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Abstract
The purpose of this research was to develop the gifted students’ collaborative problem solving competency
in learning the topic of stoichiometry through creative problem solving learning model. The target group consisted
of 35 gifted students who studied supplementary chemistry courses in academic year of 2016. The methodology
of this research was a classroom action research, mainly qualitative one, through a continuous PAOR cycle. The
research instruments consisted of the three developed plans using creative problem solving learning approach, the
developed collaborative problem solving behavior observation forms and the developed collaborative problem
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อพัฒนาสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่ วมมือ ของนักเรียนห้ องเรียนพิ เศษ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ กลุ่มเป้ าหมาย
เป็ นนักเรียนโครงการห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จานวน 35 คน ซึ่งเป็ นนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้วิจัยใน
การจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติมปี การศึกษา 2559 โดยงานวิจัยนี้เป็ นลักษณะของการวิจัยปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียนเชิง
คุณภาพเป็ นวงจร PAOR ที่ต่อเนื่องกัน 3 วงจรปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ ได้ แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์จานวน 3 แผน แบบสังเกตสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือ และแบบทดสอบสมรรถนะการ
แก้ ปัญหาแบบร่ วมมือ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา และตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูลเชิง
คุ ณ ภาพด้ วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้ า จากผลการวิ จัย พบว่ า การจัด การเรี ย นรู้ด้ วยรูปแบบการแก้ ปัญ หาอย่ าง
สร้ างสรรค์สามารถพั ฒนานักเรียนให้ มีสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่ วมมืออยู่ ในระดับ สูงขึ้นอย่ างเป็ นลาดับจากการ
จัดการเรียนรู้ครบทุกวงจรปฏิบัตกิ าร โดยนักเรียนมีการร่วมมือกันในการทางานกลุ่มเป็ นอย่างดี และหลังจากการจัดการ
เรียนรู้ครบทุกวงจรนักเรียนกว่า 97% จัดอยู่ในระดับสูงจากผลการประเมินด้ วยแบบทดสอบสมรรถนะการแก้ ปัญหา
แบบร่วมมือของนักเรียนที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบการประเมินของ PISA 2015
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ สมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือ ปริมาณสาร
สัมพันธ์
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solving competency test. In data analysis, the content analysis approach was employed and the reliability was
verified by triangulation method. The result indicates that the effects of creative problem solving learning approach
can improve the gifted students’ collaborative problems solving competency to the higher levels through the three
cycles of learning, respectively. In addition, the students have very good collaboration in group work and after the
three cycles, 97% of students are indicated at high level of collaborative problem solving competency according to
the developed test based on the PISA 2015 assessment framework.
Keywords: Creative Problem Solving, Collaborative Problem Solving competency , creative thinking, and
Stoichiometry
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บทนา
ผลของสภาวการณ์ปัจจุบนั ที่โลกต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ี
สามารถส่งผลกระทบทั้งในด้ านบวกและด้ านลบต่ อการใช้ ชีวิตของคนในยุ คศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปิ ดกว้ างของการ
เชื่อมต่อความสัมพันธ์ถึงกันทั่วโลกได้ สะดวกรวดเร็วทั้งนี้ความสัมพันธ์ของผู้คนปั จจุ บันนั้นเป็ นรูปแบบที่มาพร้ อมกับ
ความท้ าทายของการเกิดปั ญหาความขัดแย้ งจากการทางานร่ วมกั น และการพึ่งพาอาศัยกันของคนในสังคมที่มีความ
แตกต่ างของวิถีการดารงชีวิต นอกเหนือไปจากนั้นในสังคมปั จจุ บันการแสดงออกทางความคิดของคนที่มีความเห็น
แตกต่างกันมีการแสดงออกที่เปิ ดเผยอย่างชัดเจน และอาจทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเกิดเป็ นความขัดแย้ งที่บ่อยครั้ง และ
เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ (วรพจน์ วงศ์กจิ รุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ , 2556, น. 306) ดังนั้นเพื่อการพัฒนานักเรียนซึ่ง
เป็ นบุคคลากรของประเทศจึงต้ องส่งเสริมการศึกษาที่เป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศร่วมกับการพัฒนาทักษะที่
สาคัญในศตวรรษที่ 21 ตามที่ทางภาคีเพื่อทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2009) ได้
ผลั กดัน ให้ มีการนาทักษะแห่ งอนาคต ได้ แ ก่ ทักษะด้ า นการเรีย นรู้แ ละนวัต กรรม, ทักษะด้ า นสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทางาน นั้นเข้ าร่วมภายในระบบของการศึกษาด้ วยเหตุผลที่ว่าการศึกษาในปัจจุบนั ไม่ได้
ต้ องการให้ นักเรียนได้ รับการพัฒนาเพียงองค์ความรู้ ทาให้ ทกั ษะเหล่านี้มคี วามจาเป็ นที่จะต้ องเร่งส่งเสริมให้ เกิดขึ้นกับตัว
ผู้เรียนในยุคปัจจุบนั (วิจารณ์ พาณิช, 2556, น. 16-21)
ดั ง จะเห็ น ได้ ว่ า หลากหลายประเทศได้ เกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ท่ี เ ป็ นก าลั ง ส าคั ญ ใน
การขับเคลื่อนทิศทางของประเทศตามที่องค์กรระดับโลกอย่ างองค์กรเพื่อความร่ วมมือ และพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ
OECD ได้ มีการจัดโครงการประเมินผลนักเรียนในระดับนานาชาติ (Programme for International Student Asssessment
หรือ PISA) โดยแนวทางของการประเมินนั้นเน้ นให้ นักเรียนนาความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการแก้ ไขสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ อง
กับชีวิตประจาวัน แต่อย่างไรก็ตามในปี 2015 นั้นทาง PISA ได้ เพิ่มเติมการประเมินสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือ
(Collaborative Problem Solving) ขึ้นเนื่องจากทางองค์กรเห็นถึงความสาคัญที่ต้องเร่งสร้ างความตระหนักถึงการร่วมมือ
กันในการแก้ ปัญหาสาหรับบุคคลที่กาลังจะเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกของตลาดแรงงานโลก (Rosen & Foltz, 2014, p. 389)
โดยทาง PISA ให้ คานิยามว่าเป็ นความสามารถของบุคคลที่จะสามารถเข้ าร่วมในกระบวนการแก้ ปัญหาร่วมกับสมาชิกได้
อย่ างมีประสิทธิภาพ โดยเกิดการแบ่งปั นความรู้ ความพยายาม ทักษะ และความเข้ าใจที่มีเข้ าด้ วยกันในการแก้ ปัญหา
(OECD, 2013, p. 6) ทาให้ สมรรถนะนี้มีความสาคัญต่อระบบการศึกษาทั่วโลกที่ต้องเร่งส่งเสริมให้ กบั นักเรียนที่กาลัง
เติบโตเป็ นทรัพยากรมนุษย์ท่มี คี ุณภาพของโลก
ในส่วนของประเทศไทยได้ เกิดความตระหนักถึงความสาคัญของสมรรถนะการแก้ ปัญหาโดยระบุเป็ นประเด็น
ส าคัญ ในเป้ าหมายยุ ท ธศาสตร์ และตัว บ่ ง ชี้ การปฏิรูปการศึก ษาของไทยในทศวรรษที่ส อง พ . ศ . 2552 - 2561 ใน
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 ที่ต้องการเร่ งพัฒนาคนไทยให้ มีความสามารถในการแก้ ปัญหาเนื่องจากในปั จจุ บันยังถือว่ าต่ากว่ า
เป้ าประสงค์ (สานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, น. 12-16) ส่วนด้ านทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้ านสังคม มีความต้ องการเร่งพัฒนาบุคคลในช่วงของวัยเรียนให้ เกิดทักษะความร่วมมือในสังคมขึ้น
เนื่องจากตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาสังคมไทยพบปั ญหาที่มีสาเหตุมาจากการขาดการยอมรับฟั งความคิดเห็นของ

บุคคลที่ทางานร่ วมกันส่งผลให้ เกิดการขาดความร่ วมมือในการทางานซึ่งก่อให้ เกิดปั ญหาที่ตามมาอีกเป็ นจานวนมาก
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558, น. 6 และ 18)
นอกจากนั้นผลการประเมินของ PISA ในปี 2003 ที่มีการประเมินทักษะการแก้ ปัญหาสาหรับนักเรียนไทยมี
คะแนนเฉลี่ย 421 คะแนน พบว่ าต่ ากว่ ามาตรฐานของ OECD ที่ 500 คะแนน ส่วนในปี 2015 เป็ นปี ที่เน้ นนา้ หนัก
คะแนนด้ านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เป็ นหลักนั้นนักเรียนไทยมีคะแนนการประเมินทักษะการแก้ ปัญหาเฉลี่ยเพียง 421
คะแนน ซึ่งก็ยังคงต่ากว่ามาตรฐานของ OECD ที่ 493 คะแนน ทาให้ นักเรียนไทยถูกจัดอยู่ในระดับที่มผี ลคะแนนต่ากว่า
มาตรฐาน (OECD, 2016) และจากการที่ผ้ ูวิจัยได้ ทาการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ที่
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 พบว่านักเรียนกลุ่มนี้ขาดการโต้ ตอบกับครูผ้ ูสอน และปฏิสมั พันธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือเมื่อมีการยกสถานการณ์ให้ นักเรียนได้ ฝึกการแก้ ปัญหานักเรียนไม่สามารถแก้ ไขได้ ตรง
ประเด็นนัก นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มก็ไม่สามารถทาได้ สะดวกนักเพราะลักษณะของการจัดที่น่งั
ค่อนข้ างจากัด และการให้ ความร่วมมือของนักเรียนค่อนข้ างน้ อย นักเรียนจะให้ ความสนใจต่อการทางานส่วนบุคคลก่อน
การทางานแบบรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ซึ่งจะพบว่ าเมื่อมีการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มจะมีนักเรียนเพียงบางส่วนภายในกลุ่ม
เท่ า นั้ น ที่เ ป็ นคนท างานจึ ง ก่ อ ให้ เกิด ปั ญ หาขึ้ นภายในกลุ่ ม ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นขาดการรู้ จั ก การท างานแบบร่ ว มมือ
นอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าวแล้ ว ผู้วิจัยได้ มีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ างกับครูผ้ ูมีประสบการณ์การสอนในรายวิชา
เคมีกว่ า 9 ปี พบว่ าลักษณะการจัดการเรียนรู้ของครูผ้ ูสอนมีลักษณะที่ไม่ เน้ นกิจกรรมในการส่งเสริมให้ นักเรียนเกิด
ความสามารถในการแก้ ปัญหาตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแก้ ไขปั ญหาร่ วมกันของนักเรียน เมื่อผู้เรียนต้ องเผชิญกับ
สถานการณ์ปัญหาผู้เรียนจึงไม่สามารถใช้ พฤติกรรมด้ านความร่วมมือใน การแก้ ไขปัญหาจึงเป็ นสาเหตุให้ ผ้ ูเรียนขาดการ
ปฏิสมั พันธ์ร่วมกับผู้อ่นื ในการเรียนรู้ ทาให้ นักเรียนกลุ่มนี้ยังขาดสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือ และควรปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ของครูให้ ดขี ้ นึ
จากการศึกษาเนื้อหาเรื่อง ปริมาณสารสัม พันธ์ซ่ึงเป็ นเนื้อหาการเรียนรู้หนึ่งที่สาคัญในรายวิชาเคมีท่ไี ด้ มีการ
พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่เี น้ นให้ นักเรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในการแก้ ปัญหาความสัมพันธ์ของ
สารเคมีจากปริมาณของสารที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาเคมี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, น. 4) แต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถนาความรู้ท่ไี ด้ รับจากบทเรียนนี้ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการแก้ ปัญหาได้ (Garnett, Patrick, & Hackling, 1995)
สาเหตุอาจมาจากการจัดการเรียนรู้ท่ียังไม่ เอื้อต่ อการส่งเสริมความสามารถในการแก้ ปัญหาของนักเรียนดังนั้นเรื่อง
ปริมาณสารสัมพันธ์จึงเป็ นเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ นักเรียนเกิดสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบ
ร่วมมือขึ้นได้
เพื่ อแก้ ปัญหาที่ได้ กล่ าวมาข้ างต้ น ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการแก้ ปัญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์ ซ่ึ ง พบว่ า วิ ธี น้ ี เน้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคั ญ (Student center) เน้ นการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ข องนั ก เรี ย น และมี
ความหลากหลายในการจัดการเรียนรู้ท่กี ่อให้ เกิดความสามารถในการแก้ ปัญหาร่วมกับการทางานแบบร่วมมือของสมาชิก
ในกลุ่ม นอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้ วยังมีการฝึ กให้ นกั เรียนสามารถนาความรู้ท่มี มี าใช้ ทาความเข้ าใจกับสถานการณ์ปัญหา
ร่วมกับสมาชิกของกลุ่มต่อการมุ่งแก้ ไขปั ญหาเพื่อทาการแก้ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (สิทธิชัย ชมพูพาทย์, 2554,
น. 6) สาหรับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์น้ันเป็ นกระบวนการแก้ ไขปั ญหาด้ วยการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ จินตนาการ
ผนวกกับข้ อเท็จจริงในการค้ นหาหนทางสาหรับการแก้ ปัญหาให้ ลึก และมีความหลากหลายซึ่งองค์ประกอบของความคิด
สร้ างสรรค์น้ันจะไม่มีการประเมินความถูกต้ องของความคิดเหล่ านั้นซึ่งมีการประเมินวิธีท่สี ามารถแก้ ปัญหาได้ ดีท่ีสุด
จากนั้นนาวิธีแก้ ปัญหาที่เลือกเข้ าสู่กระบวนการวางแผนแก้ ปัญหา และทาการปรับปรุง หรือพัฒนาคุณภาพของวิธีการ
แก้ ปัญหาให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาที่พบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เป็ นไปตามกรอบ
แนวคิด ของเทรฟฟิ งเกอร์ รุ่น 6.1 (CPS Version 6.1TM) และมีการปรับ ปรุง ขั้นตอนให้ เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
นักเรียนกลุ่มเป้ าหมายในการวิจัยครั้งนี้ โดยประกอบด้ วยขั้นตอน 6 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ 2) ขั้นสืบค้ น
ความรู้ 3) ขั้น การเข้ าใจปั ญหา 4) ขั้นการหาทางเลือกในการแก้ ปัญหา 5) ขั้นการเตรียมการแก้ ปัญหา 6) ขั้นการ
ปฏิบัติการแก้ ปัญหา นาเสนอ โต้ แย้ ง และปรับปรุงแก้ ไข ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรู้รปู แบบนี้ยังไม่เป็ นที่แพร่หลายต่อ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมากนัก ทาให้ ผ้ ูวิจัยสนใจที่จะนามาพัฒนานักเรียนให้ พร้ อมสาหรับการ
เผชิญปั ญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน และในอนาคตพร้ อมกับสามารถใช้ ชีวิตในสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่เกิด
การเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลานี้ ได้ อ ย่ า งเข้ ม แข็ง ตลอดจนเติ บ โตเป็ นบุ ค ลากรในการพั ฒ นาประเทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

จุดประสงค์การวิจยั
เพื่ อศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยรู ป แบบการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ใ นการพั ฒ นาสมรรถนะ
การแก้ ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์
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วิธีดาเนินการวิจยั
กลุ่ม เป้ าหมาย คื อ นั กเรี ย นห้ องเรี ย นพิ เศษวิทยาศาสตร์ ซ่ึงหมายถึงนักเรี ยนในกลุ่ มโครงการหลักสูตร
ห้ องเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ง แวดล้ อ ม (Science, Mathematics, Technology and
Environment หรือเรียกว่ า SMTE) โรงเรียนสตรีประจาจังหวัดแห่ งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่ าง ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึ ก ษา 2559 จ านวน 1 ห้ องเรี ย น รวม 35 คน ซึ่ ง เป็ นนั ก เรี ย นที่อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ วิ จั ย ในการจั ด
การเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม
รู ปแบบการวิจัย เป็ นลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research) ที่เป็ นวงจร
ปฏิบัติการซ้าต่ อเนื่องกันเป็ น 3 วงจร ในแบบของ Kemmis และ McTaggart (1998 อ้ า งอิง ใน สิริ น ภา กิจ เกื้อกูล ,
2557, น. 149-152)
ตัวแปรที่ศึกษา คือ สมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือ
เครื่องมือและวิธีการวิจยั เครื่องมือที่ใช้ สาหรับการวิจัยในครั้งนี้มดี งั ต่อไปนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ท่สี ่งเสริมสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบ
ร่ วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ เป็ นเนื้อหาในรายวิชาเคมี 2 (เพิ่มเติม) จานวน 3
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แผนการเรี ย นรู้ล ะ 4 ชั่ ว โมง ใช้ ร ะยะเวลาในการสอน 3 สัป ดาห์ รวม 12 ชั่ ว โมง โดยแผน
ที่ 1 เรื่อง คุณภาพนา้ มันเบนซิน แผนที่ 2 เรื่อง เชื้อเพลิงสร้ างรายได้ และแผนที่ 3 เรื่อง นา้ มันใช้ แล้ วดีมปี ระโยชน์
2. แบบสัง เกตสมรรถนะการแก้ ปั ญ หาแบบร่ ว มมือ เป็ นแบบสัง เกตพฤติกรรมของนั กเรี ย นในการเกิด
สมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือจากการทากิจกรรมที่ถูกปรับปรุงจากคาแนะนาของอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
3. แบบทดสอบสมรรถนะการแก้ ปั ญ หาแบบร่ ว มมื อ เรื่ อง ปริ มาณสารสัมพั น ธ์ ที่พั ฒ นาขึ้น ตามกรอบ
การประเมินของ PISA 2015 ซึ่งตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยมีสถานการณ์ท้งั หมด 3 สถานการณ์
จานวนข้ อสอบ 12 ข้ อ เป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 3 ข้ อ และแบบเขียนตอบจานวน 9 ข้ อ
การเก็บรวบรวมข้อมู ล การวิจัยในครั้งนี้เป็ นลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action
research) ตามรูปแบบการวิจัยปฏิบตั กิ ารของ Kemmis และ McTaggart (1998 อ้ างอิงใน สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2557, น.
149-152) เป็ นวงจร PAOR ที่ต่อเนื่องกันเป็ น 3 วงจรปฏิบตั กิ าร ดังต่อไปนี้ 1) ขั้นวางแผน (Plan) เป็ นขั้นตอนที่ผ้ วู จิ ยั
ได้ ทาการศึกษาสภาพปั ญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และความสามารถของนักเรียนเพื่อพิจารณาสิ่งที่ต้องการทาการ
พัฒนาในการจัดการเรียนรู้ 2) ขั้นปฏิบัติ (Act) เป็ นขั้นตอนที่ผ้ ูวิจัยทาการจัดการเรียนรู้ตามที่ได้ ออกแบบไว้ 3) ขั้น
สังเกต (Observe) เป็ นขั้นตอนที่ผ้ ูวิจัยทาการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนควบคู่ไปในขั้นปฏิบัติอย่ างละเอียด 4) ขั้น
สะท้ อนผล (Reflect) เป็ นขั้นตอนของการที่ผ้ ูวิจัยนาผลมาทาการวิเคราะห์ถึงปั ญหา และสะท้ อนผลการจัดการเรียนรู้
จากนั้น ปรับปรุง และพั ฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่ อไปให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากปฏิบัติครบทั้ง 3 วงจร
ปฏิบตั กิ ารแล้ วทาการประเมินนักเรียนโดยใช้ แบบทดสอบสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือ
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การวิเคราะห์ขอ้ มู ล สาหรับงานวิจัยครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและ
น่าเชื่อถือของข้ อมูลที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมากจึง ใช้ วิธกี ารตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า (Triangulation) ประเภทวิธี
รวบรวมข้ อมูล (Method triangulation) โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ น 2 รูปแบบ ได้ แก่
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็ นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากพฤติกรรมการเกิดสมรรถนะ
การแก้ ปัญหาแบบร่ วมมือทั้ง 12 สมรรถนะย่ อยของนักเรียนในแต่ละวงจรปฏิบัติการโดยใช้ แบบสังเกตสมรรถนะการ
แก้ ปัญหาแบบร่วมมือ จากนั้นผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูล (ชาตรี ฝ่ ายคาตา, 2559, น. 58-69) โดยเตรียมข้ อมูลดิบ,
ลดและแยกข้ อมูล, รวมกลุ่มข้ อมูล, และหาลักษณะร่วมกัน เพื่อทาการจัดระดับสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือของ
นักเรียนโดยนาเสนอผลในรูปแบบของการเขียนบรรยาย และระบุจานวนนักเรียน
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็ นการวิเคราะห์ผลจากแบบทดสอบสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือของ
นักเรียนโดยทาการประเมินระดับสมรรถนะ และจัดลาดับ ของนักเรียนตามกรอบของ PISA 2015 ที่แบ่งเป็ น 3 ระดับ
ได้ แก่ ระดับต่า กลาง และสูง ผู้วิจัยทาการจัดลาดับผลการประเมิน โดยรายงานแต่ละระดับของสมรรถนะเป็ นค่าร้ อยละ
ของจานวนนักเรียนทั้งหมดโดยวิธกี ารรวมผลการประเมินจากสมรรถนะย่อยทั้ง 4 ของแต่ละสมรรถนะหลักเข้ าด้ วยกันซึ่ง
คิดรวมเป็ นค่าร้ อยละตามกรอบของ PISA 2015 นั่นคือ สมรรถนะการสร้ างและเก็บความเข้ าใจที่มรี ่วมกันคิดเป็ นร้ อยละ
50 สมรรถนะการเลือกวิธีดาเนินการที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหาคิดเป็ นร้ อยละ 20 และสมรรถนะการสร้ างและรักษา
ระเบียบของกลุ่มคิดเป็ นร้ อยละ 30 จากนั้นนาค่าร้ อยละที่ได้ จากการประเมินทั้ง 3 สมรรถนะหลักมารวมกันเป็ นผลการ
ประเมินระดับสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนทั้งหมด

ภาพ 1 แสดงตัวอย่างการระบุปัญหาของนักเรียนโดยด้ านซ้ ายเป็ นของนักเรียนซึ่งเป็ นสมาชิกในกลุ่ม ส่วนด้ านขวาเป็ นการระบุปัญหาของกลุ่ม
ของนักเรียน

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการวิจยั
ผู้วิจัยทาการแบ่งการรายงานผลการวิจัยเป็ น 2 รูปแบบ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสังเกตสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือ จากการทากิจกรรม
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 วงจรปฏิบตั กิ าร ตามกรอบการประเมินของ PISA 2015 โดยรายงานเป็ นสมรรถนะ
ย่อยที่ประกอบด้ วย 12 สมรรถนะย่อยในสมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะ ซึ่งรายละเอียดมีดงั ต่อไปนี้
1.1 สมรรถนะการสร้ างและเก็บความเข้ าใจที่มีร่วมกัน นักเรียนเกิดสมรรถนะย่อยทั้ง 4 สมรรถนะ นั่นคือ
1 (การค้ นพบมุมมองและความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม โดยในระยะแรกของการจัดการเรียนรู้นักเรียนแบ่งหน้ าที่ด้วย
ความพึงพอใจของสมาชิกแต่ละคนเท่านั้นจึงประสบปัญหาเล็กน้ อยจากการแบ่งหน้ าที่ไม่สอดคล้ องกับความสามารถของ
สมาชิก และทาให้ ใช้ เวลานานในการร่ วมกันแก้ ปัญหา แต่ในระยะต่อมา และระยะสุดท้ ายของการจัดการเรียนรู้พบว่ า
นักเรียนมีส มรรถนะนี้ในระดับสูงมากกว่ า 30 คน เพราะนักเรียนสามารถระบุหน้ าที่ให้ กับสมาชิกในกลุ่มได้ ตรงตาม
ความสามารถ และมีการระบุเหตุผลที่เหมาะสมต่อหน้ าที่ของสมาชิกทุกคน 2( การแบ่งปั นข้ อมูล และการเจรจาเกี่ยวกับ
การทาความเข้ าใจปัญหาร่วมกัน ระยะแรกพบว่านักเรียนไม่กล้ าที่จะนาเสนอปัญหาที่ตนพบ ทาให้ ปัญหาที่แต่ละกลุ่มตก
ลงกันถูกกาหนดโดยสมาชิกที่มคี วามกล้ าแสดงออกของกลุ่มเท่านั้น ดังภาพ 1
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แต่ต่อมาพบว่านักเรียนมีการให้ ข้อมูลต่อกลุ่ม และมีการแลกเปลี่ยนถึงสภาพปัญหาที่ตนพบ ส่วนในระยะ
สุดท้ ายนั้นนักเรียนทุกคนมีการพูดคุยโต้ แย้ งแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับสมาชิกในกลุ่ม และบอกเหตุผลในการเลือกปัญหานั้นๆ
ด้ วย ทาให้ นักเรียนมีสมรรถนะนี้ในระดับสูงทั้งหมด 3 (การสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับการกระทาการแก้ ปัญหา
สาหรับระยะแรกนั้นนักเรียนยังมีความหวั่นเกรงกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มจึงไม่กล้ าแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ทาให้ การ
สื่อสารของนักเรียนแต่ละกลุ่มเกิดความติดขัดเล็กน้ อย และส่งผลให้ เกิดการผิดพลาดของ การเลือกวิธแี ก้ ปัญหาให้ เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน แต่ในระยะที่สอง และสุดท้ ายกลับพบว่านักเรียนกล้ าที่จะนาเสนอวิธขี องตนให้ กบั สมาชิกในกลุ่ม และ
มีการเรียกร้ องให้ สมาชิกในกลุ่มมีการแสดงความคิดของตน จากนั้นมีการนาเหตุผลในการเลือกวิธแี ก้ ปัญหาของสมาชิก
มาร่วมวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ในการนาไปใช้ เป็ นวิธแี ก้ ปัญหาของกลุ่ม นักเรียนจึงมีสมรรถนะนี้ในระดับสูงมากกว่า 30
คน 4 (การตรวจสอบ และปรับปรุงความเข้ าใจเกี่ยวกับปัญหาร่วมกัน สาหรับวงจรแรกนั้นนักเรียนทาการตรวจสอบความ
เข้ าใจเกี่ยวกับปัญหาร่วมกันแต่ยังไม่มกี ารปรับปรุงความเข้ าใจของสมาชิกในกลุ่มให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน นักเรียนจึง
ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนบางคนเป็ นข้ อมูลปัญหาของกลุ่มเท่านั้น แต่สาหรับวงจรปฏิบัติการหลังจากนั้นนักเรียนมี
พัฒนาการที่ดขี ้ นึ คือมีการริเริ่มในการปรับปรุงความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มทุกคนให้ เป็ นหนึ่งเดียวกันคือร่วมกัน
อธิบายเหตุผลของปัญหาที่กลุ่มเลือก โดยผ่านการกลั่นกรองร่วมกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
นักเรียนจึงมีสมรรถนะนี้ในระดับสูงทั้งหมด
1.2 สมรรถนะการเลื อ กวิ ธีด าเนิน การที่เหมาะสมในการแก้ ปั ญหา นั กเรี ย นเกิด สมรรถนะย่ อยทั้ง 4
สมรรถนะ คือ 1) การค้ นพบความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ บรรลุเป้ าหมาย ในระยะแรกพบว่า
นักเรียนมีการพัฒนาการในการร่วมมือกันในการทางานยังไม่ดีนักเนื่องจากนักเรียนถูกจัดกลุ่มสมาชิกโดยครูผ้ ูสอนจึงทา
ให้ นั กเรี ย นให้ ค วามส าคัญ กับการทางานร่ ว มกัน ของกลุ่ มน้ อย แต่ ใ นวงจรปฏิบัติการต่ อมา และสุด ท้ า ยนั กเรี ย นมี
พัฒนาการที่ดีข้ นึ เมื่อนักเรียนมีการร่วมมือกันในวงจรแรกไม่เต็มที่นักทาให้ งานของนักเรียนไม่เป็ นที่
น่าพอใจ
เท่าที่ควรนักเรียนจึงได้ ค้นพบว่าการร่วมมือกันในการแก้ ปัญหา และเข้ าใจถึงประสิทธิภาพของการแก้ ปัญหาร่วมกันที่มี
มากกว่าการแก้ ปัญหาเพียงคนเดียว ดังภาพ 2
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นักเรียนจึงมีสมรรถนะนี้ในระดับสูงทั้งหมด 2) การระบุ และอธิบายงานที่ต้องทาให้ สาเร็จ ช่วงวงจร
ปฏิบัติก ารแรกนั ก เรี ย นมีค วามสับ สนในการปฏิบัติห น้ า ที่ข องตนเองเนื่ อ งจากยั ง ไม่ เ ข้ า ใจในหน้ า ที่ข องตนที่ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากกลุ่มจึงทาให้ นักเรียนทาหน้ าที่ได้ ล่าช้ า แต่ในระยะต่อมา และสุดท้ ายพบว่านักเรียนมีการระบุรายละเอียด
ของหน้ าที่ท่ตี นต้ องปฏิบัตไิ ด้ ดีข้ นึ ทาให้ นักเรียนสามารถปฏิบัติหน้ าที่ของตนเป็ นไปได้ ทศิ ทางที่ถูกต้ อง และตรงประเด็น
จึงใช้ ระยะเวลาได้ รวดเร็วขึ้น ทาให้ นักเรียนมีสมรรถนะนี้ระดับสูงมากกว่ า 28 คน 3) การวางแผน การแก้ ปัญหา
ระยะแรกพบว่านักเรียนมีการวางแผนแก้ ปัญหาโดยมีข้อมูลสนับสนุนเพียงเล็กน้ อยจึงประสบปัญหาที่ข้อมูลไม่ครอบคลุม
ต่อการแก้ ปัญหา แต่ในระยะสุดท้ ายพบว่านักเรียนกล้ าเสนอแนวทางแก้ ปัญหาของตน เช่น การใช้ ความรู้ทางเคมีในการ
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นานา้ มันใช้ แล้ วกลับมาใช้ ประโยชน์ให้ ดีข้ นึ เป็ นต้ น ให้ กบั กลุ่มและร่วมกันปรับทิศทางปั ญหาของกลุ่มให้ เป็ นไปในทาง
เดียวกัน และแบ่งหน้ าที่อย่างเหมาะสม ทาให้ การจัดเตรียมอุปกรณ์ และการทาการแก้ ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาของ
กลุ่มนั้นเป็ นไปได้ ด้วยดี ดังภาพ 3

นักเรียนจึงมีสมรรถนะนี้ระดับสูงมากกว่า 30 คน 4) การตรวจสอบผลของการดาเนินงาน และการ
ประเมินความสาเร็จในการแก้ ปัญหา ช่วงระยะแรกนั้นนักเรียนยังไม่เกิดการตรวจสอบ และควบคุมเวลาให้ เหมาะสม แต่
ในระยะต่อมานั้นนักเรียนมีการสอบถามสมาชิกเกี่ยวกับงานที่แต่ละคนปฏิบัติ แต่ไม่ได้ เกิดการร่วมกันประเมินงานที่กลุ่ม
ต้ องทาให้ สาเร็จ ส่วนระยะสุดท้ ายพบว่านักเรียนสามารถทางานสาเร็จได้ ตรงตามเวลาที่กาหนด และนักเรียนสามารถระบุ
สิ่งที่ควรปรับปรุงได้ เมื่อมีการลงมือทาการทดลองด้ วยวิธที ่เี ลือกใช้ ในการแก้ ไขปัญหา ทาให้ นักเรียนเข้ าใจปัญหาที่เกิดขึ้น
จริง และปั ญหาที่ประสบเพิ่ มเติมมากขึ้นจึงสามารถประเมินความสาเร็จของวิธีแ ก้ ปัญหาที่กลุ่ มเลื อกได้ เป็ นอย่ า งดี
นักเรียนจึงมีสมรรถนะนี้ระดับสูงมากกว่า 28 คน
1.3 สมรรถนะการสร้ างและรักษาระเบียบของกลุ่ม นักเรียนเกิดสมรรถนะย่ อยทั้ง 4 สมรรถนะ คือ 1(
การเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ในการแก้ ปัญหา ในระยะแรกนักเรียนก็สามารถปฏิบัติหน้ าที่ตามที่ได้ จับฉลากแบ่งหน้ าที่ภายใน
กลุ่ม แต่ ทาหน้ าที่ได้ ไม่ ดีเท่าที่ควร และมีนักเรียนบางคนที่ว่างจากการปฏิบัติงานในกลุ่ม ในระยะต่ อมา และสุดท้ าย
นักเรียนได้ มีการปรับ และแบ่งหน้ าที่ในการทางานให้ กับสมาชิกในกลุ่มได้ เหมาะสม และลงตัวมากขึ้น ทาให้ นักเรียน
สามารถทาหน้ าที่ของตนเองได้ อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพที่ดีต่อการแก้ ไขสถานการณ์ปัญหาของกลุ่ม ทาให้
นักเรียนมีพัฒนาการในสมรรถนะนี้ระดับสูงทั้งหมด 2( การอธิบายบทบาทหน้ าที่ของตน และระเบียบของกลุ่ม สาหรับ
ระยะแรกนั้นนักเรียนยังไม่สามารถอธิบายหน้ าที่ของตน และทาหน้ าที่ของตนได้ ไม่เต็มตามประสิทธิภาพมากนัก แต่ใน
ระยะสุดท้ ายนั้นพบว่านักเรียนมีความเข้ าใจในงานที่ตนต้ องปฏิบัติตามที่ได้ ตกลงร่วมกันกับกลุ่ม และงานที่ได้ รับมีความ
เหมาะสมกับความสามารถทาให้ นักเรียนเป็ นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม ทาให้ นักเรี ยนมีพัฒนาการในสมรรถนะนี้ระดับสูง
มากกว่า 30 คน 3( การทาตามกฎระเบียบของกลุ่มที่ตกลงร่วมกัน นักเรียนมีพัฒนาในสมรรถนะนี้ดีข้ นึ เรื่อยๆ จากใน
วงจรแรกนักเรียนไม่เข้ าใจกันเล็กน้ อยในการแบ่งหน้ าที่ให้ เหมาะสมแต่ทุกคนก็ยอมรับในข้ อตกลงของกลุ่ม จากนั้นใน
วงจรสุดท้ ายพบว่านักเรียนมีการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันด้ วยการใช้ เหตุผลทาให้ การแก้ ปัญหาเป็ นไป
ได้ ด้วยดี นักเรียนทุกคนเข้ าใจถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามข้ อตกลงของกลุ่ม และเห็นความสาคัญของสมาชิกทุกคน
ในกลุ่มต่อการร่วมกันแก้ ปัญหา ทาให้ นักเรียนมีสมรรถนะนี้ระดับสูงมากกว่ า 30 คน 4( การตรวจสอบ การให้ คาแนะนา
และการปรับปรุงบทบาทหน้ าที่ของสมาชิกในกลุ่ม ในระยะแรกนักเรียนมีสมรรถนะนี้ในระดับต่า แต่สามารถพัฒนาขึ้นใน
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ภาพ 3 แสดงตัวอย่างผลงานของกลุ่มนักเรียน
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ระยะต่อมา โดยนักเรียนมีการตรวจสอบผลงานของสมาชิกในวงจรแรกจึงได้ เห็นถึงความสามารถของสมาชิกแต่ละคน
และเกิดการปรับเปลี่ยนหน้ าที่ให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น หากสมาชิกคนใดที่ทาหน้ าที่ได้ เหมาะสมแล้ วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่
อย่างใด ทาให้ นักเรียนมีสมรรถนะนี้ระดับสูงมากกว่า 30 คน ในระยะสุดท้ ายได้
2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากการทาแบบทดสอบสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือ ของนักเรียน
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลระดับสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่ วมมือ ทั้ง 12 สมรรถนะย่ อย หลังการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 3
วงจรปฏิบตั กิ าร
สมรรถนะ
1. การสร้างและเก็บความเข้าใจที่มีร่วมกัน
1.1 การค้ นพบมุมมองและความสามารถของสมาชิกในทีม
1.2 การแบ่งปันข้ อมูล และการเจรจาเกี่ยวกับการทาความเข้ าใจปั ญหา
ร่วมกัน
1.3 การสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับการกระทาการแก้ ปัญหา
1.4 การตรวจสอบ และปรับปรุงความเข้ าใจเกี่ยวกับปั ญหาร่วมกัน
2. การเลือกวิธีดาเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
2.1 การค้ นพบความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นให้
บรรลุเป้ าหมาย
2.2 การระบุ และอธิบายงานที่ต้องทาให้ สาเร็จ
2.3 การวางแผนการแก้ ปัญหา
2.4 การตรวจสอบผลของการดาเนินงาน และการประเมินความสาเร็จใน
การแก้ ปัญหา
3. การสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม
3.1 การเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ในการแก้ ปัญหา
3.2 การอธิบายบทบาทหน้ าที่ของตน และระเบียบของกลุ่ม
3.3 การทาตามกฎระเบียบของกลุ่มที่ตกลงร่วมกัน
3.4 การตรวจสอบ การให้ คาแนะนา และการปรับปรุงบทบาทหน้ าที่ของ
สมาชิกในกลุ่ม

สูง

ระดับสมรรถนะ
กลาง

ตา่

35 (100%)

-

-

35 (100%)

-

-

34 (97%)
35 (100%)

1 (3%)
-

-

35 (100%)

-

-

34 (97%)
35 (100%)

1 (3%)
-

-

35 (100%)

-

-

35 (100%)
35 (100%)
30 (86%)

5 (34%)

-

35 (100%)

-

-
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จากผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และตารางที่ 1 พบว่าระดับสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงทั้ง 12 สมรรถนะย่อย โดยมีตวั อย่างการตอบคาถามของนักเรียน ดังภาพ 4-5

944

ภาพ 4 แสดงการค้ นพบมุมมอง และความสามารถของสมาชิกในกลุ่มของนักเรียน

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ภาพ 5 แสดงตัวอย่างการค้ นพบความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ บรรลุเป้ าหมายของนักเรียน

อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจัยทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการจากการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ท่ีมีการ
จั ด การเรี ย นรู้ ใ นลั ก ษณะของการท างานเป็ นกลุ่ ม ของนั ก เรี ย น และมี ก ารเปิ ดกว้ า งต่ อ การแสดงความคิ ด เห็น ใน
การแก้ ปัญหาจากสถานการณ์ร่วมกันของสมาชิกพบว่านักเรียนมีระดับสมรรถนะอยู่ในระดับที่สงู เฉลี่ยมากกว่า 97% ของ
สมรรถนะย่อยทั้ง 12 สมรรถนะ โดยมีสรรถนะหลัก 3 สมรรถนะ ซึ่งสามารถอภิปรายผลของการวิจัยได้ ดงั นี้
1.1 สมรรถนะการสร้ างและเก็บความเข้ าใจที่มีร่วมกัน ประกอบด้ วยสมรรถนะย่ อยทั้ง 4 สมรรถนะ นั่นคือ
1) การค้ นพบมุมมองและความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม นักเรียนเกิดสมรรถนะนี้ในขั้นที่ 4 ขั้นการหาทางเลือกในการ
แก้ ปัญหา เนื่องจากในขั้นตอนนี้มีการกาหนดให้ นักเรียนระบุเหตุผลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้ าที่น้นั ๆ ของสมาชิกใน
กลุ่ม และนักเรียนได้ ทราบความสามารถของสมาชิกจากการทากิจกรรมในวงจรปฏิบตั ิการที่ 1 ร่วมกัน เพราะนักเรียนถูก
จัดกลุ่มสมาชิกโดยครูทาให้ นักเรียนไม่ทราบถึงความสามารถของสมาชิก สมรรถนะนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นในวงจรที่ 2 นั่นเอง
ซึ่งการจัดกลุ่มสมาชิกแบบคละความสามารถสอดคล้ องกับแนวคิดของ วราภรณ์ ศรีวิโรจน์ (2557) ว่ าการจัดกลุ่มใน
ลักษณะที่ไม่ได้ ให้ นักเรียนจัดกลุ่มเองนั้นจะช่วยให้ นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกัน และให้ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
การทางานได้ เป็ นอย่างดี 2) การแบ่งปันข้ อมูล และการเจรจาเกี่ยวกับการทาความเข้ าใจปัญหา (ทั่วไป) ร่วมกัน นักเรียน
เกิดสมรรถนะนี้ในขั้นที่ 4 ขั้นการหาทางเลือกในการแก้ ปัญหา นักเรียนได้ มีการระบุปัญหาจากสถานการณ์ของตนเอง
จากนั้นนาปัญหาที่ระบุได้ มาปรึกษาร่วมกับสมาชิกโดยสถานการณ์ปัญหาที่กาหนดให้ น้นั เป็ นปัญหาที่ใกล้ ตัวของนักเรียน
ทาให้ นักเรียนสามารถระบุปัญหาได้ จึงกล้ าที่จะนาเสนอปั ญหาของตนให้ กบั เพื่อนสมาชิกดังที่ ปราณีต เชื้อทอง (2556)
กล่าวว่า ปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันหรือเรื่องใกล้ ตัวของนักเรียนจะส่งผลให้ สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ และความ
อยากรู้อยากเห็นของนักเรียนได้ 3) การสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับ การกระทาการแก้ ปัญหา นักเรียนเกิดสมรรถนะ
นี้ในขั้นที่ 4 ขั้นการหาทางเลือกในการแก้ ปัญหา ซึ่งนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนวิธกี ารแก้ ปัญหาร่วมกันโดยมีการโต้ แย้ ง
ด้ วยเหตุผลที่สอดคล้ องกับ เอกภูมิ จันทรขันตี (2559) ที่ว่าการส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ด้วย
การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลกับบุคคลอื่นที่มีความคิดเห็นต่างออกไปจะนาไปสู่การลงข้ อสรุปที่ถูกต้ องและเป็ นที่ยอมรับ
ร่วมกันของนักเรียนทั้งสองฝ่ ายต่อประเด็นการโต้ แย้ งที่เกิดขึ้น 4) การตรวจสอบ และปรับปรุงความเข้ าใจเกี่ยวกับปั ญหา
ร่วมกัน นักเรียนเกิดสมรรถนะนี้ในขั้นที่ 5 ขั้น การเตรียมการแก้ ปัญหา ซึ่งนักเรียนได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั ญ หาต่ อกัน เพื่ อทาการเลื อกระบุ ปั ญ หาเป็ นเพี ย งปั ญ หาเดีย วของกลุ่ มจากสถานการณ์ทาให้ นั กเรี ย นมีการเข้ า ใจ
สถานการณ์ปัญหาเป็ นไปในทิศทางที่ตรงกัน

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยได้ ผลการประเมินจากการรวมผลประเมินสมรรถนะย่อยในแต่ละกลุ่มของสมรรถนะหลักเข้ าด้ วยกันตาม
เกณฑ์ของ PISA 2015 ในสมรรถนะหลักทั้ง 3 สมรรถนะได้ แก่ สมรรถนะการสร้ างและเก็บความเข้ าใจที่มรี ่วมกัน (ร้ อย
ละ 50) คิดเป็ นร้ อยละ 49 สมรรถนะการเลือกวิธดี าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหา (ร้ อยละ 20) คิดเป็ นร้ อยละ 19
และสมรรถนะการสร้ างและรักษาระเบียบของกลุ่ม (ร้ อยละ 20) คิดเป็ นร้ อยละ 29 นอกจากนี้หลังการจัด การเรียนรู้
ครบทุกวงจรปฏิบัติการทาให้ ทราบได้ ว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ท่ผี ้ ูวิจัยได้ ทาการ
ปรับปรุง และพัฒนาขึ้นนั้นสามารถส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือขึ้นได้ ในระดับสูง
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1.2 สมรรถนะการเลือกวิธดี าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหา ประกอบด้ วยสมรรถนะย่อยทั้ง 4 สมรรถนะ
นั่นคือ 1) การค้ นพบความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ บรรลุเป้ าหมาย นักเรียนเกิดสมรรถนะนี้ใน
ขั้นที่ 5 ขั้นการเตรียมการแก้ ปัญหา สอดคล้ องกับแนวคิดของ กนกภรณ์ ทองระย้ า (2557 น. 85) นักเรียนได้ มีการ
เรียนรู้ร่วมกันโดยเน้ นกิจกรรมการทางานกลุ่ม มีการให้ ความช่ วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ ประสบความสาเร็จตาม
เป้ าหมายเดียวกันทาให้ นักเรียนที่เป็ นสมาชิกในกลุ่มเห็นความสาคัญของตนเอง และสมาชิกทุกคนในกลุ่มจากบทบาทที่
เท่าเทียมกัน นักเรียนจึงค้ นพบความสาคัญของการแก้ ปัญหาร่วมกันมากกว่าการแก้ ปัญหาของสมาชิกเพียงคนเดียว 2)
การระบุ และอธิบายงานที่ต้องทาให้ สาเร็จ นักเรียนเกิดสมรรถนะนี้ในขั้นที่ 4 ขั้นการหาทางเลือกในการแก้ ปั ญ หา
เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ได้ มีการกาหนดให้ นักเรียนได้ อธิบายหน้ าที่ของตนที่ต้องทาให้ สาเร็จ นักเรียนจึงสามารถระบุ
หน้ าที่ของตนเองได้ อย่างเหมาะสมในระยะเวลาจากัดได้ 3) การวางแผนการแก้ ปัญหา นักเรียนเกิดสมรรถนะนี้ในขั้นที่ 5
ขั้นการเตรียมการแก้ ปัญหา นักเรียนมีการพัฒนาการวางแผนการแก้ ปัญหาได้ เป็ นอย่ างดี โดยเรียนรู้จากสิ่งที่ได้ พบ
ร่วมกันในการทากิจกรรม ดังที่ จรูญพงษ์ ชลสินธุ์ (2559) กล่าวไว้ ว่า เมื่อนักเรียนได้ ทางาน และแก้ ไขปัญหาร่วมกันของ
สมาชิกส่งผลให้ นักเรียนได้ เรียนรู้จากข้ อค้ นพบ หรือข้ อผิดพลาดเพื่อให้ ได้ วิธี การแก้ ปัญหาที่เหมาะสม กลุ่มของนักเรียน
จึงได้ วิธีการแก้ ปัญหาที่สอดคล้ องต่อการแก้ ปัญหาจากสถานการณ์ 4) การตรวจสอบผลของการดาเนินงาน และการ
ประเมินความสาเร็จในการแก้ ปัญหา นักเรียนเกิดสมรรถนะนี้ในขั้นที่ 6 ขั้นการปฏิบตั กิ ารแก้ ปัญหา นาเสนอ โต้ แย้ ง และ
ปรับปรุงแก้ ไข โดยนักเรียนมีการสอบถามสมาชิกถึงความสาเร็จในการปฏิบัติหน้ าที่ของแต่ละคนเมื่อระยะเวลาในการ
แก้ ปัญหามีอยู่อย่างจากัดแต่กลุ่มมีภาระงานที่หลากหลาย และมีการประเมินผลของวิธแี ก้ ปัญหาร่วมกันในขั้นที่ 5 ขั้นการ
วางแผน และปฏิบัติการแก้ ปัญหา โดยนักเรียนสามารถระบุข้อผิดพลาดที่พบจากวิธีท่เี ลือกใช้ ในการแก้ ปัญหาได้ อย่าง
ชัดเจนเมื่อมีการได้ ลงมือปฏิบตั กิ ารทดลองด้ วยวิธที ่กี ลุ่มเลือกเพราะนักเรียนได้ เห็นภาพที่แท้ จริงในการแก้ ปัญหา และพบ
ปัญหาที่ต้องหาหนทางแก้ ไขร่วมกันจริง
1.3 สมรรถนะการสร้ างและรักษาระเบียบของกลุ่ม ประกอบด้ วยสมรรถนะย่ อยทั้ง 4 สมรรถนะ นั่นคือ 1)
การเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ในการแก้ ปัญหา นักเรียนเกิดสมรรถนะนี้ในขั้นที่ 4 ขั้นการหาทางเลือกในการแก้ ปัญหา พบว่า
นักเรียนสามารถปฏิบัติหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมายจากกลุ่มได้ เป็ นอย่างดี และเข้ าใจในความแตกต่างของหน้ าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ ม เนื่ อ งจากได้ มีก ารแบ่ ง หน้ า ที่อ ย่ า งเหมาะสมกับ สมาชิ ก ทุ ก คนในกลุ่ ม ท าให้ ง านส าเร็จ และมีป ระสิท ธิภ าพ
2) การอธิบายบทบาทหน้ าที่ของตน และระเบียบของกลุ่ม นักเรียนเกิดสมรรถนะนี้ในขั้นที่ 4 ขั้นการหาทางเลือกในการ
แก้ ปัญหา นักเรียนได้ นาเสนอหน้ าที่ของตนที่เหมาะสมกับที่กลุ่มมอบหมายให้ ซ่ึงนักเรียนสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่กลุ่ม
กาหนดได้ เป็ นอย่างดี และมีความเหมาะสม 3) การทาตามกฎระเบียบของกลุ่มที่ตกลงร่วมกัน นักเรียนเกิดสมรรถนะนี้
ในขั้นที่ 4 ขั้นการหาทางเลือกในการแก้ ปัญหา นักเรียนมีการทาหน้ าที่ท่ไี ด้ รับจากการแบ่งอย่างเท่าเทียมกันของสมาชิก
เป็ นไปได้ ด้วยดี เนื่องจากนักเรียนได้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมุมมองในการปฏิบัติหน้ าที่ของสมาชิก โดย
นักเรียนได้ มกี ารเลือกหน้ าที่ท่เี หมาะสมกับสมาชิกทาให้ การแก้ ปัญหาของกลุ่มเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย และมีระบบ 4)
การตรวจสอบ การให้ คาแนะนา และการปรับปรุงบทบาทหน้ าที่ของสมาชิกในกลุ่ม นักเรียนเกิดสมรรถนะนี้ในขั้นที่ 6 ขั้น
การปฏิบัติการแก้ ปัญหา นาเสนอ โต้ แย้ ง และปรับปรุง แก้ ไข ซึ่งนักเรียนได้ มีการนาเสนอ และเกิดการโต้ แย้ งในวิธีการ
แก้ ปัญหาที่เหมาะสมด้ วยเหตุผลเพิ่มเติมจากเพื่อนกลุ่มอื่นในชั้นเรียนทาให้ เกิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการ
ปรับปรุงแก้ ไขวิธีการแก้ ปัญหาของกลุ่มให้ ดีย่ิงขึ้นจากคาแนะนาที่ได้ รับทาให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ วิธีการแก้ ปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทุกกลุ่มได้ ลงมือปฏิบัติการทดลองทาให้ นักเรียนมีข้อโต้ แย้ งต่อกันในวิธแี ก้ ปัญหาที่
เหมาะสม และนาไปใช้ จริงในชีวิตประจาวันได้ ดขี ้ นึ
จากผลการประเมิ น ระดั บ สมรรถนะการแก้ ปั ญ หาแบบร่ ว มมื อ ของนั ก เรี ย นจะพบว่ า นั ก เรี ย นมี ผ ล
การประเมินจัดอยู่ในระดับสูงโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เนื่องด้ วยงานวิจัยนี้เป็ นการ
วิจัยในเชิงคุณภาพที่มีการจัดการเรียนรู้เป็ นวงจรปฏิบัตกิ าร 3 วงจรต่อเนื่องกันซึ่งผู้วิจัยได้ ทาการสังเกตระดับพฤติกรรม
ของนักเรียนจากการทากิจกรรมทุกขั้นตอนของแต่ละวงจรปฏิบัตกิ ารด้ วยแบบสังเกตสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือ
ที่มีเ กณฑ์ป ระเมิน ระดับ สมรรถนะตามกรอบของ PISA 2015 โดยได้ มีการน าข้ อมู ล การเกิด สมรรถนะย่ อยทั้ง 12

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

สมรรถนะของนักเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ท่จี ัดขึ้นในแต่ละวงจรปฏิบตั กิ ารมาวิเคราะห์เนื้อหาแล้ วทาการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดปลีกย่ อยของกิจกรรมในแต่ละวงจรปฏิบัติการให้ สามารถพัฒนาสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่ วมมือของ
นักเรียนให้ ดีข้ นึ อย่ างต่อเนื่องจากแต่ละวงจรปฏิบัติการจนกระทั่งได้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่สี ่งเสริมต่อการพัฒนา
สมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ให้ เกิดขึ้นในระดับสูงถึงร้ อยละ 97 ได้
สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ของนักเรียนห้ องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ให้ เกิดสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือเรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ สามารถสรุปได้ ว่า นักเรียนที่ได้ รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์น้นั มีพัฒนาการของระดับสมรรถนะที่ดีข้ นึ เป็ นลาดับ และหลังการ
จัดการเรียนรู้ครบทุกวงจรปฏิบตั กิ ารนักเรียนส่วนใหญ่มรี ะดับสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือในทุกสมรรถนะย่อยจัด
อยู่ในระดับสูง

เอกสารอ้างอิง
OECD. (2013). PISA 2015 draft collaborative problem solving framework. Paris: OECD.
OECD. (2016). PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education. Paris: OECD Publishing.
Garnett, Patrick J., & Hackling, M.W. (1995, January). Students’ alternative conceptions in chemistry: A review
of research and implications for teaching and learning. Studies in Science Education, 25(1), 69-96.
Griffin & Care. ( 2014) . AN APPROACH TO ASSESSMENT OF COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING.
Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 9(3), 367-388.
Treffinger et al. ( 2005) . Creative Problem Solving: The History, Development, and Implications for Gifted
Education and Talent Development. Gifted child quarterly, 4(49), 342-353.
Y. Rosen and P. W. Foltz. ( 2014) . Assessing collaborative problem solving through automated technologies.
Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 9(3), 389-410.
Partnership for 21st Century Skills. (2011, October 1). Framework for 21st Century learning., Retrieved from
http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_
Logo_2015.pdf
Treffinger et al. (2010, October 1). Creative Problem Solving (CPS Version 6.1™) A Contemporary Framework
for Managing Change. Retrieved from www.cpsb.com/resources/downloads/public/
CPSVersion61B.pdf
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. (2551). หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551. กรุ ง เทพฯ:
กระทรวงศึกษาธิการ.
ชาตรี ฝ่ ายคาตา. )2559(. การวิจยั ปฏิบัติการในชัน้ เรียนวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ พว).(.

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาและกรรมการที่ป รึ ก ษาในการท าวิ จั ย ตลอดจนผู้ เ ชี่ ย วชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่เี กี่ยวข้ องทุกท่านเป็ นอย่างสูงต่อความกรุณาและมอบคาแนะนาที่ดีตลอดระยะเวลาในการทาวิจัยฉบับนี้ให้
เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณคณะครูและผู้เข้ าร่วมวิจัยทุกท่านที่ให้ ความอนุเคราะห์ต่อการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจน
สาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี และขอขอบพระคุณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ให้ ความ
อนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ภายใต้ โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่มี ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) เป็ นอย่างสูง

947

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วรพจน์ วงศ์กจิ รุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ . )2556(. ทักษะแห่ งอนาคตใหม่ : การศึ กษาเพือ่ ศตวรรษที ่ 21. กรุงเทพฯ:
โอเพ่นเวิลด์ส.
วิจารณ์ พาณิช. )2556(. วิถีสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ศิษย์ ในศตวรรษที ่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิ์วงศ์.
สานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ . )2558(. ทิ ศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที ่ 12 พ(.ศ.2560-2564). กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ.
สานักเลขาธิการสภาการศึกษา. )2552(. ข้อเสนอการปฏิ รูปการศึ กษาในทศวรรษทีส่ อง. กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวาน
กราฟฟิ คจากัด.
สิรินภา กิจเกื้อกูล. )2557(. การจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ทิศทางสาหรับครูศตวรรษที ่ 21. เพชรบูรณ์: จุลดิส
การพิมพ์.
เอกภูมิ จันทรขันตี.) มกราคม - มิถุนายน 2559(. การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการโต้ แย้ งในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 11(1).
กนกภรณ์ ทองระย้ า.) 2557(. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้รูปแบบการเรียนรูแ้ บบกลุ่มร่วมมือ STAD เพือ่
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที ่ 6. )วิทยานิพนธ์ ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม, สาขาวิชาการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร.
จรูญพงษ์ ชลสินธุ.์ )2559(. การวิจยั ปฏิบตั ิการเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ามแนวสะเต็มศึกษาทีเ่ น้นกระบวนการออก
แบบเชิ ง วิศวกรรมที ส่ ่ งเสริ มสมรรถนะการแก้ปัญ หาแบบร่ วมมื อเรื ่อง ปริ มาณสารสัมพันธ์ . )วิ ทยานิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต(, มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะศึกษาศาสตร์, สาขาวิชาเคมี.
ปราณีต เชื้อทอง. )2556(. การจัดการเรี ยนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพื ่อส่งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหาเรือ่ ง
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึ กษาปี ที ่ 5. )วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต(,
มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะศึกษาศาสตร์, สาขาวิชาเคมี.
วราภรณ์ ศรีวิโรจน์.) 2557(. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เรือ่ ง ปริมาณสารสัมพันธ์แบบเน้นการบูรณาการการ
ฝึ กอบรมกระบวนการสืบเสาะหาความรู แ้ ละการเรี ยนรูแ้ บบร่ วมมื อ เพื ่อส่งเสริ มการคิ ดอย่ างมี วิจารณญาณ
สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึ กษา ตอนปลาย ห้องเรียนพิ เศษวิทยาศาสตร์ . )วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต(, มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะศึกษาศาสตร์, สาขาวิชาเคมี.
สิทธิชัย ชมพูพาทย์) .2554). การพัฒนาพฤติ กรรมการเรียนการสอนเพื ่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของครู และ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนส่งเสริ มนักเรี ยนที ม่ ี ความสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจยั ปฏิ บัติการเชิง
วิพากษ์) .วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะวิทยาศาสตร์,
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์.

948

