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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายคือ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูการคิดแกปญหา
อยางสรางสรรค (รูปแบบการเรียนรูแ บบ CPS) สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 และ
2) เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนํารูปแบบการเรียนรูแบบ CPS ไปใช โดยพิจารณา
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียน
ผลการวิจัยพบวารูปแบบการเรียนรูแบบ CPS ที่เหมาะสมสําหรับการนําไปใชประกอบ
ดวย 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นกระตุนความสนใจ ขั้นสํารวจตรวจสอบทําความเขาใจปญหา
ขั้นสรางทางเลือกในการแกปญหา ขั้นวางแผนและดําเนินการแกปญหา และขั้นตรวจ
สอบ ยอมรับ และขยายองคความรู จากนั้นไดทดลองนํารองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 จํานวน จํานวน 54 คน พบวารูปแบบการเรียนรูแบบ CPS สามารถชวยพัฒนา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และทักษะการคิดแกปญ
 หาอยางสรางสรรคของนักเรียนได และ
เปนรูปแบบการเรียนรูท เี่ หมาะสมสามารถนําไปใชกบั หองเรียนทีน่ กั เรียนมีระดับความรู
พื้นฐานที่แตกตางกันได
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Abstract
This study aimed to 1) develop the Creative Problem Solving (CPS)
Learning Model for seventh grade students, and 2) test the feasibility of the
CPS learning model considering on students’ learning achievement, and
creative problem solving skill. The feasible CPS learning model consists of 5
steps: engaging, problem exploring, solutions creating, plan executing, and
concepts examining. The CPS learning model was conducted pilot study
with 54 seventh grade students. The results showed that it can enhance
the students’ learning achievement and creative problem solving skill.
Moreover, it can be a suitable learning model for the classroom which
mixed student achievement levels.
คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนรู, การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค, คุณลักษณะสําคัญ
5 ประการของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
Keywords : Learning model, Creative problem solving, 5 essential features
of inquiry

บทนํา
ในยุคศตวรรษที่ 21 คนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตจะมีเพียงความรูอยาง
เดียวไมเพียงพอแลว แตตองมีทักษะในการแกปญหา และคิดริเริ่มสรางสรรคหาสิ่งที่
แปลกใหมควบคูกันไปดวย (Shinn,2004) ดังนั้นการจัดการศึกษาซึ่งถือเปนการเตรียม
พรอมในการสรางคนใหมศี กั ยภาพ จึงจําเปนตองมีการปรับปรุง พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนใหเหมาะสม เพือ่ สงเสริมนักเรียนใหมศี กั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะดํารงชีวติ ไดอยางดี
และมีความสุข ซึง่ ในประเทศไทยเองไดมกี ารพัฒนาการจัดการศึกษาใหสอดคลองดวย ดัง
จะเห็นไดจากการปฏิรปู การศึกษาในป 2542 ทีเ่ นนใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญและพัฒนาทักษะการคิด และทักษะตางๆ ใหกบั ผูเ รียนอยาง
เต็มตามศักยภาพ (Ministry of Education Thailand, 2008) แตจากรายงานผลการ
ประเมินระดับชาติ หรือระดับนานาชาติอยาง TIMSS และ PISA ยังชี้ใหเห็นวานักเรียน
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ไทยยังขาดความรูค วามเขาใจเชิงลึกในมโนทัศน ไมสามารถเชือ่ มโยงความรูไ ปใชในชีวติ
ประจําวันได และพบวานักเรียนไทยขาดทักษะการคิด ไมวา จะเปนการคิดวิเคราะห การ
คิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค และการคิดแกปญหา (NIETS, 2008 ; IPST,
2009)
จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรของประเทศไทยในปจจุบนั
(Klainin, 2006) พบวาปจจัยหนึ่งที่สงผลใหการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
ยังไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของ
ประเทศไทย ซึง่ เปนการจัดการเรียนการสอนทีย่ ดึ ตามหลักสูตรแกนกลาง ใชหนังสือแบบ
เรียนเพียงเลมใดเลมหนึง่ เปนหลัก เนนใหนกั เรียนฝกทําแบบฝกหัด โดยจากการศึกษาวิจยั
ทีผ่ า นมาจะพบวาแบบฝกหัดในหนังสือแบบเรียนสวนมากเปนการฝกใหนกั เรียนเขาใจวิธี
การทําแบบฝกหัดเทานั้นไมใชการฝกทักษะการแกปญหา (Hitt, & Townsend, 2004 ;
Jeon, Huffman, & Noh, 2005) นักเรียนจึงสามารถทําแบบฝกหัดในลักษณะเดียวกัน
ไดคลอง แตเมื่อประยุกตใชกับบริบทที่แตกตางไปนักเรียนจะไมสามารถแกปญหาได
นั่นคือนักเรียนมีความสามารถในการจดจําวิธีการ ขั้นตอนในการทําแบบฝกหัดได
แตไมมีความเขาใจ และไมสามารถประยุกตความรูมาใชแกปญหาได
จากความสําคัญและความเปนมาของปญหาดังกลาวผูว จิ ยั จึงสนใจคนควาวิจยั
เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่สงเสริมนักเรียนใหมีความรูความเขาใจเชิงลึก มีทักษะ
การคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรค เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน
สําหรับการดํารงชีวิตในสังคมโลกและสังคมไทยในปจจุบัน จากการศึกษาในเบื้องตน
พบวาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง สรางองค
ความรูไดดวยตนเองซึ่งจะสามารถพัฒนาความรู ความเขาใจเชิงลึกใหกับนักเรียนได
(Kongnakoo, 2008 ; NSES, 2000) มีการศึกษาวิจัยที่ยืนยันไดวาการจัดการเรียนการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูส ามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนใหกบั นักเรียนได
(Vicki, 2008; Koocharoenpisal, & et.al, 2009) และการศึกษาเบื้องตนยังพบวา
หลักการของการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาทักษะการคิด
แกปญหาที่เนนการพัฒนาสมองทั้งสองซีกควบคูกัน โดยฝกการคิดสรางสรรคควบคูกับ
การคิดอยางมีเหตุมผี ล (Treffinger, 2005) มีงานวิจยั สนับสนุนวาหลักการนีส้ ามารถนํา
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มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดใหกบั นักเรียนได (Kim, 2007;
Cheng, & et.al, 2007) ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะนําหลักการของคุณลักษณะ
สําคัญ 5 ประการของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5 Essential Features
of Inquiry) และหลักการของการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค (Creative Problem
Solving Approach) มาใชเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูวิทยาศาสตร
รูปแบบใหมขนึ้ เพือ่ สงเสริมความเขาใจเชิงลึก และทักษะการคิดแกปญ
 หาอยางสรางสรรค
ใหกับนักเรียน โดยเรียกรูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นวา “รูปแบบการเรียนรูการ
คิดแกปญหาอยางสรางสรรค (Creative Problem Solving Learning Model : CPS
Learning Model)” โดยบทความนีเ้ ปนการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแ บบ CPS และการ
ทดลองนํารอง เพือ่ ศึกษาความเปนไปไดในการนํารูปแบบการเรียนรูไ ปใช ซึง่ เปนสวนหนึง่
ของปริญญานิพนธเรือ่ งการพัฒนารูปแบบการเรียนรูก ารแกปญ
 หาอยางสรางสรรค เรือ่ ง
สารและสมบัติของสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบการเรียนรูก ารคิดแกปญ
 หาอยางสรางสรรค (Creative
Problem Solving Learning Model : CPS learning Model)
2. เพือ่ ศึกษาความเปนไปไดในการนํารูปแบบการเรียนรูแ บบ CPS ไปใช โดย
พิจารณาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของ
นักเรียน

วิธีดําเนินการวิจัยและผลของการวิจัย
การดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบ CPS ประกอบไปดวย
3 ระยะ ประกอบดวย ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลเบื้องตน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ
การเรียนรูแบบ CPS และ ระยะที่ 3 การศึกษาความเปนไปไดของการนํารูปแบบการ
เรียนรูแบบ CPS ไปใชจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลเบื้องตน
รูปแบบการวิจยั ทีใ่ ชในระยะนีเ้ ปนการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research)
และการวิจัยเอกสาร (Documentary research) เครื่องมือวิจัยที่ใชประกอบไปดวย
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แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง และเอกสารงานวิจัยตางๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัย
ไดศึกษาเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ และเก็บขอมูลเบื้องตนจากการสัมภาษณ โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชไดแก ครูวิทยาศาสตรที่สอนเรื่องสารและสมบัติของสารในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 2 ทาน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเปนรายบุคคลเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับปญหา สภาพการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร และลักษณะของรูปแบบการเรียนรูวิทยาศาสตรที่
ตองการ
1.1 ผลการสํารวจพบวาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
จะยึดตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ใชหนังสือแบบเรียนของ สสวท. เปนหลัก
และกระบวนการจัดการเรียนรูจะเนนเนื้อหามากกวาการฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรใหกับนักเรียนมีเพียงบางสวนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยครูไดกลาววา
เนือ่ งจากตามหลักสูตรแกนกลางทีไ่ ดมกี ารกําหนดตัวชีว้ ดั ไวอยางชัดเจนนัน้ เมือ่ ทําการ
วิเคราะหหลักสูตรออกมากําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูแลว พบวาครอบคลุมเนื้อหา
จํานวนมาก และคอนขางเปนเนือ้ หาเชิงลึก ซึง่ จําเปนตองใชเวลานานในการจัดการเรียน
การสอน และเมื่อนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับหนังสือแบบเรียนของ สสวท. ซึ่งถึง
จะมีกิจกรรมการเรียนรูท่เี นนฝกกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับผูเรียนจริง แตเมื่อ
พิจารณาถึงเวลาทีใ่ ชในการจัดการเรียนการสอนทีก่ าํ หนดไวตามหลักสูตร แลวครูผสู อน
พบวาไมสามารถที่จะเนนใหนักเรียนไดฝกกระบวนการทางวิทยาศาสตรผานกิจกรรม
ดังกลาว เนื่องจากตองใชเวลาจํานวนมาก และเมื่อใหนักเรียนไดทํากิจกรรมดังกลาวก็
จะทําใหไมสามารถสอนไดครบตามที่หลักสูตรกําหนดไวได และนอกจากนี้ครูผูสอนอีก
ทานหนึ่งกลาววา เนื่องจากการวัดผลประเมินผลที่สําคัญๆสวนใหญยังไมเนนไปที่การ
ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเทาทีค่ วร สวนใหญจะเนนทีเ่ นือ้ หามากกวา
ดังนัน้ ครูผสู อนก็จาํ เปนทีต่ อ งใหความสําคัญกับการสอนเนือ้ หาทางวิทยาศาสตรมากกวา
กระบวนการทางวิทยาศาสตรดวย
โดยปจจัยที่สงผลใหการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไม
ประสบความสําเร็จมีทงั้ ดานนักเรียนทีข่ าดความพรอมและไมคนุ เคยกับการเรียนรูท ตี่ อ ง
ลงมือปฏิบตั จิ ริง และดานครูผสู อนทีข่ าดความรูค วามเขาใจทางดานกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และเทคนิควิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ขาดสื่อการจัดการเรียนรู
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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วัสดุ อุปกรณที่ไมเพียงพอ และจํานวนนักเรียนตอหองเรียนมากเกินไป (45-60 คน)
โดยครูกลาววา ครูผูสอนเองไมไดมีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ถึงแมจะไดรบั การอบรมบอยครัง้ แตกย็ งั ไมสามารถนํามาปรับใชไดเทาทีค่ วร โดย
ครูจะคุนเคยกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะเทานั้น แตแบบอื่นยังขาดความเขาใจ
นอกจากนี้ครูผูสอนไดกลาววา ดวยรูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นจําเปน
ตองใหผเู รียนไดลงมือปฏิบตั กิ นั ทุกคน ตองมีวสั ดุ อุปกรณ สือ่ การเรียนการสอนใหเพียงพอ
ครบตามจํานวนนักเรียน ซึง่ เปนการยากในการจัดเตรียมเพราะตัวครูเองตองมีภาระอืน่ ๆ
ดวย จึงไมสามารถจัดเตรียมสือ่ อุปกรณ ตางๆได รวมทัง้ ทางโรงเรียนก็ไมไดมคี วามพรอม
ของสื่อ วัสดุอุปกรณดวย ซึ่งสอดคลองกับผลจากการศึกษาของ Prawanpruk, S. W.,
& et.al (1999) และ Sangpradit (2009) ซึ่งกลาววาสภาพการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรในประเทศไทย ครูสว นใหญจะสอนเนือ้ หาตรงๆ ไมมกี ารดัดแปลง นักเรียน
ไมเกิดการเรียนรูท แี่ ทจริง การสอนสวนใหญยงั ไมสามารถเนนผูเ รียนเปนสําคัญไดเพราะ
จํานวนนักเรียนตอหองมีคอนขางมาก การตรวจงานไมทั่วถึง การใชสื่อการเรียนรูอยูใน
ระดับตํ่า ซึ่งสงผลใหผลการเรียนรูของนักเรียนอยูในระดับปานกลางและคอนขางตํ่า
นอกจากนี้ครูผูสอนไดกลาววา วิธีการที่จะใหนักเรียนเขาใจในมโนทัศน
วิทยาศาสตรอยางลึกซึ้งนั้น ตองเกิดจากการที่ผูเรียนนั้นไดเรียนรู ทําความเขาใจดวย
ตนเอง และยิ่งถาเปนสิ่งที่เขาสามารถเห็นและเทียบเคียงกับชีวิตจริงได ยิ่งจะทําให
นักเรียนเขาใจไดมากขึ้น ดังนั้นครูผูสอนจึงเห็นดวยวาการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนได
ลงมือปฏิบตั นิ นั้ เปนเรือ่ งทีด่ ี เพราะนอกจากจะทําใหนกั เรียนเกิดความรูค วามเขาใจแลว
นักเรียนยังรูสึกสนุก ไมเบื่อหนายกับการเรียนวิทยาศาสตร รวมทั้งเมื่อนักเรียนไดลงมือ
ทํางานจริง ก็ยังเปนการฝกทักษะการคิดใหกับนักเรียนไดอีกดวย ครูจึงไดใหขอเสนอ
แนะวารูปแบบการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรทดี่ จี ะตองงายตอการปฏิบตั ิ ไมสลับซับซอน และ
เปนรูปแบบการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง ไดสรางความรู
ความเขาใจดวยตนเอง ขณะเดียวกันก็ตอ งสงเสริมทักษะการคิดใหกบั นักเรียนดวยไมวา
จะเปนการคิดแกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดสรางสรรค รวมทั้งตอง
เปนรูปแบบที่สรางบรรยากาศในการเรียนรู ที่สนุกสนาน ผอนคลาย และตองไมใชเวลา
นานจนเกินไป
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1.2 ผลจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ตางๆ พบวามี 2 หลักการทีเ่ หมาะ
สําหรับบูรณาการ และใชเปนพืน้ ฐานในการสังเคราะหรปู แบบการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรให
มีความเหมาะสมแกการนําไปใช คือ
1) การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูซึ่งเปนการ
จัดการเรียนรูท เี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญเนนใหนกั เรียนเกิดการเรียนรูจ ากการลงมือปฏิบตั จิ ริง
สรางองคความรูไ ดดว ยตนเองซึง่ จะชวยพัฒนาความรู ความเขาใจเชิงลึกใหกบั นักเรียนได
(Koocharoenpisal, 2009) โดยคุณลักษณะสําคัญ 5 ประการของการจัดการเรียนรูแ บบ
สืบเสาะหาความรู (5 Essential Features of Inquiry) ประกอบดวย (1) กระตุน ผูเ รียน
ใหเกิดความสนใจดวยคําถามทางวิทยาศาสตร (2) นักเรียนเก็บรวบรวมขอมูล หลักฐาน
(3) นักเรียนสรางคําอธิบายจากขอมูล หลักฐานที่เก็บรวบรวม (4) นักเรียนทําการตรวจ
สอบและเชื่อมโยงคําอธิบายของตนเองกับความรูทางวิทยาศาสตร (5) นักเรียนสื่อสาร
แลกเปลี่ยนคําอธิบายของตนเอง (NSES, 2000)
2) หลักการคิดแกปญ
 หาอยางสรางสรรค (Creative Problem Solving
Approach) เปนกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาที่เนนการพัฒนาสมองทั้ง
สองซีกควบคูกัน โดยฝกการคิดสรางสรรคควบคูกับการคิดอยางมีเหตุมีผล ในทุกๆ
ขั้นตอนของการแกปญหาตั้งแตเผชิญปญหาจนกระทั่งแกปญหาเสร็จสิ้น จะตองมีการ
คิดสรางสรรค และคิดอยางมีเหตุผลควบคูกันไป (Treffinger, 2005)
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบ CPS
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ CPS มีขั้นตอนตางๆดังนี้
2.1 ผูว จิ ยั นําขอมูลในระยะที่ 1 มาสรางโครงรางรูปแบบการเรียนรูแ บบ
CPS และเครื่องมือวิจัยอื่นๆ แลวหาคุณภาพเบื้องตนดวยการตรวจสอบจากคณะ
กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ซึ่งพบวาโครงรางรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสํารวจปญหา ขั้นหาทางแกปญหา ขั้นออกแบบ
วางแผนแกปญ
 หา ขัน้ ตรวจสอบคําตอบของปญหาและขัน้ ประเมินผล ดังแสดงในรูปที่ 1
และนําไปทดลองเก็บขอมูลแบบตัวตอตัว (One by One) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา
- นักเรียนไมเขาใจ และไมสามารถทํากิจกรรมแตละขัน้ ใหบรรลุเปาหมายได
เนือ่ งจากมีความสลับซับซอนมากเกินไป โดยนักเรียนจะมีคาํ ถามเสมอในทุกขัน้ ของการ
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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ทํากิจกรรมวา ขัน้ ตอนนีเ้ ขาตองทําอะไร แลวมันแตกตางจากขัน้ เดิมอยางไร หรือ เขาจะ
ทําแบบใหมที่ไมเกี่ยวกับขั้นตอนที่ผานมาแลวไดไหม ฯลฯ
- ขั้นตรวจสอบคําตอบของปญหาและขั้นประเมินผล เปนขั้นตอนที่
ซํ้าซอน จึงทําใหเสียเวลาในการทํากิจกรรมอื่นๆ โดยในขั้นของการตรวจสอบคําตอบ
ของปญหานักเรียนก็ไดลงมือตรวจสอบคําตอบของตนเองวาสอดคลองกับมโนทัศนทาง
วิทยาศาสตรหรือไม และขั้นตอนการประเมินก็ยังตองมาประเมินอีกครั้งวาคําอธิบายที่
สรางขึ้นมีความถูกตองเหมาะสมเพียงใด ซึ่งถือเปนขั้นตอนที่ซํ้าซอนกัน และทําใหเสีย
เวลา รวมทั้งนักเรียนยังเกิดความสับสนดวย

Problem
Exploring
Evaluating

Inspecting &
Acceptance
Finding

Solution
Formulating

Planning &
Executing

รูปที่ 1 โครงรางรูปแบบการเรียนรูแบบ CPS โครงรางที่ 1
2.2 ผูว จิ ยั ปรับปรุงแกไขโครงรางรูปแบบการเรียนรูแ บบ CPS ใหมคี วาม
ละเอียด เหมาะสม งายตอการนําไปใชงานมากยิ่งขึ้น และหาคุณภาพเบื้องตนดวยการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ซึ่งพบวาโครงรางรูปแบบการเรียน
รูที่ปรับปรุงใหมประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตระหนักในปญหา ขั้นทําความเขาใจ
ปญหา ขัน้ สรางแนวคิดเพือ่ แกปญ
 หา ขัน้ หาทางแกปญ
 หา ขัน้ ออกแบบวางแผนแกปญ
 หา
ขั้นสํารวจตรวจสอบคําตอบของปญหา โดยในทุกขั้นตอนมีการประเมินผลควบคูกันไป
ดังแสดงในรูปที่ 2 และไดเก็บขอมูลกับกลุม ยอย 2 กลุม ซึง่ กลุม ตัวอยางประกอบดวยครู
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วิทยาศาสตรที่สอนเรื่องสารและสมบัติของสารในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน
2 ทานและนักเรียนที่เรียนเรื่องสารและสมบัติของสารในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 2 หอง ผลการศึกษาพบวา
- ขัน้ ตอนของรูปแบบการเรียนรูม มี ากเกินไป ทําใหตอ งใชเวลาในการ
ทํากิจกรรมมาก และบางขั้นตอนก็ไมมีความแตกตางกัน ซึ่งเปนการยากตอการบริหาร
จัดการเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- กิจกรรมแตละขั้นยังไมสอดคลองกับคุณลักษณะสําคัญ 5 ประการ
ของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ และยังไมเนนการฝกคิดสรางสรรคเทาที่ควร

Awareness
of Doubt
Looking
back &
revising to
new Idea

Understanding
& Identifying
Problem
Evaluating

Devising Plan &
Taking Action

Generating
Ideas
Finding
Solution

รูปที่ 2 โครงรางรูปแบบการเรียนรูแบบ CPS โครงรางที่ 2
2.3 ผูวิจัยทําการปรับปรุงแกไขโครงรางรูปแบบการเรียนรูแบบ CPS
อีกครั้ง เพื่อใหเหมาะสมกับการนําไปใชงานมากยิ่งขึ้น และหาคุณภาพเบื้องตนดวยการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการทีป่ รึกษาปริญญานิพนธ ซึง่ พบวาโครงรางรูปแบบการเรียน
รูที่ปรับปรุงใหมประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นกระตุนความสนใจ ขั้นสํารวจตรวจ
สอบทําความเขาใจปญหา ขัน้ สรางทางเลือกในการแกปญ
 หา ขัน้ วางแผนและดําเนินการ
วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554
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แกปญหา และขั้นตรวจสอบ ยอมรับ และขยายองคความรู โดยมีการประเมินควบคูกัน
ไป และทําการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวิจัยอีกครั้งโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
ผลการประเมินพบวา
- ขัน้ ตอนของรูปแบบการเรียนรูแ บบ CPS มีความสอดคลอง เหมาะสม
กับการนําไปใช แตตองคํานึงถึงเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมที่ตองเหมาะสม และตอง
เลือกใชสถานการณปญหาที่สอดคลองกับเนื้อหา เปนสถานการณจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจําวัน
ผลการศึกษาในขัน้ ตอนนีท้ าํ ใหไดรปู แบบการเรียนรูแ บบ CPS ทีเ่ หมาะสม
แกการนําไปใชซึ่งประกอบไปดวย 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1) ขั้นกระตุนความสนใจ (Engaging): เปนขั้นตอนการกระตุนให
นักเรียนเกิดความกระตือรือรน ใฝรใู ฝเรียน และเปนการสํารวจ ทบทวน มโนทัศน ความรู
พื้นฐานเดิมของนักเรียนเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในการที่จะเรียนรู
มโนทัศนใหม
2) ขั้นสํารวจตรวจสอบทําความเขาใจปญหา (Problem Exploring): เปนขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนตระหนักในสถานการณปญหา สํารวจ
และทําความเขาใจในสถานการณปญหาใหครอบคลุมทุกดาน และกําหนดขอบเขตของ
ปญหาใหชัดเจน
3) ขั้นสรางทางเลือกในการแกปญหา (Solutions Creating):
กิจกรรมในขัน้ ตอนนีเ้ นนฝกทักษะการคิดแกปญ
 หาอยางสรางสรรคใหนกั เรียน โดยการ
สรางทางเลือก แนวคิดของการตอบสถานการณปญ
 หารวมทัง้ ลงขอสรุปเพือ่ หาทางเลือก
แนวคิดที่เหมาะสมที่จะใชหาคําตอบของปญหา
4) ขั้นวางแผนและดําเนินการแกปญหา (Plan Executing): การ
จัดกิจกรรมในขั้นตอนนี้เปนการฝกคิดแกปญหาอยางสรางสรรค โดยการคิดออกแบบ
วางแผน และลงมือปฏิบัติ เก็บรวบรวมขอมูล หลักฐาน และนํามาสรางมโนทัศน
คําอธิบายของสถานการณปญหาดวยตนเอง
5) ขัน้ ตรวจสอบ ยอมรับ และขยายองคความรู (Concepts Examining):
เปนการทํากิจกรรมเพื่อสํารวจ ตรวจสอบคําอธิบายที่นักเรียนสรางขึ้นกับองคความรู
ทางวิทยาศาสตรที่ยอมรับในปจจุบัน รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนมโนทัศน คําอธิบายที่สราง
ขึ้นกับเพื่อนๆในหองเรียน
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ในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบ CPS
จะเนนใหนกั เรียนไดลงมือปฏิบตั ิ ทํากิจกรรมและฝกการคิดสรางสรรค ควบคูไ ปกับการ
คิดอยางมีเหตุผล โดยเปนการฝกคิดสรางสรรคบนหลักการของเหตุและผล ตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร โดยจะใชการประเมินผลระหวางเรียน (Formative assessment)
เปนเครือ่ งมือในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู เพือ่ ใหนกั เรียนไดเกิดการฝกฝนอยางครบ
ถวนทั้งการคิดสรางสรรค และการคิดอยางมีเหตุผล ซึ่งชวยสงเสริมใหการจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนการจัดรูปแบบการเรียนรูแบบ CPS ไดแสดง
ใหเห็นในรูปที่ 3 โดยครูผูสอนจะตองทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก และประเมิน
ผลของการจัดการเรียนรูควบคูกัน ดังจะเห็นรายละเอียดตางๆไดในตารางที่ 1 ที่แสดง
กิจกรรมการจัดการเรียนรู บทบาทครูและนักเรียนในแตละขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรู
แบบ CPS

รูปที่ 3 รูปแบบการเรียนรูแบบ CPS

วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554

บทบาทครูผูสอน

บทบาทนักเรียน

• เนนกิจกรรม และการใชคําถามเพื่อกระตุนความ • สรางความสนใจ กระตุน ใหนกั เรียนทบทวนมโน • รวมทํากิจกรรมในชัน้ เรียน โดยตัง้ คําถาม สังเกต
สนใจของนักเรียน โดยเนนไปสูการกระตุนและ
ทัศนเดิมทีเ่ กีย่ วของ โดยใชคาํ ถาม และประเมิน และ อภิปราย ทบทวนองคความรูพ นื้ ฐานเดิมที่
ทบทวนความรู เ ดิ ม ที่ เ กี่ ย วข อ งเชื่ อ มโยงกั บ องค
ระดับความรูพื้นฐานของนักเรียน
เกี่ยวของ และคนควาหาความรูเพิ่มเติม
ความรูใหมของนักเรียน

กิจกรรมการเรียนรู
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ขั้นตอนที่ 4
วางแผน และ
ดําเนินการแกปญหา
(Plan Executing)

• เนนใหนักเรียนไดคิดออกแบบ วางแผนแผนการ • กระตุ น ให นั ก เรี ย นศึ ก ษาค น คว า ออกแบบ • ออกแบบวางแผนวิธกี ารสืบเสาะเพือ่ หาคําตอบ
ทํางานใหหลากหลาย และใหนักเรียนไดอภิปราย
วางแผนกระบวนการสืบเสาะของตนเองโดย ของปญหา ใหมคี วามหลากหลาย โดยการระดม
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อหาแผนงานที่เหมาะ
ครู ผู ส อนต อ งประเมิ น การทํ า กิ จ กรรมของ สมอง อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนๆ
สม กอนลงมือปฏิบตั ิ รวบรวมขอมูล หลักฐาน และ
นักเรียน ซึ่งอาจใชคําถามเพื่อชี้แนวทาง และ และเปรียบเทียบ ขอดี ขอเสีย และสรุปหาวิธี
สรางมโนทัศน คําอธิบายของสถานการณปญหา
กําหนดทิศทางใหนักเรียนสรางทางเลือกทีมี
ที่เหมาะสม
จากขอมูล หลักฐานที่เก็บรวบรวมใหไดดวยตนเอง ความหลากหลาย

ขั้นตอนที่ 3
• เนนใหนกั เรียนไดสบื คนหาวิธกี าร ทางเลือกทีจ่ ะใช • ใหเวลานักเรียนศึกษาคนควา สรางทางเลือกใน • ศึกษา คนควา และสรางทางเลือกในการแก
สรางทางเลือก
ในการแกปญ
 หา โดยเนนใหนกั เรียนสรางทางเลือก การแกปญหา และประเมินแนวทางที่นักเรียน ปญหาให และอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยน คิด
ในการแกปญหา
ใหมีความแตกตาง หลากหลาย แลวจึงใหนักเรียน สรางขึ้น โดยอาจตองใชคําถามชวยชี้แนวทาง
เปรียบเทียบ ขอดี ขอเสีย แลวลงขอสรุปรวม
(Solutions Creating)
ไดพจิ ารณาความเปนไปไดในการนําไปใชแกปญ
 หา และกําหนดทิศทางเพื่อใหนักเรียนสรางทาง กันเพื่อหาแนวคิด วิธีการที่เหมาะสมที่สุดใน
การหาคําตอบของสถานการณปญหา
แลวอภิปรายหาทางเลือกที่เหมาะสมมากที่สุด
เลือกที่มีความหลากหลาย

ขั้นตอนที่ 2
• เนนใหนกั เรียนทําความเขาใจในสถานการณปญ
 หา • กํ า หนดสถานการณ ป ญ หาให นั ก เรี ย นและ • ทําความเขาใจในสถานการณปญหา และตั้ง
สํารวจตรวจสอบ
และ ตั้งคําถามที่เกี่ยวของใหครอบคลุม และหลาก
กระตุนใหนักเรียนฝกทักษะการคิดสรางสรรค คําถามที่สอดคลองกับสถานการณปญหาให
ทําความเขาใจปญหา
หลายที่สุด แลวทําการกําหนดขอบเขตปญหาให
เปดโอกาสใหนักเรียนแลกเปลี่ยน อภิปราย
มากที่สุด และอภิปราย แลกเปลี่ยนขอคําถาม
(Problem Exploring)
มีความชัดเจน และเลือกปญหาที่เหมาะสมที่จะ และชวยใหนักเรียนลงขอสรุป
ที่สรางขึ้น และสรุปขอคําถามที่เหมาะสมกับ
นําไปแกปญหา
สถานการณปญหา

ขั้นตอนที่ 1
กระตุนความสนใจ
(Engaging)

ขั้นตอน

ตารางที่ 1: แสดงกิจกรรมการเรียนรู บทบาทครูและนักเรียนตามรูปแบบการเรียนรูแบบ CPS
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ขั้นตอนที่ 5
ตรวจสอบ ยอมรับ
และขยายองคความรู
(Concepts Examining)

ขั้นตอน

บทบาทนักเรียน

• กระตุนนักเรียนใหสรางมโนทัศน คําอธิบายที่ • ลงมือปฏิบัติกิจกรรม เก็บรวบรวมขอมูล และ
นักเรียนคนพบ และซักถามใหนักเรียนอธิบาย
สรางมโนทัศน คําอธิบาย เพื่อเปนคําตอบของ
และแสดงหลักฐานอางถึงที่มาของคําอธิบายที่
ปญหา และรวมกันอภิปราย ตอบขอซักถาม
สรางขึ้น
เพื่อตรวจสอบความเขาใจในคําอธิบายที่สราง
ขึ้น

บทบาทครูผูสอน

• เนนใหนักเรียนสํารวจ ตรวจสอบ และแลกเปลี่ยน • ใหนักเรียนนําเสนอ คําอธิบายที่สรางขึ้น โดย • อภิปราย ซักถาม ตอบขอซักถาม และแลก
มโนทัศน คําอธิบายที่สรางขึ้นกับเพื่อนๆ และ ครูผูสอนรวมซักถาม เพื่อประเมิน และตรวจ
เปลี่ยนเรียนรู คําอธิบายที่สรางขึ้น
ตรวจสอบความสอดคล อ งกั บ องค ค วามรู ท าง สอบความเขาใจของนักเรียน และรวมกันกับ • ศึกษาคนควาเพิ่มเติม และคิดพิจารณา แกไข
วิทยาศาสตรที่ยอมรับในปจจุบัน โดยเปดโอกาส นักเรียนอภิปราย หาขอสรุปเพื่อสรางคํามโน
ปรับปรุง มโนทัศน ใหสมบูรณมากขึน้ แลวรวม
นักเรียนไดนําเสนอมโนทัศน คําอธิบายของตนเอง ทัศน คําอธิบายที่ถูกตอง
อภิปรายและลงขอสรุป หาคําอธิบายที่เหมาะ
และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนๆ และใหนักเรียน • ใหสถานการณปญหาใหมๆ กับนักเรียนเพื่อ สมมากที่สุด
ไดตรวจสอบมโนทัศน ที่สรางขึ้นกับองคความรู
เปนการขยายองคความรูของนักเรียน
• ศึกษาคนควาขอมูล เชือ่ มโยงองคความรูเ ดิมไป
ทางวิทยาศาสตรที่ยอมรับในปจจุบัน และทําการ
สูการแกปญหาในสถานการณใหมๆ
ปรับปรุง แกไข เพื่อใหมโนทัศน คําอธิบายนั้นมี
ความสมบูรณและนาเชื่อถือมากขึ้น และเปนการ
ทําความเขาใจซํ้าอีกครั้ง เพื่อใหเกิดความเขาใจ
อยางลึกซึ้งมากขึ้น

กิจกรรมการเรียนรู

ตารางที่ 1: แสดงกิจกรรมการเรียนรู บทบาทครูและนักเรียนตามรูปแบบการเรียนรูแบบ CPS (ตอ)

การพัฒนารูปแบบการเรียนรูการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค
เรื่องสารและสมบัติของสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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ระยะที่ 3 การศึกษาความเปนไปไดของการนํารูปแบบการเรียนรูแ บบ CPS

ไปใชจริง
รูปแบบการวิจัยในระยะนี้ คือการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental
research) เครื่องมือวิจัยที่ใชประกอบดวย
1) แผนการจัดการเรียนรูต ามรูปแบบการเรียนรูแ บบCPS เรือ่ ง กรด-เบส
ในชีวิตประจําวัน จํานวน 5 แผนการเรียนรู
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ประกอบดวยแบบเลือกตอบ 4 ตัว
เลือก จํานวน 10 ขอ และคําถามปลายเปด จํานวน 2 ขอ ซึ่งแตละขอมีคาความยาก
งายและคาอํานาจจําแนกอยูในเกณฑ (p = 0.20-0.80, r > 0.20) และมีคาความเชื่อมั่น
ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในสวนเลือกตอบ และสวนของคําถามปลายเปด ดังนี้ 0.79 และ
0.94
3) แบบวัดทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ที่เปนคําถามปลาย
เปดจํานวน 5 ขอ ซึ่งแตละขอมีคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกอยูในเกณฑ
(p = 0.20-0.80, r > 0.20) และมีคาความเชื่อมั่น 0.69
ผูวิจัยนําเครื่องมือวิจัยไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียน 54 คน โดยใชรูปแบบวิจัยแบบ
one group pretest-posttest design (Campbell, & Stanley, 1963) ซึ่งในการ
เก็บขอมูล มีการประเมินนักเรียนทั้งกอนเรียน และหลังเรียนเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห
หาความเปนไปไดในการใชรูปแบบการเรียนรูแบบ CPS
ผลการศึกษาพบวารูปแบบการเรียนรูแ บบ CPS ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความเหมาะสม
สามารถนําไปใชจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรได เห็นไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และคะแนนทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนกอน
เรียนแตกตางกับหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P < 0.01) ดังแสดง
ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก
ปญหาอยางสรางสรรค
แบบทดสอบ

N

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- กอนเรียน
- หลังเรียน

df

S.D.

x

t

p

54 53 9.203 2.198 8.918* 0.000
54
14.496 2.265

ทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค
- กอนเรียน
- หลังเรียน
* p < 0.01

54 53 19.491 6.832 10.125* 0.000
54
41.226 15.746

นอกจากนีย้ งั พบวานักเรียนทีม่ รี ะดับความรูพ นื้ ฐานทีแ่ ตกตางกันทีเ่ รียนรูด ว ย
รูปแบบการเรียนรูแบบ CPS มีทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคไมแตกตางกัน
ดังแสดงในตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4
ตารางที่ 3 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของคะแนนการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของ
นักเรียนที่มีระดับความรูพื้นฐานที่แตกตางกัน
ระดับความรูพื้นฐาน

N

x

S.D.

สูง
ปานกลาง
ตํ่า

6
18
30

44.60
43.57
36.39

16.59
14.71
16.92

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหคะแนนการประเมินตนเองดานการคิดแกปญ
 หาอยาง
สรางสรรค
ขอมูล
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
642.44
12250.84
12893.28

df
2
51
53

MS
321.22
245.02

F
1.311

p
0.279
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ซึ่งผลจากตารางดังกลาวแสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนรูแบบ CPS
มีความเหมาะสม สามารถสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียน
ไดแมวานักเรียนจะมีระดับความรูพื้นฐานที่แตกตางกัน ซึ่งเหมาะสมกับการนําไปใชใน
สภาพจริงที่มีการจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ ซึ่งในหนึ่งหองเรียนจะมีนักเรียน
ที่มีระดับความสามารถที่แตกตางกัน
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวาเมื่อนําคุณลักษณะสําคัญ 5 ประการของการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมาผสมผสาน บูรณาการกับหลักการคิดแกปญหา
อยางสรางสรรค มาใชเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบ CPS นั้น ทําให
ไดรูปแบบการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู สามารถนําไปใชในหองเรียน
จริงได ทั้งนี้เนื่องจากเปนรูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเสริมสราง
ประสบการณตรงใหกบั นักเรียน ใหนกั เรียนไดเรียนรูด ว ยตนเอง จากการปฏิบตั ิ แสวงหา
ความรู และเชือ่ มโยงองคความรูเ ดิม ขณะเดียวกันก็สง เสริมใหนกั เรียนเกิดทักษะในการ
แกปญหา การคิดสรางสรรค และคิดอยางมีเหตุผล รวมทั้งไดฝกกระบวนการทํางาน
จากการทํากิจกรรมทีเ่ นนกระบวนการกลุม ใหนกั เรียนไดกลาแสดงออก กลาคิดกลาทํา
ไดแลกเปลีย่ นเรียนรูซ งึ่ กันและกัน โดยการเปดโอกาส และกระตุน ใหนกั เรียนทุกคนไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น โดยไมตอ งกังวลถึงความถูกตอง และเนนใหนกั เรียนไดมโี อกาส
นําเสนอผลงานของตนเอง และนอกจากนี้ยังเปนการจัดการเรียนรูในบรรยากาศที่เปน
กัลยาณมิตร เนนสงเสริมใหนักเรียนและครูมีความใกลชิด สนิทสนม สามารถปรึกษา
ไดในทุกเรื่อง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนํารูปแบบการเรียนรูแบบ CPS ไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน
1. ครูผูสอนควรเตรียมสื่อการเรียนรู เครื่องมือ อุปกรณตางๆ ใหพรอม
และมีการเตรียมความพรอม ทําความเขาใจในเนือ้ หา กิจกรรมทีจ่ ะนําไปใช รวมทัง้ ปรับ
เปลีย่ น จัดการบริหารเวลาใหมคี วามยืดหยุน เหมาะสมกับการทํากิจกรรมแตละขัน้ ตอน
ใหมากที่สุด

KKU Res J 1 (2) : July-September

การพัฒนารูปแบบการเรียนรูการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค
เรื่องสารและสมบัติของสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

17

2. ควรชี้แจง ทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูแบบ
CPS เพื่อใหนักเรียนเขาใจคุณลักษณะ คุณประโยชน และแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุ
ตามจุดประสงคที่ตั้งไว
3. ครูผูสอนที่นํารูปแบบการเรียนรูแบบ CPS ไปใชกับเนื้อหาอื่นๆ ตอง
ปรับเอาวิธกี ารสอนอืน่ ๆเขามาประยุกตใชรว มดวย โดยตองเลือกสถานการณปญ
 หา และ
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับความยากงายของเนือ้ หารวมทัง้ เปนสถานการณหรือกิจกรรม
ที่นาสนใจ ทาทายใหนักเรียนเกิดความสนใจใฝรูใฝเรียน
4. ควรสงเสริมในครูผูสอนไดรับการฝกอบรม ใหมีความรูความเขาใจใน
เรื่องเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหมากขึ้น เพื่อจะไดนํา
มาปรับใชใหเขากับรูปแบบการเรียนรูแบบ CPS ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับเปนแนวทางในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัย การนํารูปแบบการเรียนรูแบบ CPS ไปใชกับเนื้อหา
รายวิชาอื่นๆ ที่มีธรรมชาติของรายวิชาแตกตางไป เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
2. ควรมีการเชื่อมโยงสาขาวิชาอื่น ๆ เชนคณิตศาสตร ชีววิทยา ฟสิกส
หรือ สังคมศึกษาเขากับสถานการณปญ
 หาทีน่ กั เรียนทํากิจกรรมเพือ่ ใหนกั เรียนเห็นความ
เกีย่ วของเชือ่ มโยงกันของวิชาตางๆ ซึง่ ในชีวติ จริงการแกปญ
 หาตางๆก็ไมสามารถใชเพียง
ความรูด า นใดดานหนึง่ ได ตองอาศัยการบูรณาการความรูศ าสตรตา งๆมาแกปญ
 หา เพือ่
ใหไดทางเลือกในการแกปญหาที่ดีที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนพิ นธทกุ ทาน ทีค่ อยใหคาํ ปรึกษา
คําแนะนําตางๆ และขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ใหทุนสนับสนุนการทํา
ดุษฎีนิพนธ ในครั้งนี้
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