) สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนหรื อกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ สุ ขศึกษาได้เป็ น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นที่ 2 ขั้นสอนและกิจกรรม และ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป และจากการศึกษากระบวนการเรี ยนการสอนพลศึกษาของ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
และคณะ (2547) และ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนหรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้
พลศึกษาได้เป็ น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยมหรื อขั้นนา ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ขั้นที่ 3 ขั้นฝึ กหรื อขั้น
ฝึ กหัด ขั้นที่ 4 ขั้นใช้หรื อขั้นนาไปใช้ และขั้นที่ 5 ขั้นสรุ ปและสุ ขปฏิบตั ิ
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่สาคัญเป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของ
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ขา้ งต้น ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์กระบวนการเรี ยนการ
สอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ า งสรรค์ เพื่อ
ส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การร่ วมกันค้นหาปั ญหา (Collaborative Problem Finding) ขั้นที่ 2 การร่ วมกัน
ค้นหาแนวคิด (Collaborative Idea Finding) ขั้นที่ 3 การร่ วมกันสร้างนวัตกรรม (Collaborative
Innovation Building) และขั้นที่ 4 การร่ วมกันสร้างการยอมรับ (Collaborative Acceptance Building)
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4. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมสุ ขภำพและนวัตกรรมด้ ำนสุ ขภำพ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพของ เฉลิมพล ตันสกุล (2541), ดวงใจ
รัตนธัญญา (2545) และสุ ชาติ โสมประยูร และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2553) สามารถสรุ ปได้วา่
พฤติ ก รรมสุ ขภาพ เป็ นความสามารถในการแสดงออกของบุ ค คลเกี่ ย วกั บ สุ ขภาพ โดยมี
องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1. ด้านความรู้ทางสุ ขภาพ (Health Knowledge) เป็ นกระบวนการทางด้าน
สมอง 2. ด้านเจตคติทางสุ ขภาพ (Health Attitude) เป็ นกระบวนการทางด้านจิตใจ และ 3. ด้านการ
ปฏิบตั ิทางสุ ขภาพ (Health Practice) เป็ นกระบวนการทางด้านร่ างกายหรื อการใช้กล้ามเนื้ อ และจาก
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2552) และ เนาวนิตย์ สงคราม (2556) สามารถสรุ ปได้วา่ นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ หมายถึง แนวทาง/
แนวคิ ด/เครื่ องมื อที่ ย งั ไม่เคยมี ใ ช้ม าก่ อนหรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิ มที่ มีอยู่แล้วให้
ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ ยวกับสุ ขภาพ และในการพิจารณาว่าวิธีการ
แนวคิด หรื อการกระทาใดๆ เป็ นนวัตกรรมหรื อไม่ สามารถวัดได้ดว้ ยแบบประเมินนวัตกรรม และ
สรุ ปผลจากการการประเมินนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1. ด้านกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม 2. ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรม และ 3. ด้านความเป็ นนวัตกรรม
จากกรอบแนวคิ ด ในการวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด ของ
กระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ สามารถสรุ ปแนวคิดสาคัญที่ใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนได้ดงั แผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

17
คำถำมกำรวิจัย
เพื่อเป็ นแนวทางในการหาคาตอบการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดข้อคาถามการวิจยั ดังนี้
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีองค์ประกอบ
และกระบวนการเรี ยนการสอนอย่างไร
2. ความสามารถในการแก้ปั ญหาอย่างสร้ า งสรรค์และนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของ
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ในช่ วงระหว่างการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพ มีพฒั นาการหรื อไม่ และพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นอย่างไร
3. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีผลการขยายผล
การใช้เป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพัฒ นาการของความสามารถในการแก้ปั ญหาอย่า งสร้ า งสรรค์แ ละ
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ และพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ในช่ ว งระหว่า งการเรี ย นการสอนด้วยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
3. เพื่อศึ กษาผลของการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ ไปขยายผลการใช้
สมมติฐำนกำรวิจัย
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่
มี ค วามสามารถพิ เศษทางวิท ยาศาสตร์ ในช่ วงระหว่า งการเรี ย นการสอนด้วยรู ป แบบการเรี ย น
การสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
มีพฒั นาการขึ้น และมีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับดี
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ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยน
มหิ ดลวิทยานุสรณ์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จานวน 10 ห้องเรี ยนๆ ละ 24 คน รวมนักเรี ยน
240 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยน
มหิ ดลวิทยานุสรณ์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จานวน 1 ห้องเรี ยน รวมนักเรี ยน 24 คน ได้มา
ด้วยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
1.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการขยายผลการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ห้อ งโครงการสนับ สนุ น การจัด ตั้ง ห้ อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ย นโดยการก ากับ ดู แ ลของ
มหาวิทยาลัย (วมว.) โรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ภาคเรี ยนที่
2 ปี การศึกษา 2556 จานวน 1 ห้อง จานวนนักเรี ยน 30 คน
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
2.1 ตัวแปรต้น คือ รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
2.2 ตัวแปรตาม คือ
2.2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2.2.2 นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
2.2.3 พฤติกรรมสุ ขภาพ
3. เนือ้ หำทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ เนื้ อหาในรายวิชา พ30102 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสู ตรโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ พุทธศักราช
2556 โดยให้ครอบคลุมสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทั้ง 5 สาระการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย 5
หน่ วย คือ หน่วยที่ 1 การดูแลระบบต่างๆ ของร่ างกาย (สาระที่ 1 การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ)
หน่ วยที่ 2 พฤติกรรมทางเพศกับการดาเนิ นชีวิต (สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว) หน่ วยที่ 3 กี ฬา
บาสเกตบอล (สาระที่ 3 การเคลื่ อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกี ฬาสากล)
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หน่วยที่ 4 สมรรถภาพทางกาย (สาระที่ 4 การสร้างเสริ มสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค)
และหน่ วยที่ 5 ภัยจากสารเสพติด (สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชี วิต) ใช้ระยะเวลาในการทดลอง
จานวน 10 สัปดาห์ๆ ละ 1 คาบ รวม 10 คาบ
นิยำมศัพท์เฉพำะ
เพื่อให้คาศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นที่เข้าใจตรงกัน ผูว้ ิจยั จึงขอกาหนดความหมาย
ของคาศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดและกระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development : R&D) ประยุกต์ร่วมกับการ
ออกแบบการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการเชิงระบบ (Systematic Approach) ที่เรี ยกว่า “ADDIE Model”
โดยใช้ร ะเบี ย บการวิ จ ัย แบบการผสมผสานวิธี ก ารวิจ ัย (Mixed Methods Research) ซึ่ งมี
กระบวนการวิจยั ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) เป็ นการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็ นการออกแบบและ
พัฒนา (Design and Development : D & D) ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) เป็ นการนาไปใช้
จริ ง (Implementation : I) และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็ นการประเมินผล
(Evaluation : E) และการขยายผลการใช้
2. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ หมายถึ ง
องค์ประกอบที่เป็ นระบบของการจัดการเรี ยนการสอนที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึ้น เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ พฤติกรรมสุ ขภาพ และนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งมี ทฤษฎี การสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง (Constructivism)
แนวคิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Collaborative Learning) แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(Creative Problem Solving Process) และแนวคิดกระบวนการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
โดยมี อ งค์ป ระกอบที่ ส าคัญ 3 องค์ป ระกอบ คื อ องค์ป ระกอบเชิ ง หลัก การและวัต ถุ ป ระสงค์
องค์ประกอบเชิงกระบวนการการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การร่ วมกัน
ค้นหาปั ญหา (Collaborative Problem Finding) ขั้นที่ 2 การร่ วมกันค้นหาแนวคิด (Collaborative
Idea Finding) ขั้นที่ 3 การร่ วมกันสร้างนวัตกรรม (Collaborative Innovation Building) และขั้นที่ 4
การร่ วมกันสร้างการยอมรับ (Collaborative Acceptance Building) โดยในแต่ละขั้นตอนหลักจะมี
ขั้น ตอนย่ อ ยๆ ซึ่ งเป็ นกระบวนการด าเนิ น การ 3 ขั้น ที่ เ รี ย กว่า “PAC” ได้แ ก่ ขั้น เตรี ย มการ
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(Preparation : P) ขั้นปฏิบตั ิ (Action : A) และขั้นสรุ ป (Conclusion : C) และองค์ประกอบเชิ ง
เงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ ประกอบด้วย ปัจจัยเอื้อต่อการเรี ยนรู้ และปัจจัยสนับสนุน
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความรู้ ความสามารถของผู้เ รี ยนในการปฏิ บ ัติ ต ามกระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
3.1 การค้นหาความจริ ง (Fact Finding) หมายถึ ง ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึ ง
ความสามารถในการตั้งคาถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็ นมูลเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ปริ มาณมาก
ที่สุด
3.2 การค้นหาปั ญหา (Problem Finding) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึ ง
ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น จัดลาดับความสาคัญ จาแนกปั ญหาใหญ่ ปั ญหา
ย่อย เลือกปั ญหาที่สาคัญที่สุดที่ตอ้ งแก้ไขพร้อมระบุเหตุผล
3.3 การค้นหาแนวคิ ด (Idea Finding) หมายถึ ง ระดับพฤติก รรมที่แสดงถึ ง
ความสามารถในการนาเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่และเป็ นไปได้
ให้มากที่สุด อย่างอิสระ โดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมหรื อถูกผิด
3.4 การค้นหาคาตอบ (Solution Finding) หมายถึ ง ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึ ง
ความสามารถในการบอกข้อ ดี แ ละข้อ เสี ยของวิธี ก ารแก้ปั ญ หาแต่ ล ะวิธี ก าร และเลื อ กวิธี ก าร
แก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดพร้อมระบุเหตุผลในการเลือก
3.5 การค้นหาการยอมรับ (Acceptance Finding) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถในการแสดงรายละเอียดและขั้นตอนในการแก้ปัญหา พร้อมระบุผลที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ขั้นตอนเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับ
โดยวัดจากแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ผวู้ ิจยั สร้าง
ขึ้น
4. พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง การปฏิบตั ิของบุคคลเกี่ยวกับเรื่ อง การดูแลระบบต่างๆ
ของร่ างกาย สมรรถภาพทางกาย พฤติกรรมทางเพศและการดาเนิ นชี วิต กี ฬาบาสเกตบอล และภัย
จากสารเสพติด โดยอาศัยความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิที่เกี่ ยวข้องสัมพันธ์กนั เพื่อให้มีสุขภาพดี
โดยวัดจากแบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึ้น
5. นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ หมายถึ ง แนวทาง/แนวคิด/วิธี การ/เครื่ องมื อที่ใ ช้ในการ
แก้ปัญหาเกี่ ยวกับสุ ขภาพที่ นกั เรี ยนสร้างสรรค์ข้ ึ นเป็ นรายกลุ่ม จากการจัดการเรี ยนการสอนตาม
รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดของกระบวนการแก้ปั ญหาอย่างสร้ า งสรรค์ เพื่อส่ ง เสริ ม
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นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ด้านคุณค่าและ
ประโยชน์ของนวัตกรรม และด้านความเป็ นนวัตกรรม โดยวัดจากแบบประเมินนวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น ซึ่งประเมินโดยกลุ่มตนเอง กลุ่มอื่น และผูส้ อน
6. นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ น
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ของโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั โดยค้นคว้าจาก
หนังสื อ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้เรี ยบเรี ยงตามลาดับหัวข้อ ดังนี้
1. หลักสู ตรโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556
2. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอน
3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
4. แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ร่วมกัน
5. แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจยั เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
7. แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพและนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
8. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริ ง
9. แนวคิดเกี่ยวกับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
1. หลักสู ตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556
โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์เป็ นโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ตน้ แบบของรัฐ มีสถานภาพเป็ น
องค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎี กาจัดตั้งโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎี กาจัดตั้งโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ได้กาหนดอานาจหน้าที่ให้โรงเรี ยนเป็ นผูจ้ ดั ทา
หลักสู ตร วิธีการเรี ยนการสอน สื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอนสาหรับใช้กบั นักเรี ยนของโรงเรี ยน
ด้วยตนเอง ซึ่งการจัดทาหลักสู ตรโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีการดาเนินการทบทวนหลักสู ตรของ
โรงเรี ยนทุกๆ 4 ปี โดยใช้ขอ้ มูลจากการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสู ตรของโรงเรี ยนมหิ ดล
วิทยานุสรณ์ และผลการศึกษาวิเคราะห์หลักสู ตรของโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ช้ นั นาของนานาชาติเป็ น
บรรทัดฐานในการจัดท า โดยตั้ง เป้ าหมายว่า นัก เรี ย นที่ จบจากโรงเรี ย นมหิ ด ลวิท ยานุ ส รณ์ ตาม
หลักสู ตรของโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ จะต้องมีศกั ยภาพในทุกๆ ด้านตามหลักสู ตรแกนกลางขั้น
พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และไม่ ต่ า กว่ า นัก เรี ย นของโรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์ ช้ นั นาของนานาชาติ ดังนั้น หลักสู ตรโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 จึง
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มีอุดมการณ์ ของหลักสู ตรฉบับนี้ คือ การจัดการเรี ยนการสอนในทุกรายวิชาอย่างเข้มข้น พัฒนา
ทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้มีความเป็ นผูน้ า เตรี ยมพร้อมไปสู่ นกั วิจยั นักประดิษฐ์คิดค้น
ที่มีคุณภาพ และมีจิตสานึกในการตอบแทนคุณประเทศชาติ
หลักสู ตรโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ พุทธศักราช 2556 มุ่งหมายให้นกั เรี ยนได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพของความสามารถพิเศษด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีพ้ืนฐานความรู้ที่ดีท้ งั
ด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ ดนตรี และพลานามัย
สามารถคิดวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทุกศาสตร์ ได้ เป็ นคนที่สมบูรณ์ท้ งั ด้านสติปัญญา ร่ างกาย
อารมณ์ สั งคม มี จิตตั้งมัน่ ในความเมตตาและหวังดี ต่อกัน ดูแลเอาใจใส่ กนั ช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกัน
ให้ ก าลัง ใจซึ่ งกัน และกัน ผูก พัน กัน ฉัน ญาติ มิ ต ร รั ก และภู มิ ใ จในความเป็ นไทย มี จิ ต มุ่ ง ที่ จ ะ
ตอบแทนประเทศชาติ และมีความเป็ นสากล
เมื่อนัก เรี ยนส าเร็ จการศึก ษาตามหลักสู ตรโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ ส รณ์ พุ ทธศัก ราช
2556 นัก เรี ย นจะได้รับ การพัฒนาให้เป็ นผูท้ ี่ มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุ ณลัก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ ดังนี้
1. มีความรับผิดชอบ ความเป็ นผูน้ า เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
ความเมตตา ความหวังดี ช่ วยเหลื อเกื้ อกูล มีจิตสาธารณะ มุ่งที่จะทาประโยชน์ให้กบั สังคม และ
ตอบแทนบ้านเมือง
2. มีความรอบรู ้ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในหลักการพื้นฐานด้านคณิ ตศาสตร์ และ
วิท ยาศาสตร์ มีคุ ณ ลัก ษณะของนัก วิจ ยั นัก ประดิษ ฐ์ นัก คิดค้น และนัก พัฒ นาด้า นคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. มีความรู ้ และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. รักการเรี ยนรู ้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ รู้จกั คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความรอบรู ้ รู ้ รอบ สามารถบูรณาการความรู้ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้
5. มีจิต ส านึ ก ของความเป็ นไทย ในการอนุ รัก ษ์ภ าษาไทย ศิล ปวัฒ นธรรมไทย
ภูม ิปั ญ ญาไทย เข้า ใจและภูม ิใ จในประว ตั ิศ าสตร์ ช าติไ ทย ยึด มัน่ ในการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข และสามารถปรับตัวในสังคมข้ามวัฒนธรรมได้
6. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกาลังกาย
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7. มีทกั ษะที่จาเป็ นในการดารงชี วิตอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ ทักษะที่จาเป็ นในการดารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ได้แก่
7.1 ทักษะในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
7.2 ทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
7.3 ทักษะในการสื่ อสาร
7.4 ทักษะในการเรี ยนรู้
7.5 ทักษะในการแก้ปัญหา
7.6 ทักษะในการวางแผนและกากับดูแลตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาไปสู่ ความเป็ นนักวิจยั นักประดิษฐ์คิดค้น ด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ มีความสามารถระดับสู ง เยี่ย มเที ยบเคียงกับนักวิจยั ชั้นนาของนานาชาติ และมี
จิตวิญญาณมุ่งมัน่ พัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่ วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์
ความรู ้ ดา้ นคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กบั ประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต
ช่ วยพัฒนาประเทศชาติ ให้สามารถดารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็ นสังคมผูผ้ ลิตที่มี
มูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้ างสังคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ สังคมแห่ งคุ ณภาพและแข่งขันได้ และ
สังคมที่ยง่ั ยืนพอเพียงมีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยน
มีสุขภาพอนามัยดี รั กการออกกาลังกาย รู้จกั ดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ ตามอุดมการณ์
เป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ของการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพราะสุ ขภาพมีความสาคัญยิ่งต่อชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดี เมื่อมีสุขภาพที่ดีเป็ นพื้นฐาน
การทางานหรื อกิจกรรมใดๆ ก็ตามในชี วิตประจาวันก็จะมีความสุ ขและมีคุณภาพไปด้วย องค์รวม
ของการมีสุขภาพที่ดี หมายถึ ง สุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต สุ ขภาพอารมณ์ สุ ขภาพสังคม และสุ ขภาพ
จิตวิญญาณที่รวมกันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้
สาระที่ เป็ นกรอบเนื้ อหาหรื อขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและ
พลศึกษาประกอบด้วย
1. การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู้เรื่ องธรรมชาติของการ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการ
ทางานของระบบต่างๆ ของร่ างกาย รวมถึงวิธีปฏิบตั ิตนเพื่อให้เจริ ญเติบโตและมีพฒั นาการที่สมวัย
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2. ชี วิตและครอบครั ว ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู้เรื่ องคุณค่าของตนเองและครอบครัว การ
ปรั บ ตัว ต่ อการเปลี่ ย นแปลงทางร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ทางเพศ การสร้ า งและรั ก ษา
สัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น สุ ขปฏิบตั ิทางเพศ และทักษะในการดาเนินชีวติ
3. การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่ นเกม กี ฬาไทย และกีฬาสากล ผูเ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้เรื่ องการเคลื่อนไหวในรู ปแบบต่างๆ การเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล
และประเภททีมอย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบตั ิตามกฎ กติกา ระเบียบ และข้อตกลง
ในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายและกีฬา และความมีน้ าใจนักกีฬา
4. การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับ
หลักและวิธีการเลื อกบริ โภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริ การสุ ขภาพ การสร้ างเสริ มสมรรถภาพเพื่อ
สุ ขภาพ และการป้ องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
5. ความปลอดภัยในชี วิต ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู้เรื่ องการป้ องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ ยง
ต่างๆ ทั้งความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุบตั ิเหตุ ความรุ นแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด รวมถึง
แนวทางในการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชีวติ
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง (Learning outcomes)
การเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าสุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา นัก เรี ยนควรมี ค วามรู้ ความเข้า ใจและ
ความสามารถ ดังต่อไปนี้
1. สามารถดูแลสุ ขภาพ สร้างเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค หลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยง และพฤติกรรม
เสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุ บตั ิ เหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุ นแรงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยการ
วางแผนอย่างเป็ นระบบ
2. แสดงออกถึงความรัก ความเอื้ออาทร ความเข้าใจในอิทธิ พลของครอบครัว เพื่อน สังคม
และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ การดาเนินชีวติ และวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี
3. ออกกาลังกาย เล่นกีฬา เข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริ มสมรรถภาพเพื่อ
สุ ข ภาพโดยน าหลัก การของทัก ษะกลไกมาใช้ไ ด้อ ย่า งถู ก ต้อ ง สม่ า เสมอด้วยความชื่ น ชมและ
สนุกสนาน
4. แสดงความรั บ ผิ ดชอบ ให้ค วามร่ วมมื อและปฏิ บ ัติตามกฎ กติ ก า สิ ท ธิ หลัก ความ
ปลอดภัยในการเข้าร่ วมกิ จกรรมทางกาย และเล่ นกี ฬ าจนประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายของ
ตนเองและทีม
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5. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขัน ด้วยความมีน้ าใจนักกี ฬา
และนาไปปฏิบตั ิในทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี
6. วิเคราะห์ และประเมิ นสุ ขภาพส่ วนบุคคลเพื่อกาหนดกลวิธีลดความเสี่ ยง สร้ างเสริ ม
สุ ขภาพ ดารงสุ ขภาพ การป้ องกันโรค และการจัดการกับอารมณ์ และความเครี ยดได้ถูกต้องและ
เหมาะสม
7. ใช้กระบวนการทางประชาสังคม สร้างเสริ มให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย และมีวถิ ีชีวติ ที่ดี
รายชื่ อรายวิชาพืน้ ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (3.0 หน่ วยกิต)
1. พ30101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1
0.5 หน่วยกิต
HPE30101 Health and Physical Education 1
2. พ30102 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
0.5 หน่วยกิต
HPE30102 Health and Physical Education 2
3. พ30103 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
0.5 หน่วยกิต
HPE30103 Health and Physical Education 3
4. พ30104 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 4
0.5 หน่วยกิต
HPE30104 Health and Physical Education 4
5. พ30105 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 5
0.5 หน่วยกิต
HPE30105 Health and Physical Education 5
6. พ30106 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 6
0.5 หน่วยกิต
HPE30106 Health and Physical Education 6
โดยสรุ ป หลักสู ตรโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ พุทธศักราช 2556 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
สุ ขศึ ก ษาและพลศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้เ รี ยนได้ เ กิ ด การพัฒ นาครบถ้ ว นจากสาระต่ า งๆ คื อ
การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย
การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การสร้างเสริ มสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค และ
ความปลอดภัยในชีวติ ซึ่ งกาหนดให้นกั เรี ยนต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา จานวน 3 หน่วยกิต (120 ชัว่ โมง) ใน 3 ปี โดยกาหนดให้เรี ยนรายวิชาสุ ขศึกษาและ
พลศึกษา ภาคเรี ยนละ 1 รายวิชาๆ ละ 0.5 หน่วยกิต (20 ชัว่ โมง)
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2. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับรู ปแบบการเรียนการสอน
ความหมายของรู ปแบบการเรียนการสอน
รู ป แบบการเรี ย นการสอนมี ค วามหมายในลักษณะเดี ย วกับ ระบบการเรี ย นการสอน
ซึ่ งนักการศึกษาโดยทัว่ ไปนิ ยมใช้คาว่า “ระบบ” ในความหมายที่เป็ นระบบใหญ่ ครอบคลุ ม
องค์ประกอบสาคัญๆ ของการศึกษา หรื อการเรี ยนการสอนในภาพรวม และนิยมใช้คาว่า “รู ปแบบ”
กับระบบที่ยอ่ ยกว่า โดยเฉพาะกับ “วิธีการสอน” ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั ใช้คาว่า “รู ปแบบการเรี ยน
การสอน (Instructional Model)” ซึ่ งมีนกั วิชาการและนักการศึกษาให้ความหมายเกี่ ยวกับรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน หมายถึง กระบวนการที่เป็ นลาดับขั้นตอนที่ใช้สาหรับเป็ นแนวทางในการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญ ซึ่ งได้รับการจัดไว้อย่างเป็ นระเบียบ ตามหลักปรัชญา
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรื อความเชื่ อต่างๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรื อขั้นตอนสาคัญใน
การเรี ยนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้
ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ (Saylor and others, 1981 : 271; Joyce and Weil, 1996 : 7; ทิศนา
แขมมณี , 2553 : 222; วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2553 : 257)
องค์ ประกอบของรู ปแบบการเรียนการสอน
คีฟส์ (Keeves, 1997 : 386-387, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2553 : 220) ได้กล่าวว่า
รู ปแบบโดยทัว่ ไปจะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1. รู ปแบบจะต้องนาไปสู่ การทานาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่ งสามารถพิสูจน์ทดสอบ
ได้กล่าวคือ สามารถนาไปสร้างเครื่ องมือเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได้
2. โครงสร้ า งของรู ป แบบจะต้อ งประกอบด้ว ยความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ (Causal
Relationship) ซึ่ งสามารถใช้อธิ บายปรากฏการณ์/เรื่ องนั้นได้
3. รู ป แบบจะต้องสามารถช่ วยสร้ างจิ นตนาการ (Imagination) ความคิ ดรวบยอด
(Concept) และความสัมพันธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสื บเสาะความรู้
4. รู ปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Relationships)
มากกว่า ความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Associative Relationships)
สาหรับ จอยซ์ เวลล์ และ คาลฮาว์น (Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ได้เสนอรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอน (Model of Teaching) เริ่ มจากการเสนอภาพให้เห็นเหตุการณ์ในห้องเรี ยน
(Scenario) โดยใช้การเล่าเรื่ อง มีครู และนักเรี ยนเป็ นผูแ้ สดง โดยจาลองเหตุการณ์จริ งที่เกิ ดขึ้นใน
ห้องเรี ยนเพื่อนาไปสู่ รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งแต่ละรู ปแบบมีองค์ประกอบ 3 ส่ วน ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (The Model of Teaching)
มี 4 ส่ วน คือ
1. กระบวนการเรี ยนการสอน (Syntax หรื อ Phases) เป็ นการจัดเรี ยงลาดับกิจกรรมที่
จะสอนเป็ นขั้นๆ ซึ่ งแต่ละรู ปแบบมีจานวนขั้นตอนการเรี ยนการสอนแตกต่างกันไป
2. ระบบสังคม (Social System) เป็ นการอธิ บายบทบาทของครู และนักเรี ยนในการ
จัดการเรี ยนการสอน
3. หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) เป็ นหลักการหรื อวิธีการที่ครู จะ
ตอบสนองต่อสิ่ งที่นกั เรี ยนกระทา อาจเป็ นการให้รางวัล การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบตั ิโดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรื อผิด เป็ นต้น
4. สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบหรื อระบบสนับสนุน (Support System)
เป็ นการบอกเงื่อนไข หรื อสิ่ งจาเป็ นในการที่จะใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดผล ตามที่
คาดหวังให้กบั ผูเ้ รี ยน เช่ น การสอนเพื่อฝึ กทักษะ นักเรี ยนจะต้องได้ฝึกการทางานในสถานที่และ
ด้วยอุปกรณ์ ที่ใกล้เคียงกับสภาพการทางานจริ ง หรื อเตรี ยมสื่ ออุปกรณ์ที่จาเป็ นพร้อมใช้ต่างๆ ให้
ครบถ้วน
ส่ วนที่ 2 การนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนไปใช้ (Application) เป็ นการแนะนา
หรื อให้ขอ้ แนะนาการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนนั้น เช่น จะใช้กบั เนื้อหาประเภทใดจึงจะ
เหมาะสมและใช้กบั เด็กระดับใด เป็ นต้น
ส่ วนที่ 3 สาระความรู้ และทักษะในการปฏิ บตั ิงาน และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้
(Instruction and Nurturant Effects) ในแต่ละรู ปแบบจะต้องจัดสาระความรู้และทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานอะไรบ้าง ให้กบั ผูเ้ รี ยนรวมทั้งมีส่ิ งสาคัญ องค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทาให้การดาเนินการ
จัดการเรี ยนรู ้ น้ นั ประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย ซึ่ งก็คือการสอนของครู ที่จดั ขึ้นตามขั้นตอนและ
สภาพแวดล้อม ในการเรี ย นสมรรถนะส าหรั บที่ ผูเ้ รี ย นต้องมี และต้อ งให้มี ก ารพัฒนาตลอด
กระบวนการซึ่ งถือผลที่เกิ ดขึ้นจากการสอน และเป็ นสิ่ งที่ผเู้ รี ยนต้องมีในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
ตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและประสบผลสาเร็ จ คุณสมบัติคุณลักษณะหรื อสมรรถนะของผูเ้ รี ยน
ที่ตอ้ งปลูกฝังจนติดตัว เพื่อให้การเรี ยนการสอนบรรลุผลตามที่คาดหวัง อาจกล่าวโดยสรุ ปว่า การ
นาเสนอรู ปแบบการเรี ยน การสอนตามแนวคิดของจอยซ์และคณะนี้ ครู ผสู้ อนต้องเข้าใจทุกประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ งโดยการฝึ กฝนตนเองให้สามารถใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสม
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ทิศนา แขมมณี (2553 : 221-222) ได้สรุ ปถึงองค์ประกอบที่สาคัญๆ ของรู ปแบบการ
เรี ยนการสอน ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. มีปรัชญาหรื อทฤษฎีหรื อหลักการหรื อแนวคิดหรื อความเชื่อ ที่เป็ นพื้นฐานหรื อเป็ น
หลักการของรู ปแบบการสอนนั้นๆ
2. มี ก ารบรรยายหรื อ อธิ บ ายสภาพหรื อ ลัก ษณะของการจัด การเรี ย นการสอน ที่
สอดคล้องกับหลักการที่ยดึ ถือ
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบของ
ระบบให้สามารถนาผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายของระบบหรื อกระบวนการนั้นๆ
4. มีการอธิ บายหรื อให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับวิธีสอนและเทคนิ คการสอนต่างๆ อันจะช่ วยให้
กระบวนการเรี ยนการสอนนั้นๆ เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
จากการศึกษารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดของ จอยซ์ เวลล์ และ คาลฮาว์น
(Joyce, Weil and Calhoun, 2009 ) ที่ได้เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (Model of Teaching)
เริ่ มจากการเสนอภาพเห็นเหตุการณ์ในห้องเรี ยน (Scenario) โดยใช้การเล่าเรื่ อง มีครู และนักเรี ยน
เป็ นผูแ้ สดงโดยจาลองเหตุการณ์ จริ งที่เกิ ดขึ้นในห้องเรี ยน เพื่อนาไปสู่ รูปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอน สามารถสรุ ปองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ์ และ เวลล์ นั้น
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
องค์ประกอบเชิงกระบวนการการเรี ยนการสอน และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้
การจัดกลุ่มรู ปแบบการเรียนการสอน
ส าหรั บ การจัด กลุ่ ม รู ป แบบการเรี ยนการสอนมี นัก การศึ ก ษาทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศได้จดั กลุ่มรู ปแบบการเรี ยนการสอน เพื่อให้สะดวกในการนาไปใช้ ดังนี้
เซเลอร์ (Saylor and others, 1981 : 271) ได้จดั กลุ่มของรู ปแบบการสอนตามประเภท
ของหลักสู ตร 5 แบบ โดยพิจารณาความเกี่ยวข้องสอดคล้องของรู ปแบบการสอนกับหลักสู ตรแต่ละ
ประเภท รู ปแบบการสอนตามแนวคิดนี้ จัดแบ่งเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ห ลั ก สู ต ร ที่ เ น้ น เ นื้ อ ห า วิ ช า ( Subject
Matter/Discipline) เช่น การบรรยาย การอภิปราย การถามคาถาม เป็ นต้น
2. รู ปแบบการสอนที่เหมาะสมกับหลักสู ตรที่เน้นสมรรถภาพ (Specific Competencies
/Technology) เช่น การทาแบบฝึ กหัด การทบทวน และบทเรี ยนโปรแกรม เป็ นต้น
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3.
รู ปแบบการสอนที่ เ หมาะสมกั บ หลั ก สู ตรที่ เ น้ น คุ ณ ลั ก ษณะ (Human
Traits/Processes) เช่น การค้นคว้าเป็ นกลุ่ม การเรี ยนแบบสื บสอบ เป็ นต้น
4. รู ปแบบการสอนที่ เหมาะสมกับหลักสู ตรที่เน้นกิ จกรรมและปั ญหาสังคม (Social
Functions/Activities) เช่น การร่ วมกิจกรรมกับชุมชน เป็ นต้น
5. รู ปแบบการสอนที่เหมาะสมกับหลักสู ตรที่เน้นความต้องการและความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน (Interests and Needs/Activities) เช่น การเรี ยนแบบเอกเทศ หรื อ การเรี ยนด้วยตนเอง เป็ นต้น
จอยซ์, เวลล์ และ แคลฮอน (Joyce, Well and Calhoun, 2009 : 25-34) ได้จดั กลุ่ม
รู ปแบบการสอนตามจุดเน้นหรื อผลที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยน รู ปแบบการสอนตามแนวคิดนี้
จัดแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. รู ปแบบการสอนที่เน้นการจัดกระบวนการสารสนเทศหรื อการะบวนการคิด (The
Information-Processing Family) มุ่งส่ งเสริ มความสามารถในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลการ
เข้าใจปั ญหาต่างๆ และการคิดหาวิธีแก้ปัญหา ตลอดจนการสร้างความคิดรวบยอดและใช้ภ าษาที่
เหมาะสมในการสื่ อสารเพื่อถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหานั้น โดยมุ่งเน้นความสาคัญไปที่สมรรถภาพ
การคิดของผูเ้ รี ยนและวิธีการต่างๆ ในการพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล รู ปแบบ
การสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ การสอนการคิดเชิ งอนุ มาน (Inductive Thinking) การสอนการสร้าง
มโนทัศน์ (Concept Attainment) การฝึ กกระบวนการสื บสอบ (Inquiry Training) การสอนการจา
(Memorization) การสอนการให้โครงสร้างทางความคิด (Advance Organizers) การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ (Synoptic) การพัฒนาทางปั ญญา (The Developing Intellect) และการฝึ กกระบวนการ
สื บสอบทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) เป็ นต้น
2. รู ปแบบการสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (The Social Family) เน้นความสัมพันธ์
กับ บุ ค คลอื่ นโดยใช้ก ารประนี ประนอมในการแก้ปั ญหา การมี ส่ วนร่ วมกับผูอ้ ื่ นตามหลักการ
ประชาธิ ปไตย การทางานร่ วมกัน โดยมุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบ
การสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ การสอนแบบค้นคว้าทางานเป็ นกลุ่ม (Group Investigation) การแสดง
บทบาทสมมติ (Role Play) การศึกษาสังคมด้วยกระบวนการสื บสอบ (Jurisprudential Inquiry)
เป็ นต้น
3. รู ปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาตน (The Personal Family) เน้นการพัฒนาที่ตวั
บุคคลกระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล กระบวนการสร้างและพัฒนาเอกัตภาพ อารมณ์ของ
ตนเองมุ่งสอนให้รู้จกั การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เสริ มสร้ างความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
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มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ ึน รู ปแบบการสอนในกลุ่มนี้
ได้แก่ ก ารสอนแบบไม่ ส่ังการ (Nondirective Teaching) การสอนเพื่อเพิ่ม มโนทัศ น์ใ นตนเอง
(Enhancing Self-Concept) เป็ นต้น
4. รู ปแบบการสอนที่เน้นด้านพฤติกรรม (The Behavioral System Family) รู ปแบบการ
สอนในกลุ่ มนี้ ได้รับแนวคิ ดมาจากทฤษฎี การเรี ยนรู้ เชิ งพฤติกรรม เน้นการปรับพฤติกรรมการ
ตอบสนองหรื อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเ้ รี ยน รู ปแบบการสอนในกลุ่มนี้ได้แก่ การสอนเพื่อให้
ควบคุมตนเอง (Learning Self-Control) การเรี ยนแบบรอบรู้ (Mastery Learning) การฝึ กฝนตนเอง
(Training and Self-Control) การเรี ยนรู้แบบมีเงื่อนไข (The Condition of Learning) การสอนตรง
(Direct Instruction) สถานการณ์จาลอง (Simulation) การเรี ยนรู้สังคม (Social Learning) เป็ นต้น
ทิศนา แขมมณี (2553 : 224-255) ได้จดั หมวดหมู่ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ลักษณะของวัตถุประสงค์เฉพาะหรื อเจตนารมณ์ ของรู ปแบบ ซึ่ งสามารถจัดกลุ่มได้เป็ น 5 หมวด
ดังนี้
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain) เป็ น
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่มุ่งช่ วยให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระต่างๆ ซึ่ งเนื้ อหา
สาระนั้นอาจอยูใ่ นรู ปของข้อมูล ข้อเท็จจริ ง มโนทัศน์ หรื อความคิดรวบยอด
2. รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็ น
รู ปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริ ยธรรมที่พึงประสงค์
3. รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-motor Domain)
เป็ นรู ป แบบที่ มุ่ ง ช่ วยพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ย นในด้า นการปฏิ บ ตั ิ การกระท า หรื อการ
แสดงออกต่างๆ ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้หลักการ วิธีการ ที่แตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัยหรื อ
พุทธิพิสัย
4. รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) เป็ น
ทักษะที่เกี่ ยวข้องกับวิธีดาเนิ นการต่างๆ ซึ่ งอาจเป็ นกระบวนการทางสติปัญญา เช่ น กระบวนการ
สื บสอบแสวงหาความรู ้ หรื อกระบวนการคิดต่างๆ การคิดวิเคราะห์ การอุปนัย การนิ รนัย การใช้
เหตุผลการสื บสอบการคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นต้น หรื ออาจเป็ น
กระบวนการทางสังคม และกระบวนการทางานร่ วมกัน เป็ นต้น
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5. รู ปแบบการสอนที่เน้นการบูรณาการ (Integration) เป็ นรู ปแบบที่พยายามพัฒนา การ
เรี ยนรู ้ดา้ นต่างๆ ของผูเ้ รี ยนไปพร้อมๆ กัน โดยใช้การบูรณาการทั้งทางด้านเนื้ อหาสาระ และวิธีการ
รู ปแบบในลักษณะมุ่งเน้นการพัฒนาเป็ นองค์รวม
สรุ ป ได้ว่า รู ป แบบการเรี ยนการสอน สามารถจัดกลุ่ มเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ย่อยๆ ตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของรู ปแบบ และองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
จะแตกต่างกันตามเป้ าหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอนนั้นๆ
กระบวนการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน คือ การจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยน หลักสู ตร และสังคม โดยอาจเน้นในด้านเนื้อหาวิชา ความสามารถเฉพาะ คุณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยน สังคม และความต้องการของผูเ้ รี ยนหรื อเน้นเป้ าหมายของการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ ง จอยซ์
และ เวลล์ (Joyce and Weil, 1996) ได้สรุ ปสาระสาคัญของหลักการพัฒนารู ปแบบการสอน
ประกอบด้วย
1. รู ปแบบการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฏีดา้ นจิตวิทยาการเรี ยนรู้
2. เมื่อพัฒนารู ปแบบการสอนแล้ว ก่อนนาไปใช้อย่างแพร่ หลาย จะต้องมีการวิจยั เพื่อ
ทดสอบทฤษฏี และตรวจสอบคุ ณภาพในเชิ งการนาไปใช้ในสถานการณ์ จริ ง และนาข้อค้นพบมา
ปรับปรุ งแก้ไขอยู่เรื่ อย ๆ การเสนอรู ปแบบการสอนแต่ละรู ปแบบของจอยซ์และเวลล์ ได้มีการนาไป
ทดลองใช้ในห้องเรี ยน รวมทั้งมีงานวิจยั รองรับมากมายจนเป็ นหลักประกันได้วา่ สามารถใช้ได้สะดวก
และได้ผลดี
3. การพัฒนารู ปแบบการสอน อาจออกแบบให้ใช้ได้อย่างกว้างขวางหรื อเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
4. การพัฒนารู ปแบบการสอน จะมีจุดมุ่งหมายหลักที่นามาใช้พิจารณาเลือกรู ปแบบที่จะ
นาไปใช้ กล่าวคือ ถ้าผูใ้ ช้นารู ปแบบการสอนไปใช้ตรงกับจุดมุ่งหมายหลักก็จะทาให้เกิดผลสู งสุ ด แต่ก็
สามารถนารู ปแบบนั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ถ้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม แต่ก็อาจทาให้
ได้ผลสาเร็ จลดน้อยลงไป
ขั้น ตอนการพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอน มี นัก วิช าการและนัก การศึ ก ษาทั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศได้เสนอไว้หลายท่าน แต่ที่น่าสนใจ คือ ซี ลส์ และ กลาสโกว์ (Seels and
Glasgow, 1990 : 50-52) ได้เสนอขั้นตอนในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน มีข้ นั ตอนดังนี้
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1. การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) โดยตัดสิ นใจว่ามีปัญหาการเรี ยนการสอน
หรื อไม่ รวบรวมสารสนเทศต่างๆ โดยผ่านเทคนิคการประเมินความต้องการจาเป็ นและเขียนสิ่ งที่
เป็ นปัญหาออกมา
2. การวิเคราะห์ภาระงานและการเรี ยนการสอน (Task and Instructional Analysis) ด้วย
การรวบรวมข้อสนเทศโดยอาศัยมาตรฐานการปฏิบตั ิและทักษะต่างๆ และอาศัยข้อกาหนดทางด้าน
เจตคติ แล้วจึงวิเคราะห์การเรี ยนการสอนเพื่อตัดสิ นใจเกี่ยวกับสิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน
3. การเขียนจุดประสงค์และแบบทดสอบ (Objectives and Tests) ด้วยการเขียน
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและแบบทดสอบอิงเกณฑ์ที่เข้าคู่กบั จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเหล่านั้น
4. กลยุทธ์การเรี ยนการสอน (Instructional Strategy) ตัดสิ นใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรี ยน
การสอนหรื อองค์ประกอบของการเรี ยนการสอน เช่น การนาเสนอหรื อเงื่อนไขการปฏิบตั ิ
5. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับสื่ อ (Media Decisions) ด้วยการเลือกวิธีการและสื่ อการสอนที่ทา
ให้การสอนนั้นบรรลุผล
6. การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ (Materials Development) วางแผนสาหรับผลิตผล พัฒนา
โปรแกรมหรื อวัสดุอุปกรณ์ เฝ้ าระวังติดตามการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจในบูรณาภาพของ
โครงการ
7. การประเมินผลย่อยระหว่างเรี ยน (Formative Evaluation) วางแผนกลยุทธ์ในการ
ประเมิ น ผลเพื่ อปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน จัดเตรี ย มรวบรวมข้อ มูล เพื่อ ความสั ม ฤทธิ์ ผลตาม
จุดประสงค์ ทบทวนความเป็ นไปได้และประเมินซ้ า
8. การวางแผนเพื่ อ การน าไปใช้แ ละค้ า จุ น การเรี ย นการสอน (Implementation
Maintenance)
9. การประเมินผลรวมภายหลังการเรี ยน (Summative Evaluation) เพื่อตัดสิ นการผ่านไม่
ผ่าน
10. การเผยแพร่ และการทาให้กระจาย (Dissemination Diffusion) หมายถึง การจัดแจง
ให้มีการเผยแพร่ และการกระจายของนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
การนาเสนอรู ปแบบการสอน
จอยซ์ เวลล์ และ แคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ได้แบ่งการนาเสนอ
รู ปแบบการสอนแต่ละรู ปแบบออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
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1. ที่มาของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (Orientation to the Model) เป็ นการอธิ บาย
ความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆ ซึ่ งเป็ นที่มาของรู ปแบบ อันประกอบไปด้วยเป้ าหมายของรู ปแบบ (Goal)
ทฤษฏีและข้อตกลงเบื้องต้น (Assumptions) ที่รองรับรู ปแบบ หลักการและมโนทัศน์สาคัญ (Major
Concepts) ที่เป็ นพื้นฐานของรู ปแบบการสอน
2. รู ปแบบการสอน (The Models of Teaching) เป็ นการอธิ บายถึ งตัวรู ปแบบ ซึ่ ง
นาเสนอเป็ นเรื่ อง ๆ อย่า งละเอี ยด และเน้นให้เห็ นถึ ง ปั จจัยที่ นาไปสู่ ก ารปฏิ บตั ิ แบ่ งออกเป็ น 4
ประเด็น มีรายละเอียดดังนี้
2.1 กระบวนการเรี ยนการสอน (Syntax) เป็ นการให้รายละเอียดว่ารู ปแบบการสอน
นั้นมีกี่ข้ นั ตอน โดยเรี ยงลาดับกิจกรรมที่จะสอนเป็ นขั้นๆ แต่ละรู ปแบบมีจานวนขั้นตอน (Phases)
การสอนไม่เท่ากัน
2.2 ระบบของปฏิสัมพันธ์ (Social System) เป็ นการอธิ บายบทบาทของผูส้ อน ผูเ้ รี ยน
และความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ในแต่ละรู ปแบบบทบาทของผูส้ อนจะแตกต่างกันออกไป
2.3 หลักการของปฏิกิริยาตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็ นการบอกถึงวิธีการ
แสดงออกของครู ต่อผูเ้ รี ยน การตอบสนองต่อสิ่ งที่ผเู้ รี ยนกระทา เช่น การปรับพฤติกรรมโดยการให้
รางวัล การสร้ า งบรรยากาศให้ ผู ้เ รี ย นมี อิ ส ระ ไม่ มี ก ารประเมิ น ว่า ผิด หรื อ ถู ก เพื่ อ ให้เ กิ ด การ
พัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็ นต้น
2.4 ระบบที่สนับสนุน (Support System) เป็ นการบอกถึงเงื่อนไข สิ่ งที่จาเป็ นต่อการใช้
รู ปแบบการสอนนั้นให้มีสัมฤทธิ์ ผล เช่น การเรี ยนการสอนด้วยการปฏิบตั ิ (Action Learning) เป็ น
วิธีการเรี ยนจากการปฏิบตั ิจริ ง (Learning by Doing ) จากประสบการณ์ตรง จากปั ญหาจริ ง (Real
Problem) โดยให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิในสถานที่และด้วยอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับสภาพการทางานจริ ง
เป็ นต้น
3. การนารู ปแบบการสอนไปใช้ (Application) เป็ นการอธิ บายถึงวิธีการใช้รูปแบบการ
สอนจะแนะนาและให้ขอ้ สังเกตในการนารู ปแบบการสอนนั้นไปใช้ เช่น จะใช้เนื้ อหาประเภทใดจึง
จะเหมาะสม รู ป แบบเหมาะกับ ผูเ้ รี ย นระดับ ใด การจัด เนื้ อหาวิธี ที่ เหมาะสมกับ ผูเ้ รี ย น เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั ให้คาแนะนาอื่นๆ เพื่อให้การนารู ปแบบไปใช้เกิดประสิ ทธิผลมากที่สุด
4. ผลที่เกิ ดขึ้นกับผูเ้ รี ยนทั้งทางตรงและทางอ้อม (Instructional and Nurturant Effects)
กล่าวถึ งแต่ละรู ปแบบจะเกิ ดผลทางตรงและทางอ้อมอะไรบ้างกับผูเ้ รี ยน โดยที่ผลทางตรงมาจากการ
จัดการเรี ยนการสอนของผูส้ อนที่จดั ขึ้นตามขั้นตอน ส่ วนผลทางอ้อมมาจากสภาพแวดล้อมซึ่ งถือเป็ น
ผลกระทบที่เกิดแฝงกับผลการสอน

35
นอกจากการให้รายละเอียดอย่างเป็ นระบบทั้ง 4 ส่ วน ดังกล่าวแล้ว ก่อนที่จะอธิ บายถึง
ที่มาด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบในส่ วนที่ 1 ทุกๆ รู ปแบบจะมีการนาเสนอภาพหรื อเหตุการณ์
(Scenario) ในห้องเรี ยนไว้ดว้ ย โดยใช้การเล่าเรื่ อง มีผสู้ อนและผูเ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สดง เป็ นการจาลอง
เหตุการณ์ จริ งที่เกิ ดขึ้นในห้องเรี ยนมาไว้เพื่อเป็ นบทนาและช่ วยให้เกิ ดความเข้าใจในสถานการณ์
ของการใช้รูปแบบนั้นยิง่ ขึ้น รู ปแบบการสอนที่นาเสนอนี้ จอยซ์ เวลล์ และ แคลฮอน ได้ยืนยันถึง
ความมีประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบเมื่อมีการนาไปใช้ในห้องเรี ยน ผลปรากฏว่าสามารถทาให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ตามต้องการได้ อย่างไรก็ตาม รู ปแบบการสอนเหล่านี้ หลังจากได้นาไปทดลองใช้จะมี
การปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
3. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการสร้ างความรู้ด้วยตนเอง
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู้ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐาน
หลัก การหรื อการอ้า งอิง หลัก ฐานเพื่ อให้ไ ด้ขอ้ สรุ ป โดยที่ โครงสร้ างและมุ มมองเป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์และระเบียบแบบแผนทางความคิดของผูเ้ รี ยนแต่ละคน การเรี ยนรู้ตามแนวทฤษฎีการ
สร้ างความรู ้ ดว้ ยตนเอง มุ่งเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้สามารถแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ที่คลุ่มเครื อโดยให้
ความสนใจศึกษากระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยการกระทาของตนเอง เมื่อเกิดปั ญหาหรื อความขัดแย้งทาง
ปั ญญาขึ้ นบุ คคลจะใช้โครงสร้ างทางปั ญญา (Cognitive Structure) ที่มีอยู่เดิมทาปฏิ สัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อมหรื อเพื่อนๆ ที่อยู่รอบข้าง ความขัดแย้งทางปั ญญาจะเป็ นแรงจูงใจให้เกิดการไตร่ ตรอง
(Reflection) อันเป็ นกิจกรรมของการตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนสมมติฐานทางความคิดด้วยเหตุและ
ผล ซึ่ งนาไปสู่ การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาต่อไป (สุ เทพ อ่วมเจริ ญ, 2547 : 58-59)
ทฤษฎีการสร้ างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) มีหลักการที่สาคัญว่า ในการเรี ยนรู้
ผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูก้ ระทา (Active) และสร้างความรู้ แต่ในกลุ่มนักจิตวิทยาการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
(Constructivist) มีความเห็ นแตกต่างกันในเรื่ องการเรี ยนรู้หรื อการสร้างความรู้ว่าเกิ ดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้
เนื่องมาจากความเชื่ อพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งมีรากฐานที่สาคัญมาจาก 2 แหล่ง
คือ ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของ เพียเจต์ และ ไวกอตสกี มีสาระสาคัญโดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของ เพีย เจต์ (Piaget, 1972) แนวความคิดของ เพียเจต์
เป็ นพื้นฐานสาคัญของการสร้ างความรู้ (Cognitive Development Constructivism) เพียเจต์ เชื่อว่า
การที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่แรกเกิดจะมีผลทาให้ระดับสติปัญญา
ของบุคคลนั้นพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา เพียเจต์ มีแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลว่า
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เกี่ยวข้องกับกระบวนการพื้นฐาน 2 กระบวนการ คือ (Driscoll, 1994: 179; Hamachek, 1995: 150;
สุ รางค์ โค้วตระกูล, 2537: 34)
1.1 การจัดระบบโครงสร้างความรู้ (Organization) เป็ นกระบวนการที่บุคคลใช้
รวบรวม จัดระบบ เรี ยบเรี ยงประสบการณ์และความคิดของตนเองอย่างอัตโนมัติและต่อเนื่องเป็ น
ขั้นตอน
1.2 การปรับขยายโครงสร้างความรู้ (Adaptation) เป็ นกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่ ง แวดล้อ มที่ บุ ค คลมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ด้ว ย เพี ย เจต์ เชื่ อ ว่ า การปรั บ ตัว ของบุ ค คลประกอบด้ว ย
กระบวนการที่สาคัญ 2 กระบวนการ คือ
1.2.1 การดู ดซับ (Assimilation) เป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึ้นเมื่ อบุ ค คลมี
ปฏิ สัม พันธ์ กบั สิ่ งแวดล้อมและตี ความข้อมูล ที่รับ รู้ ใหม่สอดคล้องกับ โครงสร้ างความรู้ เดิ มของ
ตนเอง
1.2.2 การปรับให้เหมาะ (Accommodation) เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล
มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมและปรับโครงสร้างความรู้เดิมของตนเองให้สอดคล้องกับข้อมูลที่รับรู้
ใหม่ซ่ ึ งขัดแย้งกับความรู ้เดิมนั้น
ในด้านการเรี ยนรู้ของบุ คคล เพียเจต์ (Piaget อ้างถึงใน McCown and Roop, 1992 : 4950; Woolfolk, 1993 : 28-29) มีความเชื่อว่าการที่บุคคลมีพฒั นาการทางสติปัญญาช้าเร็ วแตกต่างกัน
นั้น ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบ 4 อย่าง คือ
1. วุฒิภาวะ (Maturation) เพียเจต์ เชื่อว่าการมีพฒั นาการทางร่ างกายอวัยวะรับสัมผัสและ
ระบบประสาทที่มีความพร้อม มีความสาคัญต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล
2. ประสบการณ์ (Experience) เพียเจต์ เชื่อว่าการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา ทาให้เกิ ดการสั่งสมของประสบการณ์ ในบุคคลนั้นๆ เพียเจต์ ได้แบ่ ง
ประสบการณ์ของบุคคลออกเป็ น 2 ประเภท คือ ประสบการณ์ที่เนื่องมาจากการปฏิสัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Physical Environment) และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคิดหาเหตุผล
ทางคณิ ตศาสตร์ (Logical - Mathematical Environment)
3. การถ่ายทอดความรู ้ทางสังคม (Social Transmission) เป็ นประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ
และเรี ยนรู ้ เมื่อมีปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมรอบตัว ทั้งที่เป็ นสิ่ งแวดล้อมด้านบุคคลประเพณี และ
วัฒนธรรม ฯลฯ เพียเจต์ เชื่อว่าประสบการณ์ทางสังคมที่บุคคลแต่ละคนได้รับจะส่ งผลต่อพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของบุคคลนั้น
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4. กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) เป็ นกลไกในการปรับโครงสร้างความรู้
ของบุคคลให้อยู่ในภาวะสมดุ ล เมื่อบุคคลเกิ ดความขัดแย้งทางความคิดบุคคลจะพยายามลดความ
ขั ด แย้ ง ดั ง กล่ า ว โดยหาเหตุ ผ ลให้ ก ั บ ความคิ ด ที่ ข ั ด แย้ ง กั น หรื อหาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ฯลฯ
กระบวนการพัฒนาสมดุลจึงเป็ นกระบวนการกากับตนเอง (Self-regulation) ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และทาให้เกิดภาวะสมดุลระหว่างโครงสร้างความรู้เดิมกับข้อมูลที่รับรู้ใหม่
จากแนวคิดของเพียเจต์ ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า บุคคลแต่ละคนมีความสามารถใน
การเรี ยนรู ้แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนจึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลด้วย ซึ่ ง เบรนเนิด (Brainerd, 1978
อ้างถึงใน Driscoll, 1994 : 195-198) ได้เสนอแนวทางในการนาแนวคิดของเพียเจต์ ไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนไว้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. จัดสิ่ ง แวดล้อ มของการเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการเรี ย นของนัก เรี ย นโดยให้
นักเรี ยนเรี ยนรู้จากการกระทาของตนเอง
2 ใช้กลยุทธ์การสอนที่ส่งเสริ มปฏิ สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและการเจรจาต่อรองทาง
สังคมในการแก้ปัญหา
3. ใช้กลยุทธ์การสอนที่ทาให้นกั เรี ยนเกิดความขัดแย้งทางความคิดและรับรู้เกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางความคิดนั้น
2. ทฤษฎี พ ฒ
ั นาการทางสติ ปัญญาของ ไวกอตสกี (Vygotsky, 1978) แนวคิดของ
ไวกอตสกี เป็ นพื้ น ฐานส าคัญ ของการเรี ย นรู้ ต ามแนวการสร้ า งความรู้ ท างสั ง คม (Social
Constructivism) ไวกอตสกี เชื่ อว่าองค์ประกอบสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู้ของบุคคล คือ การ
สร้างสื่ อกลาง (Mediation) และการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction)ทางสังคมและวัฒนธรรม ตามแนวคิด
ของไวกอตสกี บุ คคลสามารถสร้ างกระบวนการจาสิ่ งที่ ตนเองรับรู้ ได้ โดยใช้สัญลักษณ์หรื อ
เครื่ องหมายที่เป็ นข้อตกลงทางสังคมและถูกถ่ายทอดมาทางวัฒนธรรม เช่ น ภาษา กิ ริยาท่าทาง
สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ฯลฯ เป็ นสื่ อกลาง (Mediator) ให้ระลึกถึงสิ่ งนั้นๆ ได้ ซึ่ งความจาของ
บุคคลนี้ จะมี ผลโดยตรงต่อความรู ้ สึกและกระบวนการคิดของเขาเมื่อรับรู้ส่ิ งเร้ าใหม่ นอกจากนี้
ไวกอตสกี ยังได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อมรอบตัวโดยเฉพาะ
สิ่ งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมว่า ช่ วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ ของบุค คล การ
ช่วยเหลือและชี้แนะจากผูท้ ี่มีความชานาญมากกว่าจะทาให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้
ด้วยตนเองได้ ประสบการณ์ จากการแก้ปัญหาดังกล่าวจะทาให้บุคคลเกิ ดการเรี ยนรู้และสามารถ
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แก้ปัญหานั้นได้โดยลาพังในเวลาต่อมา ซึ่ งไวกอตสกี เรี ยกการเรี ยนรู้ลกั ษณะนี้ วา่ สแกฟโฟล์ดิง
(Scaffolding) เปรี ยบเสมือนหลักหรื อฐานเชื่อมโยง และนาไปสู่ การเรี ยนรู้ในอีกเรื่ องหนึ่ ง เพื่อการ
เรี ยนรู ้น้ นั ประสบผลสาเร็ จ (Vygotsky, 1978 : 86-87; Gredler, 1997 : 239-241)
เมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมรอบตัวและรับรู้สิ่งเร้าบางอย่าง เขาจะเชื่อมโยง
สิ่ งที่รับรู ้น้ นั กับความรู ้เดิมที่มีอยู่ พฤติกรรมของบุคคลไม่ได้เกิดจากการรับรู้สิ่งเร้าแต่เกิดจากการคิด
พิจารณาอย่า งรอบคอบของบุ ค คลนั้น การเรี ยนรู้ ตามแนวคิดนี้ จึง เกิ ดจากการมีปฏิ สัมพันธ์ก ับ
สิ่ งแวดล้อมรอบตัวโดยอาศัยสื่ อกลางทางสังคมและวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น
ในด้านการเรี ยนรู้ของบุคคล ไวกอตสกี ได้เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับการพัฒนาขอบเขต
ของการเรี ยนรู้ไว้ (Zone of Proximal Development) สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ของตนเองขึ้นได้ ด้วยการรับคาชี้ แนะ หรื อทางานร่ วมกับผูท้ ี่มีความชานาญเกี่ ยวกับ
เรื่ องนั้นๆ มากกว่า ไวกอตสกี อธิ บายการพัฒนาขอบเขตของการเรี ยนรู้ ว่าเป็ นการลดช่ วงห่ า ง
ระหว่า งระดับ พัฒ นาการทางสติ ปั ญญาที่ นัก เรี ย นมี อ ยู่ใ นขณะนั้นซึ่ งดู ไ ด้จากปั ญหาที่ นัก เรี ย น
สามารถแก้ได้ดว้ ยตนเองกับระดับศักยภาพทางสติปัญญาของนักเรี ยนซึ่ งดูได้จากปั ญหาที่นกั เรี ยน
ไม่สามารถแก้ได้โดยลาพัง แต่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ถา้ ได้รับการชี้ แนะและได้ร่วมงานกับผูใ้ หญ่
หรื อเพื่อนที่ มีความชานาญมากกว่า การได้ร่วมงานหรื อได้รับการชี้ แนะจากผูท้ ี่มีความชานาญ
มากกว่า ช่ วยให้นัก เรี ย นเกิ ดการเรี ยนรู้ และสามารถแก้ปั ญหานั้นได้ด้วยตนเองในเวลาต่ อมา
(Vygotsky, 1978 : 86-87; Driscoll, 1994 : 224-239)
จากแนวคิ ด การพัฒ นาขอบเขตของการเรี ย นรู้ น้ ี ไวกอตสกี เน้น การพัฒ นา
ความสามารถในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนโดยการรับคาชี้ แนะและการร่ วมงานกับผูท้ ี่มีความชานาญ
เกี่ยวกับเรื่ องนั้นๆ มากกว่า ซึ่ งก็คือ การให้สแกฟโฟล์ดิง (Scaffolding) แก่ผเู้ รี ยน และการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน (Collaborative Learning) จึงเป็ นกลยุทธ์สาคัญที่นกั การศึกษานามาใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนตามแนวการสร้ างความรู้ เรนชอว์ (Renshaw, 1999 : 13) ได้เสนอแนวทางในการนา
แนวคิดการพัฒนาขอบเขตของการเรี ยนรู้สาหรับครู นาไปใช้ในการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ไว้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. สิ่ งที่ผเู ้ รี ยนทาได้ในปัจจุบนั ด้วยความช่วยเหลือและชี้ แนะจากครู ผูป้ กครองและ
เพื่อน เขาจะทาสิ่ งเหล่านั้นได้ดว้ ยตนเองในอนาคต
2. การเจริ ญเติบโตและการพัฒนาเป็ นการเปลี่ยนแปลงจากการควบคุมและชี้ แนะ
จากภายนอก มาเป็ นการกากับและชี้แนะจากภายในตนเอง
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3. การสอนเป็ นกระบวนการทางสังคม ที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนคิดใหม่ ทาใหม่
และสัมผัสกับความรู ้สึกใหม่ๆ
4. ครู ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะคานึงถึงขั้นพัฒนาการต่อไปของนักเรี ยน และจัดการเรี ยน
การสอนที่มุ่งส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนไปถึงขั้นพัฒนานั้น
จากการศึกษาทฤษฎีของเพียเจต์ และไวกอตสกี พบว่าทั้ง 2 ท่าน มีมุมมองเกี่ยวกับการ
เรี ยนรู ้ แตกต่างกัน คือ เพียเจต์ อธิ บายการเรี ยนรู้ในแง่ของกระบวนการซึ่ งเกิ ดขึ้นภายในตัวของ
บุคคลว่า เมื่อบุคคลมีปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมแล้วบุคคลจะเกิ ดการเรี ยนรู้อย่างไร การพัฒนา
กระบวนการทางปั ญญาและความคิดของบุคคลเกิดขึ้นได้อย่างไร เพียเจต์ เน้นให้เห็นถึงความสาคัญ
ของประสบการณ์ ใ หม่ ก ับ ความรู ้ เดิ ม ที่ มี อยู่ ขณะที่ ไวกอตสกี มองการเรี ย นรู้ ว่า เกิ ดจากการ
ปฏิสัมพันธ์กนั ทางสังคมโดยอาศัยสื่ อกลางทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น การช่วยเหลือด้วยการ
ชี้แนะและการทางานร่ วมกับผูท้ ี่มีความชานาญมากกว่าจะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยนได้ เพียเจต์ และ ไวกอตสกี มีความเห็นที่คล้ายๆ กันว่าประสบการณ์หรื อความรู้เดิมของ
นักเรี ยนและการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมมีความสาคัญต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรี ยน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจึงต้องคานึงถึงความพร้อมและประสบการณ์เดิมของนักเรี ยนเป็ น
สาคัญ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีนกั วิชาการและนักการศึกษาให้ความสนใจศึกษาเกี่ ยวกับทฤษฎีการ
สร้างความรู ้ดว้ ยตนเองหลายท่าน ซึ่ งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ย
ตนเอง มีแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาที่น่าสนใจ ดังนี้
อันเดอร์ ฮิล (Underhill, 1991) ได้อธิ บายถึงทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเองว่า เป็ นทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ที่เชื่ อว่า การเรี ยนรู ้เกิดจากการกระทาของตนเอง (Theory of Active Knowing) ซึ่ งมีแนวคิดหลัก
ว่าบุคคลเรี ยนรู ้โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันโดยอาศัยประสบการณ์
เดิม โครงสร้างทางปั ญญาที่มีอยูแ่ ละแรงจูงใจภายในเป็ นพื้นฐานมากกว่าอาศัยแต่เพียงการรับข้อมูล
จากสิ่ งแวดล้อมหรื อจากการรับการสอนจากภายนอกเท่านั้น การจัดการเรี ยนการสอนจึงต้องทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความขัดแย้งทางปั ญญา (Cognitive Conflict) ที่เกิดจากการที่บุคคลเผชิญกับสถานการณ์ที่
เป็ นปั ญหาหรื อมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้เกิดการไตร่ ตรอง (Reflection) และนาไปสู่
การสร้างโครงสร้างทางปั ญญา (Cognitive Restructuring) ที่ได้รับการตรวจสอบทั้งจากตนเองและ
ผูอ้ ื่นว่าสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในกรอบโครงสร้างนั้นได้และเป็ นพื้นฐานสาหรับโครงสร้าง
ใหม่ต่อไป
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แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld, 1995 : 3-8) ได้กล่าวถึงประเด็นสาคัญที่ทาให้ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) ต่างจากทฤษฎีทางปัญญาอื่นๆ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับความรู้
ว่าเป็ นการปรับความรู ้ที่เกิดจากการเรี ยนรู้ในโลกของความเป็ นจริ ง นอกจากนี้ ความรู้และการสร้าง
ความหมายเกี่ ยวกับสิ่ งที่เรี ยนนั้น ผูเ้ รี ยนแต่ละคนต้องสร้างโครงสร้างความคิดรวบยอดเอง ดังนั้น
แม้ผเู ้ รี ยนจะเข้าใจความหมายของสิ่ งเดียวกันและแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กนั ผูเ้ รี ยน
แต่ละคนไม่สามารถนาความรู ้ของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง แต่ตอ้ งทาความเข้าใจและสร้างโครงสร้าง
ความคิดรวบยอด (Conceptual Construct) ขึ้น ดังนั้น โครงสร้างความคิดของแต่ละคนแม้จะเป็ น
เรื่ องเดียวกันแต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียว
ฟอสน็อต (Fosnot, 1996) ได้อธิ บายเกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ ตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ ด้วย
ตนเองว่า ความรู ้เป็ นสิ่ งชัว่ คราวมีการเปลี่ยนแปลงได้และมีการพัฒนาอาศัยสื่ อกลางทางสังคมและ
วัฒนธรรม ส่ วนการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการที่สามารถควบคุมได้ดว้ ยตนเอง โดยต้องต่อสู้กบั ความ
ขัดแย้งระหว่างความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ที่แตกต่างกับความรู้เดิม ซึ่ งเป็ นการสร้างความรู้ใหม่ โดยมี
หัวใจสาคัญ 4 ข้อ คือ
1. ความรู้ คือ รู ปธรรมที่สร้างโดยผูเ้ รี ยน ผูซ้ ่ ึ งเอาใจใส่ กระตือรื อร้นในการเรี ยน
2. ความรู้ คือ สัญลักษณ์ที่สร้างโดยผูเ้ รี ยน ผูซ้ ่ ึงสร้างบทบาทการแสดงออกด้วยตัวเอง
3. ความรู้ คือ สังคมที่ถูกสร้างโดยผูเ้ รี ยน ผูซ้ ่ ึ งคอยส่ งความหมายที่สร้างขึ้นสู่ บุคคลอื่น
4. ความรู้ คือ เหตุผลที่ถูกสร้างโดยผูเ้ รี ยน ผูซ้ ่ ึ งพยายามอธิบายสิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจทั้งหมด
จากการศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎี การสร้ างความรู้ ด้วยตนเองของนัก วิชาการและนักการ
ศึ ก ษาหลายท่ า น ผู ้วิ จ ั ย ได้ สั ง เคราะห์ แ นวคิ ด หลั ก ของทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเอง
(Constructivism) ได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism)
Underhill (1991)
ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองว่า เป็ นทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ที่เชื่ อว่า การ
เรี ยนรู ้เกิดจากการกระทา
ของตนเอง (Theory of
Active Knowing) ซึ่งมี
แนวคิดหลักว่าบุคคล
เรี ยนรู้โดยอาศัย
ปฏิสัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อม ด้วยวิธีการ
ที่แตกต่างกันโดยอาศัย
ประสบการณ์เดิม
โครงสร้างทางปัญญาที่
มีอยูแ่ ละแรงจูงใจ
ภายในเป็ นพื้นฐาน
มากกว่าอาศัยแต่เพียง
การรับข้อมูลจาก
สิ่ งแวดล้อมหรื อจาก
การรับการสอนจาก
ภายนอกเท่านั้น การ
จัดการเรี ยนการสอนจึง
ต้องทาให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความขัดแย้งทางปั ญญา
(Cognitive Conflict) ที่
เกิดจากการที่บุคคล
เผชิญกับสถานการณ์ที่

Glasersfeld (1995)
ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง ต่างจาก
ทฤษฎีทางปัญญาอื่นๆ
คือ ความเชื่อเกี่ยวกับ
ความรู ้วา่ เป็ นการปรับ
ความรู ้ที่เกิดจากการ
เรี ยนรู้ในโลกของความ
เป็ นจริ ง นอกจากนี้
ความรู้และการสร้าง
ความหมายเกี่ยวกับสิ่ งที่
เรี ยนนั้น ผูเ้ รี ยนแต่ละ
คนต้องสร้างโครงสร้าง
ความคิดรวบยอดเอง
ดังนั้น แม้ผเู้ รี ยนจะ
เข้าใจความหมายของสิ่ ง
เดียวกันและแลกเปลี่ยน
ความคิดและ
ประสบการณ์กนั ผูเ้ รี ยน
แต่ละคนไม่สามารถนา
ความรู้ของผูอ้ ื่นมาเป็ น
ของตนเอง แต่ตอ้ งทา
ความเข้าใจและสร้าง
โครงสร้างความคิดรวบ
ยอด (Conceptual
Construct) ขึ้น ดังนั้น
โครงสร้างความคิดของ

Fosnot (1996)
การเรี ยนรู้ตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ดว้ ย
ตนเองว่า ความรู้เป็ น
สิ่ งชัว่ คราวมีการ
เปลี่ยนแปลงได้และมี
การพัฒนาอาศัย
สื่ อกลางทางสังคม
และวัฒนธรรม ส่ วน
การเรี ยนรู้เป็ น
กระบวนการที่
สามารถควบคุมได้
ด้วยตนเอง โดยต้อง
ต่อสู้กบั ความขัดแย้ง
ระหว่างความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ที่แตกต่าง
กับความรู้เดิม ซึ่งเป็ น
การสร้างความรู้ใหม่
โดยมีหวั ใจสาคัญ 4
ข้อ คือ
1. ความรู้ คือ รู ปธรรม
ที่สร้างโดยผูเ้ รี ยน ผูซ้ ่ ึง
เอาใจใส่ กระตือรื อร้น
ในการเรี ยน
2. ความรู้ คือ
สัญลักษณ์ที่สร้างโดย
ผูเ้ รี ยน ผูซ้ ่ ึ งสร้าง

ผลการสังเคราะห์
แนวคิดหลักของ
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ดว้ ยตนเอง
คือ
1. การเรี ยนรู้เป็ น
กระบวนการที่
เกิดขึ้นภายใน
ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ น
ผูส้ ร้าง (Construct)
ความเข้าใจในสิ่ งที่
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
2. การเรี ยนรู้สิ่ง
ใหม่ข้ ึนกับความรู้
เดิมและความ
เข้าใจที่มีอยูใ่ น
ปัจจุบนั
3. การมี
ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมมี
ความสาคัญต่อการ
เรี ยนรู้
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) (ต่อ)
Underhill (1991)

Glasersfeld (1995)

เป็ นปัญหาหรื อมี
แต่ละคนแม้จะเป็ นเรื่ อง
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น เพื่อ เดียวกันแต่ก็ไม่
เป็ นแรงจูงใจให้เกิดการ เหมือนกันทีเดียว
ไตร่ ตรอง (Reflection)
และนาไปสู่ การสร้าง
โครงสร้างทางปัญญา
(Cognitive
Restructuring) ที่ได้รับ
การตรวจสอบทั้งจาก
ตนเองและผูอ้ ื่นว่า
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ
ที่อยูใ่ นกรอบโครงสร้าง
นั้นได้และเป็ นพื้นฐาน
สาหรับโครงสร้างใหม่
ต่อไป

Fosnot (1996)

ผลการ
สังเคราะห์

บทบาทการแสดงออก
ด้วยตัวเอง
3. ความรู้ คือ สังคมที่ถูก
สร้างโดยผูเ้ รี ยน ผูซ้ ่ ึง
คอยส่ งความหมายที่
สร้างขึ้นสู่ บุคคลอื่น
4. ความรู้ คือ เหตุผลที่
ถูกสร้างโดยผูเ้ รี ยน ผูซ้ ่ ึง
พยายามอธิบายสิ่ งที่ยงั
ไม่เข้าใจทั้งหมด

จากตารางที่ 1 ผลการสังเคราะห์ ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) ของ
อันเดอร์ ฮิล (Underhill, 1991), แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld, 1995) และ ฟอสน็อต (Fosnot, 1996)
สามารถสรุ ปเป็ นแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง คือ 1. การเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการที่
เกิ ดขึ้นภายในผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้าง (Construct) ความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 2. การ
เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ข้ ึนกับความรู ้เดิมและความเข้าใจที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และ 3. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้
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4. แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยเกีย่ วกับการเรียนรู้ ร่วมกัน
การเรี ยนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน เป็ นวิธีจดั การเรี ยนรู้ที่เน้นบทบาทไปที่ผเู้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนในกลุ่มจะ
เป็ นผูจ้ ดั การกันเอง ทั้งการกาหนดบทบาทสมาชิก การตรวจสอบหน้าที่รับผิดชอบ และตรวจสอบ
การทางานกันเองภายในกลุ่ม นอกจากนี้ภายในกลุ่มผูเ้ รี ยนอาจจะสอนกันเองภายในกลุ่ม
ลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกัน
ทินซ์แมนน์ และคนอื่นๆ (Tinzmann and other, 1990) ได้สรุ ปว่า การสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและการร่ วมงานระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนเป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้ผเู้ รี ยนประสบ
ความสาเร็ จ ลักษณะของห้องเรี ยนแบบการเรี ยนรู้ร่วมกัน มี 4 ประการ คือ
1. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ ึ งกันและกันระหว่างครู กบั นักเรี ยน (Shared Knowledge)
สาหรับห้องเรี ยนแบบดั้งเดิมครู เปรี ยบเสมือนผูค้ อยให้ขอ้ มูลกับนักเรี ยน ความรู้ถูกถ่ายทอดจากครู
ไปสู่ นกั เรี ยนแบบทางเดียว แต่สาหรับห้องเรี ยนแบบการร่ วมมือกันเรี ยนรู้ ความรู้ ประสบการณ์เดิม
ภาษา วัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ นักเรี ยนและครู สามารถนามาแลกเปลี่ยนกันได้
2. มีการแบ่งอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่ งกันและกันระหว่างครู กบั นักเรี ยน (Shared
Authority) ห้องเรี ยนแบบดั้งเดิ มครู เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ ครู มีอานาจสู งสุ ดในการกาหนด
เป้ าหมายของการเรี ยนรู้ แต่สาหรับห้องเรี ยนที่มีการร่ วมมือกันเรี ยนรู้ ครู และนักเรี ยนจะร่ วมกัน
กาหนดเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ กิจกรรมที่หลากหลายและวิธีการในการประเมินผลตามความสนใจ
ของนักเรี ยน โดยยึดตามกรอบของหลักสู ตรและบริ บทของเรื่ องที่เรี ยน
3. ครู ทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานเพื่อเชื่อมโยงความรู้ (Mediators) ครู จะต้องเป็ นผูใ้ ห้
ความช่ วยเหลื อนักเรี ยนในการเชื่ อมโยงข้อมูลใหม่ ให้เข้ากับประสบการณ์ เดิ มของนักเรี ยนและ
สามารถขยายไปสู่ ขอบเขตของการเรี ยนรู้ในบริ บทอื่นๆ ครู ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจถึงบทบาทของ
ตนเองว่าจะต้องดาเนิ นการอย่างไรเมื่อเกิดปั ญหาความสงสัย นอกจากนั้นครู ยงั สามารถช่วยแนะนา
ให้นกั เรี ยนทราบว่าจะเรี ยนรู ้ได้อย่างไร ซึ่ งบทบาทนี้ของครู ถือว่ามีความสาคัญมากในกระบวนการ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
4. มีการจัดกลุ่มของนักเรี ยนแบบคละความสามารถ (Heterogeneous Grouping) ทัศนะ
ประสบการณ์ ภูมิหลังของนักเรี ยนทั้งหมดเป็ นสิ่ งสาคัญมากที่จะทาให้คุณภาพของการเรี ยนรู้สูงขึ้น
สาหรับห้องเรี ยนที่ร่วมมือกันเรี ยนรู้ นักเรี ยนต้องมีการเรี ยนรู้จากบุคคลอื่น เพราะจะให้ความสาคัญ
กับแนวคิด ประสบการณ์และพื้นฐานความรู้ของนักเรี ยนทุกคน
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อารี รักษ์ มีแจ้ง (2547 : 59) ได้ศึกษาแนวคิดการเรี ยนรู้ร่วมกันของนักการศึกษาหลาย
ท่าน และสรุ ปลักษณะสาคัญของการเรี ยนรู้ร่วมกันได้ดงั นี้
1. เป็ นการเรี ยนรู ้กลุ่มย่อย โดยมองว่าการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการทางสังคม ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะ
เกิดการเรี ยนรู ้จากการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
2. สมาชิ กภายในกลุ่มมีความแตกต่างกัน โดยมีความเชื่อว่าความแตกต่างทางวิสัยทัศน์
ประสบการณ์ และพื้นฐานความรู ้ของแต่ละบุคคลเป็ นส่ วนสาคัญในการเรี ยนรู้ ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะเกิดการ
เรี ยนรู ้จากการได้ร่วมงานกับผูท้ ี่มีความรู้ และมีความสามารถมากกว่า
3. เน้นความมีอิสระของผูเ้ รี ยนในการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนทั้งในการกาหนดบทบาท
หน้าที่ การร่ วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่สมาชิก และการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
4. ผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการสภาพการเรี ยนรู้และคอยให้ความ
ช่ วยเหลื อ โดยให้ความสาคัญกับความรู้ ประสบการณ์ เดิ มของผูเ้ รี ย น และพยายามส่ งเสริ มหรื อ
เพิ่มเติมความรู ้ในส่ วนที่ยงั ไม่สมบูรณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยน
เนาวนิตย์ สงคราม (2553 : 98) ได้สรุ ปลักษณะสาคัญของการเรี ยนรู้ร่วมกัน ไว้ดงั นี้
1. การทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเพื่อการเรี ยนรู้ร่วมกัน เป็ นการจัดกลุ่มการทางานที่เกิดจาก
สมาชิ กที่มีความสนใจในเรื่ องเดี ยวกัน ขนาดของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่ากัน สมาชิกในกลุ่มมี
พื้นฐานประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ที่หลากหลาย
2. ลักษณะงานเป็ นงานที่ตอ้ งทาร่ วมกัน สมาชิ กในกลุ่มเห็นชอบและมีการวางแผน
กิจกรรมร่ วมกันและตรงกับสิ่ งที่ตนสนใจ
3. มี การแบ่งปั นความรู้ ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ย น โดยการที่ ผูส้ อนจัดห้องเรี ยนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มีการสื่ อสารระหว่างกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้เอื้อต่อการแบ่งปั นความรู้
ผูส้ อนให้ความสาคัญกับความรู ้ ประสบการณ์ กลวิธี วัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนและผูส้ อนเพิ่มเติมสิ่ งที่
ขาดไปให้สมบูรณ์
4. ผูเ้ รี ยนมีความเคารพในความคิดเห็นของผูอ้ ื่น แบ่งปั นความรู้ที่ตนมีกบั สมาชิกในกลุ่ม
เน้นการสร้างความรู ้ความเข้าใจในระดับสู งไม่ใช่เพียงแค่หาตาตอบแค่ถูกหรื อผิด ผูส้ อนมีส่วนร่ วม
ในการสนทนาสนับสนุนความรู้
5. การเรี ยนรู ้ ร่วมกันสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์ของผูเ้ รี ยน รับฟั ง
มุมมองของผูอ้ ื่น ทาให้ผเู ้ รี ยนตระหนักว่า ผูเ้ รี ยนสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นเพื่อสร้างความรู้ใหม่ได้

45
6. ผูเ้ รี ยนสามารถประเมินการเรี ยนรู้ของตนเอง ประเมินสมาชิ กในกลุ่ ม ประเมิน
กระบวนการและผลงานของกลุ่ม การประเมินไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ผูส้ อนเพียงคนเดียว
จากการศึกษาแนวคิดการเรี ยนรู้ร่วมกันของนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่าน ผูว้ ิจยั ได้
สังเคราะห์แนวคิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Collaborative Learning) ได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การสังเคราะห์แนวคิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
Tinzmann and
other (1990)
1. มีการจัดกลุ่ม
ของนักเรี ยน
แบบคละ
ความสามารถ
(Heterogeneous
Grouping)

อารี รักษ์ มีแจ้ง
(2547)
1. สมาชิกภายในกลุ่มมี
ความแตกต่างกัน โดยมี
ความเชื่อว่าความแตกต่าง
ทางวิสัยทัศน์
ประสบการณ์ และ
พื้นฐานความรู ้ของแต่ละ
บุคคลเป็ นส่ วนสาคัญใน
การเรี ยนรู้ ซึ่งผูเ้ รี ยนจะ
เกิดการเรี ยนรู ้จากการได้
ร่ วมงานกับผูท้ ี่มีความรู้
และมีความสามารถ
มากกว่า

เนาวนิตย์ สงคราม
(2553)
1. การทางานร่ วมกัน
เป็ นกลุ่มเพื่อการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน เป็ นการจัดกลุ่ม
การทางานที่เกิดจาก
สมาชิกที่มีความสนใจ
ในเรื่ องเดียวกัน ขนาด
ของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจ
มีไม่เท่ากัน สมาชิกใน
กลุ่มมีพ้นื ฐาน
ประสบการณ์ วิสัยทัศน์
ที่หลากหลาย

ผลการสั งเคราะห์
1. มีการจัดกลุ่มการ
ทางานที่เกิดจากสมาชิก
ที่มีความสนใจในเรื่ อง
เดียวกัน ขนาดของกลุ่ม
แต่ละกลุ่มอาจมีไม่
เท่ากัน
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห์แนวคิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) (ต่อ)
Tinzmann and
other (1990)
2. มีการ
แลกเปลี่ยน
ความรู ้ซ่ ึ งกัน
และกัน
ระหว่างครู กบั
นักเรี ยน
(Shared
Knowledge)

อารี รักษ์ มีแจ้ง
(2547)
2. เป็ นการเรี ยนรู ้กลุ่มย่อย
โดยมองว่าการเรี ยนรู้เป็ น
กระบวนการทางสังคม
ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู้
จากการทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น

เนาวนิตย์ สงคราม
(2553)
2. ผูเ้ รี ยนมีความเคารพ
ในความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น แบ่งปันความรู้ที่
ตนมีกบั สมาชิกในกลุ่ม
เน้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจในระดับสู ง
ไม่ใช่เพียงแค่หาตาตอบ
แค่ถูกหรื อผิด ผูส้ อนมี
ส่ วนร่ วมในการสนทนา
สนับสนุนความรู้
3. การเรี ยนรู้ร่วมกัน
สามารถพัฒนาทักษะ
ทางสังคมและอารมณ์
ของผูเ้ รี ยน รับฟัง
มุมมองของผูอ้ ื่น ทาให้
ผูเ้ รี ยนตระหนักว่า
ผูเ้ รี ยนสามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นเพื่อสร้าง
ความรู้ใหม่ได้

ผลการสังเคราะห์
2. มีการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันประสบการณ์
และความรู้ที่ตนมีกบั
สมาชิกในกลุ่ม ซึ่ ง
ผูส้ อนมีส่วนร่ วมในการ
สนทนาสนับสนุน
ความรู้
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห์แนวคิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) (ต่อ)
Tinzmann and
other (1990)
3. มีการแบ่ง
อานาจหน้าที่
ความ
รับผิดชอบซึ่ง
กันและกัน
ระหว่างครู กบั
นักเรี ยน
(Shared
Authority)
4. ครู ทาหน้าที่
เป็ นผู้
ประสานงาน
เพื่อเชื่อมโยง
ความรู้
(Mediators)

อารี รักษ์ มีแจ้ง
(2547)
3. เน้นความมีอิสระของ
ผูเ้ รี ยนในการดาเนิน
กิจกรรมการเรี ยนทั้งใน
การกาหนดบทบาท
หน้าที่ การร่ วมกันแสดง
ความคิดเห็น ให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับแก่สมาชิก และ
การสร้างความรู้ดว้ ย
ตนเอง
4. ผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผู้
อานวยความสะดวกใน
การสภาพการเรี ยนรู้และ
คอยให้ความช่วยเหลือ
โดยให้ความสาคัญกับ
ความรู้ ประสบการณ์เดิม
ของผูเ้ รี ยน และพยายาม
ส่ งเสริ มหรื อเพิม่ เติม
ความรู้ในส่ วนที่ยงั ไม่
สมบูรณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยน

เนาวนิตย์ สงคราม
(2553)
4. ลักษณะงานเป็ นงาน
ที่ตอ้ งทาร่ วมกัน สมาชิก
ในกลุ่มเห็นชอบและมี
การวางแผนกิจกรรม
ร่ วมกันและตรงกับสิ่ งที่
ตนสนใจ

5. มีการแบ่งปันความรู้
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
โดยการที่ผสู้ อนจัด
ห้องเรี ยนที่มี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อให้มี
การสื่ อสารระหว่างกัน
อย่างมีประสิ ทธิภาพให้
เอื้อต่อการแบ่งปัน
ความรู้ ผูส้ อนให้
ความสาคัญกับความรู้
ประสบการณ์ กลวิธี
วัฒนธรรมของผูเ้ รี ยน
และผูส้ อนเพิม่ เติมสิ่ งที่
ขาดไปให้สมบูรณ์

ผลการสังเคราะห์
3. ลักษณะงานเป็ นงาน
ที่ตอ้ งทาร่ วมกัน สมาชิก
ในกลุ่มเห็นชอบและมี
การวางแผนกิจกรรม
ร่ วมกันและตรงกับสิ่ งที่
ตนสนใจ

4. ผูส้ อนมีบทบาทเป็ น
ผูอ้ านวยความสะดวกใน
การสภาพการเรี ยนรู้
และคอยให้ความ
ช่วยเหลือ
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห์แนวคิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) (ต่อ)
Tinzmann and
other (1990)

อารี รักษ์ มีแจ้ง
(2547)

เนาวนิตย์ สงคราม
ผลการสังเคราะห์
(2553)
6. ผูเ้ รี ยนสามารถ
5. มีการประเมินผล โดย
ประเมินการเรี ยนรู้ของ ประเมินกลุ่ม และ
ตนเอง ประเมินสมาชิก ประเมินสมาชิกกลุ่ม
ในกลุ่ม ประเมิน
กระบวนการและผลงาน
ของกลุ่ม การประเมิน
ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ผูส้ อน
เพียงคนเดียว

จากตารางที่ 2 ผลการสังเคราะห์ แนวคิดของการเรี ยนรู้ ร่วมกันของ ทินซ์แมนน์ และ
คนอื่นๆ (Tinzmann and other, 1990), อารี รักษ์ มีแจ้ง (2547) และเนาวนิ ตย์ สงคราม (2553)
สามารถสรุ ปเป็ นแนวคิดของการเรี ยนรู้ร่วมกัน คือ 1. มีการจัดกลุ่มการทางานที่เกิดจากสมาชิกที่มี
ความสนใจในเรื่ องเดียวกัน ขนาดของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่ากัน 2. มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปั น
ประสบการณ์ และความรู ้ ที่ตนมีกบั สมาชิ กในกลุ่ม ซึ่ งผูส้ อนมีส่วนร่ วมในการสนทนาสนับสนุ น
ความรู้ 3. ลักษณะงานเป็ นงานที่ตอ้ งทาร่ วมกัน สมาชิกในกลุ่มเห็นชอบและมีการวางแผนกิจกรรม
ร่ วมกันและตรงกับ สิ่ งที่ ตนสนใจ 4. ผูส้ อนมี บทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการสภาพ
การเรี ยนรู ้ และคอยให้ความช่ วยเหลือ และ 5. มีการประเมินผล โดยประเมินกลุ่ม และประเมิน
สมาชิกกลุ่ม
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
อารี รักษ์ มีแจ้ง (2547) ได้พฒั นารู ปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
หลัก การเรี ย นรู ้ แ บบร่ วมงาน (Collaborative Learning Process) กลุ่ ม ตัวอย่า งเป็ นนิ สิ ต คณะ
มนุ ษยศาตร์ และเภสัชศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมการทางานร่ วมกันตลอด
การเรี ยนการสอน มี การทางานเป็ นกลุ่ มย่อย มีการแลกเปลี่ ยนความรู้ และความคิด โดยมีผูส้ อน
ทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกและคอยให้ความช่วยเหลือ ส่ งผลให้กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
หลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง
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ภัท ร์ พ งศ์ พงศ์ ภ ัท รกานต์ (2553) ได้ พ ัฒ นารู ปแบบการเรี ยนรู้ แ บบร่ วมมื อ
(Collaborative Learning Model) โดยใช้เทคนิคทีเคโอ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษา ผลการวิจยั พบว่า
รู ปแบบการเรี ยนรู้สามารถดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนและนาเสนอเนื้ อหาการเรี ยนรู้ ส่ งผลให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
5. แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยเกีย่ วกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ความหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
การแก้ปั ญหาอย่า งสร้ างสรรค์หรื อการแก้ปั ญหาเชิ งสร้ างสรรค์ (Creative Problem
Solving : CPS) ได้มีนกั วิชาการและนักการศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศได้ให้ความหมายไว้
หลายคน ซึ่ งนักการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ ทอร์ แรนซ์ (Torrance, 1965) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ คือ ความสามารถของบุคคลในการแก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างลึกซึ่ งที่นอกเหนือไปจาก
ลาดับขั้นของการคิดอย่างปกติธรรมดา เป็ นลักษณะเฉพาะภายในตัวบุคคลที่จะสามารถคิดได้หลาย
แง่มุมผสมผสานจนได้ผลใหม่ซ่ ึ งถูกต้องสมบูรณ์กว่า และ กิ ลฟอร์ ด (Guiford, 1967) ได้กล่าวไว้
การแก้ปัญหาและความคิ ดสร้ างสรรค์เป็ นผลของความคิดที่คล้ายกัน โดยความคิดสร้างสรรค์จะ
แทรกอยู่ในทุ กช่ วงของการคิด แต่การแก้ปัญหาจะอยู่ช่วงสุ ดท้ายของการคิด ซึ่ งเป็ นผลผลิตของ
ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนาไปสู่ การแก้ปัญหาได้ ในส่ วนของนักการศึกษาของประเทศไทย ได้
มีผใู ้ ห้ความหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไว้หลายคน คือ ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
(2537) กล่าวว่า การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คือ การคิดที่มุ่งแก้ปัญหาหรื อคิดค้นหาคาตอบ และ
วิธีการที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม และมีคุณค่าเป็ นประโยชน์ ซึ่ งประกอบด้วย การคิดอเนกนัย
(Divergent Thinking) และการคิดเอกนัย (Convergent Thinking) ในรู ปแบบและวิธีการที่ส่งเสริ มกัน
อย่างเหมาะสม เป็ นความสามารถทางการคิดที่มีกระบวนการครบวงจร คือ เริ่ มจากขั้นแรกของการ
รับรู ้และตระหนักถึงปั ญหาที่มีอยูไ่ ปสู่ ช้ นั ของการประมวลข้อมูลใหม่ ในแง่มุมการแก้ปัญหา ขั้นการ
สรุ ปตัดสิ นใจเลื อกวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสม จนถึงขั้นสุ ดท้ายคือ การ
สามารถสื่ อสารความคิด และวิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ให้เป็ นที่ยอมรับและมีแผนปฏิบตั ิการ
เกิ ดขึ้น และ ภัทรภร แสงไชย (2551) ได้ให้ความหมายของคาว่า การแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์
หมายถึง ความสามารถทางการคิดของแต่ละบุคคลในการแสวงหาคาตอบและวิธีการแก้ปัญหาด้วย
วิ ธี ก ารแปลกใหม่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม และมี คุ ณ ค่ า เป็ นประโยชน์ เป็ นการคิ ด ที่ มี ร ะบบ เป็ น
ลักษณะเฉพาะภายในตัวของแต่ละบุคคลที่สามารถพัฒนาได้ และ พัชรา พุ่มพชาติ (2552) ได้ให้
ความหมายของค าว่า การแก้ปั ญหาอย่า งสร้ า งสรรค์ เป็ นความสามารถอย่า งหนึ่ ง ของบุ ค คลซึ่ ง
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หมายถึง การับรู ้ ทาความเข้าใจกับปั ญหา และการคิดหาเหตุผล เพื่อแสวงหาทางเลือกมาปฏิบตั ิใน
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ที่ต่างจากสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิม หลากหลายมากกว่าหนึ่งแนวคิดหรื อหนึ่งวิธี
จากการศึกษาความหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักวิชาการและนักการ
ศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศที่ได้เสนอไว้ขา้ งต้น สามารถสรุ ปได้ว่า การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิ ม
และหลากหลาย แล้วพิจารณาตัดสิ นใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีการนาเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างละเอียดชัดเจน เป็ นที่ยอมรับและสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Process) ได้มีการ
วิจยั และพัฒนามากกว่า 50 ปี เพื่อที่จะนามาพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ผูว้ ิจยั และผูพ้ ฒั นารู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จึงมีความหลากหลายและแตกต่างกันไป
ของกลุ่มบุคคล เช่น วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงเรี ยนมัธยม โรงเรี ยนประถม กลุ่มธุ รกิจขนาดใหญ่
และเล็ก โดยพิจารณาบริ บทขององค์กรที่เกี่ยวกับจิตวิทยา สังคมวิทยา ระดับการศึกษา โครงสร้าง
ของการพัฒนาที่ต่างกัน การวิจยั ครั้งนี้ จึงขอนาเสนอเฉพาะรู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่
ใช้กนั อย่างกว้างขวาง ตามลาดับขั้นของรู ปแบบที่มีการพัฒนา 6 รู ปแบบ ดังนี้
1. รู ปแบบการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ของ ออสบอร์ น (Osborn) ปี ค.ศ.1953
อเล็กซ์ ออสบอร์ น (Alex Osborn) ถือได้ว่าเป็ นต้นกาเนิ ดของการสร้างรู ปแบบการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ า งสรรค์รูปแบบแรก โดย ออสบอร์ น (Osborn) ผูค้ น้ พบกับเพื่อนร่ วมงานได้
ร่ วมกันก่อตั้งมูลนิ ธิการศึกษาการคิดอย่างสร้างสรรค์ ได้พฒั นาต้นฉบับ CPS Version 1.0 ใน
หนังสื อ Wake up your mind: 101 ways to develop creativeness ในปี ค.ศ.1952 ซึ่งมี 7 ขั้นตอน คือ
1. การกาหนดทิศทาง (Orientation) การชี้ให้เห็นปัญหาที่ชดั เจน
2. การเตรี ยมการ (Preparation) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. การวิเคราะห์ (Analysis) การนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาศึกษาให้ชดั เจน
4. การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) การเลือกแนวทางในความคิดวิธีการ
5. การบ่มเพาะความคิด (Incubation) การทาให้ความคิดกระจ่างและชัดเจน
6. การสังเคราะห์ (Synthesis) การรวบรวมความคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน
7. การตรวจสอบข้อเท็จจริ ง (Verification) การพิจารณาผลลัพธ์ของความคิดต่างๆ
(Isaksen and Treffinger, 2004 : 68-70)
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2. รู ปแบบการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ของ นอลเลอร์ , ปาร์ น และ ไบออนดิ (Noller,
Parnes and Biondi) ปี ค.ศ.1976
ในปี ค.ศ.1965 ออสบอร์ น (Osborn) ได้ร่วมงานกับ ซิ ดนี ย ์ ปาร์ น (Sidney Parnes)
จากนั้น ในปี ค.ศ.1966 ออสบอร์น (Osborn) ได้เสี ยชีวิตลง และ ปาร์ น และคณะ (Parnes and Other)
ได้ปรับปรุ งงานของ ออสบอร์น (Osborn) จาก 3 ขั้นตอนเป็ น 5 ขั้นตอน โดยมีเป้ าหมายในการได้มา
ซึ่ งความสามารถของนักเรี ยนในการเข้าใจและประยุกต์ความสร้างสรรค์ของเขากับทุกแง่ มุมของ
ชี วิต จึงเกิ ดเป็ น CPS Version 2.0 ซึ่ ง ปาร์ น (Parnes) ได้ทดสอบในโครงการสร้ างพฤติกรรม
สร้างสรรค์ (Programming Creative Behavior) ในปี ค.ศ.1966 กับนักเรี ยนมัธยมซึ่ งเป็ นกลุ่มศึกษา
ทดลอง (Pilot Study) ให้กบั โครงการที่วิทยาลัยแห่ งรัฐเมืองบัฟฟาโล (Buffalo State College)
มีนกั เรี ยนเข้าร่ วมโครงการ 150 คน แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุ มและกลุ่มทดลอง ต่อมาในปี ค.ศ. 1967
ปาร์ น (Parnes) ได้ปรับปรุ งเป็ นขั้นตอนเกลียว (Spiral) โดยเริ่ มขั้นตอนจากความยุ่งเหยิง (Mess)
และต่อมา นอลเลอร์ , ปาร์ น และคณะ ได้ปรับปรุ งรู ปแบบซึ่ งได้ซ่อนการคิดอเนกนัย (Divergent
Thinking) และการคิดเอกนัย (Convergent Thinking) ซึ่ งรู ปแบบนี้เป็ นที่รู้จกั ในชื่อ Osborn-Parnes
Five-Stage CPS Model (v2.2) (Noller, Parnes and Biondi, 1976 อ้างถึงใน Isaksen and Treffinger,
2004 : 70-73) ประกอบด้วย
2.1 การค้นหาความจริ ง (Fact Finding, F-F) ในขั้นนี้ เมื่อเกิดปั ญหาทาให้เกิดความ
วิตกกังวล ต้องรวบรวมข้อมูล เกี่ ย วกับ สถานการณ์ ที่ แสดงถึ ง ปั ญหาที่เกิ ดขึ้ น เพื่อท าให้ทราบว่า
ปั ญหานั้นคืออะไร เป็ นปั ญหามากน้อยเพียงใด
2.2 การค้นหาปั ญหา (Problem Finding, P-F) เมื่อได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่
แสดงถึ งปั ญหาแล้ว ในขั้นนี้ จะพิจารณาประเด็นปั ญหาหลายๆ ด้าน และผูกเป็ นคาถาม เพื่อทาให้
มองเห็นความเป็ นไปได้หลายๆ ทาง ให้ได้มากที่สุด แล้วเลือกคาถามที่สาคัญที่จะนามาแก้ไข
2.3 การค้นหาแนวคิด (Idea Finding, I-F) ในขั้นนี้ เป็ นการระดมความคิดเพื่อหา
วิธีการแก้ปัญหาจากคาถามที่เลือกไว้ ออกมาให้ได้มากที่สุด โดยยังไม่มีการประเมินความเหมาะสม
ของวิธีการแก้ปัญหา
2.4 การค้นหาคาตอบ (Solution Finding, S-F) คือการพิจารณาคัดเลือกวิธีการที่
เหมาะสมที่สุดจากวิธีการแก้ปัญหาที่คิดได้ในขั้นการค้นหาแนวคิด โดยจะต้องหาหลักเกณฑ์ในการ
เลือก เมื่อได้เกณฑ์ที่เหมาะสมแล้ว นาเกณฑ์น้ นั ไปประเมินเพื่อคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

52
2.5 การค้นหาการยอมรับ (Acceptance Finding, A-F) เป็ นการนาเอาวิธีการที่
เหมาะสมที่สุดจากขั้นที่ 4 มาพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถนาไปใช้ได้จริ ง รวมทั้งการเผยแพร่ ความคิด
นั้นให้ผอู ้ ื่นลองปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับ
3. รู ปแบบการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ของ ไอซัคเคน และ ทริฟฟิ นเกอร์ (Isaksen and
Treffinger) ปี ค.ศ.1985
ไอซัคเคน และทริ ฟฟิ นเกอร์ ได้นาเสนอรู ปแบบการแก้ปัญหา Creative Problem
Solving (V. 3.0) ที่ยึดหลักความต้องการของผูแ้ ก้ปัญหาที่สามารถปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงได้ มี
การนาหลักของการคิด แบบอเนกนัย (Divergent) และการคิดแบบเอกนัย (Convergent) เข้ามาในแต่
ละขั้นอย่างชัดเจน (Isaksen and Treffinger, 1985 อ้างถึงใน Isaksen and Treffinger, 2004 : 74-77)
4. รู ปแบบการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ของ ทริฟฟิ นเกอร์ และ ไอซัคเซน (Treffinger
and Isaksen) ปี ค.ศ.1992
ในรู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ CPS Components and stages (V4.0) นี้
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ และ 6 ขั้นตอน ดังนี้ (Treffinger and Isaksen, 1992 อ้างถึงใน Isaksen
and Treffinger, 2004 : 76-79)
4.1 การทาความเข้าใจในปั ญหา (Understanding the Problem) ประกอบด้วย 3
ขั้นตอน
4.1.1 การค้นหาสิ่ งที่สับสนวุน่ วาย (Mess Finding) ค้นพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้น
4.1.2 การค้นหาข้อมูล (Data Finding) สารวจข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
ปั ญหา เพื่อพิจารณาข้อมูลที่สาคัญซึ่ งนาไปสู่ การแก้ปัญหา
4.1.3 การค้นหาปั ญหา (Problem Finding) พิจารณาค้นหาปั ญหาที่สาคัญ
ที่สุด
4.2 การลงความเห็น (Generation Idea) ประกอบด้วย 1 ขั้นตอน
4.2.1 การค้นหาแนวคิด (Idea Finding) เป็ นการระดมความคิดที่หลากหลาย
เพื่อนาเสนอวิธีแก้ปัญหา
4.3 การวางแผนเพื่อลงมือปฏิบตั ิ (Planning for Action) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน
4.3.1 การค้นหาคาตอบ (Solution Finding) เป็ นการเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด โดยการพัฒนาเกณฑ์สาหรับการวิเคราะห์แนวทางที่เป็ นไปได้แล้วจึงตัดสิ นใจเลือกเกณฑ์
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4.3.2 การค้นหาการยอมรับ (Acceptance Finding) เป็ นการยอมรับผลที่ได้
เพื่อนาไปปฏิบตั ิต่อไป
5. รู ปแบบการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ของ ไอซัคเซน และ ดอร์ วอล (Isaksen and
Dorval) ปี ค.ศ.1993
ในรู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ Components of CPS (v5.0) นี้ ไอซัคเคน
และดอร์ วอล (Isaken and Dorval)ได้เริ่ มทากรอบและเอกสารทิศทางใหม่ในการประยุกต์ CPS
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) การทาความเข้าใจกับปั ญหา (Understanding the Problem)
2) การสร้างแนวคิด (Generating Ideas) และ 3) การวางแผนแนวปฏิบตั ิ (Planning for Action)
(Isaksen and Dorval, 1993 อ้างถึงใน Isaksen and Treffinger, 2004 : 79-82)
6. รู ปแบบการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ของ ไอซั คเซน ดอร์ วอล และทริฟฟิ นเกอร์
(Isaksen, Dorval, and Treffinger) ปี ค.ศ. 2000
ไอซัคเซน ดอร์ วอล และทริ ฟฟิ นเกอร์ (Isaksen, Dorval and Treffinger) ได้อธิ บายการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์วา่ เป็ นรู ปแบบที่ใช้สาหรับการแก้ปัญหาและจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สร้างสรรค์ และเป็ นเครื่ องมือที่ง่ายต่อการใช้ ซึ่ งจะช่วยให้ผใู้ ช้ไปสู่ เป้ าหมายและความฝันที่เป็ นจริ ง
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในรู ปแบบ CPS v6.1TM (CPS v6.1TM Framework) ซึ่ งมีลกั ษณะดังนี้
(Treffinger, Isaken and Dorval, 2003 : 15-20)
องค์ ประกอบและขั้นตอนของการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
รู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในรู ปแบบ CPS v6.1TM เป็ นรู ปแบบที่ใช้สาหรับ
การแก้ปัญหาและจัดการการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งใช้หลักความกลมกลืนระหว่างความคิดสร้างสรรค์
และความคิดวิจารณญาณของความเป็ นตนเอง หรื อกลุ่มที่เข้าใจสิ่ งท้าทาย และโอกาสการสร้าง
แนวคิด และพัฒนาแผนการแก้ปัญหาและจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิ ทธิ ภาพ การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์รูปแบบนี้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ และ 8 ขั้นตอน ดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 การเข้ าใจในสิ่ งทีท่ ้าทาย (Understanding the Challenges)
การเข้าใจในสิ่ งที่ทา้ ทาย หมายถึง การตรวจสอบเป้ าหมายอย่างกว้างขวาง การวิเคราะห์
โอกาส หรื อสิ่ งท้าทายให้ชดั เจน การจัดวางหรื อมุ่งประเด็นความคิด เพื่อวางแนวทาง หลักการ
สาหรับงาน (ในองค์ประกอบนี้ สามารถใช้ข้ นั ตอน 1 ขั้นตอน หรื อมากกว่า จาก 3 ขั้นตอนของ
องค์ประกอบนี้) เพื่อต้องการที่สารวจและมุ่งประเด็นไปที่ความคิดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์
หรื อแนวทางที่คาดหวังที่ตอ้ งดาเนินการต่อ ประกอบด้วย
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1. การสร้ างโอกาส (Constructing Opportunities) เป็ นการกล่าวถึงโอกาส และ
เป้ าหมายอย่างกว้างๆ กระชับ และมีผลประโยชน์ พิจารณาโอกาสที่จะเป็ นไปได้ และสิ่ งท้าทาย และ
กาหนดเป้ าหมายที่สร้างสรรค์ที่จะดาเนินการ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ การสร้างโอกาสช่วยให้บุคคล มุ่งความสนใจและพลังงาน ของคนไป
ในทิศทางเชิงบวก ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายทาให้กา้ วไปข้างหน้า ด้วยความมัน่ ใจใฝ่ รู้
2. การสารวจข้ อมูล (Exploring Data) เป็ นการสารวจข้อมูลจากหลายแหล่ง และจาก
หลายมุมมอง มุ่งประเด็นไปที่องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของงาน และภารกิจ โดยพิจารณาในสิ่ งที่รู้
แล้วเกี่ยวกับสถานการณ์น้ นั และสิ่ งที่ตอ้ งการรู้ เพื่อนาไปสู่ หวั ใจสาคัญของเรื่ องนั้น
ประโยชน์ ที่ได้ รับ การสารวจข้อมูลช่ วยให้ส ามารถ จับองค์ประกอบส าคัญของ
สถานการณ์สาคัญของภารกิจ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์และเป้ าหมายที่แท้จริ ง
3. การจัดกรอบปัญหา (Framing Problems) เป็ นการสร้างแนวทางที่หลากหลาย และ
หลายทางที่ไม่ใช่แนวทางเดิมในการกาหนดปั ญหา จากนั้นก็จะมุ่งไปที่คากล่าวที่ชดั เจนว่า เป็ นการ
“เปิ ดประตู” ออกไปหรื อนามาซึ่ งความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ งจะช่วยให้เกิดความคิด ที่ตอ้ งการทาสิ่ งต่าง
ๆ มากกว่าคิดว่าไม่สามารถทาได้ดว้ ยเหตุผลต่างๆ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ การจัดกรอบปัญหาช่วยทาให้เกิดการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา หรื อสิ่ ง
ท้าทายในทางที่สร้ างแรงจูงใจ ความตื่นเต้น และความใฝ่ รู้ เพื่อค้นพบหรื อสร้ างความคิดที่
สร้างสรรค์ (Creative Ideas)
องค์ ประกอบที่ 2 การสร้ างแนวคิด (Generating Ideas)
ในการสร้างแนวคิดจะมีเพียง 1 ขั้นตอน เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ใหม่ๆ ด้วยการใช้
วิธีการระดมสมอง (Brainstorming) เป็ นเครื่ องมือที่พิเศษจากหลายๆ วิธีการ ในการสร้างทางเลือก
การระดมสมองเป็ นวิธีการสร้างความคิดที่หลากหลายและไม่เคยปรากฏมาก่อน เพื่อชี้ ถึงปั ญหา แล้ว
จึงกาหนดโอกาสต่างๆ ที่จะหวังได้
1. การสร้ างแนวคิด (Generating Ideas) เป็ นการเปิ ด สารวจ หรื อแสวงหาความคิด
ต่างๆ ที่หลากหลาย และมุมมองใหม่ๆ (ความยืดหยุน่ ) และความคิดที่ไม่เคยมีมาก่อนหรื อความคิด
ฝัน แล้วจึงมุ่งเป้ าไปที่ความคิดที่น่าสนใจ หรื อมีพลังน่ าตื่นเต้นที่ตอ้ งการวิเคราะห์ พัฒนาและ
นามาใช้
ประโยชน์ ที่ได้ รับ การสร้างแนวคิดช่ วยให้ความคิดมีความก้าวไกลและหลุ ดพ้นจาก
ข้อจากัดหรื อสมมติแบบเดิม ซึ่ งความคิดนี้เป็ นความคิดที่เป็ นแนวทางใหม่นามาใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง
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องค์ ประกอบที่ 3 การเตรียมปฏิบัติการ (Preparing for Action)
การเตรี ยมปฏิบตั ิการ หมายถึง การสารวจแนวทางต่างๆ ที่สร้างทางเลือกที่เป็ นไปได้ ใน
การนาไปสู่ การหาข้อสรุ ปที่ ปฏิ บตั ิได้จริ ง และเป็ นการเตรี ยมการที่จะนาไปปฏิ บตั ิได้จริ งอย่าง
ประสบผลสาเร็ จ ในองค์ประกอบนี้ เป็ นการนาข้อสรุ ปที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง และพัฒนาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งหาแนวทางช่วยสร้างโอกาสของความสาเร็ จที่เป็ นไปได้ให้ดีที่สุด ในขั้นตอน
ต่อไปนี้ ให้เลือกใช้ 1 หรื อ 2 ขั้นตอน ที่ตอ้ งการสร้างโอกาสใหม่ที่เป็ นไปได้จริ ง เพื่อนาไปสู่ การ
ปฏิบตั ิที่ประสบผลสาเร็ จ
1. การพัฒนาการแก้ ปัญหา (Developing Solution) เป็ นการประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ และ
เครื่ องมือต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ และกลัน่ กรองโอกาสต่างๆ และเปลี่ยนแปลงให้ไปสู่ การแก้ปัญหาที่
เป็ นไปได้
ประโยชน์ ที่ได้ รับ การพัฒนาการแก้ปัญหาเป็ นการช่วยให้ใช้เครื่ องมือที่ปฏิบตั ิได้ เพื่อ
นาความคิดที่ดี นาไปสู่ การแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่มีพลัง
2. การสร้ างการยอมรับ (Building Acceptance) เป็ นการพิจารณาแนวทางในการสร้าง
การสนับสนุน และลด หรื อเอาชนะแรงต่อต้านที่นาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาที่เป็ นไปได้ ตลอดจน
วางแผนที่เป็ นแนวทางเฉพาะในการใช้ประเมินผลลัพธ์และประสิ ทธิผลที่เกิดขึ้น
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ การสร้างการยอมรับช่วยให้มีการนาความคิดสร้างสรรค์ ไปปฏิบตั ิได้
อย่างประสบผลสาเร็ จ
องค์ ประกอบที่ 4 การวางแผนแนวปฏิบัติ (Planning Your Approach)
การวางแผนแนวปฏิบตั ิ หมายถึง การกาหนดแนวคิดให้อยูใ่ นทิศทางที่เกิ ดขึ้น และ
มัน่ ใจว่าเป็ นทิศทางที่ตอ้ งการไปตามเป้ าประสงค์ของผูใ้ ช้ (Customize or Personalize) ในการใช้การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ในขั้นตอนต่อไปนี้ เป็ นขั้นตอนที่ใช้ใ นการตัดสิ นใจเลื อกใช้ก ารแก้ปั ญหา อย่า ง
สร้างสรรค์ หรื อเฝ้ าดู หรื อบริ หารจัดการและปรับปรุ งกิ จกรรมต่างๆ ขณะที่ดาเนิ นการใช้การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1. ประเมินงาน (Appraising Tasks) เป็ นการกาหนดว่าการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เป็ นทางเลือกที่ปฏิบตั ิได้จริ งหรื อไม่ในการจัดการกับประเด็นปัญหาเฉพาะด้านหรื อไม่ และรวบรวม
สิ่ งที่ ตอ้ งกระทา (Commitment) ข้อจากัด เงื่อนไขที่ตอ้ งพิจารณาในการใช้การแก้ปัญหาอย่าง
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สร้างสรรค์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ (ประกอบด้วย บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ บริ บท ของการ
ทางาน และวิธีการที่ใช้)
ประโยชน์ ที่ได้ รับ การประเมินงานเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทา ช่ วยให้ผใู้ ช้วิธีการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ได้สิ่งที่ดีที่สุดจากผูค้ น ทรัพยากร และวิธีการช่วยให้มีการตัดสิ นใจอย่างชาญฉลาด ใน
การใช้วธิ ีการและเพิ่มโอกาสแห่งความสาเร็ จ
2. การออกแบบกระบวนการ (Designing Process) เป็ นการใช้ความรู้เกี่ยวกับงาน และ
ความต้องการในการวางแผนองค์ประกอบ ขั้นตอนหรื อเครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการแก้ปั ญหาอย่า ง
สร้างสรรค์ที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ประโยชน์ ที่ได้ รั บ การออกแบบกระบวนการเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ผูใ้ ช้ได้เลื อก และใช้
องค์ประกอบ ขั้นตอน หรื อเครื่ องมือที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริ ง ซึ่ งทาให้ความพยายามนี้ บรรลุ
เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักการศึกษาต่างๆ ที่ได้
เสนอกันไว้ขา้ งต้น สามารถสรุ ปกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
Osborn
(1953)
V 1.0

Noller,
Parnes and
Biondi
(1976)
V 2.2

1. การกาหนด 1. การค้นหา
ทิศทาง
ความจริ ง
(Orientation) (Fact
Finding)

2. การ
เตรี ยมการ
(Preparation)

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

2. การค้นพบ
ปัญหา
(Problem
Finding)
3. การค้นหา
แนวคิด (Idea
Finding)

Isaksen and
Treffinger
(1985)
V 3.0

Treffinger,
and Isaksen
(1992)
V 4.0

1. การ
ค้นหาสิ่ งที่
สับสน
วุน่ วาย
(Mess
Finding)

1. การทาความ
เข้าใจกับปัญหา
(Understanding
the Problem)
1.1 การค้นหา
สิ่ งที่สบั สน
วุน่ วาย (Mess
Finding)
2. การ
1.2 การค้นหา
ค้นหาข้อมูล ข้อมูล (Data
(Data
Finding)
Finding)
3. การค้นหา
ปัญหา
(Problem
Finding)
4. การค้นหา
ความคิ (Idea
Finding)

1.3 การค้นหา
ปัญหา
(Problem
Finding)
2. การสร้าง
แนวคิด
(Generating
Ideas)
2.1 การค้นหา
ความคิ (Idea
Finding)

Isaksen and
Dorval
(1993)
V 5.0
1. การทาความ
เข้าใจกับปัญหา
(Understanding
the Problem)

2. การสร้าง
แนวคิด
(Generating
Ideas)

Isaksen,
Dorval and
Treffinger
(2000)
V 6.1

ผล
การศึกษา

1. การเข้าใจใน
สิ่ งที่ทา้ ทาย
(Understanding
the Challenge)
1.1 การสร้าง
โอกาส
(Constructing
Opportunities)
1.2 การสารวจ
ข้อมูล
(Exploring
Data)

1. การค้นหา
ความจริ ง
(Fact
Finding)

1.3 การจัด
กรอบปัญหา
(Framing
Problems)
2. การสร้าง
แนวคิด
(Generating
Ideas)
2.1 การสร้าง
แนวคิด
(Generating
Ideas)

2. การค้นหา
ปัญหา
(Problem
Finding)
3. การค้นหา
แนวคิด
(Idea
Finding)
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ตารางที่ 3 การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ)
Osborn
(1953)
V 1.0
7. การ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง
(Verification)

Noller,
Parnes and
Biondi
(1976)
V 2.2
4. การค้นพบ
คาตอบ
(Solution
Finding)

Isaksen and
Treffinger
(1985)
V 3.0

Treffinger,
and Isaksen
(1992)
V 4.0

5. การค้นหา
คาตอบ
(Solution
Finding)

3. การเตรี ยม
ปฏิบตั ิการ
(Preparing for
Action)
3.1 การค้นหา
คาตอบ
(Solution
Finding)

5. การค้นหา
การยอมรับ
(Acceptance
Finding)

6. การค้นหา
การยอมรับ
(Acceptance
Finding)

4. การวางแผน
แนวปฏิบตั ิ
(Planning for
Action)
4.1 การค้นหา
การยอมรับ
(Acceptance
Finding)

Isaksen and
Dorval
(1993)
V 5.0

3. การวางแผน
แนวปฏิบตั ิ
(Planning for
Action)

Isaksen, Dorval
and Treffinger
(2000)
V 6.1
3. การเตรี ยม
ปฏิบตั ิการ
(Preparing for
Action)
3.1 การพัฒนาการ
แก้ปัญหา
(Developing
Solution)
3.2 การสร้างการ
ยอมรับ (Building
Acceptance)
4. การวางแผน
แนวปฏิบตั ิ
(Planning Your
Approach)
4.1 การประเมิน
งาน (Appraising
Tasks)
4.2 การออกแบบ
กระบวนการ
(Designing
Process)

ผล
การศึกษา
4. การค้นหา
คาตอบ
(Solution
Finding)

5. การค้นหา
การยอมรับ
(Acceptance
Finding)

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ ออสบอร์ น (Osborn,
1953), นอลเลอร์ , ปาร์ น และ ไบออนดิ (Noller, Parnes and Biondi, 1976), ไอซัคเคน และ
ทริ ฟฟิ นเกอร์ (Isaksen and Treffinger, 1985), ทริ ฟฟิ นเกอร์ และ ไอซัคเคน (Treffinger and Isaksen,
1992) ไอซัคเคน และ ดอร์ วอล (Isaksen and Dorval, 1993) และ ไอซัคเคน, ดอร์ วอล และ
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ทริ ฟฟิ นเกอร์ (Isaksen, Dorval and Treffinger, 2000) พบว่า กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของนักการศึกษาต่างๆ มีกระบวนการที่สอดคล้องกันแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การค้นหา
ความจริ ง (Fact Finding) ขั้นที่ 2 การค้นหาปั ญหา (Problem Finding) ขั้นที่ 3 การค้นหาแนวคิด
(Idea Finding) ขั้นที่ 4 การค้นหาคาตอบ (Solution Finding) และขั้นที่ 5 การค้นหาการยอมรับ
(Acceptance Finding) ซึ่ งขั้นตอนดังกล่าวสอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่
พัฒนาโดย นอลเลอร์ , ปาร์ น และ ไบออนดิ (Noller, Parnes and Biondi) หรื อที่เรี ยกว่า OsbornParnes Five-Stage CPS Model (v2.2) (Noller, Parnes and Biondi, 1976 อ้างถึงใน Isaksen and
Treffinger, 2004 : 70-73)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ฟอสเตอร์ (Foster, 1982 อ้างถึงใน บุศรา จิตวรรณา, 2552 : 115) ได้ศึกษาความคิด
สร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเป็ นกลุ่มในวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนเกรด 5 และเกรด 6 จานวน
111 คน โดยแบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มควบคุมทาการทดลองวิทยาศาสตร์
เพียงลาพับคนเดียว ส่ วนกลุ่มทดลองทาการทดลองวิทยาศาสตร์ ร่วมกับเพื่อน 4–5 คน ผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มทดลองมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
รอธ (Roth, 1993 : 113-122) ได้ศึกษาการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นศูนย์กลางเพื่อบูรณาการ
วิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบตั ิการแบบสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนในประเทศแคนาดา ระยะวิจยั นาน 2 ปี และเป็ นการ
วิจยั เชิ งคุ ณภาพ ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า การจัดกิ จกรรมควรเน้นให้นักเรี ยนได้ร่วมมือกันทางาน มี
ปฏิ สัมพันธ์และสร้ างความหมายการเรี ยนรู ้ ร่วมกันกับเพื่ อน ครู ควรส่ งเสริ มให้นักเรี ยนทาความเข้าใจ
เกี่ ยวกับคณิ ตศาสตร์ สถิ ติและมโนทัศน์ ต่างๆ เพื่อที่ จะช่ วยให้นักเรี ยนค้นพบคาตอบของปั ญหาได้
ด้วยตนเอง ครู ควรบูรณาการวิชาฟิ สิ กส์ คณิ ตศาสตร์ และจัดสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู้เพื่อสนับสนุ น
การทากิ จกรรมที่ หลากหลายของนักเรี ยน
ปี เดอร์ เซน (Pedersen, 2000) ศึกษาผลของเครื่ องมือช่วยให้คาแนะนา ในการเรี ยนแบบ
ใช้ปัญหาเป็ นหลักพบว่าเครื่ องมือช่วยให้คาแนะนาโดยตัวแบบทางพุทธิ ปัญญา มีประสิ ทธิ ภาพกว่า
แบบอื่นๆ และยังพบว่าการเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลักสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนมากกว่าการเรี ยน
แบบปกติ
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เว็บเบอร์ (Weber, 2000 : 5-50) ได้ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการสอน 5 ขั้นของการสอนแบบ
แก้ปัญหาโดยใช้การสอนแบบพหุ ปัญญา (Five-Phase to PBL : Multiple Intelligence Teaching
Approach Model for Redesigned Higher Education Classes) ที่สถาบันวิจยั การศึกษา (Higher
Education Research Institute) ของ UCLA โดยการสารวจนักศึกษาภาคปกติช้ นั ปี ที่ 1 จานวน
มากกว่า 260,000 คน การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อนารู ปแบบการสอนแบบแก้ปัญหา (PBL Model)
เข้ามาใช้และแก้ปัญหาที่ พบ เพื่อประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทฤษฎี พหุ ปัญญา
(Multiple Intelligence Teaching Approach : MITA) ในการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนที่เฉื่ อย (Passivity)
ในชั้น เรี ย น ผลการวิ จยั พบว่า รู ป แบบการสอนแก้ปั ญหาซับ ซ้อนในการเรี ย นรู้ ต ามสภาพจริ ง
ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ผูส้ อนนาเข้าปั ญหาและสนทนาเพื่อจะหาคาสาคัญของปั ญหากับ
ผูเ้ รี ยนโดยทัว่ ไป ขั้นที่ 2 ระบุเป้ าหมายที่ชดั เจน อันเป็ นการเรี ยนรู้ข้ นั ต่าซึ่ งต้องการให้ผเู้ รี ยนทั้งหมด
ได้สั ม ฤทธิ ผ ล ขั้นที่ 3 สร้ า งมิ ติคุณภาพ ที่ เป็ นเกณฑ์เฉพาะส าหรั บประเมิ น งานต่ า งๆ ขั้นที่ 4
กาหนดการเรี ย นรู ้ และประเมิ นงานที่ สัมพันธ์ กับ ปั ญหาในชี วิตจริ ง ความสนใจของผูเ้ รี ย นและ
ความสามารถและเนื้ อหาที่ ตอ้ งการ และขั้นที่ 5 ผูเ้ รี ยนแสละครู ร่วมกันสรุ ปความรู้ที่ได้รับและ
กระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างความรู้และปรับโครงสร้างความรู้ ช่วยให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งขึ้น
มี ส่ ว นร่ ว มของผูเ้ รี ย นมากขึ้ น กระตุ ้น แรงจู ง ใจผูเ้ รี ย นหรื อ บูร ณการเพิ่ ม ความรู้ เพื่ อ แก้ปั ญ หาที่
ซับซ้อนขึ้นได้
อาภรณ์ แสงรัศมี (2543) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับผลของการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก
ต่อลักษณะการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ส่ิ งแวดล้อมและความ
พึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1. นักเรี ยนที่
เรี ยนด้วยวิธีการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง หลังการ
เรี ยนสู งกว่าก่อน การเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรี ยนรู้
สู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีการเรี ยนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักเรี ยนที่
เรี ยนด้วยวิธีการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลักมีคะแนน เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อมหลังการเรี ยนสู ง กว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่คะแนนเฉลี่ย
หลังการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก ไม่แตกต่างจากนักเรี ยนที่
เรี ยนด้วยวิธีการเรี ยนแบบปกติ และ 3. นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีการเรี ยนแบบใช้ปัญ หาเป็ นหลัก
มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนในระดับมาก
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ยุร วัฒ น์ คล้า ยมงคล (2545) ได้พ ฒ
ั นากระบวนการเรี ย นการสอนโดยการประยุก ต์
แนวคิดการใช้ปัญหาเป็ นหลักในการเรี ยนรู้เพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิ ตศาสตร์ มีข้ นั ตอนการวิจยั 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนโดยการประยุกต์แนวคิดการใช้ปัญหา
เป็ นหลักในการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางคณิ ต ศาสตร์ ขั้น ตอนที่ 2 เป็ นการวิจ ัย กึ่ ง ทดลองเพื่ อ ตรวจสอบ
กระบวนการการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้ น ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการเรี ยนการสอนโดยการ
ประยุก ต์แนวคิ ดการใช้ปัญหาเป็ นหลักในการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางคณิ ตศาสตร์
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1) เตรี ยมปั ญหา 2) สร้างความเชื่ อมโยงสู่ ปัญหา 3) สร้างกรอบของ
การศึ กษา 4) ศึ กษาค้นคว้าโดยกลุ่ ม ย่อย 5) ตัดสิ นใจหาทางแก้ปัญหา 6) สร้ างผลงาน และ
7) ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ผลการทดลองใช้กระบวนการเรี ยนการสอน พบว่า กระบวนการเรี ยนการ
สอนที่พฒั นาขึ้น สามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงให้เพิ่มขี้นสู งกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 20
อาพันธ์ชนิต เจนจิต (2546) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ต โดยใช้
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ
ทางคณิ ตศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า กิ จกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ต โดยใช้การแก้ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ อาจนาไปใช้ได้กบั นักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทาง
คณิ ตศาสตร์ ข องทุ ก โรงเรี ย นที่ เข้า ร่ วมโครงการนาร่ องศูน ย์พ ฒ
ั นาอัจฉริ ย ภาพเด็ก และเยาวชน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เมื่อพิจารณาจาก 1) นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิ ตศาสตร์
ที่เรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ต โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถสอบ
ผ่านเกณฑ์ 75 มากกว่าร้อยละ 75 ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมด ที่ระดับนัยสาคัญ .10 และ 2) นักเรี ยน
ในกลุ่มตัวอย่างที่เรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ต โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
มีพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์หลังเรี ยนที่ประกอบด้วย ความคิดยืดหยุ่น ความคิด
ริ เริ่ ม และความคิดละเอียดลออ อยูใ่ นระดับดีทุกด้าน
ซันเกอร์ เทคคาย่า และ เกแบน (Sungur, Tekkaya and Geban, 2006) ได้ศึกษาผลของ
วิธีการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based Learning : PBL) ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นและทัก ษะการปฏิ บ ตั ิ ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูเ้ รี ยนกลุ่ ม ทดลองมี ค่า คะแนนเฉลี่ ย ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังการสอนสู งกว่ากลุ่มควบคุม และผูเ้ รี ยนกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการ
ปฏิบตั ิ โดยมีทกั ษะใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้ขอ้ มูลที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั ปัญหา 2) การจัดระบบกับ
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ความไม่แน่นอน 3) การจัดระบบความคิดรวบยอด และ 4) การแปลความหมายข้อมูล หลังการสอน
สู งกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อรพรรณ ภัคมนตรี (2549) ได้ศึกษาผลของวิธีสอนโดยการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วมที่มีต่อ
การแก้ปั ญหาสุ ขภาพของนัก เรี ยนชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ย นจุ ฬ าภรณ์ ราชวิทยาลัย
นครศรี ธรรมราช โดยกลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม ในขณะที่กลุ่ ม
ควบคุมได้รับการสอนโดยการเรี ยนรู้แบบแผนผังทางปั ญญา เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองกลุ่มตัวอย่าง
ได้รับการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาสุ ขภาพ ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถใน
การแก้ปัญหาสุ ขภาพของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบมีส่วนร่ วมและผูเ้ รี ยนที่ได้รับการ
สอนโดยวิธี ส อนแบบแผนผังทางปั ญญาก่ อนการสอนไม่มี ค วามแตกต่ า งกันส่ วนหลัง การสอน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการแก้ปัญหาสุ ขภาพของ
ผูเ้ รี ย นที่ ไ ด้รับ การสอนโดยวิธีส อนแบบมี ส่ วนร่ วมกับ ผูเ้ รี ย นที่ไ ด้รับ การสอนโดยวิธีส อนแบบ
แผนผังทางปั ญญาไม่แตกต่างกัน
จุไรรัตน์ สุ ริยงค์ (2550) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 3
ที่เรี ยนสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม เรื่ อง สิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดย
มีประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2550
โรงเรี ยนสันติสุข อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 39 คน ใช้เวลาในการสอนทั้งหมด 18
คาบคาบละ 50 นาที เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบ
การเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง สิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น และแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาตามรู ปแบบการเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยน
สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม เรื่ อง สิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
นิตยาพร ไชยขันธ์ (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถ
ในการแก้ปัญหาวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยเป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบ่งเป็ น 3 วงจรปฏิบตั ิการ คือ วงจร
ปฏิบตั ิการที่ 1 ประกอบด้วยแผนการเรี ยนรู้ที่ 1-4 วงจรปฏิบตั ิการที่ 2 ประกอบด้วยแผนการเรี ยนรู้ที่
5-8 และวงจรปฏิบตั ิการที่ 3 ประกอบด้วยแผนการเรี ยนรู้ที่ 9-12 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหา ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้ นไป มีจานวนร้ อยละ 84.48 ซึ่ งผ่านเกณฑ์ที่
กาหนดไว้
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ภัทรภร แสงไชย (2551) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบการสอนแบบแก้ปัญหาโดยอิงทฤษฎีสาม
ศรกับการสอนแบบปกติในวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบแก้ปัญหาโดยอิงทฤษฎีสามศร มี
ความสามารถในการแก้ปั ญหาเชิ ง สร้ า งสรรค์สู ง กว่า นัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การสอนแบบปกติ อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสงเดือน เจริ ญฉิ ม (2552) ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่สร้างเสริ มมโนทัศน์
และการแก้ปัญหาในวิชาฟิ สิ กส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน โดยมีการดาเนินการวิจยั มี 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ระยะที่ 2
การออกแบบและพัฒนา มีการดาเนินการแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน คือ 1) การออกแบบรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนที่สร้างเสริ มมโนทัศน์ และการแก้ปัญหา 2) การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน คู่มือ
การใช้รูปแบบฯ แผนการจัดการเรี ยนรู้ และเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะที่ 3 การ
นาไปใช้ โดยการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปทดลองใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสาธิ ตแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการศึกษา ปี การศึกษา 2552 ภาคเรี ยนที่ 2 จานวน 80 คน ทาการสุ่ มห้องเรี ยน โดยใช้วิธีการ
สุ่ มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ระยะเวลาในการ
ทดลอง 15 สัปดาห์ รวม 30 คาบ เครื่ องมือวิจยั คือ แบบทดสอบการปฏิบตั ิ แบบทดสอบวัดมโน
ทัศ น์ และการแก้ปั ญหา วิเคราะห์ ข ้อมูล โดยการทดสอบค่ า ที (t-test) และการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนร่ วม (Analysis of Covariance) และระยะที่ 4 การประเมิน มีการดาเนินการแบ่งออกเป็ น 2
ขั้นตอน คือ 1) การประเมินระหว่างการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน และ 2) การประเมินหลังการใช้
รู ป แบบการเรี ย นการสอนและนาเสนอรู ปแบบ ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้น พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการทดลองสู งกว่าก่อน
การทดลอง และสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โสภาพันธ์ สอาด (2553) ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ น
หลักผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางการพยาบาลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถใน
การแก้ปัญหาหลังเรี ยน และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็ นหลักผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการวิจยั และพัฒนาประกอบด้วย 3
ขั้นตอน คือ การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและการ
รับรองรู ปแบบการเรี ยนการสอน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 กลุ่มทดลอง จานวน 30
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คน ที่ เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลักผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และกลุ่ ม
ควบคุ มจานวน 30 คน ที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปกติ โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
วิเคราะห์ข ้อมูล โดยการเปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางการพยาบาล ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ค่าที (Paired Sample t-test) ผลการวิจยั พบว่า
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและความสามารถในการแก้ปั ญหาทางการพยาบาลหลังเรี ย นของกลุ่ ม
ทดลองที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลักผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่ม
ควบคุ มที่ เรี ยนด้วยการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลักแบบปกติสูงกว่าก่ อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางการ
พยาบาลหลังเรี ยนของกลุ่มทดลองที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลักผ่าน
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรี ยนด้วยการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลักแบบปกติ
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีทาง
การศึกษา จานวน 5 ท่าน มีความเห็นว่ารู ปแบบการเรี ยน การสอนที่พฒั นาขึ้น มีความเหมาะสมและ
สามารถนาไปใช้กบั นักศึกษาพยาบาลได้
สิ ท ธิ ชัย ชมพู พ าทย์ (2554) ได้พ ัฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่า หลังจัดการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบ ผูเ้ รี ยนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดา้ นภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบตั ิ ความสัมพันธ์และสังคม
ดีข้ ึนและเพิ่มขึ้นในแต่ละวงรอบของการวิจยั และหลังยุติการวิจยั แล้วผูเ้ รี ยนยังใช้การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
6. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการเรียนการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ทฤษฎีการเรียนรู้กบั การสอนวิชาสุ ขศึกษา
วรรณี โสมประยูร (2541 : 21-24) ได้กล่าวถึง การจัดและดาเนินการสอนวิชาต่างๆ
โดยเฉพาะในเรื่ องวิธี สอนหรื อการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน มัก จะต้องอาศัยหลัก จิตวิท ยา
การศึ ก ษาหรื อทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ต่า งๆ มาอ้า งอิ ง หรื อสนับ สนุ น เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดและ
ดาเนิ นการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการวางแผนการเขียนแผนการสอนหรื อแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่สาคัญๆ มีดงั นี้
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1. ทฤษฎีการเสริ มแรง (Operant Conditioning … B.F. Skininer) ทฤษฎีการเสริ มแรง
เชื่ อว่า “การเรี ยนรู ้ เกิ ดจากผูเ้ รี ยนเป็ นผูล้ งมือกระทาเองและการกระทาใดๆ ถ้าได้รับการเสริ มแรง
ย่อมมี แนวโน้มที่จะทาให้มี พฤติ กรรมที่ดีข้ ึ น” ทฤษฎี น้ ี ได้เน้นการแบ่ง จุดประสงค์ในการเรี ยนรู้
ออกเป็ นส่ วนย่อยๆ เป็ นจานวนมาก ซึ่ งแต่ละส่ วนจะได้รับการเสริ มแรงด้วยวิธีการต่างๆ เป็ นส่ วนๆ
แต่มีเงื่ อนไขว่าจะต้องกาหนดจังหวะหรื อระยะเวลาในการเสริ มแรงนั้นให้เหมาะสมด้วย ทั้งนี้เพื่อ
จุดมุ่งหมายที่สาคัญในการพัฒนาแนวคิดหรื อมโนมติ ทักษะ และพฤติกรรมทางสังคม
2. ทฤษฎีพหุ ปัญญา (Multiple Intelligences หรื อ MI … H> Gardner) ทฤษฎีพหุ ปัญญา
ตระหนักถึงปั ญญาด้านต่างๆ ในภาพรวมจานวน 8 ด้านด้วยกัน สติปัญญาเหล่านี้ มกั มีการเชื่อมโยง
และพึ่งพาอาศัย ซึ่ งกันและกันอยู่เสมอ ทฤษฎี พ หุ ปัญญาเชื่ อว่า “สติปัญญาทั้งหลายจะช่ วยทาให้
บุคคลประสบความสาเร็ จในการดาเนินชีวิตทั้งด้านส่ วนตัวและส่ วนรวม ซึ่ งจะมีผลให้เห็นได้ท้ งั ใน
ปั จจุบนั และอนาคต” เพราะตามธรรมชาติคนเราย่อมต้องใช้สติปัญญาหลายๆ ด้านหรื อทุกด้านใน
การคิด ศึกษา ค้นคว้าและแก้ปัญหาต่างๆ อยูเ่ สมอ
3. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Approach) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์หรื อการ
เรี ยนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ โดยเน้นการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนจต้องแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ดว้ ย
ตนเองว่า ความรู ้ คื อ โครงสร้ า งใหม่ ท างปั ญ ญา (Cognitive Reconstructuring) ที่ ส ร้ า งจาก
ประสบการณ์ และโครงสร้ างเดิ มที่มีอยู่ โครงสร้ างทางปั ญญาที่ สร้ างขึ้ นใหม่ น้ ี จะเป็ นเครื่ องมื อ
ส าหรั บ การสร้ า งโครงสร้ า งปั ญ ญาใหม่ ๆ ต่ อ ไปได้อี ก การเรี ย นรู้ แ บบนี้ จึ ง เป็ นกระบวนการ
สร้ างสรรค์ความรู ้ที่เน้นความเดิ มให้เป็ นพื้นฐานความรู้ใหม่ ตามปรัชญาคอนสตรัคติวิสต์ที่เชื่ อว่า
“การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวของผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างขึ้นเอง”
หลักการและปรัชญาทางการพลศึกษา
วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548 : 13-42) ได้กล่าวถึง หลักการทางพลศึกษาก็คือความคิดรวบ
ยอดต่างๆ ทางพลศึกษาซึ่ งอาจจะได้จากข้อเท็จจริ งทางวิทยาศาสตร์ เช่น สรี รวิทยาการกีฬา จิตวิทยา
การกีฬา หรื อเป็ นหลักการที่ได้จากความคิดรวบยอดที่เกิดจากแนวคิดหรื อหลักการทางปรัชญา เช่น
จากประสบการณ์ ความรู ้ ค วามเข้า ใจ หรื อความหยัง่ เห็ นในเรื่ องต่ า งๆ รวมกัน ดัง นั้น ค่ า นิ ย ม
หลักการและปรัชญาทางการพลศึกษาที่ได้ผา่ นการกลัน่ กรองเป็ นทฤษฎีและเป็ นที่ยอมรับในวิชาชีพ
พลศึ ก ษา จนสามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ย นการสอนได้น้ ันก็ คื อ เป็ นวิช าที่ มี
บทบาทสาคัญในการที่จะช่วยให้นกั เรี ยนหรื อบุคคลมีพฒั นาการในด้านต่างๆ ที่สาคัญดังต่อไปนี้
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1. การพลศึกษาจะช่วยให้นกั เรี ยนได้มีร่างกายที่แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายดี และมี
สุ ขภาพดี ก็เพราะว่าตามหลักการของสรี รวิทยาการกีฬานั้น ร่ างกายของคนและสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่
เกิ ด มาจนกระทั้ง ตาย ล้ว นต้อ งการการออกก าลัง กายเพื่ อ การเจริ ญเติ บ โตและการรั ก ษาไว้ซ่ ึ ง
สมรรถภาพและสุ ขภาพของร่ างกายของตนเองด้วยกันทั้งสิ้ น
การออกกาลังกายที่เพียงพอเป็ นประจาและสม่าเสมอเป็ นการช่ วยให้ร่างกายมีสุขภาพ
และสมรรถภาพดี ข้ ึ น อี กเหตุ ผลหนึ่ งก็เนื่ องมาจากการทางานของอวัยวะต่ างๆ ของร่ างกายนี้ จะ
เป็ นไปตามหลักการของการใช้และไม่ใช้ (Law of Use and Disuse) คือ ถ้ากล้ามเนื้ อส่ วนหนึ่ งส่ วน
ใดของร่ างกายได้เคลื่ อนไหวหรื อออกกาลังกายอยูเ่ สมอแล้ว กล้ามเนื้ อส่ วนนั้นจะโตขึ้น หนาขึ้น มี
ความแข็งแรงขึ้น มีสมรรถภาพในการทางานดีข้ ึน
2. การพลศึกษาจะช่วยให้นกั เรี ยนได้มีทกั ษะการเคลื่อนไหวส่ วนต่างๆ ของร่ างกายและ
ทักษะในการเล่นกีฬาดีข้ ึน การมีส่วนร่ วมและการได้ลงมือเล่นหรื อปฏิบตั ิจริ งในกิจกรรมพลศึกษา
ต่างๆ เช่ น กิ จกรรมเกี่ ยวกับการเคลื่ อนไหวส่ วนต่างๆ จะช่ วยทาให้บุคคลได้มีพฒั นาการในการ
ทางานประสานกันระหว่างระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้ อของส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย ทางาน
ประสานกันได้ดียิ่งขึ้น เช่น ทาให้ส่วนต่างๆ ของร่ างกายมีการเคลื่อนไหวได้ดีข้ ึนและได้ผลมากขึ้น
แต่เปลืองแรงงานน้อย มีจงั หวะที่สง่างามและกลมกลืนกัน การที่ระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อ
ของส่ ว นต่ า งๆ/ ของร่ า งกายได้ท างานประสานกัน ได้ดี ข้ ึ น นี้ เอง ในทางพลศึ ก ษาเรี ย กว่ า เป็ น
พัฒนาการทางด้านทักษะกี ฬา และทักษะกีฬาที่กล่าวนี้ เป็ นปั จจัยที่มีบทบาทสาคัญในการที่จะเป็ น
แรงจูงใจให้บุคคลได้เล่นกีฬาหรื อออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ เพื่อมิตรภาพ และเพื่อความสนุกสนาน
ในเวลาว่างตามอัตภาพของตนเองเป็ นประจาและสม่ าเสมอต่อไปอีก การที่บุคคลได้เล่นกี ฬาเป็ น
ประจาและสม่าเสมอนี้เอง จะเป็ นผลทาให้ได้มาซึ่ งการเป็ นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าและเป็ นที่พึงประสงค์
ของสังคมและประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ การมีทกั ษะในการกีฬายังจะถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญและ
จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง อี ก อย่า งหนึ่ ง ของบุ ค คล ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสามารถและคุ ณ ภาพของการ
เคลื่ อนไหวในแง่ ของลักษณะท่ าทาง บุคลิ กภาพ และสมรรถภาพในการเคลื่ อนไหวร่ างกายเพื่อ
ประกอบกิจการงานต่างๆ ได้ดว้ ยดี ตลอดจนการทาให้ชีวิตความเป็ นอยูป่ ระจานั้นมีความหมายและ
มีคุณภาพอย่างแท้จริ งได้อีกด้วย
3. การพลศึกษาจะช่วยให้นกั เรี ยนมีคุณธรรมประจาตัวและมีคุณลักษณะที่พีงประสงค์
ของสังคมดี ข้ ึน กิ จกรรมพลศึ กษาที่อยู่ภายใต้การจัดและการดาเนิ นการเรี ยนการสอนของครู ที่มี
ความรู ้ ค วามสามารถนั้น จะส่ ง เสริ ม และพัฒนาบุ ค คลให้มี คุณลัก ษณะต่ างๆ ประจาตัว และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกคนอื่นๆ ในสังคมได้ดีดว้ ย เช่น ทางด้านคุณลักษณะ
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ประจาตัว จะช่ วยส่ งเสริ มให้เป็ นผูท้ ี่มีระเบียบวินยั มีความกล้าในการแสดงออก มีความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเอง มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีความอดทน มีความยับยั้งชั่งใจ มีศีลธรรมและอื่นๆ สาหรับ
คุณลักษณะที่เกี่ยวกับหมู่คณะ จะช่วยส่ งเสริ มให้เป็ นผูท้ ี่มีความเห็นอกเห็นใจซึ่ งกันและกัน มีความ
สุ ภาพอ่อนโยน มีความสามัคคีร่วมมือซึ่ งกันและกัน มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความรักและมีความจง
รักภัคดี ไว้เนื้ อเชื่ อใจต่อกันและกัน มีน้ าใจนักกี ฬา มีความเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น มีความเคารพต่อ
กฎกติกาการเล่น มีความเสี ยสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่ วนรวม มีความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี และ
อื่นๆ อีกเป็ นอันมาก
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ประจาตัวนักเรี ยน ตลอดจนการส่ งเสริ มคุณลักษณะ
ที่เป็ นที่พีงปรารถนาของสังคมที่มีอยูแ่ ล้วในตัวเด็กให้มีมากยิ่งขึ้นหรื อการปรับพฤติกรรมที่ยงั ไม่ดี
ให้ดีข้ ึนนี้ ตามปกติแล้วการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการปรับตัวดังกล่าวนี้ นักเรี ยนอาจจะเคยได้รับการเรี ยนรู้
ในห้องเรี ยนอื่ นๆ มาแล้ว แต่การเรี ยนรู้ เหล่านั้นมักจะเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ไม่ค่อยจะมีความหมายต่อ
นักเรี ยนเท่าที่ควร และนักเรี ยนมักไม่ค่อยเห็นความสาคัญและเห็นคุณค่าของสิ่ งที่เรี ยนว่า เป็ นสิ่ งที่
สามารถถ่ายโยงและนาไปใช้หรื อปฎิบตั ิได้ในชีวิตจริ ง ดังเช่นการเรี ยนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง
หรื อการปฏิ บตั ิจริ งในวิชาพลศึกษาที่มีเหตุการณ์เกิ ดขึ้จริ ง และได้รับบทเรี ยนในการปรับปรุ งและ
แก้ไขจริ งในทันทีทนั ใดที่เหตุการณ์น้ นั ได้เกิดขึ้น
4. การพลศึ ก ษาจะช่ วยให้นักเรี ย นมีค วามรู้ ความเข้า ใจในเรื่ องต่ างๆ เกี่ ยวกับการ
พลศึ ก ษา การออกกาลังกาย และการกี ฬาได้ดีข้ ึ นจากการได้ปฏิ บ ตั ิจริ งด้วยตนเอง หลักการทาง
จิตวิทยาการกี ฬาที่ จะทาให้การเรี ยนรู้ได้ผลดีที่สาคัญข้อหนึ่ งก็คือว่า “การเรี ยนรู้น้ นั คือการเรี ยนรู้
ด้วยการปฏิบตั ิจริ ง (Learning by Doing)” หลักการนี้ เป็ นหลักการเรี ยนรู้ที่เป็ นหัวใจสาคัญของวิชา
พลศึกษาและการกี ฬา ทั้งนี้ ก็เพราะว่าตามหลักการและปรัชญาของการเรี ยนการสอนวิชาพลศึกษา
นั้น คือการเรี ยนรู ้ ท้ งั ทางด้านสมรรถภาพทางกาย ทางด้านทักษะกี ฬา ทางด้านคุณธรรม ทางด้าน
เจตคติ และทางด้า นความรู ้ ค วามเข้า ใจนั้น จะเกิ ด ขึ้ น ได้ก็ ต่ อเมื่ อ ผูเ้ รี ย นได้ล งมื อ ปฏิ บตั ิ จริ งใน
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองเท่านั้น ดังนั้น การที่กระบวนการเรี ยนการสอนได้จดั ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้
ด้วยการปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง จึงเป็ นการเรี ยนรู้ที่นอกจากจะทาให้ผเู้ รี ยนมีการเรี ยนรู้ท้ งั ในทางด้าน
สมรรถภาพทางกาย ทางด้านทักษะกี ฬา ทางด้านคุณธรรม ทางด้านเจตคติ ตามที่ได้กล่ าวมาแล้ว
ยังจะช่ วยให้นักเรี ยนมี ความรู ้ ความเข้าใจในสิ่ งที่ได้เรี ยนเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย เพราะว่าเมื่อ
นัก เรี ย นได้เ รี ย นรู ้ แ ล้ว นัก เรี ย นได้น าสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ น้ ัน ไปปฏิ บ ัติ จ ริ ง และท าให้ไ ด้รู้ ว่า สิ่ ง ที่ รู้ น้ ัน มี
ความหมายและเป็ นจริ งตามที่ได้รู้มา กระบวนการเรี ยนการสอนวิชาพลศึกษาตามที่กล่าวนี้ จึงเป็ น
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กระบวนการเรี ย นการสอนที่ มี ก ารเริ่ ม ต้นจากตัวนัก เรี ย นเป็ นผูค้ ิ ด เอง ตั้ง ปั ญ หาเอง ปฏิ บ ตั ิ เอง
แก้ปัญหาเอง และเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
5. การพลศึกษาจะช่ วยให้นกั เรี ยนได้มีเจตคติต่อการพลศึกษา การกี ฬา และการออก
กาลังกายดีข้ ึน เจตคติเป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ ท่าที ความรู้สึก อารมณ์ และค่านิยมของ
บุคคลที่แสดงออกมา การที่บุคคลใดจะมีเจตคติต่อสิ่ งใดไปในทางใดหรื อไม่มากน้อยอย่างไรนั้น จะ
สามารถทราบได้ก็ดว้ ยจากการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลนั้นต่อสิ่ งนั้นเท่านั้น ดังนั้น ใน
ทานองเดี ยวกันการที่บุคคลหนึ่ งบุคคลใดจะเป็ นผูท้ ี่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาพลศึกษา การกี ฬา หรื อการ
ออกกาลังกายหรื อไม่น้ นั ก็เช่ นเดียวกัน จะสามารถทราบได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงพฤติกรรม
ของเขาที่มีต่อการพลศึกษา การกีฬา หรื อการออกกาลังกายออกมาในลักษณะอย่างนั้นเท่านั้น
การที่บุคคลหนึ่ งบุคคลใดจะมีเจตคติต่อสิ่ งใดไปในทางใดหรื อไม่มากน้อยแค่ไหนนั้น
มักจะขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่างด้วยกัน ที่สาคัญก็ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสาคัญ
ประโยชน์ของสิ่ งนั้น ประสบการณ์ ภูมิหลัง ความสาเร็ จที่เคยมีในสิ่ งนั้น และบรรยากาศที่เคยมี
ตลอดจนความรู ้ สึก อารมณ์ และอื่ นๆ ที่บุคคลนั้นเคยได้รับหรื อเคยมีอยู่ต้ งั แต่ครั้งในอดี ตหรื อใน
ปั จจุบนั ในสิ่ งนั้น เป็ นต้น ดังนั้น ถ้าพิจารณาจากปัจจัยสาคัญที่มีส่วนสาคัญทาให้บุคคลได้มีเจตคติที่
ดี ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งตามที่ได้กล่ าวมาแล้วนี้ การพลศึกษาและการกี ฬาหรื อการออกกาลังกายนั้น จึง
เป็ นสาขาวิชาที่มีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สามารถเอื้อให้นกั เรี ยนได้มีเจตคติที่ดีต่อการพลศึกษา
และการกีฬาหรื อการออกกาลังกายได้เป็ นอย่างดี
7. แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยเกีย่ วกับพฤติกรรมสุ ขภาพและนวัตกรรมด้ านสุ ขภาพ
แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
ความหมายพฤติกรรมสุ ขภาพ
วิชาสุ ขศึ กษาและพลศึ กษามีความเกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมสุ ขภาพมากที่สุด เนื่ องจาก
พฤติกรรมสุ ขภาพ (Health Behavior) เป็ นตัวแปรสาคัญของการมีสุขภาพดี (วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ ,
2553 : 15) ซึ่ ง พฤติกรรม (Behavior) คือ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิด ซึ่ งอาจเป็ นการกระทาที่บุคคลแสดง
ออกมา รวมทั้ง กิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นภายนอกตัวบุ ค คล และอาจสั ง เกตได้ (Overt Behavior) ด้ว ย
ประสาทสัมผัสหรื อเกิดขึ้นภายในไม่สามารถสังเกตได้ (Covert Behavior) (เฉลิมพล ตันสกุล, 2541)
โดยทัว่ ไปในการสอนวิชาต่างๆ ให้แก่ผเู้ รี ยนนั้น มีจุดมุ่งหมายสาคัญที่สุดอย่างหนึ่ งซึ่ งตรงกันคือ
ทุกวิชาต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ซึ่ งการเรี ยนรู้ในแต่ละวิชาอาจแตกต่างกัน สาหรับการเรี ยนรู้
ในวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษานั้น ต้องการให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพ ดังที่
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สุ ชาติ โสมประยูร และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2553 : 31) ได้กล่าวถึง ความมุ่งหมายสาคัญที่สุด
ในการสอนสุ ข ศึ ก ษา คื อ จะต้อ งให้ เ ด็ ก มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ซึ่ งได้แ ก่ ก าร
เปลี่ยนแปลงในสิ่ งเหล่านี้ คือ 1) ความรู้ทางด้านสุ ขภาพ (Health Knowledge) ซึ่ งมีความจาเป็ นใน
การส่ งเสริ มความเข้าใจและแนวคิดในเรื่ องสุ ขภาพ 2) ทัศนคติทางด้านสุ ขภาพ (Health Attitude)
เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยจูงใจให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตนจนมีสุขภาพดีได้ในที่สุด และ 3) การปฏิบตั ิและ
ทักษะทางด้านสุ ขภาพ (Health Practice and Skill) ซึ่ งมีผลโดยตรงที่ทาให้นกั เรี ยนมีสุขภาพดี ด้วย
การนาเอาความรู ้ไปปฏิบตั ิ และสอดคล้องกับ ดวงใจ รัตนธัญญา (2545 : 6-7) ได้กล่าวถึง สุ ขศึกษา
หมายถึ ง กระบวนการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพ ทั้งด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิ บตั ิของ
บุคคลในทางที่ถูกต้อง ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นผลเกิดจากประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคล สาหรับ
ความหมายของพฤติกรรมสุ ขภาพนั้น ได้มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายได้หลากหลาย ดังนี้
เฉลิมพล ตันสกุล (2541) ได้ให้ความหมายของคาว่า พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง การ
ปฏิบตั ิหรื อการแสดงออกของบุคคลในการกระทาหรื องดเว้นการกระทาในสิ่ งที่มีผลต่อสุ ขภาพ โดย
อาศัยความรู ้ ความเข้าใจ เจตคติ และการปฏิบตั ิตนทางสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่างเหมาะสม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (2552 : 81) ได้ให้ความหมายของ
คาว่า พฤติกรรมสุ ขภาพ คือ การปฏิบตั ิหรื อกิ จกรรมใดๆ ในด้านการป้ องกัน การสร้างเสริ ม การ
รักษาและการฟื้ นฟูสุขภาพ อันมีผลต่อสภาวะทางสุ ขภาพของบุคคล
วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2553 : 24) ได้ให้ความหมายของคาว่า พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง
การปฏิบตั ิของบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กร เท่าๆ กับปั จจัยความสัมพันธ์และความต่อเนื่องของผล
ที่ตามมา รวมทั้งการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม การพัฒนา และนานโยบายไปใช้ การปรับปรุ งทักษะ
การจัดการ ตลอดจนการมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
สุ ชาติ โสมประยูร และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2553 : 76) ได้ให้ความหมายของคาว่า
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ หมายถึ ง ความสามารถในการแสดงออกของเด็ ก เกี่ ย วกับ เรื่ อ งสุ ขภาพ ทั้ง
ทางด้านความรู้ ทัศนคติ การปฏิบตั ิ และทักษะ
จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพของนักการศึกษาทั้งหลายที่ได้เสนอกันไว้ขา้ งต้น
สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมสุ ขภาพได้ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การสังเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมสุ ขภาพ
เฉลิมพล
ตันสกุล
(2541)

ดวงใจ
รัตนธัญญา
(2545)

ความรู้และ
ความเข้าใจ
เจตคติ
การปฏิบตั ิ

ความรู้
เจตคติ
การปฏิบตั ิ

สพฐ.
(2552)

การปฏิบตั ิ

วาสนา
คุณาอภิสิทธิ์
(2553)

การปฏิบตั ิ

สุ ชาติ โสมประยูร
และ เอมอัชฌา
วัฒนบุรานนท์.
(2553)
ความรู้
ทัศนคติ
การปฏิบตั ิ
ทักษะ

ผลการ
สังเคราะห์
ความรู้
ทัศนคติ
การปฏิบตั ิ
และทักษะ

จากตารางที่ 4 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมสุ ขภาพของ เฉลิ มพล
ตันสกุล (2541), ดวงใจ รัตนธัญญา (2545), สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
(2552), วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2553) และ สุ ชาติ โสมประยูร และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2553)
สามารถสรุ ปได้ว่า พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกของบุคคลเกี่ ยวกับ
สุ ขภาพ โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คื อ 1. ด้านความรู้ ทางสุ ขภาพ (Health Knowledge) เป็ น
กระบวนการทางด้านสมอง 2. ด้านทัศนคติทางสุ ขภาพ (Health Attitude) เป็ นกระบวนการทางด้าน
จิตใจ และ 3. ด้านการปฏิบตั ิและทักษะทางสุ ขภาพ (Health Practice and Skill) เป็ นกระบวนการ
ทางด้านร่ างกายหรื อการใช้กล้ามเนื้อ
กลุ่มพฤติกรรมสุ ขภาพ
พฤติกรรมสุ ขภาพ แบ่งเป็ น 3 กลุ่มคือ (Gochman, 1988 : 4-5)
1. กลุ่มพฤติกรรมสุ ขภาพในภาวะปกติ ประกอบด้วย
1.1 พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ (Promotive Health Behavior) เป็ นพฤติกรรมที่กระทา
ขณะที่ร่างกายยังเป็ นปกติอยู่ และต้องการให้สมบูรณ์มากขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การออกกาลังกาย
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เป็ นต้น
1.2 พฤติกรรมการป้ องกัน (Preventive Health Behavior) เป็ นพฤติกรรมที่บุคคล
กระทาขณะที่ยงั ไม่มีอาการเจ็บป่ วย โดยเชื่อว่าการกระทานั้นสามารถดารงสภาพความสมบูรณ์น้ นั
ไว้ได้ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
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1.2.1 การป้ องกันขั้นแรก (Primary Preventive) เป็ นการกระทาทัว่ ๆไปในแต่ละวัน
ซึ่ ง ยัง ไม่ มี อาการของปั ญ หาสุ ข ภาพ โดยไม่ ใ ช้อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์เข้า ช่ วย เช่ น การนอนให้
เพียงพอ การรับประทานอาหารที่ ถูกต้อง การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ การควบคุมน้ าหนัก การออก
กาลังกาย การเล่นกีฬา การงดดื่มสุ ราหรื องดสู บบุหรี่ การคาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิรภัย การ
ปฏิบตั ิตามกฎจราจร เป็ นต้น
1.2.2 การป้ องกันขั้นที่สอง (Secondary Preventive) เป็ นการกระทาที่ตอ้ งการ
ประเมินสภาพตนเองก่อนที่จะเกิดปั ญหาสุ ขภาพ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขได้โดยเร็ วที่สุดในขณะที่มี
ปั ญหาน้อยที่สุด และการกระทาต้องอาศัยเครื่ องมือแพทย์เข้าช่วย เช่น การตรวจมะเร็ งระยะแรก การ
ตรวจหัวใจและการตรวจฟันอย่างสม่าเสมอ เป็ นต้น
2. พฤติกรรมสุ ขภาพเมื่อรู้สึกไม่สบาย (Illness Behavior) เป็ นพฤติกรรมที่บุคคลกระทา
เมื่อรู ้สึกว่าตนเองเริ่ มเจ็บป่ วย หรื อเกิดความผิดปกติทางร่ างกาย จิตใจหรื อสังคม ซึ่ งแต่ละบุคคลจะมี
การกระทาที่แตกต่างกันไปตามปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่ น ความเชื่ อ ความสนใจ ค่านิ ยม ขนบประเพณี
เป็ นต้น
3. พฤติกรรมสุ ขภาพเมื่อเจ็บป่ วย (Sick Role Behavior) เป็ นพฤติกรรมที่บุคคลกระทา
เมื่อแพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นผูป้ ่ วยแล้ว ได้แก่ การยอมรับการรักษาของแพทย์ การปฏิบตั ิตามคาสั่งแพทย์
เป็ นต้น ซึ่ ง เมื่ อเกิ ดการเจ็บ ป่ วย บุ ค คลจะมี แนวทางในการรั ก ษาต่ า งกันตามมุ ม มองส่ วนบุ ค คล
ร่ วมกับความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรค
พฤติกรรมสุ ขภาพทั้ง 3 กลุ่ม จะมีลกั ษณะการระทาเป็ น 2 ประเภท คือ
1. พฤติกรรมที่เป็ นผลดีต่อสุ ขภาพ มี 2 ลักษณะ คือ
1.1 การกระทาหรื อการปฏิ บตั ิของบุคคลที่ทาให้เกิ ดผลดีต่อสุ ขภาพ เช่ น การออก
กาลังกาย การรับประทานอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะ การตรวจสุ ขภาพเป็ นประจา
1.2 การงดเว้นการกระทาที่เป็ นผลเสี ยต่อสุ ขภาพ เช่น การงดสู บบุหรี่ การงดดื่มสุ รา
2. พฤติกรรมที่เป็ นผลเสี ยต่อสุ ขภาพ มี 2 ลักษณะ คือ
2.1 การกระทาหรื อการปฏิบตั ิของบุคคลที่ทาให้เกิ ดผลเสี ยต่อสุ ขภาพ เช่ น การสู บ
บุหรี่ การดื่มสุ รา
2.2 การงดเว้นการกระทาที่เป็ นผลดี ต่อสุ ขภาพ เช่ น การไม่ออกก าลัง กาย การ
รับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะ การไม่ตรวจสุ ขภาพเป็ นประจา เป็ นต้น
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องค์ ประกอบทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมสุ ขภาพ
พฤติกรรมสุ ขภาพ มีสาเหตุมาจากหลายปั จจัย และมีแนวทางการปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน
โดยมีอิทธิพลจากองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้ (ประภาเพ็ญ สุ วรรณ, 2539 : 171-185)
1. องค์ป ระกอบด้านจิตวิท ยา เป็ นองค์ประกอบที่อยู่ภายในจิตใจของบุ คคล ได้แก่
วุฒิภาวะ ความต้องการ ความสนใจ การจูงใจ การเรี ยนรู้ ค่านิยม ความสามารถ เป็ นต้น
2. องค์ประกอบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็ นองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อการ
ปลูกฝังพัฒนาแนวคิด ความเชื่ อและการปฏิบตั ิ ตั้งแต่แรกเริ่ มของชีวิต ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มบุคคล
ในสังคมวัฒนธรรม ศาสนา เป็ นต้น
3. องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับรายได้ ค่าใช้จ่ายของประชาชนของประเทศ
เพราะความเพียงพอ เท่าเทียมกันและทัว่ ถึงของบริ การทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขต้องใช้เงิน
มาเกี่ยวข้อง และการไปรับบริ การของประชาชนก็ข้ ึนกับเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นกัน
4. องค์ประกอบด้านการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิของบุคคลอย่างมาก เพราะ
ความรู ้ เป็ นพื้นฐานของการปฏิ บตั ิ การมี ความรู้ ม าก ย่อมมี โอกาสเลื อกปฏิ บตั ิ ได้ถูก ต้องกว่า ผูม้ ี
ความรู้นอ้ ย
5. องค์ประกอบด้านการเมือง มีอิทธิ พ ลทางอ้อม แต่มีความสาคัญมาก เพราะการเมือง
เป็ นผูก้ าหนดนโยบายทางด้านบริ การทางการแพทย์และการสาธารณสุ ข รวมทั้งการเงินและบุคลากร
ด้วย
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพ เป็ นกระบวนการที่สลับซับซ้อน เพราะบุคคลแสดง
พฤติ กรรมอย่างเดี ยวกันอาจเกิ ดจากสาเหตุแตกต่างกัน และสาเหตุอย่างเดียวกัน อาจทาให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมแตกต่างไปได้มากมายเช่นกัน วิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจึง
มีวธิ ี การใหญ่ๆ 3 วิธี คือ (ไพบูลย์ อ่อนมัง่ , 2542 : 11-12)
1. การเปลี่ยนแปลงโดยถูกบังคับ เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดจากการถูกบังคับ เป็ นการ
กระทาที่มีลกั ษณะชัว่ คราว ทาเพราะความกลัว เมื่อพ้นจากการถูกบังคับก็จะไม่ปฏิบตั ิตามอีกต่อไป
เช่น การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่จกั รยานยนต์ตามข้อบังคับของกฎหมาย เป็ นต้น
2. การเปลี่ยนแปลงโดยการเลียนแบบ เป็ นผลมาจากสิ่ งเร้า หรื อสิ่ งกระตุน้ จากภายนอก
อันจะส่ ง ผลให้บุค คลนั้นเป็ นที่ ยอมรั บของสัง คมนั้นๆ เช่ น การเลี ยนแบบการสู บ บุหรี่ จากดารา
ภาพยนตร์ นักร้องหรื อเพื่อน เป็ นต้น
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3. การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ดจากการเห็ นความส าคัญของสิ่ ง ที่ เปลี่ ย นแปลง เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับการดาเนินชีวิตของบุคคล จึงเป็ นพฤติกรรมที่
คงทนถาวร และเกิ ดจากความเห็ นชอบของผูป้ ฏิ บตั ิ เอง ซึ่ ง ในทางสุ ขภาพแล้วการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมสุ ขภาพ เป็ นเป้ าหมายหลักของ “สุ ขศึกษา”
แนวคิดเกีย่ วกับนวัตกรรมด้ านสุ ขภาพ
ความหมายของสุ ขภาพ
สุ ขภาพหรื อสุ ขภาวะเป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่ งทุกคนควรจะ
ได้เรี ยนรู้ เรื่ องสุ ขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูก ต้อง มีเจตคติ คุ ณธรรม และค่า นิ ยมที่
เหมาะสม รวมทั้งมีทกั ษะปฏิบตั ิดา้ นสุ ขภาพจนเป็ นกิจนิสัย อันจะส่ งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ
ดัง ในพระราชบัญญัติสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 ก าหนดนิ ย ามของค าว่า “สุ ขภาพ (Health)”
หมายถึง สุ ขภาวะของมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ทางกาย ทางจิต ทางปั ญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกัน
เป็ นองค์รวมอย่างสมดุล และยังสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึกษาและพลศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2552 : 1) ที่ได้ให้ความหมายของคาว่า สุ ขภาพหรื อสุ ขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั
ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปั ญญาหรื อจิตวิญญาณ และ อนามัย เทศกะทึก (2555 : 5-6) ได้
ให้ อ ธิ บ ายความหมายของค าว่ า สุ ข ภาวะทางกาย ทางจิ ต ใจ ทางสั ง คม และทางปั ญ ญา ดัง มี
รายละเอียดดังนี้
1. สุ ขภาวะทางกาย หมายถึง ความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่ างกาย
2. สุ ขภาวะทางจิตใจ หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให้อยูใ่ นสังคมด้วยความสุ ข
ในทุกสถานการณ์
3. สุ ขภาวะทางสังคม หมายถึง สุ ขภาวะที่เกิดจากการอยูร่ ่ วมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม
4. สุ ข ภาวะทางปั ญญา หมายถึ ง ความสุ ข ที่ เกิ ดจากการใช้ชี วิตด้วยสติ ปั ญญา นั่น
หมายถึง การมีความรู้ ความเชื่อ คิดดี คิดอย่างมีเหตุผล ทาดี มีความคิดเห็นที่จะก่อประโยชน์เกื้อกูล
กัน
สรุ ปได้ว่า สุ ขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ทางกาย ทางจิต ทางสังคม
และทางปัญญาหรื อจิตวิญญาณ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่างสมดุล
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ความหมายของนวัตกรรม
คาว่า “นวัตกรรม (Innovation)” นั้น มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “Innovare” แปลว่า
to renew หรื อ to modify ซึ่ งหมายถึง ทาสิ่ งใหม่ข้ ึ นมา ได้มีนกั การศึกษาให้ความหมายของ
นวัตกรรมไว้หลากหลายดังนี้
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2543) ได้ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ไว้วา่ หมายถึง วิธีการปฏิบตั ิ
ใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรื อมีการปรับปรุ ง
ของเก่ าให้เหมาะสมและสิ่ งทั้งหลายเหล่ านี้ ได้รับการทดลอง พัฒนาจนเป็ นที่เชื่ อถื อได้แล้วว่า
ได้ผลดีในทางปฏิบตั ิ ทาให้ระบบก้าวไปสู่ จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิ ทธิภาพขึ้น
อรนุ ช ลิ มตศิริ (2546 : 4) ได้ก ล่ าวสรุ ปเกี่ ยวกับนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรมเป็ น
แนวความคิด การกระทา หรื อสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ๆ ซึ่ งพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่ หรื อเป็ นการค้นพบขึ้น
ใหม่โดยไม่ได้ปรับปรุ งจากสิ่ งที่มีอยู่ ในการพัฒนาหรื อการสร้างนวัตกรรมนั้นได้กระทาอย่างเป็ น
ระบบ มีการทดลองและปรั บปรุ งจนกระทัง่ มีประสิ ทธิ ภาพอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ เมื่อนาไปใช้ใน
สถานการณ์จริ งสามารถช่วยให้การดาเนินงานมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ฮิวช์ (Hughes, 2004) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า เป็ นการนาวิธีการใหม่ๆ มา
ปฏิ บ ัติ ห ลัง จากได้ผ่ า นการทดลองหรื อ ได้รั บ การพัฒ นาเป็ นขั้น ๆ แล้ว เริ่ ม ต้น แต่ ก ารคิ ด ค้น
(Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่ งอาจจะเป็ นในรู ปของโครงการทดลองปฏิบตั ิก่อน (Pilot
Project) แล้วจึงนาไปปฏิบตั ิจริ ง ซึ่ งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบตั ิเดิมที่เคยปฏิบตั ิมา และได้สรุ ป
ขั้นตอนการเกิดนวัตกรรมมีข้ นั ตอนดังนี้
1. มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งใหม่ หรื อปรับปรุ งของเก่าให้เหมาะสมกับสภาพงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพให้สูงขึ้น
2. มีการพัฒนาปรับปรุ ง โดยผ่านการทดลองจนมีประสิ ทธิภาพน่าเชื่อถือได้
3. มี การนาไปปฏิ บตั ิ ใช้ในสถานการณ์ จริ ง ซึ่ ง เป็ นแนวปฏิ บ ตั ิใ หม่ ที่แปลงจากที่ เคย
ปฏิบตั ิมา
กิ ดานันท์ มลิ ท อง (2548 : 16) กล่ า วคื อ นวัตกรรมเป็ นแนวคิ ด การปฏิ บ ตั ิ หรื อ
สิ่ งประดิ ษฐ์ใหม่ๆ ที่ ยงั ไม่เคยมี การใช้มาก่ อนหรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงจากเดิ มที่มีอยู่แล้วให้
ทันสมัยและใช้ผลดี ยิ่งขึ้น เมื่อนานวัตกรรมมาใช้จะช่ วยให้การทางานนั้นได้ผลดี มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลสู งกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
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ทิศนา แขมมณี (2553 : 478) ได้กล่าวถึง นวัตกรรม คือ สิ่ งใหม่ที่ทาขึ้น ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ป
ของความคิดหรื อการกระทาหรื อสิ่ งประดิษฐ์ต่างๆ
เนาวนิ ตย์ สงคราม (2556 : 91) ได้ให้ความหมายนวัตกรรม หมายถึง ผลงาน วิธีการ
กระบวนการใหม่ ๆ หรื อองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ที่ ไ ม่ เ คยปรากฏมาก่ อ น หรื อเป็ นผลงาน วิ ธี ก าร
กระบวนการที่มีอยูแ่ ล้ว แต่นามาปรับปรุ งหรื อพัฒนาและได้ผลดี
จากความหมายที่กล่าวมาแล้วสรุ ปได้วา่ นวัตกรรม หมายถึง แนวทาง/แนวคิด/เครื่ องมือ
ที่ยงั ไม่เคยมีใช้มาก่อนหรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูแ่ ล้วให้ทนั สมัยและใช้ได้ผลดี
ยิง่ ขึ้น
ลักษณะของนวัตกรรม
นวัต กรรม เมื่ อ น ามาใช้ จ ะช่ ว ยให้ ก ารท างานย่ อ มได้ ผ ลดี มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลสู งกว่าเดิ ม อีกทั้งยังช่ วยประหยัดเวลาและแรงงาน ซึ่ งมีนักการศึกษาหลายคนได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของนวัตกรรมไว้ดงั นี้
ดาวิลา และคณะ (Davila and other, 2006) กล่าวว่า ลักษณะของนวัตกรรมจะต้องมีดงั นี้
1. เป็ นแนวคิดหรื อความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ที่แตกต่างจากที่เคยมีในองค์กร
2. แนวคิดหรื อความคิดใหม่ๆ ที่ได้มาจากทีมหรื อบุคคลในองค์กรนั้นๆ
3. สิ่ งที่เป็ นเครื่ องมือในการนามาใช้ในการพัฒนาองค์กรอาจเป็ นงานประดิษฐ์ ผลผลิต
กระบวนการ หรื องานบริ การ
เนาวนิตย์ สงคราม (2555 : 34) ได้กล่าวสรุ ปลักษณะของนวัตกรรม ได้แก่
1. สิ่ งใหม่ วิธีการใหม่ ความคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อสิ่ งที่ดดั แปลงใหม่แตกต่างจาก
ที่เคยมีในองค์กร หรื อจากการพัฒนาสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมให้ดียงิ่ ขึ้น
2. ความสามารถในการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กรสร้าง
ขึ้น
3. สามารถนาไปใช้งานได้จริ งและเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทางาน
มาเรี ยม นิลพันธุ์ (2555 : 237) ได้กล่าวถึงนวัตกรรม ต้องมีลกั ษณะดังนี้
1. ดี มีคุณค่า
2. ผลที่ได้ตรงตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการใช้
3. ใช้งานได้อย่างดีมีคุณภาพ มีประสิ ทธิภาพ มีประสิ ทธิผลและมีมาตรฐาน
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จากที่กล่าวมาแล้วสรุ ปได้วา่ ลักษณะของนวัตกรรม ควรจะต้องประกอบด้วยดังนี้
1. เป็ นแนวคิด วิธีการ การกระทา กระบวนการ หรื อองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมา
ก่อนหรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูแ่ ล้วให้ทนั สมัยและใช้ได้ผลดียงิ่ ขึ้น
2. การพัฒนาหรื อการสร้างนวัตกรรมนั้นได้กระทาอย่างเป็ นระบบ มีการทดลองและ
ปรับปรุ งจนกระทัง่ มีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์น่าพอใจ
3. สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง และมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสู งกว่าเดิม
การประเมินนวัตกรรม
การประเมินผลงานนวัตกรรมถือว่าเป็ นส่ วนสาคัญที่จะตอบคาถามว่า ผลงานที่นาเสนอ
นั้นมี ค วามเป็ นนวัตกรรมหรื อไม่ ซึ่ ง มี นัก การศึ ก ษาหลายคนได้ใ ห้แนวคิ ดเกี่ ยวกับ การประเมิ น
นวัตกรรมไว้ดงั นี้
อรนุช ลิมตศิริ (2546 : 5) ได้เสนอเกณฑ์ในการพิจารณาว่า วิธีการ แนวคิด หรื อการ
กระทาใดๆ เป็ นนวัตกรรมหรื อไม่ โดยให้ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
1. เป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน เช่ น คิดวิธีการใหม่ได้ หรื อนาเอาวิธีการซึ่ งเคย
ปฏิบตั ิแต่เดิมมาปรับปรุ งบางส่ วนให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. การประดิษฐ์คิดค้นนั้นใช้วิธีการจัดระบบ (System Approach) โดยพิจารณาถึงข้อมูล
ที่ป้อนเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์
3. มีการพิสูจน์วจิ ยั เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า สิ่ งใหม่น้ นั มีประสิ ทธิภาพ น่าเชื่อถือได้
4. สิ่ งใหม่น้ นั ยังไม่เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบนั เพียงแต่มีการนาไปใช้ในบาง
กลุ่ม ยังไม่เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปหรื อยังไม่แพร่ หลาย
วรากร หงษ์โต (2553 : 288-293) ได้สร้างแบบประเมินนวัตกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่ ง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่ครู ผสู้ อนวิชาคอมพิวเตอร์ ได้สร้างขึ้นจาก
การเข้าร่ วมชุมชนการเรี ยนรู ้ออนไลน์โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความเป็ นนวัตกรรม มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ ความเป็ นนวัตกรรม
2. ด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม มี 6 ตัวบ่งชี้ คือ
2.1 วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการพัฒนานวัตกรรม
2.2 การใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม
2.3 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
2.4 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
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2.5 การมีส่วนร่ วมในการพัฒนานวัตกรรม
2.6 ความสาเร็ จของการพัฒนานวัตกรรม
3. ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรม มี 6 ตัวบ่งชี้ คือ
3.1 การแก้ปัญหาหรื อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
3.2 การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม
3.3 การเรี ยนรู้ร่วมกัน
3.4 ส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการแสวงหาความรู้
3.5 การยอมรับ
3.6 การนาไปใช้
เนาวนิตย์ สงคราม (2556 : 135-144) ได้เสนอแบบประเมินนวัตกรรม ซึ่ งได้พฒั นาจาก
การสนทนากลุ่มด้วยฐานการวิจยั จากผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู้อย่างดีเยีย่ มในด้านการวัดและประเมินผล
ด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 3
ด้าน ได้แก่
1. มาตรฐานด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม มี 8 ตัวบ่งชี้ คือ
1.1 มาตรฐานด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
1.2 การกาหนดเป้ าหมายที่สอดคล้องกับปัญหา
1.3 กรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรม
1.4 การออกแบบนวัตกรรมตามหลักการและทฤษฎี
1.5 การปรับปรุ งนวัตกรรมต้นแบบ
1.6 การประเมินและสรุ ปผลนวัตกรรม
1.7 การนาเสนอนวัตกรรม/เผยแพร่ นวัตกรรม
1.8 ความคานึงเรื่ องลิขสิ ทธิ์ /จรรยาบรรณ
2. มาตรฐานด้านคุณค่า มี 6 ตัวบ่งชี้ คือ
2.1 องค์ความรู้ใหม่ที่ต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม
2.2 การแก้ปัญหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์
2.3 ความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหา
2.4 ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
2.5 การยอมรับจากผูใ้ ช้งาน
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2.6 การเรี ยนรู้ร่วมกันจากกลุ่มผูพ้ ฒั นานวัตกรรม
3. ความเป็ นนวัตกรรม มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ
3.1 สิ่ งใหม่ วิธีการใหม่ หรื อแนวทางใหม่
3.2 การสร้างสรรค์ในผลงาน
3.3 ลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิบตั ร
จากแนวคิ ดเกี่ ยวกับสุ ขภาพและนวัตกรรม จากที่กล่ าวมาแล้วสรุ ปได้ว่า นวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพ หมายถึง แนวทาง/แนวคิด/เครื่ องมือที่ยงั ไม่เคยมีใช้มาก่อนหรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงจาก
ของเดิมที่มีอยูแ่ ล้วให้ทนั สมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุ ขภาพ และใน
การพิจารณาว่าวิธีการ แนวคิด หรื อการกระทาใดๆ เป็ นนวัตกรรมหรื อไม่ สามารถวัดได้ดว้ ยแบบ
ประเมินนวัตกรรม และสรุ ปผลจากการการประเมินนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1. ด้าน
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 2. ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรม และ 3. ด้านความเป็ น
นวัตกรรม
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ไพบู ล ย์ อ่ อ นมั่ง (2542) ได้สั ง เคราะห์ ง านวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความสั ม พัน ธ์ ข อง
พฤติกรรมสุ ขภาพ โดยการวิเคราะห์แบบเมต้า ซึ่ งจากการสังเคราะห์งานวิจยั 34 เรื่ อง ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ของความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิ ในระหว่างปี พ.ศ.2530-2541 พบว่า พฤติกรรมด้าน
ความรู ้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ เจตคติ และเจตคติ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การปฏิ บ ัติ ส่ ว นความรู้ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิ
เนาวนิ ตย์ สงคราม (2552) ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน
ด้วยการเรี ยนรู ้ เป็ นทีมและกระบวนการส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมของนิ สิต
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต กลุ่มตัวอย่าง คือ นิ สิตที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 272318 การผลิต
วัส ดุ ก ารสอนส าหรั บ เครื่ องฉายและเครื่ อ งเสี ย ง จ านวน 19 คน คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยวิธีการเลื อกแบบเจาะจง ผลการวิจยั พบว่า 1. กลุ่ มตัวอย่างมีคะแนนความคิด
สร้ างสรรค์อยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 1 กลุ่ม ระดับดี จานวน 3 กลุ่ม 2. กลุ่มที่มีคะแนนนวัตกรรม
มากที่สุดมี ค่าเฉลี่ ยความคิดริ เริ่ ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดคล่ องแคล่วสู งกว่ากลุ่มผูเ้ รี ยนที่มี
คะแนนนวัตกรรมน้อยที่สุด และ 3. รู ปแบบการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ความรู้ความสามารถ 2. ประสบการณ์การเรี ยนรู้ 3. ความคิดสร้างสรรค์ 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร 5. ทีม 6. แรงจูงใจ และ 7. ภาวะผูน้ า โดยมีข้ นั ตอนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
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1. การเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยน 2. การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น 3. การ
ทดลองใช้นวัตกรรม และ 4. การนาเสนอนวัตกรรม
เนาวนิ ตย์ สงคราม (2553) ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนรู้แบบโครงงานและการเรี ยนรู้
ร่ วมกั น เพื่ อ การสร้ า งความรู ้ ที่ เ ป็ นนวัต กรรมส าหรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาครุ ศาสตรบัณ ฑิ ต ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย 8 ข้อ ได้แก่
1. ความรู้ความสามารถ 2. ประสบการณ์การเรี ยนรู้ 3. ความคิดสร้างสรรค์ 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร 5. ทีม 6. แรงจูงใจ 7. ภาวะผูน้ า และ 8. โครงงาน โดยมีข้ นั ตอนประกอบด้วย 8
ขั้นตอน ได้แก่ 1. การเตรี ยมความพร้อมสาหรับการสร้างนวัตกรรม 2. การกาหนดหัวข้อที่สนใจ
3. การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น 4. การวางแผนสร้างนวัตกรรม 5. การ
ดาเนินการสร้างนวัตกรรม 6. การทดลองใช้ผลงานนวัตกรรม 7. การนาเสนอผลงานนวัตกรรม และ
8. การประเมินผล และกลุ่มตัวอย่างมีผลคะแนนผลงานนวัตกรรมอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ถึงดีเยีย่ ม
วรากร หงษ์โต (2553) ได้พฒั นารู ปแบบชุมชนการเรี ยนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการ
สร้างความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรี ยนการสอนของครู ผสู้ อนวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นครู ผสู้ อนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 30 คน ผลการวิจยั พบว่า
ขั้นตอนการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบ มี 8 ขั้น คือ 1) ขั้นวางแผนและกาหนดทิศทางการเรี ยนรู้ 2) ขั้นนาเข้า
สู่ ประเด็นการเข้าร่ วมชุ มชนการเรี ยนรู้ออนไลน์ 3) ขั้นค้นปั ญหาหรื อกาหนดภารกิจของงาน 4) ขั้น
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนาผลจากข้อมูลที่คน้ พบไปใช้ 5) ขั้นวางแผนดาเนิ นงานการสร้าง
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน 6) ขั้นดาเนินงานการสร้างนวัตกรรมการเรี ยนการสอน 7) ขั้นนาเสนอ
ผลงานนวัตกรรมการเรี ยนการสอน และ 8) ขั้นประเมินผล และกลุ่มตัวอย่างมีระดับคุณภาพของการ
พัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน ในระดับสู ง
8. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการประเมินตามสภาพจริง
การประเมิน (Assessment) เป็ นกระบวนการของการเก็บบันทึกในรู ปแบบเอกสาร การ
ประเมินในรู ปแบบเดิมเน้นการวัดความรู้ เจตคติ และทัก ษะ เมื่อมีการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางทาให้แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินเปลี่ยนไปด้วย ข้อสอบมาตรฐานไม่ได้เป็ นวิธีเพียงวิธี
เดี ยวที่จะวัดผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน การประเมินความสามารถในการปฏิ บตั ิเพื่อวัดว่านักเรี ยนรู้
อะไรและสามารถทาอะไรได้เป็ นส่ วนประกอบสาคัญที่ตอ้ งพิจารณาและต้องมีวิธีการประเมินที่
เหมาะสม (บุปผชาติ ทัฬหิ กรณ์ , 2552 : 84) วิธีการประเมินที่ได้รับความนิยมและนามาใช้กนั อย่าง
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กว้างขวาง คือ การประเมินตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) เป็ นการประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลการประ เมิ นที่ สะท้ อ นความสามารถที่ แท้ จ ริ งของผู้ เ รี ย น
(กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 : 88)
นิ วแมนน์ และ เวห์เลจ (Newmann and Wehlage, 1993) เป็ นผูน้ าแนวคิดด้านการ
ประเมินสภาพจริ งมาใช้กบั การจัดการเรี ยนการสอน และเรี ยกชื่ อว่าการเรี ยนการสอนสภาพจริ ง
(Authentic Instruction) โดยเน้นว่าการเรี ยนการสอนสภาพจริ งเป็ นการเรี ยนการสอนที่นาไปสู่ การ
เรี ยนรู้ที่มีความหมาย โดยการช่วยให้ผเู้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย 3 ประการ คือ
1. สร้างความหมายหรื อความเข้าใจ และพัฒนาโครงสร้างความรู้ในสติปัญญา
2. ใช้วธิ ีการที่เป็ นวิทยาศาสตร์ในการสร้างความเข้าใจ และ
3. มีผลผลิตในรู ปข้อเขียน บทความ และผลงานรู ปแบบอื่นๆ ที่มีความสาคัญข้าม
ขอบเขตของชั้นเรี ยนและโรงเรี ยน
แนวคิดของ นิวแมนน์ และ เวห์เลจ (Newmann and Wehlage, 1993) ดังกล่าวนี้ ทาให้
สามารถออกแบบการเรี ยนการสอนที่บูรณาการการวัดและประเมินผลเข้าไปเป็ นเนื้อเดียวกันอย่าง
แท้จริ ง หัวใจสาคัญของการนาแนวคิดนี้ ไปสู่ การปฏิบตั ิก็คือนาแนวทางการออกแบบภาระงาน
สภาพจริ ง (Authentic Task) ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผลที่ได้ก็คือรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนที่ผเู ้ รี ยนได้ทากิจกรรมที่เน้นการใช้ความรู้ที่ลึกซึ้ งและกระบวนการคิดขั้นสู ง ในบริ บท
หรื อบรรยากาศการทางานแบบในชีวิตจริ ง และใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนกับมืออาชีพในสังคม
ผูใ้ หญ่ (Wiggins, 1993) ในขณะเดี ย วกัน ผูส้ อนก็จะได้ข ้อมูล การประเมินจากการสังเกต
กระบวนการทางานและผลลงานของผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์การประเมิน (Rubrics) ที่ได้ออกแบบไว้อย่าง
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสู ตรสถานศึกษา เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนต่อไป
นอกจากนี้ นิ วแมนน์ และ เวห์เลจ (Newmann and Wehlage, 1993) ยังได้กาหนด
มาตรฐานหรื อเกณฑ์ 5 ประการสาหรับใช้ในการประเมินว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนและกิจกรรม
การเรี ยนการสอนมีความเป็ นสภาพจริ ง (Authenticity) มาตรฐานดังกล่าวนี้ เป็ นที่ยอมรับและได้รับ
การอ้างอิงอย่างกว้างขวาง สาระของมาตรฐานทั้ง 5 มีดงั ต่อไปนี้
1. กระบวนการคิดขั้นสู ง (High-Order Thinking) ผูเ้ รี ยนได้ใช้ทกั ษะการคิดขั้นสู งมาก
น้อยเพียงไร เช่นการประยุกต์ใช้แนวคิดหรื อหลักวิชาในการจาแนกประเด็น การตั้งข้อสมมุติฐานที่
สมเหตุสมผล การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล เป็ นต้น
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2. ความลึกซึ้งขององค์ ความรู้ (Depth of Knowledge) ภาระงานหรื อกิ จกรรมที่ทา
เกี่ยวข้องกับหรื อนาไปสู่ การเรี ยนรู ้และเข้าใจความคิดรวบยอดหลักการและสาระสาคัญของวิชามาก
น้อยเพียงใด
3. ความสั มพันธ์ กับโลกภายนอก (Connectedness to the World) คาถามหรื อประเด็น
ปั ญหาในกิจกรรมที่ทาเกี่ยวข้องกับสังคมภายนอกหรื อชีวติ ประจาวันมากย้อยเพียงใด
4. กระบวนการปฎิสัมพันธ์ (Interaction) มีก ารสื่ อสาร สนทนาปรึ กษาหารื อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ช่วยหลือ และร่ วมมือ ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน และผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนมากน้อย
เพียงใด
5. การสนับสนุ นทางสั งคมเพื่อผลสั มฤทธิ์ผ้ ูเรี ยน (Social Support for Student
Achievement) ผูส้ อน โรงเรี ยน และชุมชน เชื่อในหลักการว่าผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนได้และ
พัฒนาได้มากน้อยเพียงใด และตั้งความคาดหวังในความสาเร็ จตามมาตรฐานการศึกษาสู งต่าเพียงใด
การออกแบบภาระงานเพื่อใช้เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการประเมินสภาพจริ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ๆ 3 ขั้นตอน ซึ่ งดูเหมือนไม่มีอะไรที่ยุง่ ยากซับซ้อน แต่ในความเป็ นจริ ง
แล้ว การออกแบบและพัฒนาภาระงานเพื่อการประเมินสภาพจริ งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 5
ประการตามกล่าวข้างต้นต้องอาศัยหลักวิชา การวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญใน
เนื้อหาสาระในระดับมืออาชีพ ขั้นตอนการสร้างภาระงานมีดงั ต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความรู้และทักษะที่ ผเู้ รี ยนจะเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงานขั้นตอนแรก
ของการออกแบบภาระงาน ผูอ้ อกแบบต้องพิจารณาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้ในหลักสู ตร
ผลการเรี ยนที่คาดหวัง หรื อวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ เพื่อที่จะสามารถระบุขอบเขตและประเภทของ
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกฝน เรี ยนรู้ และพัฒนาจากการ
ปฏิบตั ิงานที่ออกแบบ ซึ่ง เฮอร์แมน และคณะ (Herman and Other, 1992) ได้เสนอว่า ในขั้นนี้ ผสู้ อน
หรื อผูอ้ อกแบบภาระงานควรตั้งปั ญหาถามตนเอง 5 ข้อเพื่อที่จะระบุหรื อกาหนดความรู้ และ
ความสามารถที่ผเู้ รี ยนจะได้รับจากการปฏิบตั ิภาระงาน คือ
1. ทักษะทางปั ญญาและคุณลักษณะทางวิชาการที่สาคัญที่ตอ้ งการให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกและ
พัฒนาคืออะไร เช่น การสื่ อสารด้วยการเขียนอย่างชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพ การวิเคราะห์ประเด็น
ปั ญหาโดยใช้ข ้อ มู ล ขั้นปฐมภู มิ และจากเอกสารอ้า งอิ ง การใช้หลัก พีช คณิ ต เพื่อแก้ปั ญหาใน
ชีวติ ประจาวัน เป็ นต้น
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2. ทักษะและคุณลักษณะทางสังคมและจิตพิสัยที่สาคัญที่ตอ้ งการให้ผเู้ รี ยนได้เกิดการ
พัฒนาคื ออะไร เช่ น การทางานโดยอิสระ การปฏิ บตั ิโดยร่ วมมือกับผูอ้ ื่น ความมัน่ ใจใน
ความสามารถของตน และการรู้จกั รับผิดชอบ เป็ นต้น
3. ทักษะความคิดระดับสู งและอภิปัญญา (Metacognition) ที่ตอ้ งการให้ผเู้ รี ยนพัฒนาคือ
อะไร เช่น การใคร่ ครวญ ตรึ กตรอง ทบทวนกระวนการทางานของตน การประเมินประสิ ทธิ ภาพ
ของยุทธวิธีที่ตนใช้ การพิจารณาและประเมินความก้าวหน้าของตนเองเป็ นระยะ ๆ เป็ นต้น
4. ประเภทของปั ญหาที่ตอ้ งการให้ผเู้ รี ยนสามารถแก้คืออะไร เช่น ความสามารถในการ
วางแผนศึกษาค้นเพื่อหาคาตอบให้กบั ประเด็นปั ญหาที่กาหนดให้ ความสามารถจาแนกประเภท
ปั ญหาที่สามารถใช้หลักการทางเรขาคณิ ตแก้ได้ การปก้ปัญหาที่ไม่มีคาตอบที่ถูกต้องแน่ชดั เป็ นต้น
5. ความคิดรวบยอดและหลักการทางวิชาการที่ตอ้ งการให้ผเู้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้คือ
อะไร เช่น การใช้หลักการทางนิเวศวิทยากาหนดแนวปฏิบตั ิในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การใช้หลัก
คณิ ตศาสตร์ ไตรยางค์ในการแก้ปัญหาเรื่ องการซื้ อขาย เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบภาระงานที่ผเู้ รี ยนต้องใช้ความรู้และทักษะในขั้นตอนที่ 1 ลักษณะ
สาคัญของงานที่ออกแบบคือ ต้องกระตุน้ หรื อสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยน มีความท้าทาย แต่ไม่ยาก
เกินไปจนผูเ้ รี ยนทาไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันต้องครอบคลุมสาระสาคัญทางวิชาและทักษะที่ลึกซึ้ ง
เพื่อให้สามารถนาผลการประเมินไปใช้ได้อย่างสมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือ ซึ่ ง เฮอร์ แมน และคณะ
(Herman and Other, 1992)ได้เสนอประเด็นคาถามสาคัญเพื่อให้ผอู้ อกแบบภาระงานและผูส้ อน
พิจารณาในขั้นตอนนี้ คือ
1. จะต้องใช้เวลาเท่าไรจึงจะเหมาะสมสาหรับผูเ้ รี ยนที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่เป็ น
เป้ าหมายของการปฏิบตั ิงาน เนื่องจากการเรี ยนการสอนและการประเมินสภาพจริ งเน้นการพัฒนา
ความคิดรวบยอดที่สาคัญและทักษะกระบวนการคิดระดับสู ง ความรู้ทกั ษะเหล่านี้ มีอยูไ่ ม่มากนักแต่
มักจะใช้ระยะเวลาในการเรี ยนรู้ยาวนานพอสมควร ผูอ้ อกแบบควรจะกาหนดเวลาที่เหมาะสมตาม
ประเภทของสาระสาคัญและความลึ กซึ้ งของทักษะ และวัยระดับชั้นเรี ยนหรื อพัฒนาการด้า น
สติปัญญาของผูเ้ รี ยน
2. ในกรณี ที่มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์จานวนมากและหลากหลาย
จะมี หลัก ในการเลื อกอย่า งไร เพื่อให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่กาหนด หลักการสาคัญคือให้
ความสาคัญอันดับต้น ๆ แก่ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ตามหลักสู ตรสถานศึกษา และความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มีขอบเขต
การใช้ประโยชน์ที่กว้างขวาง และใช้ได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
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3. ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่กาหนดเป็ นสิ่ งที่ผเู้ รี ยนสามารถบรรลุหรื อเรี ยนรู ้ได้
หรื อไม่ ผูอ้ อกแบบและผูส้ อนควรให้ความสาคัญต่อความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
ความเป็ นจริ ง ไม่ควรให้ความสนใจกับสิ่ งที่เป็ นเพียงอุดมคติแต่ไม่สามารถบรรลุได้ในความเป็ นจริ ง
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดเกณฑ์การประเมินหรื อการให้คะแนน (Rubrics) ที่ชดั เจน เป็ น
ปรนัย เป็ นที่ยอมรับ และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับของผลสัมฤทธิ์ ทางด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน (Rubrics) ส่ วนมากมักจะอยูใ่ นรู ปตาราง 2 มิติ ประกอบด้วยหลาย
คอลัมน์ (Column) และ แถว (Rows) หัวคอลัมน์จะแสดงความรู้ ทักษะ หรื อความสามารถที่จะ
ประเมิน โดยจะนามาจากผลของขั้นตอนที่ 1 ส่ วนหัวของแถวจะแสดงระดับคุณภาพของความรู้
ทักษะหรื อความสามารถของแต่ละคอลัมน์ จานวนแถวจะขึ้นอยู่กบั จานวนของระดับคุ ณภาพที่
ต้องการใช้ และส่ วนมากจะอยูร่ ะหว่าง 2–3 ระดับ ช่องแต่ละช่องในตารางจะมีคาบรรยายถึงระดับ
คุณภาพแต่ละระดับของความรู ้ ทักษะ หรื อความสามารถที่ประเมิน
ภาระงานแต่ละชิ้นควรจะมีเกณฑ์การประเมินเฉพาะตัว เกณฑ์การประเมินที่ออกแบบ
มาอย่างดี จะให้ขอ้ มู ลแก่ ผูเ้ รี ยนว่าจะต้องแสดงความสามารถด้านใดออกมาในระดับใดจึงจะได้
คะแนนเท่าไร เกณฑ์การประเมินยังเป็ นเครื่ องมือให้ผสู้ อนสามารถประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นปรนัย
และได้ผลการประเมินที่น่าเชื่ อถือ นอกจากนี้ ควรจะมีตวั อย่างผลงานพร้อมทั้งระดับคะแนนแต่ละ
ด้านให้นกั เรี ยนได้ศึกษาประกอบด้วย
นอกจาก 3 ขั้นตอนดังกล่ าวข้างต้นแล้ว ผูอ้ อกแบบควรจะนาภาระงานไปทาการ
ตรวจสอบทบทวน แล้วนาไปทดลองใช้ในภาคสนาม นาผลกลับมาศึกษาวิเคราะห์ และทาการ
ปรับปรุ งแก้ไข ก่อนจะนาไปใช้ในสถานการณ์จริ งต่อไป
9. แนวคิดเกีย่ วกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ความหมายของนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
นักวิชาการ นักการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา ได้ให้คานิยามและความหมาย
ของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ไว้ดงั นี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2545 : 4) ได้ให้ความหมาย นักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิ เ ศษทางวิท ยาศาสตร์ หมายถึ ง นัก เรี ย นที่ มี ส มองดี แ ละมี ค วามสนใจทางด้า น
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ เหนือกว่าเด็กปกติที่อยูใ่ นวัยเดียวกัน
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วสันต์ ปุ่ นผล (2551: 256-356) ได้ศึกษาคุณลักษณะของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ จากโรงเรี ยนที่ ส่ งเสริ มนักเรี ย นที่ มีค วามสามารถพิเศษทางวิท ยาศาสตร์ ได้แก่
โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ โรงเรี ยนจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย และโรงเรี ยนในโครงการพัฒนาและ
ส่ ง เสริ ม ผูม้ ี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (พสวท.) พบว่า นัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เป็ นเด็กที่มีคุณลักษณะทางการคิดสร้ างสรรค์ และมีการคิด
รู ปแบบต่างๆที่สูงกว่าเด็กปกติ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ความสามารถทางสติปัญญาและความใฝ่ รู้ทางวิทยาศาสตร์
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
3. ความรับผิดชอบ
4. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
5. ความมีเหตุผลและรอบคอบ
6. ความอดทน
7. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
จากความหมายที่นกั การศึกษาได้กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ สูง มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความมุ่งมัน่ และรับผิดชอบในการทางาน และความสามารถด้านต่างๆ สามารถพัฒนา
ให้สูงขึ้นได้
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สรุ ป
จากการศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของ
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ สามารถสรุ ปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา การออกแบบระบบการเรี ยนการ
สอน และการผสมผสานวิธีการวิจัย
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development : R&D) เป็ นการวิจยั ประเภทหนึ่งที่
นามาใช้ในการแสวงหาและพัฒนาความรู้ ทางด้านการศึกษา มีเป้ าหมายของการวิจยั เช่นเดียวกับการ
วิจยั ประเภทอื่นๆ คือ เพื่อแสวงหาและพัฒนาความรู้ แต่ต่างกันในขั้นตอนของการดาเนิ นการวิจยั
คือ เป็ นการวิจยั ก่อนแล้วนาผลการวิจยั มาพัฒนานวัตกรรม เมื่อได้นวัตกรรมแล้วนานวัตกรรมไป
ดาเนิ นการวิจยั และหลังจากนั้นนาผลที่ได้จากการใช้ไปสู่ การพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขนวัตกรรมให้
ตอบสนองผูใ้ ช้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 วิจยั (Research : R1) คือ การศึกษาข้อมูล
พื้นฐานและความต้องการ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Develop : D1) คือ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
ขั้นตอนที่ 3 วิจยั (Research : R2) คือ การนานวัตกรรมไปใช้จริ งกับกลุ่มเป้ าหมาย และขั้นตอนที่ 4
พัฒนา (Develop : D2) คือ การประเมินผลและปรับปรุ งนวัตกรรม (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555 : 239)
การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน (ISD : Instructional System Design หรื อ ID :
Instructional Design) หมายถึง การจัดการสอนอย่างมีระบบ โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ และทฤษฎีการสอน ซึ่ งรวบรวมองค์ประกอบและปั จจัยต่างๆ เพื่อนาไปสู่
กระบวนการตัดสิ นใจออกแบบระบบ แล้วจึงทาการทดลองและปรับปรุ งแก้ไขจนใช้ได้ผล ซึ่ งก็คือ
การนาไปสู่ ความสาเร็ จของการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่ งการออกแบบระบบการเรี ยน
การสอนด้วยวิธีการเชิงระบบ (System Approach) หรื อที่เรี ยกว่า “ADDIE Model” ประกอบด้วย 5
ขั้นตอน คื อ 1. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) 2. ขั้นออกแบบและพัฒนารู ป แบบ (Design and
Development) 3. ขั้นนาไปใช้ (Implementation) และ 4. ขั้นประเมินผล (Evaluation) (Kruse, 2009;
Dick, Carey and Carey, 2009)
การผสมผสานวิธีการวิจยั (Mixed Methods Research) เป็ นการออกแบบวิจยั ด้วยวิธี
วิทยาการ (Methodology) และวิธีการ (Methods) ซึ่ งวิธีวิทยาการเกี่ ยวข้องการเก็บรวบรวม การ
วิเคราะห์ และการผสมผสานวิธีเชิงปริ มาณ (Quantitative Methods) และเชิงคุณภาพ (Qualitative
Methods) ในกระบวนการวิจยั ตั้งแต่ข้ นั ตอนการตั้งสมมุติฐานไปจนถึงขั้นสรุ ปผล และวิธีการซึ่ ง
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มุ่ง เน้นการเก็ บ รวบรวม การวิเคราะห์ และการผสมผสานข้อมูล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณภาพใน
การศึกษาเฉพาะกรณี หรื อหลายกรณี วิธีการวิจยั แบบนี้ ใช้เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในผลการวิจยั ที่
สมบูรณ์ ยิ่งขึ้นในปั ญหาวิจยั หนึ่ ง ซึ่ งอาจให้คาตอบที่เหมาะสมกว่าการใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่ ง ซึ่ งมี
แบบแผนการผสมผสานวิธีการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก คือ 1. แบบแผนเชิงผสมผสานแบบ
สามเส้า (The Triangulation Design) 2. แบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded
Design) 3. แบบแผนเชิงอธิ บาย (The Explanatory Design) และ 4. แบบแผนเชิงสารวจบุกเบิก (The
Exploratory Design) (Creswell, 2011)
ดัง นั้น ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ใ ช้ก ระบวนการวิจ ัย และพัฒ นา (Research and
Development : R&D) (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555) ประยุกต์ร่วมกับการออกแบบระบบการเรี ยนการ
สอนด้วยวิธีการเชิ งระบบ (System Approach) ที่เรี ยกว่า “ADDIE Model” (Kruse, 2009) และ
รู ปแบบการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบของ ดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and
Carey, 2009) โดยใช้ระเบียบการวิจยั แบบการผสมผสานวิธีการวิจยั (Mixed Methods Research)
ตามแบบแผนการวิจยั แบบแผนรองรับภายใน (Embedded Design) วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นหลัก และ
วิธีการเชิงคุณภาพเป็ นวิธีรอง (Creswell, 2011) โดยมีกระบวนการวิจยั ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis : A)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development
: D & D) ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) เป็ นการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้
(Implementation : I) และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็ นการประเมินผล
(Evaluation : E) และการขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
2. แนวคิดเกีย่ วกับรู ปแบบการเรียนการสอน
จากการศึกษารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ์ เวลล์ และ คาลฮาว์น
(Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ได้เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (Model of Teaching)
เริ่ มจากการเสนอภาพเห็นเหตุการณ์ในห้องเรี ยน (Scenario) โดยใช้การเล่าเรื่ อง มีครู และนักเรี ยน
เป็ นผูแ้ สดงโดยจาลองเหตุ การณ์ จริ ง ที่เกิ ดขึ้ นในห้องเรี ยน เพื่อนาไปสู่ รูป แบบการจัดการเรี ย น
การสอน ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิ งหลักการและ
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการการเรี ยนการสอน และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนา
รู ปแบบไปใช้
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3. แนวคิดและทฤษฎีพนื้ ฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ พฤติกรรมสุ ขภาพ และนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ พบว่า มีแนวคิดและทฤษฎีที่เป็ น
พื้ น ฐานในการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของกระบวนการแก้ปั ญ หาอย่า ง
สร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 ทฤษฎีการสร้ างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง มีหลักการที่สาคัญว่า ในการเรี ยนรู้ผเู้ รี ยนจะต้อง
เป็ นผูก้ ระทา (Active) และสร้างความรู้ จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
(Constructivism) ของ อันเดอร์ ฮิล (Underhill, 1991), แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld, 1995) และ
ฟอสน็อต (Fosnot, 1996) สามารถสรุ ปเป็ นแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง คือ 1. การ
เรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึ้นภายในผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้าง (Construct) ความเข้าใจในสิ่ งที่
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 2. การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ข้ ึนกับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และ 3. การ
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้
3.2 แนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
การเรี ยนรู้ ร่วมกัน เป็ นวิธีจดั การเรี ยนรู้ที่ เน้นบทบาทไปที่ผเู้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนใน
กลุ่มจะเป็ นผูจ้ ดั การกันเอง ทั้งการกาหนดบทบาทสมาชิ ก การตรวจสอบหน้าที่รับผิดชอบ และ
ตรวจสอบการทางานกันเองภายในกลุ่ม นอกจากนี้ ภายในกลุ่มผูเ้ รี ยนอาจจะสอนกันเองภายในกลุ่ม
ซึ่ งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับแนวคิดของการเรี ยนรู้ ร่วมกันของ ทินซ์แมนน์ และคนอื่นๆ
(Tinzmann and other, 1990), อารี รักษ์ มีแจ้ง (2547) และเนาวนิตย์ สงคราม (2553) สามารถสรุ ป
เป็ นแนวคิดของการเรี ยนรู ้ร่วมกัน คือ 1. มีการจัดกลุ่มการทางานที่เกิดจากสมาชิกที่มีความสนใจใน
เรื่ องเดียวกัน ขนาดของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่ากัน 2. มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปั นประสบการณ์
และความรู ้ ที่ ต นมี ก ับ สมาชิ ก ในกลุ่ ม ซึ่ งผู้ส อนมี ส่ ว นร่ ว มในการสนทนาสนับ สนุ น ความรู้
3. ลักษณะงานเป็ นงานที่ตอ้ งทาร่ วมกัน สมาชิกในกลุ่มเห็นชอบและมีการวางแผนกิจกรรมร่ วมกัน
และตรงกับสิ่ งที่ตนสนใจ 4. ผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการสภาพการเรี ยนรู้และ
คอยให้ความช่วยเหลือ และ 5. มีการประเมินผล โดยประเมินกลุ่ม และประเมินสมาชิกกลุ่ม
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3.3 แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (Creative Problem Solving
Process)
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving : CPS) ได้มีการวิจยั และ
พัฒนามากกว่า 50 ปี เพื่อที่จะนามาพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ งจาก
การศึ ก ษากระบวนการแก้ปัญหาอย่า งสร้ า งสรรค์ที่พ ฒ
ั นาโดย นอลเลอร์ , ปาร์ น และ ไบออนดิ
(Noller, Parnes and Biondi) ที่เรี ยกว่า “Osborn-Parnes Five-Stage CPS Model (v2.2)” (Noller,
Parnes and Biondi, 1976 อ้างถึงใน Isaksen and Treffinger, 2004 : 70-73) มีกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์เป็ น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การค้นหาความจริ ง (Fact Finding) ขั้นที่ 2 การค้นหา
ปั ญหา (Problem Finding) ขั้นที่ 3 การค้นหาแนวคิด (Idea Finding) ขั้นที่ 4 การค้นหาคาตอบ
(Solution Finding) และขั้นที่ 5 การค้นหาการยอมรับ (Acceptance Finding)
3.4 แนวคิดกระบวนการเรียนการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
การจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้พลศึกษานั้น มีความแตกต่างกัน
โดยธรรมชาติของวิชา ดังนั้นในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ จึงต้องมีความแตกต่างกันอยู่บา้ ง
แต่ก็มีจุดหมายปลายทางร่ วมกัน คือ การมีสุขภาพดีของผูเ้ รี ยน จากการศึกษากระบวนการที่ใช้ใน
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษาของ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ และคณะ (2547) และ
สุ ชาติ โสมประยูร และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2553) สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนหรื อกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ สุ ขศึกษาได้เป็ น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นที่ 2 ขั้นสอนและกิจกรรม และ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป และจากการศึกษากระบวนการเรี ยนการสอนพลศึกษาของ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
และคณะ (2547) และ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนหรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้
พลศึกษาได้เป็ น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยมหรื อขั้นนา ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ขั้นที่ 3 ขั้นฝึ กหรื อขั้น
ฝึ กหัด ขั้นที่ 4 ขั้นใช้หรื อขั้นนาไปใช้ และขั้นที่ 5 ขั้นสรุ ปและสุ ขปฏิบตั ิ
จากการศึก ษาแนวคิดและทฤษฎี ที่ส าคัญ เป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ย น
การสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
ของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ขา้ งต้น ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ กระบวนการเรี ยน
การสอนของรู ปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดของกระบวนการแก้ปั ญหาอย่า งสร้ า งสรรค์
เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ดังแสดงใน
ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การสังเคราะห์กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

กระบวนการ
เรียนการสอน
ของรูปแบบการ
เรียนการสอน

แนวคิด/ทฤษฏี/รู ปแบบ

แนวคิด
แนวคิดการเรี ยนรู ้
กระบวนการ
ร่ วมกัน
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
1. ขั้นการค้นหา
1. มีการจัดกลุ่มการ
ทางานที่เกิดจากสมาชิก ความจริ ง (Fact
ที่มีความสนใจในเรื่ อง Finding)
ขั้นที่ 1
เดียวกัน ขนาดของกลุ่ม 2. ขั้นการค้นหา
การร่ วมกัน
ปั ญหา (Problem
ค้ นหาปัญหา 1. การเรี ยนรู ้ แต่ละกลุ่มอาจมีไม่
เท่ากัน
Finding)
(Collaborative สิ่ งใหม่
2. ผูส้ อนมีบทบาทเป็ น
ขึ้นกับความรู ้
Problem
ผูอ้ านวยความสะดวก
เดิมและ
Finding)
ในการสภาพการเรี ยนรู ้
ความเข้าใจที่ และคอยให้ความ
มีอยูใ่ น
ช่วยเหลือ
ปั จจุบนั
3. ขั้นการค้นหา
1. มีการแลกเปลี่ยน
2. การมี
แบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด (Idea
ปฏิสมั พันธ์ และความรู ้ที่ตนมีกบั
Finding)
ขั้นที่ 2
ทางสังคมมี สมาชิกในกลุ่ม ซึ่ง
4. ขั้นการค้นหา
การร่ วมกัน ความสาคัญ ผูส้ อนมีส่วนร่ วมใน
คาตอบ
ค้ นหาแนวคิด ต่อการเรี ยนรู ้ การสนทนาสนับสนุน
(Solution
ความรู ้
(Collaborative
2. ผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผู ้ Finding)
Idea Finding)
อานวยความสะดวกใน
การสภาพการเรี ยนรู ้และ
คอยให้ความช่วยเหลือ
ทฤษฎีการ
สร้างความรู ้
ด้วยตนเอง

แนวคิด
แนวคิด
กระบวนการ กระบวนการ
เรี ยนการสอน เรี ยนการสอน
สุขศึกษา
พลศึกษา
ขั้นนาเข้าสู่
ขั้นเตรี ยมหรื อ
บทเรี ยน
ขั้นนา

ขั้นสอน

ขั้นสอน
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ตารางที่ 5 การสังเคราะห์กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ)

กระบวนการ
เรียนการสอน
ของรูปแบบการ
เรียนการสอน

ขั้นที่ 3
การร่ วมกัน
สร้ างนวัตกรรม
(Collaborative
Innovation
Building)

ขั้นที่ 4
การร่ วมกัน
สร้ างการยอมรับ
(Collaborative
Acceptance
Building)

แนวคิด/ทฤษฏี/รู ปแบบ
ทฤษฎีการ
สร้างความรู ้
ด้วยตนเอง

แนวคิดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน

1. การเรี ยนรู ้
เป็ น
กระบวนการ
ที่เกิดขึ้น
ภายในผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนเป็ น
ผูส้ ร้าง
(Construct)
ความเข้าใจ
ในสิ่ งที่
เรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง
2. การมี
ปฏิสมั พันธ์
ทางสังคมมี
ความสาคัญ
ต่อการเรี ยนรู ้

1. ลักษณะงานเป็ นงาน
ที่ตอ้ งทาร่ วมกัน
สมาชิกในกลุ่ม
เห็นชอบและมีการ
วางแผนกิจกรรม
ร่ วมกันและตรงกับสิ่ ง
ที่ตนสนใจ
2. ผูส้ อนมีบทบาทเป็ น
ผูอ้ านวยความสะดวก
ในการสภาพการเรี ยนรู ้
และคอยให้ความ
ช่วยเหลือ
1. มีการประเมินผล
โดยประเมินกลุ่ม และ
ประเมินสมาชิกกลุ่ม
2. ผูส้ อนมีบทบาทเป็ น
ผูอ้ านวยความสะดวก
ในการสภาพการเรี ยนรู ้
และคอยให้ความ
ช่วยเหลือ

แนวคิด
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์

แนวคิด
แนวคิด
กระบวนการ กระบวนการ
เรี ยนการสอน เรี ยนการสอน
สุขศึกษา
พลศึกษา
ขั้นกิจกรรม ขั้นฝึ กหรื อ
ฝึ กหัด

5. ขั้นการค้นหา ขั้นสรุ ป
การยอมรับ
(Acceptance
Finding)

ขั้นสรุ ปหรื อ
สุขปฏิบตั ิ
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จากตารางที่ 5 ผลการสังเคราะห์กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิ ดการแก้ปั ญหาอย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การร่ วมกันค้นหา
ปั ญหา เป็ นขั้นที่ผสู้ อนนาเสนอเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาที่ทา้ ทาย เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ มี
การจัดกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจในปัญหาเดียวกันร่ วมกันสร้างความเข้าใจในประเด็นปั ญหาที่
เลือก และวิเคราะห์เพื่อจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา นาไปสู่ การเลือกปั ญหาที่สาคัญที่สุด ขั้นที่ 2
การร่ วมกันค้นหาแนวคิด เป็ นขั้นที่ผเู้ รี ยนร่ วมกันคิดวิธีการแก้ปัญหา โดยพยายามคิดให้ได้ทางเลือก
ที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิมและหลากหลาย พร้อมเสนอข้อดีและข้อเสี ยของวิธีการแก้ปัญหาแต่
ละวิธีการ และเลื อกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดพร้อมระบุเหตุผลในการเลือก ขั้นที่ 3 การ
ร่ วมกันสร้ างนวัตกรรม เป็ นขั้นที่ผูเ้ รี ยนร่ วมกันวางแผนการสร้ างนวัตกรรมของกลุ่ มเพื่อสร้ าง
นวัตกรรมตามที่กลุ่มมีขอ้ ตกลงกัน และขั้นที่ 4 การร่ วมกันสร้างการยอมรับ เป็ นขั้นที่ผเู้ รี ยนร่ วมกัน
นาเสนอนวัตกรรมของกลุ่ม โดยคิดวิธีการนาเสนอที่เหมาะสมและนาเสนออย่างเป็ นระบบน่าเชื่อถือ
และร่ วมกันประเมิ นนวัตกรรมของกลุ่ มตนเองและกลุ่ มอื่น เพื่อสร้ างการยอมรับนวัตกรรมและ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
4. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมสุ ขภาพและนวัตกรรมด้ านสุ ขภาพ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพของ เฉลิมพล ตันสกุล (2541), ดวงใจ
รัตนธัญญา (2545) และสุ ชาติ โสมประยูร และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2553) สามารถสรุ ปได้วา่
พฤติ ก รรมสุ ขภาพ เป็ นความสามารถในการแสดงออกของบุ ค คลเกี่ ย วกั บ สุ ขภาพ โดยมี
องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1. ด้านความรู้ทางสุ ขภาพ (Health Knowledge) เป็ นกระบวนการทางด้าน
สมอง 2. ด้านเจตคติทางสุ ขภาพ (Health Attitude) เป็ นกระบวนการทางด้านจิตใจ และ 3. ด้านการ
ปฏิบตั ิทางสุ ขภาพ (Health Practice) เป็ นกระบวนการทางด้านร่ างกายหรื อการใช้กล้ามเนื้ อ และจาก
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2552) และ เนาวนิตย์ สงคราม (2556) สามารถสรุ ปได้วา่ นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ หมายถึง แนวทาง/
แนวคิ ด/เครื่ องมื อที่ ย งั ไม่เคยมี ใ ช้ม าก่ อนหรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิ มที่ มีอยู่แล้วให้
ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ ยวกับสุ ขภาพ และในการพิจารณาว่าวิธีการ
แนวคิด หรื อการกระทาใดๆ เป็ นนวัตกรรมหรื อไม่ สามารถวัดได้ดว้ ยแบบประเมินนวัตกรรม และ
สรุ ปผลจากการการประเมินนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1. ด้านกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม 2. ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรม และ 3. ด้านความเป็ นนวัตกรรม

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development : R&D) (มาเรี ยม นิลพันธุ์,
2555) ประยุ ก ต์ ร่ ว มกับ การออกแบบระบบการเรี ยนการสอนด้ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง ระบบ (System
Approach) ที่เรี ยกว่า “ADDIE Model” (Kruse, 2009) และรู ปแบบการออกแบบการเรี ยนการสอน
เชิงระบบของ ดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey, 2009) โดยใช้ระเบียบการวิจยั แบบ
การผสมผสานวิธีการวิจยั (Mixed Methods Research) ตามแบบแผนการวิจยั แบบแผนรองรับภายใน
(Embedded Design) วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเป็ นวิธีรอง (Creswell, 2011)
โดยมีกระบวนการวิจยั ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจัย (Research : R1) เป็ นกำรศึกษำและวิเครำะห์ ข้อมูลพืน้ ฐำน (Analysis : A)
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิ ดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่อส่ ง เสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของ
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรโรงเรี ยนมหิ ดล
วิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556
2. เพื่อวิเคราะห์ ขอ้ มูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาแผนปฏิบตั ิงาน 4 ปี พ.ศ.
2555-2558 ของโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรี ยนรู้ (Learning Style) ของนักเรี ยนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
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5. เพื่อสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการ
เรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
วิธีดำเนินกำร
1. วิเคราะห์หลักสู ตรโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 โดยศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานเชิ งนโยบายการจัดการศึกษา เป้ าหมายในการพัฒนานักเรี ยน และแนวทางการจัดการ
เรี ยนการสอน
2. วิเคราะห์แผนปฏิบตั ิงาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ โดย
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ ตลอดจนตัวชี้ วดั เป้ าหมาย และ
กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
3. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรี ยนรู้ (Learning Style) ของนักเรี ยนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์
4. ศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
5. ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับทฤษฏีการสร้าง
ความรู้ ด้วยตนเอง (Constructivism) การเรี ยนรู้ ร่วมกัน (Collaborative Learning) กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Process) กระบวนการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษา
และพลศึกษา และพฤติกรรมสุ ขภาพและนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรทำวิจัย
เครื่ องมื อที่ใช้ในการศึ กษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารู ปแบบการ
เรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีดงั นี้
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐาน
เชิงนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 และแผน
ปฏิบตั ิงาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ และ 2) แบบวิเคราะห์เอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
2. แบบสอบถามวิธีการเรี ยนรู้ จานวน 1 ฉบับ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิธีการ
เรี ยนรู้ (Learning Style) ของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยการสอบถาม
วิธีการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
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3. แบบสัมภาษณ์ จานวน 1 ฉบับ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การสอน สุ ขศึกษาและพลศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญอย่างไม่เป็ นทางการ
กำรสร้ ำงเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย ดาเนินการดังนี้
1. แบบวิเครำะห์ เอกสำร จานวน 2 ฉบับ มีข้ นั ตอนดาเนินการสร้างเช่นเดียวกัน ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและตาราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
1.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยกาหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสาร
1.3 นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎีและนาไปปรับปรุ ง
แก้ไข
1.4 นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่ ปรับปรุ งแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (Content
Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตรส่ วนประเมินค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ กาหนดเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์ , 2555 :
179)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบประเมินความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ใน
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนนั้น ผลการประเมินพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ ยคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญและนามาแปลความหมายตาม
เกณฑ์ดงั นี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555 : 196)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
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พิจารณาค่ าความสอดคล้องที่มี ค่า เฉลี่ ย ( X ) ตั้ง แต่ 3.50 ขึ้ นไป และค่า ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 แสดงว่า แบบวิเคราะห์ เอกสารที่พฒั นาขึ้ น มี ความ
สอดคล้องเหมาะสม สามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
1.5 นาข้อมูลที่รวบรวมจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสอดคล้องของประเด็นในการวิเคราะห์เอกสาร อยูใ่ นระดับมากที่สุด ทุกรายการประเมิน ( X =
4.80, S.D. = 0.48) ซึ่ งแสดงว่า แบบวิเคราะห์เอกสารที่พฒั นาขึ้น มีความสอดคล้องสามารถนาไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ (รายละเอียดในภาคผนวก ค)
จากขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเชิ งนโยบายการจัด
การศึกษาและแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้ดงั ภาพที่ 2
ศึกษาเอกสารและตาราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยกาหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสาร
นาแบบวิ เ คราะห์ เ อกสารที่ ส ร้ า งขึ้ นเสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ตรวจสอบ
ความถู ก ต้อ ง และความเหมาะสมของแบบวิ เ คราะห์ เ อกสารเชิ ง ทฤษฎี แ ละนาไปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข

นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้าง

นาแบบวิ เ คราะห์ เ อกสารที่ ต รวจสอบหาคุ ณ ภาพจากผู ้เ ชี่ ย วชาญ
และปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ตามข้อ เสนอแนะของผู ้เ ชี่ ย วชาญแล้ว ไปใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
2. แบบสอบถำมวิธีกำรเรียนรู้ มีข้ นั ตอนดาเนินการสร้างดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและตาราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสอบถาม
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2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับวิธีการเรี ยนรู้
(Learning Style) ของ กราชา และ ริ ชแมน (Grasha and Reichman, 1980) เพื่อนามาเป็ นแนวทางใน
การกาหนดกรอบโครงสร้างของแบบสอบถามวิธีการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
2.3 สร้างแบบสอบถามวิธีการเรี ยนรู้ ตามโครงสร้างและประเด็นที่กาหนด
2.4 นาแบบสอบถามวิธีการเรี ยนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบสอบถามวิธี การเรี ยนรู้ เชิ งทฤษฎี และนาไป
ปรับปรุ งแก้ไข
2.5 นาแบบสอบถามวิธีการเรี ยนรู้ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (Content
Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตรส่ วนประเมินค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินความสอดคล้องของข้อคาถามในแบบสอบถามวิธีการเรี ยนรู้ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามวิธีการเรี ยนรู้ ที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนนั้น ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( X )
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
แล้ว น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เ กณฑ์ ก ารพิ จ ารณาของผูเ้ ชี่ ย วชาญและการแปล
ความหมายเช่นเดียวกับการประเมินความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร
2.6 นาข้อมูลที่รวบรวมจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสอดคล้องของข้อคาถามในแบบสอบถามวิธีการเรี ยนรู้ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ( X =
4.00, S.D. = 1.00 - X = 4.80, S.D. = 0.45) ยกเว้นข้อคาถามที่ 32 ที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.10 ซึ่ งแสดงว่า แบบสอบถามวิธีการเรี ยนรู้ ที่พฒั นาขึ้นมีความสอดคล้อง สามารถนาไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ โดยปรับปรุ งแก้ไขข้อถามที่ 32 ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
(รายละเอียดในภาคผนวก ค)
จากขั้นตอนการสร้ างแบบสอบถามวิธีการเรี ยนรู้ ที่ใช้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรี ยนรู้
(Learning Style) ของผูเ้ รี ยนกลุ่มที่ศึกษา สรุ ปได้ดงั ภาพที่ 3
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ศึกษาเอกสารและตาราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสอบถามวิธีการเรี ยนรู ้
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเรี ยนรู ้ (Learning Style)
ของ กราชา และ ริ ชแมน (Grasha and Reichman, 1980)
เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบโครงสร้างของแบบสอบถามวิธีการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
สร้างแบบสอบถามวิธีการเรี ยนรู ้ตามโครงสร้างและประเด็นที่กาหนด
นาแบบสอบถามวิ ธี ก ารเรี ยนรู ้ ที่ ส ร้ า งขึ้ นเสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ ตรวจสอบความ
ถู ก ต้อ งและความเหมาะสมของแบบสอบถามวิ ธี ก ารเรี ยนรู ้ เ ชิ ง ทฤษฎี แ ละนาไปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข

นาแบบสอบถามวิธีการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้าง

นาแบบสอบถามวิ ธี ก ารเรี ยนรู ้ ที่ ต รวจสอบหาคุ ณ ภาพจากผู ้เ ชี่ ย วชาญและ
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ตามข้อ เสนอแนะของผู ้เ ชี่ ย วชาญแล้ว ไปใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวิธีการเรี ยนรู้
3. แบบสั มภำษณ์ มีข้ นั ตอนดาเนินการสร้างดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและตาราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์
3.2 ศึก ษาเอกสารเกี่ ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดของกระบวนการแก้ปั ญหาอย่างสร้ า งสรรค์ เพื่อส่ ง เสริ ม
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนามาเป็ นแนวทาง
ในการกาหนดกรอบโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์
3.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ตามโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์ที่กาหนด
3.4 นาแบบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์เชิงทฤษฎีและนาไปปรับปรุ งแก้ไข
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3.5 นาแบบสัมภาษณ์ ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ สนอต่ อ ผู้เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน เพื่ อ ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา (Content
Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตรส่ วนประเมินค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินความสอดคล้องของประเด็นในแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการประเมินความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
รู ป แบบการเรี ย นการสอนนั้น ผลการประเมิ นพิจารณาจากค่ าเฉลี่ ย ( X ) และค่ าส่ วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ย วชาญแล้วนามาแปล
ความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญและการแปลความหมายเช่นเดียวกับ
การประเมินความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร
3.6 นาข้อมูลที่ รวบรวมจากผูเ้ ชี่ ย วชาญมาคานวณหาค่าเฉลี่ ย ( X ) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ย
คะแนนความสอดคล้องของข้อคาถามในแบบสัมภาษณ์ อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.40,
S.D. = 0.89 - X = 4.80, S.D. = 0.45) ซึ่ งแสดงว่า แบบสัมภาษณ์ที่พฒั นาขึ้นมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั สามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ (รายละเอียดในภาคผนวก
ค)
จากขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ ที่ใช้ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
การสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา สรุ ปได้ดงั ภาพที่ 4
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ศึกษาเอกสารและตาราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มนวัตกรรมด้านสุขภาพ
เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์
สร้างแบบสัมภาษณ์ตามโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์ที่กาหนด
นาแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ นเสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง
และความเหมาะสมของแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ทฤษฎี แ ละนาไปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข

นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้าง

นาแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ต รวจสอบหาคุ ณ ภาพจากผู ้เ ชี่ ย วชาญ
และปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ตามข้อ เสนอแนะของผู ้เ ชี่ ย วชาญแล้ว ไปใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์
วิธีดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ใช้แบบวิเคราะห์เอกสารในการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเชิ งนโยบายการจัดการศึกษา
ตามหลักสู ตรโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556
2. ใช้แบบวิเคราะห์เอกสารในการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเชิ งนโยบายการจัดการศึกษา
ตามแผนปฏิบตั ิงาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. ใช้ แ บบสอบถามวิ ธี ก ารเรี ยนรู้ ใ นการศึ ก ษาวิ ธี ก ารเรี ยนรู้ ข องนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
4. ใช้แบบสัมภาษณ์ในการศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสุ ขศึกษาและ
พลศึกษา
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5. ใช้แบบวิเคราะห์เอกสารในการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล/สถิติทใี่ ช้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตาม
หลักสู ตรโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 และแผนปฏิบตั ิงาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558
ของโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ และการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ที่
เกี่ ย วข้องกับ การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของกระบวนการแก้ปั ญหาอย่า ง
สร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ซึ่ งได้จากแบบวิเคราะห์เอกสาร และการศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสอนสุ ขศึกษา
และพลศึกษา ซึ่ งได้มาจากแบบสัมภาษณ์ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ตาม
ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพของ สุ ภางค์ จันทวานิช (2545 : 17) ซึ่ งมี 5 ขั้นตอน คือ การ
ใช้แนวคิดทฤษฎีและการสร้างกรอบแนวคิดสาหรับการวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูล การจดบันทึก
และทาดัชนีขอ้ มูล การทาข้อสรุ ปชัว่ คราวและการกาจัดข้อมูล และการสร้างข้อสรุ ป
2. การวิเคราะห์ ข ้อมูล พื้นฐานวิธีก ารเรี ย นรู้ (Learning Style) ของนักเรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้มาจากแบบสอบถามวิธีการเรี ยนรู้ โดยหาค่าร้อยละ (%)
จากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ สามารถสรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 ได้ดงั ตารางที่
6
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ตารางที่ 6 สรุ ปวิธีการดาเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) เป็ นการศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis : A)
วัตถุประสงค์
กำรวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานเชิง
นโยบายการจัด
การศึกษาตาม
หลักสู ตรโรงเรี ยน
มหิดลวิทยานุสรณ์
พุทธศักราช 2556
2. เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานเชิง
นโยบายการจัด
การศึกษาตาม
แผนปฏิบตั ิงาน 4
ปี พ.ศ. 2555-2558
ของโรงเรี ยน
มหิดลวิทยานุสรณ์
3. เพื่อศึกษาข้อมูล
พื้นฐานวิธีการ
เรี ยนรู้ (Learning
Style) ของนักเรี ยน
ที่มีความสามารถ
พิเศษทาง
วิทยาศาสตร์
4. เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การสอนสุ ขศึกษา
และพลศึกษา

เครื่องมือ

กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล/สถิติที่ใช้
การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content
Analysis)

วิธีดำเนินกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

การวิเคราะห์
เอกสาร

หลักสู ตรโรงเรี ยน
มหิดลวิทยานุสรณ์
พุทธศักราช 2556

การวิเคราะห์
เอกสาร

แผนปฏิบตั ิงาน 4 ปี แบบวิเคราะห์
พ.ศ. 2555-2558
เอกสาร
ของโรงเรี ยนมหิดล
วิทยานุสรณ์

การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content
Analysis)

การสอบถาม
วิธีการเรี ยนรู้

นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนมหิดล
วิทยานุสรณ์

ร้อยละ

การสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็ น
ทางการ

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ แบบสัมภาษณ์
สอนสุ ขศึกษาและ อย่างไม่เป็ น
พลศึกษา
ทางการ

แบบวิเคราะห์
เอกสาร

แบบสอบถาม
วิธีการเรี ยนรู้

การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content
Analysis)

ผลที่ได้รับ
ข้อมูลพื้นฐานเชิง
นโยบายการจัด
การศึกษา ตาม
หลักสู ตร
โรงเรี ยนมหิดล
วิทยานุสรณ์
พุทธศักราช 2556
ข้อมูลพื้นฐานเชิง
นโยบายการจัด
การศึกษาตาม
แผนปฏิบตั ิงาน 4
ปี พ.ศ. 25552558 ของ
โรงเรี ยนมหิดล
วิทยานุสรณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิธีการเรี ยนรู้
(Learning Style)
ของนักเรี ยน

ข้อมูลความ
ต้องการจาเป็ นใน
การสอนโดยใช้
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และ
การส่ งเสริ มการ
พัฒนาพฤติกรรม
สุ ขภาพของ
นักเรี ยน
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ตารางที่ 6 สรุ ปวิธีการดาเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) เป็ นการศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis : A) (ต่อ)
วัตถุประสงค์
กำรวิจยั
5. เพื่อสังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี
และผลการวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดของ
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริ ม
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพของ
นักเรี ยนที่มี
ความสามารถ
พิเศษทาง
วิทยาศาสตร์

วิธีดำเนินกำร
การ
สังเคราะห์
เอกสาร

กลุ่มเป้ ำหมำย

เครื่องมือ

เอกสารแนวคิด
แบบวิเคราะห์
ทฤษฎี และ
เอกสาร
ผลการวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดของ
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพือ่
ส่งเสริ ม
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพของ
นักเรี ยนที่มี
ความสามารถ
พิเศษทาง
วิทยาศาสตร์

กำรวิเครำะห์
ผลทีไ่ ด้ รับ
ข้ อมูล/สถิตทิ ใี่ ช้
การวิเคราะห์
ข้อมูลแนวคิด
เนื้อหา (Content ทฤษฎี และ
Analysis)
ผลการวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการ
สอนตาม
แนวคิดของ
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพือ่
ส่งเสริ ม
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพของ
นักเรี ยนที่มี
ความสามารถ
พิเศษทาง
วิทยาศาสตร์
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ขั้น ตอนที่ 2 กำรพัฒนำ (Development : D1) เป็ นกำรออกแบบและพัฒ นำ (Design and
Development : D, D)
ผูว้ ิจยั ได้น าข้อมู ล ที่ ไ ด้จากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาร่ า งรู ปแบบการเรี ย นการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่
มีค วามสามารถพิเศษทางวิท ยาศาสตร์ เครื่ องมื อประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและ
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนาไปตรวจสอบคุ ณภาพ เพื่อ หาคุ ณภาพ แล้วนาไป
ศึกษานาร่ อง (Pilot Study) ทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่ มตัวอย่าง เพื่อ
ตรวจสอบความเป็ นไปได้ ก่อนนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
เครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ เครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
3. เพื่ อตรวจสอบความเป็ นไปได้ของรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของ
กระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิ เศษทางวิท ยาศาสตร์ เครื่ องมื อ ประกอบการใช้รูป แบบการเรี ย นการสอนและ
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีดำเนินกำร
1. พัฒนาร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
โดยนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการสังเคราะห์ร่างรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
ของกระบวนการแก้ปัญหาอย่า งสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
2. พัฒ นาเครื่ อ งมื อ ประกอบการใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของ
กระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการสร้างเครื่ องมือ
ประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและ
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แผนการจัด การเรี ย นรู้ และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ได้แ ก่ แบบประเมิ น
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ แบบประเมิ นนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ แบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ และแบบ
บันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing)
3. ตรวจสอบคุ ณภาพของรู ปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ เครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
4. ตรวจสอบความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ เครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยการศึกษานาร่ อง (Pilot Study) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่ งมีลกั ษณะไม่
แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมื อที่ใ ช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ มีดงั นี้
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
2. เครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและแผนการจัดการเรี ยนรู้ และ
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ แบบสังเกตพฤติ กรรมความสามารถในการแก้ปั ญหาอย่า งสร้ างสรรค์ แบบประเมิ น
พฤติกรรมสุ ขภาพ แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing) และแบบประเมินนวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพ
กำรสร้ ำงเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย ดาเนินการดังนี้
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
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1.1 ร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เพื่อส่ ง เสริ ม นวัตกรรมด้านสุ ข ภาพของนัก เรี ยนที่มีความสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตร์ โดยนา
ข้อมูลที่ ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการสังเคราะห์ร่างรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
1.2 นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้ างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมเชิงทฤษฎีแล้วนาไป
ปรับปรุ งแก้ไข
1.3 นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่ปรับปรุ ง
แก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน แบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา จานวน 2 คน ด้านการสอนการแก้ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ จานวน 2 คน และด้านการวัดและประเมินผล จานวน 1 คน เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกั ษณะ
เป็ นมาตรส่ วนประเมิ นค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมิ น ความสอดคล้องในการกาหนด
องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการประเมินความสอดคล้องของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วนามาแปลความหมายตาม
เกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญและการแปลความหมายเช่ นเดียวกับการประเมิน
ความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร
1.4 นาข้อมูลที่รวบรวมจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสอดคล้อ งในการก าหนดองค์ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของ
กระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ ( X = 4.60, S.D. = 0.89
- X = 4.80, S.D. = 0.45) (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ค)
1.5 นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการ
ตรวจสอบความสอดคล้องเชิ งโครงสร้างโดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญ และปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปตรวจสอบ
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ความเป็ นไปได้รูปแบบการเรี ยนสอน โดยการศึกษานาร่ อง (Pilot Study) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ซึ่ งมีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ผวู้ ิจยั
สร้ างขึ้ นและทาการประเมิ นโดยใช้เครื่ องมือประกอบรู ปแบบการเรี ยนการสอน ได้แก่ ประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพด้วยแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ และประเมิน
พฤติกรรมสุ ขภาพด้วยแบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ
1.6 นาข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบความเป็ นไปได้ไปปรับปรุ งแก้ไขและจัดทารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรม
ด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้จริ งกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
จากขั้นตอนการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพที่ 5
ร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการสังเคราะห์ร่างรู ปแบบการเรี ยนการสอน
นารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมเชิงทฤษฎี แล้วนาไปปรับปรุ งแก้ไข
นารู ปแบบการเรี ยนการสอนเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้าง แล้วนาไปปรับปรุ งแก้ไข
นารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปศึกษานาร่ องทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน แล้วนาไปปรับปรุ งแก้ไข
จัดทารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
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2. เครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์
2.1 คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
2.1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา และวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเป็ น
แนวทางในการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
2.2.2 สร้างคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ประกอบด้วยสาระสาคัญ
5 ประการ คือ ความเป็ นมาและความสาคัญของรู ปแบบการเรี ยนการสอน แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน
ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ตัวอย่าง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน และตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผล
ดังตัวอย่างของคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ในภาคผนวก จ
2.2.3 นาคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม
2.2.4 นาคู่ มื อการใช้รูป แบบการเรี ย นการสอน ไปปรั บปรุ ง แก้ไ ขตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ก่อนนาไปทดลองใช้
2.2.5 สรุ ปผลและจัดทาคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
จากขั้น ตอนการพัฒ นาคู่ มื อ การใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอน สามารถสรุ ป ได้ดัง
แผนภาพที่ 6
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ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
สร้างคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
นาคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม
นาคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ไปปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ก่อนนาไปทดลองใช้
สรุ ปผลและจัดทาคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน เพื่อนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
2.2 แผนการจัดการเรี ยนรู้
2.2.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา และวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเป็ น
แนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.2.2 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา พ30102 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสู ตรโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ พุทธศักราช
2556 โดยให้ครอบคลุมสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทั้ง 5 สาระการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย 5
หน่วย คือ หน่วยที่ 1 การดูแลระบบต่างๆ ของร่ างกาย หน่วยที่ 2 พฤติกรรมทางเพศกับการดาเนิ น
ชี วิต หน่วยที่ 3 กีฬาบาสเกตบอล หน่วยที่ 4 สมรรถภาพทางกาย และหน่วยที่ 5 ภัยจากสารเสพติด
จานวน 5 แผน ดังนี้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 คาบที่ 1-2 เรื่ อง การดูแลระบบต่างๆ ของ
ร่ างกาย
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 คาบที่ 3-4 เรื่ อง สมรรถภาพทางกาย
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 คาบที่ 5-6 เรื่ อง พฤติกรรมทางเพศและการ
ดาเนินชีวติ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 คาบที่ 7-8 เรื่ อง กีฬาบาสเกตบอล
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 คาบที่ 9-10 เรื่ อง ภัยจากสารเสพติด
ดังตัวอย่างของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 คาบที่ 9-10 เรื่ อง ภัยจากสาร
เสพติด ในภาคผนวก จ
2.2.3 น าแผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนาไปปรับปรุ งแก้ไข
2.2.4 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง
(Construct Validity) โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตรส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินความ
สอดคล้องของแผนการจัด การเรี ยนรู้ การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ในการประเมินความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วนามาแปลความหมายตาม
เกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญและการแปลความหมายเช่ นเดียวกับการประเมิน
ความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร
2.2.5 นาข้อมูลที่รวบรวมจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็ นของผู้เชี่ ยวชาญ ได้
ค่ า เฉลี่ ย คะแนนความสอดคล้ อ งของประเด็ น การประเมิ น ในแผนการจัด การเรี ยนรู้ ได้แ ก่
วัตถุประสงค์รายวิชา สาระสาคัญ สาระการเรี ยนรู้ สมรรถนะที่สาคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ชิ้นงาน/ภาระงาน กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อการเรี ยนการสอน แหล่งการ
เรี ยนรู ้เพิ่มเติม และการวัดและประเมินผล อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.00, S.D. = 1.00 ั นาขึ้นมีความสอดคล้องกับ
X = 5.00, S.D. = 0.00) ซึ่ งแสดงว่า แผนการจัดการเรี ย นรู ้ ที่พ ฒ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั สามารถนาไปทดลองใช้ได้ (รายละเอียดในภาคผนวก ค)
2.2.6 นาแผนการจัดการเรี ย นรู้ ไปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามค าแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนาไปทดลองใช้
2.2.7 สรุ ปผลและจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้
จริ งกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
จากขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพที่ 7
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ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชา พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
โดยให้ครอบคลุมสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาทั้ง 5 สาระการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 5 หน่วย
นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนาไปปรับปรุ งแก้ไข
นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้าง
นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ไปปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนาไปทดลองใช้
สรุ ปผลและจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.3. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
แบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing) และแบบประเมิน
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
2.3.1 แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
วิธีดำเนินกำร
2.3.1.1 ศึกษาตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
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2.3.1.2 ก าหนดนิ ย าม ประเด็ น และโครงสร้ า งของพฤติ ก รรมที่ บ่ ง ชี้
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ซึ่ งได้ผลคือ ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ หมายถึ ง
ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถของผูเ้ รี ยนในการปฏิบตั ิตามกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1) การค้นหาความจริ ง (Fact Finding) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่
แสดงถึงความสามารถในการตั้งคาถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็ นมูลเหตุของปั ญหาที่เกิ ดขึ้นให้ได้
ปริ มาณมากที่สุด
2) การค้นหาปั ญหา (Problem Finding) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่
แสดงถึ งความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่เกิ ดขึ้น จัดลาดับความสาคัญ จาแนกปั ญหา
ใหญ่ ปั ญหาย่อย เลือกปั ญหาที่สาคัญที่สุดที่ตอ้ งแก้ไขพร้อมระบุเหตุผล
3) การค้นหาแนวคิด (Idea Finding) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่
แสดงถึงความสามารถในการนาเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่และ
เป็ นไปได้ให้มากที่สุด อย่างอิสระ โดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมหรื อถูกผิด
4) การค้นหาคาตอบ (Solution Finding) หมายถึง ระดับพฤติกรรม
ที่แสดงถึ งความสามารถในการบอกข้อดี และข้อเสี ยของวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีการ และเลื อก
วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดพร้อมระบุเหตุผลในการเลือก
5) การค้นหาการยอมรับ (Acceptance Finding) หมายถึง ระดับ
พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการแสดงรายละเอียดและขั้นตอนในการแก้ปัญหา พร้อมระบุ
ผลที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับ
2.3.1.3 สร้างตารางกาหนดเนื้ อหาข้อสอบ (Table of Test Specification) ให้
ครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชา พ30102 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ประกอบด้วย 5 หน่วย คือ หน่วยที่ 1
การดูแลระบบต่างๆ ของร่ างกาย หน่วยที่ 2 พฤติกรรมทางเพศกับการดาเนิ นชี วิต หน่ วยที่ 3 กีฬา
หน่ วยที่ 4 สมรรถภาพทางกาย และหน่ ว ยที่ 5 ภัย จากสารเสพติ ด เพื่ อ สร้ า งข้อ ค าถามวัด
ความสามารถในการแก้ปั ญหาอย่า งสร้ า งสรรค์ โดยให้ครอบคลุ มกระบวนการแก้ปั ญหาอย่า ง
สร้างสรรค์
นาตารางดังกล่ าวเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
เนื้ อหา (Content Validity) แล้วนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขตารางกาหนดเนื้อหาให้มีความ
เหมาะสมต่อไป
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2.3.1.4 สร้างแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มี
ลัก ษณะเป็ นแบบเขี ย นตอบ จ านวน 6 ข้อ จ านวน 5 ฉบับ ตามเนื้ อ หาของหน่ ว ยการเรี ย นรู้
ประกอบด้วย 5 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 การดูแลระบบต่างๆ ของร่ างกาย หน่วยที่ 2 พฤติกรรมทางเพศ
กับการดาเนินชีวติ หน่วยที่ 3 กีฬาบาสเกตบอล หน่วยที่ 4 สมรรถภาพทางกาย และหน่วยที่ 5 ภัยจาก
สารเสพติ ด โดยใช้ข อ้ ค าถามเกี่ ย วกับ สถานการณ์ ก ระตุ ้นให้ผูเ้ รี ย นแสดงความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ออกมาเป็ นภาษา
ผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็ น
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) 5 ระดับ โดยประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การค้นหาความจริ ง ด้านที่ 2 การค้นหาปั ญหา ด้านที่ 3
การค้นหาแนวคิด ด้านที่ 4 การค้นหาคาตอบ และด้านที่ 5 การค้นหาการยอมรับ รายละเอียดดังใน
ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ด้ำน
กำรค้ นหำ
ควำมจริง

กำรค้ นหำ
ปัญหำ

ระดับคะแนน

ข้ อคำถำม
1
1. นักเรี ยนคิดว่า ตั้งคาถามที่
มีประเด็นอะไรที่ เกี่ยวข้องกับ
เป็ นสาเหตุของ สถานการณ์
ปัญหาจาก
ได้ 1-4 ข้อ
สถานการณ์ โดย
ตั้งเป็ นคาถามให้
ได้มากที่สุด
2. นักเรี ยนคิด จัดลาดับ
ว่า ปัญหาที่มา ความสาคัญ
จากการตั้ง
ของปัญหา
คาถามที่ได้จาก แต่ไม่เรี ยง
ข้อที่ 1 มีลาดับ จากปัญหา
ความสาคัญ
ใหญ่ไปหา
เป็ นอย่างไร
ปัญหาย่อย
โดยจัดลาดับ
เรี ยงจากปัญหา
ใหญ่ไปหา
ปัญหาย่อย

รวม

2
ตั้งคาถามที่
เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์
ได้ 5-8 ข้อ

3
ตั้งคาถามที่
เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์
ได้ 9-12 ข้อ

4
ตั้งคาถามที่
เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์
ได้ 13-16 ข้อ

5
ตั้งคาถามที่
เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์
ได้มากกว่า
16 ข้อ

จัดลาดับ
ความสาคัญ
ของปัญหา
โดยเรี ยงจาก
ปัญหาใหญ่
ไปหาปัญหา
ย่อยได้ 2-3
ปัญหา

จัดลาดับ
ความสาคัญ
ของปัญหา
โดยเรี ยงจาก
ปัญหาใหญ่
ไปหาปัญหา
ย่อยได้ 4-5
ปัญหา

จัดลาดับ
ความสาคัญ
ของปัญหา
โดยเรี ยงจาก
ปัญหาใหญ่
ไปหาปัญหา
ย่อยได้ 6-7
ปัญหา

จัดลาดับ
ความสาคั
ญของ
ปัญหา โดย
เรี ยงจาก
ปัญหา
ใหญ่ไปหา
ปัญหาย่อย
ได้มากกว่า
7 ปัญหา

5

10
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ตารางที่ 7 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ)
ด้ำน

กำรค้ นหำ
แนวคิด

กำรค้ นหำ
คำตอบ

ระดับคะแนน

ข้ อคำถำม

รวม

1

2

3

4

5

3. นักเรี ยนคิด
ว่า ปัญหาที่
สาคัญที่สุดที่
ควรดาเนินการ
แก้ไขเป็ น
อันดับแรก คือ
(บอกเหตุผลใน
การเลือก)

เลือกปัญหาที่
ต้องแก้ไขได้
แต่ไม่เป็ น
ปัญหาที่
สาคัญที่สุด
และไม่ระบุ
เหตุผลใน
การเลือก

เลือกปัญหาที่
ต้องแก้ไขได้
และเป็ น
ปัญหาที่
สาคัญที่สุด
แต่ไม่ระบุ
เหตุผลใน
การเลือก

เลือกปัญหาที่
ต้องแก้ไขได้
พร้อมมี
เหตุผลใน
การเลือก แต่
ไม่เป็ น
ปัญหาที่
สาคัญที่สุด

เลือกปัญหาที่
ต้องแก้ไขได้
และเป็ น
ปัญหาที่
สาคัญที่สุด
พร้อมมี
เหตุผลใน
การเลือก

4.1 จากปัญหา
ที่สาคัญที่สุด
นักเรี ยนคิดว่า
จะมีวธิ ีการ
แก้ปัญหาเป็ น
อย่างไร โดย
ตอบให้ได้มาก
ที่สุด
4.2 นักเรี ยนคิด
ว่า วิธีการ
แก้ปัญหาที่ได้
จากข้อที่ 4 แต่
ละวิธีมีขอ้ ดีข้อเสี ย เป็ น
อย่างไร
5. นักเรี ยนคิด
ว่า วิธีการ
แก้ปัญหาที่
เหมาะสมที่สุด
คือ (บอก
เหตุผลในการ
เลือก)

ระบุวธิ ีการ
แก้ปัญหาไม่
ซ้ ากับคนอื่น
ในห้อง ได้
1-2 วิธี

ระบุวธิ ีการ
แก้ปัญหาไม่
ซ้ ากับคนอื่น
ในห้อง ได้
3-4 วิธี

ระบุวธิ ีการ
แก้ปัญหาไม่
ซ้ ากับคนอื่น
ในห้อง ได้
5-6 วิธี

ระบุวธิ ีการ
แก้ปัญหาไม่
ซ้ ากับคนอื่น
ในห้อง ได้
7-8 วิธี

เลือกปัญหา
ที่ตอ้ งแก้ไข
ได้ และเป็ น
ปัญหาที่
สาคัญที่สุด
พร้อมมี
เหตุผลใน
การเลือกได้
อย่างชัดเจน
ระบุวธิ ีการ
แก้ปัญหา
ไม่ซ้ ากับ
คนอื่นใน
ห้อง ได้
มากกว่า 8
วิธี

ระบุขอ้ ดีข้อเสี ยของ
วิธีการ
แก้ปัญหา ได้
1-2 วิธี

ระบุขอ้ ดีข้อเสี ยของ
วิธีการ
แก้ปัญหา ได้
3-4 วิธี

ระบุขอ้ ดีข้อเสี ยของ
วิธีการ
แก้ปัญหา ได้
5-6 วิธี

ระบุขอ้ ดีข้อเสี ยของ
วิธีการ
แก้ปัญหา ได้
7-8 วิธี

ระบุขอ้ ดีข้อเสี ยของ
วิธีการ
แก้ปัญหา
ได้มากกว่า
8 วิธี

เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้
แต่ไม่
เหมาะสมกับ
ปัญหา และ
ไม่ระบุ
เหตุผลใน
การเลือก

เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับ
ปัญหา แต่ไม่
ระบุเหตุผล
ในการเลือก

เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้
พร้อมระบุ
เหตุผลใน
การเลือกแต่
วิธีการ
แก้ปัญหาไม่
เหมาะสมกับ
ปัญหา

เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับ
ปัญหา
พร้อมระบุ
เหตุผลใน
การเลือก

เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้
เหมาะสม
กับปัญหา
พร้อมระบุ
เหตุผลใน
การเลือก
อย่างชัดเจน

5

10
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ตารางที่ 7 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ)
ด้ำน

ระดับคะแนน

ข้ อคำถำม

กำรค้ นหำ 6. นักเรี ยนจะ
ออกแบบ
กำร
ยอมรับ วิธีการแก้
ปั ญหาตามที่
นักเรี ยนเลือกที่
ได้จากข้อที่ 5
อย่างไร โดย
แสดง
รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา
พร้อมระบุผลที่
เกิดขึ้นในแต่ละ
ขั้นตอน

รวม

1

2

3

4

5

ระบุข้นั ตอน
การแก้ปัญหา
แต่ไม่ระบุผล
ที่เกิดขึ้นใน
แต่ละขั้นตอน
และไม่แสดง
รายละเอียด
ของแต่ละ
ขั้นตอน

ระบุข้นั ตอน
การแก้ปัญหา
พร้อมระบุผล
ที่เกิดขึ้นบาง
ขั้นตอน แต่
ไม่แสดง
รายละเอียด
ของแต่ละ
ขั้นตอน

ระบุข้นั ตอน
การ
แก้ปัญหา
พร้อมระบุ
ผลที่เกิดขึ้น
ทุกขั้นตอน
แต่ไม่แสดง
รายละเอียด
ของแต่ละ
ขั้นตอน

ระบุข้นั ตอน
การแก้ปัญหา
พร้อมระบุผล
ที่เกิดขึ้นทุก
ขั้นตอน และ
แสดง
รายละเอียด
ของขั้นตอน
บางขั้นตอน

ระบุ
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา
พร้อมระบุ
ผลที่เกิดขึ้น
ทุกขั้นตอน
และแสดง
รายละเอียด
ของ
ขั้นตอนทุก
ขั้นตอน

5

35

คะแนนรวม

การแปลความหมายของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ กาหนด
เกณฑ์ดงั ตารางที่ 8
ตารางที่ 8 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ ำงสรรค์
(คะแนนเต็ม 35)
29-35
22-28
15-21
8-14
1-7

ควำมหมำย
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับดีมาก
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับดี
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับปานกลาง
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับพอใช้
มี ค วามสามารถในการแก้ปัญหาอย่า งสร้ างสรรค์ ในระดับควร
ปรับปรุ ง
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2.3.1.5 นาแบบประเมิน ความสามารถในการแก้ปั ญหาอย่า งสร้ างสรรค์ที่
สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม แล้วนาไป
ปรั บปรุ งแก้ไขเพื่อทดสอบคุ ณภาพ โดยพิจารณาจากความถูกต้องของภาษา ความสอดคล้องกับ
สาระการเรี ยนรู้ วัตถุ ประสงค์รายวิชา โดยเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกั ษณะ
เป็ นมาตรส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมิน ความสอดคล้องของแบบประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ผลการประเมินพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วนามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญและ
การแปลความหมายเช่นเดียวกับการประเมินความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร
2.3.1.6 นาข้อมูลที่รวบรวมจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ได้
ค่ า เฉลี่ ย คะแนนความสอดคล้ อ งของประเด็ น การประเมิ น และข้อ ค าถามในแบบประเมิ น
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทั้ง 5 ฉบับ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็นการ
ประเมินและข้อคาถาม ( X = 4.60, S.D. = 0.89 - X = 5.00, S.D. = 0.00) ซึ่ งแสดงว่า แบบประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่พฒั นาขึ้น มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั สามารถนาไปทดลองใช้ได้ (รายละเอียดในภาคผนวก ค)
2.3.1.7 นาแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไป
ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนาไปทดลองใช้
2.3.1.8 นาแบบประเมินความสามารถในการแก้ปั ญหาอย่า งสร้ างสรรค์ที่
พัฒนาขึ้นไปศึกษานาร่ องทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 24
คน เพื่อนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป
2.3.1.9 น าข้อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) แบบ
สัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) มีค่าความเชื่ อมัน่ อยู่ระหว่าง 0.75-0.76 แล้วจัดทา
แบบประเมิ นความสามารถในการแก้ปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป
จากขั้นตอนการพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการแก้ปั ญหาอย่างสร้ า งสรรค์
สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพที่ 8
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ศึกษาตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

วิเคราะห์สาระสาคัญ เนื้อหา วัตถุประสงค์รายวิชา
และกาหนดโครงสร้างของแบบประเมิน
สร้างแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ซึ่งเป็ นแบบเขียนตอบ
นาแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนาไปปรับปรุ งแก้ไข

นาแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้าง
นาแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ไปปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนาไปทดลองใช้
นาแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปศึกษานาร่ องทดลองใช้
กับนักเรี ยนที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่

จัดทาแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป

แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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2.3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
วิธีดำเนินกำร
2.3.2.1 ศึ ก ษาต าราและเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสร้ า งแบบสั ง เกตและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2.3.2.2 กาหนดนิ ยาม ประเด็นและโครงสร้างของพฤติกรรมที่บ่งชี้ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์จากการศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา
อย่า งสร้ า งสรรค์ ซึ่ งได้ผ ลคื อ ความสามารถในการแก้ปั ญหาอย่า งสร้ า งสรรค์ หมายถึ ง ระดับ
พฤติกรรมที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถของผูเ้ รี ยนในการปฏิบตั ิตามกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1) การค้นหาความจริ ง (Fact Finding) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถในการตั้งคาถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็ นมูลเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ปริ มาณมาก
ที่สุด
2) การค้นหาปั ญหา (Problem Finding) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดง
ถึ งความสามารถในการวิเคราะห์ สาเหตุปัญหาที่เกิ ดขึ้น จัดลาดับความสาคัญ จาแนกปั ญหาใหญ่
ปั ญหาย่อย เลือกปั ญหาที่สาคัญที่สุดที่ตอ้ งแก้ไขพร้อมระบุเหตุผล
3) การค้นหาแนวคิด (Idea Finding) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถในการนาเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่และเป็ นไปได้
ให้มากที่สุด อย่างอิสระ โดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมหรื อถูกผิด
4) การค้นหาคาตอบ (Solution Finding) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดง
ถึ งความสามารถในการบอกข้อดี และข้อเสี ย ของวิธี การแก้ปัญหาแต่ละวิธี การ และเลื อกวิธี การ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดพร้อมระบุเหตุผลในการเลือก
5) การค้นหาการยอมรับ (Acceptance Finding) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่
แสดงถึงความสามารถในการแสดงรายละเอียดและขั้นตอนในการแก้ปัญหา พร้อมระบุผลที่เกิดขึ้น
ในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับ
2.3.2.3 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยผูส้ ังเกตทาการสัง เกตทั้งการพูดและการ
กระทาที่แสดงความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยนขณะที่ปฏิบตั ิกิจกรรม ซึ่ ง
มีระดับการประเมินดังนี้
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3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ตามที่ตอ้ งการเป็ นประจา
หมายถึง นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการบ่อยครั้ง
หมายถึง นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการบางครั้ง
หมายถึง นักเรี ยนไม่แสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการ

การแปลความหมายของคะแนนการสั ง เกตพฤติ ก รรมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กาหนดเกณฑ์ดงั ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 เกณฑ์ ก ารแปลความหมายของคะแนนการสั ง เกตพฤติ ก รรมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ ำงสรรค์
13-15
10-12
7-9
4-6
0-3

ควำมหมำย
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับดีมาก
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับดี
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับปานกลาง
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับพอใช้
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับควร
ปรับปรุ ง

2.3.2.4 นาแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่
สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม แล้วนาไป
ปรับปรุ งแก้ไขเพื่อตรวจสอบหาคุณภาพ โดยเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกั ษณะ
เป็ นมาตรส่ วนประเมิ นค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมิน ความสอดคล้องของแบบสังเกต
พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการประเมินความ
สอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผลการประเมิน
พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตาม
ความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้วนามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและการแปลความหมายเช่ นเดี ยวกับการประเมิ นความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์
เอกสาร
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2.3.2.5 นาข้อมูลที่รวบรวมจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ย
คะแนนความสอดคล้องของประเด็นการประเมินในแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.40, S.D. = 0.89 - X = 5.00, S.D. =
0.45) ซึ่ งแสดงว่า แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่พฒั นาขึ้น
มี ค วามสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จ ัย สามารถน าไปทดลองใช้ไ ด้ (รายละเอี ย ดใน
ภาคผนวก ค)
2.3.2.6 นาแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไป
ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนาไปทดลองใช้
2.3.2.7 นาแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่
พัฒนาขึ้นไปศึกษานาร่ องทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 24
คน และผูส้ อน โดยเป็ นการสังเกตพฤติกรรมโดยผูป้ ระเมิน 5 คน คือ ตนเอง สมาชิ กกลุ่ม (3 คน)
และผูส้ อน เพื่อนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป
2.3.2.8 นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) แบบสัมประสิ ท ธิ์
อัลฟาของ ครอนบาค (Cronbach) มีค่าความเชื่ อมัน่ อยู่ระหว่าง 0.79-0.93 แล้วจัดทาแบบสังเกต
พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษาต่อไป
จากขั้น ตอนการพัฒ นาแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมความสามารถในการแก้ปั ญ หาอย่า ง
สร้างสรรค์ สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพที่ 9
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ศึกษาตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสังเกต
เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

นิยาม กาหนดประเด็น โครงสร้างของพฤติกรรมที่บ่งชี้

สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
นาแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนาไปปรับปรุ งแก้ไข
นาแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้าง

นาแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ไปปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนาไปทดลองใช้
นาแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ไปศึกษานาร่ องทดลองใช้กบั
นักเรี ยนที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเชื่อมัน่

จัดทาแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป

แผนภาพที่ 9 ขั้น ตอนการพัฒ นาแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมความสามารถในการแก้ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์
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2.3.3 แบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ
วิธีดำเนินกำร
2.3.3.1 ศึกษาตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ
2.3.3.2 สร้างตารางกาหนดพฤติกรรมบ่งชี้ ให้ครอบคลุมเนื้ อหาในรายวิชา พ30102
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2 ประกอบด้วย 5 หน่ วย คือ หน่ วยที่ 1 การดูแลระบบต่างๆ ของร่ างกาย
หน่วยที่ 2 พฤติกรรมทางเพศกับการดาเนินชีวิต หน่วยที่ 3 กีฬาบาสเกตบอล หน่วยที่ 4 สมรรถภาพ
ทางกาย และหน่วยที่ 5 ภัยจากสารเสพติด รายละเอียดดังในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 กาหนดพฤติกรรมบ่งชี้
หน่ วยกำรเรียนรู้ /
วัตถุประสงค์ รำยวิชำ
หน่ วยที่ 1 กำรดูแลระบบ
ต่ ำงๆ ของร่ ำงกำย
ข้อที่ 1 อธิบาย
กระบวนการสร้างเสริ ม
และดารงประสิทธิภาพ
การทางานของระบบ
ประสาท สื บพันธุ์
ย่อยอาหาร ต่อมไร้ท่อ
และขจัดของเสี ย

หน่ วยที่ 2 สมรรถภำพ
ทำงกำย
ข้อที่ 5 วางแผนและ
ปฏิบตั ิตามแผน การ
พัฒนาสมรรถภาพกาย
และสมรรถภาพกลไก

พฤติกรรม
ความรู ้





การ
เจตคติ
ปฏิบตั ิ









นำ้ หนัก

20
(20)

20
(20)

พฤติกรรมบ่ งชี้

จำนวน
ข้ อ
20

1. แสดงออกถึงความเข้าใจ
ในการดูแลระบบต่างๆ ของ
ร่ างกายให้สามารถทางานได้
อย่างปกติ ได้แก่
1) ระบบประสาท
2) ระบบสื บพันธุ์
3) ระบบย่อยอาหาร
4) ระบบต่อมไร้ท่อ
5) ระบบขจัดของเสี ย
1. สามารถวางแผนการ
พัฒนาสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ
2. สามารถปฏิบตั ิตาม
แผนการพัฒนาสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพ

(6)
(3)
(5)
(3)
(3)
20
(8)

(12)
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ตารางที่ 10 กาหนดพฤติกรรมบ่งชี้ (ต่อ)
หน่ วยกำรเรียนรู้ /
วัตถุประสงค์ รำยวิชำ
หน่ วยที่ 3 พฤติกรรมทำง
เพศและกำรดำเนินชีวติ
ข้อที่ 2 วิเคราะห์อิทธิพล
ของสังคม และ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศและ
การดาเนินชีวติ

หน่ วยที่ 4 กีฬำ
บำสเกตบอล
ข้อที่ 7 ใช้ความสามารถ
ของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของทีม คานึงถึงผลที่เกิด
ต่อผูอ้ ื่นและสังคม

ข้อที่ 8 เล่นกีฬาไทย กีฬา
สากลประเภทบุคคล/คู่
กีฬาประเภททีมได้อย่าง
น้อย 1 ชนิด
(บาสเกตบอล)

พฤติกรรม
ความรู ้



การ
เจตคติ
ปฏิบตั ิ





นำ้ หนัก

20
(20)







20
(5)







(5)

พฤติกรรมบ่ งชี้

1. แสดงออกถึงความเข้าใจ
ในอิทธิพลของสังคม และ
วัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรม
ทางเพศ
2. แสดงออกถึงความเข้าใจ
ในอิทธิพลของสังคม และ
วัฒนธรรมที่มีต่อการดาเนิน
ชีวติ ที่มีสุขภาพดี

1. สามารถเข้าร่ วมการเล่น
และการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอลจนทีมประสบ
ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
โดยคานึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่น
และสังคม
1. สามารถเล่นกีฬา
บาสเกตบอล โดยนาหลักการ
ของทักษะต่างๆ มาใช้ได้
อย่างถูกต้อง

จำนวน
ข้ อ
20
(12)

(8)

20
(5)

(5)
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ตารางที่ 10 กาหนดพฤติกรรมบ่งชี้ (ต่อ)
หน่ วยกำรเรียนรู้ /
วัตถุประสงค์ รำยวิชำ

พฤติกรรม
ความรู ้

ข้อที่ 12 อธิบายและ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ
กติกา กลวิธีต่างๆ ใน
ระหว่างการเล่น การ
แข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่นและ
นาไปสรุ ปเป็ นแนว
ปฏิบตั ิและใช้ใน
ชีวติ ประจาวันอย่าง
ต่อเนื่อง



ข้อที่ 13 แสดงออกถึงการ
มีมารยาทในการดู การ
เล่นและการแข่งขันกีฬา
ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา
และนาไปใช้ปฏิบตั ิทุก
โอกาส จนเป็ น
บุคลิกภาพที่ดี



การ
เจตคติ
ปฏิบตั ิ







นำ้ หนัก

พฤติกรรมบ่ งชี้

(5)

1. สามารถปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
สิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆ
ในระหว่างการเล่นและการ
แข่งขันกีฬาบาสเกตบอลกับ
ผูอ้ ื่น
2. สามารถสรุ ปเกี่ยวกับสิ ทธิ
กฎ กติกา กลวิธีต่างๆ ใน
ระหว่างการเล่นและการ
แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ไป
เป็ นแนวปฏิบตั ิใน
ชีวติ ประจาวันอย่างต่อเนื่อง
1. แสดงออกถึงการมีมารยาท
ในการดู การเล่นและการ
แข่งขันบาสเกตบอล ด้วย
ความมีน้ าใจนักกีฬา
2. สามารถนาแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับมารยาทในการดู การ
เล่นและการแข่งขัน
บาสเกตบอล ไปปฏิบตั ิในทุก
โอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี

(5)

จำนวน
ข้ อ
(3)

(2)

(3)

(2)
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ตารางที่ 10 กาหนดพฤติกรรมบ่งชี้ (ต่อ)
หน่ วยกำรเรียนรู้ /
วัตถุประสงค์ รำยวิชำ

พฤติกรรม
ความรู ้

หน่ ว ยที่ 5 ภั ย จำกสำร
เสพติด
ข้อที่ 4 วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดจากการ
ครอบครอง การใช้และ
การจาหน่ายสารเสพติด



รวม

การ
เจตคติ
ปฏิบตั ิ





นำ้ หนัก

20
(20)

100

พฤติกรรมบ่ งชี้

1. แสดงออกถึงความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจาก
การครอบครองสารเสพติด
2. แสดงออกถึงความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้สารเสพติด
3. แสดงออกถึงความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจาก
การจาหน่ายสารเสพติด

จำนวน
ข้ อ
20
(3)

(15)

(2)

100

นาตารางดังกล่าวเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) แล้วนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขตารางกาหนดเนื้ อหาให้มีความ
เหมาะสมต่อไป
2.3.3.3 สร้างแบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) จานวน 5 ฉบับ ตามเนื้อหาของหน่วยการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย 5 หน่วย คือ หน่ วยที่ 1
การดูแลระบบต่างๆ ของร่ างกาย หน่วยที่ 2 พฤติกรรมทางเพศกับการดาเนิ นชี วิต หน่ วยที่ 3 กีฬา
บาสเกตบอล หน่วยที่ 4 สมรรถภาพทางกาย และหน่วยที่ 5 ภัยจากสารเสพติด โดยผูป้ ระเมินทาการ
ประเมินการปฏิบตั ิของตนเอง ซึ่ งมีระดับการประเมินดังนี้
คาถามเชิงบวก
3 คะแนน หมายถึง นักเรี ยนปฏิบตั ิพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการเป็ นประจา
2 คะแนน หมายถึง นักเรี ยนปฏิบตั ิพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการบ่อยครั้ง
1 คะแนน หมายถึง นักเรี ยนปฏิบตั ิพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการบางครั้ง
0 คะแนน หมายถึง นักเรี ยนไม่เคยปฏิบตั ิพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการ
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คาถามเชิงลบ
0 คะแนน หมายถึง นักเรี ยนปฏิบตั ิพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการเป็ นประจา
1 คะแนน หมายถึง นักเรี ยนปฏิบตั ิพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการบ่อยครั้ง
2 คะแนน หมายถึง นักเรี ยนปฏิบตั ิพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการบางครั้ง
3 คะแนน หมายถึง นักเรี ยนไม่เคยปฏิบตั ิพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการ
การแปลความหมายของคะแนนการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ โดยเทียบกับ
เกณฑ์การวัดและการประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ตามหลักสู ตรโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ พ.ศ.2556
กาหนดเกณฑ์ดงั ตารางที่ 11
ตารางที่ 11 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ
ช่วงคะแนน
ตามเกณฑ์หลักสู ตร
โรงเรี ยนมหิดล
วิทยานุสรณ์ พ.ศ.2556
80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

ร้อยละ
(%)

คะแนน
พฤติกรรม
สุ ขภาพ

ความหมาย

80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

47.50-60.00
44.50-47.49
41.50-44.49
38.50-41.49
35.50-38.49
32.50-35.49
29.50-32.49
0-29.49

มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับดี
มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี
มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับพอใช้
มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับต่า
มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับค่อนข้างต่า
มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับต่ามาก

2.3.3.4 นาแบบประเมิ น พฤติ ก รรมสุ ขภาพที่ ส ร้ า งขึ้ นเสนอต่ ออาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม แล้วนาไปปรับปรุ งแก้ไขเพื่อทดสอบคุณภาพ
โดยพิจารณาจากความถู ก ต้องของภาษา ความสอดคล้องกับ สาระการเรี ยนรู้ และวัตถุ ประสงค์
รายวิช า โดยเสนอต่ อ ผู้เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน เพื่ อ ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา (Content
Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตรส่ วนประเมินค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินความสอดคล้องของประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการประเมินความสอดคล้องของประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
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( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วนามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญและการ
แปลความหมายเช่นเดียวกับการประเมินความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร
2.3.3.5 นาข้อมูลที่รวบรวมจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ย
คะแนนความสอดคล้องของข้อคาถามในแบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ ทั้ง 5 ฉบับ อยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด ( X = 4.40, S.D. = 0.89 - X = 4.80, S.D. = 0.45) ซึ่ งแสดงว่า แบบประเมิน
พฤติกรรมสุ ขภาพที่พฒั นาขึ้น มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั สามารถนาไปทดลอง
ใช้ได้ (รายละเอียดในภาคผนวก ค)
2.3.3.6 นาแบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพไปปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนาไปทดลองใช้
2.3.3.7 นาแบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพที่พฒั นาขึ้นไปศึกษานาร่ องทดลองใช้กบั
นักเรี ยนที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 24 คน เพื่อนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป
2.3.3.8 นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) แบบสัมประสิ ทธิ์
อัลฟาของ ครอนบาค (Cronbach) มีค่าความเชื่อมัน่ อยูร่ ะหว่าง 0.77-0.88 แล้วจัดทาแบบประเมิน
พฤติกรรมสุ ขภาพฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป
จากขั้นตอนการพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพที่ 10
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ศึกษาตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
วิเคราะห์สาระสาคัญ เนื้อหา วัตถุประสงค์รายวิชา
และกาหนดโครงสร้างของแบบประเมิน
สร้างแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
ซึ่งเป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า
นาแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนาไปปรับปรุ งแก้ไข

นาแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้าง

นาแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
ไปปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนาไปทดลองใช้
นาแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพไปศึกษานาร่ องทดลองใช้
กับนักเรี ยนที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่

จัดทาแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป

แผนภาพที่ 10 ขั้นตอนการพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ
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2.3.4 แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing)
วิธีดำเนินกำร
2.3.4.1 ศึกษาตาราและเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับการสร้ างแบบบันทึกการจัดการ
เรี ยนรู้ (Journal Writing) เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้
2.3.4.2 นิยาม กาหนดประเด็น โครงสร้างของพฤติกรรมที่บ่งชี้
2.3.4.3 สร้างแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ โดยให้ผเู้ รี ยนเขียนแสดงความรู้ ความ
เข้าใจ ความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นตามประเด็นที่กาหนดให้ ดังนี้
1) สรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้ในการเรี ยนการสอนแต่ละหน่วย
2) ความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3) อธิบายการนาความรู้ที่ได้เรี ยนไปใช้ในชีวติ ประจาวันหรื อ การเรี ยนรู้วิชา
อื่น
2.3.4.4 น าแบบบัน ทึ ก การจัด การเรี ย นรู้ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม แล้วนาไปปรับปรุ งแก้ไขเพื่อทดสอบคุณภาพ
โดยเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) และ
ความตรงตามโครงสร้ าง (Construct Validity) โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตรส่ วนประเมินค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ประเมินความสอดคล้องของแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการ
ประเมินความสอดคล้องของแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( X )
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
แล้ว น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เ กณฑ์ ก ารพิ จ ารณาของผูเ้ ชี่ ย วชาญและการแปล
ความหมายเช่นเดียวกับการประเมินความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร
2.3.4.5 นาข้อมูลที่รวบรวมจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ย
คะแนนความสอดคล้องของข้อคาถามในแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ทุก
ประเด็นการประเมิน ( X = 4.80, S.D. = 0.45) ซึ่ งแสดงว่า แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ ที่พฒั นาขึ้น
มี ค วามสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จ ัย สามารถน าไปทดลองใช้ไ ด้ (รายละเอี ย ดใน
ภาคผนวก ค)
2.3.4.6 นาแบบบันทึ กการจัดการเรี ย นรู้ ไ ปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามค าแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนาไปทดลองใช้
2.3.4.7 นาแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ ที่พฒั นาขึ้นไปศึกษานาร่ องทดลองใช้กบั
นักเรี ยนที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 24 คน เพื่อตรวจสอบความเป็ นไป
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2.3.4.8 นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปรับปรุ งข้อคาถาม แล้วจัดทาแบบบันทึก
การจัดการเรี ยนรู้ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป
จากขั้นตอนการพัฒนาแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพที่ 11
ศึกษาตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู ้
นิยาม กาหนดประเด็น โครงสร้างของพฤติกรรมที่บ่งชี้
สร้างแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู ้
นาแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนาไปปรับปรุ งแก้ไข
นาแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้าง
นาแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู ้
ไปปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนาไปทดลองใช้
นาแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู ้ไปศึกษานาร่ องทดลองใช้
กับนักเรี ยนที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้
แก้ไขปรับปรุ งข้อคาถามและจัดทาแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู ้ฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป

แผนภาพที่ 11 ขั้นตอนการพัฒนาแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้
2.3.5 แบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
วิธีดำเนินกำร
2.3.5.1 ศึกษาตาราและเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับการประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
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2.3.5.2 กาหนดระดับคุณภาพของนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ ตามแนวคิดการประเมิน
นวัตกรรมของ เนาวนิตย์ สงคราม (2556 : 135-144) ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม มี 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
(1) วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการพัฒนานวัตกรรม
(2) การใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม
(3) การออกแบบพัฒนานวัตกรรม
(4) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
(5) การมีส่วนร่ วมในการพัฒนานวัตกรรม
(6) ความสาเร็ จของการพัฒนานวัตกรรม
2) ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรม มี 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
(1) การแก้ปัญหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์
(2) การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม
(3) การเรี ยนรู้ร่วมกัน
(4) การส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู้
(5) การยอมรับ
(6) การนาไปใช้
3) ด้านความเป็ นนวัตกรรม มี 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความเป็ นนวัตกรรม
2.3.5.3 สร้างแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ โดยผูว้ ิจยั จะกาหนดแนวทางการ
ให้คะแนนแบบ คะแนนรู บริ ค (Rubric Scoring) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมินนวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพ รายละเอียดดังในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 เกณฑ์การประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
ตัวบ่ งชี้

ระดับคุณภำพ

1. ด้ ำนกระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม
1.1 วัตถุประสงค์ ระดับ 3 – วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และมีความ
หรื อเป้ าหมาย
ของการพัฒนา เป็ นไปได้
ระดับ 2 - วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย
นวัตกรรม
สอดคล้องกับสภาพปัญหา

ระดับ 1 - วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายไม่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา

นำ้ หนัก
2

ระดับ
คุณภำพ

ระดับ
คะแนน
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ตารางที่ 12 เกณฑ์การประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้

ระดับคุณภำพ

นำ้ หนัก

1.2 การใช้
แนวคิดหรื อ
ทฤษฎีในการ
พัฒนานวัตกรรม

ระดับ 3 - ใช้แนวคิดหรื อทฤษฎีถูกต้องตาม
หลักวิชา และสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ระดับ 2 - ใช้แนวคิดหรื อทฤษฎีถูกต้องตาม
หลักวิชา แต่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ระดับ 1 - ไม่มีการใช้แนวคิดหรื อทฤษฎี
ระดับ 3 – มีการออกแบบนวัตกรรมเป็ นไป
ตามแนวคิดหรื อทฤษฎีในการพัฒนา
นวัตกรรมที่กาหนดไว้ และอย่างเป็ น
ขั้นตอน
ระดับ 2 – มีการออกแบบนวัตกรรมเป็ นไป
ตามแนวคิดหรื อทฤษฎีในการพัฒนา
นวัตกรรมที่กาหนดไว้ แต่ไม่เป็ นขั้นตอน
ระดับ 1 – ไม่มีการออกแบบนวัตกรรม
หรื อมีการออกแบบนวัตกรรม แต่ไม่
เป็ นไปตามแนวคิดหรื อทฤษฎีในการ
พัฒนานวัตกรรมที่กาหนดไว้
ระดับ 3 – ดาเนินการพัฒนานวัตกรรมอย่าง
เป็ นระบบ มีการทดลองและปรับปรุ ง
จนกระทัง่ มีประสิ ทธิภาพในเกณฑ์น่า
พอใจ
ระดับ 2 - ดาเนินการพัฒนานวัตกรรมอย่าง
เป็ นระบบ แต่ไม่มีการทดลองหา
ประสิ ทธิภาพ
ระดับ 1 – ไม่มีการดาเนินการพัฒนา
นวัตกรรม

2

1.3 การออกแบบ
พัฒนานวัตกรรม

1.4 กระบวนการ
พัฒนานวัตกรรม

2

2

ระดับ
คุณภำพ

ระดับ
คะแนน
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ตารางที่ 12 เกณฑ์การประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้

ระดับคุณภำพ

นำ้ หนัก

1.5 การมีส่วน
ระดับ 3 – นักเรี ยนภายในกลุ่มทุกคนและ
ร่ วมในการ
บุคคลภายนอกกลุ่ม มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนานวัตกรรม พัฒนาหรื อสร้างนวัตกรรม
ระดับ 2 – เฉพาะนักเรี ยนภายในกลุ่มทุก
คน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหรื อสร้าง
นวัตกรรม
ระดับ 1 – เฉพาะนักเรี ยนภายในกลุ่มบาง
คน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหรื อสร้าง
นวัตกรรม

2

1.6 ความสาเร็ จ
ของการพัฒนา
นวัตกรรม

2

ระดับ 3 - การพัฒนานวัตกรรมได้
ดาเนินการเสร็ จสิ้ น และมีการเผยแพร่
ระดับ 2 - การพัฒนานวัตกรรมได้
ดาเนินการเสร็ จสิ้ น
ระดับ 1 – ไม่สามารถดาเนินการพัฒนา
นวัตกรรมได้เสร็ จสิ้ นตามเวลา

2. ด้ ำนคุณค่ ำและประโยชน์ ของนวัตกรรม
2.1 การแก้ปัญหา ระดับ 3 - แก้ปัญหาได้ตรงตาม
ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์อย่าง
วัตถุประสงค์
กว้างขวาง
ระดับ 2 - แก้ปัญหาได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์
ระดับ 1 - แก้ปัญหาได้ แต่ไม่ครบถ้วนตรง
ตามวัตถุประสงค์

2

ระดับ
คุณภำพ

ระดับ
คะแนน
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ตารางที่ 12 เกณฑ์การประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้

ระดับคุณภำพ

ระดับ 3 - ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นการ
2.2 การใช้
ทรัพยากรในการ พัฒนานวัตกรรมได้เหมาะสมและคุม้ ค่า
พัฒนานวัตกรรม ระดับ 2 - ใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นการพัฒนา
นวัตกรรมได้เหมาะสมและคุม้ ค่า
ระดับ 1 - ใช้ทรัพยากรในการพัฒนา
นวัตกรรมอย่างไม่คุม้ ค่า
2.3 การเรี ยนรู้
ระดับ 3 - กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ร่ วมกัน
ก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรี ยนรู้
ร่ วมกันทั้งกลุ่ม
ระดับ 2 - กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรี ยนรู้
เฉพาะบุคคล
ระดับ 1 - กระบวนการพัฒนานวัตกรรมไม่
ก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรี ยนรู้
2.4 การส่ งเสริ ม ระดับ 3 - นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนา
ให้เกิด
นวัตกรรม ส่ งเสริ ม กระตุน้ ให้นกั เรี ยนใน
กระบวนการ
กลุ่มค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจน
เรี ยนรู้
สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้
ระดับ 2 - นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม ส่ งเสริ ม กระตุน้ ให้นกั เรี ยนใน
กลุ่มค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ระดับ 1 - นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนา
ก่อให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า และแสวงหา
ความรู ้เพิ่มเติมเพียงนักเรี ยนบางคน

นำ้ หนัก
2

2

3

ระดับ
คุณภำพ

ระดับ
คะแนน
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ตารางที่ 12 เกณฑ์การประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้
2.5 การยอมรับ

ระดับคุณภำพ

ระดับ 3 - นวัตกรรมนี้ เป็ นที่ยอมรับได้ท้ งั
ในกลุ่มและนอกกลุ่ม
ระดับ 2 – นวัตกรรมนี้เป็ นที่ยอมรับได้
เฉพาะในกลุ่ม
ระดับ 1 – นวัตกรรมนี้เป็ นที่ยอมรับเฉพาะ
ในกลุ่มบางคน
2.6 การนาไปใช้ ระดับ 3 - ใช้ง่าย สะดวกและมีข้ นั ตอนการ
ใช้ไม่ซบั ซ้อน สามารถนาไปใช้ได้ดี
ระดับ 2 – ใช้สะดวก แม้ข้ นั ตอนการใช้
ค่อนข้างซับซ้อน
ระดับ 1 - มีข้ นั ตอนการนาไปใช้ซบั ซ้อน มี
เงื่อนไข และข้อจากัด
3. ด้ ำนควำมเป็ นนวัตกรรม
ความเป็ น
ระดับ 3 - เป็ นแนวทาง/แนวคิด/วิธีการ/
นวัตกรรม
เครื่ องมือ ที่ไม่เคยมีหรื อปรากฏมาก่อน
และได้ผลดี
ระดับ 2 - เป็ นแนวทาง/แนวคิด/วิธีการ/
เครื่ องมือ ที่มีอยูแ่ ล้ว แต่นามาปรับปรุ งหรื อ
พัฒนา และได้ผลดี
ระดับ 1 - เป็ นแนวทาง/แนวคิด/วิธีการ/
เครื่ องมือ ที่มีอยูแ่ ล้ว แต่นามาปรับปรุ งหรื อ
พัฒนาบางส่ วนและได้ผลดี
รวมคะแนน

นำ้ หนัก

ระดับ
คุณภำพ

ระดับ
คะแนน

2

2

9

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานที่เป็ นนวัตกรรมโดยภาพรวม พิจารณาจากคะแนนรวมทุก
ตัวบ่งชี้ รายละเอียดดังในตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนการประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
นวัตกรรมด้ ำนสุ ขภำพ

ควำมหมำย

79-99
69-78
59-68
49-58

ระดับดีเยีย่ ม
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับผ่านเกณฑ์

2.3.5.4 น าแบบประเมิ น นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพ เสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แล้วนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ ง
แก้ไขให้มีความเหมาะสมต่อไป
2.3.5.5 นาแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพที่สร้างขึ้นทดสอบคุณภาพ โดยเสนอ
ต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) และความตรง
ตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตรส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการประเมิน
ความสอดคล้องของแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( X )
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
แล้ว น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เ กณฑ์ ก ารพิ จ ารณาของผูเ้ ชี่ ย วชาญและการแปล
ความหมายเช่นเดียวกับการประเมินความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร
2.3.5.6 นาข้อมูลที่รวบรวมจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ย
คะแนนความสอดคล้องของประเด็นการประเมินในแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ อยูใ่ นระดับ
มากถึงมากที่สุด ( X = 4.40, S.D. = 0.89 - X = 4.60, S.D. = 0.89) ซึ่ งแสดงว่า แบบประเมิน
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพที่พฒั นาขึ้น มีความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั สามารถนาไป
ทดลองใช้ได้ (รายละเอียดในภาคผนวก ค)
2.3.5.7 นาแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพไปปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนาไปทดลองใช้
2.3.5.8 นาแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพที่พฒั นาขึ้นไปศึกษานาร่ องทดลอง
ใช้ก ับนัก เรี ย นที่ มี ลกั ษณะไม่แตกต่า งกับ กลุ่ ม ตัวอย่าง จานวน 24 คน และผูส้ อน โดยเป็ นการ
ประเมินจากผูป้ ระเมิน 3 ฝ่ าย คือ กลุ่มตนเอง กลุ่มอื่น และผูส้ อน เพื่อนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์
ต่อไป
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2.3.5.9 นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) แบบสัมประสิ ทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) มีค่าความเชื่ อมัน่ อยู่ระหว่าง 0.78-0.85 แล้วจัดทาแบบประเมิน
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป
จากขั้นตอนการพัฒนาแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพ
ที่ 12
ศึกษาตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินนวัตกรรมด้านสุขภาพ
เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุขภาพ
กาหนดระดับคุณภาพของนวัตกรรมด้านสุขภาพ
ตามแนวคิดการประเมินนวัตกรรมของ เนาวนิตย์ สงคราม
สร้างแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุขภาพ
โดยกาหนดแนวทางการให้คะแนนแบบคะแนนรู บริ ค (Rubric Score)
นาแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุขภาพที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนาไปปรับปรุ งแก้ไข
นาแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้าง
นาแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุขภาพ
ไปปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนาไปทดลองใช้
นาแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุขภาพไปศึกษานาร่ องทดลองใช้
กับนักเรี ยนที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่
จัดทาแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุขภาพฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป

แผนภาพที่ 12 ขั้นตอนการพัฒนาแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
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จากขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ สามารถสรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 ได้ดงั ตารางที่ 14
ตารางที่ 14 สรุ ปวิธีการดาเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นการ
ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D, D)
วัตถุประสงค์
กำรวิจยั
1. เพื่อพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตาม
แนวคิดของ
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริ มนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ โดย
1.1 สังเคราะห์
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตาม
แนวคิดของ
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริ มนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ
1.2 ตรวจสอบ
คุณภาพของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดของ
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริ มนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ

วิธีดำเนินกำร กลุ่มเป้ ำหมำย

สังเคราะห์

เครื่องมือ

เอกสารข้อมูล แบบ
พื้นฐานที่ได้ วิเคราะห์
วิเคราะห์ใน เอกสาร
ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ความตรงตาม จานวน 5 คน
เนื้อหา
(Content
Validity) และ
ความตรงตาม
โครงสร้าง
(Construct
Validity)

กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล/สถิตทิ ใี่ ช้

การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content
Analysis)

ผลทีไ่ ด้ รับ

ร่ างรู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
ตามแนวคิดของ
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริ ม
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพ
แบบประเมิน หาค่าเฉลี่ย โดยใช้ รู ปแบบการ
ความ
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย
เรี ยนการสอน
เหมาะสมซึ่ง ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ผ่านการ
มีลกั ษณะ
และค่าส่วน
ตรวจสอบจาก
เป็ นมาตรา เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ส่วนประเมิน น้อยกว่า 1.00 ส่วน
ค่า (Rating ที่เป็ นข้อเสนอแนะ
Scale) 5
นามาวิเคราะห์
ระดับ
เนื้อหา
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ตารางที่ 14 สรุ ปวิธีการดาเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นการ
ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D, D) (ต่อ)
วัตถุประสงค์
กำรวิจยั
1.3 ตรวจสอบ
ความเป็ นไปได้
ของรู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
ตามแนวคิดของ
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริ ม
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพ
2. เพื่อพัฒนา
เครื่ องมือ
ประกอบการใช้
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนและ
เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดย
2.1 ศึกษาเอกสาร
ตาราเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี
หลักการเกี่ยวกับ
เครื่ องมือ
ประกอบการใช้
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนและ
เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล

วิธีดำเนินกำร

กลุ่มเป้ ำหมำย

เครื่องมือ

กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล/สถิตทิ ใี่ ช้

ผลทีไ่ ด้ รับ

ศึกษานาร่ อง
ทดลองใช้
(Pilot Study)

นักเรี ยนชั้น
รู ปแบบการ
มัธยมศึกษาปี ที่ เรี ยนการสอน
4 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา
2556 จานวน 24
คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง

รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
ผ่านการ
ตรวจสอบความ
เป็ นไปได้

วิเคราะห์
เอกสาร

เอกสาร ตารา
แบบวิเคราะห์ การวิเคราะห์
เกี่ยวกับแนวคิด เอกสาร
เนื้อหา (Content
ทฤษฎี หลักการ
Analysis)

ข้อมูลแนวคิด
ทฤษฎี หลักการ
และลักษณะ
ประเภทของ
เครื่ องมือ
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ตารางที่ 14 สรุ ปวิธีการดาเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นการ
ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D, D) (ต่อ)
วัตถุประสงค์
วิธีดำเนินกำร
กำรวิจยั
2.2 พัฒนา
สร้าง
เครื่ องมือ
ประกอบการใช้
รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
และเครื่ องมือที่
ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

กลุ่มเป้ ำหมำย

เครื่องมือ

เครื่ องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร
ประกอบการ
ใช้รูปแบบการ
เรี ยนการสอน
และเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวม
ข้อมูล

กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล/สถิตทิ ใี่ ช้
การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content
Analysis)

ผลทีไ่ ด้ รับ
เครื่ องมือ
ประกอบการใช้
รู ปแบบการเรี ยน
การสอน ได้แก่
1. แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้
2. คู่มือการใช้
รู ปแบบการเรี ยน
การสอน
และเครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ได้แก่
1. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
3. แบบประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ
4. แบบบันทึกการ
จัดการเรี ยนรู ้
5. แบบประเมิน
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพ
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ตารางที่ 14 สรุ ปวิธีการดาเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นการ
ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D, D) (ต่อ)
วัตถุประสงค์
กำรวิจยั
2.3 ตรวจสอบ
คุณภาพของ
เครื่ องมือ
ประกอบการใช้
รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
และเครื่ องมือที่
ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

วิธีดำเนินกำร กลุ่มเป้ ำหมำย
ตรวจสอบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ความตรงตาม จานวน 5 คน
เนื้อหา
(Content
Validity) และ
ความตรงตาม
โครงสร้าง
(Construct
Validity)

2.4 ตรวจสอบ ศึกษานาร่ อง
ความเป็ นได้
ทดลองใช้
ของเครื่ องมือ
ประกอบการใช้
รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
และเครื่ องมือที่
ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ภาคเรี ยน
ที่ 2
ปี การศึกษา
2556 จานวน
24 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือ
แบบประเมินความ
เหมาะสมซึ่งมีลกั ษณะ
เป็ นมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale) 5
ระดับ

เครื่ องมือประกอบการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอน
และเครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวม

กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล/สถิตทิ ใี่ ช้
หาค่าเฉลี่ย โดยใช้
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
และค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐานน้อย
กว่า 1.00 ส่วนที่
เป็ นข้อเสนอแนะ
นามาวิเคราะห์
เนื้อหา
-

ผลทีไ่ ด้ รับ
เครื่ องมือ
ประกอบการใช้
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนและ
เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ผา่ นการ
ตรวจสอบ
คุณภาพจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
เครื่ องมือ
ประกอบการใช้
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนและ
เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ผา่ นการ
ตรวจสอบความ
เป็ นไปได้
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ขั้น ตอนที่ 3 กำรวิจั ย (Research : R2) เป็ นกำรนำรู ปแบบกำรเรี ยนกำรสอนไปใช้ จ ริ ง
(Implementation : I)
ผูว้ ิจยั ได้น ารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของกระบวนการแก้ปั ญ หาอย่า ง
สร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่
ได้พฒั นาจากขั้นตอนที่ 2 ไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เพื่อศึกษาพัฒนาการของความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ พฤติกรรมสุ ขภาพ และความคิดเห็นที่มี
ต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ในช่ วง
ระหว่างการเรี ยนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ด้านสุ ขภาพ พฤติกรรมสุ ขภาพ และความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
ของกระบวนการแก้ปัญหาอย่า งสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้น ในช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน
แบบแผนกำรทดลอง
แบบแผนการทดลองที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ใช้แบบแผนการวิจยั กึ่ งทดลอง (QuasiExperiment Design) เพื่อศึ กษาพัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ และพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ตามช่ วงระหว่างการเรี ย นการสอน 5 ระยะ โดยผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใ ช้แบบการทดลองจากแบบ
ดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างของการทดลองต่อเนื่ อง (Equivalent Time-Samples Design) ของ
แคมป์ เบลล์ และ สแตนเล่ย ์ (Campbell and Stanley, 1963 : 43)
X

O

X

O

X

O

X

O

X

O

X หมายถึง การเรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
O หมายถึง การทดสอบระหว่างการเรี ยน
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วิธีดำเนินกำร
1. ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์
ในการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อ
ส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
2. ชี้แจงรายละเอียดของการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนทราบและทาความ
เข้าใจเกี่ ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอน วิธีการเรี ยน การวัดและประเมินผล และกิ จกรรมที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิ
3. นารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ แบ่งเป็ น 5 ระยะ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ระยะที่ 1 คาบเรี ยนที่ 1-2 จัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง
การดูแลระบบต่างๆ ของร่ างกาย โดยระหว่างการเรี ยนการสอนผูว้ ิจยั บันทึกพฤติกรรมการเรี ยนการ
สอนและการท างานของผู้เ รี ย น เพื่ อ สะท้อ นความสามารถในการแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพของผูเ้ รี ยน และหลังการจัดการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั
ประเมิน ความสามารถในการแก้ปั ญหาอย่า งสร้ า งสรรค์ (ฉบับที่ 1) นวัตกรรมด้านสุ ขภาพและ
พฤติกรรมสุ ขภาพ (ฉบับที่ 1) ของผูเ้ รี ยน และให้ผเู้ รี ยนเขียนแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal
Writing)
3.2 ระยะที่ 2 คาบเรี ยนที่ 3-4 จัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 เรื่ อง
สมรรถภาพทางกาย โดยระหว่างการเรี ยนการสอนผูว้ จิ ยั บันทึกพฤติกรรมการเรี ยนการสอนและการ
ทางานของผูเ้ รี ยน เพื่อสะท้อนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
และพฤติกรรมสุ ขภาพของผูเ้ รี ยน และหลังการจัดการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ประเมินความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 2) นวัตกรรมด้านสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ (ฉบับที่ 2)
ของผูเ้ รี ยน และให้ผเู้ รี ยนเขียนแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing)
3.3 ระยะที่ 3 คาบเรี ยนที่ 5-6 จัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 เรื่ อง
พฤติกรรมทางเพศและการดาเนิ นชี วิต โดยระหว่างการเรี ยนการสอนผูว้ ิจยั บันทึกพฤติกรรมการ
เรี ยนการสอนและการทางานของผูเ้ รี ยน เพื่อสะท้อนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพของผูเ้ รี ยน และหลังการจัดการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั
ประเมิน ความสามารถในการแก้ปั ญหาอย่า งสร้ า งสรรค์ (ฉบับที่ 3) นวัตกรรมด้านสุ ขภาพและ
พฤติกรรมสุ ขภาพ (ฉบับที่ 3) ของผูเ้ รี ยน และให้ผเู้ รี ยนเขียนแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal
Writing)
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3.4 ระยะที่ 4 คาบเรี ยนที่ 7-8 จัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 เรื่ อง
กีฬาบาสเกตบอล โดยระหว่างการเรี ยนการสอนผูว้ ิจยั บันทึกพฤติกรรมการเรี ยนการสอนและการ
ทางานของผูเ้ รี ยน เพื่อสะท้อนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
และพฤติกรรมสุ ขภาพของผูเ้ รี ยน และหลังการจัดการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ประเมินความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 4) นวัตกรรมด้านสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ (ฉบับที่ 4)
ของผูเ้ รี ยน และให้ผเู้ รี ยนเขียนแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing)
3.5 ระยะที่ 5 คาบเรี ยนที่ 9-10 จัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5
เรื่ อง ภัยจากสารเสพติด โดยระหว่างการเรี ยนการสอนผูว้ ิจยั บันทึกพฤติกรรมการเรี ยนการสอนและ
การทางานของผูเ้ รี ยน เพื่อสะท้อนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้าน
สุ ข ภาพและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของผู้เ รี ย น และหลัง การจัด การเรี ย นการสอน ผู้วิ จ ัย ประเมิ น
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 5) นวัตกรรมด้านสุ ขภาพและพฤติกรรม
สุ ขภาพ (ฉบับที่ 5) ของผูเ้ รี ยน และให้ผเู้ รี ยนเขียนแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing)
4. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังจากการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเสร็ จ
สิ้ น
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ มีดงั นี้
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
2. เครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและแผนการจัดการเรี ยนรู้
จานวน 5 แผน และเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จานวน 5 ฉบับ แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ แบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ จานวน 5 ฉบับ แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal
Writing) และแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
จากขั้นตอนที่ 3 การนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ ไปใช้จริ ง สามารถสรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ได้ดงั ตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 สรุ ปวิธีการดาเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) เป็ นการนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนไปใช้จริ ง (Implementation : I)
วัตถุประสงค์
กำรวิจยั
เพื่อนารู ปแบบ
การเรี ยนการ
สอนตาม
แนวคิดของ
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริ ม
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพของ
นักเรี ยนที่มี
ความสามารถ
พิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ไป
ใช้จริ ง

วิธีดำเนินกำร

กลุ่มเป้ ำหมำย

เครื่องมือ

1. ขอหนังสื อจาก
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์
โรงเรี ยนมหิ ดล
วิทยานุสรณ์ในการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการ
สอน
2. ชี้แจงรายละเอียด
ของการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอน
ให้กบั ผูเ้ รี ยนทราบ
และทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ
เรี ยนการสอน วิธีการ
เรี ยน การวัดและ
ประเมินผล และ
กิจกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
3. ดาเนินการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการ
สอนตามแผนที่
กาหนด
4. ทดสอบตามช่วง
ระหว่างการเรี ยนการ
สอน และประเมินผล
งาน

นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนมหิ ดล
วิทยานุสรณ์
ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2556
จานวน 1
ห้องเรี ยน รวม 24
คน

1. รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
2. แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้
3. คู่มือการใช้
รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
4. แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
5. แบบสังเกต
พฤติกรรม
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
6. แบบประเมิน
พฤติกรรม
สุขภาพ
7. แบบบันทึก
การจัดการ
เรี ยนรู ้(Journal
Writing)
8. แบบประเมิน
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพ

กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล/สถิตทิ ใี่ ช้
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ
ร้อยละ

ผลทีไ่ ด้ รับ
รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
ตามแนวคิด
ของ
กระบวนการ
แก้ปัญหา
อย่าง
สร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริ ม
นวัตกรรม
ด้านสุขภาพ
ของนักเรี ยนที่
มี
ความสามารถ
พิเศษทาง
วิทยาศาสตร์
ที่ผา่ นการ
นาไปใช้จริ ง
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ขั้นตอนที่ 4 กำรพัฒนำ (Development : D2) เป็ นกำรประเมินผล (Evaluation : E) และกำรขยำยผล
กำรใช้ รูปแบบกำรเรียนกำรสอน
ผูว้ ิจยั ได้น ารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของกระบวนการแก้ปั ญ หาอย่า ง
สร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ที่ได้ไปใช้จริ งกับกลุ่ มตัวอย่างที่ศึกษาจากขั้นตอนที่ 3 ไปประเมินผลและนาไปขยายผลการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนกับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ห้องโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนโดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) โรงเรี ยนสาธิ ตแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 1
ห้อง จานวนนักเรี ยน 30 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ประเมิ นผลการใช้รูปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์
วิธีดำเนินกำร
1. การประเมินผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ศึ ก ษาผลการประเมิ น พัฒ นาการของความสามารถในการแก้ปั ญหาอย่า ง
สร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่เรี ยนโดยรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ในช่วงเวลาระหว่างเรี ยน
1.2 ศึกษาผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพและการบันทึกความคิดเห็นของนักเรี ยน
ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่เรี ยนโดยรู ปแบบการเรี ยนการสอนใน
ช่วงเวลาระหว่างเรี ยน
1.3 พิจารณาผลการประเมินและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
2. การขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ขอหนัง สื อ จากบัณฑิ ตวิทยาลัย เพื่ อขอความอนุ เคราะห์ โรงเรี ย นสาธิ ตแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ในการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
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2.2 ชี้ แจงรายละเอียดของการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนทราบและทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอน วิธีการเรี ยน การวัดและประเมินผล และกิ จกรรมที่
ต้องปฏิบตั ิ
2.3 ทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้เวลาในการขยายผล 2 คาบๆ ละ 50
นาที แบ่งเป็ นสัปดาห์ละ 1 คาบ รวม 2 สัปดาห์
2.4 ทดสอบหลังการจัดการเรี ยนการสอนคาบที่ 2 เพื่อศึกษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ พฤติกรรมสุ ขภาพและความคิดเห็นของนักเรี ยนที่
มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน มีดงั นี้
1.1 แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1.2 แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1.3 แบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ
1.4 แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing)
1.5 แบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน มีดงั นี้
2.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
2.2 เครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนและแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5
เรื่ อ ง ภัย จากสารเสพติ ด และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ได้แ ก่ แบบประเมิ น
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 5) แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ แบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ (ฉบับที่ 5) แบบบันทึกการจัดการ
เรี ยนรู้ (Journal Writing) และแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลและสถิ ตที่ ใช้ใ นการประเมินผลและการขยายผลการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอน มีดงั นี้
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1. วิเคราะห์ผลการศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และนวัตกรรมด้า นสุ ข ภาพ และผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมสุ ขภาพของนัก เรี ย น ตามช่ ว งระหว่า ง
การเรี ยนการสอน ด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อยละ (%)
2. วิเคราะห์ผลการบันทึกความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
จากขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและการขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ สามารถสรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ได้ดงั ตารางที่ 16
ตารางที่ 16 สรุ ปวิธีการดาเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็ นการ
ประเมินผล (Evaluation : E) และการขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์
กำรวิจัย
1. เพื่อประเมินผลการ
ใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน
1.1 ศึกษาพัฒนาการ
ของคะแนน
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
และพฤติกรรมสุ ขภาพ
ของนักเรี ยน ตามช่วง
ระหว่างการเรี ยนการ
สอน

วิธีดำเนินกำร

ทดสอบ

กลุ่มเป้ำหมำย

เครื่องมือ

นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนมหิดล
วิทยานุสรณ์
ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2556
จานวน 1 ห้อง
จานวน 24 คน

1. แบบประเมิน
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
3. แบบประเมิน
พฤติกรรมสุ ขภาพ
4. แบบบันทึกการ
จัดการเรี ยนรู้
(Journal Writing)
5. แบบประเมิน
นวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพ

กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล/สถิติที่
ใช้

ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ร้อยละ และ
การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)

ผลที่ได้รับ

ผลการศึกษา
พัฒนาการของ
คะแนน
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
ด้านสุ ขภาพ และ
ผลการศึกษาของ
คะแนน
พฤติกรรม
สุ ขภาพของ
นักเรี ยน ตามช่วง
ระหว่างการเรี ยน
การสอน
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ตารางที่ 16 สรุ ปวิธีการดาเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็ นการ
ประเมินผล (Evaluation : E) และการขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์
กำรวิจยั

เครื่องมือ

กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล/สถิตทิ ี่
ใช้

วิธีดำเนินกำร

กลุ่มเป้ ำหมำย

1.2 ศึกษา
ความคิดเห็น
ของนักเรี ยนที่
มีต่อรู ปแบบ
การเรี ยนการ
สอนตาม
แนวคิดของ
หลังการ
จัดการเรี ยน
การสอน

นักเรี ยนบันทึกการ
จัดการเรี ยนรู้

นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนมหิดล
วิทยานุสรณ์
ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2556
จานวน 1 ห้อง
จานวน 24 คน

แบบบันทึกการ การวิเคราะห์
จัดการเรี ยนรู้
เนื้อหา
(Journal Writing) (Content
Analysis)

ผลการศึกษา
ความคิดเห็น
ของนักเรี ยนที่
มีต่อรู ปแบบ
การเรี ยนการ
สอน

2. การขยายผล
การใช้รูปแบบ
การเรี ยนการ
สอนตาม
แนวคิดของ
กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริ ม
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพ

1. ขอหนังสื อจาก
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์
โรงเรี ยนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาแพงแสนใน
การใช้รูปแบบการ
เรี ยนการสอน
2. ชี้แจงรายละเอียด
ของการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอน
ให้กบั ผูเ้ รี ยนทราบ
และทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ
เรี ยนการสอน วิธีการ
เรี ยน การวัดและ
ประเมินผล และ
กิจกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิ

นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ห้องโครงการ
สนับสนุนการ
จัดตั้งห้องเรี ยน
วิทยาศาสตร์ใน
โรงเรี ยนโดยการ
กากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย
(วมว.) โรงเรี ยน
สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วิทยาเขต
กาแพงแสน
ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2556
จานวน 1 ห้อง
จานวน 30 คน

1. รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
2. แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้
3. คู่มือการใช้
รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
4. แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
5. แบบสังเกต
พฤติกรรม
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
6. แบบประเมิน
พฤติกรรม
สุขภาพ

ผลการใช้
รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
ตามแนวคิด
ของ
กระบวนการ
แก้ปัญหา
อย่าง
สร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริ ม
นวัตกรรม
ด้านสุขภาพ

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ร้อยละ และ
การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)

ผลทีไ่ ด้ รับ
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ตารางที่ 16 สรุ ปวิธีการดาเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็ นการ
ประเมินผล (Evaluation : E) และการขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์
กำรวิจยั

วิธีดำเนินกำร
3. ดาเนินการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการ
สอนตามแผนที่
กาหนด
4. บันทึกพฤติกรรม
การเรี ยนและการ
ปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยน
ในระหว่างเรี ยน
5. ทดสอบหลังการ
จัดการเรี ยนการสอน
และประเมินผลงาน

กลุ่มเป้ ำหมำย

เครื่องมือ

กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล/สถิตทิ ี่
ใช้

ผลทีไ่ ด้ รับ

7. แบบบันทึก
การจัดการ
เรี ยนรู ้(Journal
Writing)
8. แบบประเมิน
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพ

การด าเนิ น การวิจ ัย พัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development : R&D) ประยุกต์
ร่ วมกับการออกแบบการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ที่เรี ยกว่า “ADDIE
Model” มีการดาเนินการเป็ น 4 ขั้นตอน สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพที่ 13 ดังนี้
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ขั้นตอน

รำยละเอียด

ผลทีไ่ ด้ รับ

กำรดำเนินกำรวิจยั

กำรดำเนินกำรวิจยั

กำรจำกดำเนินกำร

ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจัย
(Research : R1)
การศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน
(Analysis : A)

ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ
(Development : D1)
การออกแบบและการ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอน (Design and
Development : D, D)

ขั้นตอนที่ 3 กำรวิจัย
(Research : R2)
การนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนไปใช้จริ ง
(Implementation : I)

ตอนที่ 4 กำรพัฒนำ
(Development : D2)
การประเมินผล
การใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน (Evaluation : E)
และการขยายผลการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอน

1. วิเคราะห์หลักสูตรโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์
2. วิเคราะห์แผนปฏิบตั ิงาน 4 ปี ของโรงเรี ยน
3. ศึกษาวิธีการเรี ยนรู้ (Learning Style) ของผูเ้ รี ยน
4. ศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
5. สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง

1. พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
2. พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
3. พัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้
4. พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล

นำรู ปแบบกำรเรียนกำรสอนไปใช้ กบั กลุ่มตัวอย่ ำง
โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. ชี้ แจงรายละเอียดของการใช้รูปแบบการเรี ยนการ
สอนให้ ก ับ ผูเ้ รี ยนทราบและท าความเข้าใจเกี่ ยวกับ
กระบวนการเรี ยนการสอน วิธีการเรี ยน การวัดและ
ประเมินผล และกิจกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
2. ดาเนิ นการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแผนที่
กาหนด
3. ทดสอบตามช่ วงระหว่างการเรี ยนการสอนและ
ประเมินผลงาน

วิจยั
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับ
การออกแบบและพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอน

รู ปแบบการเรี ยนการสอน
(โครงร่ าง) และเครื่ องมือ
ประกอบการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนที่ผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพ

รู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่ผา่ น
การนาไปใช้จริ ง

รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดของ
การประเมินผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
และการขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน

แผนภาพที่ 13 ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน

กระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้าน
สุขภาพ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการวิจยั ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research :
R1) เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis : A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development :
D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D & D) ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั
(Research : R2) เป็ นการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้จริ ง (Implementation : I) และขั้นตอนที่ 4
การพัฒนา (Development : D2) เป็ นการประเมินผล (Evaluation : E) และการขยายผลการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอน นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐาน (Analysis : A)
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเชิ งนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสู ตร
โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ พุทธศักราช 2556 และแผนปฏิบตั ิงาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของ
โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ ศึ กษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานวิธีการเรี ยนรู้ (Learning Style) ของ
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสอน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดของกระบวนการแก้ปั ญหาอย่างสร้ า งสรรค์ เพื่อส่ ง เสริ ม
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งมีผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานสรุ ปเป็ น 5 ประเด็นดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์หลักสู ตรโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) พบว่า หลักสู ตรโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ พุทธศักราช 2556
มีเป้ าหมายในการพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุ ณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ดังนี้
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1.1 มีความรับผิดชอบ ความเป็ นผูน้ า เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความเมตตา ความหวังดี ช่วยเหลือเกื้อกูล มีจิตสาธารณะ มุ่งที่จะทาประโยชน์ให้กบั สังคม
และตอบแทนบ้านเมือง
1.2 มีความรอบรู ้ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในหลักการพื้นฐานด้านคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะของนักวิจยั นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาด้านคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.3 มี ค วามรู้ และทักษะการใช้ภาษาต่า งประเทศ การใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4 รักการเรี ยนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ รู้จกั คิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ มีความรอบรู้ รู้รอบ สามารถบูรณาการความรู้ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้
1.5 มีจิตสานึกของความเป็ นไทย ในการอนุ รักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย
ภูมิ ปั ญ ญาไทย เข้า ใจและภู มิ ใ จในประวัติศ าสตร์ ช าติ ไ ทย ยึด มัน่ ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข และสามารถปรับตัวในสังคมข้ามวัฒนธรรมได้
1.6 มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกาลังกาย
1.7 มีทกั ษะที่จาเป็ นในการดารงชีวติ อย่างมีคุณภาพ ได้แก่
1.7.1 ทักษะในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
1.7.2 ทักษะในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและสร้างสรรค์
1.7.3 ทักษะในการสื่ อสาร
1.7.4 ทักษะในการเรี ยนรู้
1.7.5 ทักษะในการแก้ปัญหา
1.7.6 ทักษะในการวางแผนและกากับดูแลตนเอง
หลักสู ตรโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ พุทธศักราช 2556 กาหนดให้มีการจัดการเรี ยน
การสอนเพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยนเป็ นผูท้ ี่มีความรู้พ้ืนฐานในการเรี ยนรู้ต่อไป มีทกั ษะที่จะแสวงหา
ความรู ้ ได้ด้วยตนเองโดยไม่สิ้นสุ ด มีทกั ษะในการคิด มีหลักในการตัดสิ นใจ มีทกั ษะในการ
แก้ปัญหาทั้งปั ญหาเฉพาะหน้าและปั ญหาที่คาดการณ์ว่าอาจเกิ ดขึ้น รวมทั้งทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร กระบวนการสอนของครู ตอ้ งมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และทักษะในการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะความรู้
และใช้ปัญหาที่เป็ นสถานการณ์ของความเป็ นจริ งเป็ นตัวตั้ง นอกเหนือจากการสอนด้วยวิธีอื่นๆ ตาม
คุณลักษณะเฉพาะหรื อธรรมชาติการเรี ยนรู้ในแต่ละสาขา
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สรุ ปได้วา่ หลักสู ตรโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 เป็ นหลักสู ตรที่จะบ่ม
เพาะและหล่ อหลอมคุ ณลัก ษณะของนัก เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู้ ใ นสาขาวิชาต่ างๆ เพื่อให้
นักเรี ยนมีความเป็ นผูน้ า มีความคิดสร้ างสรรค์ มีคุณลักษณะของนักวิจยั นักพัฒนา นักประดิ ษฐ์
คิดค้น นาความรู ้ศาสตร์ ต่างๆ ไปบูรณาการเพื่อทาความเข้าใจสถานการณ์หรื อการแก้ปัญหาโดยยึด
นักเรี ยนเป็ นสาคัญ
2. ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบตั ิงาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์
ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พบว่า ภายใต้แผนปฏิบตั ิงานดังกล่าว โรงเรี ยนมหิ ดล
วิท ยานุ ส รณ์ ได้กาหนดให้มี ประเด็นยุท ธศาสตร์ เป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ ตลอดจนตัวชี้ วดั
เป้ าหมาย กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ โครงการ และงบประมาณที่ใช้ เพื่อใช้เป็ นบรรทัดฐานในการจัดทา
แผนงบประมาณและแผนการดา เนิ นงานของโรงเรี ยนในแต่ละปี งบประมาณ ซึ่ งในตัวชี้ วดั และ
เป้ าหมายในการดาเนิ นงานของประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การนาร่ องการบริ หารจัดการและการจัด
การศึกษาสาหรับผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษด้านคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอน
ปลายรวมทั้ง การพัฒนาหลัก สู ตร สื่ อ กิ จกรรมการเรี ย นการสอนและกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ย น ได้
กาหนดตัวชี้ วดั และเป้ าหมายจานวนรายวิชาที่มีการนากระบวนการเรี ยนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem-Based Learning ) หรื อการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) ให้
มากกว่า 9 รายวิชาต่อปี
สรุ ปได้วา่ โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ได้กาหนดตัวชี้วดั และเป้ าหมายในการดาเนินงาน
ของประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ให้มีจานวนรายวิชาที่มีการนากระบวนการเรี ยนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน (Problem-Based Learning ) หรื อการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning)
มาใช้ให้มากกว่า 9 รายวิชาต่อปี ซึ่ งรวมถึงรายวิชาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของ
หลักสู ตรโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556
3. ผลการศึกษาวิธีการเรี ยนรู้ (Learning Style) ตามแนวคิดของ กราชา และ ริ ชแมน
(Grasha and Reichman, 1980) ของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า มีจานวนนักเรี ยนจาแนกตามวิธีการเรี ยนรู้ ดังตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์วธิ ีการเรี ยนรู้ (Learning Style) ของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
วิธีการการเรียนรู้
(Learning Style)
1. แบบพึ่งตนเอง (Independent)
2. แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant)
3. แบบร่ วมมือ (Collaborative)
4. แบบพึ่งพา (Dependent)
5. แบบแข่งขัน (Competitive)
6. แบบมีส่วนร่ วม (Participant)
รวม

นักเรียน
(คน)

ร้ อยละ
(%)
5
56
22
22
4
0
109

4.60
51.40
20.20
20.20
3.60
0.00
100.00

จากตารางที่ 17 พบว่า นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 109 คน มีวิธีการเรี ยนรู้แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant) จานวนมากที่สุด คือ 56
คน คิดเป็ นร้อยละ 51.40 รองลงมาเป็ นแบบร่ วมมือ (Collaborative) และแบบพึ่งพา (Dependent)
จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.20 และแบบมีส่วนร่ วม (Participant) จานวนน้อยที่สุด คือ 0 คน คิด
เป็ นร้อยละ 0.00 แสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีวิธีการเรี ยนรู้แยกได้เป็ น 3 แบบ คือ 1) แบบ
หลี ก เลี่ ย ง คื อ ผูเ้ รี ย นขาดแรงจู ง ใจในการเรี ย นรู้ ขาดจุ ดมุ่ งหมายในการเรี ย นรู้ จึ งไม่ ส นใจและ
พยายามหลี กเลี่ ยงการเข้าร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนรู้ต่างๆ ซึ่ งควรใช้วิธีการสอนโดยใช้หลักการสอน
แบบไม่ช้ ีแนะ (Non-directive) และการให้ผเู้ รี ยนนาตนเอง (Self-directed Learning) ซึ่ งจะช่วยฝึ กฝน
ให้ผเู ้ รี ยนตั้งเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ และวินิจฉัยความต้องการของตนเอง รวมทั้งวางแผนดาเนินการ
เรี ยนรู ้ โดยผูส้ อน ติดตามและส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิของผูเ้ รี ยน 2) แบบร่ วมมือ (Collaborative) คือ
ผูเ้ รี ยนชอบเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่น มีความสุ ขในการเรี ยนรู้ หากได้มีปฏิสัมพันธ์และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สามารถเรี ยนรู้ได้ดีหากได้ทากิจกรรมต่างๆ กับกลุ่ม ซึ่ งควรใช้วิธีการสอนโดยหลักการและรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Co-operative Learning) หรื อจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group
Process) ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันเรี ยนรู้เป็ นกลุ่มย่อย ได้มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
จากกันและกัน และ 3) แบบพึ่งพา (Dependent) คือ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูข้ าดความรู้ ความสามารถ และความ
มัน่ ใจในตนเอง จึ งพยายามยึดผูอ้ ื่ นเป็ นแหล่ งพึ่ง พิงหรื อเป็ นแนวทางในการเรี ย นรู้ โดยพยายาม
เลี ยนแบบหรื อปฏิ บ ตั ิ ตามคาแนะนาของผูอ้ ื่ น ซึ่ ง ควรใช้วิธี สอนโดยการจัดกลุ่ ม แบบจับคู่ (Peer
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Group) ให้ผเู ้ รี ยนช่วยเหลื่ อกันเป็ นคู่ๆ อย่างเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการเรี ยนรู้และอาจมีการ
เปลี่ยนคู่ไปตามจุดมุ่งหมาย (ทิศนา แขมมณี , 2551: 17-19)
สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มี
วิธีการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน ซึ่ งสามารถจาแนกวิธีการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ได้ 3 แบบ คือ แบบ
หลี ก เลี่ ย ง (Avoidant) แบบร่ ว มมื อ (Collaborative) และแบบพึ่ งพา (Dependent) ซึ่ งทั้ง 3 แบบ
ผูส้ อนควรจัดการเรี ย นการสอนตามหลัก การจัดการเรี ย นการสอนโดยยึดผูเ้ รี ย นเป็ นศู นย์ก ลาง
(Student – Centered Instruction) โดยใช้วิธีการสอน ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู้โดยผูเ้ รี ยนนาตนเอง
(Self-directed Learning) การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ (Co-operative Learning) และการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม (Group Process-Based Instruction)
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสอนสุ ขศึ กษาและพลศึกษา จานวน 3 คน
(รายละเอี ย ดในภาคผนวก ก ) อย่า งไม่ เป็ นทางการ ระหว่า งวันที่ 8-26 กันยายน 2556 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษาที่มีต่อสภาพ
ปัญหาของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสุ ขภาพ ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพ การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
พฤติกรรมสุ ขภาพ และความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สรุ ปได้ดงั นี้
4.1 สภาพปั ญหาของนักเรี ยนที่มีค วามสามารถพิเศษทางวิท ยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพ ดังข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผเู้ ชี่ยวชาญ
ด้านการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา ต่อไปนี้
“ในเรื่ องพฤติ กรรมสุ ขภาพ นักเรี ยนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ สูงมาก แต่
พฤติกรรมสุ ขภาพไม่ดี”
(สัมภาษณ์อาจารย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556)
“สุ ขภาพนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ ไม่ค่อย
ประกอบกิจกรรมทางกาย”
(สัมภาษณ์อาจารย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556)
“นักเรี ยนไม่เห็นความสาคัญของการดูแลสุ ขภาพ”
(สัมภาษณ์อาจารย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556)
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“ความเครี ยดจากการเรี ยนหนักส่ งผลต่อสุ ขภาพกายและจิต”
(สัมภาษณ์อาจารย์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556)
4.2 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผเู้ ชี่ยวชาญ
ด้านการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา ต่อไปนี้
“ส่ งเสริ มให้ครบ 5 ด้าน (Holistic Health) ต้องให้ครบ ผลลัพธ์สุดท้ายในการ
พัฒนามนุ ษ ย์ไ ด้แก่ ร่ า งกาย จิ ตใจ สังคม อารมณ์ และจิ ตวิญญาณ ซึ่ ง ผลลัพ ธ์ ดัง กล่ า วส่ ง ผลต่ อ
จิตวิญญาณ และหากส่ งเสริ มจิตวิญญาณได้ จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหมือนรากแก้ว”
(สัมภาษณ์อาจารย์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556)
“ความรู้ เจตคติ ทัก ษะเกี่ ย วกั บ สุ ขภาพมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการแสดงออก
(Performance)”
(สัมภาษณ์อาจารย์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556)
4.3 การจัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
อาจารย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา ต่อไปนี้
“การเรี ยนการสอนต้องมีความหลากหลายและเกิ ดการเรี ยนรู้ ได้ดีที่สุด ขึ้นอยู่กบั
เนื้อหา”
(สัมภาษณ์อาจารย์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556)
“ความปลอดภัย การป้ องกัน ระมัดระวัง การสอนการแปรงฟัน ต้องใช้วิธีการสาธิ ต
และฝึ กปฏิ บตั ิ การสอนเรื่ องสารเสพติด ต้องมีวิธีที่แตกต่างออกไป เช่ น โครงงาน เน้นทักษะชี วิติ
ความฉลาดทางสุ ข ภาพ (Health Literacy) อาจไม่ ถู ก ต้อง เน้นกระบวนการคิ ด คิ ดวิเคราะห์
สังเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็ นระบบ”
(สัมภาษณ์อาจารย์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556)
“ทักษะที่เรี ยน อาจใช้ไม่ได้ในชีวติ ประจาวัน”
(สัมภาษณ์อาจารย์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556)
“การวัด ความรู ้ เจตคติ และทักษะ แต่เน้นวัดทักษะ นิยามตัวแปรให้ชดั 3 C ได้แก่
Clarify, Choice และ Consider ต้องให้นักเรี ยนมีความเข้าใจชัดเจนและคิด ให้นาเสนอวิธีคิด
คิดวิเคราะห์ให้ได้ ให้นกั เรี ยนมีกระบวนการคิดออกมาให้ได้ จากนั้น ดาเนินตามกระบวนการ แล้ว
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ติดตามผล โดยให้ความหมาย (Define) และใส่ กิจกรรม (Intervention) เข้าไป และเขียนบันทึก
(Diary) และต้องมีตวั เลือกให้เลือก”
(สัมภาษณ์อาจารย์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556)
“กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนควรเป็ นแบบใช้ปั ญ หาเป็ นหลัก (Problembased) มีคาถามและให้ไปค้นหาต่อ”
(สัมภาษณ์อาจารย์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556)
โดยสรุ ปผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหา
ของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิท ยาศาสตร์ ระดับ ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายเกี่ ย วกับ
พฤติกรรมสุ ขภาพว่า นักเรี ยนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ มีพฤติกรรมสุ ขภาพไม่ดี ไม่ค่อย
ประกอบกิจกรรมทางกาย ไม่เห็นความสาคัญของการดูแลสุ ขภาพ และมีความเครี ยดจากการเรี ยน
หนักส่ งผลต่อสุ ขภาพกายและจิต มีความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพของ
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ว่า ควรส่ งเสริ มให้
ครบ 5 ด้าน (Holistic Health) ต้องให้ครบ ผลลัพธ์สุดท้ายในการพัฒนามนุษย์ ได้แก่ ร่ างกาย จิตใจ
สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ ซึ่งผลลัพธ์ดงั กล่าวส่ งผลต่อจิตวิญญาณ และหากส่ งเสริ มจิตวิญญาณ
ได้ จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออก (Performance) และมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยน
การสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิท ยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ว่า การเรี ยนการสอนต้องมีความหลากหลายและเกิดการเรี ยนรู้ได้ดี
ที่ สุ ด ต้อ งมี วิ ธี ที่ แ ตกต่ า งออกไป เช่ น โครงงาน เน้ น ทัก ษะชี วิ ติ เน้ น กระบวนการคิ ด เช่ น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็ นระบบ กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนควรเป็ นแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก (Problem-based) มีคาถามและให้ไปค้นหาต่อ และ
ทักษะที่เรี ยนต้องสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ในส่ วนการวัด ความรู้ เจตคติ และทักษะ แต่
เน้นวัดทักษะ ต้องให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจชัดเจนและคิด ให้นาเสนอวิธีคิด คิดวิเคราะห์ให้ได้ ให้
นักเรี ยนมี กระบวนการคิ ดออกมาให้ได้ จากนั้น ดาเนิ นตามกระบวนการ แล้วติดตามผล โดยให้
ความหมาย (Define) และใส่ กิจกรรม (Intervention) เข้าไป และเขียนบันทึก (Diary)
5. ผลการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการ
เรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
Analysis) พบว่า
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5.1 แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอน
จากการศึ ก ษารู ปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดของ จอยซ์ เวลล์ และ
คาลฮาว์น (Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ได้เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (Model of
Teaching) เริ่ มจากการเสนอภาพเห็นเหตุการณ์ในห้องเรี ยน (Scenario) โดยใช้การเล่าเรื่ อง มีครู และ
นักเรี ยนเป็ นผูแ้ สดงโดยจาลองเหตุการณ์จริ งที่เกิ ดขึ้นในห้องเรี ยน เพื่อนาไปสู่ รูปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอน ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและ
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการการเรี ยนการสอน และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนา
รู ปแบบไปใช้
5.2 แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
จาเป็ นต้องศึ ก ษาท าความเข้า ใจแนวคิ ดและทฤษฎี พ้ื นฐานที่ เ กี่ ย วข้องกับ ความสามารถในการ
แก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ พฤติ ก รรมสุ ขภาพ และนวัต กรรมด้า นสุ ขภาพ จากการศึ ก ษาพบว่า
มีแนวคิดและทฤษฎีที่เป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ดังนี้
5.2.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง มีหลักการที่สาคัญว่า ในการเรี ยนรู้ผเู้ รี ยนจะต้อง
เป็ นผูก้ ระทา (Active) และสร้างความรู้ จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
(Constructivism) ของ อันเดอร์ ฮิล (Underhill, 1991), แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld, 1995) และ
ฟอสน็อต (Fosnot, 1996) สามารถสรุ ปเป็ นแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง คือ 1. การ
เรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึ้นภายในผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้าง (Construct) ความเข้าใจในสิ่ งที่
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 2. การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ข้ ึนกับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และ 3. การ
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้
5.2.2 แนวคิดของการเรี ยนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน เป็ นวิธีจดั การเรี ยนรู้ที่เน้นบทบาทไปที่ผเู้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนใน
กลุ่มจะเป็ นผูจ้ ดั การกันเอง ทั้งการกาหนดบทบาทสมาชิ ก การตรวจสอบหน้าที่รับผิดชอบ และ
ตรวจสอบการทางานกันเองภายในกลุ่ม นอกจากนี้ ภายในกลุ่มผูเ้ รี ยนอาจจะสอนกันเองภายในกลุ่ม
ซึ่ งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับแนวคิดของการเรี ยนรู้ร่วมกันของ ทินซ์แมนน์ และคนอื่นๆ
(Tinzmann and other, 1990), อารี รักษ์ มีแจ้ง (2547) และเนาวนิตย์ สงคราม (2553) สามารถสรุ ป
เป็ นแนวคิดของการเรี ยนรู ้ร่วมกัน คือ 1. มีการจัดกลุ่มการทางานที่เกิดจากสมาชิกที่มีความสนใจใน
เรื่ องเดียวกัน ขนาดของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่ากัน 2) มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปั นประสบการณ์
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และความรู ้ ที่ตนมีกบั สมาชิ กในกลุ่ม ซึ่ งผูส้ อนมีส่วนร่ วมในการสนทนาสนับสนุ นความรู้ (3)
ลักษณะงานเป็ นงานที่ตอ้ งทาร่ วมกัน สมาชิกในกลุ่มเห็นชอบและมีการวางแผนกิจกรรมร่ วมกันและ
ตรงกับสิ่ งที่ตนสนใจ (4) ผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการสภาพการเรี ยนรู้แ ละคอย
ให้ความช่วยเหลือ และ (5) มีการประเมินผล โดยประเมินกลุ่ม และประเมินสมาชิกกลุ่ม
5.2.3 แนวคิ ดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ า งสรรค์ (Creative Problem
Solving Process)
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving : CPS) ได้มีการวิจยั
และพัฒนามากกว่า 50 ปี เพื่อที่จะนามาพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ งจาก
การศึ ก ษากระบวนการแก้ปัญหาอย่า งสร้ า งสรรค์ที่พ ฒ
ั นาโดย นอลเลอร์ , ปาร์ น และ ไบออนดิ
(Noller, Parnes and Biondi) ที่เรี ยกว่า “Osborn-Parnes Five-Stage CPS Model (v2.2)” (Noller,
Parnes and Biondi, 1976 อ้างใน Isaksen and Treffinger, 2004: 70-73) มีกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์เป็ น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การค้นหาความจริ ง (Fact Finding) ขั้นที่ 2 การค้นหา
ปั ญหา (Problem Finding) ขั้นที่ 3 การค้นหาแนวคิด (Idea Finding) ขั้นที่ 4 การค้นหาคาตอบ
(Solution Finding) และขั้นที่ 5 การค้นหาการยอมรับ (Acceptance Finding)
5.2.4 แนวคิดกระบวนการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
การจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้พลศึกษานั้น มีความแตกต่างกัน
โดยธรรมชาติของวิชา ดังนั้นในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ จึงต้องมีความแตกต่างกันอยู่บา้ ง
แต่ก็มีจุดหมายปลายทางร่ วมกัน คือ การมีสุขภาพดีของผูเ้ รี ยน จากการศึกษากระบวนการที่ใช้ใน
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษาของ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ และคณะ (2547) และ
สุ ชาติ โสมประยูร และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2553) สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนหรื อกิจกรรมการ
เรี ยนรู้สุขศึกษาได้เป็ น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นที่ 2 ขั้นสอนและกิจกรรม และ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป และจากการศึกษากระบวนการเรี ยนการสอนพลศึกษาของ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
และคณะ (2547) และ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนหรื อกิ จกรรมการเรี ยนรู้
พลศึกษาได้เป็ น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยมหรื อขั้นนา ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ขั้นที่ 3 ขั้นฝึ กหรื อขั้น
ฝึ กหัด ขั้นที่ 4 ขั้นใช้หรื อขั้นนาไปใช้ และขั้นที่ 5 ขั้นสรุ ปและสุ ขปฏิบตั ิ
จากการศึกษาทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) แนวคิดการ
เรี ยนรู ้ ร่วมกัน (Collaborative Learning) แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative
Problem Solving Process) และแนวคิดกระบวนการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา ทั้งหมด
ข้างต้น สามารถสังเคราะห์เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
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การแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถ
พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การร่ วมกันค้นหาปั ญหา (Collaborative Problem Finding) เป็ นขั้นที่
ผูส้ อนนาเสนอเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาที่ทา้ ทาย เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ มีการจัดกลุ่มของ
สมาชิ กที่ มีความสนใจในปั ญหาเดี ยวกันร่ วมกันสร้ างความเข้าใจในประเด็นปั ญหาที่เลื อก และ
วิเคราะห์เพื่อจัดลาดับความสาคัญของปัญหา นาไปสู่ การเลือกปัญหาที่สาคัญที่สุด
ขั้นที่ 2 การร่ วมกันค้นหาแนวคิด (Collaborative Idea Finding) เป็ นขั้นที่ผเู้ รี ยน
ร่ วมกันคิ ดวิธีการแก้ปัญหา โดยพยายามคิดให้ได้ทางเลื อกที่ แปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิ มและ
หลากหลาย พร้อมเสนอข้อดีและข้อเสี ยของวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีการ และเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสมที่สุดพร้อมระบุเหตุผลในการเลือก
ขั้นที่ 3 การร่ วมกันสร้างนวัตกรรม (Collaborative Innovation Building) เป็ น
ขั้นที่ผเู ้ รี ยนร่ วมกันวางแผนการสร้างนวัตกรรมของกลุ่มเพื่อสร้างนวัตกรรมตามที่กลุ่มมีขอ้ ตกลงกัน
ขั้นที่ 4 การร่ วมกันสร้างการยอมรับ (Collaborative Acceptance Building) เป็ น
ขั้นที่ผเู ้ รี ยนร่ วมกันนาเสนอนวัตกรรมของกลุ่ม โดยคิดวิธีการนาเสนอที่เหมาะสมและนาเสนออย่าง
เป็ นระบบน่ า เชื่ อถื อ และร่ วมกันประเมิ นนวัตกรรมของกลุ่ ม ตนเองและกลุ่ ม อื่ น เพื่อสร้ า งการ
ยอมรับนวัตกรรมและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
5.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
จากการศึ ก ษาแนวคิ ดเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ เฉลิ มพล ตันสกุ ล (2541),
ดวงใจ รัตนธัญญา (2545) และสุ ชาติ โสมประยูร และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2553) สามารถ
สรุ ปได้วา่ พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง การปฏิบตั ิของบุคคลเกี่ยวกับสุ ขภาพ โดยอาศัยความรู้ เจตคติ
และการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั เพื่อให้มีสุขภาพดี
5.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับสุ ขภาพของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2552) และอนามัย เทศกะทึ ก (2555) สรุ ปได้ว่า สุ ข ภาพ หมายถึ ง ภาวะของมนุ ษ ย์ที่
สมบูรณ์ท้ งั ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญาหรื อจิตวิญญาณ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
อย่างสมดุ ล และจากการศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับนวัตกรรมของ ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2543), อรนุ ช
ลิมตศิริ (2546), ฮิวช์ (Hughes, 2004), กิ ดานันท์ มลิทอง (2548), ทิศนา แขมมณี (2553) และ
เนาวนิตย์ สงคราม (2556) สามารถสรุ ปได้วา่ นวัตกรรม หมายถึง แนวทาง/แนวคิด/เครื่ องมือที่ยงั ไม่
เคยมีใช้มาก่อนหรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูแ่ ล้วให้ทนั สมัยและใช้ได้ผลดียงิ่ ขึ้น
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โดยสรุ ปจากแนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพและนวัตกรรม ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วสรุ ปได้วา่
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ หมายถึ ง แนวทาง/แนวคิด/เครื่ องมือที่ยงั ไม่เคยมีใช้ม าก่ อนหรื อเป็ นการ
พัฒนาดัดแปลงจากของเดิ ม ที่ มี อยู่แล้วให้ท นั สมัย และใช้ไ ด้ผลดี ย่ิง ขึ้ น เพื่อใช้ใ นการแก้ปั ญหา
เกี่ยวกับสุ ขภาพ
สรุ ปจากศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเชิ งนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสู ตร
โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ พุทธศักราช 2556 และแผนปฏิบตั ิงาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของ
โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ การศึกษาวิธีการเรี ยนรู้ (Learning Style) ของนักเรี ยนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
และการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิ ดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่อส่ ง เสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของ
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ พบว่า โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ มีนโยบายจัด
การศึ ก ษาเพื่ อ บ่ ม เพาะและหล่ อ หลอมคุ ณ ลัก ษณะของนัก เรี ย นให้มี ค วามเป็ นผูน้ า มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ มีคุณลักษณะของนักวิจยั นักพัฒนา นักประดิษฐ์คิดค้น นาความรู้ศาสตร์ ต่างๆ ไปบูรณา
การเพื่ อ ท าความเข้า ใจสถานการณ์ ห รื อ การแก้ปั ญหาโดยยึด นัก เรี ย นเป็ นส าคัญ ด้วยการน า
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning ) หรื อการเรี ยนรู้ แบบ
สื บเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) มาจัดกระบวนการเรี ยนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้มากกว่า 9
รายวิ ช าต่ อ ปี ซึ่ งรวมถึ ง รายวิ ช าในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษาของหลัก สู ต ร
โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
มีความคิดเห็นว่า นักเรี ยนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ มีพฤติกรรมสุ ขภาพไม่ดี ไม่ค่อยประกอบ
กิจกรรมทางกาย ไม่เห็นความสาคัญของการดูแลสุ ขภาพ และมีความเครี ยดจากการเรี ยนหนักส่ งผล
ต่ อ สุ ข ภาพกายและจิ ต และเสนอยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ว่า ควรส่ งเสริ มให้ครบ 5 ด้าน
(Holistic Health) ต้องให้ครบ ได้แก่ ร่ างกาย จิตใน สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ ซึ่ งหากส่ งเสริ ม
จิตวิญญาณได้ จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออก (Performance) และมีความคิดเห็นต่อการ
จัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ว่า การเรี ยนการสอนต้องมีความหลากหลาย มีวิธีที่
แตกต่ า งออกไป เน้น ทัก ษะชี วิติ เน้น กระบวนการคิ ด เช่ น คิ ดวิเ คราะห์ สั ง เคราะห์ คิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็ นระบบ มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนควรเป็ นแบบใช้
ปั ญหาเป็ นหลัก (Problem-based) มีคาถามและให้ไปค้นหาต่อ และทักษะที่เรี ยนต้องสามารถ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ในส่ วนการวัด ควรให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจชัดเจนและคิด ให้นาเสนอวิธี

162
คิด คิดวิเคราะห์ให้ได้ ให้นกั เรี ยนมีกระบวนการคิดออกมาให้ได้ จากนั้น ดาเนิ นตามกระบวนการ
แล้วติดตามผล โดยให้ความหมาย (Define) และใส่ กิจกรรม (Intervention) เข้าไป และเขียนบันทึก
(Diary) และจากผลการสารวจวิธีการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ระดับ ชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 4 พบว่า นักเรี ยนวิธีการเรี ย นรู้ ที่แตกต่ างกัน ซึ่ งสามารถจาแนกวิธีการ
เรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ได้ 3 แบบ คือ แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant) แบบร่ วมมือ (Collaborative)
และแบบพึ่งพา (Dependent) ซึ่ งทั้ง 3 แบบ ผูส้ อนควรจัดการเรี ยนการสอนตามหลักการจัดการเรี ยน
การสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student – Centered Instruction) และจากการศึกษารู ปแบบ
การเรี ยนการสอน พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ
3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิ งหลักการและวัตถุ ประสงค์ องค์ประกอบเชิ งกระบวนการ
การเรี ยนการสอน และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ และจากการศึกษาทฤษฎีการ
สร้ า งความรู้ ด้วยตนเอง (Constructivism) แนวคิ ดการเรี ยนรู้ ร่วมกัน (Collaborative Learning)
แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Process) และแนวคิด
กระบวนการเรี ยนการสอนสุ ข ศึกษาและพลศึก ษา สามารถสรุ ปเป็ นกระบวนการเรี ยนการสอน
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การร่ วมกันค้นหาปั ญหา (Collaborative Problem Finding) ขั้นที่
2 การร่ วมกันค้นหาแนวคิด (Collaborative Idea Finding) ขั้นที่ 3 การร่ วมกันสร้างนวัตกรรม
(Collaborative Innovation Building) และขั้นที่ 4 การร่ วมกันสร้างการยอมรับ (Collaborative
Acceptance Building) และจากศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem
Solving : CPS) พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1. การค้นหาความจริ ง (Fact Finding) 2. การค้นหาปั ญหา (Problem Finding) 3. การค้นหาแนวคิด
(Idea Finding) 4. การค้นหาคาตอบ (Solution Finding) และ 5. การค้นหาการยอมรับ (Acceptance
Finding) และจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพ พบว่า พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง
การปฏิบตั ิของบุคคลเกี่ยวกับสุ ขภาพ โดยอาศัยความรู้ เจตคติ และการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
เพื่อให้มีสุขภาพดี และจากแนวคิดเกี่ ยวกับสุ ขภาพและนวัตกรรม พบว่า นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
หมายถึง แนวทาง/แนวคิด/เครื่ องมือที่ยงั ไม่เคยมีใช้มาก่อนหรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิม
ที่มีอยูแ่ ล้วให้ทนั สมัยและใช้ได้ผลดียงิ่ ขึ้น เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุ ขภาพ
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 ทาให้ทราบข้อมูลเพื่อนามา
เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป
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ขั้น ตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นการออกแบบและพัฒ นา (Design and
Development : D, D)
ผูว้ ิจยั ได้น าข้อมู ล ที่ ไ ด้จากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาร่ า งรู ปแบบการเรี ย นการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงตรวจสอบหาคุณภาพ เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง
แล้วนาไปศึกษานาร่ อง (Pilot Study) ทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ ก่อนนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งผลสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ ปัญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์ เพือ่ ส่ งเสริมนวัตกรรมด้ านสุ ขภาพของนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ผูว้ ิจยั ได้นาองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ์ เวลล์
และ คาลฮาว์น (Joyce, Weil and Calhoun, 2009) มีองค์ประกอบสาคัญ 3 องค์ประกอบ คือ
องค์ป ระกอบที่ 1 องค์ป ระกอบเชิ งหลัก การและวัตถุ ประสงค์ ประกอบด้วย หลัก การและ
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบเชิ งกระบวนการการ
เรี ยนการสอน และองค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบเชิ งเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ ประกอบด้วย
ปั จจัยเอื้อต่อการเรี ยนรู ้และปั จจัยสนับสนุน มาพัฒนาร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 องค์ ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
จากการศึ กษาทฤษฎี การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) แนวคิดการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน (Collaborative Learning) และแนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (Creative
Problem Solving Process) สามารถพัฒนาเป็ นหลักการและวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนตามแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้ดงั นี้
1. หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน คือ การเรี ยนรู้ในลักษณะที่ให้ผเู้ รี ยนเป็ น
ผูส้ ร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Construction of Knowledge) จากการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ทาง
สังคม โดยใช้เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาที่ทา้ ทายก่ อน เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้มีการจัดกลุ่ ม
ของสมาชิ กที่มีความสนใจในปั ญหาเดียวกัน และร่ วมกันค้นหาปั ญหาที่สาคัญที่สุด จนกระทัง่ ได้
ค้นพบวิธี การแก้ปัญหาที่ แปลกใหม่ แตกต่ างไปจากเดิ ม และหลากหลาย ซึ่ งเกิ ดจากการแบ่งปั น
(Sharing) ประสบการณ์ และความรู้ ที่ตนมีกบั สมาชิ กในกลุ่ม นาไปสู่ การวางแผนและการสร้ าง
นวัตกรรมเพื่ อใช้ในการแก้ปั ญหานั้น และร่ วมกัน ประเมิ น นวัตกรรม เป็ นการสร้ างการยอมรั บ
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นวัตกรรมที่ได้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันต่อไป โดยผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวกในสภาพการเรี ยนรู ้และคอยให้ความช่วยเหลือ
2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน คือ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความรู้
และความเข้า ใจเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และพัฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ จนนาไปสู่ การสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสุ ขภาพ
องค์ ประกอบที่ 2 องค์ ประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน
จากการศึกษาทฤษฎี การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) แนวคิดการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน (Collaborative Learning) แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem
Solving Process) และแนวคิดกระบวนการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา สามารถสรุ ปเป็ น
กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ หรื อที่
เรี ยกว่า “4CO-PAC Model” ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอนหลักจะมีข้ นั ตอนย่อยๆ
ซึ่ งเป็ นกระบวนการดาเนินการ 3 ขั้นที่เรี ยกว่า “PAC” ได้แก่ ขั้นเตรี ยมการ (Preparation : P) ขั้น
ปฏิบตั ิ (Action : A) และขั้นสรุ ป (Conclusion : C) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 การร่ วมกันค้ นหาปัญหา (Collaborative Problem Finding) เป็ นขั้นที่ผสู้ อน
นาเสนอเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่เป็ นปัญหาที่ทา้ ทาย เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้มีการจัดกลุ่มของสมาชิกที่
มีความสนใจในปั ญหาเดี ยวกัน และร่ วมกันวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่เกิ ดขึ้น จัดลาดับความสาคัญ
จาแนกปั ญหาใหญ่ ปั ญหาย่อย เลือกปั ญหาที่สาคัญที่สุดที่ตอ้ งแก้ไขพร้อมระบุเหตุผล ประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อย ดังนี้
1. เตรี ยมเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาที่ทา้ ทาย (P)
2. นาเสนอเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาที่ทา้ ทาย เพื่อให้ผเู้ รี ยนคิด
และจัดกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจในปัญหาเดียวกัน และร่ วมกันวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น
จัดลาดับความสาคัญ จาแนกปั ญหาใหญ่ ปัญหาย่อย (A)
3. ร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสรุ ปเลือกปั ญหาที่สาคัญที่สุดที่ตอ้ งแก้ไขพร้อม
ระบุเหตุผลในการเลือก (C)
ขั้นที่ 2 การร่ วมกันค้ นหาแนวคิด (Collaborative Idea Finding) เป็ นขั้นที่ผเู้ รี ยน
ร่ วมกันนาเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่และเป็ นไปได้ให้มากที่สุด
อย่างอิสระ โดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมหรื อถูกผิด และบอกข้อดีและข้อเสี ยของวิธีการ
แก้ปั ญ หาแต่ ล ะวิ ธี และเลื อ กวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาที่ เ หมาะสมที่ สุ ด พร้ อ มระบุ เ หตุ ผ ลในการเลื อ ก
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
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1. ร่ วมกันสร้างความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่เลือก (P)
2. ร่ วมกัน นาเสนอวิธี ก ารแก้ปั ญหาที่ แ ปลกใหม่ แตกต่ า งไปจากเดิ ม และ
หลากหลาย อย่างอิสระ โดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมหรื อถูกผิด และบอกข้อดีและข้อเสี ย
ของวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธี (A)
3. ร่ วมกันวิเคราะห์และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด พร้อมระบุเหตุผล
ในการเลือก (C)
ขั้นที่ 3 การร่ วมกันสร้ างนวัตกรรม (Collaborative Innovation Building) เป็ นขั้นที่
ผูเ้ รี ยนร่ วมกันวางแผนการสร้ างนวัตกรรมของกลุ่ มเพื่อสร้ างนวัตกรรมตามที่กลุ่ มมีขอ้ ตกลงกัน
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
1. ร่ วมกันวางแผนสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา (P)
2. ร่ วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา (A)
3. ร่ วมกันสรุ ปผลการสร้างนวัตกรรมของกลุ่ม (C)
ขั้นที่ 4 การร่ วมกันสร้ างการยอมรับ (Collaborative Acceptance Building) เป็ นขั้นที่
ผูเ้ รี ยนร่ วมกันนาเสนอนวัตกรรมของกลุ่ม โดยคิดวิธีการนาเสนอที่เหมาะสมและนาเสนออย่างเป็ น
ระบบน่ าเชื่ อถื อ และร่ วมกันประเมินนวัตกรรมของกลุ่ มตนเองและกลุ่มอื่น เพื่อสร้างการยอมรับ
นวัตกรรมและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
1. ร่ วมกันเตรี ยมการนาเสนอและการประเมินนวัตกรรม (P)
2. ร่ วมกันนาเสนอและประเมินนวัตกรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น (A)
3. ร่ วมกันสรุ ปผลการยอมรับนวัตกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน (C)
องค์ ประกอบที่ 3 องค์ ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้
1. ปัจจัยเอือ้ ต่ อการเรี ยนรู้ เป็ นสมรรถนะที่ผเู้ รี ยนต้องมีและได้รับการพัฒนาตลอด
กระบวนการ เพื่อให้การเรี ยนรู ้ บรรลุ เป้ าหมายและประสบผลสาเร็ จ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผูอ้ ื่น ความกล้าในการตัดสิ นใจ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความกล้าในการแสดงออก
ความกระตือรื อร้นในการเรี ยน และความสามารถในการแก้ปัญหา
2. ปัจจัยสนับสนุน
2.1 การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน ควรจัดเป็ นกลุ่มย่อย ขนาดจานวน 4-5 คน
2.2 การยืดหยุน่ เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับกิจกรรม
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2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริมนวัตกรรมด้ านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้าน
การสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา จานวน 2 คน ด้านการสอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จานวน 2
คน และด้านการวัดและประเมินผล จานวน 1 คน (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ก) ประเมิน
ความสอดคล้อ งของรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของกระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ ประกอบที่ 1 องค์ประกอบเชิง
หลักการและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย หลักการและวัตถุประสงค์ของรู ป แบบการเรี ยนการสอน
องค์ ประกอบที่ 2 องค์ประกอบเชิงกระบวนการการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่
1 การร่ วมกันค้นหาปั ญหา ขั้นที่ 2 การร่ วมกันค้นหาแนวคิด ขั้นที่ 3 การร่ วมกันสร้างนวัตกรรม และ
ขั้นที่ 4 การร่ วมกันสร้างการยอมรับ และองค์ ประกอบที่ 3 องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารู ปแบบ
ไปใช้ ประกอบด้วย ปั จจัยเอื้อต่อการเรี ยนรู้และปัจจัยสนับสนุน ซึ่ งการประเมินมีลกั ษณะเป็ นมาตร
ส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ และพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ
( X = 4.60, S.D. = 0.89 - X = 4.80, S.D. = 0.45) (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ค)
3. ผลการตรวจสอบความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ เพื่อ ส่ งเสริ ม นวั ต กรรมด้ า นสุ ข ภาพของนั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ผูว้ ิจยั ได้นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ที่ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องเชิ งโครงสร้างโดยให้ผเู้ ชี่ ยวชาญ และปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไป
ตรวจสอบความเป็ นไปได้รูปแบบการเรี ยนสอน โดยการศึกษานาร่ อง (Pilot Study) กับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ห้อง 6 ของโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จานวน 24
คน ซึ่ งมีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง ทาการศึกษานาร่ อง 5 ระยะๆ ละ 2 สัปดาห์ รวม 10
สัปดาห์ โดยจัดการเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ นและท าการประเมิ นโดยใช้
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ได้แ ก่ ประเมิ น ความสามารถในการแก้ปั ญ หาอย่า ง
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สร้างสรรค์ดว้ ยแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ประเมินนวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพด้วยแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ และประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพด้วยแบบประเมิน
พฤติกรรมสุ ขภาพ มีผลการประเมินตามตารางที่ 18-20 ดังนี้
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยนกลุ่มศึกษานาร่ อง โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน
ความสามารถ
ในการ
คะแนน
แก้ ปัญหา
เต็ม
อย่ าง
สร้ างสรรค์
ด้านการ
ค้นหาความ
จริ ง
ด้านการ
ค้นหาปั ญหา
ด้านการ
ค้นหาแนวคิด
ด้านการ
ค้นหาคาตอบ
ด้านการ
ค้นหาการ
ยอมรับ
โดยรวม 5
ด้ าน

ระหว่ างการเรียนการสอน
ระยะที่ 1
คาบเรี ยนที่ 1-2

ระยะที่ 2
คาบเรี ยนที่ 3-4

ระยะที่ 3
คาบเรี ยนที่ 5-6

ระยะที่ 4
คาบเรี ยนที่ 7-8

ภาพรวม

ระยะที่ 5
คาบเรี ยนที่ 9-10

X

S.D.

%

X

S.D.

%

X

S.D.

%

X

S.D.

%

X

S.D.

%

อัน
ดับ

0.61 45.00

2.13

0.68

42.50

2.58

0.93

51.67

2.67

1.01

53.33

2.54

0.78

50.83

2.43

0.75

48.67

5

6.79

1.02 67.92

6.92

1.25

69.17

6.88

1.08

68.75

7.25

1.03

72.50

7.00

1.10

70.00

6.97

2.63

69.67

1

5

2.04

0.81 40.83

2.33

0.64

46.67

2.63

0.82

52.50

2.71

1.00

54.17

2.54

1.10

50.83

2.45

0.74

49.00

4

10

4.92

0.93 49.17

5.75

1.19

57.50

6.08

1.06

60.83

6.00

1.32

60.00

6.29

1.30

62.92

5.81

2.10

58.08

3

5

2.83

0.64 56.67

3.58

0.78

71.67

3.08

0.50

61.67

3.08

0.78

61.67

4.04

0.62

80.83

3.33

1.19

66.50

2

35

18.83 2.30 53.81 20.71

3.28

59.17

21.25

2.92

60.71 21.71

3.65

62.02 22.42

3.74

64.05 20.98 1.36

59.95

X

S.D.

5

2.25

10

ระดับ

ปานกลาง

%

ปานกลาง

ปานกลาง

ดี

ดี

ปานกลาง

168
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จากตารางที่ 18 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยนกลุ่ ม
ศึกษานาร่ องที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.95 และเมื่ อพิจารณาในแต่ ล ะด้า น นัก เรี ย นมี ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดา้ นการค้นหาปั ญหา เป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นร้อยละ 69.67 รองลงมาด้าน
การค้นหาการยอมรับ คิดเป็ นร้อยละ 66.50 และด้านการค้นหาความจริ ง เป็ นอันดับสุ ดท้าย คิดเป็ น
ร้อยละ 48.67
เมื่อพิจารณาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยภาพรวมของนักเรี ยนกลุ่ม
ศึกษานาร่ อง มีพฒั นาการขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรี ยนจากระดับปานกลางเป็ นระดับดี โดยที่ระยะที่
1-3 อยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 53.81, 59.71, และ 60.71 ตามลาดับ และระยะที่ 4-5 อยูใ่ น
ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 62.02 และ 64.05 ตามลาดับ
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ตารางที่ 19 ผลการประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่มศึกษานาร่ องเป็ นรายกลุ่ม โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน
ระหว่างการเรียนการสอน

องค์ ประกอบของนวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพ

คะแนน
กลุ่ม
เต็ม

ระยะที่ 1
คาบเรี ยนที่ 1-2

X

S.D.

%

ระยะที่ 2
คาบเรี ยนที่ 3-4

X

S.D.

%

ระยะที่ 3
คาบเรี ยนที่ 5-6

X

S.D.

%

ระยะที่ 4
คาบเรี ยนที่ 7-8

X

S.D.

%

ภาพรวม

ระยะที่ 5
คาบเรี ยนที่ 9-10

X

S.D.

%

X

S.D.

%

อัน
ดับ

ด้านกระบวนการ พัฒนานวัตกรรม

6

36

28.11 2.90 78.08 29.33 1.63 81.47 28.78 2.78 79.94 30.33 1.17 84.25 31.33 2.35 87.03 29.58 1.27 82.16

2

ด้านคุณค่าและประโยชน์ของ
นวัตกรรม

6

36

29.56 2.59 82.11 30.44 2.59 84.56 30.89 1.61 85.81 31.44 2.25 87.33 33.67 1.38 93.53 31.20 1.54 86.67

1

ด้านความเป็ นนวัตกรรม

6

27

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

3

6

99

78.17 5.61 78.96 81.78 4.51 82.61 82.17 4.61 83.00 83.28 5.38 84.12 88.83 3.49 89.73 82.85 3.86 83.68

โดยรวม 3 ด้าน

ระดับ

ดี

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

170

171

จากตารางที่ 19 พบว่า นวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่มศึกษานาร่ องเป็ นรายกลุ่มที่
เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม คิดเป็ นร้อย
ละ 83.68 และเมื่ อพิจารณาในแต่ ละด้านนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ย นมี องค์ประกอบด้าน
คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข องนวัต กรรม เป็ นอัน ดับ 1 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 86.67 รองลงมาด้า น
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม คิดเป็ นร้อยละ 82.16 และด้านความเป็ นนวัตกรรม เป็ นอันดับสุ ดท้าย
คิดเป็ นร้อยละ 81.73
เมื่อพิจารณานวัตกรรมด้านสุ ขภาพ โดยภาพรวมของนักเรี ยนกลุ่มศึกษานาร่ องเป็ นรายกลุ่ม
มีพฒั นาการขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรี ยนจากระดับดีเป็ นระดับดีเยี่ยม โดยที่ระยะที่ 1 อยูใ่ นระดับดี
คิดเป็ นร้อยละ 78.96 และระยะที่ 2-5 อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม คิดเป็ นร้อยละ 82.61, 83.00, 84.12 และ
89.73 ตามลาดับ
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่มศึกษานาร่ อง
ระหว่างการเรียนการสอน
นักเรียน
(คน)

พฤติกรรม
สุ ขภาพ

24

คะแนน
เต็ม

60

ระยะที่ 1
คาบเรี ยนที่ 1-2

ระยะที่ 2
คาบเรี ยนที่ 3-4

ระยะที่ 3
คาบเรี ยนที่ 5-6

ระยะที่ 4
คาบเรี ยนที่ 7-8

ภาพรวม

ระยะที่ 5
คาบเรี ยนที่ 9-10

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

45.38

4.64

ดีมาก

38.96

8.46

ค่อน
ข้ างดี

50.21

4.43

ดีเยีย่ ม

38.71

7.62

ค่อน
ข้ างดี

51.71

2.90

ดีเยีย่ ม

44.99

6.09

ดีมาก

จากตารางที่ 20 พบว่า พฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่มศึกษานาร่ องที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ดีมาก ( X = 44.99, S.D. = 6.09)
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ผลการศึกษานาร่ องทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการแก้ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยนกลุ่ม
ศึ ก ษาน าร่ อ ง โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 59.95 และเมื่ อ พิ จ ารณา
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ โ ดยภาพรวมของนัก เรี ย นกลุ่ ม ศึ ก ษาน าร่ อ ง
มีพฒั นาการขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรี ยนจากระดับปานกลางเป็ นระดับดี
2. ผลการประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่มศึกษานาร่ องเป็ นรายกลุ่ม
โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี เ ยี่ ย ม คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 83.68 และเมื่ อพิ จ ารณานวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพ
โดยภาพรวมของนักเรี ยนกลุ่มศึกษานาร่ องเป็ นรายกลุ่ม มีพฒั นาการขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรี ยนจาก
ระดับดีเป็ นระดับดีเยีย่ ม
3. ผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่มศึกษานาร่ อง โดยภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก ( X = 44.99, S.D. = 6.09)
ผลการตรวจสอบความเป็ นไปได้รู ปแบบการเรี ย นสอน โดยการศึ ก ษาน าร่ อ ง
ทดลองใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ พบว่า รู ปแบบการ
เรี ยนการสอนสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยู่ในระดับดี และความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ มีพฒั นาการขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรี ยน
ผลการพัฒนาได้รูปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดของกระบวนการแก้ปั ญหาอย่า ง
สร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
มีรายละเอียดแสดงในภาพที่ 14
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ภาพที่ 14 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

175
ขั้น ตอนที่ 3 การวิจั ย (Research : R2) เป็ นการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ จ ริ ง
(Implementation : I)
ผู้วิ จ ัย ได้น ารู ป แบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด ของกระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่
ได้พฒั นาจากขั้นตอนที่ 2 ไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เพื่อศึกษาพัฒนาการของความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ พฤติกรรมสุ ขภาพ และความคิดเห็นที่มี
ต่ อ การใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของกระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์
เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้น
ในช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน ซึ่งผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน สรุ ปได้ดงั นี้
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยน ในช่วงระหว่างการเรี ยน
การสอน โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
1.1 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรี ยน โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ด้วยแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามช่ วงระหว่างการ
เรี ยนการสอน 5 ระยะ ผลปรากฏดังในตารางที่ 21
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยน โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน
ความสามารถ
ในการ
คะแนน
แก้ ปัญหาอย่ าง เต็ม
สร้ างสรรค์

ระหว่ างการเรียนการสอน
ระยะที่ 1
คาบเรี ยนที่ 1-2
X

S.D.

ระยะที่ 2
คาบเรี ยนที่ 3-4
%

X

S.D.

ระยะที่ 3
คาบเรี ยนที่ 5-6
%

X

S.D.

ระยะที่ 4
คาบเรี ยนที่ 7-8
%

X

S.D.

ภาพรวม

ระยะที่ 5
คาบเรี ยนที่ 9-10
%

X

S.D.

%

X

S.D.

%

อัน
ดับ

ด้านการค้นหา
ความจริ ง

5

2.17

0.70 43.33

1.96

0.62 39.17

2.04

0.55 40.83

3.96

1.04 79.20

4.13

0.85

82.50

2.85

0.97 57.00

3

ด้านการค้นหา
ปั ญหา

10

6.67

1.69 66.67

6.50

1.25 65.00

6.92

0.97 69.17

8.38

0.65 83.80

8.25

0.53

82.50

7.34

2.80 73.42

1

ด้านการค้นหา
แนวคิด

5

2.38

1.01 47.50

2.33

1.24 46.67

2.08

0.78 41.67

2.88

1.03 57.60

3.33

0.56

66.67

2.60

0.73 52.00

5

ด้านการค้นหา
คาตอบ

10

4.92

0.97 49.17

5.17

1.01 51.67

5.29

0.91 52.92

6.29

1.23 62.90

6.00

1.29

60.00

5.53

2.02 55.33

4

ด้านการค้นหา
การยอมรับ

5

2.67

0.92 53.33

2.79

0.72 55.83

3.21

0.66 64.17

3.67

0.70 73.40

3.83

0.38

76.67

3.23

1.12 64.67

2

35

18.79 3.49 53.69

18.75 3.03 53.57

19.25 2.98 55.83

25.17 3.21 71.91

25.54

2.02

72.98

21.56 3.48 61.60

ระดับ

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ดี

โดยรวม 5
ด้ าน

ดี

ดี
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จากตารางที่ 21 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนที่
เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ
61.60 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน นักเรี ยนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดา้ น
การค้นหาปัญหา เป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นร้อยละ 73.42 รองลงมาด้านการค้นหาการยอมรับ คิดเป็ นร้อย
ละ 64.67 และด้านการค้นหาแนวคิด เป็ นอันดับสุ ดท้าย คิดเป็ นร้อยละ 52.00
เมื่ อพิ จารณาความสามารถในการแก้ปั ญหาอย่า งสร้ า งสรรค์โ ดยภาพรวมของนัก เรี ย น
มีพฒั นาการขึ้นในช่ วงเวลาระหว่างเรี ยนจากระดับปานกลางเป็ นระดับดี โดยที่ระยะที่ 1-3 อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 53.69, 53.57 และ 53.83 ตามลาดับ และระยะที่ 4-5 อยูใ่ นระดับดี
คิดเป็ นร้อยละ71.91 และ 72.95ตามลาดับ ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั
จากผลการประเมิ น ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ยน
โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน ตามช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 คาบ
เรี ยนที่ 1-2, ระยะที่ 2 คาบเรี ยนที่ 3-4, ระยะที่ 3 คาบเรี ยนที่ 5-6, ระยะที่ 4 คาบเรี ยนที่ 7-8 และระยะ
ที่ 5 คาบเรี ยนที่ 9-10 โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ผูว้ จิ ยั นามาเปรี ยบเทียบดังภาพที่ 15
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ภาพที่ 15 เปรี ยบเทียบผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
ตามช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน

1.2 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ
นัก เรี ย น โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการสั งเกตพฤติ ก รรมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากผูป้ ระเมิน 5 คน คือ ตนเอง สมาชิกกลุ่ม (3 คน) และผูส้ อน ด้วยแบบ
สังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน
5 ระยะ ผลปรากฏดังในตารางที่ 22
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ตารางที่ 22 ผลการสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยน โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน

ความสามารถในการ
คะแนน
แก้ ปัญหาอย่ าง
เต็ม
สร้ างสรรค์

ระหว่ างการเรียนการสอน
ระยะที่ 1
คาบเรี ยนที่ 1-2
X

S.D.

%

ระยะที่ 2
คาบเรี ยนที่ 3-4
X

S.D.

%

ระยะที่ 3
คาบเรี ยนที่ 5-6
X

S.D.

%

ระยะที่ 4
คาบเรี ยนที่ 7-8
X

S.D.

%

ภาพรวม

ระยะที่ 5
คาบเรี ยนที่ 9-10
X

S.D.

%

X

S.D.

อันดับ

%

ด้านการค้นหาความ
จริ ง

3

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

1

ด้านการค้นหาปั ญหา

3

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

2

ด้านการค้นหาแนวคิด

3

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

5

ด้านการค้นหาคาตอบ

3

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

3

ด้านการค้นหาการ
ยอมรับ

3

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

3

15

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

โดยรวม 5 ด้ าน

ระดับ

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

179
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จากตารางที่ 22 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยนที่เรี ยน
โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4CO-PAC Model จากการสังเกตพฤติกรรม โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับดี มาก คิดเป็ นร้ อยละ 87.27 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน นักเรี ยนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดา้ นการค้นหาความจริ ง เป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นร้อยละ 88.00 รองลงมาด้าน
การค้นหาปั ญหา คิดเป็ นร้อยละ 87.67 และด้านการค้นหาแนวคิด เป็ นอันดับสุ ดท้าย คิดเป็ นร้อยละ
85.67
เมื่ อพิ จารณาความสามารถในการแก้ปั ญหาอย่า งสร้ า งสรรค์โ ดยภาพรวมของนัก เรี ย น
จากการสังเกตพฤติกรรม มีพฒั นาการขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรี ยนจากระดับดีเป็ นระดับดีมาก โดยที่
ระยะที่ 1 อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 81.53 และระยะที่ 2-5 อยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 83.87,
88.87, 89.53 และ 92.33 ตามลาดับ
จากผลการสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน ตามช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 คาบ
เรี ยนที่ 1-2, ระยะที่ 2 คาบเรี ยนที่ 3-4, ระยะที่ 3 คาบเรี ยนที่ 5-6, ระยะที่ 4 คาบเรี ยนที่ 7-8 และระยะ
ที่ 5 คาบเรี ยนที่ 9-10 โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ผูว้ จิ ยั นามาเปรี ยบเทียบดังภาพที่ 16
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ภาพที่ 16 เปรี ยบเทียบผลการสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรี ยนตามช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน

1.3 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยน โดย
ภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการวิเคราะห์แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing)
ของนักเรี ยน ตามช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน สรุ ปได้ดงั ในตารางที่ 23
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ตารางที่ 23 สรุ ปความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยน โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการวิเคราะห์แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้
(Journal Writing) ของนักเรี ยน
ความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์
ด้านการค้นหาความ
จริ ง

ด้านการค้นหาปั ญหา
ด้านการค้นหาแนวคิด

ด้านการค้นหาคาตอบ

ด้านการค้นหาการ
ยอมรับ

ข้ อความจากแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน
1. ร่ วมคิดวิเคราะห์และอภิปราย
2. ฝึ กวิธีแก้ปัญหา สาเหตุของปั ญหา โดยเรี ยงลาดับความสาคัญของปั ญหา
3. พยายามคิดสาเหตุของปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหา
4. เกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อแก้ปัญหาตรงจุด ถูกวิธี
ฝึ กวิธีแก้ปัญหา สาเหตุของปั ญหา โดยเรี ยงลาดับความสาคัญของปั ญหา
1. มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
2. พยายามคิดสาเหตุของปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหา
3. ฟังความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อน
4. ได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา
5. ฝึ กวิธีแก้ปัญหา สาเหตุของปั ญหา โดยเรี ยงลาดับความสาคัญของปั ญหา
1. ใช้ทกั ษะกระบวนการคิดในการแก้ปัญหา
2. ความสามารถในการตอบปั ญหาและแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้า
3. ต้องไปหาเนื้อหาเพิม่ เติมก่อนเพื่อจะทางานนวัตกรรม
1. ฟังการนาเสนอของเพื่อน
2. รับฟังความเห็นของผูอ้ ื่น
3. กล้าแสดงความคิดเห็น

สรุปพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้
มีการคิดวิเคราะห์และอภิปรายสาเหตุ
ของปั ญหา

มีการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
มีการคิดวิธีการแก้ปัญหาที่มีความ
หลากหลายและแปลกใหม่

ภาพรวม
มีความคิดวิเคราะห์และอภิปราย
สาเหตุของปั ญหา จัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหา นาไปสู่
การคิดวิธีการแก้ปัญหาที่มีความ
หลากหลายและแปลกใหม่จน
สามารถค้นพบแนวทางในการ
แก้ปัญหา และนาเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะ
จากผูอ้ ื่น

มีการค้นพบแนวทางในการแก้ปัญหา

มีการนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผูอ้ ื่น
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2. นวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยน ในช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน โดยใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอน
2.1 ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาพัฒนาการของนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม โดย
ภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพเป็ นรายกลุ่ม จากผูป้ ระเมิน
3 ฝ่ าย คือ กลุ่มตน กลุ่มอื่น และผูส้ อน ด้วยแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ ตามช่ วงระหว่าง
การเรี ยนการสอน 5 ระยะ ผลปรากฏดังในตารางที่ 24-25
ตารางที่ 24 รายชื่อและจานวนนวัตกรรมด้านสุ ขภาพเป็ นรายกลุ่ม ตามช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน
ชื่อนวัตกรรม
ชื่อนวัตกรรม
ชื่อนวัตกรรม
ชื่อนวัตกรรม
ชื่อนวัตกรรม
ระยะที่ 1 คาบที่ 1-2
ระยะที่ 3 คาบที่ 5-6
กลุ่ม
ระยะที่ 2 คาบที่ 3-4
ระยะที่ 4 คาบที่ 7-8 ระยะที่ 5 คาบที่ 9-10
เรื่ อง
เรื่ อง
ที่
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
การดูแลระบบต่างๆ
พฤติกรรมทางเพศ
สมรรถภาพทางกาย
กีฬาบาสเกตบอล
ภัยจากสารเสพติด
ของร่ างกาย
และการดาเนินชีวติ
1

กล่องข้าว Chrono
Bento

ห้องออกกาลังกาย
ใต้น้ า

แผ่นฟิ ล์มระงับ
อารมณ์ทางเพศ

Directional Sticker

Smoking Detector

2

การ์ดฝึ กสมอง

Portable Arm
Trainer

เครื่ องตรวจสอบ
การแต่งกาย

แบบฝึ กเลี้ยงลูกบาส

เครื่ องจ่ายยา
อัตโนมัติ

3

App เพิ่มความสูง

ถุงมือ-ถุงเท้ายืด
เหยียด

iBra

เกม 100 แต้ม

WAVE

4

ซอสฆ่าเชื้อ

Athlete House

Sulfuric Underwear

Basketball Fighter

ยาเสพไม่ติด

5

ยาเหน็บ Cellulose

เครื่ องพัฒนา
สมรรถภาพในการ
ลุกนัง่ และดันพื้น

ซ๊อตไฟ .. ไล่
อารมณ์

Mark…เล็ง...ยิง

Alcohol Test Kit

6

แคปซูลสมุนไพร
เคลือบกระเพาะ

เครื่ องช่วยยืดตัว

นาฬิกา GPS

แป้ นบาสเล่นเกม

หมากฝรั่งนิโคติน

จากตารางที่ 24 พบว่า นวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม โดยภาพรวมมี
จานวน 60 ผลงาน และจาแนกเป็ นตามช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 คาบเรี ยน
ที่ 1-2 จานวน 6 ผลงาน ระยะที่ 2 คาบเรี ยนที่ 3-4 จานวน 6 ผลงาน ระยะที่ 3 คาบเรี ยนที่ 5-6 จานวน
6 ผลงาน ระยะที่ 4 คาบเรี ยนที่ 7-8 จานวน 6 ผลงาน และระยะที่ 5 คาบเรี ยนที่ 9-10 จานวน 6
ผลงาน
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ตารางที่ 25 ผลการประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน
ระหว่ างการเรียนการสอน
องค์ ประกอบของ
คะแนน
กลุ่ม
เต็ม
นวัตกรรมด้ านสุ ขภาพ

ระยะที่ 1
คาบเรี ยนที่ 1-2

ระยะที่ 2
คาบเรี ยนที่ 3-4

ระยะที่ 3
คาบเรี ยนที่ 5-6

ระยะที่ 4
คาบเรี ยนที่ 7-8

ระยะที่ 5
คาบเรี ยนที่ 9-10

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

%

%

%

%

%

ภาพรวม
S.D.

%

อัน
ดับ

ด้านกระบวนการ
พัฒนานวัตกรรม

6

36

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

3

ด้านคุณค่าและ
ประโยชน์ของ
นวัตกรรม

6

36

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

1

ด้านความเป็ น
นวัตกรรม

6

27

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

2

6

99

65.83 7.23 66.49 74.22 7.59 74.97 78.00 7.27 78.79 78.67 5.11 79.46 89.72 6.74 90.63 77.29 8.63 78.07

โดยรวม 3 ด้ าน

ระดับ

พอใช้

ดี

ดี

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดี
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จากตารางที่ 25 พบว่า นวัตกรรมด้านสุ ข ภาพของนัก เรี ย นเป็ นรายกลุ่ ม ที่ เ รี ย นโดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 78.07 และ
เมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะด้า นนวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นมี อ งค์ป ระกอบด้า นคุ ณ ค่ า และ
ประโยชน์ของนวัตกรรม เป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นร้อยละ 81.85 รองลงมาด้านความเป็ นนวัตกรรม
คิดเป็ นร้อยละ 77.78 และด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม เป็ นอันดับสุ ดท้าย คิดเป็ นร้อยละ
74.50
เมื่อพิจารณานวัตกรรมด้านสุ ขภาพ โดยภาพรวมของนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม มีพฒั นาการขึ้น
ในช่วงเวลาระหว่างเรี ยนจากระดับพอใช้เป็ นระดับดี เยี่ยม โดยที่ระยะที่ 1 อยูใ่ นระดับพอใช้ คิดเป็ น
ร้อยละ 66.49 ระยะที่ 2-3 อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 74.97 และ 78.79 ตามลาดับ และระยะที่ 4-5
อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม คิดเป็ นร้อยละ 79.46 และ 90.63 ตามลาดับ ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั
จากผลการประเมิ น นวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนัก เรี ย นเป็ นรายกลุ่ ม โดยภาพรวมและ
จาแนกเป็ นรายด้าน ตามช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 คาบเรี ยนที่ 1-2 ระยะที่
2 คาบเรี ยนที่ 3-4 ระยะที่ 3 คาบเรี ยนที่ 5-6 ระยะที่ 4 คาบเรี ยนที่ 7-8 และระยะที่ 5 คาบเรี ยนที่ 9-10
โดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอน จากการประเมิ น โดยตนเอง เพื่ อ น และผูส้ อน ผู้วิจ ัย น ามา
เปรี ยบเทียบดังภาพที่ 17

186
ภาพที่ 17 เปรี ยบเทียบผลการประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม ตามช่วง
ระหว่างการเรี ยนการสอน

2.2 ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษานวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยน โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นราย
ด้าน จากการวิเคราะห์แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing) ของนักเรี ยน ตามช่วงระหว่าง
การเรี ยนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน สรุ ปผลได้ดงั ในตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 สรุ ปนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยน โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการวิเคราะห์แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing) ของนักเรี ยน
องค์ ประกอบของ
นวัตกรรมด้ าน
ข้ อความจากแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน
สุ ขภาพ
ด้าน
1. คิดค้นนวัตกรรมสาหรับการแก้ปัญหาเพื่อช่วยบรรเทา
กระบวนการพัฒนา ความผิดปกติของระบบต่างๆให้กลับเข้าสู่ ภาวะปกติ
นวัตกรรม
2. ออกแบบนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ได้
3. ต้องไปหาเนื้อหาเพิ่มเติมก่อนเพื่อจะทางานนวัตกรรม
ด้านคุณค่าและ 1. นวัตกรรมไปใช้ในการดูแลสุ ขภาพ ดูแลสุ ขภาพตนเอง
ประโยชน์ของ 2. ได้ฝึกจริ งตามนวัตกรรมที่คิด
นวัตกรรม
3. สามารถนานวัตกรรมไปพัฒนาขีดจากัดของร่ างกาย
4. เป็ นกิจกรรมที่ได้คิดนวัตกรรมแล้วสามารถนาไปใช้ได้
จริ ง เห็นมุมมองใหม่ๆ ปัญหาอื่นๆ ในการเล่น
บาสเกตบอล
ด้านความเป็ น
นวัตกรรม

สรุ ปพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้
มีการคิดค้นนวัตกรรมสาหรับการ
แก้ปัญหา มีการออกแบบนวัตกรรมที่เกิด
จากความคิดสร้างสรรค์และมีการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานวัตกรรม
นวัตกรรมสามารถนาไปใช้ในการ
แก้ปัญหาสุ ขภาพได้จริ ง

ภาพรวม
มีการคิดค้นนวัตกรรมสาหรับการ
แก้ปัญหา โดยการออกแบบจาก
ความคิดสร้างสรรค์และมีการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานวัตกรรม
นวัตกรรมสามารถนาไปใช้ในการ
แก้ปัญหาสุ ขภาพได้จริ ง

-
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3. พฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน ในช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน โดยใช้รูปแบบการ
เรี ยนการสอน
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน ประกอบด้วย 5 หน่ วย คือ หน่ วยที่ 1
การดู แลระบบต่า งๆ ของร่ า งกาย หน่ วยที่ 2 พฤติก รรมทางเพศกับ การดาเนิ นชี วิต หน่ วยที่ 3
กีฬาบาสเกตบอล หน่วยที่ 4 สมรรถภาพทางกาย และหน่วยที่ 5 ภัยจากสารเสพติด จากการประเมิน
พฤติกรรมสุ ขภาพด้วยแบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพตามแต่ละหน่ วย และจากการวิเคราะห์แบบ
บันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing) ของนักเรี ยน ตามช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอน ผลปรากฏดังในตารางที่ 27-36
ตารางที่ 27 ผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน หน่วยที่ 1 การดูแลระบบต่างๆ ของ
ร่ างกาย โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายข้อ

ข้ อ
ที่

คาถาม
(คาถามเชิงบวกตั้งแต่ขอ้ 1-13 และคาถามเชิงลบตั้งแต่ขอ้ 14-20)

1
2
3

นักเรี ยนนอนหลับอย่างน้อยวันละ 6-8 ชัว่ โมง
นักเรี ยนตรวจวัดสายตาเป็ นประจาทุกปี
นักเรี ยนรับประทานอาหารบารุ งสมอง เช่น ข้าวซ้อมมือ นมเปรี้ ยว ปลา
ทะเล ไข่แดง
นักเรี ยนอาบน้ าทุกวัน
นักเรี ยนใส่เสื้ อผ้าที่ซกั สะอาด
นักเรี ยนดื่มน้ าวันละไม่ต่ากว่า 8 แก้ว
นักเรี ยนรับประทานอาหารเช้า
นักเรี ยนรับประทานผักหรื อผลไม้
นักเรี ยนสังเกตความผิดปกติของร่ างกายตนเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง
นักเรี ยนออกกาลังกายหรื อเล่นกีฬาอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 วัน
นักเรี ยนออกกาลังกายหรื อเล่นกีฬานานครั้งละ 30 นาที
นักเรี ยนถ่ายอุจจาระทุกวัน
นักเรี ยนขับถ่ายปั สสาวะทุกครั้งที่ปวด
นักเรี ยนดื่มน้ าอัดลม
นักเรี ยนเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรื ออินเตอร์เน็ตเป็ นเวลานาน
นักเรี ยนชอบรับประทานเนื้อสัตว์ติดมัน

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

พฤติกรรมสุ ขภาพ
(คะแนนเต็ม 3 และ n = 24)
ระดับ อัน
S.D.
X
การปฏิบตั ิ ดับ
2.04 0.69 บ่อยครั้ง 11
1.71 0.69 บ่อยครั้ง 16
2.17 0.64 บ่อยครั้ง 9
2.92
2.88
1.92
2.58
2.38
1.88
2.33
2.54
2.13
2.67
1.67
1.00
1.54

0.28
0.34
0.93
0.58
0.65
0.85
0.64
0.59
0.74
0.48
0.76
0.78
0.72

ประจา
ประจา
บ่อยครั้ง
ประจา
บ่อยครั้ง
บ่อยครั้ง
บ่อยครั้ง
ประจา
บ่อยครั้ง
ประจา
บางครั้ง
บ่อยครั้ง
บางครั้ง

1
2
12
4
4
13
8
5
10
3
17
20
19
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ตารางที่ 27 ผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน หน่วยที่ 1 การดูแลระบบต่างๆ ของ
ร่ างกาย โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายข้อ (ต่อ)

ข้ อ
ที่
17
18
19
20

คาถาม
(คาถามเชิงบวกตั้งแต่ขอ้ 1-13 และคาถามเชิงลบตั้งแต่ขอ้ 14-20)
นักเรี ยนใช้เสื้ อผ้า/ผ้าเช็ดตัว/เครื่ องนุ่งห่มร่ วมกับผูอ้ ื่น
นักเรี ยนรับประทานขนมกรุ บกรอบหรื อขนมใส่สีฉูดฉาด
นักเรี ยนชอบวิตกกังวล เครี ยด หรื อโมโหง่าย
นักเรี ยนอยูใ่ นที่มีฝน/ละออง/ควั
ุ่
น
ภาพรวม
(คะแนนเต็ม 60 และ n = 30)

X

S.D.
ระดับการประเมิน

พฤติกรรมสุ ขภาพ
(คะแนนเต็ม 3 และ n = 24)
อัน
ระดับ
S.D.
X
การปฏิบตั ิ ดับ
2.38 0.49 บางครั้ง
6
1.58 0.78 บางครั้ง 18
1.88 0.74 บางครั้ง 13
1.75 0.61 บางครั้ง 15
41.96
4.11
ดี

จากตารางที่ 27 พบว่า พฤติกรรมสุ ขภาพ หน่ วยที่ 1 การดูแลระบบต่างๆ ของร่ างกาย
ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
( X = 41.96, S.D. = 4.11) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ นักเรี ยนมีพฤติกรรมสุ ขภาพ ข้อที่ 4 นักเรี ยน
อาบน้ าทุกวัน (ประจา) เป็ นอันดับ 1 ( X = 2.92, S.D. = 0.28) รองลงมาข้อที่ 5 นักเรี ยนใส่ เสื้ อผ้าที่
ซักสะอาด (ประจา) ( X = 2.88, S.D. = 0.34) และข้อที่ 15 นักเรี ยนเล่นเกมคอมพิวเตอร์ หรื อ
อินเตอร์เน็ตเป็ นเวลานาน (บ่อยครั้ง) เป็ นอันดับสุ ดท้าย ( X = 1.00, S.D. = 0.78)
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ตารางที่ 28 สรุ ปพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน หน่วยที่ 1 การดูแลระบบต่างๆ ของร่ างกาย โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการวิเคราะห์แบบบันทึกการ
จัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing) ของนักเรี ยน
พฤติกรรม
สุ ขภาพ
ด้านความรู ้ 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ด้าน
1.
ทัศนคติ 2.
3.
ด้านการ 1.
ปฏิบตั ิ
2.
3.
4.
5.
6.

ข้ อความจากแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน

สรุปพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้

ภาพรวม

ความรู ้เกี่ยวกับระบบต่างๆในร่ างกาย
หลักการทางานของร่ างกาย
หน้าที่และความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่ างกาย
ความสาคัญของระบบต่างๆในร่ างกาย
ปั ญหาสุขภาพที่เกิดจากระบบต่างๆ ไม่ทางาน
การป้ องกันก่อนที่จะเกิดปั ญหากับระบบต่างๆในร่ างกาย
รู ้วธิ ีแก้ไขปั ญหาสุขภาพ
นานวัตกรรมไปใช้ในการดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพตนเอง
ใช้ในการดูแลสุขภาพร่ างกายตนเองและแนะนาผูอ้ ื่น
ใช้นวัตกรรมที่คิดขึ้นให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจาวันได้
คอยระวังป้ องกันความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบต่างๆของร่ างกาย
และสามารถตรวจสอบได้วา่ ตนเองมีความผิดปกติอย่างไร
นาความรู ้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์อยูเ่ สมอ
นาไปเสริ มสร้างพัฒนาการของร่ างกายได้ เพื่อสุขภาพที่ดีข้ ึน
รู ้เท่าทันโรคและป้ องกันเผยแพร่ ให้ผอู ้ ื่นรู ้
การรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะให้ตรงเวลา
การออกกาลังกายให้เหมาะสม

มีความรู ้เกี่ยวกับระบบต่างๆ ในร่ างกาย หลักการทางาน
หน้าที่ ความสัมพันธ์และความสาคัญของระบบต่างๆ ใน
ร่ างกาย รวมทั้งปั ญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากระบบต่างๆ ไม่
ทางาน การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสุขภาพ

นักเรี ยนความความรู ้การมี
ความรู ้เกี่ยวกับระบบต่างๆใน
ร่ างกาย หลักการทางาน
หน้าที่ ความสัมพันธ์และ
ความสาคัญของระบบต่างๆ
ในร่ างกาย รวมทั้งปั ญหา
สุขภาพที่เกิดขึ้นจากระบบ
ต่างๆไม่ทางาน การป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาสุขภาพ มี
ทัศนคติในการดูแลรักษา
ป้ องกันภาวะสุขภาพของ
ตนเองและเผยแพร่ ต่อคนรอบ
ข้าง สามารถแก้ไขปั ญหา
สุขภาพเบื้องต้นได้

มีทศั นคติในการดูแลสุขภาพร่ างกายของตนเอง และมี
แนวโน้มจะไปแนะนาผูอ้ ื่น
สามารถเฝ้ าระวัง ตรวจสอบความผิดปกติของระบบต่างๆ
ในร่ างกายได้ รู ้เท่าทันโรค และเผยแพร่ ความรู ้ที่มีให้แก่
ผูอ้ ื่นได้ เลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ตรงเวลา
และอย่างเพียงพอ ออกกาลังกายได้เหมาะสม
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน หน่วยที่ 2 สมรรถภาพทางกาย
โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายข้อ

ข้ อ
ที่

คาถาม
(คาถามเชิงบวกตั้งแต่ขอ้ 1-20)

1

นักเรี ยนกาหนดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนการ
วางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
นักเรี ยนกาหนดให้มีการตรวจผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เพื่อหาสมรรถภาพทางกายด้านที่ควรปรับปรุ ง
นักเรี ยนกาหนดระยะเวลาในการฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ด้านที่ควรปรับปรุ ง เช่น ฝึ กเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์
นักเรี ยนกาหนดวิธีการฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านที่ควร
ปรับปรุ ง
นักเรี ยนกาหนดจานวนวันต่อสัปดาห์ของการฝึ กเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกายด้านที่ควรปรับปรุ ง เช่น ฝึ กสัปดาห์ละ 3 วัน
นักเรี ยนกาหนดเวลาต่อวันของการฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ด้านที่ควรปรับปรุ ง เช่น ฝึ กวันละ 1 ชัว่ โมง
นักเรี ยนกาหนดสถานที่ในการฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้าน
ที่ควรปรับปรุ ง
นักเรี ยนกาหนดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายภายหลังการฝึ ก
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
นักเรี ยนทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนการวางแผนพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย
นักเรี ยนตรวจผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อหาสมรรถภาพ
ทางกายด้านที่ควรปรับปรุ ง
นักเรี ยนแสวงหาความรู ้เพื่อวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านที่
ควรปรับปรุ ง
นักเรี ยนตรวจสภาพความพร้อมของร่ างกายก่อนการฝึ กเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย
นักเรี ยนอบอุน่ ร่ างกาย (Warm up) ก่อนการฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

พฤติกรรมสุ ขภาพ
(คะแนนเต็ม 3 และ n = 24)
อัน
ระดับ
X S.D.
การปฏิบตั ิ ดับ
1.79 0.59

บ่อยครั้ง

11

2.00 0.51

บ่อยครั้ง

4

1.83 0.64

บ่อยครั้ง

10

1.96 0.55

บ่อยครั้ง

5

2.13 0.68

บ่อยครั้ง

3

1.88 0.54

บ่อยครั้ง

7

2.17 0.70

บ่อยครั้ง

2

1.88 0.54

บ่อยครั้ง

7

1.88 0.68

บ่อยครั้ง

7

1.96 0.55

บ่อยครั้ง

5

1.75 0.61

บ่อยครั้ง

12

1.75 0.53

บ่อยครั้ง

12

2.29 0.75

บ่อยครั้ง

1
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน หน่วยที่ 2 สมรรถภาพทางกาย
โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายข้อ (ต่อ)
พฤติกรรมสุ ขภาพ
(คะแนนเต็ม 3 และ n = 24)
ข้ อ
คาถาม
ที่
(คาถามเชิงบวกตั้งแต่ขอ้ 1-20)
อัน
ระดับ
X S.D.
การปฏิบตั ิ ดับ
14 นักเรี ยนฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามวิธีการฝึ กที่วางแผนไว้ 1.17 0.76 บางครั้ง 16
15 นักเรี ยนฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามวันที่วางแผนไว้ เช่น
0.92 0.78 บางครั้ง 20
ฝึ กสัปดาห์ละ 3 วัน
16 นักเรี ยนฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามเวลาที่วางแผนไว้ เช่น
1.17 0.70 บางครั้ง 16
ฝึ กวันละ 1 ชัว่ โมง
17 นักเรี ยนฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามสถานที่ที่วางแผนไว้ 1.13 0.85 บางครั้ง 18
18 นักเรี ยนผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Cool down) หลังการฝึ กเพื่อพัฒนา
1.29 0.81 บางครั้ง 14
สมรรถภาพทางกาย
19 นักเรี ยนฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายตามระยะเวลาที่วางแผนไว้
1.29 0.69 บางครั้ง 14
เช่น ฝึ กเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์
20 นักเรี ยนทดสอบสมรรถภาพทางกายภายหลังการฝึ กเพื่อพัฒนา
1.13 0.68 บางครั้ง 18
สมรรถภาพทางกายตามที่วางแผนไว้
33.33
X
ภาพรวม
S.D.
3.86
(คะแนนเต็ม 60 และ n = 30)
ระดับการประเมิน
ตา่

จากตารางที่ 29 พบว่า พฤติกรรมสุ ขภาพ หน่วยที่ 2 สมรรถภาพทางกาย ของนักเรี ยนที่เรี ยน
โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับต่า ( X = 33.33, S.D. =
3.86) และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ นักเรี ย นมีพ ฤติ กรรมสุ ขภาพ ข้อที่ 13 นัก เรี ย นอบอุ่ นร่ า งกาย
(Warm up) ก่อนการฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย (บ่อยครั้ง) เป็ นอันดับ 1 ( X = 2.29, S.D. =
0.75) รองลงมาข้อที่ 7 นักเรี ยนกาหนดสถานที่ในการฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านที่ควร
ปรับปรุ ง (บ่อยครั้ง) ( X = 2.17, S.D. = 0.70) และข้อที่ 15 นักเรี ยนฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายตามวันที่วางแผนไว้ เช่น ฝึ กสัปดาห์ละ 3 วัน (บางครั้ง) เป็ นอันดับสุ ดท้าย ( X = 0.92,
S.D. = 0.78)
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ตารางที่ 30 สรุ ปพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน หน่วยที่ 2 สมรรถภาพทางกาย โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการวิเคราะห์แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้
(Journal Writing) ของนักเรี ยน
พฤติกรรม
สุ ขภาพ

ข้ อความจากแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน

สรุปพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้

มีความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ
สมรรถภาพทางกาย เกณฑ์การวัดและวิธีการ
พัฒนา มีความรู ้เรื่ องการออกกาลังกายตาม
ความต้องการของตนเอง
ตระหนักถึงผลดี ผลเสี ยของการทางาน
ด้านทัศนคติ 1. ผลดี ผลเสี ยของการทางานบางอย่างที่ควรหลีกเลี่ยง และพฤติกรรมที่เกิดผลดีต่อร่ างกาย
บางอย่างที่ควรหลีกเลี่ยง และพฤติกรรมที่
2. ควรออกกาลังกายให้มากกว่านี้
ก่อให้เกิดผลดีต่อร่ างกาย เช่นการออกกาลัง
กายเพิ่มขึ้น
1. เอาไปใช้กบั การเล่นกล้าม ในการออกกาลังกายให้ได้ตามความต้องการ
ด้านการ
สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการพัฒนา
2.
ใช้
เ
ลื
อ
กประเภทการออกก
าลั
ง
กาย
ปฏิบตั ิ
สมรรถภาพทางกาย เลือกประเภทการออก
3. ใช้ในการออกกาลังกาย เพื่อสมรรถภาพทางกายที่ดีข้ ึน
กาลังกายอย่างถูกวิธี ได้ตามความต้องการ
4. ออกแบบตารางการออกกาลังกาย ทาให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
สม่าเสมอ ออกแบบตารางการออกกาลังกาย
5. จะออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ จะเร่ งพัฒนาปรับปรุ งสมรรถภาพทางกายในบางด้านที่ไม่ดีให้ดียง่ิ ขึ้น
ของตนเอง ทาให้การออกกาลังกายมี
6. นาไปเลือกปฏิบตั ิตวั ออกกาลังกายได้ถูกต้องตามเพศ วัย ความเหมาะสม ความต้องการ
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิม่ สมรรถนะทาง
7. การออกกาลังกายของผมต้องเน้นที่ความอ่อนตัว
กายที่ดีข้ ึน
8. ออกกาลังกาย หมัน่ ทดสอบร่ างกายของตัวเองอยูเ่ สมอ
9. ปรับปรุ งการออกกาลังกายให้ดีข้ ึนกว่าเดิม
ด้านความรู ้

1. การออกกาลังกายตามความต้องการของตนเอง
2. การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เกณฑ์การวัด วิธีพฒั นา

ภาพรวม
นักเรี ยนมีความรู ้
ในหัวข้อ
สมรรถภาพทาง
กาย มีทศั นคติที่ดี
เข้าใจผลดี ผลเสี ย
ของกิจกรรม
บางอย่าง สามารถ
เลือกประเภทการ
ออกกาลังกาย
วิธีการออกกาลัง
กาย จัดตารางการ
ออกกาลังกายของ
ตนได้ มีแนวโน้ม
จะออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ
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ตารางที่ 31 ผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน หน่วยที่ 3 พฤติกรรมทางเพศและ
การดาเนินชีวติ โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายข้อ
ข้ อ
ที่

คาถาม
(คาถามเชิงบวกตั้งแต่ขอ้ 1-7 และคาถามเชิงลบตั้งแต่ขอ้ 8-20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นักเรี ยนให้เกียรติเพศตรงข้าม
นักเรี ยนให้ความสาคัญกับความเท่าเทียมกันทางเพศ
นักเรี ยนไม่เปิ ดโอกาสให้เพศตรงข้ามถูกเนื้อต้องตัว
นักเรี ยนให้ความช่วยเหลือกับเพศตรงข้าม
นักเรี ยนแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ
นักเรี ยนรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อทากิจกรรมต่างๆ
นักเรี ยนเลือกดูรายการโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับวัยตนเอง
นักเรี ยนแต่งกายดึงดูดความสนใจเพศตรงข้าม
นักเรี ยนดูภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาในเรื่ องความรัก
นักเรี ยนแสดงความรักต่อเพื่อนต่างเพศอย่างเปิ ดเผย
นักเรี ยนเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศกันตามลาพัง
นักเรี ยนมีโอกาสอยูใ่ กล้ชิดกับเพือ่ นต่างเพศ
นักเรี ยนดูละครที่มีการแสดงกอดจูบ
นักเรี ยนเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนต่างเพศ
นักเรี ยนพูดคุยเรื่ องเพศอย่างเปิ ดเผย
นักเรี ยนคลายเครี ยดด้วยการเที่ยวสถานบันเทิง
นักเรี ยนพูดคุยกับเพื่อนทางอินเตอร์เน็ตเป็ นเวลานานๆ
นักเรี ยนแต่งกายตามแฟชัน่ ของต่างประเทศ
นักเรี ยนดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
นักเรี ยนพูดคุยโทรศัพท์เป็ นเวลานานๆ
ภาพรวม
(คะแนนเต็ม 60 และ n = 30)

X

S.D.
ระดับการประเมิน

X

2.50
2.71
2.33
2.33
2.54
2.33
2.21
2.17
1.29
2.33
2.67
1.71
1.71
2.83
2.00
2.71
1.58
2.17
2.75
1.96

พฤติกรรมสุ ขภาพ
(คะแนนเต็ม 3 และ n = 24)
ระดับ
S.D.
อันดับ
การปฏิบตั ิ
0.59
ประจา
7
0.46
ประจา
3
0.64 บ่อยครั้ง
8
0.48 บ่อยครั้ง
8
0.59
ประจา
6
0.64 บ่อยครั้ง
8
0.66 บ่อยครั้ง
12
0.82 บางครั้ง
13
0.69 บ่อยครั้ง
20
0.64 บางครั้ง
8
0.70
ไม่เคย
5
0.91 บางครั้ง
17
0.75 บางครั้ง
17
0.64
ไม่เคย
1
0.88 บางครั้ง
15
0.75
ไม่เคย
3
0.88 บางครั้ง
19
0.70 บางครั้ง
13
0.68
ไม่เคย
2
0.69 บางครั้ง
16
44.83
6.72
ดีมาก
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จากตารางที่ 31 พบว่า พฤติกรรมสุ ขภาพ หน่วยที่ 3 พฤติกรรมทางเพศและการดาเนิ น
ชีวิต ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก ( X = 44.83, S.D. = 6.72) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ นักเรี ยนมีพฤติกรรมสุ ขภาพ
ข้อที่ 14 นักเรี ยนเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนต่างเพศ (ไม่เคย) เป็ นอันดับ 1 ( X = 2.83, S.D. = 0.64)
รองลงมาข้อที่ 19 นักเรี ยนดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ไม่เคย) ( X = 2.75, S.D. = 0.68) และข้อที่ 9
นักเรี ยนดูภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาในเรื่ องความรัก (บ่อยครั้ง) เป็ นอันดับสุ ดท้าย ( X = 1.29, S.D. =
0.69)
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ตารางที่ 32 สรุ ปพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน หน่วยที่ 3 พฤติกรรมทางเพศและการดาเนินชีวิต โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการวิเคราะห์แบบบันทึก
การจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing) ของนักเรี ยน
พฤติกรรม
สุ ขภาพ
ด้านความรู ้

ข้ อความจากแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ ของ
นักเรียน
1. พฤติกรรมทางเพศ ความหมาย เพศศึกษา
ลักษณะทางเพศชายหญิง
2. รู ้วธิ ีป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ
3. สาเหตุการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและ
วิธีการป้ องกันไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร
4. รู ้จกั วิธีการวางตัว การแต่งกาย อันควรและ
วิธีการป้ องกันไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร
5. วิธีการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมเมื่ออยูก่ บั เพศตรง
ข้าม เพื่อไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
6. ปั ญหาทางเพศ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การทาแท้ง

สรุปพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้

ภาพรวม

นักเรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับ เพศศึกษา
พฤติกรรมทางเพศทั้งหญิงและชาย
สาเหตุและการป้ องกันไม่ให้มี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ความรู ้
เรื่ องการวางตัวพฤติกรรมที่ควรทา
ไม่ควรทาในสังคม การวางตัวกับ
เพศตรงข้าม การแต่งกายให้
เหมาะสม สถานการณ์เสี่ ยงใน
สังคม เช่นการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การ
ทาแท้ง

นักเรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและการดาเนินชีวติ ตระหนังถึงปั ญหา
ในสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและมีทศั นคติในการยับยั้งชัง่ ใจ เรื่ องการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และมีการประพฤติตนที่เหมาะสม เช่น การเลือกแต่ง
กายมิดชิด การหลีกเลี่ยงการอยูก่ บั เพศตรงข้ามสองต่อสอง
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ตารางที่ 32 สรุ ปพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน หน่วยที่ 3 พฤติกรรมทางเพศและการดาเนินชีวิต โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการวิเคราะห์แบบบันทึก
การจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing) ของนักเรี ยน (ต่อ)
พฤติกรรมสุ ขภาพ
ข้ อความจากแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน
ด้านทัศนคติ
1. การมีพฤติกรรมทางเพศควรแสดงออกให้เหมาะสม เพราะในปั จจุบนั เกิดปั ญหาทางสังคมมากมาย
2. ฝ่ ายชายควรให้เกียรติฝ่ายหญิง ฝ่ ายหญิงควรรักนวลสงวนตัว
3. ไม่ชิงสุกก่อนห่าม
4. ต้องให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน
5. รู ้จกั คิดก่อนปฏิบตั ิ
6. ไม่เสี่ ยงในพฤติกรรมทางเพศ
7. ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ด้านการปฏิบตั ิ 1. ใช้ในการศึกษาเรื่ องเพศ
2. รู ้จกั ยับยั้งชัง่ ใจ ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
3. ประพฤติตนให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ทาพฤติกรรมเสี่ ยง เช่น การแต่งกายที่ไม่สุภาพ
4. หลีกเลี่ยงการอยูก่ บั เพศตรงข้ามสองต่อสอง
5. ใช้ในการคิดตัดสิ นใจให้ดีก่อนมีเพศสัมพันธ์
6. ใช้รับมือกับสถานการณ์เสี่ ยง
7. ยับยั้งชัง่ ใจ ไม่ให้ทาสิ่ งที่อาจพัฒนาต่อจนกลายเป็ นปัญหา
8. หลีกเลี่ยงการอยูใ่ นที่สุ่มเสี่ ยง
9. ป้ องกันตัวเองจากอาชญากรรมทางเพศ
10. นาความรู ้ไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่ องเพศ ป้ องกันการสูญเสี ย ใช้ในการวางตัว การประพฤติต่อเพศเดียวกันและ
เพศตรงข้าม

สรุปพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้
ตระหนังถึงปั ญหาในสังคม
ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
เพศ มีทศั นคติในการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทาง
เพศที่เหมาะสม การรักนวล
สงวนตัว การให้เกียรติเพศ
ซึ่งกันและกัน
มีการประพฤติตนที่
เหมาะสม เช่น การเลือก
แต่งกายมิดชิด การ
หลีกเลี่ยงการอยูก่ บั เพศตรง
ข้ามสองต่อสอง

ภาพรวม
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ตารางที่ 33 ผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน หน่วยที่ 4 กีฬาบาสเกตบอล โดยภาพรวม
และจาแนกเป็ นรายข้อ
ข้ อ
ที่

คาถาม
(คาถามเชิงบวกตั้งแต่ขอ้ 1-14 และคาถามเชิงลบตั้งแต่ขอ้ 15-20)

1

นักเรี ยนเชื่อมัน่ ในตนเองในขณะลงเล่นหรื อการแข่งขัน
บาสเกตบอล
นักเรี ยนเล่นหรื อการแข่งขันบาสเกตบอลได้ประสานสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมทีม
นักเรี ยนสามารถตัดสิ นใจได้อย่างฉับพลันในสถานการณ์ที่ทีม
ตนเองคับขัน
นักเรี ยนใช้ทกั ษะความสามารถของตนเองในขณะที่ทีมเป็ นฝ่ ายรุ ก
นักเรี ยนใช้ทกั ษะความสามารถของตนเองในขณะที่ทีมเป็ นฝ่ าย
ป้ องกัน
นักเรี ยนสามารถใช้ทกั ษะการครอบครองลูกบาสเกตบอลได้
นักเรี ยนสามารถใช้ทกั ษะการรับลูกบาสเกตบอลได้
นักเรี ยนสามารถใช้ทกั ษะการส่งลูกบาสเกตบอลได้
นักเรี ยนสามารถใช้ทกั ษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลได้
นักเรี ยนสามารถใช้ทกั ษะยิงประตูบาสเกตบอลได้
นักเรี ยนใช้อปุ กรณ์ที่เหมาะสมในการเล่นหรื อการแข่งขัน
บาสเกตบอล
นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎ กติกาการ ในการเล่นหรื อการแข่งขัน
บาสเกตบอลอย่างเคร่ งครัด
นักเรี ยนใช้กลวิธีต่างๆ ในการเล่นหรื อการแข่งขันบาสเกตบอล
เช่น กลวิธีการเล่นส่วนบุคคล กลวิธีการเล่นเป็ นทีม ระบบการเล่น
ที่เหมาะสมที่สุด เป็ นต้น
นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ หรื อข้อบังคับของโรงเรี ยน
นักเรี ยนประสบปัญหาในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
นักเรี ยนทางานโดยไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
นักเรี ยนสวมใส่เครื่ องประดับ เช่น นาฬิกา แหวน ต่างหู สร้อยคอ
เป็ นต้น ในขณะเล่นหรื อการแข่งขันบาสเกตบอล
นักเรี ยนแสดงอาการหรื อส่งเสี ยงยัว่ ยุ จนทาให้ผเู ้ ล่นหรื อกองเชียร์
ฝ่ ายตรงข้ามเกิดโทสะ ในการดูการเล่นหรื อการแข่งขัน
บาสเกตบอล

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

พฤติกรรมสุ ขภาพ
(คะแนนเต็ม 3 และ n = 24)
ระดับ
อัน
X
S.D.
การปฏิบตั ิ ดับ
1.63

0.82

บ่อยครั้ง

20

1.96

0.75

บ่อยครั้ง

8

1.88

0.74

1.67

0.70

บ่อยครั้ง

16

1.71

0.75

บ่อยครั้ง

15

1.67
2.00
1.96
1.88
1.67

0.64
0.51
0.62
0.74
0.64

บ่อยครั้ง
บ่อยครั้ง
บ่อยครั้ง
บ่อยครั้ง
บ่อยครั้ง

16
6
8
12
16

2.13

0.61

บ่อยครั้ง

4

1.92

0.72

บ่อยครั้ง

10

1.67

0.70

บ่อยครั้ง

16

2.67
2.13
1.83

0.56
0.61
0.64

ประจา
บางครั้ง
บางครั้ง

1
4
14

2.00

0.88

บางครั้ง

6

2.58

0.83

ไม่เคย

2

บ่อยครั้ง

12
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ตารางที่ 33 ผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน หน่วยที่ 4 กีฬาบาสเกตบอล โดยภาพรวม
และจาแนกเป็ นรายข้อ (ต่อ)
ข้ อ
ที่

คาถาม
(คาถามเชิงบวกตั้งแต่ขอ้ 1-14 และคาถามเชิงลบตั้งแต่ขอ้ 15-20)

19

นักเรี ยนให้ความสาคัญกับผลแพ้ชนะในการเล่นหรื อการแข่งขัน
บาสเกตบอล
นักเรี ยนแสดงกิริยาหรื อกล่าววาจาที่ไม่เหมาะสม ในการดู การเล่น
หรื อการแข่งขันกีฬา

20

ภาพรวม
(คะแนนเต็ม 60 และ n = 30)

X

S.D.
ระดับการประเมิน

พฤติกรรมสุ ขภาพ
(คะแนนเต็ม 3 และ n = 24)
ระดับ
อัน
X
S.D.
การปฏิบตั ิ ดับ
1.92

0.72

บางครั้ง

10

2.38

0.82

บางครั้ง

3

39.21
7.00
ค่ อนข้ างดี

จากตารางที่ 33 พบว่า พฤติกรรมสุ ขภาพ หน่วยที่ 4 กีฬาบาสเกตบอล ของนักเรี ยนที่
เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี ( X =
39.21, S.D. = 7.00) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ นักเรี ยนมีพฤติกรรมสุ ขภาพ ข้อที่ 14 นักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ หรื อข้อบังคับของโรงเรี ยน (ประจา) เป็ นอันดับ 1 ( X = 2.67, S.D. = 0.56)
รองลงมาข้อที่ 18 นักเรี ยนแสดงอาการหรื อส่ งเสี ยงยัว่ ยุ จนทาให้ผเู้ ล่นหรื อกองเชียร์ ฝ่ายตรงข้ามเกิด
โทสะ ในการดูการเล่นหรื อการแข่งขันบาสเกตบอล (ไม่เคย) ( X = 2.58, S.D. = 0.83) และข้อที่ 1
นักเรี ยนเชื่ อมัน่ ในตนเองในขณะลงเล่นหรื อการแข่งขันบาสเกตบอล (บ่อยครั้ง) เป็ นอันดับสุ ดท้าย
( X = 1.63, S.D. = 0.82)
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ตารางที่ 34 สรุ ปพฤติกรรมสุขภาพของนักเรี ยน หน่วยที่ 4 กีฬาบาสเกตบอล โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการวิเคราะห์แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู ้ (Journal Writing) ของนักเรี ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพ
ด้านความรู ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ด้านทัศนคติ
1.
2.
ด้านการปฏิบตั ิ

ข้ อความจากแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน

สรุปพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้
มีความรู ้เกี่ยวกับพื้นฐาน
การเล่นบาสเกตบอล
เช่น การยิงประตู และ
การรับ-ส่งบอล

ภาพรวม
มีความรู ้เกี่ยวกับพื้นฐาน
หลักการรับส่งลูกที่ถูกต้อง การชูต้ บาสแบบต่างๆ ท่าชูต้ ที่ถูกต้อง
การเล่นบาสเกตบอล เช่น
รู ้พ้นื ฐานในการเล่นบาสเก็ตบอล เช่น การยิงลูกโทษ และการส่งลูกแบบต่างๆ
วิธีการโยนรับ-ส่งลูกบอล วิธีการยิงจุดโทษ นวัตกรรมที่ช่วยให้การส่งและการยิงดีข้ ึน
การยิงประตู และการรับพื้นฐานการเล่นบาส เช่น การชูต้ ลูกโทษ การส่งลูกแบบต่างๆ
ส่งบอล และฝึ กฝนทักษะ
ปั ญหาในการเล่นบาส เช่น ส่งบอลไม่ตรง แรงไม่พอ ชูต้ ไม่แม่น
การเล่นบาสเกตบอลใน
ได้รับรู ้วธิ ีในการเล่นบาสเก็ตบอล
การฝึ กซ้อมและการออก
เล่นบาสเกตบอลได้สนุก กาลังกาย และเล่น
ได้ฝึกการเล่นบาสอย่างถูกต้อง ทาให้เล่นได้ดีข้ นึ จึงรู ้สึกสนุกขึ้น
เล่นบาสเก็ตบอลได้สนุกยิง่ ขึ้น มีความปลอดภัยในการเล่น หากใช้ท่าเล่นที่ถูกต้อง นอกจากนั้นเวลาไปแข่งกับ มากขึ้นและนาไปใช้ใน บาสเกตบอลได้สนุกมาก
ผูอ้ ื่น เราสามารถทาคะแนนได้ดี
การแข่งขันได้ดี
ขึ้นและนาไปใช้ในการ
ฝึ
กฝนทั
ก
ษะการเล่
น
1. ใช้ในการฝึ กฝนทักษะ เทคนิคการเล่นบาส จะได้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ฝึ กสมาธิในการชูต้ ฝึ กกล้ามเนื้อแขน
แข่งขันได้ดี
บาสเกตบอลในการ
2. ฝึ กทักษะการเล่นบาส การชูต้ ลูกอย่างแม่นยา การรับส่งบอลให้แม่นยามากขึ้น
3. สามารถนาวิธีต่างๆ ไปฝึ กฝน ปฏิบตั ิตามได้ เพื่อให้มีทกั ษะเหล่านั้นมากขึ้น ประยุกต์กบั กีฬาอื่นๆได้
ฝึ กซ้อมและการออก
4. นาเรื่ องการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อ กระดูก ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
กาลังกาย
5. ใช้ในการเป็ นงานอดิเรก และใช้เป็ นการออกกาลังกาย
6. นาไปใช้ในการฝึ กซ้อมเล่นบาสเก็ตบอล หรื อนาไปใช้ในการออกกาลังกาย
7. ฝึ กไหวพริ บในการแก้ปัญหา แก้ไขนวัตกรรมที่มีปัญหา
10. ใช้ในการเป็ นงานอดิเรก และใช้เป็ นการออกกาลังกาย
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ตารางที่ 35 ผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน หน่วยที่ 5 ภัยจากสารเสพติด
โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายข้อ

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คาถาม
(คาถามเชิงบวกตั้งแต่ขอ้ 1-6 และคาถามเชิงลบตั้งแต่ขอ้ 7-20)
นักเรี ยนหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่ชอบชักจูงไปในทางเสื่ อมเสี ย
นักเรี ยนรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับสารเสพติด
นักเรี ยนจะปรึ กษาผูใ้ หญ่เมื่อมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้
นักเรี ยนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในการเข้าร่ วมกิจกรรม
ต่างๆ
นักเรี ยนเลือกคบเพื่อนที่ดี
นักเรี ยนศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสารเสพติด
นักเรี ยนรับประทานยาแก้ทอ้ งผูกติดต่อกันนานเกิน 4 วัน
นักเรี ยนรับประทานยาแก้ไอติดต่อกันนานเกินกว่า 5 วัน
นักเรี ยนเที่ยวสถานบันเทิงในเวลากลางคืน
นักเรี ยนชอบอยูค่ นเดียวเงียบๆ
นักเรี ยนเจ็บป่ วยเล็กน้อย จะซื้อยารับประทานเอง
นักเรี ยนดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
นักเรี ยนใช้ทินเนอร์ในการผสมสีหรื อล้างคราบสี
นักเรี ยนใช้กาวยางในการทางานฝี มือหรื อซ่อมแซมเครื่ องใช้
ต่างๆ
นักเรี ยนรับประทานยานอนหลับติดต่อกันนานเกินกว่า 2
สัปดาห์
นักเรี ยนน้ าหนักลดและรู ้สึกสับสน ฟุ้ งซ่าน
นักเรี ยนถูกเพื่อนชักชวนให้เสพสารเสพติด
นักเรี ยนรับประทานยาเกินจานวนกว่าที่แพทย์กาหนด
นักเรี ยนรับประทานยาเพื่อแก้ง่วง
นักเรี ยนรับประทานยาเพื่อคลายความเครี ยด
ภาพรวม
(คะแนนเต็ม 60 และ n = 30)

X

S.D.
ระดับการประเมิน

พฤติกรรมสุ ขภาพ
(คะแนนเต็ม 3 และ n = 24)
ระดับ
S.D.
อันดับ
X
การปฏิบตั ิ
2.29 1.04 บ่อยครั้ง
13
1.92 0.65 บ่อยครั้ง
18
2.29 0.62 บ่อยครั้ง
13
2.25

0.61

บ่อยครั้ง

15

2.63
1.54
2.75
2.46
2.79
1.71
2.08
2.71
2.67

0.49
0.88
0.74
0.66
0.72
0.69
0.93
0.69
0.56

ประจา
บ่อยครั้ง
ไม่เคย
บางครั้ง
ไม่เคย
บางครั้ง
บางครั้ง
ไม่เคย
ไม่เคย

10
20
5
12
4
19
17
8
9

2.21

0.98

บางครั้ง

16

2.75

0.74

ไม่เคย

5

2.58
2.92
2.83
2.92
2.75

0.65
0.28
0.38
0.41
0.53

ไม่เคย
ไม่เคย
ไม่เคย
ไม่เคย
ไม่เคย
49.04
6.85
ดีเยีย่ ม

11
1
3
1
5
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จากตารางที่ 35 พบว่า พฤติกรรมสุ ขภาพ หน่ วยที่ 5 ภัยจากสารเสพติด ของนักเรี ยนที่
เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี เยี่ยม ( X =
49.04, S.D. = 6.85) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ นักเรี ยนมีพฤติกรรมสุ ขภาพ ข้อที่ 17 นักเรี ยนถูก
เพื่อนชักชวนให้เสพสารเสพติด (ไม่เคย) และ ข้อที่ 19 นักเรี ยนรับประทานยาเพื่อ แก้ง่วง (ไม่เคย)
เป็ นอันดับ 1 ( X = 2.92, S.D. = 0.28 และ X = 2.92, S.D. = 0.41 ตามลาดับ) รองลงมาข้อที่ 18
นักเรี ยนถูกเพื่อนชักชวนให้เสพสารเสพติด (ไม่เคย) ( X = 2.83, S.D. = 0.38) และข้อที่ 6 นักเรี ยน
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสารเสพติด (บ่อยครั้ง) เป็ นอันดับสุ ดท้าย ( X = 1.54, S.D. = 0.88)
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ตารางที่ 36 สรุ ปพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน หน่วยที่ 5 ภัยจากสารเสพติด โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการวิเคราะห์แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้
(Journal Writing) ของนักเรี ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพ
ข้ อความจากแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน
ด้านความรู ้
1. ได้รู้จกั สารเสพติดชนิดต่างๆ รู ้ถึงผลกระทบหรื อโทษของยาเสพติดต่อตนเองและสังคม รวมทั้งรู ้วธิ ีป้องกัน
ไม่ให้ไปยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด
2. รู ้ผลกระทบของยาเสพติดในด้านกฎหมาย และในด้านสุขภาพ
3. ความหมายและโทษของยาเสพติด ความผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ประเภทของยาเสพติด การใช้ยาเสพ
ติดในสังคม
4. ความหมายของยาเสพติด โทษความผิดตาม พรบ. ยาเสพติด ความร้ายแรงของยาเสพติดต่างๆ การแก้ปัญหาใน
ปั จจุบนั
5. ชนิดของยาเสพติดที่เป็ นภัยต่อสังคม และตัวเรา รู ้โทษร้ายแรงและวิธีป้องกัน
ด้านทัศนคติ
1. ทาให้เราไม่ไปลองยาเสพติดเพราะเรารู ้โทษของมัน
2. ทาให้ทราบว่าขณะนี้เกิดปั ญหาอะไรบ้างในสังคม และแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุด
3. การสอนเรื่ องยาเสพติดเป็ นสิ่ งที่ดีต่อสังคมและชีวติ ประจาวันมาก ทาให้รู้เท่าทันและสามารถแก้ไขปั ญหาได้
4. การเรี ยนในเรื่ องยาเสพติดเป็ นเรื่ องน่าสนใจ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดมากยิง่ ขึ้น
5. ยาเสพติดมีโทษร้ายแรง
6. ยาเสพติดเป็ นปั ญหาใหญ่ของสังคม เห็นโทษของยาเสพติดมากขึ้น

สรุปพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้
มีความรู ้เกี่ยวกับ
ความหมาย
ส่วนประกอบ ชนิด และ
โทษของยาเสพติดทั้ง
ส่วนบุคคลและกฎหมาย
อาการของผูต้ ิดยา และ
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยยา
เสพติด
มีทศั นคติที่จะไม่ลองยา
เสพติดทุกรู ปแบบ และ
บุหรี่ ตระหนักถึง
ความสาคัญของพิษภัยยา
เสพติดต่อสุขภาพและ
ต่อชุมชน

ภาพรวม
มีความรู ้และตระหนัก
ถึงโทษภัยของยาเสพ
ติดต่อร่ างกาย ต่อสังคม
และพยายามหลีกเลี่ยง
และแนะนาให้ผอู ้ ื่น
หลีกเลี่ยงยาเสพติดและ
บุหรี่
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ตารางที่ 36 สรุ ปพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน หน่วยที่ 5 ภัยจากสารเสพติด โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการวิเคราะห์แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้
(Journal Writing) ของนักเรี ยน (ต่อ)
พฤติกรรมสุ ขภาพ
ข้ อความจากแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน
ด้านการปฏิบตั ิ 1. หลีกเลี่ยงยาเสพติด สามารถให้ความรู ้กบั คนรอบข้าง ไม่ให้ไปยุง่ กับยาเสพติด และสามารถบูรณาการกับการ
เรี ยนวิชาอื่น เช่น เกี่ยวกับสารในร่ างกายและผลกระทบต่อระบบร่ างกาย ดังในวิชาชีววิทยา
2. หลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่
3. ทาให้เราไม่ไปยุง่ กับสารเสพติด
4. สามารถบูรณาการผลเสี ยของยาเสพติดต่อระบบต่างๆของร่ างกาย เช่น ระบบทางเดินหายใจ และระบบ
ประสาท ที่บูรณาการกับวิชาชีววิทยา รวมทั้งสารเคมีที่อยูใ่ นยาเสพติด ซึ่งบูรณาการกับวิชาเคมี และวิชาสังคม
ด้านกฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
5. ทาให้ระมัดระวังตัวในการใช้ชีวติ ประจาวันมากขึ้น

สรุปพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้
หลีกเลี่ยงหรื อไม่ยงุ่
เกี่ยวกับยาเสพติด และ
สามารถแนะนาคนรอบ
ข้างไม่ให้ไปยุง่ กับยา
เสพติดได้ และมีความ
ระมัดระวังตัวในการอยู่
ในสังคมมากขึ้น

ภาพรวม
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ตารางที่ 37 ผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน โดยภาพรวมและจาแนกตามหน่วย
ระหว่ างการเรียนการสอน
นักเรียน คะแนน
(คน)
เต็ม

พฤติกรรม
สุ ขภาพ

24

60

ระยะที่ 1
คาบเรี ยนที่ 1-2

ระยะที่ 2
คาบเรี ยนที่ 3-4

ระยะที่ 3
คาบเรี ยนที่ 5-6

ระยะที่ 4
คาบเรี ยนที่ 7-8

S.D.

ระดับ

S.D.

ระดับ

S.D.

S.D.

ระดับ

4.11

ดี

3.86

ต่า

7.00

ค่ อน
ข้ างดี

41.96

33.33

44.83 6.72

ระดับ
ดี
มาก

39.21

ระยะที่ 5
คาบเรี ยนที่ 9-10

ภาพรวม

S.D.

ระดับ

S.D.

ระดับ

6.85

ดีเยี่ยม

5.92

ดี

49.04

41.67

จากตารางที่ 37 พบว่า พฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน ที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( X = 41.67, S.D.
= 5.92) และเมื่อพิจารณาในแต่ละหน่วย นักเรี ยนมีพฤติกรรมสุ ขภาพ หน่วยที่ 5 ภัยจากสารเสพติด หลังการจัดการเรี ยนการสอน ระยะที่ 5 คาบเรี ยนที่ 9-10 เป็ นอันดับ
1 ( X =49.04, S.D.= 6.85) รองลงมาพฤติกรรมสุ ขภาพ หน่ วยที่ 3 พฤติกรรมทางเพศและการดาเนิ นชี วิต หลังการจัดการเรี ยนการสอน ระยะที่ 3 คาบเรี ยนที่ 5-6
( X =44.83, S.D.= 6.27) และพฤติกรรมสุ ขภาพ หน่วยที่ 2 สมรรถภาพทางกาย หลังการจัดการเรี ยนการสอน ระยะที่ 2 คาบเรี ยนที่ 3-4 เป็ นอันดับสุ ดท้าย ( X =33.33,
S.D.= 3.86)
จากผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยนโดยภาพรวม ตามช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 คาบเรี ยนที่ 1-2, ระยะที่ 2 คาบเรี ยนที่
3-4, ระยะที่ 3 คาบเรี ยนที่ 5-6, ระยะที่ 4 คาบเรี ยนที่ 7-8 และระยะที่ 5 คาบเรี ยนที่ 9-10โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ผูว้ จิ ยั นามาแสดงผลการประเมินดังภาพที่ 18
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ภาพที่ 18 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ โดยภาพรวมของนักเรี ยน

4. ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ผูว้ ิจ ัย ได้ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอน
โดยการวิเคราะห์ แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing) ของนักเรี ยน ผลปรากฏดังใน
ตารางที่ 38
ตารางที่ 38 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ข้ อความจากการบันทึกแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

สรุปความคิดเห็น

สนุกและได้รู้วธิ ีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
สนุก ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
เป็ นกิจกรรมที่กระตุน้ ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์
รู ้สึกดี สนุกและกิจกรรมน่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน
สนุกสนาน ได้ความรู ้ใหม่แบบไม่เครี ยด จุดประกายการแก้ปัญหาและ
ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์
6. เป็ นกิจกรรมที่ดี สามารถนาไปประยุกต์ได้
7. เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้พดู คุย
8. เป็ นกิจกรรมที่ดีได้มีส่วนร่ วม
9. เป็ นระบบที่ดี เนื่องจากเนื้อหาเป็ นเรื่ องที่เชื่อมเกี่ยวกัน มีความเป็ นลาดับ
ขั้นตอน
10. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ครู จดั มามีปะโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาค้นคว้า
และช่วยกระตุน้ การหาความรู ้ คิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา

มีการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ น
ระบบ เนื้อหามีความเชื่อมโยง และ
มีลาดับขั้นตอน ช่วยให้มีการศึกษา
ค้นคว้าและช่วยกระตุน้ การหา
ความรู ้ ทาให้เกิดการคิดวิเคราะห์
มีความคิดสร้างสรรค์ ฝึ กการ
แก้ปัญหา ทาให้ได้ความรู ้ใหม่ที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ และ
เป็ นการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมที่เปิ ด
โอกาสให้พดู คุยและมีการทางาน
กลุ่ม

1.
2.
3.
4.
5.
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ตารางที่ 38 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
ข้ อความจากการบันทึกแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

สรุปความคิดเห็น

11. เป็ นกิจกรรมที่ดี ทาให้ได้รับความรู ้และได้ความคิดใหม่ๆ ประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
12. เป็ นกิจกรรมที่ดี ทาให้ได้รับความรู ้และได้ความคิดใหม่ๆ ประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
13. ดีมาก เพราะสามารถนาไปใช้พฒั นาได้จริ ง
14. ได้มีการทางานกลุ่ม
15. ทาให้มีความรู ้ความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น
16. รู ้สึกว่าเป็ นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ฝึกเรี ยนรู ้การแก้ปัญหา
17. เป็ นกิจกรรมที่แปลกใหม่ ทาให้ได้ฝึกคิด วิเคราะห์และประยุกต์ความรู ้ที่ได้มา
พัฒนาต่อยอด
18. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สาคัญ
19. เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เด็กรู ้จกั การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มาไม่ใช่ฟังแล้วเชื่อเลย
20. เป็ นกิจกรรมที่ทาให้ตระหนักถึงสุขภาพร่ างกายของตน
21. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ช่วยฝึ กให้คิดวิเคราะห์
22. เป็ นการเรี ยนการสอนแบบร่ วมกันคิดวิเคราะห์ทาให้ได้รับฟังความคิดของผูอ้ ื่น

5. ผลการบันทึกหลังการเรี ยนการสอน
ผูว้ ิจยั ได้เขียนบันทึกการสอนหลังการเรี ยนการสอนในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1-5 สรุ ป
ได้ดงั นี้
5.1 บันทึกหลังการเรี ยนการสอนแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 คาบที่ 1-2 เรื่ อง การดูแลระบบ
ต่างๆ ของร่ างกาย มีรายละเอียดดังนี้
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน : นักเรี ยนยังไม่คุน้ เคยกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ซึ่ งสังเกตได้จากพฤติกรรมในการวิเคราะห์ปัญหาจากเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่ครู
นาเสนอ ของนักเรี ยน ที่ใช้เวลาค่อนข้างมากในการกาหนดประเด็นปั ญหาของกลุ่ม และทาใช้เวลา
ในการทากิจกรรมขั้นที่ 1 คือ ขั้นการร่ วมกันค้นหาปัญหา เกินกว่าที่กาหนด
ปัญหาหรื ออุปสรรค : นักเรี ยนไม่สามารถกาหนดประเด็นปัญหาได้ในเวลาที่กาหนด
แนวทางแก้ไขหรื อข้อเสนอแนะ : ครู ควรให้โอกาสและกระตุน้ นักเรี ยน เพื่อช่ วยให้
กาหนดประเด็นปั ญหาของกลุ่มเป็ นไปตามเวลาที่กาหนด
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5.2 บันทึกหลังการเรี ยนการสอนแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 คาบที่ 3-4 เรื่ อง สมรรถภาพ
ทางกาย มีรายละเอียดดังนี้
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน : บางกลุ่มมีสมาชิ กบางคนไม่ให้ความสนใจในการ
ร่ วมกิจกรรมกลุ่มเท่าที่ควร ซึ่ งสังเกตจากพฤติกรรมการร่ วมกิจกรรมในขั้นที่ 1 คือ ขั้นการร่ วมกัน
ค้นหาปั ญหา ที่นกั เรี ยนต้องร่ วมกันตั้งคาถามให้ได้มากที่สุด แต่พบว่าจานวนข้อคาถามยังน้อยมาก
และขั้นที่ 2 คือ ขั้นการร่ วมกันค้นหาแนวคิด ที่นกั เรี ยนต้องร่ วมกันเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
ให้ได้มากที่สุด แต่ก็ยงั พบว่ามีจานวนแนวทางในการแก้ปัญหาน้อยมากเช่นกัน
ปัญหาหรื ออุปสรรค : นักเรี ยนบางคนไม่สนใจในการร่ วมกิจกรรมกลุ่มเท่าที่ควร
แนวทางแก้ไขหรื อข้อเสนอแนะ : ครู ควรกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิ ดความรับผิดชอบต่อ
กลุ่ม มีความกล้าในการแสดงออก และความกระตือรื อร้นในการเรี ยน ซึ่ งเป็ นสมรรถนะที่ผเู้ รี ยน
ต้องมีและได้รับการพัฒนาตลอดกระบวนการ เพื่อให้การเรี ยนรู้บรรลุเป้ าหมายและประสบผลสาเร็ จ
และเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกลุ่มย่อย ควรมีขนาดของกลุ่มประมาณ 4-5 คน เพื่อความเหมาะสมใน
การร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม
5.3 บันทึกหลังการเรี ยนการสอนแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 คาบที่ 5-6 เรื่ อง พฤติกรรมทาง
เพศและการดาเนินชีวติ มีรายละเอียดดังนี้
พฤติ ก รรมการเรี ย นของนัก เรี ย น : นัก เรี ย นยัง ไม่ คุ ้นเคยกับ การแก้ปั ญหาอย่า ง
สร้างสรรค์ ซึ่ งสังเกตได้จากพฤติกรรมในการร่ วมกันนาเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาของนักเรี ยน
ซึ่งมีหลายวิธีที่ไม่แปลกใหม่และเป็ นไปไม่ได้ รวมทั้งไม่แตกต่างกับวิธีแก้ปัญหาที่ใช้กนั อยูท่ ว่ั ไป
ปัญหาหรื ออุปสรรค : นักเรี ยนไม่เห็นความสาคัญของการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
แนวทางแก้ไขหรื อข้อเสนอแนะ : ครู ตอ้ งให้คาปรึ กษาแนะนาเกี่ยวกับแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ งจะก่อให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ข้ ึนมาใช้ในชีวติ ประจาวันได้
5.4 บันทึ ก หลัง การเรี ย นการสอนแผนการจัดการเรี ย นรู้ ที่ 4 คาบที่ 7-8 เรื่ อง กี ฬ า
บาสเกตบอล มีรายละเอียดดังนี้
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน : นักเรี ยนให้ความสนใจการนาเสนอนวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพของบางกลุ่มเป็ นอย่างมาก จึงใช้เวลาในการอภิปรายซักถามซึ่ งเป็ นประเด็นทางวิทยาศาสตร์
ที่น่าสนใจ ทาให้ใช้เวลาในขั้นที่ 4 คือ ขั้นการร่ วมกันสร้างการยอมรับ เกินเวลาที่กาหนด จึงทาให้
การนาเสนอนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของกลุ่มที่เหลือต้องเร่ งทาให้เวลาให้เสร็ จสิ้ นภายในคาบเรี ยน
ปั ญหาหรื ออุปสรรค : การจัดกิ จกรรมขั้นที่ 4 คือ ขั้นการร่ วมกันสร้ างการยอมรับ
ใช้เวลาเกินกว่าที่กาหนดไว้
แนวทางแก้ไขหรื อข้อเสนอแนะ : ครู ควรช่วยกาหนดประเด็นหลักๆ ของการนาเสนอ
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นวัตกรรมของกลุ่ มต่างๆ ในกระบวนการเรี ยนการสอน ขั้นที่ 4 คือ การร่ วมกันสร้ างการยอมรับ
เพื่อช่วยกระชับเวลาและเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนร่ วมกันประเมินนวัตกรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น
เพื่อสร้างการยอมรับนวัตกรรมและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
5.5 บันทึกหลังการเรี ยนการสอนแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 คาบที่ 9-10 เรื่ อง ภัยจากสาร
เสพติด มีรายละเอียดดังนี้
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน : นักเรี ยนส่ วนใหญ่คุน้ เคยกับกระบวนการเรี ยนการ
สอน โดยให้ความสาคัญกับการตั้งคาถามหลายๆ ข้อ และให้ความสาคัญในการเลือกปั ญหาที่เป็ น
ปั ญหาสาคัญที่สุด ถึงแม้วา่ ปั ญหานั้นจะไม่ได้ถูกจัดอยูใ่ นลาดับที่ 1 แต่นกั เรี ยนสามารถให้เหตุผลใน
การเลื อกได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้แปลกใหม่และมีความเป็ นได้
มากขึ้น และนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของหลายกลุ่มยังอาศัยเทคโนโลยีในอนาคตมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
นวัตกรรมอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ : ครู ควรกระตุน้ ให้นกั เรี ยนให้ไปศึกษาค้นคว้าต่อยอดสร้างนวัตกรรมที่
เป็ นประโยชน์ต่อไป
สรุ ป ผลการบัน ทึ ก การสอนหลัง การเรี ย นการสอนในแผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ 1-5
ได้ดงั นี้
1. ควรจัดกลุ่มย่อยขนาดผูเ้ รี ยน 4-5 คน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามความสมัครใจ
2. ผูส้ อนควรให้โอกาสและกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนกาหนดประเด็นปั ญหา เลือกปั ญหาและวิธี
แก้ปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้ อหาวิชาและวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ รวมทั้งควรเป็ นปั ญหาใน
สภาพสังคมปัจจุบนั
3. ผูส้ อนควรช่วยกาหนดประเด็นหลักๆ ของการนาเสนอนวัตกรรมของกลุ่มต่างๆ ใน
กระบวนการเรี ยนการสอน ขั้นที่ 4 คือ การร่ วมกันสร้างการยอมรับ เพื่อช่วยกระชับเวลาและเปิ ด
โอกาสให้ผูเ้ รี ย นร่ วมกันประเมิ นนวัตกรรมของกลุ่ ม ตนเองและกลุ่ ม อื่ น เพื่ อสร้ า งการยอมรั บ
นวัตกรรมและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็ นการประเมินผล (Evaluation : E) และการขยายผล
การใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
ผู้วิ จ ัย ได้น ารู ป แบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด ของกระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่
ผ่านการใช้จริ งจากขั้นตอนที่ 3 ไปประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปขยายผลการใช้รูปแบบการ
เรี ย นการสอนกับ นัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ มี ล ัก ษณะไม่ แ ตกต่ า งกับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง
เพื่อศึกษาผลของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ พฤติกรรม
สุ ขภาพ และความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล หลังการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยรู ปแบบการเรี ยนการสอน ซึ่ งมีผลสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการประเมิน ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์
ผูว้ ิจยั ได้น ารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของกระบวนการแก้ปั ญ หาอย่า ง
สร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่
ได้ใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจากขั้นตอนที่ 3 ไปประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไข ซึ่ งผลสรุ ปได้
ดังนี้
1.1 ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 72.98 และเมื่อพิจารณาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์โดยภาพรวมของนักเรี ยน มีพฒั นาการขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรี ยนจากระดับปานกลาง
เป็ นระดับดี
1.2. ผลการประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม คิดเป็ นร้อยละ 90.63 และเมื่อพิจารณานวัตกรรมด้านสุ ขภาพ โดยภาพรวมของ
นักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม มีพฒั นาการขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรี ยนจากระดับพอใช้เป็ นระดับดีเยีย่ ม
1.3. ผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( X
= 41.47, S.D. = 6.27)
1.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
โดยภาพรวม พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนมีการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ เนื้ อหามี
ความเชื่ อมโยง และมีลาดับขั้นตอนช่ วยให้มีการศึกษาค้นคว้าและช่วยกระตุน้ การหาความรู้ ทาให้
เกิ ดการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ฝึ กการแก้ปัญหา ทาให้ได้ความรู้ใหม่ที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ และเป็ นการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมที่เปิ ดโอกาสให้พดู คุยและมีการทางานกลุ่ม
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1.5 ผลการบันทึกการสอนหลังการเรี ยนการสอนในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1-5
โดยภาพรวม พบว่า ผูส้ อนควรจัดกลุ่มย่อยขนาดนักเรี ยน ประมาณ 4-5 คน โดยให้เป็ นไปตามความ
สมัครใจ และควรให้คาปรึ กษาในการกาหนดประเด็นปั ญหา การเลือกปั ญหาและวิธีแก้ปัญหา
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้ อหาวิชาและวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ รวมทั้งควรเป็ นปั ญหาในสภาพสังคม
ปั จจุบนั ตลอดจนควรยืดหยุ่นระยะเวลาในการจัดกิ จกรรมในขั้นที่ 4 การร่ วมกันสร้างการยอมรับ
ตามควรเหมาะสม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนร่ วมกันประเมินนวัตกรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น
เพื่อสร้างการยอมรับนวัตกรรมและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ผลการประเมินรู ปแบบการเรี ยนสอนตามแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ จากการ
นารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้จริ ง พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
พฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับดี และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ด้านสุ ขภาพ มีพฒั นาการขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรี ยน
2. ผลการขยายผลการใช้ รูปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์
ผูว้ ิจยั ได้น ารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของกระบวนการแก้ปั ญ หาอย่า ง
สร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ มนวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการ
สอนกับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ห้องโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์
ใ น โ ร ง เ รี ย น โ ด ย ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ( ว ม ว . ) โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 1
ห้อง จานวนนักเรี ยน 30 คน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ใช้เวลาในการขยายผล 2 คาบๆ ละ
50 นาที เพื่อศึกษาผลของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่อ การใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนของนัก เรี ย นกลุ่ ม
ขยายผล หลังการจัดการเรี ยนการสอนโดยรู ปแบบการเรี ยนการสอน ซึ่ งผลสรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล หลังการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
2.1.1 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการประเมินความสามารถใน
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การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หลัง
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ผลปรากฏดังในตารางที่ 40
ตารางที่ 39 ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล
โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน
ความสามารถในการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์
ด้านการค้นหาความจริ ง
ด้านการค้นหาปัญหา
ด้านการค้นหาแนวคิด
ด้านการค้นหาคาตอบ
ด้านการค้นหาการยอมรับ
ภาพรวม

นักเรียน
(คน)
30
30
30
30
30

5
5
10
10
5

หลังการจัดการเรียนการสอน
S.D. % อันดับ
X
2.40 0.67 48.00
5
7.87 1.22 78.70
1
2.57 0.77 51.40
4
6.13 1.07 61.30
3
3.37 0.61 67.40
2

35

22.33

คะแนนเต็ม

30
ระดับ

2.93

63.80
ดี

จากตารางที่ 39 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยนกลุ่ม
ขยายผลที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
คิดเป็ นร้อยละ 63.80 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน นักเรี ยนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ด้านการค้นหาปั ญหา เป็ นอันดับ 1 คิ ดเป็ นร้ อยละ 78.70 รองลงมาด้านการค้นหา
การยอมรับ คิดเป็ นร้อยละ 67.40 และด้านการค้นหาความจริ ง เป็ นอันดับสุ ดท้าย คิดเป็ นร้อยละ
48.00
2.1.2 ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยนกลุ่ม
ขยายผล โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยการสังเกตพฤติกรรม จากผูป้ ระเมิน 6 คน คือ ตนเอง สมาชิกกลุ่ม (4 คน) และผูส้ อน
ด้วยแบบสั งเกตพฤติ ก รรมความสามารถในการแก้ปั ญหาอย่า งสร้ า งสรรค์ หลังการจัดการเรี ย น
การสอน โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ผลปรากฏดังในตารางที่ 40
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ตารางที่ 40 ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล
โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการสังเกตพฤติกรรม
ความสามารถ
ในการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์

ผู้
นักเรียน
คะแนน
ประเมิน
(คน)
เต็ม
(คน)

หลังการจัดการเรียนการสอน
X

S.D.

ระดับ

อันดับ

ด้านการค้นหาความจริ ง

30

6

3

2.58

0.52

ประจา

1

ด้านการค้นหาปัญหา

30

6

3

2.51

0.52

ประจา

3

ด้านการค้นหาแนวคิด

30

6

3

2.45

0.52

บ่อยครั้ง

5

ด้านการค้นหาคาตอบ

30

6

3

2.46

0.53

บ่อยครั้ง

4

ด้านการค้นหาการยอมรับ

30

6

3

2.57

0.54

ประจา

2

ภาพรวม

30

6

15

12.57

1.22

ดีมาก

จากตารางที่ 40 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยนกลุ่ม
ขยายผลที่เรี ยน โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4CO-PAC Model จากการสังเกตพฤติกรรม
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ( X = 12.57, S.D. = 1.22) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน นักเรี ยนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดา้ นการค้นหาความจริ ง เป็ นอันดับ 1 ( X = 2.58,
S.D. = 0.52) รองลงมาด้านการค้นหาการยอมรับ ( X = 2.57, S.D. = 0.54) และด้านการค้นหา
แนวคิด เป็ นอันดับสุ ดท้าย ( X = 2.45, S.D. = 0.52)
2.1.3 ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยนกลุ่ม
ขยายผล โดยภาพรวมและจ าแนกเป็ นรายด้า น จากการวิเ คราะห์ แ บบบัน ทึ ก การจัดการเรี ยนรู้
(Journal Writing) ของนักเรี ยน หลังการจัดการเรี ยนการสอน สรุ ปได้ดงั ในตารางที่ 41
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ตารางที่ 41 สรุ ปพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการวิเคราะห์แบบบันทึก
การจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing) ของนักเรี ยน
ความสามารถใน
การแก้ ปัญหาอย่ าง
ข้ อความจากแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน
สร้ างสรรค์
ด้านการค้นหา 1. รู ้จกั การคิดวิเคราะห์และนาไปใช้อย่างมีระบบ
ความจริ ง
2. ฝึ กการคิดแบบนี้ ให้เป็ นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ทาเป็ นประจา
3. กิจกรรมกลุ่มที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริ มกระบวนการทางความคิด ให้เป็ นระเบียบ และซับซ้อน
4. คิดคาถามที่เป็ นปั ญหา มาเรี ยงลาดับความสาคัญ
5. การใช้กระบวนการคิด ทางานอย่างเป็ นขั้นตอน ที่ศึกษาจากปั ญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ปัญหา
6. ได้พฒั นาความคิด ฝึ กคิด ฝึ กวางแผน นากระบวนการต่างๆและความรู ้ที่ได้มาคิดนวัตกรรม
7. ฝึ กการตั้งปั ญหา การแก้ปัญหาและคิดค้นนวัตกรรม
ด้านการค้นหา 1. ฝึ กวิธีแก้ปัญหา สาเหตุของปั ญหา โดยเรี ยงลาดับความสาคัญของปั ญหา
ปั ญหา
2. ติดคาถามที่เป็ นปั ญหา มาเรี ยงลาดับความสาคัญ
3. สามารถหาปั ญหาที่ดีที่สุดที่จะนามาแก้ไขได้
4. เป็ นแนวทางของกระบวนการที่คิดแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็ นระบบมากขึ้น
5. ได้ใช้ความคิด มีกระบวนการทางานอย่างเป็ นขั้นตอน
6. การเลือกปั ญหา สาเหตุที่เลือก วิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ย หาวิธีการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น

สรุปพฤติกรรมที่
เกิดขึน้

ภาพรวม

มีการคิดวิเคราะห์ และ มีการคิดวิเคราะห์และ
อภิปราย สาเหตุของ
อภิปราย สาเหตุของปั ญหา
ปั ญหา
และจัดลาดับความสาคัญ
ของปั ญหานาไปสู่การคิด
วิธีการแก้ปัญหาที่มีความ
หลากหลายและแปลกใหม่
จนสามารถค้นพบแนวทาง
ในการแก้ปัญหา และ
การจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหา นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
และรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผูอ้ ื่น
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ตารางที่ 41 สรุ ปพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการวิเคราะห์แบบบันทึก
การจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing) ของนักเรี ยน (ต่อ)
ความสามารถใน
การแก้ ปัญหาอย่ าง
ข้ อความจากแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน
สร้ างสรรค์
ด้านการค้นหา 1. ได้เรี ยนรู ้วธิ ีการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์
แนวคิด
2. ได้รูปแบบการคิดที่เป็ นขั้นตอนมากขึ้น สามารถนาไปประยุกต์ได้
3. ได้แนวคิดในการวิจยั
4. ฝึ กการทางานเป็ นกลุ่ม
5. ได้คิดงานกลุ่มหานวัตกรรมใหม่ร่วมกัน
6. มีแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาได้
7. คิดวิธีแก้ปัญหา
8. ฝึ กคิดกระบวนการแก้ปัญหา เป็ นขั้นตอน
9. ใช้ความคิดสร้างสรรค์และวิทยาศาสตร์
ด้านการค้นหา 1. หาทางแก้ไขปั ญหาด้วยการทางานเป็ นกลุ่ม
คาตอบ
2. ใช้ทกั ษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
ด้านการค้นหาการ 1. ฝึ กการนาเสนอ การอภิปราย การคิดอย่างมีระบบ
ยอมรับ
2. มีการนาเสนอออกมาผ่านสื่ อ แลกเปลี่ยนความคิด ความรู ้ซ่ ึงกันและกัน ทาให้มีความคิดสร้างสรรค์ และ
กว้างขวางขึ้น
3. ได้ทางานร่ วมกับเพือ่ น เป็ นกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู ้
4. ประเมินสิ่ งที่ทาไปว่ามีขอ้ ผิดพลาดอะไรบ้าง

สรุปพฤติกรรมที่
เกิดขึน้

ภาพรวม

การคิดวิธีการ
แก้ปัญหาที่มีความ
หลากหลายและแปลก
ใหม่

การค้นพบแนวทางใน
การแก้ปัญหา
การนาเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผูอ้ ื่น
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2.2 นวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่ มขยายผลเป็ นรายกลุ่ ม หลังการจัดการเรี ยน
การสอน โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
2.2.1 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาพัฒนาการของนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล
เป็ นรายกลุ่ม โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพเป็ นราย
กลุ่ม จากผูป้ ระเมิน 3 ฝ่ าย คือ กลุ่มตน กลุ่มอื่น และผูส้ อน ด้วยแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
หลังการจัดการเรี ยนการสอน ผลปรากฏดังในตารางที่ 42
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ตารางที่ 42 ผลการประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่มขยายผลเป็ นรายกลุ่ม โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน
องค์ ประกอบนวัตกรรมด้ านสุ ขภาพ
กลุ่ม

ชื่อนวัตกรรม

ด้ านกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม
(คะแนนเต็ม 36)

โดยรวม 3 ด้ าน
(คะแนนเต็ม 99)

ด้ านคุณค่ าและประโยชน์
ด้ านความเป็ นนวัตกรรม
ของนวัตกรรม
(คะแนนเต็ม 27)
(คะแนนเต็ม 36)

X

S.D.

%

X

S.D.

%

X

S.D.

%

X

S.D.

%

ระดับ

อันดับ

1

หอคอยครู ใหญ่

24.67

1.15

68.53

24.00

2.00

66.67

24.00

5.20

88.89

72.67

2.52

73.40

ดี

6

2

Magic Pill

32.67

1.15

90.75

33.33

1.15

92.58

24.00

5.20

88.89

90.00

5.57

90.91

ดีเยีย่ ม

1

3

บุหรี่ ไฟฟ้ า รุ่ นจงอย่าสูบ ชนิดไร้สารทาร์

30.67

3.06

85.19

31.33

4.62

87.03

24.00

5.20

88.89

86.00

10.82

86.87

ดีเยีย่ ม

4

4

อโรคากุ

30.00

2.00

83.33

32.67

4.16

90.75

21.00

5.20

77.78

83.67

10.60

84.52

ดีเยีย่ ม

5

5

สมุนไพรปรายยาไอซ์

28.67

3.06

79.64

34.67

2.31

96.31

24.00

5.20

88.89

87.33

8.62

88.21

ดีเยีย่ ม

2

6

Caffel Pen

30.00

4.00

83.33

33.33

3.06

92.58

24.00

5.20

88.89

87.33

4.04

88.21

ดีเยีย่ ม

2

29.44

2.68

81.78

31.56

3.86

87.67

23.50

1.22

87.04

84.50

6.15

85.35

ดีเยีย่ ม

ภาพรวม
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จากตารางที่ 42 พบว่า นวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่มขยายผลเป็ นรายกลุ่มที่
เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม คิดเป็ น
ร้อยละ 85.35 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนมีองค์ประกอบด้าน
คุ ณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรม เป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นร้อยละ 87.67 รองลงมาด้านความเป็ น
นวัตกรรม คิดเป็ นร้อยละ 87.04 และด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม เป็ นอันดับสุ ดท้าย คิดเป็ น
ร้อยละ 81.78
เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่ม นักเรี ยนกลุ่มที่ 2 นวัตกรรมชื่อ Magic Pill มีผลประเมิน
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ เป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นร้อยละ 90.91 รองลงมานักเรี ยนกลุ่มที่ 5 นวัตกรรมชื่ อ
สมุนไพรปราบยาไอซ์ และกลุ่มที่ 6 นวัตกรรมชื่อ Caffel Pen คิดเป็ นร้อยละ 88.21 และกลุ่มที่ 1
นวัตกรรมชื่อ หอคอยครู ใหญ่ เป็ นอันดับสุ ดท้าย คิดเป็ นร้อยละ 73.40
2.2.2 ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษานวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล โดยภาพรวมและ
จาแนกเป็ นรายด้าน จากการวิเคราะห์แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing) ของนักเรี ยน
หลักการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน สรุ ปผลได้ดงั ในตารางที่ 43
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ตารางที่ 43 สรุ ปพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการวิเคราะห์แบบบันทึกการจัดการ
เรี ยนรู้ (Journal Writing) ของนักเรี ยน
องค์ ประกอบของ
นวัตกรรมด้ าน
สุ ขภาพ
ด้าน
กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม
ด้านคุณค่าและ
ประโยชน์ของ
นวัตกรรม

ด้านความเป็ น
นวัตกรรม

ข้ อความจากแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน
1. รู ้แนวคิด นวัตกรรมใหม่ๆ ที่แปลก แต่มีแนวโน้ม สามารถนาไปต่อยอดใช้แก้ปัญหาได้
2. รู ้แนวคิดในการผลิตนวัตกรรมต่อต้านยาเสพติด และศึกษาหลักการทางานของนวัตกรรมนั้น
3. นาไปใช้กบั วิชาวิทยาศาสตร์ ในการคิดค้นนวัตกรรม เกี่ยวกับการเลิกสารเสพติด
4. นากระบวนการต่างๆและความรู ้ที่ได้มาคิดนวัตกรรม
1. นวัตกรรมบางอย่างมีความเป็ นไปได้สูง ทาให้อนาคตไม่แปลกที่จะมีนวัตกรรมต่อต้านยาเสพติดมา
วางขายในตลาด
2. คิดนวัตกรรมขึ้นมา เพื่อต่อยอดในอนาคต
3. นานวัตกรรมไปเผยแพร่ ในชีวติ ประจาวัน
4. สามารถนาความรู ้ไปใช้กบั วิชาวิทยาศาสตร์ได้ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืน
5. สามารถนาไปต่อยอดในการผลิตนวัตกรรมดีดี เพื่อพัฒนาประเทศ
6. อยากให้มีการต่อยอดนวัตกรรม
1. สามารถนาไปต่อยอดในการผลิตนวัตกรรมดีดี เพื่อพัฒนาประเทศ
2. เกิดนวัตกรรม และเครื่ องมือใหม่ๆ ในการลดสารเสพติด

สรุปพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้

ภาพรวม

รู ้แนวคิดในการผลิต
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่แปลก

มีการใช้แนวคิด
ในการผลิต
นวัตกรรม และ
พัฒนานวัตกรรม
นาความรู ้และกระบวนการที่ ไปใช้ใน
ได้มาคิดนวัตกรรมและพัฒนา ชีวติ ประจาวัน
นาไป ตลอดจน
นวัตกรรมไปใช้ใน
นานวัตกรรมไป
ชีวติ ประจาวันนาไป
เผยแพร่ และต่อ
ตลอดจนนานวัตกรรมไป
ยอดในอนาคต
เผยแพร่ และต่อยอดใน
อนาคต
มีนวัตกรรม และเครื่ องมือ
ใหม่ๆ ในการลดสารเสพติด
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2.3 พฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่ มขยายผล หลังการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล โดยการประเมินพฤติกรรม
สุ ขภาพ และการวิเคราะห์แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing) ของนักเรี ยน ผลปรากฏดัง
ในตารางที่ 44-45
ตารางที่ 44 ผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล โดยภาพรวมและจาแนกเป็ น
รายข้อ

ข้ อที่

คาถาม
(คาถามเชิงบวกตั้งแต่ขอ้ 1-6 และคาถามเชิงลบตั้งแต่ขอ้ 7-20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นักเรี ยนหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่ชอบชักจูงไปในทางเสื่ อมเสี ย
นักเรี ยนรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับสารเสพติด
นักเรี ยนจะปรึ กษาผูใ้ หญ่เมื่อมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้
นักเรี ยนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
นักเรี ยนเลือกคบเพื่อนที่ดี
นักเรี ยนศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสารเสพติด
นักเรี ยนรับประทานยาแก้ทอ้ งผูกติดต่อกันนานเกิน 4 วัน
นักเรี ยนรับประทานยาแก้ไอติดต่อกันนานเกินกว่า 5 วัน
นักเรี ยนเที่ยวสถานบันเทิงในเวลากลางคืน
นักเรี ยนชอบอยูค่ นเดียวเงียบๆ
นักเรี ยนเจ็บป่ วยเล็กน้อย จะซื้อยารับประทานเอง
นักเรี ยนดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
นักเรี ยนใช้ทินเนอร์ในการผสมสีหรื อล้างคราบสี
นักเรี ยนใช้กาวยางในการทางานฝี มือหรื อซ่อมแซมเครื่ องใช้ต่างๆ
นักเรี ยนรับประทานยานอนหลับติดต่อกันนานเกินกว่า 2 สัปดาห์
นักเรี ยนน้ าหนักลดและรู ้สึกสับสน ฟุ้ งซ่าน
นักเรี ยนถูกเพื่อนชักชวนให้เสพสารเสพติด
นักเรี ยนรับประทานยาเกินจานวนกว่าที่แพทย์กาหนด
นักเรี ยนรับประทานยาเพื่อแก้ง่วง
นักเรี ยนรับประทานยาเพื่อคลายความเครี ยด
ภาพรวม
(คะแนนเต็ม 60 และ n = 30)

X

S.D.
ระดับการประเมิน

พฤติกรรมสุ ขภาพ
(คะแนนเต็ม 3 และ n = 30)
ระดับ อัน
X S.D.
การปฏิบตั ิ ดับ
2.50 0.68 ประจา 11
1.90 0.76 บ่อยครั้ง 16
2.13 0.78 บ่อยครั้ง 14
1.90 0.66 บ่อยครั้ง 16
2.60 0.50 ประจา
9
1.03 0.61 บางครั้ง 20
2.80 0.61 ไม่เคย
7
2.47 0.57 บางครั้ง 12
2.77 0.50 ไม่เคย
8
1.77 0.73 บางครั้ง 18
1.77 0.68 บางครั้ง 18
2.53 0.57 ไม่เคย 10
2.40 0.50 บางครั้ง 13
2.00 0.64 บางครั้ง 15
3.00 0.00 ไม่เคย
1
2.83 0.38 ไม่เคย
5
2.97 0.18 ไม่เคย
2
2.83 0.38 ไม่เคย
5
2.97 0.18 ไม่เคย
2
2.90 0.31 ไม่เคย
4
48.00
3.14
ดีเยีย่ ม
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จากตารางที่ 44 พบว่า พฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่มขยายผลที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอน 4CO-PAC Model โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม ( X = 48.00, S.D. = 3.14) และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ นักเรี ยนมีพฤติกรรมสุ ขภาพ ข้อที่ 15 นักเรี ยนรับประทานยานอนหลับ
ติดต่อกันนานเกินกว่า 2 สัปดาห์ (ไม่เคย) เป็ นอันดับ 1 ( X = 3.00, S.D. = 0.00 ตามลาดับ)
รองลงมาข้อที่ 18 นักเรี ยนถูกเพื่อนชักชวนให้เสพสารเสพติด (ไม่เคย) ( X = 2.97, S.D. = 0.18)
และข้อที่ 6 นักเรี ยนศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสารเสพติด (บ่อยครั้ง) เป็ นอันดับสุ ดท้าย ( X = 1.03,
S.D. = 0.61)

93

ตารางที่ 45 สรุ ปพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล โดยภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน จากการวิเคราะห์แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู ้ (Journal Writing) ของนักเรี ยน
พฤติกรรม
ข้ อความจากแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน
สุ ขภาพ
ด้าน
1. ได้รู้ถึงประโยชน์และโทษของยาเสพติด รู ้ถึงผลกระทบคุณสมบัติของยาเสพติดที่มีต่อประชาชน
ความรู ้ 2. รู ้โทษของยาเสพติด และชนิด/ประเภทของสารเสพติด
3. กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
ด้าน
1. เป็ นสิ่ งที่ดี ควรสอน เพราะเกี่ยวข้องกับชีวติ วัยรุ่ น และเป็ นปั ญหาที่พบบ่อยมาก
ทัศนคติ 2. การแก้ปัญหายาเสพติด ต้องมีกระบวนการคิดไตร่ ตรอง และกลัน่ ออกมาเป็ นความรู ้ที่นาไปปรับใช้ได้
3. ได้แนวคิดไปพัฒนาประเทศ
4. การแก้ไขปั ญหายาเสพติดจาเป็ นต้องกระทาอย่างจริ งจังและเร่ งด่วน
5. ไม่ควรไปยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
6. ทาให้กลัวที่จะเสพสารเสพติด ไม่มีความคิดที่จะใช้
ด้านการ 1. หลีกเลี่ยงยาเสพติดในชีวติ ประจาวันได้
ปฏิบตั ิ 2. มีวธิ ีในการหนีส่ิ งเสพติด สามารถหาวิธีเลิกสารเสพติดให้ผอู ้ ื่นได้
3. หลีกเลี่ยงสารเสพติด การลดหรื อบรรเทาลง เพื่อไม่ให้เกิดผลเสี ยต่อร่ างกาย
4. สามารถเลือกเครื่ องดื่มและอาหารที่เป็ นประโยชน์ มีโทษน้อยที่สุด ที่ไม่มีสารเสพติดในปริ มาณมาก
5. ระมัดระวังตัวเองมากขึ้น บอกต่อความรู ้ สอนน้อง ประยุกต์กบั วิชาอื่น
6. ใช้ความรู ้เรื่ องภัยยาเสพติด เป็ นข้อมูลในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
7. สามารถให้ความรู ้ความเข้าใจแก่บุคคลที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงได้
8. ป้ องกันตัวเอง หรื อหลีกเลี่ยงสิ่ งที่เป็ นโทษต่อร่ างกาย
9. สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาอื่นในชีวติ ประจาวัน ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาในห้องเรี ยน

สรุปพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้

ภาพรวม

มีความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ส่วนประกอบ
ประเภท และโทษของยาเสพติดทั้งส่วน
บุคคลและกฎหมาย
มีทศั นคติที่จะไม่ลองยาเสพติดทุกรู ปแบบ
ตระหนักถึงความสาคัญของพิษภัยยาเสพ
ติดต่อสุขภาพ ต่อชุมชน ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ คิดว่าการแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติดควรทาอย่างจริ งจัง และคิดว่าเป็ นปั ญหา
เร่ งด่วน
หลีกเลี่ยงหรื อไม่ยงุ่ เกี่ยวกับยาเสพติด และ
สามารถแนะนาคนรอบข้างไม่ให้ไปยุง่ กับ
ยาเสพติดได้ และมีความระมัดระวังตัวใน
การอยูใ่ นสังคมมากขึ้น

มีความรู ้ในหัวข้อ
ภัยจากสารเสพติด
มีความตระหนัก
ถึงโทษภัยของยา
เสพติดต่อร่ างกาย
ต่อสังคม พยายาม
หลีกเลี่ยง และ
แนะนาให้ผอู ้ ื่น
หลีกเลี่ยงยาเสพ
ติดได้ มีทศั นคติ
เกี่ยวกับยาเสพติด
โทษภัย และควร
แก้ปัญหาอย่าง
จริ งจัง เร่ งด่วน
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2.4. ความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุ่มขยายผลที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุ่มขยายผลที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน โดยการวิเคราะห์แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing) ของนักเรี ยน ผลปรากฏ
ดังในตารางที่ 46
ตารางที่ 46 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุ่มขยายผลที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน
ข้ อความจากการบันทึกแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

สรุปความคิดเห็น

1. รู ้สึกแปลกใหม่ ได้รับความรู ้อย่างเต็มที่ ทาให้รู้จกั คิดตาม รู ้จกั การเรี ยบ
เรี ยงความคิดตนเอง กิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างเหมาะสม ไม่เร็ ว
เกินไป มีความครอบคลุม
น่าจะมีการนาเสนอตัวอย่างนวัตกรรมที่นามาแก้ปัญหาเป็ นแบบอย่าง
2. เป็ นการเรี ยนการสอนที่ดีมาก ประทับใจ เพราะทาให้นกั เรี ยนได้ใช้
ความคิด ทางานเป็ นกลุ่ม เป็ นการสอนที่แปลกใหม่ น่านาไปเผยแพร่
3. ควรมีเวลามากกว่านี้ เป็ นการเรี ยนที่ดี เน้นผูเ้ รี ยน และกระบวนการคิด
เป็ นหลัก สนุกสนาน ได้ความรู ้นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
4. รู ้สึกว่าการสอนแบบฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดและทางานเป็ นระบบแบบนี้เป็ น
การสอนที่ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับทั้งทักษะการคิดจึงเป็ นประโยชน์มาก
5. สนุก ชอบ ในการที่เราช่วยกันคิดเรื่ องดีๆ มีสาระ อยากให้เป็ นแบบนี้ทุกๆ
วิชา
6. อยากให้มีเวลาในการเรี ยนการสอนมากกว่านี้
7. รู ้สึกสนุก เพราะได้มีการนาเสนอนวัตกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็ นไปได้และ
เป็ นไปไม่ได้
8. รู ้สึกสนุก เพราะนวัตกรรมบางอย่างหลุดโลก หากเวลามากกว่านี้
9. การสอนเรื่ องนี้คล้ายจะเป็ นแนวทางแบบนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Child
Center)
10. ควรจัดการเรี ยนการสอนแบบนี้บ่อยๆ เนื่องจากทาให้เด็กมีความ
กระตือรื อร้น ที่จะทางานมากขึ้น เนื่องจากเป็ นงานกลุ่ม
11. เป็ นกิจกรรมที่ดีมาก อยากที่จะเรี ยนแบบนี้ในครั้งต่อๆไป
12. สนุกมาก มีการทากิจกรรมการเรี ยนการสอนที่น่าตื่นเต้น
13. ดีมาก เพราะเป็ นกิจกรรมที่ทาให้คนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง

มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ทาให้
ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการคิดเป็ นหลัก
มีการทางานเป็ นกลุ่ม
เกิดการระดมสมอง ช่วยกันคิด
เสนอแนะ หาประเด็นมาถกกัน
และยังมีโอกาสในการคิดค้น
นวัตกรรมมาแก้ไขปั ญหาอย่าง
กว้างขวาง เป็ นการจัดการสอนที่ดี
เป็ นระบบ มีความต่อเนื่อง
สอดคล้องกัน เป็ นการสอนที่แปลก
ใหม่
มีแนวทางแบบนักเรี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง (Child Center) เป็ น
กิจกรรมที่ทาให้คนในกลุ่มได้
แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทาให้มีความรู ้
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ และ
เป็ นกระบวนการซึ่งเป็ นความ
เข้าใจที่ไม่มีวนั ลืมและเป็ นทักษะ
ติดตัวไป และน่านาไปเผยแพร่
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ตารางที่ 46 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุ่มขยายผลที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน (ต่อ)
ข้ อความจากการบันทึกแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
14. ชอบกิจกรรมแบบนี้ เพาระได้ฝึกคิด ไม่เบื่อเหมือนเรี ยนสุขศึกษาครั้ง
ก่อนๆ ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เกิดจากความคิดของเรา ไม่ใช่นง่ั เรี ยนรู ้
วิธีการของคนอื่น
15. เวลาคิดในหนึ่งคาบ อาจน้อยเกินไป ไม่พอในการหาปั ญหา สาเหตุ และ
คิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น
16. ประทับใจ เพราะได้ทากลุ่ม เกิดการระดมสมอง ช่วยกันคิด เสนอแนะ
หาประเด็นมาถกกัน และยังมีโอกาสในการคิดค้นนวัตกรรมมาแก้ไขปั ญหา
อย่างกว้างขวาง
17. รู ้สึกดี ได้รับความรู ้ใหม่ๆ และมีการฝึ กการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
ขั้นตอน
18. เรี ยนสนุกเพราะเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
19. เป็ นประโยชน์มาก ไม่เพียงแต่รู้กระบวนการซึ่งเป็ นความเข้าใจที่ไม่มีวนั
ลืมและเป็ นทักษะติดตัวไป
20. ควรมีตวั อย่างนวัตกรรมให้ดู และมีรูปภาพประกอบเนื้อหามากกว่านี้
21. เป็ นการจัดการสอนที่ดี เป็ นระบบ มีความต่อเนื่อง สอดคล้องกัน

สรุปความคิดเห็น

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ และพฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยนที่ มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ ในช่ วงระหว่างการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ และ 3) เพื่อศึกษาผลของ
การนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ ม
นวัตกรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิทยาศาสตร์ ไ ปขยายผลการใช้
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จยั ในครั้ งนี้ เ ป็ นนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ย นมหิ ด ล
วิทยานุสรณ์ ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 โดยมีกระบวนการวิจยั ประกอบด้วย 4
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
(Analysis : A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนา (Design
and Development : D & D) ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) เป็ นการนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนไปใช้จริ ง (Implementation : I) และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็ นการ
ประเมินผล (Evaluation : E) และการขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การหาค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ (%) และการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
Analysis) โดยสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
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1. รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของกระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
หรื อที่ เรี ยกว่า “4CO-PAC Model” มีองค์ประกอบสาคัญ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ ประกอบที่ 1
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1) หลักการ คือ การเรี ยนรู้ในลักษณะที่ให้
ผูเ้ รี ย นเป็ นผูส้ ร้ า งความรู้ ด้วยตนเอง (Construction of Knowledge) จากการมี ปฏิ สั มพัน ธ์
(Interaction) ทางสังคม โดยใช้เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาที่ทา้ ทายก่อน เพื่อให้ผเู้ รี ยน
ได้มีการจัดกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจในปั ญหาเดียวกัน และร่ วมกันค้นหาปั ญหาที่สาคัญที่สุด
จนกระทัง่ ได้คน้ พบวิธีการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิมและหลากหลาย ซึ่ งเกิดจากการ
แบ่งปั น (Sharing) ประสบการณ์ และความรู้ที่ตนมีกบั สมาชิกในกลุ่ม นาไปสู่ การวางแผนและการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานั้น และร่ วมกันประเมินนวัตกรรม เป็ นการสร้างการยอมรับ
นวัตกรรมที่ได้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันต่อไป โดยผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวกในสภาพการเรี ยนรู้และคอยให้ความช่วยเหลือ และ 2) วัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้เกิดความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพ และพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ จนนาไปสู่ การสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสุ ขภาพ องค์ ประกอบที่ 2
องค์ประกอบเชิ งกระบวนการการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การร่ วมกัน
ค้นหาปั ญหา ขั้นที่ 2 การร่ วมกันค้นหาแนวคิด ขั้นที่ 3 การร่ วมกันสร้างนวัตกรรม และขั้นที่ 4 การ
ร่ ว มกันสร้ า งการยอมรั บ โดยในแต่ ล ะขั้นตอนหลัก จะมี ข้ นั ตอนย่อยๆ ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
ดาเนินการ 3 ขั้นที่เรี ยกว่า “PAC” ได้แก่ ขั้นเตรี ยมการ (Preparation : P) ขั้นปฏิบตั ิ (Action : A) และ
ขั้นสรุ ป (Conclusion : C) และองค์ ประกอบที่ 3 องค์ประกอบเชิ งเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้
ประกอบด้วย 1) ปั จจัยเอื้อต่อการเรี ยนรู้ เป็ นสมรรถนะที่ผเู้ รี ยนต้องมีและได้รับการพัฒนาตลอด
กระบวนการ เพื่อให้การเรี ยนรู ้ บรรลุ เป้ าหมายและประสบผลสาเร็ จ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผูอ้ ื่น ความกล้าในการตัดสิ นใจ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความกล้าในการแสดงออก
ความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน และความสามารถในการแก้ปัญหา และ 2) ปั จจัยสนับสนุ น
ประกอบด้วย การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน ควรจัดเป็ นกลุ่มย่อย ขนาดจานวน 4-5 คน และการยืดหยุน่ เวลาใน
การจัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับกิจกรรม และรู ปแบบการเรี ยนการสอนผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า มีความสอดคล้องอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ และผ่านการ
ตรวจสอบความเป็ นไปได้รูปแบบการเรี ยนสอน โดยการศึกษานาร่ องทดลองใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับดี
และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านสุ ขภาพพัฒนาขึ้นในช่วงเวลา
ระหว่างเรี ยน
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2. พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพ และพฤติกรรมสุ ขภาพและความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนของนักเรี ยน
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ในช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน สรุ ปผลได้ดงั นี้
2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สรุ ปได้คือ 1) ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีพฒั นาการขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรี ยนจากระดับปานกลางเป็ นระดับดี
โดยที่ระยะที่ 1-3 อยูใ่ นระดับปานกลาง และระยะที่ 4-5 อยูใ่ นระดับดี ซึ่ งยอมรับสมมติฐานการวิจยั
2) ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ จากการสังเกตพฤติกรรม มี พฒั นาการขึ้นใน
ช่วงเวลาระหว่างเรี ยนจากระดับดีเป็ นระดับดีมาก โดยที่ระยะที่ 1 อยูใ่ นระดับดี และระยะที่ 2-5 อยู่
ในระดับดีมาก และ 3) ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากการวิเคราะห์แบบบันทึก
การจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing) พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความคิดวิเคราะห์และอภิปราย สาเหตุของปั ญหา
จัดลาดับความสาคัญของปั ญหา นาไปสู่ การคิดวิธีการแก้ปัญหาที่มีความหลากหลายและแปลกใหม่
จนสามารถค้นพบแนวทางในการแก้ปัญหา และนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาและรับฟั งข้อเสนอแนะ
จากผูอ้ ื่น
2.2 นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ สรุ ปได้คือ 1) นวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนเป็ นราย
กลุ่ม มีพฒั นาการขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรี ยนจากระดับพอใช้เป็ นระดับดีเยีย่ ม โดยที่ระยะที่ 1 อยูใ่ น
ระดับพอใช้ ระยะที่ 2-3 อยูใ่ นระดับดี และระยะที่ 4-5 อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม ซึ่ งยอมรับสมมติฐานการ
วิจยั และ 2) นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ จากการวิเคราะห์แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ (Journal Writing)
พบว่า ผูเ้ รี ยนมีการคิดค้นนวัตกรรมสาหรับการแก้ปัญหา โดยการออกแบบจากความคิดสร้างสรรค์
และมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
สุ ขภาพได้จริ ง
2.3 พฤติกรรมสุ ขภาพ พบว่า อยูใ่ นระดับดี ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั
2.4 ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการ
สอนมีการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ เนื้ อหามีความเชื่อมโยง และมีลาดับขั้นตอน ช่วยให้
มีการศึกษาค้นคว้าและช่ วยกระตุน้ การหาความรู้ ทาให้เกิ ดการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์
ฝึ กการแก้ปัญหา ทาให้ได้ความรู ้ใหม่ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ และเป็ นการเรี ยนรู้แบบมีส่วน
ร่ วมที่เปิ ดโอกาสให้พดู คุยและมีการทางานกลุ่ม
3. การขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ สรุ ปผลได้คือ 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ อยู่ในระดับดี
2) นวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม 3) พฤติกรรมสุ ขภาพ อยูใ่ น
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ระดับดี และ 4) ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน พบว่า รู ปแบบการ
เรี ยนการสอนมีการจัดการเรี ยนการสอนที่ทาให้ผเู้ รี ยนใช้กระบวนการคิดเป็ นหลัก มีการทางานเป็ น
กลุ่ม เกิดการระดมสมอง ช่ วยกันคิด เสนอแนะ หาประเด็นมาถกกัน และยังมีโอกาสในการคิดค้น
นวัตกรรมมาแก้ไขปั ญหาอย่า งกว้างขวาง เป็ นการจัดการสอนที่ดี เป็ นระบบ มีค วามต่อเนื่ อง
สอดคล้องกัน เป็ นการสอนที่แปลกใหม่มีแนวทางแบบนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Child Center) เป็ น
กิจกรรมที่ทาให้คนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ทาให้มีความรู้
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ และเป็ นกระบวนการซึ่ งเป็ นความเข้าใจที่ไม่มีวนั ลืมและเป็ นทักษะติด
ตัวไป และน่านาไปเผยแพร่
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิท ยาศาสตร์ ซึ่ งมี
องค์ป ระกอบส าคัญ 3 องค์ป ระกอบ คื อ องค์ป ระกอบที่ 1 องค์ป ระกอบเชิ ง หลัก การและ
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย หลักการและวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน องค์ประกอบ
ที่ 2 องค์ประกอบเชิงกระบวนการการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การร่ วมกัน
ค้นหาปั ญหา ขั้นที่ 2 การร่ วมกันค้นหาแนวคิด ขั้นที่ 3 การร่ วมกันสร้างนวัตกรรม และขั้นที่ 4 การ
ร่ ว มกันสร้ า งการยอมรั บ โดยในแต่ ล ะขั้นตอนหลัก จะมี ข้ นั ตอนย่อยๆ ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
ดาเนินการ 3 ขั้นที่เรี ยกว่า “PAC” ได้แก่ ขั้นเตรี ยมการ (Preparation : P) ขั้นปฏิบตั ิ (Action : A) และ
ขั้นสรุ ป (Conclusion : C) และองค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบเชิ งเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้
ประกอบด้วย ปั จจัยเอื้อต่อการเรี ยนรู้และปัจจัยสนับสนุน เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ มีคุณภาพ
และมีความเป็ นไปได้และสามารถนาไปทดลองใช้ได้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก รู ปแบบการเรี ยนการ
สอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของ
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ได้พฒั นาขึ้นอย่างเป็ นระบบ มีการดาเนินการตาม
กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development : R&D) (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555) ประยุกต์
ร่ วมกับการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการเชิ งระบบ (System Approach) ที่เรี ยกว่า
“ADDIE Model” (Kruse, 2009) และรู ปแบบการออกแบบการเรี ย นการสอนเชิ งระบบของ
ดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey, 2009) โดยใช้ระเบียบการวิจยั แบบการผสมผสาน
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วิธีการวิจยั (Mixed Methods Research) (Creswell, 2011) โดยมีกระบวนการวิจยั ประกอบด้วย 4
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
(Analysis : A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนา (Design
and Development : D & D) ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) เป็ นการรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ไปใช้จริ ง (Implementation : I) และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็ นการประเมินผล
(Evaluation : E) และการขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ซึ่ งจะเห็นจากการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรม
ด้านสุ ข ภาพของนักเรี ยนที่ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีการนาผลจากการศึก ษาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 คือ การวิจยั (Research : R1) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานเชิ งนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ พุทธศักราช
2556 และแผนปฏิบตั ิงาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรี ยนรู ้ (Learning Style) ของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี
และผลการวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ มาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่
มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นขั้น ตอนที่ 2 และในขั้น ตอนที่ 2 คื อ การพัฒ นา
(Development : D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D & D) และ
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องแล้วนาไปศึกษานาร่ อง (Pilot Study) ทดลองใช้กบั
นักเรี ยนที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ ก่อนนาไปใช้จริ งกับ
กลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับ จอยซ์ และ เวลล์ (Joyce and Weil, 1996) ที่ได้สรุ ปสาระสาคัญของ
หลักการพัฒนารู ปแบบการสอน ประกอบด้วย 1) รู ปแบบการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ 2) เมื่อพัฒนา
รู ปแบบการสอนแล้ว ก่อนนาไปใช้อย่างแพร่ หลาย จะต้องมีการวิจยั เพื่อทดสอบทฤษฏี และตรวจสอบ
คุณภาพในเชิ งการนาไปใช้ในสถานการณ์จริ ง และนาข้อค้นพบมาปรับปรุ งแก้ไขอยู่เรื่ อยๆ รวมทั้งมี
งานวิจยั รองรับมากมายจนเป็ นหลักประกันได้ว่าสามารถใช้ได้สะดวกและได้ผลดี 3) การพัฒนา
รู ปแบบการสอน อาจออกแบบให้ใช้ได้อย่างกว้างขวาง หรื อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ก็ได้ และ 4) การพัฒนารู ปแบบการสอน จะมีจุดมุ่งหมายหลักที่นามาใช้พิจารณาเลือกรู ปแบบที่จะ
นาไปใช้ กล่าวคือ ถ้าผูใ้ ช้นารู ปแบบการสอนไปใช้ตรงกับจุดมุ่งหมายหลักก็จะทาให้เกิดผลสู งสุ ด แต่ก็
สามารถนารู ปแบบนั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ถ้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม แต่ก็อาจทาให้
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ได้ผลสาเร็ จลดน้อยลงไป และสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 231) ที่ได้สรุ ปเกี่ยวกับขั้นตอน
สร้างรู ปแบบและพัฒนารู ปแบบ (Design and Development) ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ตอ้ งอาศัย
ข้อมูลต่างๆ จากขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลและวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นต่างๆ ในการขั้นการ
วิเคราะห์ สอดคล้องกับ ความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนมี การจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างเป็ นระบบ เนื้อหามีความเชื่อมโยง และมีลาดับขั้นตอน ช่วยให้มีการศึกษาค้นคว้าและช่วย
กระตุน้ การหาความรู้ ทาให้เกิ ดการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ฝึ กการแก้ปัญหา ทาให้ได้
ความรู ้ใหม่ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ และเป็ นการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วมที่เปิ ดโอกาสให้พูดคุย
และมีการทางานกลุ่ม
2. พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพ มีพฒั นาการขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรี ยน ซึ่ งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดของกระบวนการแก้ปั ญหาอย่างสร้ า งสรรค์ เพื่อส่ ง เสริ ม
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการเรี ยนการ
สอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ซึ่ งในแต่ละขั้นมีการส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านสุ ขภาพอย่างเป็ นระบบ กล่าวคือ ขั้นที่ 1 การร่ วมกันค้นหาปั ญหา
ซึ่งส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้มีการจัดกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจในปั ญหาเดียวกัน ร่ วมกันตั้งคาถาม
เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็ นมูลเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ปริ มาณมากที่สุด วิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่
เกิ ดขึ้น จัดลาดับความสาคัญ จาแนกปั ญหาใหญ่ ปั ญหาย่อย เลื อกปั ญหาที่สาคัญที่สุดที่ตอ้ งแก้ไข
พร้อมระบุเหตุผล ขั้นที่ 2 การร่ วมกันค้นหาแนวคิด ซึ่ งส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนร่ วมกันนาเสนอวิธีการใน
การแก้ปัญหาที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่และเป็ นไปได้ให้มากที่สุด อย่างอิสระโดยไม่มีการ
ประเมินความเหมาะสมหรื อถูกผิด และบอกข้อดีและข้อเสี ยของวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธี และเลือก
วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดพร้อมระบุเหตุผลในการเลือก ขั้นที่ 3 การร่ วมกันสร้างนวัตกรรม
ซึ่ งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันวางแผนการสร้างนวัตกรรมของกลุ่มเพื่อสร้างนวัตกรรมตามที่กลุ่มมี
ข้อตกลงกัน และขั้นที่ 4 การร่ วมกันสร้ างการยอมรับ ซึ่ งส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนร่ วมกันนาเสนอ
นวัตกรรมของกลุ่ม โดยคิดวิธีการนาเสนอที่เหมาะสมและนาเสนออย่างเป็ นระบบน่ าเชื่ อถือ และ
ร่ วมกันประเมิ นนวัตกรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น เพื่อสร้ างการยอมรับนวัตกรรมและนาไป
ประยุกต์ใ ช้ในชี วิตประจาวัน ซึ่ งได้พฒั นาตามแนวคิด กระบวนการแก้ปั ญหาอย่า งสร้ างสรรค์ที่
พัฒนาโดย นอลเลอร์ , ปาร์ น และ ไบออนดิ (Noller, Parnes and Biondi) ที่เรี ยกว่า “Osborn-Parnes
Five-Stage CPS Model (v2.2)” (Noller, Parnes and Biondi, 1976 อ้างถึงใน Isaksen and Treffinger,
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2004 : 70-73) และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทอร์ แรนซ์ (Torrance, 1965) ที่กล่าวว่า การแก้ปัญหา
เชิ ง สร้ า งสรรค์ คื อ ความสามารถของบุ ค คลในการแก้ ปั ญหาด้ ว ยการคิ ด อย่ า งลึ ก ซึ่ งที่
นอกเหนื อไปจากลาดับขั้นของการคิดอย่างปกติธรรมดา เป็ นลักษณะเฉพาะภายในตัวบุคคลที่จะ
สามารถคิดได้หลายแง่มุมผสมผสานจนได้ผลใหม่ซ่ ึ งถูกต้องสมบูรณ์กว่า สอดคล้องกับ ออลสัน
(Olson, 1996) อธิ บายว่า การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็ นความสามารถทางการคิดของมนุษย์ในการ
แสวงหาค าตอบและวิธีการแก้ปัญหา จากการคิดที่ มีระบบและการคิดที่ เกิ ดจากการหยัง่ รู้ ไ ด้เอง
เป็ นกระบวนการที่ประกอบด้วยทักษะหลายๆ ทักษะที่สามารถพัฒนาได้โดยอาศัยการฝึ กฝนจน
ชานาญ เช่นเดียวกับการพัฒนาทักษะทางกีฬา โดยอาศัยทั้งความสามารถที่มีเฉพาะตัวและการฝึ กฝน
อย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับ คัสสิ น (Cusin, 1996) ได้กล่าวถึงความหมายของการแก้ปัญหาเชิ ง
สร้ า งสรรค์ว่า การแก้ปั ญหาเชิ งสร้ า งสรรค์ มี วิธี ในการค้นหาคาตอบที่ แตกต่ า งออกไปจากการ
แก้ปัญหาทัว่ ไป และมีความสลับซับซ้อน โดยเฉพาะวิธีการในการแก้ปัญหาที่คิดค้นไว้หลายๆ ทาง
นั้นจะมีทางเลือกใดที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดหรื อถูกต้องที่สุดในสถานการณ์
และสภาพแวดล้อมที่ เป็ นอยู่ในขณะนั้นได้ แสอดคล้องกับ ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2537)
ได้กล่าวว่า การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คือ การคิดที่มุ่งแก้ปัญหาหรื อคิดค้นหาคาตอบ และวิธีการ
ที่ แ ปลกใหม่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม และมี คุ ณค่ า เป็ นประโยชน์ ซึ่ ง ประกอบด้ว ย การคิ ด อเนกนัย
(Divergent Thinking) และการคิดเอกนัย (Convergent Thinking) ในรู ปแบบและวิธีการที่ส่งเสริ มกัน
อย่างเหมาะสม เป็ นความสามารถทางการคิดที่มีกระบวนการครบวงจร คือ เริ่ มจากขั้นแรกของ
การรั บรู ้ และตระหนักถึ งปั ญหาที่ มีอยู่ไปสู่ ช้ นั ของการประมวลข้อมูลใหม่ ในแง่ มุมการแก้ปัญหา
ขั้นการสรุ ปตัดสิ นใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสม จนถึงขั้นสุ ดท้าย
คื อ การสามารถสื่ อ สารความคิ ด และวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ใ ห้ เ ป็ นที่ ย อมรั บ และ
มีแผนปฏิบตั ิการเกิดขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่
ผลการศึกษาของ อาพันธ์ชนิต เจนจิต (2546) พบว่า นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิ ตศาสตร์
ที่เรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ต โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีพฤติกรรม
การคิ ดแก้ปั ญหาอย่า งสร้ า งสรรค์หลัง เรี ย น ประกอบด้ว ย ความคิ ดยืดหยุ่น ความคิ ดริ เ ริ่ ม และ
ความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดับดีทุกด้าน ผลการศึกษาของ ภัทรภร แสงไชย (2551) ได้ศึกษา
เปรี ยบเทียบการสอนแบบแก้ปัญหาโดยอิงทฤษฎีสามศรกับการสอนแบบปกติในวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่
มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรี ยนที่
ได้รับการสอนแบบแก้ปัญหาโดยอิงทฤษฎีสามศร มีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูง
กว่า นัก เรี ยนที่ ไ ด้รับ การสอนแบบปกติ ผลการศึ ก ษาของ พัช รา พุ่ม พชาติ (2552) ได้ก ล่ า วว่า
การแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เป็ นความสามารถอย่างหนึ่ งของบุคคลซึ่ ง หมายถึง การับรู้ ทาความ
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เข้าใจกับปั ญหา และการคิดหาเหตุผล เพื่อแสวงหาทางเลือกมาปฏิ บตั ิในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ที่ต่างจากสิ่ งที่มีอยู่เดิม หลากหลายมากกว่าหนึ่ งแนวคิดหรื อหนึ่ งวิธี ผลการศึกษาของ สิ ทธิ ชยั
ชมพูพาทย์ (2554) พบว่า รู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส่ งผล
ให้นกั เรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ดา้ นภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบตั ิ ความสัมพันธ์และสังคมดีข้ ึนและ
เพิ่ ม ขึ้ นในแต่ ล ะวงรอบของการวิ จยั และหลัง ยุติ ก ารวิจยั แล้ว นัก เรี ย นยัง ใช้ก ารแก้ปั ญ หาอย่า ง
สร้างสรรค์ในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
ของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน พบว่า 1) ผูเ้ รี ยนมีการคิดวิเคราะห์
และอภิปราย สาเหตุของปั ญหา จัดลาดับความสาคัญของปั ญหา นาไปสู่ การคิดวิธีการแก้ปัญหาที่มี
ความหลากหลายและแปลกใหม่จนสามารถค้นพบแนวทางในการแก้ปัญหา และนาเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะจากผูอ้ ื่น และ 2) ผูเ้ รี ยนมีการคิดค้นนวัตกรรมสาหรับการแก้ปัญหา
โดยการออกแบบจากความคิดสร้างสรรค์และมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานวัตกรรม และ
สามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาสุ ขภาพได้จริ ง
นอกจากนี้ แ ล้ว ความสามารถในการแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์แ ละนวัตกรรมด้า น
สุ ขภาพ มีพฒั นาการขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของ
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เป็ นวิธีการเรี ยนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
ทั้ง 4 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นที่ 1 การร่ วมกันค้นหาปั ญหา เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนร่ วมกันค้นหา
ปัญหาที่สาคัญที่สุดที่ตอ้ งแก้ไข ขั้นที่ 2 การร่ วมกันค้นหาแนวคิด เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนร่ วมกัน
นาเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่และเป็ นไปได้ และเหมาะสมที่สุด
ขั้นที่ 3 การร่ วมกันสร้ างนวัตกรรม เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนร่ วมกันวางแผนการสร้างนวัตกรรม
ของกลุ่ม และขั้นที่ 4 การร่ วมกันสร้างการยอมรับ เป็ นการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนร่ วมกันนาเสนอ
นวัตกรรมของกลุ่ม และร่ วมกันประเมินนวัตกรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น ซึ่ งการเรี ยนรู้ร่วมกัน
(Collaborative Learning) เป็ นวิธีการเรี ยนวิธีหนึ่ ง ที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้อยู่ในสถานการณ์ ที่
ตนเองเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการสร้ างนวัตกรรมด้านสุ ขภาพที่ตนเองชอบหรื อสนใจ ซึ่ งผูเ้ รี ยนต้องมี
ความรั บ ผิด ชอบในการเรี ย นรู้ ข องตนเอง และมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อ นทั้ง ในกลุ่ ม และนอกกลุ่ ม
นอกจากนี้ ภายในกลุ่มผูเ้ รี ยนอาจจะสอนกันเองภายในกลุ่ม ซึ่ งสอดคล้องกับของ ทินซ์แมนน์ และ
คนอื่นๆ (Tinzmann and other, 1990), อารี รักษ์ มีแจ้ง (2547) และเนาวนิ ตย์ สงคราม (2553)
ที่กล่าวถึงแนวคิดของการเรี ยนรู ้ร่วมกันที่สาคัญ คือ 1) มีการจัดกลุ่มการทางานที่เกิดจากสมาชิกที่มี
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ความสนใจในเรื่ องเดียวกัน ขนาดของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่ากัน 2) มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปั น
ประสบการณ์ และความรู ้ ที่ตนมีกบั สมาชิ กในกลุ่ม ซึ่ งผูส้ อนมีส่วนร่ วมในการสนทนาสนับสนุ น
ความรู้ 3) ลักษณะงานเป็ นงานที่ตอ้ งทาร่ วมกัน สมาชิกในกลุ่มเห็นชอบและมีการวางแผนกิจกรรม
ร่ วมกันและตรงกับสิ่ งที่ตนสนใจ 4) ผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการสภาพการ
เรี ยนรู ้และคอยให้ความช่วยเหลือ และ 5) มีการประเมินผล โดยประเมินกลุ่ม และประเมินสมาชิก
กลุ่ม สอดคล้องกับการศึกษาของ อารี รักษ์ มีแจ้ง (2547) พบว่า รู ปแบบการสอนกลวิธีการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการเรี ยนรู้แบบร่ วมงาน (Collaborative Learning Process) ทาให้กลุ่ ม
ตัวอย่าง มีพฤติกรรมการทางานร่ วมกันตลอดการเรี ยนการสอน มีการทางานเป็ นกลุ่มย่อย มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และความคิด โดยมีผสู้ อนทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกและคอยให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ส่ ง ผลให้ ก ลวิ ธี ก ารอ่ า นภาษาอัง กฤษหลัง การทดลองสู ง กว่า ก่ อ นการทดลอง และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ภัทร์ พงศ์ พงศ์ภทั รกานต์ (2553) พบว่า รู ปแบบการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ
(Collaborative Learning Model) โดยใช้เทคนิคทีเคโอ สามารถดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอน
และนาเสนอเนื้อหาการเรี ยนรู ้ ส่ งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
นอกจากนี้ แล้ว การแก้ปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์และนวัตกรรม ยัง เป็ นทักษะพื้ นฐานที่
มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ทุกนต้องเรี ยนเพราะโลกจะยิง่ เปลี่ยนแปลงเร็ วขึ้นเรื่ อยๆ และมีความซับซ้อน
มากขึ้ น คนที่ อ่ อ นในทัก ษะการแก้ปั ญ หาและนวัต กรรมจะเป็ นคนที่ ต ามโลกไม่ ท ัน ชี วิ ต จะ
ยากลาบาก ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิดการจัดการหลักสู ตรการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ จาค็อบส์
(Jacobs, 2010) ได้กล่าวถึง ทักษะด้านการเรี ยนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)
ซึ่ งมีทกั ษะย่อยๆ ประกอบด้วย การสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) และการสื่ อสารและ
ความร่ วมมือ (Communication and Collaboration) เป็ นทักษะที่นกั การศึกษาจะต้องให้ความสาคัญ
กับการจัดการศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 เพราะเป็ นทักษะเพื่อการดารงชี วิต (Survival
Skills) ที่ จาเป็ นส าหรั บ อนาคตของผูเ้ รี ย น เพื่อการใช้ชี วิตอยู่ใ นสัง คมประชาธิ ป ไตยและการ
ดารงชี วิตต่อไป และสอดคล้องกับ เบียส์ (Beers, 2011 : 6) ได้กล่าวถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21
ที่ผเู้ รี ยนควรจะมี หรื อที่เรี ยกว่า 4Cs ประกอบด้วย การสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and
Innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
การสื่ อสาร (Communication) และความร่ วมมือ (Collaboration) ซึ่ งในส่ วนของการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม มี ข้ นั ตอนคื อ เริ่ มต้นด้วยการใช้ความคิดสร้ างสรรค์ แล้วสร้ างสรรค์งานร่ วมกับผูอ้ ื่ น
ทาให้ได้นวัตกรรมไปใช้
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3. พฤติกรรมสุ ขภาพของนักเรี ยน อยูใ่ นระดับดี ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีการจัด
ดาเนิ นการสอนโดยอาศัยแนวคิ ดและทฤษฎี กล่ าวคือ รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขึ้ นจากโดยอาศัย ทฤษฎี การสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง
(Constructivism) แนวคิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Collaborative Learning) แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ (Creative Problem Solving Process) และแนวคิดกระบวนการเรี ยนการสอน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา นามาสังเคราะห์เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การร่ วมกันค้นหาปั ญหา (Collaborative Problem Finding) ขั้นที่ 2 การร่ วมกันค้นหาแนวคิด
(Collaborative Idea Finding) ขั้นที่ 3 การร่ วมกันสร้างนวัตกรรม (Collaborative Innovation
Building) และขั้นที่ 4 การร่ วมกันสร้างการยอมรับ (Collaborative Acceptance Building) แล้วนา
กระบวนการเรี ยนการสอนดังกล่ าวมาใช้ใ นจัดการเรี ย นการสอนในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทั้ง 5
หน่วย คือ หน่วยที่ 1 การดูแลระบบต่างๆ ของร่ างกาย หน่วยที่ 2 พฤติกรรมทางเพศกับการดาเนิ น
ชี วิต หน่วยที่ 3 กีฬาบาสเกตบอล หน่วยที่ 4 สมรรถภาพทางกาย และหน่วยที่ 5 ภัยจากสารเสพติด
ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณี โสมประยูร (2541 : 21-24) ได้กล่าวถึง การจัดและดาเนินการสอนวิชาต่างๆ
โดยเฉพาะในเรื่ องวิธี สอนหรื อการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน มัก จะต้องอาศัยหลัก จิตวิท ยา
การศึ ก ษาหรื อทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ต่า งๆ มาอ้า งอิ ง หรื อสนับ สนุ น เพื่ อเป็ นแนวทางในการจัดและ
ดาเนิ นการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการวางแผนการเขียนแผนการสอนหรื อแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ สอดคล้องกับ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548 : 13-42) ได้กล่าวถึง การที่บุคคลหนึ่ งบุคคลใดจะมี
เจตคติต่อสิ่ งใดไปในทางใดหรื อไม่มากน้อยแค่ไหนนั้น มักจะขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่างด้วยกัน
ที่ ส าคัญก็ ไ ด้แก่ ความรู ้ ค วามเข้า ใจในคุ ณ ค่ า ความส าคัญ ประโยชน์ ข องสิ่ ง นั้น ประสบการณ์
ภูมิหลังความสาเร็ จที่เคยมีในสิ่ งนั้น และบรรยากาศที่เคยมี ตลอดจนความรู้สึก อารมณ์และอื่นๆ
ที่บุคคลนั้นเคยได้รับหรื อเคยมีอยูต่ ้ งั แต่ครั้งในอดีตหรื อในปั จจุบนั ในสิ่ งนั้น เป็ นต้น และสอดคล้อง
กับ กองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ (2552 : 6) ได้กล่ าวถึ ง กระบวนการพัฒนา
พฤติกรรมสุ ขภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหาปัญหา เป็ นการค้นหาปัญหาสุ ขภาพและ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ เป็ นสาเหตุ ข องปั ญหาหรื อความเสี่ ย งด้านสุ ขภาพ 2) การวางแผนพัฒนา
พฤติ กรรมสุ ขภาพ เป็ นการจัดลาดับความสาคัญของพฤติกรรมสุ ขภาพที่ตอ้ งการพัฒนา กาหนด
กลุ่มเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ ออกแบบ และวิธีประเมิน 3) การจัดกิจกรรม เป็ นการจัดกิจกรรมตาม
แผน และ 4) การประเมิน เป็ นการประเมินกิจกรรมหรื อผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์
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4. การขยายผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรี ยนกลุ่มขยายผลมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับดี และมีนวัตกรรมด้านสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจาก รู ป แบบการเรี ย นการสอนได้พ ฒ
ั นาขึ้ น ตามกระบวนการวิจยั และพัฒ นา
(Research and Development : R&D) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่มีดาเนินการวิจยั ก่อนแล้วนาผลจากการ
วิจยั มาพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน เมื่อได้รูปแบบการเรี ยนการสอนแล้วนารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนไปดาเนิ นการวิจยั และหลังจากนั้นนาผลที่ได้จากการใช้ไปสู่ การพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนให้ตอบสนองผูใ้ ช้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์ , 2555 : 230) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดการ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนของ จอยซ์ และ เวลล์ (Joyce and Weil, 1996) ที่กล่าวถึง หลักการ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน เมื่อพัฒนารู ปแบบการการเรี ยนการสอนแล้ว ก่ อนนาไปใช้อย่าง
แพร่ ห ลาย จะต้อ งมี ก ารวิ จ ัย เพื่ อทดสอบทฤษฏี และตรวจสอบคุ ณ ภาพในเชิ ง การน าไปใช้ ใ น
สถานการณ์จริ ง และนาข้อค้นพบมาปรับปรุ งแก้ไข และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี
(2553 : 477) ที่สรุ ปถึงรู ปแบบการเรี ยนการสอน คือ แบบแผนการดาเนิ นการสอนที่ได้รับการจัด
อย่างเป็ นระบบ สัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการเรี ยนรู้หรื อการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือและ
ได้รับการพิสูจน์ ทดสอบว่ามีประสิ ทธิ ภาพสามารถช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนนั้น และสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุ่มขยายผลที่มีต่อการใช้
รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดของกระบวนการแก้ปั ญหาอย่างสร้ า งสรรค์ เพื่อส่ ง เสริ ม
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ พบว่า รู ปแบบการเรี ยน
การสอนมีการจัดการเรี ยนการสอนที่ทาให้ผเู้ รี ยนใช้กระบวนการคิดเป็ นหลัก มีการทางานเป็ นกลุ่ม
เกิ ดการระดมสมอง ช่ วยกันคิ ด เสนอแนะ หาประเด็ นมาถกกัน และยัง มี โอกาสในการคิ ด ค้น
นวัตกรรมมาแก้ไขปั ญหาอย่า งกว้างขวาง เป็ นการจัดการสอนที่ดี เป็ นระบบ มีค วามต่อเนื่ อง
สอดคล้องกัน เป็ นการสอนที่แปลกใหม่มีแนวทางแบบนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Child Center)
เป็ นกิ จกรรมที่ทาให้คนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ทาให้มี
ความรู้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และเป็ นกระบวนการซึ่ งเป็ นความเข้าใจที่ไม่มีวนั ลืมและเป็ น
ทักษะติดตัวไป และน่านาไปเผยแพร่
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ข้ อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบในการวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดของ
กระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้ อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจัยไปใช้
1. ผูส้ อนจะต้องกระตุน้ ผูเ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่มีความ
หลากหลาย แปลกใหม่และเป็ นไปได้ให้ได้มากๆ เพื่อให้มีทางเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
และเหมาะสมที่สุด ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
ทางด้านการค้นหาแนวคิด (Idea Finding) ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญของกระบวนการแก้ปัญหาอย่า ง
สร้างสรรค์
2. ผูส้ อนจะต้องเน้นย้ าผูเ้ รี ยนให้เห็นความสาคัญของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพ ซึ่ งจะต้องใช้แนวคิดหรื อทฤษฎี ที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหา เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบ
และดาเนินการสร้างนวัตกรรมด้านสุ ขภาพอย่างเป็ นระบบ โดยมีการทดลองและปรับปรุ งนวัตกรรม
จนกระทัง่ มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์
3. ผูส้ อนจะต้องติดตามดูแลพฤติกรรมสุ ขภาพในด้านการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน โดยกระตุน้
ให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิท ยาศาสตร์ ใ นรายวิช าอื่ นๆ หรื อนัก เรี ย นปกติ เพื่ อศึ ก ษาพัฒ นาการของความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
2. ควรมีก ารศึก ษาเปรี ย บเทีย บความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ จาแนกตามระดับความคิดสร้างสรรค์และวิธีการเรี ยนรู้ (Learning Style) ของ
ผูเ้ รี ยน
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ผู้เชี่ ยวชาญด้ านการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา ทีส่ ั มภาษณ์เพือ่ วิเคราะห์ ความต้ องการจาเป็ น (Need
Assessment)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี บุญชัย
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ภาควิชาหลักสู ตรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุม่ พชาติ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม คาวีรัตน์
3. อาจารย์ ดร.โชติมา หนูพริ ก

4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.โรม วงศ์ประเสริ ฐ
5. อาจารย์ ดร.อุษา จีนเจนกิจ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาเคมี
โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
องค์การมหาชน

ภาคผนวก ข
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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ตารางที่ 47 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร

ประเด็นการประเมิน
1. ประเภทของเอกสาร

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
4

̅

SD.

ความหมาย

4.80

0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

2. ชื่อเอกสาร

5

5

5

5

4

4.80

0.45

3. ชื่อผูแ้ ต่ง และปี ที่พิมพ์

5

5

5

5

4

4.80

0.45

4. สถานที่พิมพ์

5

5

5

5

4

4.80

0.45

5. วันที่ศึกษา

5

5

5

5

4

4.80

0.45

6. ประเด็นที่ศึกษา

5

5

5

5

4

4.80

0.45

7. สรุ ปประเด็นสาคัญ

5

5

5

5

4

4.80

0.45
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ตารางที่ 48 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม
วิธีการเรี ยนรู้ของ กราชา และ ไรช์แมน (Grasha-Riechmann Student Learning Style
Scales) เรี ยบเรี ยงใหม่โดย นายนิวฒั น์ บุญสม
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้ อคาถาม
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
1. ส่วนใหญ่นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้า 5
5
5
5
4
เนื้อหาวิชาที่เรี ยนด้วยตนเอง
2. ในเวลาเรี ยนนักเรี ยนไม่ค่อย
5
5
5
5
3
ตั้งใจเรี ยน
3. นักเรี ยนจะเข้าใจบทเรี ยนได้
5
5
5
5
4
ดีข้ ึน ถ้าได้ปรึ กษากับเพื่อนๆ
4. นักเรี ยนคิดว่า ข้อมูลที่
4
5
4
5
4
ปรากฏในหนังสื อและจากการ
บรรยายของครู น้ นั ถูกต้องเสมอ
5. นักเรี ยนแข่งขันกับเพื่อนๆ
4
5
5
4
4
เพื่อให้ครู สนใจ
6. นักเรี ยนสนใจกิจกรรมการ
4
3
5
5
4
เรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนเสมอ
7. นักเรี ยนคิดว่า ตารามักจะมี
3
4
5
5
4
เนื้อหาที่ดีอยูแ่ ล้ว
8. นักเรี ยนรู ้สึกว่า กิจกรรมใน
5
5
5
5
3
ชั้นเรี ยนโดยทัว่ ไปน่าเบื่อ
9. นักเรี ยนรู ้สึกสนุกที่ได้
4
4
5
5
4
อภิปราย/โต้เถียงความคิดของ
ตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชา
กับเพื่อนๆ
10. นักเรี ยนยอมรับกฎเกณฑ์หรื อ
3
5
3
5
4
รู ปแบบการสอนที่ครู กาหนดขึ้น
11. นักเรี ยนจาเป็ นต้องมีการ
5
5
5
4
4
แข่งขันกับเพื่อนๆ เพื่อให้ได้
คะแนนที่ดี

SD.

ความหมาย

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มาก

̅

4.60 0.89
4.80 0.45
4.40 0.55

4.40 0.55
4.20 0.84
4.20 0.84
4.60 0.89
4.40 0.55

4.00 1.00
4.60 0.55

สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มาก

สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 48 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม
วิธีการเรี ยนรู้ของ กราชา และ ไรช์แมน (Grasha-Riechmann Student Learning Style
Scales) เรี ยบเรี ยงใหม่โดย นายนิวฒั น์ บุญสม (ต่อ)
ข้ อคาถาม
12. นักเรี ยนสนใจกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
13. นักเรี ยนสามารถตัดสิ นใจ
เองได้วา่ เนื้อหาวิชาตอนใด
สาคัญกับตนเอง และไม่จาเป็ น
เสมอไปว่าสิ่ งที่ครู บรรยายจะ
สาคัญ
14. วิชาที่นกั เรี ยนเรี ยนไม่ได้ทา
ให้นกั เรี ยนสนใจอย่างแท้จริ ง
15. นักเรี ยนรู ้สึกสนุกที่เพื่อนๆ
ได้แสดงความคิดเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ถูกถามในชั้นเรี ยน
16. นักเรี ยนคิดว่า ครู ควรชี้แจง
ให้ชดั เจนว่า อะไรเป็ นสิ่ งที่
นักเรี ยนจะต้องเรี ยน
17. ในระหว่างการอภิปรายใน
ชั้นเรี ยน นักเรี ยนมักจะแข่งขัน
กับเพื่อนๆ ในการเสนอ
ความคิดของตนเอง
18. นักเรี ยนคิดว่า การเรี ยนใน
ชั้นเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้
มากกว่าการศึกษาด้วยตนเองที่
บ้าน
19. นักเรี ยนคิดว่า ความรู ้เกือบ
ทั้งหมด และสามารถเรี ยนรู ้ได้
ด้วยตัวเอง

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
4
5
5
5
4

SD.

ความหมาย

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

̅

4

5

5

5

4

4.60 0.55

4

5

5

5

3

4.40 0.89

4

5

5

5

4

4.60 0.55

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 48 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม
วิธีการเรี ยนรู้ของ กราชา และ ไรช์แมน (Grasha-Riechmann Student Learning Style
Scales) เรี ยบเรี ยงใหม่โดย นายนิวฒั น์ บุญสม (ต่อ)
ข้ อคาถาม
20. นักเรี ยนเบื่อและไม่สนใจ
เนื้อหาสาระของวิชาที่เรี ยน
21. นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้
มากขึ้นด้วยการแบ่งปันความรู ้
กับเพื่อนๆ
22. นักเรี ยนจะพยายามทางาน
ที่ได้รับมอบหมายตาม
คาแนะนาของครู เพื่อให้การ
ทางานออกมาสมบูรณ์
23. นักเรี ยนจะต้องพยายาม
อย่างหนัก เพื่อจะทางานให้ดี
ที่สุดในโรงเรี ยน
24. นักเรี ยนคิดว่า นักเรี ยนทุก
คนควรรับผิดชอบค้นคว้า
เกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้รับจากชั้น
เรี ยนให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
25. นักเรี ยนสามารถตัดสิ นได้
ว่าเนื้อหาในประเด็นใดมี
ความสาคัญต่อตนเองใน
รายวิชา
26. การตั้งใจเรี ยนในช่วงเวลา
เรี ยน เป็ นความยากลาบาก
สาหรับนักเรี ยนที่จะทา
27. นักเรี ยนชอบเตรี ยมตัวอ่าน
หนังสื อสอบร่ วมกับเพื่อนๆ

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
3

SD.

ความหมาย

4.60 0.89

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

̅

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

4

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

4

3

5

5

4

4.20 0.84

สอดคล้อง
มาก

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

4

3

4.40 0.89

สอดคล้อง
มาก

5

5

5

5

3

4.60 0.89

สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 48 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม
วิธีการเรี ยนรู้ของ กราชา และ ไรช์แมน (Grasha-Riechmann Student Learning Style
Scales) เรี ยบเรี ยงใหม่โดย นายนิวฒั น์ บุญสม (ต่อ)
ข้ อคาถาม
28. ถ้าครู ที่ปล่อยให้นกั เรี ยน
เรี ยนตามใจชอบ ถือว่าครู ไม่ได้
ทาหน้าที่ของครู อย่างถูกต้อง
29. นักเรี ยนชอบที่จะคิดหา
คาตอบของปัญหาหรื อคาถาม
ให้ได้ก่อนเพื่อนๆ จะทาได้
30. นักเรี ยนคิดว่า กิจกรรมใน
ชั้นเรี ยนส่วนใหญ่น่าสนใจ
31. นักเรี ยนชอบศึกษาหาความรู ้
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาด้วยตนเอง
32. นักเรี ยนเบื่อหน่ายกิจกรรม
การเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
33. นักเรี ยนคิดว่า ความคิดของ
เพื่อนๆ ช่วยให้ตวั นักเรี ยนเกิด
ความเข้าใจเนื้อหาวิชา
34. นักเรี ยนต้องการการ
แนะนาอย่างใกล้ชิดจากครู ก่อน
ลงมือทางานที่ได้รับมอบหมาย
35. นักเรี ยนคิดว่า การเป็ นผูน้ า
ในชั้นเรี ยน จาเป็ นจะต้องไม่
สนใจเรื่ องใดๆ ของเพื่อนๆ
36. นักเรี ยนพยายามมีส่วนร่ วม
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ใน
ทุกประเด็นของรายวิชา
37. นักเรี ยนชอบคิดวิธีการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนใน
ชั้นเรี ยนเสมอ

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
4
3
5
5
4

SD.

ความหมาย

4.20 0.84

สอดคล้อง
มาก

̅

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

3

3

4.20 1.10

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มากที่สุด

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 48 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม
วิธีการเรี ยนรู้ของ กราชา และ ไรช์แมน (Grasha-Riechmann Student Learning Style
Scales) เรี ยบเรี ยงใหม่โดย นายนิวฒั น์ บุญสม (ต่อ)
ข้ อคาถาม
38. นักเรี ยนคิดว่า ส่วนใหญ่
รายวิชาที่เรี ยนมา นักเรี ยนได้
เรี ยนมาอย่างหนักเพียงพอที่จะ
ผ่านได้
39. นักเรี ยนคิดว่า สิ่ งที่สาคัญ
ของการพูดคุยในชั้นเรี ยน คือ
การได้เรี ยนรู ้พร้อมกับเพื่อนๆ
40. นักเรี ยนคิดว่า สมุดบันทึก
ของนักเรี ยนสามารถบันทึกทุก
สิ่ งที่ครู สอนในชั้นเรี ยนได้
41. นักเรี ยนรู ้สึกเสี ยใจ เมื่อ
เพื่อนๆ มีโอกาสที่จะได้คะแนน
ดีๆ จากการแบ่งปั นสมุดบันทึก
และความคิดของเพื่อนๆ
42. นักเรี ยนคิดว่า งานที่
มอบหมายในชั้นเรี ยนจะเสร็ จ
สมบูรณ์หรื อไม่ แต่ส่ิ งที่น่าสนใจ
คือการได้ทางานกับเพื่อนๆ
43. ถ้านักเรี ยนสนใจหัวข้อใด
ในบทเรี ยน นักเรี ยนจะพยายาม
ค้นคว้าด้วยตนเองให้มากขึ้น
44. นักเรี ยนจะกระตือรื อร้น
เฉพาะการสอบ
45. นักเรี ยนคิดว่า การเรี ยนรู ้
ควรจะเกิดบนความร่ วมมือของ
นักเรี ยนและครู

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
4
5
5
5
3

SD.

ความหมาย

4.40 0.89

สอดคล้อง
มาก

̅

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด

4

5

3

5

4

4.20 0.84

สอดคล้อง
มาก

4

5

5

4

4

4.40 0.55

สอดคล้อง
มาก

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด

4

5

5

5

3

4.40 0.89

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 48 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม
วิธีการเรี ยนรู้ของ กราชา และ ไรช์แมน (Grasha-Riechmann Student Learning Style
Scales) เรี ยบเรี ยงใหม่โดย นายนิวฒั น์ บุญสม (ต่อ)
ข้ อคาถาม
46. นักเรี ยนคิดว่า ช่วงเวลาใน
ชั้นเรี ยนสนุก ถ้ามีจดั กิจกรรม
การเรี ยนการสอนมาอย่างเป็ น
ระบบ
47. เพื่อให้ได้คะแนนดีที่สุด
ของห้อง นักเรี ยนพยายาม
ทางานที่ได้รับมอบหมายให้
ดีกว่าเพื่อนๆ
48. นักเรี ยนทางานที่ได้รับ
มอบหมายในรายวิชาในไม่ชา้
หลังจากเพื่อนๆ แบ่งงานให้
49. นักเรี ยนชอบทางาน
โครงการในชั้นเรี ยนด้วยตัวเอง
50. นักเรี ยนอยากให้ครู ไม่
สนใจนักเรี ยนในช่วงเวลาเรี ยน
51. นักเรี ยนยินดีให้เพื่อนๆ ยืม
สมุดบันทึกของตัวเองเมื่อ
เพื่อนๆ ต้องการ
52. นักเรี ยนคิดว่า ครู ควรบอก
นักเรี ยนว่าเนื้อหาส่วนใดสาคัญ
ที่จะนาไปออกสอบ
53. นักเรี ยนชอบที่จะรู ้วา่
เพื่อนๆ ได้คะแนนจากการสอบ
และงานที่ได้รับมอบหมายเป็ น
อย่างไร

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
4
5
5
5
4

SD.

ความหมาย

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด

̅

4

5

5

3

4

4.20 0.84

สอดคล้อง
มาก

4

4

5

5

4

4.40 0.55

สอดคล้อง
มาก

4

5

5

5

4

4.60 0.55

4

5

5

3

3

4.00 1.00

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มากที่สุด

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 48 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม
วิธีการเรี ยนรู้ของ กราชา และ ไรช์แมน (Grasha-Riechmann Student Learning Style
Scales) เรี ยบเรี ยงใหม่โดย นายนิวฒั น์ บุญสม (ต่อ)
ข้ อคาถาม
54. นักเรี ยนต้องการศึกษา
ประเด็นที่ครู มอบหมายเท่ากับ
เพื่อนๆ
55. เมื่อไม่เข้าใจอะไร นักเรี ยน
จะพยายามคิดหาคาตอบด้วย
ตนเองก่อนขอความช่วยเหลือ
56. ในระหว่างเรี ยน นักเรี ยน
ชอบพูดหรื อคุยเรื่ องตลกกับ
เพื่อนคนที่นง่ั ใกล้ๆ กับตนเอง
ไปเรื่ อย
57. นักเรี ยนคิดว่า การเข้าร่ วม
กิจกรรมกลุ่มเล็กในชั้นเรี ยน
เป็ นสิ่ งที่สนุก
58. นักเรี ยนคิดว่า โครงร่ าง
หรื อบันทึกที่ครู เขียนบน
กระดานมีประโยชน์อย่างมาก
59. นักเรี ยนมักจะถามเพื่อนๆ
ถึงคะแนนที่เขาได้รับจากการ
สอบและงานที่ได้รับมอบหมาย
60. นักเรี ยนมักจะนัง่ เรี ยนแถว
หน้าของชั้นเรี ยน

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
4
3
5
5
4

SD.

ความหมาย

4.20 0.84

สอดคล้อง
มาก

̅

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด

4

5

5

5

3

4.40 0.89

สอดคล้อง
มาก

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด

4

5

5

5

4

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด

4

3

5

5

4

4.20 0.84

สอดคล้อง
มาก
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ตารางที่ 49 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์
ประเด็นการประเมิน
1. ท่านคิดว่าสภาพปั ญหาของ
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายเกี่ยวกับพฤติกรรม
สุขภาพในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
2. ท่านคิดว่ายุทธศาสตร์การส่งเสริ ม
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
3. ท่านคิดว่ามีปัจจัยสาคัญอะไรที่
ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริ ม
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ท่านคิดว่าการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของ
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีปัญหาหรื ออุปสรรคอย่างไรบ้าง
5. ท่านคิดว่าควรมีการเรี ยนการสอน
เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมสุขภาพของ
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรื อไม่ และจะมีแนว
ทางการจัดการเรี ยนการสอนอย่างไร

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
4

̅

SD.

ความ
หมาย

4.80 0.45

สอด
คล้อง
มาก
ที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอด
คล้อง
มาก
ที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอด
คล้อง
มาก
ที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอด
คล้อง
มาก
ที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอด
คล้อง
มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 49 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
6. ท่านคิดว่ารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนเพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมสุขภาพ
ของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลายควรมีรูปแบบใดบ้าง
7. ท่านมีขอ้ คิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ
อื่นๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของ
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
3
5
5
5
4

5

5

5

5

4

̅

SD.

ความ
หมาย

4.40 0.89

สอด
คล้อง
มาก

4.80 0.45

สอด
คล้อง
มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 50 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
ประเด็นการประเมิน
ฉบับที่ 1หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่ อง การดูแลระบบต่างๆ
ของร่ างกาย
สถานการณ์ที่ 1
สถานการณ์ที่ 2
ฉบับที่ 2หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
เรื่ อง สมรรถภาพทางกาย
สถานการณ์ที่ 1
สถานการณ์ที่ 2
ฉบับที่ 3หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
เรื่ อง พฤติกรรมทางเพศและ
การดาเนินชีวติ
สถานการณ์ที่ 1
สถานการณ์ที่ 2
ฉบับที่ 4หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
เรื่ อง กีฬาบาสเกตบอล
สถานการณ์ที่ 1
สถานการณ์ที่ 2
ฉบับที่ 5หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
เรื่ อง ภัยจากสารเสพติด
สถานการณ์ที่ 1
สถานการณ์ที่ 2

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

5
5

5
5

5
5

4
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

S.D.

ความหมาย

5.00 0.00
5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

5.00 0.00
5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

5.00 0.00
5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

4.80 0.45
5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

5.00 0.00
5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

̅
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ตารางที่ 50 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (ต่อ)

ข้ อคาถาม
1. นักเรี ยนคิดว่ามีเหตุการณ์
อะไรที่เป็ นปัญหาเกิดขึ้น (ตอบ
มากกว่า 1 ปั ญหา)
2. นักเรี ยนคิดว่าปั ญหาที่สาคัญ
ที่สุดที่ควรดาเนินการแก้ไข คือ
(บอกเหตุผลในการเลือกด้วย)
3. จากปั ญหาที่สาคัญที่สุด
นักเรี ยนคิดว่าจะมีวธิ ีการ
แก้ปัญหาเป็ นอย่างไร (ตอบมา
กว่า 1 วิธี)
4. นักเรี ยนคิดว่า วิธีการ
แก้ปัญหาที่มีความเป็ นไปได้
มากที่สุด คือ (บอกเกณฑ์การ
เลือกวิธีแก้ปัญหา)
5. นักเรี ยนจะออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาตามที่นกั เรี ยนเลือก
ได้อย่างไร (ตอบเป็ นขั้นตอน)
6. นักเรี ยนคิดว่า เมื่อดาเนินการ
แก้ปัญหาตามวิธีที่นกั เรี ยน
ออกแบบ ผลที่เกิดขึ้นจะเป็ น
อย่างไร

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
3

̅

SD.

ความ
หมาย

4.60

0.89 สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80

0.45 สอดคล้อง
มากที่สุด

5

4

5

5

4

4.60

0.55 สอดคล้อง
มากที่สุด

4

5

5

5

4

4.60

0.55 สอดคล้อง
มากที่สุด

4

5

5

5

4

4.60

0.55 สอดคล้อง
มากที่สุด

4

5

5

5

4

4.60

0.55 สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 51 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ประเด็นการประเมิน
1. ใช้คาถาม เพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่เป็ นมูลเหตุของ
ปั ญหา
2. อธิบายสาเหตุปัญหาที่
เกิดขึ้น
3. อธิบายปั ญหาที่สาคัญที่สุด
ที่ตอ้ งแก้ไขพร้อมระบุเหตุผล
4. นาเสนอวิธีการในการ
แก้ปัญหาที่มีความ
หลากหลาย แปลกใหม่และ
เป็ นไปได้
5. อธิบายข้อดีและข้อเสี ยของ
วิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีการ
6. อธิบายเกณฑ์การเลือกวิธี
แก้ปัญหา
7. อธิบายรายละเอียดและ
ขั้นตอนในการแก้ปัญหา
8. อธิบายผลที่เกิดขึ้นในแต่
ละขั้นตอน

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
3
5
5
5
4

ความ
หมาย

̅

S.D.

4.40

0.89

สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

3

5

5

5

4

4.40

0.89

5

5

5

5

3

4.60

0.89

5

5

5

5

4

4.80

0.45

3

5

5

5

4

4.40

0.89

3

5

5

5

4

4.40

0.89

3

5

5

5

4

4.40

0.89

5

5

5

5

4

4.80

0.45

สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 52 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดพฤติกรรมสุ ขภาพ
ฉบับที่ 1 เรื่ อง “การดูแลระบบต่างๆ ของร่ างกาย”

ประเด็นการประเมิน
1. นักเรี ยนนอนหลับอย่างน้อย
วันละ 6-8 ชัว่ โมง
2. นักเรี ยนตรวจวัดสายตาเป็ น
ประจาทุกปี
3. นักเรี ยนรับประทานอาหาร
บารุ งสมอง เช่น ข้าวซ้อมมือ
นมเปรี้ ยว ปลาทะเล ไข่แดง
4. นักเรี ยนอาบน้ าทุกวัน

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
4

̅

S.D. ความหมาย

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

4

5

5

5

4

4.60 0.55

5. นักเรี ยนใส่ เสื้ อผ้าที่ ซัก
สะอาด
6. นักเรี ยนดื่มน้ าวันละไม่ต่า
กว่า 8 แก้ว
7. นักเรี ยนรับประทานอาหาร
เช้า
8. นักเรี ยนรับประทานผักหรื อ
ผลไม้
9. นักเรี ยนสังเกตความผิดปกติ
ของร่ างกายตนเองอย่างน้อย
เดือนละครั้ง
10. นักเรี ยนออกกาลังกายหรื อ
เล่นกีฬาอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 วัน
11. นักเรี ยนออกกาลังกายหรื อ
เล่นกีฬานานครั้งละ 30 นาที
12. นักเรี ยนถ่ายอุจจาระทุกวัน

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

13. นักเรี ยนขับถ่ายปั สสาวะทุก
ครั้งที่ปวด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 52 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดพฤติกรรมสุ ขภาพ (ต่อ)
ฉบับที่ 1 เรื่ อง “การดูแลระบบต่างๆ ของร่ างกาย”

ประเด็นการประเมิน
14. นักเรี ยนดื่มน้ าอัดลม
15. นักเรี ยนเล่นเกมคอมพิวเตอร์
หรื ออินเตอร์เน็ตเป็ นเวลานาน
16. นักเรี ยนชอบรับประทาน
เนื้อสัตว์ติดมัน
17. นักเรี ยนใช้เสื้ อผ้า/ผ้าเช็ดตัว/
เครื่ องนุ่งห่มร่ วมกับผูอ้ ื่น
18. นักเรี ยนรับประทานขนม
กรุ บกรอบหรื อขนมใส่สีฉูดฉาด
19. นักเรี ยนชอบวิตกกังวล
เครี ยด หรื อโมโหง่าย
20. นักเรี ยนอยูใ่ นที่มีฝน/ละออง/
ุ่
ควัน

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
4

̅

S.D. ความหมาย

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 52 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดพฤติกรรมสุ ขภาพ (ต่อ)
ฉบับที่ 2 เรื่ อง “สมรรถภาพทางกาย”

ประเด็นการประเมิน
1. นักเรี ยนกาหนดให้มีการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ก่อนการวางแผนพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย
2. นักเรี ยนกาหนดให้มีการ
ตรวจผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย เพื่อหาสมรรถภาพทาง
กายด้านที่ควรปรับปรุ ง
3. นักเรี ยนกาหนดระยะเวลาใน
การฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายด้านที่ควรปรับปรุ ง เช่น
ฝึ กเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์
4. นักเรี ยนกาหนดวิธีการฝึ ก
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ด้านที่ควรปรับปรุ ง
5. นักเรี ยนกาหนดจานวนวันต่อ
สัปดาห์ของการฝึ กเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกายด้านที่ควร
ปรับปรุ ง เช่น ฝึ กสัปดาห์ละ 3 วัน
6. นักเรี ยนกาหนดเวลาต่อวัน
ของการฝึ กเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกายด้านที่ควร
ปรับปรุ ง เช่น ฝึ กวันละ 1 ชัว่ โมง
7. นักเรี ยนกาหนดสถานที่ใน
การฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายด้านที่ควรปรับปรุ ง

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
4

̅

S.D. ความหมาย

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 52 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดพฤติกรรมสุ ขภาพ (ต่อ)
ฉบับที่ 2 เรื่ อง “สมรรถภาพทางกาย”

ประเด็นการประเมิน
8. นักเรี ยนกาหนดให้มีการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ภายหลังการฝึ กเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย
9. นักเรี ยนทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายก่อนการวางแผน
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย
10. นักเรี ยนตรวจผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เพื่อหาสมรรถภาพทางกายด้าน
ที่ควรปรับปรุ ง
11. นักเรี ยนแสวงหาความรู ้
เพื่อวางแผนพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายด้านที่ควรปรับปรุ ง
12. นักเรี ยนตรวจสภาพความ
พร้อมของร่ างกายก่อนการฝึ ก
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
13. นักเรี ยนอบอุ่นร่ างกาย
(Warm up) ก่อนการฝึ กเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย
14. นักเรี ยนฝึ กเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกายตามวิธีการ
ฝึ กที่วางแผนไว้
15. นักเรี ยนฝึ กเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกายตามวันที่
วางแผนไว้ เช่น ฝึ กสัปดาห์ละ
3 วัน

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
4

̅

S.D. ความหมาย

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

3

4.60 0.89

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 52 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดพฤติกรรมสุ ขภาพ (ต่อ)
ฉบับที่ 2 เรื่ อง “สมรรถภาพทางกาย”

ประเด็นการประเมิน
16. นักเรี ยนฝึ กเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกายตามเวลาที่
วางแผนไว้ เช่น ฝึ กวันละ 1
ชัว่ โมง
17. นักเรี ยนฝึ กเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกายตาม
สถานที่ที่วางแผนไว้
18. นักเรี ยนผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ (Cool down) หลัง
การฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย
19. นักเรี ยนฝึ กเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกายตาม
ระยะเวลาที่วางแผนไว้ เช่น ฝึ ก
เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์
20. นักเรี ยนทดสอบ
สมรรถภาพทางกายภายหลัง
การฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายตามที่วางแผนไว้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
4

̅

S.D. ความหมาย

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 52 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดพฤติกรรมสุ ขภาพ (ต่อ)
ฉบับที่ 3 เรื่ อง “พฤติกรรมทางเพศและการดาเนินชีวติ ”
ประเด็นการประเมิน
1. นักเรี ยนให้เกียรติเพศตรง
ข้าม
2. นักเรี ยนให้ความสาคัญกับ
ความเท่าเทียมกันทางเพศ
3. นักเรี ยนไม่เปิ ดโอกาสให้
เพศตรงข้ามถูกเนื้อต้องตัว
4. นักเรี ยนให้ความช่วยเหลือ
กับเพศตรงข้าม
5. นักเรี ยนแต่งกายเหมาะสม
กับกาลเทศะ
6. นักเรี ยนรวมกลุ่มกับเพื่อน
เพื่อทากิจกรรมต่างๆ
7. นักเรี ยนเลือกดูรายการ
โทรทัศน์ที่เหมาะสมกับวัยตนเอง
8. นักเรี ยนแต่งกายดึงดูดความ
สนใจเพศตรงข้าม
9. นักเรี ยนดูภาพยนตร์ที่มี
เนื้อหาในเรื่ องความรัก
10. นักเรี ยนแสดงความรักต่อ
เพื่อนต่างเพศอย่างเปิ ดเผย
11. นักเรี ยนเที่ยวกับเพื่อนต่าง
เพศกันตามลาพัง
12. นักเรี ยนมีโอกาสอยูใ่ กล้ชิด
กับเพื่อนต่างเพศ
13. นักเรี ยนดูละครที่มีการ
แสดงกอดจูบ
14. นักเรี ยนเที่ยวกลางคืนกับ
เพื่อนต่างเพศ

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
3

̅

S.D. ความหมาย

4.60 0.89

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

3

4.60 0.89

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

3

4.60 0.89

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

3

4.60 0.89

5

5

5

5

3

4.60 0.89

5

5

5

5

3

4.60 0.89

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 52 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดพฤติกรรมสุ ขภาพ (ต่อ)
ฉบับที่ 3 เรื่ อง “พฤติกรรมทางเพศและการดาเนินชีวติ ”
ประเด็นการประเมิน
15. นักเรี ยนพูดคุยเรื่ องเพศ
อย่างเปิ ดเผย
16. นักเรี ยนคลายเครี ยดด้วย
การเที่ยวสถานบันเทิง
17. นักเรี ยนพูดคุยกับเพื่อนทาง
อินเตอร์เน็ตเป็ นเวลานานๆ
18. นักเรี ยนแต่งกายตามแฟชัน่
ของต่างประเทศ
19. นักเรี ยนดื่มเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์
20. นักเรี ยนพูดคุยโทรศัพท์
เป็ นเวลานานๆ

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
4

̅

S.D. ความหมาย

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

3

4.60 0.89

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

272
ตารางที่ 52 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดพฤติกรรมสุ ขภาพ (ต่อ)
ฉบับที่ 4 เรื่ อง “กีฬาบาสเกตบอล”

ประเด็นการประเมิน
1. นักเรี ยนเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในขณะลงเล่นหรื อการแข่งขัน
บาสเกตบอล
2. นักเรี ยนเล่นหรื อการแข่งขัน
บาสเกตบอลได้ประสาน
สัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมทีม
3. นักเรี ยนสามารถตัดสิ นใจได้
อย่างฉับพลันในสถานการณ์ที่
ทีมตนเองคับขัน
4. นักเรี ยนใช้ทกั ษะ
ความสามารถของตนเองใน
ขณะที่ทีมเป็ นฝ่ ายรุ ก
5. นักเรี ยนใช้ทกั ษะ
ความสามารถของตนเองใน
ขณะที่ทีมเป็ นฝ่ ายป้ องกัน
6. นักเรี ยนสามารถใช้ทกั ษะ
การครอบครองลูก
บาสเกตบอลได้
7. นักเรี ยนสามารถใช้ทกั ษะ
การรับลูกบาสเกตบอลได้
8. นักเรี ยนสามารถใช้ทกั ษะ
การส่งลูกบาสเกตบอลได้
9. นักเรี ยนสามารถใช้ทกั ษะ
การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลได้
10. นักเรี ยนสามารถใช้ทกั ษะ
ยิงประตูบาสเกตบอลได้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
4

̅

S.D. ความหมาย

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

3

4.60 0.89

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

3

4.60 0.89

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 52 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดพฤติกรรมสุ ขภาพ (ต่อ)
ฉบับที่ 4 เรื่ อง “กีฬาบาสเกตบอล”

ประเด็นการประเมิน
11. นักเรี ยนใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสมในการเล่นหรื อการ
แข่งขันบาสเกตบอล
12. นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎ
กติกาการ ในการเล่นหรื อการ
แข่งขันบาสเกตบอลอย่าง
เคร่ งครัด
13. นักเรี ยนใช้กลวิธีต่างๆ ใน
การเล่นหรื อการแข่งขัน
บาสเกตบอล เช่น กลวิธีการ
เล่นส่วนบุคคล กลวิธีการเล่น
เป็ นทีม ระบบการเล่นที่
เหมาะสมที่สุด เป็ นต้น
14. นักเรี ยนประสบปั ญหาใน
การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
15. นักเรี ยนทางานโดยไม่มี
การวางแผนไว้ล่วงหน้า
16. นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎ
ระเบียบ หรื อข้อบังคับของ
โรงเรี ยน
17. นักเรี ยนสวมใส่
เครื่ องประดับ เช่น นาฬิกา
แหวน ต่างหู สร้อยคอ เป็ นต้น
ในขณะเล่นหรื อการแข่งขัน
บาสเกตบอล

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
4

̅

S.D. ความหมาย

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

3

5

5

4

4.40 0.89

5

3

5

5

4

4.40 0.89

5

3

5

5

4

4.40 0.89

สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มาก

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 52 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดพฤติกรรมสุ ขภาพ (ต่อ)
ฉบับที่ 4 เรื่ อง “กีฬาบาสเกตบอล”

ประเด็นการประเมิน
18. นักเรี ยนแสดงอาการหรื อ
ส่งเสี ยงยัว่ ยุ จนทาให้ผเู ้ ล่นหรื อ
กองเชียร์ฝ่ายตรงข้ามเกิดโทสะ
ในการดูการเล่นหรื อการ
แข่งขันบาสเกตบอล
19. นักเรี ยนให้ความสาคัญกับ
ผลแพ้ชนะในการเล่นหรื อการ
แข่งขันบาสเกตบอล
20. นักเรี ยนแสดงกิริยาหรื อ
กล่าววาจาที่ไม่เหมาะสม ใน
การดู การเล่นหรื อการแข่งขัน
กีฬา

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
4

̅

S.D. ความหมาย

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

3

5

5

4

4.40 0.89

สอดคล้อง
มาก

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 52 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดพฤติกรรมสุ ขภาพ (ต่อ)
ฉบับที่ 5 เรื่ อง “ภัยจากสารเสพติด”
ประเด็นการประเมิน
1. นักเรี ยนหลีกเลี่ยงการคบ
เพื่อนที่ชอบชักจูงไปในทาง
เสื่ อมเสี ย
2. นักเรี ยนรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับ
สารเสพติด
3. นักเรี ยนจะปรึ กษาผูใ้ หญ่เมื่อมี
ปั ญหาที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้
4. นักเรี ยนใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ในการเข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ
5. นักเรี ยนเลือกคบเพื่อนที่ดี
6. นักเรี ยนศึกษากฎหมาย
เกี่ยวกับสารเสพติด
7. นักเรี ยนรับประทานยาแก้
ท้องผูกติดต่อกันนานเกิน 4 วัน
8. นักเรี ยนรับประทานยาแก้ไอ
ติดต่อกันนานเกินกว่า 5 วัน
9. นักเรี ยนเที่ยวสถานบันเทิง
ในเวลากลางคืน
10. นักเรี ยนชอบอยูค่ นเดียว
เงียบๆ
11. นักเรี ยนเจ็บป่ วยเล็กน้อย
จะซื้อยารับประทานเอง
12. นักเรี ยนดื่มเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
4

̅

S.D. ความหมาย

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

3

5

5

4

4.40 0.89

5

3

5

5

4

4.40 0.89

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

3

4.60 0.89

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 52 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดพฤติกรรมสุ ขภาพ (ต่อ)
ฉบับที่ 5 เรื่ อง “ภัยจากสารเสพติด”
ประเด็นการประเมิน
13. นักเรี ยนใช้ทินเนอร์ในการ
ผสมสี หรื อล้างคราบสี
14. นักเรี ยนใช้กาวยางในการ
ทางานฝี มือหรื อซ่อมแซม
เครื่ องใช้ต่างๆ
15. นักเรี ยนรับประทานยา
นอนหลับติดต่อกันนานเกิน
กว่า 2 สัปดาห์
16. นักเรี ยนน้ าหนักลดและ
รู ้สึกสับสน ฟุ้ งซ่าน
17. นักเรี ยนถูกเพื่อนชักชวน
ให้เสพสารเสพติด
18. นักเรี ยนรับประทานยาเกิน
จานวนกว่าที่แพทย์กาหนด
19. นักเรี ยนรับประทานยาเพื่อ
ระงับความง่วง
20. นักเรี ยนรับประทานยาแก้
อาการอ่อนเพลียหรื อยากระตุน้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
3
5
5
4

̅

S.D. ความหมาย

4.40 0.89

สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มาก

5

3

5

5

4

4.40 0.89

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

277
ตารางที่ 53 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้
ประเด็นการประเมิน
1. สรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ในการ
เรี ยนการสอนเรื่ องนี้
2. ความรู ้สึกหรื อความคิดเห็น
ที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนเรื่ องนี้
3. นักเรี ยนอธิบายการนา
ความรู ้ที่ได้เรี ยนเรื่ องนี้ไปใช้
ในชีวติ ประจาวันหรื อการ
เรี ยนรู ้วชิ าอื่นอย่างไร
4. ประเด็นอื่นๆ

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
4

̅

S.D. ความหมาย

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

278
ตารางที่ 54 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
ประเด็นการประเมิน
1. ด้านกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมมี 6 ตัวบ่งชี้ คือ
1.1 วัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายของการพัฒนา
นวัตกรรม
1.2 การใช้หลักการ แนวคิด
ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม
1.3 การออกแบบพัฒนา
นวัตกรรม
1.4 กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม
1.5 การมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนานวัตกรรม
1.6 ความสาเร็ จของการ
พัฒนานวัตกรรม
2. ด้านคุณค่าและประโยชน์
ของนวัตกรรมมี 6 ตัวบ่งชี้ คือ
2.1 การแก้ปัญหาได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์
2.2 การใช้ทรัพยากรในการ
พัฒนานวัตกรรม
2.3 การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2.4 การส่งเสริ มให้เกิด
กระบวนการเรี ยนรู ้
2.5 การยอมรับ
2.6 การนาไปใช้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

̅

S.D. ความหมาย

5

5

5

5

3

4.60 0.89

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

3

4.60 0.89

5

5

5

5

3

4.60 0.89

4

5

5

5

3

4.40 0.89

5

5

5

5

3

4.60 0.89

5

5

5

5

3

4.60 0.89

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

3

4.60 0.89

5

5

5

5

3

4.60 0.89

5

5

5

5

3

4.60 0.89

5

5

5

5

3

4.60 0.89

5

5

5

5

3

4.60 0.89

5

5

5

5

3

4.60 0.89

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

279
ตารางที่ 54 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
3. ด้านความเป็ นนวัตกรรมมี 1
ตัวบ่งชี้ คือ
3.1 ความเป็ นนวัตกรรม

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

5

5

5

5

3

̅

S.D. ความหมาย

4.60 0.89

สอดคล้อง
มากที่สุด

280
ตารางที่ 55 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
ประเด็นการประเมิน
องค์ ประกอบเชิงหลักการและ
วัตถุประสงค์
1. หลักการของรูปแบบการ
เรียนการสอน มีความ
สอดคล้องกับทฤษฏีและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบ
การเรียนการสอน มีความ
สอดคล้องกับทฤษฏีและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
องค์ ประกอบเชิงกระบวนการ
เรียนการสอน
ขั้นที่ 1 การร่ วมกันค้ นหา
ปัญหามีความสอดคล้อง
สามารถส่งเสริ มความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์พฤติกรรมสุขภาพ
และนวัตกรรมด้านสุขภาพของ
ผูเ้ รี ยนได้
ขั้นที่ 2 การร่ วมกันค้ นหา
แนวคิด มีความสอดคล้อง
สามารถส่งเสริ มความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์พฤติกรรมสุขภาพ
และนวัตกรรมด้านสุขภาพของ
ผูเ้ รี ยนได้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

̅

S.D. ความหมาย

5

5

5

5

3

4.60 0.89

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

3

4.60 0.89

สอดคล้อง
มากที่สุด

281
ตารางที่ 55 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
ขั้นที่ 3 การร่ วมกันสร้ าง
นวัตกรรม มีความสอดคล้อง
สามารถส่งเสริ มความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์พฤติกรรมสุขภาพ
และนวัตกรรมด้านสุขภาพของ
ผูเ้ รี ยนได้
ขั้นที่ 4 การร่ วมกันสร้ างการ
ยอมรับ มีความสอดคล้อง
สามารถส่งเสริ มความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์พฤติกรรมสุขภาพ
และนวัตกรรมด้านสุขภาพของ
ผูเ้ รี ยนได้
องค์ ประกอบเชิงเงือ่ นไขการนา
รู ปแบบไปใช้
1. ปัจจัยเอือ้ ต่ อการเรียนรู้ เป็ น
สมรรถนะที่ผเู ้ รี ยนต้องมีและ
ได้รับการพัฒนาตลอด
กระบวนการ เพื่อให้การเรี ยนรู ้
บรรลุเป้ าหมายและประสบ
ผลสาเร็ จ ได้แก่ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
ความกล้าในการตัดสิ นใจ
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ความ
กล้าในการแสดงออกความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหา

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
3

̅

S.D. ความหมาย

4.60 0.89

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

3

4.60 0.89

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

282
ตารางที่ 55 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ (ต่อ)

ประเด็นการประเมิน
2. ปัจจัยสนับสนุน
1) การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน ควร
จัดเป็ นกลุ่มย่อยประมาณ 4-5
คน
2) การยืดหยุน่ ระยะเวลาในการ
จัดการเรี ยนการสอนให้
เหมาะสมกับกิจกรรม

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
4

̅

S.D. ความหมาย

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

283
ตารางที่ 56 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง การดูแล
ระบบต่างๆ ของร่ างกาย
ประเด็นการประเมิน
1. สาระสาคัญ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รายวิชา
2. สาระการเรี ยนรู ้
2.1สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รายวิชา
2.2 เหมาะสมกับเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. สมรรถนะที่สาคัญ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รายวิชา
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รายวิชา
5. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5.1 สอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู ้
5.2 สอดคล้องกับสมรรถนะที่
สาคัญ
5.3 สอดคล้องกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
5.4 ระบุพฤติกรรมที่ตอ้ งการ
วัดอย่างชัดเจน
5.5 ใช้ภาษาที่ชดั เจน เข้าใจง่าย
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน
6.1สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
5

̅

S.D. ความหมาย

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

3

3

4

5

4.00 1.00

5

5

3

5

5

4.60 0.89

5

5

3

4

5

4.40 0.89

สอดคล้อง
มาก

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

4

5

4.80 0.45

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

3

4

5

4.40 0.89

5

4

4

4

5

4.40 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มาก

4

5

5

4

5

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด

284
ตารางที่ 56 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง การดูแล
ระบบต่างๆ ของร่ างกาย (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
6.2 สอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู ้
7. กิจกรรมการเรี ยนการสอน
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้และสาระการเรี ยนรู ้
7.2 เรี ยงลาดับกิจกรรมได้
เหมาะสมกับเวลาและสาระการ
เรี ยนรู ้
7.3 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสร้างชิ้นงาน/
ผลงานได้สาเร็ จ
8. สื่ อการเรี ยนการสอน
8.1 เหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู ้
8.2 เหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
8.3 สนับสนุนให้กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้บรรลุจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
9. แหล่งการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
9.1 เหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู ้
9.2 สนับสนุนให้กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนบรรลุจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
4
5

̅

S.D. ความหมาย

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มาก

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

4

3

5

5

4.40 0.89

5

4

3

5

5

4.40 0.89

สอดคล้อง
มาก

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

285
ตารางที่ 56 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง การดูแล
ระบบต่างๆ ของร่ างกาย (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
10. การวัดและประเมินผล
10.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
10.2 สอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

̅

S.D. ความหมาย

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

286
ตารางที่ 57 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 เรื่ อง สมรรถภาพทางกาย
ประเด็นการประเมิน
1. สาระสาคัญ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รายวิชา
2. สาระการเรี ยนรู ้
2.1สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รายวิชา
2.2 เหมาะสมกับเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. สมรรถนะที่สาคัญ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รายวิชา
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รายวิชา
5. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5.1 สอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู ้
5.2 สอดคล้องกับสมรรถนะที่
สาคัญ
5.3 สอดคล้องกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
5.4 ระบุพฤติกรรมที่ตอ้ งการ
วัดอย่างชัดเจน
5.5 ใช้ภาษาที่ชดั เจน เข้าใจง่าย
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน
6.1สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
6.2 สอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
3
4
5

̅

S.D. ความหมาย

4.40 0.89

สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

4

4

5

4.60 0.55

5

5

5

4

5

4.80 0.45

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

4

4

5

4.60 0.55

5

5

5

4

5

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

4

5

5

5

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 57 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 เรื่ อง สมรรถภาพทางกาย
(ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
7. กิจกรรมการเรี ยนการสอน
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้และสาระการเรี ยนรู ้
7.2 เรี ยงลาดับกิจกรรมได้
เหมาะสมกับเวลาและสาระการ
เรี ยนรู ้
7.3 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสร้างชิ้นงาน/
ผลงานได้สาเร็ จ
8. สื่ อการเรี ยนการสอน
8.1 เหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู ้
8.2 เหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
8.3 สนับสนุนให้กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้บรรลุจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
9. แหล่งการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
9.1 เหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู ้
9.2 สนับสนุนให้กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนบรรลุจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
10. การวัดและประเมินผล
10.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
10.2 สอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

̅

S.D. ความหมาย

5

5

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 58 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 เรื่ อง พฤติกรรมทาง
เพศและการดาเนินชีวติ
ประเด็นการประเมิน
1. สาระสาคัญ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รายวิชา
2. สาระการเรี ยนรู ้
2.1สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รายวิชา
2.2 เหมาะสมกับเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. สมรรถนะที่สาคัญ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รายวิชา
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รายวิชา
5. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5.1 สอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู ้
5.2 สอดคล้องกับสมรรถนะที่
สาคัญ
5.3 สอดคล้องกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
5.4 ระบุพฤติกรรมที่ตอ้ งการ
วัดอย่างชัดเจน
5.5 ใช้ภาษาที่ชดั เจน เข้าใจง่าย
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน
6.1สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
3
5
5

̅

S.D. ความหมาย

4.60 0.89

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

3

5

5

4.60 0.89

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

3

5

4.60 0.89

5

5

5

4

5

4.80 0.45

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

3

4

5

4.40 0.89

5

5

5

4

5

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 58 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 เรื่ อง พฤติกรรมทาง
เพศและการดาเนินชีวติ (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
6.2 สอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู ้
7. กิจกรรมการเรี ยนการสอน
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้และสาระการเรี ยนรู ้
7.2 เรี ยงลาดับกิจกรรมได้
เหมาะสมกับเวลาและสาระการ
เรี ยนรู ้
7.3 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสร้างชิ้นงาน/
ผลงานได้สาเร็ จ
8. สื่ อการเรี ยนการสอน
8.1 เหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู ้
8.2 เหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
8.3 สนับสนุนให้กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้บรรลุจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
9. แหล่งการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
9.1 เหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู ้
9.2 สนับสนุนให้กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนบรรลุจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
10. การวัดและประเมินผล
10.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
10.2 สอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
5

̅

S.D. ความหมาย

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 59 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 เรื่ อง กีฬาบาสเกตบอล
ประเด็นการประเมิน
1. สาระสาคัญ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รายวิชา
2. สาระการเรี ยนรู ้
2.1สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รายวิชา
2.2 เหมาะสมกับเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. สมรรถนะที่สาคัญ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รายวิชา
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รายวิชา
5. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5.1 สอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู ้
5.2 สอดคล้องกับสมรรถนะที่
สาคัญ
5.3 สอดคล้องกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
5.4 ระบุพฤติกรรมที่ตอ้ งการ
วัดอย่างชัดเจน
5.5 ใช้ภาษาที่ชดั เจน เข้าใจง่าย
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน
6.1สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
6.2 สอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
4
4
5

̅

S.D. ความหมาย

4.60 0.55

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มาก

5

4

4

5

5

4.60 0.55

5

4

3

5

5

4.40 0.89

5

4

3

3

5

4.00 1.00

5

4

3

5

5

4.40 0.89

สอดคล้อง
มาก

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

3

4

5

4.40 0.89

5

5

5

4

5

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มาก
สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 59 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 เรื่ อง กีฬาบาสเกตบอล
(ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
7. กิจกรรมการเรี ยนการสอน
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้และสาระการเรี ยนรู ้
7.2 เรี ยงลาดับกิจกรรมได้
เหมาะสมกับเวลาและสาระการ
เรี ยนรู ้
7.3 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสร้างชิ้นงาน/
ผลงานได้สาเร็ จ
8. สื่ อการเรี ยนการสอน
8.1 เหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู ้
8.2 เหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
8.3 สนับสนุนให้กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้บรรลุจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
9. แหล่งการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
9.1 เหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู ้
9.2 สนับสนุนให้กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนบรรลุจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
10. การวัดและประเมินผล
10.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
10.2 สอดคล้องกับสาระการ
เรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

̅

S.D. ความหมาย

5

5

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

5

4

5

5

5

4.80 0.45

5

4

5

5

5

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

4

5

4.80 0.45

5

5

5

4

5

4.80 0.45

5

5

5

4

5

4.80 0.45

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

5

3

5

5

5

4.60 0.89

5

3

5

5

5

4.60 0.89

5

5

5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด

สอดคล้อง
มากที่สุด
สอดคล้อง
มากที่สุด
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ตารางที่ 60 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 เรื่ อง ภัยจากสารเสพติด

ประเด็นการประเมิน
1. สาระสาคัญ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รายวิชา
2. สาระการเรี ยนรู ้
2.1สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รายวิชา
2.2 เหมาะสมกับเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. สมรรถนะที่สาคัญ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รายวิชา
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
5. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5.1 สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ̅ S.D. ความหมาย
1
2
3
4
5
5
5
5
3
5 4.60 0.89 สอดคล้อง
มากที่สุด
5

5

5

4

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5.2 สอดคล้องกับสมรรถนะที่สาคัญ

5

5

5

5

5

5.3 สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
5.4 ระบุพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด
อย่างชัดเจน
5.5 ใช้ภาษาที่ชดั เจน เข้าใจง่าย

5

4

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4

5

5

4

3

5

5

5

4

3

5

5

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน
6.1สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
6.2 สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้

4.80 0.45 สอดคล้อง
มากที่สุด
4.60 0.89 สอดคล้อง
มากที่สุด
5.00 0.00 สอดคล้อง
มากที่สุด
4.80 0.45 สอดคล้อง
มากที่สุด
5.00 0.00 สอดคล้อง
มากที่สุด
5.00 0.00 สอดคล้อง
มากที่สุด
4.80 0.45 สอดคล้อง
มากที่สุด
4.80 0.45 สอดคล้อง
มากที่สุด
4.80 0.45 สอดคล้อง
มากที่สุด
4.40 0.89 สอดคล้อง
มาก
4.40 0.89 สอดคล้อง
มาก
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ตารางที่ 60 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 เรื่ อง ภัยจากสารเสพติด
(ต่อ)

ประเด็นการประเมิน
7. กิจกรรมการเรี ยนการสอน
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้และสาระการเรี ยนรู ้
7.2 เรี ยงลาดับกิจกรรมได้เหมาะสม
กับเวลาและสาระการเรี ยนรู ้
7.3 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสร้างชิ้นงาน/
ผลงานได้สาเร็ จ
8. สื่ อการเรี ยนการสอน
8.1 เหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

8.2 เหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
8.3 สนับสนุนให้กิจกรรมการเรี ยนรู ้
บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
9. แหล่งการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
9.1 เหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู ้

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

9.2 สนับสนุนให้กิจกรรมการเรี ยน
การสอนบรรลุจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
10. การวัดและประเมินผล
10.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
10.2 สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้

5

4

5

5

5

5

4

5

5

5

5

4

5

5

5

̅

S.D. ความหมาย

5.00 0.00 สอดคล้อง
มากที่สุด
5.00 0.00 สอดคล้อง
มากที่สุด
5.00 0.00 สอดคล้อง
มากที่สุด
5.00 0.00 สอดคล้อง
มากที่สุด
5.00 0.00 สอดคล้อง
มากที่สุด
5.00 0.00 สอดคล้อง
มากที่สุด
4.80 0.45 สอดคล้อง
มากที่สุด
4.80 0.45 สอดคล้อง
มากที่สุด

4.80 0.45 สอดคล้อง
มากที่สุด
4.80 0.45 สอดคล้อง
มากที่สุด

ภาคผนวก ง
ตัวอย่างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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ตัวอย่าง
แบบประเมินความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ชื่อ-สกุล ..................................................................................................... ห้อง ............. เลขที่ ..........
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 9 ภัยจากสารเสพติด
คาชี้แจง 1. จงเลือกสถานการณ์ที่กาหนด เพียง 1 สถานการณ์ โดยทาเครื่ องหมาย ลงในช่องว่าง
หน้าสถานการณ์ที่เลือก เพื่อใช้ในการตอบคาถาม
2. จงตอบคาถามที่กาหนดโดยใช้ขอ้ มูลจากสถานการณ์ที่เลือก (ข้อละ 5 คะแนน)
สถานการณ์ทกี่ าหนด
สถานการณ์ ที่ 1
ตารวจจับนักเรี ยนชั้น ม.3 ริ เป็ นพ่อค้าสารเสพติดให้เพื่อนในโรงเรี ยน โดยได้รับแจ้งจากอาจารย์
ในโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ ง ว่ามีนกั เรี ยนคนหนึ่ งมีพฤติกรรมเข้ามาจาหน่ายสารเสพติดให้กบั นักเรี ยนใน
โรงเรี ยน ตารวจจึ งรี บไปตรวจสอบและสามารถดักสกัดจับตัวได้ที่บริ เวณหน้าโรงเรี ยนดังกล่ าว
พร้อมด้วยของกลาง ทราบเป็ นเด็กนักเรี ยนชั้น ม.3 อายุ 16 ปี เจ้าหน้าที่จึงควบคุมผูต้ อ้ งหาพร้อมของ
กลางนาส่ งพนักงานสอบสวนดาเนินคดีในข้อหามีสารเสพติดประเภทที่ 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครอง
เพื่อจาหน่ ายต่อไป โดยผูต้ อ้ งหารับสารภาพว่านายาเสพติดมาจาหน่ ายให้กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยน
ดังกล่าวจริ ง
 สถานการณ์ที่ 2
เด็กชายพล อายุ 16ปี เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4มีอาการเลื่อนลอย ง่วงเหงาหาวนอน ตาแดง น้ าตา
ไหลบ่อย เวลาครู ถามจะตื่นเต้น พูดอ้อแอ้ ผลการเรี ยนตกต่า สอบตกหลายวิชา และขาดเรี ยนบ่อย
ประวัติส่วนตัวและครอบครัว
บิดามีอาชี พรับจ้างก่อสร้าง มารดาขายผักที่ตลาดเพิ่งเปิ ดใหม่ ครอบครัวฐานะไม่ดี บ้านอยู่
ในชุมชนแออัด พลเป็ นลูกคนโต น้องสาวอายุ 12 ปี เรี ยนอยูโ่ รงเรี ยนเดียวกัน บิดาชอบดื่มเหล้า เวลา
เมามักอาละวาดทุบตีมารดา พลเห็นบิดามารดาทะเลาะกันเป็ นประจา พลมักหลบออกจากบ้านไปหา
เพื่อนรุ่ นพี่ที่ปากซอย ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั วงพูดคุยจับกลุ่มกัน ต้นปี ม.3 บิดามารดาทะเลาะทุบตีกนั รุ นแรง
พลเข้าช่วยมารดาจึงถูกบิดาตีอย่างแรง พลหนีไปหาเพื่อนขออยูด่ ว้ ย มารดามาตาม พลบอกไม่อยาก
กลับ ขออยู่ต่อ ต่อมาเพื่อนชัก ชวนให้ทดลองดมกาว รู้ สึก ตัวเบาสบายเหมือนอยู่ในโลกที่อิสระ
มีความสุ ข ลืมความทุ กข์ พลจึงใช้ต่อมาเรื่ อยๆ จนติดมีผลการเรี ยนตกต่าลง สอบไม่ผา่ นหลายวิชา
ขาดเรี ยนบ่อย ครู ที่ปรึ กษาส่ งต่อครู แนะแนวเพื่อส่ งตัวเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากหน่วยงานบริ การ
จิตเวช และขอคาแนะนาปรึ กษา
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จงตอบคาถามต่ อไปนี้ (ข้อละ 5 คะแนน)
1. นักเรี ยนคิดว่ามีประเด็นอะไรที่เป็ นสาเหตุของปัญหาจากสถานการณ์ โดยตั้งเป็ นคาถามให้ได้มาก
ที่สุด
ข้ อที่

คาถาม
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2. นัก เรี ย นคิ ด ว่า ปั ญ หาที่ ม าจากการตั้ง ค าถามในข้อ ที่ 1 มี ล าดับ ความส าคัญ เป็ นอย่า งไร
โดยจัดลาดับเรี ยงจากปั ญหาใหญ่ไปหาปัญหาย่อย
ลาดับที่

ปัญหา

3. นักเรี ยนคิดว่า ปั ญหาใดเป็ นปั ญหาที่สาคัญที่สุดที่ควรดาเนินการแก้ไขเป็ นอันดับแรกและทาไม
เราจึงต้องรี บแก้ไขปั ญหานี้เป็ นอันดับแรก
3.1) ปัญหาที่สาคัญที่สุด คือ …………………………………………………….…………………...
………………………………………………………………………………………….……………………….

3.2) เหตุผลที่เลือกแก้ไขปั ญหานี้เป็ นอันดับแรก คือ ……………………………………………...
……………………………………………………………………………………….………………………….
……………………………………………………………………………………….………………………….
……………………………………………………………………………………….………………………….
……………………………………………………………………………………….………………………….
……………………………………………………………………………………….………………………….
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4. จากปั ญหาที่สาคัญที่สุด นักเรี ยนคิดว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาเป็ นอย่างไร โดยตอบให้ได้มากที่สุด
และวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีมีขอ้ ดี-ข้อเสี ย เป็ นอย่างไร
ที่

วิธีการแก้ปัญหาทีม่ ีความแปลกใหม่
หลากหลาย และเป็ นไปได้

ข้ อดี

ข้ อเสี ย
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5. นักเรี ยนคิดว่า วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด คือ (บอกเหตุผลในการเลือก)
5.1) วิธีการแก้ปัญหา คือ ……………..…………………..…………………………………………...
……………………………………………………………………………………….………………………….
……………………………………………………………………………………….………………………….

5.2) เหตุผลในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา คือ ……………………….……..………..………………
……………………………………………………………………………………….………………………….
……………………………………………………………………………………….………………………….
……………………………………………………………………………………….………………………….
……………………………………………………………………………………….………………………….
……………………………………………………………………………………….………………………….

6. นักเรี ย นจะออกแบบวิธี การแก้ปั ญหาตามที่ นัก เรี ย นเลื อกที่ ได้จากข้อที่ 5อย่างไร โดยแสดง
รายละเอียดของขั้นตอนการแก้ปัญหา พร้อมระบุผลที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอนการแก้ปัญหาและผลทีเ่ กิดขึน้
ขั้นตอนการแก้ปัญหา
ผลทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ ละขั้นตอน
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
ขั้นตอน
1. การค้ นหา
ความจริง
(Fact
Finding)

2. การค้ นหา
ปัญหา
(Problem
Finding)

ระดับคะแนน

ข้ อคาถาม
1. นักเรี ยน
คิดว่า มี
ประเด็น
อะไรที่เป็ น
สาเหตุของ
ปั ญหาจาก
สถานการณ์
โดยตั้งเป็ น
คาถามให้
ได้มากที่สุด
2. นักเรี ยน
คิดว่า ปั ญหา
ที่มาจากการ
ตั้งคาถามที่
ได้จากข้อที่
1 มีลาดับ
ความสาคัญ
เป็ นอย่างไร
โดยจัดลาดับ
เรี ยงจาก
ปั ญหาใหญ่
ไปหาปั ญหา
ย่อย

3. นักเรี ยน
คิดว่า ปั ญหา
ที่สาคัญที่สุด
ที่ควร
ดาเนินการ

1
ตั้งคาถามที่
เกี่ยวข้อง
กับ
สถานการณ์
ได้ 1-4 ข้อ

2
ตั้งคาถามที่
เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์
ได้ 5-8 ข้อ

3
4
ตั้งคาถามที่ ตั้งคาถามที่เกี่ยวข้องกับ
เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ ได้ 13-16
กับ
ข้อ
สถานการณ์
ได้ 9-12 ข้อ

5
ตั้งคาถามที่
เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์
ได้มากกว่า
16 ข้อ

จัดลาดับ
ความสาคัญ
ของปั ญหา
แต่ไม่เรี ยง
จากปั ญหา
ใหญ่ไปหา
ปั ญหาย่อย

จัดลาดับ
ความสาคัญ
ของปั ญหา
โดยเรี ยงจาก
ปั ญหาใหญ่
ไปหาปั ญหา
ย่อยได้ 2-3
ปั ญหา

จัดลาดับ
ความสาคัญ
ของปั ญหา
โดยเรี ยง
จากปั ญหา
ใหญ่ไปหา
ปั ญหาย่อย
ได้ 4-5
ปั ญหา

จัดลาดับความสาคัญ
ของปั ญหา โดยเรี ยงจาก
ปั ญหาใหญ่ไปหาปั ญหา
ย่อยได้ 6-7 ปั ญหา

จัดลาดับ
ความสาคัญ
ของปั ญหา
โดยเรี ยงจาก
ปั ญหาใหญ่
ไปหาปั ญหา
ย่อยได้
มากกว่า 7
ปั ญหา

เลือกปั ญหา
ที่ตอ้ งแก้ไข
ได้ แต่ไม่
เป็ นปั ญหา
ที่สาคัญ

เลือกปั ญหา
ที่ตอ้ งแก้ไข
ได้ และเป็ น
ปั ญหาที่
สาคัญที่สุด

เลือกปั ญหา
ที่ตอ้ งแก้ไข
ได้ พร้อมมี
เหตุผลใน
การเลือก

เลือกปั ญหาที่ตอ้ งแก้ไข
ได้ และเป็ นปั ญหาที่
สาคัญที่สุดพร้อมมี
เหตุผลในการเลือก

เลือกปั ญหา
ที่ตอ้ งแก้ไข
ได้ และเป็ น
ปั ญหาที่
สาคัญที่สุด
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ขั้นตอน

ระดับคะแนน

ข้ อคาถาม

แก้ไขเป็ น
อันดับแรก
คือ (บอก
เหตุผลใน
การเลือก)
3. การค้ นหา 4. จากปั ญหา
แนวคิด (Idea ที่สาคัญที่สุด
นักเรี ยนคิด
Finding)
ว่า จะมี
วิธีการ
แก้ปัญหา
เป็ นอย่างไร
โดยตอบให้
ได้มากที่สุด
4. การค้ นหา 5. นักเรี ยน
คิดว่า วิธีการ
คาตอบ
แก้ปัญหาที่
(Solution
ได้จากข้อที่
Finding)
4 แต่ละวิธีมี
ข้อดี-ข้อเสี ย
เป็ นอย่างไร
6. นักเรี ยน
คิดว่า วิธีการ
แก้ปัญหาที่
เหมาะสม
ที่สุดคือ
(บอกเหตุผล
ในการเลือก)

1
ที่สุดและ
ไม่ระบุ
เหตุผลใน
การเลือก

2
แต่ไม่ระบุ
เหตุผลใน
การเลือก

3
แต่ไม่เป็ น
ปั ญหาที่
สาคัญที่สุด

4

5
พร้อมมี
เหตุผลใน
การเลือกได้
อย่างชัดเจน

ระบุวธิ ีการ
แก้ปัญหา
ไม่ซ้ ากับ
คนอื่นใน
ห้อง ได้ 1-2
วิธี

ระบุวธิ ีการ
แก้ปัญหาไม่
ซ้ ากับคนอื่น
ในห้อง ได้
3-4 วิธี

ระบุวธิ ีการ ระบุวธิ ีการแก้ปัญหาไม่
แก้ปัญหา ซ้ ากับคนอื่นในห้อง ได้
ไม่ซ้ ากับ
7-8 วิธี
คนอื่นใน
ห้อง ได้ 5-6
วิธี

ระบุขอ้ ดีข้อเสี ยของ
วิธีการ
แก้ปัญหา
ได้ 1-2 วิธี

ระบุขอ้ ดีข้อเสี ยของ
วิธีการ
แก้ปัญหา
ได้ 3-4 วิธี

ระบุขอ้ ดีข้อเสี ยของ
วิธีการ
แก้ปัญหา
ได้ 5-6 วิธี

ระบุขอ้ ดี-ข้อเสี ยของ
ระบุขอ้ ดีวิธีการแก้ปัญหา ได้ 7-8 ข้อเสี ยของ
วิธี
วิธีการ
แก้ปัญหา
ได้มากกว่า
8 วิธี

เลือกวิธีการ
แก้ปัญหา
ได้ แต่ไม่
เหมาะสม
กับปั ญหา
และไม่ระบุ
เหตุผลใน
การเลือก

เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้
เหมาะสม
กับปั ญหา
แต่ไม่ระบุ
เหตุผลใน
การเลือก

เลือกวิธีการ
แก้ปัญหา
ได้ พร้อม
ระบุเหตุผล
ในการเลือก
แต่วธิ ีการ
แก้ปัญหา
ไม่
เหมาะสม
กับปั ญหา

เลือกวิธีการแก้ปัญหา
ได้เหมาะสมกับปั ญหา
พร้อมระบุเหตุผลใน
การเลือก

ระบุวธิ ีการ
แก้ปัญหาไม่
ซ้ ากับคนอื่น
ในห้อง ได้
มากกว่า 8
วิธี

เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้
เหมาะสม
กับปั ญหา
พร้อมระบุ
เหตุผลใน
การเลือก
อย่างชัดเจน
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ขั้นตอน

ระดับคะแนน

ข้ อคาถาม
1

5. การค้ นหา
การยอมรับ
(Acceptance
Finding)

2
7. นักเรี ยน ระบุ
ระบุข้นั ตอน
จะออกแบบ ขั้นตอนการ การ
วิธีการ
แก้ปัญหา แก้ปัญหา
แก้ปัญหา
แต่ไม่ระบุ พร้อมระบุ
ตามที่
ผลที่เกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้น
นักเรี ยน
ในแต่ละ
บางขั้นตอน
เลือกที่ได้
ขั้นตอน
แต่ไม่แสดง
จากข้อที่ 5 และไม่
รายละเอียด
อย่างไร โดย แสดง
ของแต่ละ
แสดง
รายละเอียด ขั้นตอน
รายละเอียด ของแต่ละ
ของขั้นตอน ขั้นตอน
การ
แก้ปัญหา
พร้อมระบุ
ผลที่เกิดขึ้น
ในแต่ละ
ขั้นตอน

เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
คะแนน 29-35
คะแนน 22-28
คะแนน 15-21
คะแนน 8-14
คะแนน 1-7

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4
ระบุ
ระบุข้นั ตอนการ
ขั้นตอนการ แก้ปัญหา พร้อมระบุผล
แก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอน
พร้อมระบุ และแสดงรายละเอียด
ผลที่เกิดขึ้น ของขั้นตอนบาง
ทุกขั้นตอน ขั้นตอน
แต่ไม่แสดง
รายละเอียด
ของแต่ละ
ขั้นตอน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

3

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุ ง

5
ระบุข้นั ตอน
การ
แก้ปัญหา
พร้อมระบุ
ผลที่เกิดขึ้น
ทุกขั้นตอน
และแสดง
รายละเอียด
ของขั้นตอน
ทุกขั้นตอน

303
ตัวอย่าง
แบบสั งเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
สาหรับผู้สอน
เรื่องทีส่ อน ………………………………
ห้อง …..….. วันที่ …… เดือน …………………. พ.ศ. ………..
คาชี้ แจง ให้ใส่ ระดับการประเมิ นในช่ องพฤติกรรมบ่งชี้ ของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้ า งสรรค์ที่ ผูส้ ัง เกตท าการสัง เกตพบจากการพูดหรื อการกระท าที่ แสดงความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยนขณะที่ปฏิบตั ิกิจกรรมซึ่ งมีระดับการประเมินดังนี้
3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ ตามที่ตอ้ งการเป็ นประจา
หมายถึง นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการบ่อยครั้ง
หมายถึง นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการบางครั้ง
หมายถึง นักเรี ยนไม่แสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการ

1
2
3
4
5
6
7

5. อธิบายผลที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน

ชื่อ-นามสกุล

2. อธิบายปั ญหาที่สาคัญที่สุดที่ตอ้ งแก้ไข
พร้อมระบุเหตุผล
3. นาเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่มีความ
หลากหลาย แปลกใหม่และเป็ นไปได้
4. อธิบายข้อดีและข้อเสี ยของวิธีการ
แก้ปัญหาแต่ละวิธีการ

เลขที่

1. ใช้คาถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็ น
เกี่ยวข้องกับปั ญหา

พฤติกรรมบ่ งชี้ของความสามารถ
ในการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์

คะแนน
รวม

เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
5. อธิบายผลที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน

2. อธิบายปั ญหาที่สาคัญที่สุดที่ตอ้ งแก้ไข
พร้อมระบุเหตุผล
3. นาเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่มีความ
หลากหลาย แปลกใหม่และเป็ นไปได้
4. อธิบายข้อดีและข้อเสี ยของวิธีการ
แก้ปัญหาแต่ละวิธีการ

1. ใช้คาถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็ น
เกี่ยวข้องกับปั ญหา
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พฤติกรรมบ่ งชี้ของความสามารถ
ในการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์

คะแนน
รวม

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ลงชื่อ ............................................................ผูส้ ังเกต
(...........................................................)
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

13-15
10-12
7-9
4-6
0-3

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุ ง

306
ตัวอย่าง
แบบสั งเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
สาหรับนักเรียน
เรื่องทีส่ อน ………………………………
ห้อง …..….. วันที่ …… เดือน …………………. พ.ศ. ………..
คาชี้ แจง ให้ใส่ ระดับการประเมิ นในช่ องพฤติกรรมบ่งชี้ ของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้ า งสรรค์ที่ ผูส้ ัง เกตท าการสัง เกตพบจากการพูดหรื อการกระท าที่ แสดงความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรี ยนขณะที่ปฏิบตั ิกิจกรรมซึ่ งมีระดับการประเมินดังนี้
3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ ตามที่ตอ้ งการเป็ นประจา
หมายถึง นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการบ่อยครั้ง
หมายถึง นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการบางครั้ง
หมายถึง นักเรี ยนไม่แสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการ

5. อธิบายผลที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน

ชื่อ-นามสกุล

2. อธิบายปั ญหาที่สาคัญที่สุดที่ตอ้ งแก้ไข
พร้อมระบุเหตุผล
3. นาเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่มีความ
หลากหลาย แปลกใหม่และเป็ นไปได้
4. อธิบายข้อดีและข้อเสี ยของวิธีการ
แก้ปัญหาแต่ละวิธีการ

เลขที่

1. ใช้คาถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็ น
เกี่ยวข้องกับปั ญหา

พฤติกรรมบ่ งชี้ของความสามารถ
ในการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์

คะแนน
รวม

(ตนเอง)
(สมาชิก)
(สมาชิก)
(สมาชิก)
(สมาชิก)
ลงชื่อ ............................................................ผูส้ ังเกต
(...........................................................)
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

13-15
10-12
7-9
4-6
0-3

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุ ง
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ตัวอย่าง
แบบประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง
1. ชื่อ-นามสกุล .......................................................................................................... ชั้น ............. เลขที่ ........
2. อายุ ......... ปี เพศ ......... น้ าหนัก ............ กก. ส่ วนสู ง ......... ซม.
ตอนที่ 2 พฤติกรรมสุ ขภาพในเรื่อง “ภัยจากสารเสพติด”
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ ง
ข้ อ
การปฏิบัติ
ข้ อความ
ที่
ประจา บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่เคย
1 นักเรี ยนหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่ชอบชักจูงไปในทาง
เสื่ อมเสี ย
2 นักเรี ยนรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับสารเสพติด
3 นักเรี ยนจะปรึ กษาผูใ้ หญ่เมื่อมีปัญหาที่ไม่สามารถ
แก้ไขเองได้
4 นักเรี ยนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในการเข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ
5 นักเรี ยนเลือกคบเพื่อนที่ดี
6 นักเรี ยนศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสารเสพติด
7 นักเรี ยนรับประทานยาแก้ทอ้ งผูกติดต่อกันนานเกิน 4 วัน
8 นักเรี ยนรับประทานยาแก้ไอติดต่อกันนานเกินกว่า 5 วัน
9 นักเรี ยนเที่ยวสถานบันเทิงในเวลากลางคืน
10 นักเรี ยนชอบอยูค่ นเดียวเงียบๆ
11 นักเรี ยนเจ็บป่ วยเล็กน้อย จะซื้ อยารับประทานเอง
12 นักเรี ยนดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
13 นักเรี ยนใช้ทินเนอร์ ในการผสมสี หรื อล้างคราบสี
14 นักเรี ยนใช้กาวยางในการทางานฝี มือหรื อซ่ อมแซม
เครื่ องใช้ต่างๆ
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ข้ อ
การปฏิบัติ
ข้ อความ
ที่
ประจา บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่เคย
15 นักเรี ยนรับประทานยานอนหลับติดต่อกันนานเกินกว่า
2 สัปดาห์
16 นักเรี ยนน้ าหนักลดและรู ้สึกสับสน ฟุ้ งซ่าน
17 นักเรี ยนถูกเพื่อนชักชวนให้เสพสารเสพติด
18 นักเรี ยนรับประทานยาเกินจานวนกว่าที่แพทย์กาหนด
19 นักเรี ยนรับประทานยาเพื่อแก้ง่วง
20 นักเรี ยนรับประทานยาเพื่อคลายความเครี ยด
การแปลผลคาถามเชิงบวก คาถามเชิงบวกตั้งแต่ขอ้ 1-6
ประจา หมายถึง 3 คะแนน
บ่อยครั้ง หมายถึง 2 คะแนน
บางครั้ง หมายถึง 1 คะแนน
ไม่เคย หมายถึง 0 คะแนน
การแปลผลคาถามเชิงลบ คาถามเชิงลบตั้งแต่ขอ้ 7-20
ประจา หมายถึง 0 คะแนน
บ่อยครั้ง หมายถึง 1 คะแนน
บางครั้ง หมายถึง 2 คะแนน
ไม่เคย หมายถึง 3 คะแนน
เกณฑ์ การประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ
48-60 คะแนน
หมายถึง
45-47 คะแนน
หมายถึง
42-44 คะแนน
หมายถึง
39-41 คะแนน
หมายถึง
36-38 คะแนน
หมายถึง
33-35 คะแนน
หมายถึง
30-32 คะแนน
หมายถึง
ต่ากว่า 30 คะแนน
หมายถึง

มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับดี
มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี
มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับพอใช้
มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับต่า
มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับค่อนข้างต่า
มีพฤติกรรมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับต่ามาก
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แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ (Journal Writing)
ชื่อ-สกุล ................................................................................................................... ชั้นม.4/ ...... เลขที่ ..........
เรื่องทีส่ อน ............................................................................................ วัน ...... เดือน .............. พ.ศ. ............
คาชี้แจง แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการด้านการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
และการปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการสอนของผูส้ อนให้ดียงิ่ ขึ้น
ค าสั่ ง ให้ นัก เรี ย นเขี ย นแสดงความรู้ ความเข้า ใจ ความรู้ สึ ก หรื อ ความคิ ด เห็ น ตามประเด็ น ที่
กาหนดให้ ดังนี้
1. สรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ในการเรี ยนการสอนเรื่ องนี้
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. ความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรื่ องนี้
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. นักเรี ยนจงอธิ บายการนาความรู้ที่ได้เรี ยนเรื่ องนี้ ไปใช้ในชี วิตประจาวันหรื อการเรี ยนรู้วิชาอื่น
อย่างไร
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. ประเด็นอื่นๆ /ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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ตัวอย่าง
แบบประเมินนวัตกรรมด้ านสุ ขภาพ
แบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพที่
นัก เรี ย นสร้ า งขึ้ น จากการจัด การเรี ย นการสอนตามรู ปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของ
กระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมด้า นสุ ข ภาพของนัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ
1. ด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรมมี 6 ตัวบ่งชี้
2. ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรมมี 6 ตัวบ่งชี้
3. ด้านความเป็ นนวัตกรรมมี 1 ตัวบ่งชี้
กลุ่ม …………………………ชื่อนวัตกรรม ……………………………………………………………………………………………..
ตัวบ่ งชี้

ระดับคุณภาพ

นา้ หนัก

1. ด้ านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
1.1 วัตถุประสงค์
หรื อเป้ าหมาย
ของการพัฒนา
นวัตกรรม

ระดับ 3 –วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายสอดคล้องกับสภาพ
ปั ญหาและมีความเป็ นไปได้
ระดับ 2 - วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายสอดคล้องกับสภาพ
ปั ญหา
ระดับ 1 - วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายไม่สอดคล้องกับสภาพ
ปั ญหา
1.2 การใช้
ระดับ 3 - ใช้แนวคิดหรื อทฤษฎีถกู ต้องตามหลักวิชา และ
แนวคิดหรื อ
สอดคล้องกับสภาพปั ญหา
ทฤษฎีในการ
ระดับ 2 - ใช้แนวคิดหรื อทฤษฎีถกู ต้องตามหลักวิชา แต่ไม่
พัฒนานวัตกรรม สอดคล้องกับสภาพปั ญหา
ระดับ 1 - ไม่มีการใช้แนวคิดหรื อทฤษฎี
1.3 การออกแบบ ระดับ 3 –มีการออกแบบนวัตกรรมเป็ นไปตามแนวคิดหรื อ
พัฒนานวัตกรรม ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรมที่กาหนดไว้ และอย่างเป็ น
ขั้นตอน
ระดับ 2 –มีการออกแบบนวัตกรรมเป็ นไปตามแนวคิดหรื อ
ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรมที่กาหนดไว้แต่ไม่เป็ นขั้นตอน
ระดับ 1 –ไม่มีการออกแบบนวัตกรรม หรื อมีการออกแบบ
นวัตกรรมแต่ไม่เป็ นไปตามแนวคิดหรื อทฤษฎีในการพัฒนา
นวัตกรรมที่กาหนดไว้

2

2

2

ระดับ ระดับ
คุณภาพ คะแนน
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ระดับ 3 –ดาเนินการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็ นระบบมีการ
ทดลองและปรับปรุ งจนกระทัง่ มีประสิ ทธิภาพในเกณฑ์น่า
พอใจ
ระดับ 2 - ดาเนินการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็ นระบบแต่ไม่มี
การทดลองหาประสิ ทธิภาพ
ระดับ 1 –ไม่มีการดาเนินการพัฒนานวัตกรรม

2

1.5 การมีส่วน
ระดับ 3 –นักเรี ยนภายในกลุ่มทุกคนและบุคคลภายนอกกลุ่ม
ร่ วมในการพัฒนา มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหรื อสร้างนวัตกรรม
นวัตกรรม
ระดับ 2 –เฉพาะนักเรี ยนภายในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาหรื อสร้างนวัตกรรม
ระดับ 1 –เฉพาะนักเรี ยนภายในกลุ่มบางคนมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาหรื อสร้างนวัตกรรม
1.6 ความสาเร็ จ ระดับ 3 - การพัฒนานวัตกรรมได้ดาเนินการเสร็ จสิ้น และมี
ของการพัฒนา
การเผยแพร่
นวัตกรรม
ระดับ 2 - การพัฒนานวัตกรรมได้ดาเนินการเสร็ จสิ้น
ระดับ 1 - ไม่สามารถดาเนินการพัฒนานวัตกรรมได้เสร็ จสิ้น
ตามเวลา

2

1.4 กระบวน
การพัฒนา
นวัตกรรม

2

2. ด้ านคุณค่ าและประโยชน์ ของนวัตกรรม
2.1 การแก้ปัญหา ระดับ 3 - แก้ปัญหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์
ได้ตรงตาม
อย่างกว้างขวาง
วัตถุประสงค์
ระดับ 2 - แก้ปัญหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ระดับ 1 - แก้ปัญหาได้ แต่ไม่ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์

2

2.2 การใช้
ระดับ 3 - ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นการพัฒนา
ทรัพยากรในการ นวัตกรรมได้เหมาะสมและคุม้ ค่า
พัฒนานวัตกรรม ระดับ 2 - ใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นการพัฒนานวัตกรรมได้
เหมาะสมและคุม้ ค่า
ระดับ 1 - ใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่คุม้ ค่า

2
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2.3 การเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน

ระดับ 3 - กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ร่วมกันทั้งกลุ่ม
ระดับ 2 - กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์และการเรี ยนรู ้เฉพาะบุคคล
ระดับ 1 - กระบวนการพัฒนานวัตกรรมไม่ก่อให้เกิด
ประสบการณ์และการเรี ยนรู ้

2

2.4 การส่งเสริ ม
ให้เกิด
กระบวนการ
เรี ยนรู ้

ระดับ 3 - นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริ ม
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนในกลุ่มค้นคว้าและแสวงหาความรู ้
เพิ่มเติมจนสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้
ระดับ 2 - นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริ ม
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนในกลุ่มค้นคว้าและแสวงหาความรู ้
เพิ่มเติม
ระดับ 1 - นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนาก่อให้เกิดการศึกษา
ค้นคว้า และแสวงหาความรู ้เพิม่ เติมเพียงนักเรี ยนบางคน

2

2.5 การยอมรับ

ระดับ 3 - นวัตกรรมนี้เป็ นที่ยอมรับได้ท้ งั ในกลุ่มและนอก
กลุ่ม
ระดับ 2 –นวัตกรรมนี้เป็ นที่ยอมรับได้เฉพาะในกลุ่ม
ระดับ 1 –นวัตกรรมนี้เป็ นที่ยอมรับเฉพาะในกลุ่มบางคน
ระดับ 3 - ใช้ง่าย สะดวกและมีข้ นั ตอนการใช้ไม่ซบั ซ้อน
สามารถนาไปใช้ได้ดี
ระดับ 2 –ใช้สะดวก แม้ข้ นั ตอนการใช้ค่อนข้างซับซ้อน
ระดับ 1 - มีข้ นั ตอนการนาไปใช้ซบั ซ้อน มีเงื่อนไข และ
ข้อจากัด

2

2.6 การนาไปใช้

3. ด้ านความเป็ นนวัตกรรม
ความเป็ น
ระดับ 3 - เป็ นแนวทาง/แนวคิด/วิธีการ/เครื่ องมือ ที่ไม่เคยมี
นวัตกรรม
หรื อปรากฏมาก่อน และได้ผลดี
ระดับ 2 - เป็ นแนวทาง/แนวคิด/วิธีการ/เครื่ องมือ ที่มีอยูแ่ ล้ว
แต่นามาปรับปรุ งหรื อพัฒนา และได้ผลดี
ระดับ 1 - เป็ นแนวทาง/แนวคิด/วิธีการ/เครื่ องมือ ที่มีอยูแ่ ล้ว
แต่นามาปรับปรุ งหรื อพัฒนาบางส่วนและได้ผลดี
รวมคะแนน

2

9

ระดับ ระดับ
คุณภาพ คะแนน
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คะแนน 79-99
คะแนน 69-78
คะแนน 59-68
คะแนน 49-58

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีเยีย่ ม
ดี
พอใช้
ผ่านเกณฑ์

ข้ อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................
(...........................................................)
ผูป้ ระเมินนวัตกรรม
วันที่ ........./..................../...............
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คู่มอื การใช้ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการแก้ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
เพือ่ ส่ งเสริมนวัตกรรมด้ านสุ ขภาพของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางด้ านวิทยาศาสตร์
*********************************************

คู่ มื อการใช้รูป แบบการเรี ย นการสอนฉบับ นี้ เป็ นเอกสารที่ อธิ บ ายรายละเอี ย ดของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผทู้ ี่จะนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนนี้ ไปใช้ดว้ ยความเข้าใจ และบรรลุจุดมุ่งหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอน คู่มือฉบับนี้
ประกอบด้วยสาระสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2. แนวคิดและทฤษฎีพ้นื ฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
3. องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
4. ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
5. ตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
ความเป็ นมาและความสาคัญของรู ปแบบการเรียนการสอน
ในโลกยุคโลกาภิวตั น์และยุคฐานความรู้เช่นปัจจุบนั การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
เป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นต่อความเจริ ญของประเทศ แต่การพัฒนาความสามารถของประเทศด้านนี้
นอกจากการจัดโครงสร้างการบริ หารที่เหมาะสม และทรัพยากรด้านการค้นคว้าวิจยั ที่เพียงพอและมี
ประสิ ทธิ ผลแล้ว ยังจาเป็ นต้องมีนกั วิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนนักประดิษฐ์คิดค้นที่
สามารถสร้างความรู ้ใหม่และนวัตกรรมในจานวนที่มากพอ แต่การสร้างนักวิทยาศาสตร์ เหล่านี้ เป็ น
เรื่ องยากที่จะกระทาให้เกิ ดผลสาเร็ จโดยเฉพาะถ้าลักษณะการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนตั้งแต่ช้ นั
อนุ บาลจนถึ งระดับมัธยมศึกษายังไม่เอื้ออานวยเท่าที่ควรต่อการเสริ มสร้างคุณสมบัติพ้ืนฐาน การ
สร้ า งจิ ตวิจยั ตลอดจนวิธี การในการแสวงหาและสร้ างความรู้ ใ หม่ ให้นักเรี ยน แม้ว่าจะมี ผูท้ ี่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่มีศกั ยภาพที่จะพัฒนาเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ที่ดีก็ตาม ดังนั้น
การศึกษาเพื่อพัฒนานักวิจยั และนักประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงมีความ
จาเป็ นต้องมีหลักสู ตรที่มีลกั ษณะพิเศษ อันแตกต่างไปจากการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนปกติ เพื่อ
เป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ผมู้ ีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (มหิดลวิทยานุสรณ์, 2554)
โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์เป็ นโรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ อย่างเข้มข้น
ให้แก่นกั เรี ยนที่มีความสามารถเป็ นพิเศษในทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ เพื่อเป็ นการเตรี ยม

317
พื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีคุณภาพสู งเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในการที่จะสร้างนักวิชาการ
อันยอดเยี่ยมของประเทศ ซึ่ งการจัดการเรี ยนการสอนดังกล่าวอาจส่ งผลให้นกั เรี ยนแต่ละคนต้อง
เผชิ ญกับความเครี ยด มี ลกั ษณะแข่งขันในการศึกษาเรี ยนรู้ โดยจะพยายามเรี ยนให้ได้ดีกว่าคนอื่น
เพื่อให้ได้คะแนนดี และอาจจะไม่ใ ห้ความสนใจเกี่ ยวกับ ความสัมพันธ์และปฏิ สัมพันธ์ระหว่า ง
ผู ้เ รี ยน รวมทั้ง เกิ ด ผลเสี ย ต่ อ สุ ขภาพ ดัง นั้ น การจัด การเรี ยนการสอนส าหรั บ นั ก เรี ยนที่ มี
ความสามารถพิ เ ศษทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ จึ ง จ าเป็ นต้อ งหั น มาส่ ง เสริ มการเรี ยนรู้ ร่ วมกั น
(Collaborative Learning) ซึ่ งสามารถช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ดี และมีสุขภาพจิตดีข้ ึน รวมทั้ง
ได้เรี ยนรู ้ทกั ษะทางสังคมและการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ซึ่ งเป็ นทักษะที่จาเป็ นอย่างยิ่งในการดารงชี วิต
ด้วย และการเรี ย นรู ้ ร่วมกันเป็ นวิธี ที่ เหมาะสมที่ สุ ดในการส่ ง เสริ ม และพัฒนาผลการเรี ย นและ
สมรรถภาพทางการเรี ยนที่สร้างสรรค์ (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2553 : 81)
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็ นเด็กที่มีลกั ษณะต่างจากนักเรี ยน
ปกติ จากการศึกษาของ วสัน ปุ่ นผล (2551) พบว่า คุณลักษณะของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ น้ นั ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ ความสามารถทางสติปัญญาและความใฝ่
รู้ทางวิทยาศาสตร์ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ความมีเหตุผลและรอบคอบ ความ
อดทนความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ความรับผิดชอบ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
และได้สรุ ปไว้ว่า คุ ณ ลักษณะของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ น้ ัน จะเป็ น
ลัก ษณะที่ เ ด่ น พิ เ ศษเฉพาะของนัก เรี ย นที่ มี แ นวโน้ม บ่ ง บอกว่ า จะประสบความส าเร็ จ ในด้า น
วิทยาศาสตร์ และนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ยัง มีลกั ษณะที่สอดคล้องกับ
ลักษณะการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ กล่าวคือ นักเรี ยนกลุ่ มนี้ เป็ นเด็กที่มีคุณลักษณะทางการคิด
สร้างสรรค์และการคิดในรู ปแบบต่างๆ ที่สูงกว่าเด็กปกติ ส่ วนการแก้ปัญหาด้วยทักษะการคิดอย่าง
รวดเร็ ว โดยน ามาประยุ ก ต์ ก ับ สถานการณ์ ใ หม่ แ ละการแก้ปั ญ หายัง เป็ นการพัฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ดว้ ย (Conklin and Frei, 2007 : 115-125) ดังนั้น การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative
Problem Solving) ถือเป็ นแนวทางการพัฒนาคนอย่างเต็มที่ตามศักยภาพประการหนึ่ ง เพราะผูท้ ี่จะ
อยูร่ อดได้ในสังคมอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์อย่างสู ง
ในการคิดแก้ปัญหา ซึ่ งสอดคล้องกับทักษะสาหรับผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ที่ผเู้ รี ยนจะต้องมีทกั ษะ
การสร้างสรรค์ (Creativity) และการแก้ปัญหา (Problem Solving) เพราะเป็ นทักษะเพื่อการดารงชีวิต
(Survival Skills) ที่จาเป็ นสาหรับอนาคตของผูเ้ รี ยน เพื่อการใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคมประชาธิ ปไตยและ
การดารงชีวติ ต่อไป (Jacobs, 2010; Beers, 2011)
การจัดการศึกษาสาหรับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ นอกจากการมุ่ง
พัฒ นานัก เรี ย นให้ เ ป็ นคนดี คนเก่ ง แล้ว โรงเรี ย นยัง ต้อ งให้ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาสุ ข ภาพ
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พลานามัยของนักเรี ยน เพราะสุ ขภาพมีความสาคัญยิ่งต่อชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดี เมื่อมีสุขภาพที่ดีเป็ น
พื้นฐาน การทางานหรื อกิ จกรรมใดๆ ก็ตามในชี วิตประจาวันก็จะมีความสุ ขและมีคุณภาพไปด้วย
ดัง พระราชด ารั ส ของสมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี ในพิ ธี เ ปิ ดหอประชุ ม
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปั ญญา อินฺทปั ญฺโญ) ณ โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
2552 “...นักเรี ยนที่เรี ยนทางด้านวิทยาศาสตร์ ดีเด่น ก็ตอ้ งเป็ นคนที่รอบรู้ คือต้องรู้วิชาอื่นด้วย เช่ น
ต้องเป็ นคนมีศิลปะ ศิลปะนี้ ช่วยเรื่ องของความสร้างสรรค์ดว้ ย ทั้งศิลปะประเภททัศนศิลป์ วาดภาพ
หรื อบางคนอาจจะสนใจถ่ายภาพ สนใจเล่นดนตรี หรื อการแสดงต่างๆ อีกอย่างหนึ่งที่จะมีประโยชน์
คื อ กี ฬ า ช่ วยเสริ ม สร้ า งร่ า งกายให้แข็ง แรง เพราะร่ า งกายที่ แข็ง แรงนี้ ก็ จะเป็ นที่ อยู่ข องจิ ตใจที่
เข้มแข็ง แข็งแรง” (มหิ ดลวิทยานุสรณ์ , 2552 : 13) ซึ่ งสอดคล้องกับอุดมการณ์และเป้ าหมายในการ
พัฒนานักเรี ยนของโรงเรี ยนมหิ ดลวิท ยานุ สรณ์ ได้มีการกาหนดการพัฒนานักเรี ยนให้มีสุขภาพ
อนามัยดี รักการออกกาลังกาย รู ้จกั ดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจไว้ดว้ ย
หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนเกิดความสามารถ
ในการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพจนมีวถิ ีชีวติ ที่มีสุขภาพดี เพราะสุ ขภาพมีความสาคัญยิ่งต่อชีวิตความ
เป็ นอยูท่ ี่ดี เมื่อมีสุขภาพที่ดีเป็ นพื้นฐาน การทางานหรื อกิจกรรมใดๆ ก็ตามในชีวิตประจาวันก็จะมี
ความสุ ขและมีคุณภาพ ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษาเพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรม
ด้านสุ ขภาพ พฤติกรรมสุ ขภาพ และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จะอีกทางหนึ่ ง
ในการช่ วยพัฒนานักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ให้มีความเป็ นผูน้ า เตรี ยมพร้อม
ไปสู่ นกั วิจยั นักประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพในอนาคต และสามารถดาเนินชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข
แนวคิดและทฤษฎีพนื้ ฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ มีแนวคิดและทฤษฎี
ที่สาคัญเป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบ คือ ทฤษฎี การสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism)
แนวคิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน(Collaborative Learning) แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(Creative Problem Solving Process) และแนวคิดกระบวนการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ซึ่งสามารถสรุ ปสาระสาคัญของแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวได้ดงั นี้
1. ทฤษฎีการสร้ างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง มีหลักการที่สาคัญว่า ในการเรี ยนรู้ผเู้ รี ยนจะต้องเป็ น
ผูก้ ระท า (Active) และสร้ างความรู้ จากการศึ ก ษาแนวคิ ดของทฤษฎี ก ารสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง
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(Constructivism) ของอันเดอร์ ฮิล (Underhill, 1991), แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld, 1995) และ
ฟอสน็อต (Fosnot, 1996) สามารถสรุ ปเป็ นแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเองได้ดงั นี้
1.1 การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้าง (Construct)
ความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
1.2 การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ข้ ึนกับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั
1.3 การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้
2. แนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
การเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นวิธีจดั การเรี ยนรู้ที่เน้นบทบาทไปที่ผเู้ รี ยนโดยผูเ้ รี ยนในกลุ่มจะ
เป็ นผูจ้ ดั การกันเองทั้งการกาหนดบทบาทสมาชิกการตรวจสอบหน้าที่รับผิดชอบและตรวจสอบการ
ท างานกัน เองภายในกลุ่ ม นอกจากนี้ ภายในกลุ่ ม ผูเ้ รี ย นอาจจะสอนกัน เองภายในกลุ่ ม ซึ่ งจาก
การศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ แนวคิ ด ของการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ของ ทิ น ซ์ แ มนน์ และคนอื่ น ๆ
(Tinzmann and other 1990), อารี รักษ์ มีแจ้ง (2547) และเนาวนิตย์ สงคราม (2553) สามารถสรุ ปเป็ น
แนวคิดของการเรี ยนรู ้ร่วมกันได้ดงั นี้
2.1 มีการจัดกลุ่มการทางานที่เกิ ดจากสมาชิ กที่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกันขนาด
ของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่ากัน
2.2 มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปั นประสบการณ์ และความรู้ที่ตนมีกบั สมาชิกในกลุ่ม ซึ่ ง
ผูส้ อนมีส่วนร่ วมในการสนทนาสนับสนุนความรู้
2.3 ลักษณะงานเป็ นงานที่ตอ้ งทาร่ วมกันสมาชิกในกลุ่มเห็นชอบและมีการวางแผน
กิจกรรมร่ วมกันและตรงกับสิ่ งที่ตนสนใจ
2.4 ผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการสภาพการเรี ยนรู้และคอยให้
ความช่วยเหลือ
2.5 มีการประเมินผล โดยประเมินกลุ่ม และประเมินสมาชิกกลุ่ม
3. แนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (Creative Problem Solving Process)
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving : CPS) ได้มีการวิจยั และ
พัฒนามากกว่า 50 ปี เพื่อที่จะนามาพัฒนาความสามารถในการสร้ างสรรค์ ซึ่ ง จากการศึ กษา
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่พฒั นาโดย นอลเลอร์ , ปาร์ น และ ไบออนดิ (Noller, Parnes
and Biondi) ที่เรี ยกว่า “Osborn-Parnes Five-Stage CPS Model (v2.2)” (Noller, Parnes and Biondi,
1976 อ้างถึงใน Isaksen and Treffinger, 2004 : 70-73) มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็ น
5 ขั้นตอน คือ
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ขั้นที่ 1 การค้นหาความจริ ง (Fact Finding)
ขั้นที่ 2 การค้นหาปัญหา (Problem Finding)
ขั้นที่ 3 การค้นหาแนวคิด (Idea Finding)
ขั้นที่ 4 การค้นหาคาตอบ (Solution Finding)
ขั้นที่ 5 การค้นหาการยอมรับ (Acceptance Finding)
4. แนวคิดกระบวนการเรียนการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
การจัดการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้พลศึกษานั้น มีความแตกต่างกันโดย
ธรรมชาติของวิชา ดังนั้นในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ จึงต้องมีความแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง แต่ก็มี
จุ ดหมายปลายทางร่ วมกัน คื อ การมีสุขภาพดี ของผูเ้ รี ย น จากการศึ กษากระบวนการที่ใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษาของ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ และคณะ (2547) และ สุ ชาติ
โสมประยูร และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2553) สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนหรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้
สุ ขศึกษาได้เป็ น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน
ขั้นที่ 2 ขั้นสอนและกิจกรรม
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป
และจากการศึกษากระบวนการเรี ยนการสอนพลศึกษาของ วาสนา คุณาอภิสิท ธิ์ และ
คณะ (2547) และ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนหรื อกิ จกรรมการเรี ยนรู้
พลศึกษาได้เป็ น 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยมหรื อขั้นนา
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
ขั้นที่ 3 ขั้นฝึ กหรื อขั้นฝึ กหัด
ขั้นที่ 4 ขั้นใช้หรื อขั้นนาไปใช้
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุ ปและสุ ขปฏิบตั ิ
องค์ ประกอบของรู ปแบบการเรียนการสอน
รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ มีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 3 องค์ป ระกอบ คื อ องค์ป ระกอบที่ 1 องค์ป ระกอบเชิ ง หลัก การและวัต ถุ ป ระสงค์
ประกอบด้ว ย หลัก การและวัต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบการเรี ย นการสอน องค์ ป ระกอบที่ 2
องค์ประกอบเชิงกระบวนการการเรี ยนการสอน และองค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการ
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นารู ปแบบไปใช้ ประกอบด้วย ปั จจัยเอื้อต่อการเรี ยนรู้และปั จจัยสนับสนุน ซึ่ งมีรายละเอียดของแต่
ละองค์ประกอบดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 องค์ ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
จากการศึกษาทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) แนวคิดการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน (Collaborative Learning) และแนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (Creative
Problem Solving Process) สามารถพัฒนาเป็ นหลักการและวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนตามแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้ดงั นี้
1. หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน คือ การเรี ยนรู้ในลักษณะที่ให้ผเู้ รี ยนเป็ น
ผูส้ ร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Construction of Knowledge) จากการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ทาง
สังคม โดยใช้เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาที่ทา้ ทายก่ อน เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้มีการจัดกลุ่ ม
ของสมาชิ กที่มีความสนใจในปั ญหาเดียวกัน และร่ วมกันค้นหาปั ญหาที่สาคัญที่สุด จนกระทัง่ ได้
ค้นพบวิธี การแก้ปัญหาที่ แปลกใหม่ แตกต่ างไปจากเดิ ม และหลากหลาย ซึ่ งเกิ ดจากการแบ่งปั น
(Sharing) ประสบการณ์ และความรู้ ที่ตนมีกบั สมาชิ กในกลุ่ม นาไปสู่ การวางแผนและการสร้ าง
นวัตกรรมเพื่ อใช้ในการแก้ปั ญหานั้น และร่ วมกัน ประเมิ น นวัตกรรม เป็ นการสร้ างการยอมรั บ
นวัตกรรมที่ได้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันต่อไป โดยผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวกในสภาพการเรี ยนรู ้และคอยให้ความช่วยเหลือ
2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน คือ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความรู้
และความเข้า ใจเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และพัฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ จนนาไปสู่ การสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสุ ขภาพ
องค์ ประกอบที่ 2 องค์ ประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน
จากการศึกษาทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) แนวคิดการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน (Collaborative Learning) แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem
Solving Process) และแนวคิดกระบวนการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา สามารถสรุ ปเป็ น
กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ หรื อที่
เรี ยกว่า “4CO-PAC Model” ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอนหลักจะมีข้ นั ตอนย่อยๆ
ซึ่ งเป็ นกระบวนการดาเนินการ 3 ขั้นที่เรี ยกว่า “PAC” ได้แก่ ขั้นเตรี ยมการ (Preparation : P) ขั้น
ปฏิบตั ิ (Action : A) และขั้นสรุ ป (Conclusion : C) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ขั้นที่ 1 การร่ วมกันค้ นหาปัญหา (Collaborative Problem Finding) เป็ นขั้นที่
ผูส้ อนนาเสนอเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาที่ทา้ ทาย เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ มีการจัดกลุ่มของ
สมาชิ ก ที่ มี ค วามสนใจในปั ญหาเดี ย วกัน และร่ วมกันวิเคราะห์ ส าเหตุ ปัญหาที่ เกิ ดขึ้ น จัดล าดับ
ความสาคัญ จาแนกปั ญหาใหญ่ ปั ญหาย่อย เลือกปั ญหาที่สาคัญที่สุดที่ตอ้ งแก้ไขพร้อมระบุเหตุผล
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
1. เตรี ยมเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาที่ทา้ ทาย (P)
2. นาเสนอเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาที่ทา้ ทาย เพื่อให้ผเู้ รี ยนคิด
และจัดกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจในปัญหาเดียวกัน และร่ วมกันวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น
จัดลาดับความสาคัญ จาแนกปั ญหาใหญ่ ปัญหาย่อย (A)
3. ร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสรุ ปเลือกปั ญหาที่สาคัญที่สุดที่ตอ้ งแก้ไขพร้อม
ระบุเหตุผลในการเลือก (C)
ขั้นที่ 2 การร่ วมกันค้ นหาแนวคิด (Collaborative Idea Finding) เป็ นขั้นที่ผเู้ รี ยน
ร่ วมกันนาเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่และเป็ นไปได้ให้มากที่สุด
อย่างอิสระ โดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมหรื อถูกผิด และบอกข้อดีและข้อเสี ยของวิธีการ
แก้ปั ญ หาแต่ ล ะวิ ธี และเลื อ กวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาที่ เ หมาะสมที่ สุ ด พร้ อ มระบุ เ หตุ ผ ลในการเลื อ ก
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
1. ร่ วมกันสร้างความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่เลือก (P)
2. ร่ วมกัน นาเสนอวิธี ก ารแก้ปั ญหาที่ แ ปลกใหม่ แตกต่ า งไปจากเดิ ม และ
หลากหลาย อย่างอิสระ โดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมหรื อถูกผิด และบอกข้อดีและข้อเสี ย
ของวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธี (A)
3. ร่ วมกันวิเคราะห์และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด พร้อมระบุเหตุผล
ในการเลือก (C)
ขั้นที่ 3 การร่ วมกันสร้ างนวัตกรรม (Collaborative Innovation Building) เป็ นขั้น
ที่ผเู ้ รี ยนร่ วมกันวางแผนการสร้ างนวัตกรรมของกลุ่มเพื่อสร้างนวัตกรรมตามที่กลุ่มมีขอ้ ตกลงกัน
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
1. ร่ วมกันวางแผนสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา (P)
2. ร่ วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา (A)
3. ร่ วมกันสรุ ปผลการสร้างนวัตกรรมของกลุ่ม (C)
ขั้นที่ 4 การร่ วมกันสร้ างการยอมรับ (Collaborative Acceptance Building) เป็ น
ขั้นที่ผเู ้ รี ยนร่ วมกันนาเสนอนวัตกรรมของกลุ่ม โดยคิดวิธีการนาเสนอที่เหมาะสมและนาเสนออย่าง
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เป็ นระบบน่ า เชื่ อถื อ และร่ วมกันประเมิ นนวัตกรรมของกลุ่ ม ตนเองและกลุ่ ม อื่ น เพื่ อสร้ างการ
ยอมรับนวัตกรรมและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
1. ร่ วมกันเตรี ยมการนาเสนอและการประเมินนวัตกรรม (P)
2. ร่ วมกันนาเสนอและประเมินนวัตกรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น (A)
3. ร่ วมกันสรุ ปผลการยอมรับนวัตกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน (C)
องค์ ประกอบที่ 3 องค์ ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้
1. ปัจจัยเอือ้ ต่ อการเรียนรู้ เป็ นสมรรถนะที่ผเู้ รี ยนต้องมีและได้รับการพัฒนาตลอด
กระบวนการ เพื่อให้การเรี ยนรู ้ บรรลุ เป้ าหมายและประสบผลสาเร็ จ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผูอ้ ื่น ความกล้าในการตัดสิ นใจ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความกล้าในการแสดงออก
ความกระตือรื อร้นในการเรี ยน และความสามารถในการแก้ปัญหา
2. ปัจจัยสนับสนุน
2.1 การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน ควรจัดเป็ นกลุ่มย่อย ขนาดจานวน 4-5 คน
2.2 การยืดหยุน่ เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับกิจกรรม
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ตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามรู ปแบบการเรียนการสอน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ภัยจากสารเสพติด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
รายวิชา สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
เรื่อง ภัยจากสารเสพติด

รหัสวิชา พ30102
ปี การศึกษา 2556
จานวน 2 คาบ

1. วัตถุประสงค์ รายวิชา
ข้อที่ 4 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และการจาหน่ายสารเสพติด
2. สาระสาคัญ
สารเสพติดมีหลายชนิด ออกฤทธิ์ ต่างๆ กัน บางชนิดกระตุน้ สมองบางชนิดทาให้เคลิบเคลิ้ม
ลื มตัว บรรดายาเสพติ ดทั้ง หลายล้วนแต่ เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพของคนทั้งสิ้ น หากประเทศใดมี
พลเมื องที่ ติดยาเสพติ ดเป็ นจานวนมาก ก็จะเป็ นอุ ปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมของ
ประเทศ เพราะผูท้ ี่ ติดยาเสพติ ดจะเป็ นบุคคลที่เสื่ อมทั้งสติปัญญา และความสามารถที่จะกระทา
กิ จการงานใดๆ นอกจากไม่สามารถประกอบอาชี พของตนให้กา้ วหน้าแล้ว ยังเป็ นภาระและเป็ น
ปั ญหาของสังคมตลอดจนประเทศชาติดว้ ย ดังนั้น นักเรี ยนซึ่ งเป็ นเยาวชนของชาติ และจะเป็ นกาลัง
สาคัญของชาติในด้านต่างๆ ในอนาคต กาลังอยู่ในวัยที่อยากทดลองสิ่ งแปลกใหม่ๆ เมื่อมีผชู้ กั ชวน
ให้เสพยาติดก็อาจจะทดลองโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และอาจติดยาเสพติดไปโดยไม่รู้ตวั จึงควรที่
จะได้รู้ถึงอันตรายอันเกิดจากยาเสพติดไว้บา้ ง
3. สาระการเรียนรู้
สารเสพติด
1) ความหมายและชนิดของสารเสพติด
2) สาเหตุของการติดสารเสพติด
3) ผลกระทบที่ เกิ ดการครอบครอง การใช้และการจ าหน่ า ยสารเสพติ ดต่ อ ตนเอง
ครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม
4) แนวทางป้ องกันตนเองจากสารเสพติด
5) กฎหมายที่เกี่ยวกับสารเสพติด
4. สมรรถนะทีส่ าคัญ
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) มีความรับผิดชอบ
2) มีวนิ ยั
6. จุดประสงค์ การเรียนรู้ :นักเรียนสามารถ
1) อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และการจาหน่ายสารเสพติดได้
2) เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการครอบครอง การใช้และการจาหน่ ายสารเสพติดได้
อย่างสร้างสรรค์
3) ตระหนักถึงโทษของการครอบครอง การใช้และการจาหน่ายสารเสพติด
4) มีวนิ ยั และความรับผิดชอบในการเข้าร่ วมกิจกรรม
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพเกี่ยวกับสารเสพติด
8. กิจกรรมการเรียนการสอน
คาบที่ 1
ขั้นที่ 1 การร่ วมกันค้ นหาปัญหา (Collaborative Problem Finding) (ใช้เวลา 30 นาที)
1) ขั้นเตรี ยมการ (Preparation : P) ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้แล้วนาเสนอ
เนื้อหา เรื่ อง สารเสพติด เพื่อเป็ นการทบทวนความรู้เดิม
2) ขั้นปฏิบัติ (Action : A)ครู ให้นกั เรี ยนรวมกลุ่มกัน 4 คน แล้วแจกใบงานที่ 1
เรื่ อง ปัญหาสารเสพติด ให้นกั เรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์สิ่งที่เป็ นปั ญหาที่เกิดจากการครอบครอง การใช้
และการจาหน่ ายสารเสพติดของวัยรุ่ นไทยในปั จจุบนั ที่กลุ่มสนใจ 1 ปั ญหา แล้วตั้งคาถามที่เป็ น
สาเหตุเกี่ยวกับปั ญหาที่กลุ่มสนใจให้ได้มากที่สุด เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ลงในใบงานที่ 1
3) ขั้นสรุ ป (Conclusion : C) นักเรี ยนร่ วมกันจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา เพื่อ
พิจารณาตัดสิ นใจเลือกประเด็นปั ญหาที่สาคัญที่สุดที่ควรดาเนินการแก้ไขเป็ นอันดับแรก พร้อมระบุ
เหตุผลในการเลือก ลงในใบงานที่ 1
ขั้นที่ 2 การร่ วมกันค้ นหาแนวคิด (Collaborative Idea Finding) (ใช้เวลา 20 นาที)
1) ขั้นเตรียมการ (Preparation : P) ครู แจกใบงานที่ 2 เรื่ อง การแก้ปัญหาสารเสพ
ติด ให้แต่ละกลุ่ม เพื่อร่ วมกันค้นหาวิธีการแก้ปัญหา
2) ขั้นปฏิบัติ (Action : A) นักเรี ยนร่ วมกันเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด
และร่ วมกันวิเคราะห์ขอ้ ดี-ข้อเสี ยของวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีที่สมาชิกกลุ่มนาเสนอ ลงในใบงานที่
2
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3) ขั้นสรุ ป (Conclusion : C) นักเรี ยนร่ วมกันพิจารณาตัดสิ นใจเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดของกลุ่มตนเอง พร้อมระบุเหตุผลในการเลือก ลงในใบงานที่ 2
ขั้นที่ 3 การร่ วมกันสร้ างนวัตกรรม (Collaborative Innovation Building) (ทานอกเวลา)
1) ขั้นเตรียมการ (Preparation : P) ครู แจกใบงานที่ 3 เรื่ อง นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
มอบหมายงานให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทานอกเวลา เพื่อร่ วมกันสร้างนวัตกรรม
2) ขั้นปฏิบัติ (Action : A) นักเรี ยนร่ วมกันสร้างนวัตกรรมด้านสุ ขภาพและแสดง
รายละเอียดของนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ รวมทั้งระบุผลที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ ลงในใบ
งานที่ 3
3) ขั้นสรุ ป (Conclusion : C) นักเรี ยนร่ วมกันคิดแนวทางในการนาเสนอนวัตกรรม
ด้านสุ ขภาพของกลุ่ม ลงในใบงานที่ 3 เพื่อนาเสนอในคาบต่อไป
คาบที่ 2
ขั้นที่ 4 การร่ วมกันสร้ างการยอมรั บ (Collaborative Acceptance Building) (ใช้เวลา 50
นาที)
1) ขั้นเตรี ยมการ (Preparation : P) ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันเตรี ยมการนาเสนอ
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพของกลุ่ ม และแจกแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ ให้แต่ละกลุ่ ม เพื่อ
ร่ วมกันประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของกลุ่มอื่นที่นาเสนอ
2) ขั้นปฏิบัติ (Action : A) นักเรี ยนนาเสนอนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของกลุ่มตนเอง
และประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของกลุ่มอื่น ลงในแบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
3) ขั้นสรุ ป (Conclusion : C) นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลการประเมินนวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพ จากนั้นนักเรี ยนแต่ละคนทาแบบวัดพฤติกรรมสุ ขภาพและแบบประเมินความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
9. สื่ อการเรียนการสอน
1) ใบงานที่ 1 เรื่ อง ปัญหาสารเสพติด
2) ใบงานที่ 2 เรื่ อง การแก้ปัญหาสารเสพติด
3) ใบงานที่ 3 เรื่ อง นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
4) แบบวัดพฤติกรรมสุ ขภาพ ฉบับที่ 5
5) แบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้
6) แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ฉบับที่ 5
7) แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
8) แบบประเมินนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
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9) แบบสังเกตพฤติกรรม
10. แหล่ งการเรียนรู้เพิม่ เติม
1) หนังสื อคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ม.6 / สมหมาย แตงสกุล และ
คณะ (2548)
2) หนังสื อ Drugs, alcohol, and mental health / Alan Cornwell, Vicky Cornwell. (1993)
3) เว็บไซด์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข (www.moph.go.th)
4) เว็บไซด์ผสู้ อน (http://www.mwit.ac.th/~t2090107/)
11. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

วิธีการวัดผล

เครื่องมือวัดผล

แหล่งข้ อมูล

เกณฑ์
การประเมินผล
ระดับดีข้ ึนไป

1. อธิบายผลกระทบที่เกิดจาก การทดสอบ
แบบวัด
นักเรี ยน
การครอบครอง การใช้และ
พฤติกรรม
การจาหน่ายสารเสพติดได้
สุ ขภาพฉบับที่ 5
2. ตระหนักถึงโทษของการ
วิเคราะห์ แบบบันทึกการ นักเรี ยน ระดับดีข้ ึนไป
ครอบครอง การใช้และการ
เนื้อหา
จัดการเรี ยนรู้
จาหน่ายสารเสพติด
3. เสนอแนวทางในการ
การทดสอบ แบบประเมิน
นักเรี ยน ระดับดีข้ ึนไป
แก้ปัญหาการครอบครอง การ
ความสามารถใน
ใช้และการจาหน่ายสารเสพ
การแก้ปัญหา
ติดได้อย่างสร้างสรรค์
อย่างสร้างสรรค์
ฉบับที่ 5
การตรวจ
แบบประเมิน
นวัตกรรม คะแนนรวม
ผลงาน
นวัตกรรมด้าน ด้านสุ ขภาพ 49 คะแนน
สุ ขภาพ
ขึ้นไป
การสังเกต
แบบสังเกต
นักเรี ยน
ระดับปาน
พฤติกรรม
กลางขึ้นไป
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
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จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

วิธีการวัดผล

เครื่องมือวัดผล

แหล่งข้ อมูล

4. มีวนิ ยั และความรับผิดชอบ
ในเข้าร่ วมกิจกรรม

การสังเกต

แบบสังเกต
พฤติกรรม

นักเรี ยน

เกณฑ์
การประเมินผล
ระดับ 1 ขึ้น
ไป

12. บันทึกหลังการสอน
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………

13. กิจกรรมเสนอแนะ (ถ้ ามี)
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………

329
ใบงานที่ 1 เรื่อง ปัญหาสารเสพติด
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนรวมกลุ่มกัน 4 คน แล้วทากิจกรรมตามหัวข้อที่กาหนดลงในใบงานนี้ ใช้เวลา
ทากิจกรรมประมาณ 15 นาที
1. ระบุส่ิ งที่เป็ นปั ญหาที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และการจาหน่ายสารเสพติดของ
วัยรุ่ นไทยในปั จจุบนั ที่กลุ่มสนใจ 1 ปัญหา คือ ..……………………………………………………
2. ตั้งคาถามที่เป็ นสาเหตุเกี่ ยวกับปั ญหาที่กลุ่มสนใจในข้อ 1 ให้ได้มากที่สุด เพื่อรวบรวม
ข้อมูล
ข้ อที่
คาถาม
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3. จัดลาดับความสาคัญของปั ญหาที่มาจากการตั้งคาถามในข้อที่ 2 โดยจัดลาดับเรี ยงจาก
ปั ญหาใหญ่ไปหาปั ญหาย่อย เพื่อเลือกปัญหาที่สาคัญที่สุด
ลาดับที่
ปัญหา(ข้ อที)่

4. พิจารณาตัดสิ นใจเลือกประเด็นปัญหาที่สาคัญที่สุดที่ควรดาเนินการแก้ไขเป็ นอันดับแรก
พร้อมระบุเหตุผลว่าทาไมจึงเลือกแก้ไขปัญหานี้เป็ นอันดับแรก
4.1 ประเด็นปั ญหาที่เลือก คือ …………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….………………
4.2 เหตุผลที่เลือกแก้ไขปัญหานี้เป็ นอันดับแรก คือ ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
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ใบงานที่ 2 เรื่อง การแก้ปัญหาสารเสพติด
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทากิจกรรมต่อจากใบงานที่ 1 ตามหัวข้อที่กาหนดลงในใบงานนี้ ใช้
เวลาทากิจกรรมประมาณ 20 นาที
1. ปัญหาที่เลือก คือ …….………………………….………………………………………………...
2. ร่ วมกันเสนอวิธีการแก้ปัญหาจากปั ญหาจากประเด็นปั ญหาที่เลือกให้ได้มากที่สุด แล้ว
วิเคราะห์ขอ้ ดี-ข้อเสี ยของวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีที่สมาชิกของกลุ่มเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาทีม่ ีความแปลกใหม่
ที่
ข้ อดี
ข้ อเสี ย
หลากหลาย และเป็ นไปได้
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ที่

วิธีการแก้ปัญหาทีม่ ีความแปลกใหม่
หลากหลาย และเป็ นไปได้

ข้ อดี

ข้ อเสี ย

3. พิจารณาตัดสิ นใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดของกลุ่มตนเองพร้อมระบุเหตุผล
ในการเลือก
3.1 วิธีการแก้ปัญหาที่เลือก คือ …………………………...………..……………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………

3.2 เหตุผลในการเลือก คือ …………………………...………..……………………..…
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………

สมาชิกกลุ่ม ห้ อง ม. 4/ …..
1. ชื่อ …………………….……...…….…เลขที่ …… 2. ชื่อ ……….…….…...…..…...…… เลขที่ ……
3. ชื่อ …………………….……...…….…เลขที่ …… 4. ชื่อ ……….…….…...…..…...…… เลขที่ ……
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ใบงานที่ 3 เรื่อง นวัตกรรมด้ านสุ ขภาพ
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนาวิธีการแก้ปัญหาที่เลือก มาสร้างเป็ นนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ โดย
แสดงรายละเอียดตามหัวข้อที่กาหนดลงในใบงานนี้ และทานอกเวลา แล้วนาเสนอนวัตกรรมด้าน
สุ ขภาพของกลุ่มในคาบต่อไป ใช้เวลานาเสนอกลุ่มละไม่เกิน 5 นาที
1) ชื่อนวัตกรรม ……..………………………………………………………………..……………...
2) วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของนวัตกรรม
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………

3) แนวคิดหรื อทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………

4) การออกแบบนวัตกรรม (แสดงรายละเอียดการออกแบบนวัตกรรมเป็ นขั้นตอน โดยใช้
แนวคิดหรื อทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรมที่กาหนดไว้)
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………

5) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม(แสดงรายละเอียดการดาเนิ นการพัฒนานวัตกรรมอย่าง
เป็ นระบบ มีการทดลองและปรับปรุ งจนกระทัง่ มีประสิ ทธิภาพในเกณฑ์น่าพอใจ)
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
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6) ขั้นตอนหรื อวิธีการใช้นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………

7) ผลที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………………

สมาชิกกลุ่ม ห้ อง ม. 4/ …..
1. ชื่อ …………………….……...…….…เลขที่ …… 2. ชื่อ ……….…….…...…..…...…… เลขที่ ……
3. ชื่อ …………………….……...…….…เลขที่ …… 4. ชื่อ ……….…….…...…..…...…… เลขที่ ……
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2539-2550
พ.ศ. 2551-2557

ว่าที่ร้อยตรี นิวฒั น์ บุญสม
157/61 หมู่บา้ นทองธัชการ ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว
ต. ถนนขาด อ. เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
สาขาวิชาพลานามัย

สาเร็ จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สาเร็ จการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คุรุสภา
ศึกษาต่อปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาหลักสู ตรและ
การสอน กลุ่มวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ประจา สอนวิชาพลศึกษา สังกัด กลุ่มงานกีฬา
ฝ่ ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
ครู วชิ าการ สาขาวิชาพลานามัย โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
องค์การมหาชน

