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Abstract
Creative collaborative problem solving competency is very important because of that it can helps our youth
understand and accept the differences in others, rational assessments of a situation with the correct information and
find creative and diverse ways to determine the best approach. Creativity-based learning approach allows students
to develop their creativity, collaborative group work to learn or solve a problem and applying knowledge in real
life. The purpose of this research was to investigate grade 1 0 th students’ creative collaborative problem solving
competency through using creativity-based learning approach. The participants of the study were 4 9 grade 1 0 th
students registered in 2nd semester of 2016 academic year. In this study, classroom action research was employed
as a research methodology. In the research process, the cycle of PAOR was run in three loops according to
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บทคัดย่อ
สมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากสมรรถนะนี้จะทาให้ เยาวชน
เข้ าใจความแตกต่ างของแต่ ละบุคคล สามารถประเมินสถานการณ์รอบตัวด้ วยหลักเหตุผล รวมทั้งหาทางเลือกและ
ตัดสินใจในการแก้ ปัญหาร่วมกับบุคคลได้ อย่างสร้ างสรรค์และเหมาะสม การจัดการเรียนรู้แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน เป็ น
หนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ที าให้ นักเรียนเกิดการพัฒนาการคิดสร้ างสรรค์ การทางานเป็ นกลุ่ม และนาไปสู่การคิด
แก้ ปัญหา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่ วมมืออย่ างสร้ างสรรค์ เมื่อการ
จัดการเรียนรู้แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน เรื่อง ปฏิกริ ิยาเคมีของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มเป้ าหมายในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 นักเรียนจานวน 49 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้
รูปแบบการวิจัยปฏิบตั กิ ารใช้ ช้นั เรียนตามวงจร PAOR ทั้งหมด 3 วงจร โดยวิธดี าเนินการวิจัยทาได้ โดยการจัดการเรียนรู้
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี จานวน 3 แผน และทาการเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบทดสอบสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่าง
สร้ างสรรค์ และใบกิจกรรม จากผลการวิจัยพบว่ านักเรียนมีระดับสมรรถนะสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่ วมมืออย่าง
สร้ างสรรค์สงู ขึ้นจากวงจรปฏิบตั กิ ารที่ 1 วงจรปฏิบตั กิ ารที่ 2 และวงจรปฏิบตั กิ ารที่ 3 ตามลาดับ
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน สมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์
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classroom action research. The research was conducted by using the three developed lesson plans using creativitybased learning approach in learning the topic of chemical reaction and the data were collected by using the developed
creative collaborative problem solving test and the developed work sheets. The result showed that the students’
creative collaborative problem solving competency was increased and developed significantly from cycle I, cycle II
and cycle III respectively.
Keywords: Creativity-Based Learning, Creative Collaborative Problem
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บทนา
การประเมินด้ านการแก้ ปัญหาแบบร่ วมมือ เป็ นสมรรถนะที่สาคัญและจาเป็ นทั้งทางการศึกษาและการทางาน
นั่นคือ ความสามารถของบุคคลในการเข้ าร่วมกระบวนการกลุ่มเพื่อร่วมกันแก้ ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแบ่งปัน
ความรู้ความเข้ าใจที่มี และรวบรวมความรู้ท่จี าเป็ นและความพยายามเข้ าด้ วยกันเพื่อแก้ ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ
(OECD, 2013 p.3)
นอกจากความร่วมมือจากการทางานเป็ นกลุ่มจะช่วยให้ การแก้ ปัญหาเกิดประสิทธิภาพตามที่ได้ มีการประเมิน
สมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือ ใน PISA 2015 แล้ วนั้น ก็ยังมีอกี ทักษะหนึ่ง นั่นก็คอื การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ความคิดสร้ างสรรค์อนั เกิดจากปัญญาของมนุษย์น้นั เป็ นแรงผลักดันที่สาคัญอย่างยิ่ง ที่ช่วยให้ มนุษย์สามารถแก้ ไขปัญหา
ต่ า งๆได้ ต ลอดมา (ชาญณรงค์ พรรุ่ง โรจน์ , 2546, น. 2) อีกทั้ง สิทธิชั ย ชมพู พ าทย์ (2554, น. 6) กล่ า วว่ า การ
แก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ คือ การคิดลึกและหลากหลายที่สุด ปราศจากการตัดสินความคิดต่างๆ ว่ าดีหรือไม่ แล้ วจึง
พิจารณาความคิดเหล่านั้นเพื่อเลือกและประเมินวิธกี ารแก้ ปัญหาจนได้ วิธที ่ดี ีท่สี ดุ ในการแก้ ปัญหา โดยเชื่อมั่นว่าสามารถ
แก้ ปัญหาและกากับตนเองขณะทาการแก้ ปัญหาได้
จากกรณีข้างต้ นจะเห็นได้ ว่าทั้งการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือและการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ต่างก็เป็ นสมรรถนะ
ที่มีความสาคัญอย่ างยิ่งในการแก้ ปัญหาที่เผชิญอยู่ คือสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่ วมมือเน้ นการแก้ ปัญหาโดยผ่ าน
กระบวนการกลุ่ม ส่วนสมรรถนะการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เน้ นการแก้ ปัญหาด้ วยความคิดสร้ างสรรค์ของผู้แก้ ไข เมื่อ
วิเคราะห์ถึงความสอดคล้ องของสมรรถนะทั้งสอง พบว่าสมรรถนะทั้งสองมีความสอดคล้ องกันคือมุ่งสู่การแก้ ปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์สมรรถนะนี้ว่าสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ เพื่อจะทา
ให้ นักเรียนเกิดกระบวนการปฏิบัติอย่ า งเป็ นขั้นตอน มีการประยุ กต์ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์เพื่ อหาวิธีแก้ ปัญหาอย่ าง
หลากหลาย ร่วมกับการใช้ หลักการและเหตุผลของข้ อมูลที่มอี ยู่มาใช้ ในการแก้ ปัญหา เพื่อค้ นหาทางเลือกที่มปี ระสิทธิภาพ
ที่สดุ ในการแก้ ปัญหานั้นๆ ร่วมกัน การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสรรค์ให้ แก่นักเรียน
จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อเตรียมนักเรียนเหล่านี้ให้ พร้ อมในการดาเนินชีวิตนอกห้ องเรียน เป็ นบุคคลที่มีท้งั คุณภาพ
และศักยภาพ เป็ นกาลังหลักในการพัฒนาประเทศ
บุคคลที่มคี วามสามารถในการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์น่นั ย่อมมีโอกาสที่จะไปสู่เป้ าหมายได้ ดีกว่า
ผู้ท่ไี ม่สามารถแก้ ปัญหาได้ ซึ่งสมรรถนะนี้สามารถฝึ กฝนได้ และการฝึ กฝนสมรรถนะด้ านนี้เป็ นหน้ าที่ของครู แต่ปัจจุบนั
กลับพบว่ าระบบการศึกษาของไทยขาดการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่ างสร้ างสรรค์ ก็
เนื่องมาจากระบบการศึกษาของประเทศไทยยังเป็ นระบบที่ฟังจากครูอย่ างเดียว ไม่กล้ าคิด ไม่กล้ าแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์ไม่เป็ น ใฝ่ หาความรู้ด้วยตนเองน้ อย นักเรียนไม่สามารถแก้ ปัญหาด้ วยตนเองได้ (อาภรณ์ รัตน์มณี, 2553, น.
2) ซึ่งสอดคล้ องกับรายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2557/2558 โดย สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559, น.
109-110) พบว่า ครูใช้ วิธสี อนแบบเน้ นการจัดการเรียนการสอนเชิงบรรยายมากเกินไป ครูไม่ได้ สนใจและไม่มีเวลาที่
จะแบ่งให้ มกี ารคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ ปัญหา จนผู้เรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรียนค่อนข้ างน้ อย จึงเป็ นผลให้ เมื่อผู้เรียนเผชิญปั ญหา ไม่สามารถหาทาง
แก้ ไขด้ วยตนเองได้

ปั ญหาดังกล่ าวสอดคล้ องกับผลจากการสารวจสภาพปั ญหาในห้ องเรียนเกี่ยวกับสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบ
ร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ด้วยการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ และแบบทดสอบวัดสมรรถนะการ
แก้ ปัญหาแบบร่วมมือตามกรอบของ PISA 2015 กับกลุ่มเป้ าหมาย จากการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มนักเรียนมี
การอธิบาย สื่อสาร ประสานงาน ค่อนข้ างน้ อย ไม่มีการแบ่งบทบาทหน้ าที่อย่างชัดเจน เนื่องจากการทางานจะเป็ นหน้ าที่
หลักของสมาชิกเพียงไม่ก่คี นเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีการนาเสนอเพื่อคิดหาวิธที ่หี ลากหลาย ผลงานจึงมักออกมาในรูปแบบ
เดียวกัน เมื่อผู้วิจัยได้ ทาการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการกับกลุ่มตัวอย่ างพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะความ
ร่วมมือในการทางานกลุ่มเนื่องจากในการทางานกลุ่มของนักเรียนส่วนใหญ่ ขาดการสื่อสาร ขาดการอธิบายถึงงานที่ต้อง
ร่วมกันทา ขาดการวางแผนในการดาเนินการที่เหมาะสม และขาดการแบ่งหน้ าที่ และเมื่อผู้วิจัยได้ ทดลองใช้ แบบทดสอบ
วัดสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนกลุ่มเดียวกัน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มคี วามสามารถในการแก้ ปัญหา
ที่สอดคล้ องกับผลการประเมินระดับประเทศ ดังนั้นจะพบว่ านักเรียนแสดงสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่ วมมืออย่ าง
สร้ างสรรค์ได้ ไม่ดเี ท่าที่ควร จากปัญหาต่างๆ ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ในห้ องเรียนเพื่อให้ สามารถช่วยพัฒนาสมรรถนะนี้ของนักเรียน
เมื่อผู้วิจัยจึงได้ ทาการวิเคราะห์เนื้อหาในบทเรียนวิชาเคมีพ้ ืนฐานที่จะสามารถนามาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ท่ี
ส่งเสริมสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ของนักเรียน ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า เนื้อหาเรื่อง ปฏิกริ ิยา
เคมี มีความเกี่ยวข้ องกับชีวิตจริงของนักเรียนเป็ นอย่างมาก เนื่องจากรอบๆ ตัวเราและในร่างกายเรามีปฏิกริ ิยาเคมีเกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา ปฏิกิริยาเคมีแต่ละชนิดมีปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปั จจัยหลัก 5
ประการ ได้ แก่ ความเข้ มข้ น พื้นที่ผวิ อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกริ ิยา และธรรมชาติของสาร การที่มนุษย์สามารถปรับเปลี่ยน
และควบคุมปั จจัยต่างๆ ดังกล่ าวได้ ทาให้ มนุ ษย์สามารถใช้ ประโยชน์จากปฏิกิริยาได้ อย่ างกว้ างขวาง ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนนี้จึงเหมาะสมที่จะจัดกิจกรรม โดยเน้ นให้ ผ้ เู รียนได้ ฝึกฝนการแก้ ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับ
ปฏิกริ ิยาเคมีในชีวิตประจาวันผ่านการทางานร่วมกันมากกว่าการสอนแบบบรรยาย
การจัดการเรียนรู้แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐานเป็ นหนึ่งในแนวทางการสอน เป็ นการนาปั ญหามาเป็ นตัวกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้ ผ้ เู รียนค้ นหาสาเหตุ และกลไกของการเกิดปัญหานั้น ค้ นคว้ าความรู้พ้ ืนฐานที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหา
ด้ วยตนเอง เพื่อจะนาไปสู่การระบุประเด็นปัญหาและแก้ ปัญหาด้ วยวิธที ่หี ลากหลายโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม จากการใช้
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็ นบริบทของการเรียนรู้ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2558, น. 23-37) กล่ าวว่ าการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐานจะช่ วยให้ นักเรียนพัฒนาทักษะในการคิดแก้ ปัญหา ทักษะด้ านการทางานเป็ นทีม และ
ทักษะด้ านการคิดสร้ างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่บ่งบอกว่ารูปแบบการสอนแบบสร้ างสรรค์เป็ นฐานสามารถพัฒนา
ด้ านการคิด คือ การคิดสร้ างสรรค์ การคิดมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ ปัญหาได้ (มงคล เรียงณรงค์ และ ลัดดา ศิลา
น้ อย, 2558, น. 141-148) ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ รปู แบบการสอนแบบสร้ างสรรค์เป็ นฐานจึงอาจเป็ น
วิธที ่สี ามารถพัฒนาสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ได้
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเกิดแนวคิดที่จะทาวิจัยเพื่ อศึกษาและพั ฒนาสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่ วมมืออย่ า ง
สร้ างสรรค์ ด้ วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน ในรายวิชาเคมีพ้ ืนฐาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพื่ อให้ นักเรียนสามารถประยุ กต์ใช้ ความรู้ในการคิดแก้ ปัญหาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีและ
สามารถเชื่อมโยงบทเรียนเข้ าสู่ชีวิตจริงได้ เพื่ อเป็ นการเตรียมความพร้ อมของนักเรียนให้ สามารถหาแนวทางในการ
แก้ ปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือศตวรรษที่ 21 นั่นเอง
จุดประสงค์ของการวิจยั
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ เมื่อการจัดการเรียนรู้แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน
เรื่อง ปฏิกริ ิยาเคมีของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
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วิธีดาเนินการวิจยั

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนจานวน 1 ห้ องเรียน ที่กาลังศึกษาอยู่ช้นั มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 49 คน แยกเป็ นนักเรียนชาย จานวน
45 คน และนักเรียนหญิงจานวน 4 คน เป็ นนักเรียนที่กาลังศึกษาในรายวิชาเคมีพ้ ืนฐาน ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2559 ซึ่งเป็ นนักเรียนที่เลือกเรียนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รูปแบบการวิจยั
สาหรับการวิจัยปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ของนักเรียน ผู้วิจัยได้
ใช้ รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research) ตามแนวคิดของ Kemmis (1998) (อ้ างอิงใน
สุวิมล ว่ องวาณิช , 2557, น. 22-24) ประกอบด้ วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติ (Act) ขั้นสังเกต
(Observe) และขั้นสะท้ อนผล (Reflect)
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สิ่งที่ศึกษา
1. การจัดการเรียนรู้แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน
2. สมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสร้ า งสรรค์ เ ป็ นฐานเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะการแก้ ปั ญ หาแบบร่ ว มมื อ อย่ า ง
สร้ างสรรค์ของนักเรียน เรื่อง ปฏิกริ ิยาเคมี จานวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิกริ ิยา
เคมีในชีวิตประจาวัน อัตราการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี และปัจจัยที่มผี ลต่ออัตราการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี แผนละ 5 ชั่วโมง รวม 15
ชั่วโมง
ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ได้ ดาเนินการจัดการเรียนแบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน ซึ่งประกอบด้ วย 5 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งปั ญหารายบุคคล ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอ
ผลงาน ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและประเมินผล
2. แบบทดสอบสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์
สมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ เป็ นสมรรถนะที่บุคคลจาเป็ นที่จะต้ องอาศัยความร่วมมือใน
การคิดแก้ ปัญหากับบุคคลอื่น มีการประยุกต์ใช้ ความคิด เพื่อให้ ได้ วิธกี ารแก้ ปัญหาที่หลากหลาย และนาไปสู่การเฟ้ นหา
วิธีการแก้ ปัญหาที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยผู้วิจัยประเมินระดับสมรรถนะจากการเขียน
ตอบอย่างอิสระของนักเรียนในแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากผู้เชียวชาญเรียบร้ อยแล้ ว ซึ่งมีค่า IOC เท่ากับ 1
ลักษณะข้ อสอบนั้นเป็ นข้ อสอบที่ประกอบไปด้ วย 2 สถานการณ์ คือ สนิมเหล็ก และฝนกรด และข้ อคาถามที่สร้ างขึ้นจะใช้
กรอบของการสร้ างแบบทดสอบวัดสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือของ PISA 2015 ผนวกร่วมกับการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ ซึ่งสมรรถนะย่อยทุกสมรรถนะจะมีข้อสอบวัด รวมทั้งสิ้น 10 ข้ อ แบ่งเป็ น การสร้ างและเก็บรักษาความเข้ าใจ
ที่มีร่วมกัน 4 ข้ อ การเลือกวิธีดาเนินการที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ 2 ข้ อ และการสร้ างและรักษา
ระเบียบของกลุ่ม 4 ข้ อ
3. ใบกิจกรรม
ผู้วิจัยสร้ างใบกิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้ นักเรียนเขียนตอบเกี่ยวกับการทางานกลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยนามาใช้ เป็ นเครื่องมือใน
การเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่ วมมืออย่างสร้ างสรรค์ โดยในใบกิจกรรมประกอบไปด้ วยประเด็น
ต่างๆ เช่น การแบ่งหน้ าที่รับผิดชอบ การระบุประเด็นปัญหา วิธแี ก้ ปัญหา และแนวคิดหรือข้ อความรู้ท่ตี ้ องศึกษาที่จาเป็ น
ต่อการแก้ ปัญหา เป็ นต้ น
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การเก็บรวมรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล มีข้นั ตอนดังนี้ 1) ก่อนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยดาเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสร้ า งสรรค์ เ ป็ นฐาน และผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การทดสอบสมรรถนะของนั ก เรี ย นก่ อ นเรี ย นโดยใช้
แบบทดสอบสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ 2) ผู้วิจัยเป็ นผู้ดาเนินการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิกริ ิยา
เคมี ด้ วยตนเอง ซึ่งดาเนินการสอนกลุ่มเป้ าหมายตามแผนการจัดการเรียนรู้ ระยะเวลาทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง 3) ในระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้ อมูลโดยใช้ ใบกิจกรรมของนักเรียน 4) หลังจากการจัดการเรียนรู้ครบ
แต่ ละวงจร PAOR ผู้วิจัยนาผลจากการจัดการเรียนรู้มาทาการสะท้ อนผล 5) ผู้วิจัยนาผลที่ได้ ไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ แล้ วนาไปใช้ ในวงจรถัดไป 6) ผู้วิจัยทาการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนอีกครั้งโดยใช้ แบบทดสอบ
สมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ นาข้ อมูลจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. นาข้ อมูลจากใบกิจกรรมและแบบทดสอบสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่ วมมืออย่ างสร้ างสรรค์ มาทาการ
วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา (Content analysis) (สิรินภา กิจเกื้อกูล , 2557) ซึ่งการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาคือนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ สรุป และรายงาน ให้ ทราบถึงระดับการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนจากการทา
กิจกรรมในชั้นเรียน
2. ผลการทดสอบสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่ วมมืออย่ างสร้ างสรรค์จะอยู่ในรูปของระดับสมรรถนะ ซึ่งจะ
นาไปใช้ จัดกลุ่มระดับสมรรถนะ และถูกนาไปวิเคราะห์ถงึ ระดับการมีสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์
ของนักเรียน ซึ่งแบ่งเป็ น ระดับต่ํา ระดับกลาง และระดับสูง โดยการวิเคราะห์และสรุปผลจะแสดงข้ อมูลในรูปของร้ อยละ
3. ทาการตรวจสอบข้ อมูลเชิงคุณภาพด้ วยวิธีสามเส้ า (Triangulation) ซึ่งทาการตรวจสอบโดยนาข้ อมูลการ
สะท้ อนผลที่ได้ จากเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบทดสอบสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่ วมมืออย่ าง
สร้ างสรรค์ แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ และใบกิจกรรม มาวิเคราะห์และพิจารณาถึง
ผลการดาเนินงานว่าข้ อมูลที่ได้ ให้ ผลที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะแสดงให้ เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้ อมูล
ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากใบกิจกรรมนักเรียน
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนด้ วยจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่แี บบสร้ างสรรค์เป็ นฐานมีการ
พัฒนาสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ดขี ้ นึ อย่างเป็ นลาดับ ดังตารางที่ 1
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กลาง ต่า
สูง
42% 14% 57% 29% 86%

3
กลาง
14%

ต่า
0%

29%
0%

57%
29%

14%
71%

57%
57%

0%
0%

สมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์

การสร้ างและเก็บรักษาความเข้ าใจที่มรี ่วมกัน
การเลือกวิธดี าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์
การสร้ างและรักษาระเบียบของกลุ่ม

43%
0%

43%
43%

14%
57%

43%
43%

จากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากใบกิจกรรมของนักเรียนที่นักเรียนได้ เขียนบันทึกในระหว่างการทากิจกรรม
ได้ ผลดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงระดับสมรรถนะของนักเรียน
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สมรรถนะที่ 1 การสร้ างและเก็บรักษาความเข้ าใจที่มีร่วมกัน ในตอนแรกของการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียน
บางส่วนมีความสับสนไม่สามารถแยกแยะปั ญหาที่จะต้ องแก้ ได้ อีกทั้งยังใช้ ข้อมูลที่ค่อนข้ างไม่สอดคล้ องกับปั ญหาจะ
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีระดับสมรรถนะอยู่ระดับต่า ถึง 42% แต่ในตอนท้ ายพบว่านักเรียนสามารถเรียนรู้และทาความ
เข้ าใจองค์ความรู้ หรือมุมมองที่เป็ นข้ อมูลที่มีความสาคัญ สอดคล้ องกับปั ญหา รวมทั้งสามารถทราบถึงปั ญหาและ
อุปสรรคที่สมั พันธ์กบั งานที่ตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่มต้ องดาเนินการแก้ ไข ทาให้ ระดับสมรรถนะของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่
ที่ระดับ สูง ที่ 86% ตัวอย่างการระบุปัญหาจากสถานการณ์แสดงดังภาพ 1

(ก)

(ข)

ภาพ 1 แสดงการระบุปัญหา (ก) ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 (ข) ในวงจรปฏิบัติการที่ 3

สมรรถนะที่ 2 การเลือกวิธดี าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มกี าร
ออกแบบวิธแี ก้ ปัญหาที่ค่อนข้ างสอดคล้ องกับปั ญหา และ เลือกวิธดี าเนินการที่ค่อนข้ างเหมาะสม แต่กย็ ังคงมีนักเรียนที่
ออกแบบและเลือกวิธีแก้ ปัญหาที่ไม่สอดคล้ องกับสถานการณ์ท่คี รูกาหนดหรือมีสมรรถนะอยู่มีระดับต่า 14% แต่วงจร
สุดท้ ายพบว่าไม่มนี ักเรียนที่แสดงสมรรถนะในระดับต่า ดังภาพ 2

(ก)
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ภาพ 2
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(ข)

แสดงการเลือกวิธแี ก้ ปัญหา (ก) ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 (ข) ในวงจรปฏิบัติการที่ 3

สมรรถนะที่ 3 การสร้ างและรักษาระเบียบของกลุ่ม นักเรียนมีการพัฒนา จะเห็นได้ จากวงจรแรกนักเรียนส่ วน
ใหญ่แสดงสมรรถนะในระดับต่า ที่ 71% เมื่อผ่านวงจรที่ 2 และ 3 จานวนนักเรียนที่แสดงสมรรถนะระดับต่ามีจานวน
น้ อยลงตามลาดับ เนื่องจากนักเรียนสามารถระบุหน้ าที่ในการปฏิบัติงานได้ สอดคล้ องกับความสามารถของสมาชิ ก
โดยเฉพาะวงจรสุดท้ ายพบว่าไม่มีนักเรียนที่แสดงสมรรถนะในระดับต่าเลย ตัวอย่างการแบ่งหน้ าที่รับผิดชอบพร้ อมกับ
การให้ เหตุผล
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(ก)
ภาพ 2

(ข)

แสดงการแบ่งหน้ าที่ (ก) ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 (ข) ในวงจรปฏิบัติการที่ 3

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
จากการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะก่อนเรียนและหลังเรียนด้ วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐานของ
นักเรียนพบว่านักเรียนมีระดับสมรรถนะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงระดับสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน
สมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์

การสร้ างและเก็บรักษาความเข้ าใจที่มรี ่วมกัน
การเลือกวิธดี าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
การสร้ างและรักษาระเบียบของกลุ่ม

ระดับสมรรถนะ
ก่อนเรียน
สูง
กลาง
ต่า
22% 35% 43%
14% 11% 75%
23% 27% 50%

หลังเรียน
สูง
กลาง
47% 40%
59% 32%
54% 24%

ต่า
13%
9%
22%

อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสร้ างสรรค์เป้ นฐานสามารถพัฒนาสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมือ
อย่างสร้ างสรรค์ของนักเรียนได้ โดยนักเรียนแสดงให้ เห็นถึงการมีพัฒนาการตลอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ท้งั 3 วงจร
ปฏิบตั กิ าร อภิปรายผลการวิจัยได้ ดงั นี้
การจัดการเรียนรู้แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐานเป็ นการจัดการเรียนรู้ท่เี น้ นการให้ นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิด
สร้ างสรรค์ การทางานเป็ นกลุ่ม และนาไปสู่การคิดแก้ ปัญหา นักเรียนสามารถทางานและสื่อสารกับผู้อ่ ืนได้ อย่ างมี
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เมื่อจัดกลุ่มระดับสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ของนักเรียน ดังตารางที่ 2 พบว่า
สมรรถนะที่ 1 การสร้ างและเก็บรักษาความเข้ าใจที่มรี ่วมกัน สมรรถนะด้ านการสร้ างและเก็บรักษาความเข้ าใจที่
มีร่วมกัน ก่อนเรียนนักเรียนแสดงระดับสมรรถนะสูง กลาง ต่า คือ ร้ อยละ 22 35 และ43 9มลาดับ เมื่อผ่านการจัดการ
เรียนรู้แล้ วนักเรียนแสดงระดับสมรรถนะหลังเรียนที่ระดับ สูง กลาง ต่า เท่ากับ ร้ อยละ 47 40 และ13 ตามลาดับ
สมรรถนะที่ 2 การเลือกวิธดี าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ก่อนเรียนพบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 75 มีสมรรถนะด้ านนี้อยู่ในระดับต่า มีเพียงร้ อยละ 14 เท่านั้นที่มีระดับสมรรถนะอยู่ในระดับสูง เมื่อทาการ
ทดสอบหลังเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59 มีสมรรถนะด้ านนี้อยู่ในระดับสูง และมีนักเรียนเพียงร้ อยละ 9 ที่
แสดงระดับสมรรถนะด้ านนี้อยู่ในระดับต่า
สมรรถนะที่ 3 การสร้ างและรักษาระเบียบของกลุ่ม เมื่อทาการทดสอบก่อนเรียนนักเรียนมีระดับสมรรถนะสูง
กลาง ต่า เท่ากับ ร้ อยละ 23 27 และ 50 ตามลาดับ และเมื่อทาการทดสอบหลังเรียนนักเรียนมีระดับสมรรถนะสูง กลาง
ต่า คือ ร้ อยละ54 24 และ 22 ตามลาดับ โดยภาพรวมพบว่ านักเรียนมีการพัฒนาระดับสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบ
ร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ท้งั 3 ด้ าน
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ประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ ความรู้ท่สี อดคล้ องกับบริบทจริงและสามารถนาไปใช้ ได้ (วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, 2558, หน้ า
23-37) โดยสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ เป็ นสมรรถนะที่เน้ นความร่วมมือในการคิดแก้ ปัญหา
กับบุคคลอื่น โดยใช้ ทักษะต่ างๆ มากมาย ทั้งทางด้ านการคิด การสื่อสาร ความร่ วมมือ เพื่ อให้ ได้ วิธีการแก้ ปัญหาที่
หลากหลาย และนาไปสู่การเฟ้ นหาวิธกี ารแก้ ปัญหาที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ในการแสดงออกถึงการมีสมรรถนะ
ดังกล่าวนักเรียนจะต้ องมีความสามารถตามสมรรถนะย่อยทั้ง 3 สมรรถนะ จากการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
สามารถพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนดังต่อไปนี้
สมรรถนะที่ 1 การสร้ างและเก็บรักษาความเข้ าใจที่มีร่วมกัน นักเรียนเกิดสมรรถนะด้ านนี้ในขั้นตั้งปั ญหา
รายบุคคล และขั้นกิจกรรมกลุ่ม การจะเกิดสมรรถนะนี้ได้ จาเป็ นต้ องเริ่มจากการกระตุ้นนักเรียนด้ วยสถานการณ์ปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจาวันของนักเรียน หรือเป็ นสถานการณ์ปัญหาที่นักเรียนคุ้นเคย นักเรียนแต่ละคนได้ ทาการระบุ
ปั ญหาจากสถานการณ์ท่คี รูได้ นาเสนอในขั้นตั้งปัญหารายบุคคล เช่น เร่งให้ สกุ เป็ นสถานการณ์ปัญหาที่ชาวสวนต้ องการ
เร่งการสุกของมะม่วง โดยสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวจะทาหน้ าที่เป็ นตัวกาหนดทิศทางในการทากิจกรรมของนักเรียน ทา
ให้ นักเรียนได้ อธิบายถึงปั ญหา วิธีแก้ ปัญหา และแบ่งปั นความเข้ าใจที่มีต่อปั ญหากับสมาชิกกลุ่ม จนนาไปสู่การลงมติ
ภายในกลุ่มของนักเรี ยนเพื่ อระบุปัญหา วิธีแก้ ปัญหา และข้ อความรู้ท่ีเกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาในขั้นกิจกรรมกลุ่ม
สอดคล้ องกับ สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2553) การเร้ าความสนใจของนักเรียนโดยใช้ สถานการณ์ท่แี สดงถึงปัญหา เป็ นการ
กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความกระตือรือร้ น สนใจและพร้ อมที่จะเรียนหรือทากิจกรรม ทาให้ นักเรียน ระบุปัญหาที่แท้ จริง
จากสถานการณ์และตั้งเป้ าหมายในการแก้ ปัญหา มีการสืบค้ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ นาไปสู่การเลือกวิธกี าร
แก้ ปัญหาของกลุ่ม สอดคล้ องกับ สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2555) กล่าวว่าในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ เกิดกับผู้เรียน ผู้สอน
จะต้ องเลือกเลือกใช้ ประเด็นที่นามาใช้ ควรเป็ นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม หรือเป็ นสิ่งใกล้ ตัวผู้เรียน เพื่อทาให้
ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการนามาใช้ ในชีวิตประจาวัน และผู้เรียนก็จะได้ เรียนรู้รปู แบบของการตั้งคาถาม ระบุปัญหา และ
วิธกี ารแก้ ปัญหา
สมรรถนะที่ 2 การเลือกวิธดี าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ นักเรียนเกิดสมรรถนะด้ านนี้
ในขั้นกิจกรรมกลุ่ม เนื่องจากมีการส่งเสริ มให้ ส มาชิกทุ กคนทาการสื่อสารกัน ภายในกลุ่ ม นาเสนอถึงปั ญหาและวิ ธี
แก้ ปัญหาจากสถานการณ์ท่กี าหนด นักเรียนได้ ร่วมกันระดมความคิด เพื่อลงมติเลือกวิธีแก้ ปัญหาจากสถานการณ์ท่มี ี
ประสิทธิภาพมากที่สุดจากวิธีท้งั หมดที่สมาชิกเสนอมาร่ วมกัน หลังจากนั้นนักเรียนได้ ลงมือปฏิบัติแก้ ปัญหาตามที่ได้
วางแผนไว้ และสมรรถนะนี้ยังถูกพัฒนาในขั้นนาเสนอ นักเรียนนั้นจะได้ นาเสนอผลงานที่ตนเองที่ได้ ไปค้ นคว้ าและ
ทดลองออกมา และผลงานที่นาเสนอนั้น เมื่อผู้เรียนออกมาทาการเสนอหน้ าชั้น ผู้ท่มี หี น้ าที่หลักในการแสดงความคิดเห็น
และซักถามนั้นคือเพื่อนร่วมห้ อง เพื่อนร่วมห้ องจะเป็ นผู้ซักถามถึงข้ อดีหรือจุดเด่น ข้ อเสียหรือจุดบกพร่อง ของวิธกี าร
นั้นๆ ถ้ าหากว่ าวิธีท่ีนักเรียนเลื อกมานั้นไม่ ประสบความสาเร็จตามที่ต้ังสมมติฐานไว้ นักเรียนสามารถเสนอวิ ธีก าร
แก้ ปัญหาใหม่เพื่อปรับปรุงในรูปของข้ อเสนอแนะ ลักษณะการดาเนินกิจกรรมดังกล่ าวเป็ นวิธีการสืบเสาะหาความรู้ท่ี
นักวิทยาศาสตร์ใช้ ดังที่กุศลิน มุสิกุล (2550) กล่ าวไว้ คือ การเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนได้ ทากิจกรรม นักเรียนสามารถ
อภิปราย อธิบาย สรุป และสื่อสารการทดลองหรือวิธกี ารแก้ ไขปัญหาให้ ผ้ ูอ่นื บนพื้นฐานของข้ อมูลและเหตุผล ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ ใช้ ทักษะกระบวนในการตรวจสอบ และรวบรวมข้ อมูลหรือหลักฐานต่ างๆ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์หรือ
แก้ ปัญหา ข้ อสงสัยที่ตนมีเพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในหลักการและเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์
สมรรถนะที่ 3 การสร้ างและรักษาระเบียบของกลุ่ม นักเรียนเกิดสมรรถนะด้ านนี้ในขั้นกิจกรรมกลุ่ม เนื่องจาก
ในขั้นกิจกรรมกลุ่มเป็ นขั้นที่ส่งเสริมให้ นักเรียนทางานร่ วมกันเป็ นทีม แต่ละกลุ่มศึกษาหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ
เพื่อสร้ างผลงานสร้ างสรรค์ หรือในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายอันจะนาไปสู่การแก้ ปัญหา โดยที่นักเรียนมีการระบุหน้ าที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่สอดคล้ องกับความสามารถของสมาชิก เช่ นการเลือกหั วหน้ ากลุ่ม ผู้นาเสนอ เป็ นต้ น
ส่งเสริมให้ นักเรียนสามารถปฏิบตั งิ านภายใต้ ความแตกต่างทางความคิด บุคลิกภาพ และลักษณะนิสยั ได้ นักเรียนสามารถ
เข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของตนและเพื่อนร่วมกลุ่ม และสามารถปฏิบตั ิตามหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมายนั้น อีกทั้งนักเรียนส่วน
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ใหญ่ สามารถรับมือกับปั ญหาหรือความขัดแย้ งที่เกิดขึ้นระหว่ างการทางานร่ วมกันกับกลุ่มได้ อย่ างเหมาะสม มีวิธีการ
ตักเตือน อธิบายความสาคัญในหน้ าที่ การทางานและแก้ ไขความขัดแย้ งที่เกิดขึ้นได้ อย่างเหมาะสม
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ โดยใช้ รปู แบบการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน เรื่อง ปฏิกริ ิยาเคมีของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สามารถสรุปได้ ว่านักเรียนที่
เรียนด้ วยจัดการเรียนรู้แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐานมีระดับสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน และมีการพัฒนาการแก้ ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ดขี ้ นึ อย่างเป็ นลาดับ
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