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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ  

และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
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Abstract

 The objectives of this research were aimed to develop an instructional model to promote life skills on  

analytical thinking, creative decision making and problem solving for Matthayomsuksa 1students, to study students’ 

creative decision making and problem solving after learning with the developed model. The research process  

composed of five steps: Step 1: Analysis (Analysis: A) , step 2: Design and formation for instruction / instruments for 

instruction model (Design: D), step 3: Development for quality checking of models and instruments for instruction 

model (Development : D), step 4: Implementation for instruction model (Implementation : I), and step 5: efficiency 

evaluation for instructional model (Evaluation step : E). The samples were 80 students studying in Matthayomsuksa 

1 at Municipality 2 Phrayasisunthornvoharn (Noi Araycarayngkul) School under the supervision of Mueang  

Chachoengsao Municipality by using cluster random sampling one experimental group, one control group. The  

period of research conducting was 20 hours.

 The data were analyzed by mean, standard deviation, a dependent t-test and a independent t-test. The  

findings were as follows: 1) The instructional model comprised of five elements: principle, objective, content, 

instructional process and evaluation. 2) The analytical thinking ability of the experimental group in the posttest was 

higher than that of pretest at .05 level of significance. 3)The analytical thinking and creative problem-solving skill 

score of the experimental group was higher than those who had not been taught with the instructional model at .05 

level of significance 4) The post-test score of decision-making ability and creative problem-solving skill of the 

 experimental group was higher than that of pretest at .05 level of significance. 5) The decision-making skill and 

creative problem-solving score of the experimental group was higher than those who had not been taught with the 

instructional model at .05 level of significance.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและ 

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส�าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1 เพือ่ศกึษาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ความสามารถในการตดัสนิใจและ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทีเ่รียนโดยรปูแบบการจดัการเรยีนรู้ดังกล่าว การวจัิยด�าเนนิการเป็น 5 ข้ันตอน ได้แก่ ขัน้ตอนที ่1 ขัน้ศึกษาวเิคราะห์ 

(Analysis : A) ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้/เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Design : 

D) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการพัฒนาตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ และเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Development : D) 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการด�าเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Implementation : I) และขั้นตอนที่ 5 ขั้นการประเมินประสิทธิภาพ

การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Evaluation step : E) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรี

สุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 80 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 

เป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม ระยะเวลาที่ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบดังกล่าว 20 ชั่วโมง วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Х) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent ) และค่าทีแบบอิสระ (t-test for  

independent)

 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ในด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ สาระกระบวนการจัดการ

เรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 2) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ก่อนและหลังการทดลองของนกัเรยีน กลุ่มทดลองทีไ่ด้รบัการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย

สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนตามวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความสามารถในการตัดสินใจและแก้

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียน

รูท้ีพ่ฒันาขึน้ มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 5) ความสามารถในการตดัสนิใจและแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์หลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่านักเรียน

กลุ่มควบคุมที่เรียนตามวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค�าส�าคัญ :  การพัฒนารปูแบบการจดัการเรยีนรู/้ทกัษะชีวติ/ ความสามารถในการคดิวเิคราะห์/ ความสามารถในการตดัสนิใจและแก้ปัญหา 

   อย่างสร้างสรรค์

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 โลกปัจจบุนัและอนาคตเป็นโลกวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

อุตสาหกรรมที่มีความเจริญอย่างรวดเร็ว ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ท�าให้ต้องมีการเผชิญ

สถานการณ์ปัญหาต่างๆ มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน

การท�างานและการด�าเนินชีวิตในสังคม ดังนั้นการพัฒนามนุษย์                

เพือ่ให้มคีวามรูค้วามสามารถให้เท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงของโลก

นั้นผู้เรียนจ�าเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้ท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะทักษะ

ศตวรรษที ่21 ซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ทีส่�าคญัในการเตรยีมผูเ้รยีน

ให้มีความสามารถในการด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งในด้านการ

ด�ารงชีวิตทั่วไปและการก้าวสู่อาชีพในอนาคต อันประกอบด้วย  

1) การรู ้หนังสือ หรือทักษะการสื่อสาร 2) การรู ้เรื่องจ�านวน  

3) การใช้เหตุผล 4) ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 5) ทักษะ

การคดิ อย่างมวิีจารณญาณ 6) ทกัษะการท�างานแบบร่วมมอืร่วมใจ 

7) ทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์ 8) ทกัษะข้ามวัฒนธรรม และ9) ทกัษะ

อาชีพและทักษะชีวิต (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข  

2558, หน้า 1)

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของ

ประเทศ และก�าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน มีคุณธรรม

จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย

และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน

นบัถอื ยดึหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มคีวามรู้ความสามารถ

ในการสือ่สาร การคดิ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยแีละมทีกัษะชวีติ 

มสุีขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ีมสุีขนสัิยและรกัการออกก�าลงักาย 

มีความรักชาติ มีจิตส�านึก ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์

และการพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท�าประโยชน์และ               
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สร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หน้า 6) จากการประเมินของส�านกังาน

รบัรองมาตรฐาน และประเมนิคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) 

หรอื สมศ. พบว่า ประเมนิคณุภาพภายนอกสถานศกึษาได้ด�าเนนิการ

มาแล้วสามรอบ ได้แก่ (พ.ศ. 2554-2558) จากผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก พบว่าปัญหาหลักที่เป็นตัวฉุดรั้งการศึกษาไทยใน

ด้านของผูเ้รียน คือ ผูเ้รยีนขาดทักษะในการคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์  

คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ ครูยังไม่สามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ ้นผู ้เรียนให้รู ้จักคิดวิเคราะห์  

คดิสร้างสรรค์ คดิแก้ปัญหาและตดัสนิใจ (ส�านกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา, (สมศ.), 2558)

 นอกจากนีผ้ลการประเมนิผลของการทดสอบทางการศกึษา

ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 พบว่า วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ค่าเฉลี่ย 45.58 

คะแนน ซึ่งผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ มีผลการ

ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตข้ัินพ้ืนฐาน (O-Net) ต�า่กว่าคะแนน

เฉลี่ยของระดับประเทศ ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับต�่า ซึ่งเป็นระดับที่

โรงเรียนควรเร่งพัฒนาโดยเฉพาะ สาระท่ี 1 การด�ารงชีวิตและ

ครอบครวั (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน), 

2557, หน้า 11) 

 สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ�านวน 5 

ท่าน พบว่า นกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนเทศบาล 

2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ขาดความสามารถ           

ในการคดิวเิคราะห์ ตดัสนิใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นส่วน

ใหญ่ ซึ่งสภาพปัญหาในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน มีดังน้ี 1) 

นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าควรท�าส่ิงใดก่อนหลังในขั้นตอน

การท�างาน ยังไม่สามารถท�างานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2) นกัเรียนไม่สามารถจ�าแนกแยกแยะข้อมลูข่าวสารจากแหล่งต่างๆ 

และนักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์สาเหตุและประเด็นปัญหาจาก 

การท�างาน นอกจากนี้ยังขาดความสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหา    

อย่างสร้างสรรค์อีกด้วย

 ส�าหรับการพัฒนาทกัษะชีวติในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้

เป็นคนดีมีปัญญามีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ

ประกอบอาชีพ และได้ก�าหนดทักษะเป็นสมรรถนะส�าคัญ ที่ผู้เรียน

ทุกคนพึงได้รับการพัฒนาท้ังด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จัก

สร้างสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบคุคล รูจั้กจัดการปัญหาและความขดัแย้ง

ต่างๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

และสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่ง 

ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ป้องกันตัวเองในภาวะคับขันและ

จัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและ

สังคม (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555 หน้า, 

9) ซึ่งทักษะชีวิตที่จะต้องพัฒนามีอยู่หลายด้าน แต่ส�าหรับงานวิจัย

ครั้งนี้จากการส�ารวจข้อมูลพื้นฐานที่ต้องเร่งส่งเสริมส�าหรับผู้เรียน 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ทักษะชีวิตในด้านการคิด

วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 การจดัการเรยีนการสอนด้านการคิดวเิคราะห์ ตดัสนิใจและ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ให้เกดิประสทิธิภาพ ผูว้จิยัได้น�าหลกัการ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learn-

ing: PBL) หรือ PBL เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหามา

เป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการแสวงหาค�าตอบที่ลึกซึ้ง และปัญหาที่

เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียน เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ

การแก้ปัญหาการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจัดเป็นการจัด 

การเรียนการสอนแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา           

และทักษะการคิดวิเคราะห์ (อ�าพล พาจรทิศ, 2559 ,หน้า 8) 

 แนวคดิการสร้างความรูด้้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 

(Constructionism) เป็นแนวคิดการเรียนรู้มุ่งเน้นที่ผู้เรียนให้เรียน

รู้ด้วยตนเอง รู้จักการแก้ปัญหา โดยหลักการของแนวคิดทฤษฎีการ

สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน คือ ผู้เรียนสร้าง

ความรู้จากการสร้าง การออกแบบ การผลิต น�าไปสู่ผลลัพธ์ 2 ทาง

คือ ช้ินงานที่เกิดขึ้น และองค์ความรู้ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ 

การคิด และสามารถสร้างความรูไ้ด้ด้วยตนเอง เปิดโอกาส ให้ผูเ้รยีน 

คิดค้นคว้า และลงมือปฏิบัติจนสามารถสร้างช้ินงานพร้อมกับการ

สร้างความรู้ขึ้นในตน นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความคิด

สร้างสรรค์ (creativity) การแก้ปัญหา (problem solving) และ

การประยกุต์ความรูไ้ปใช้ในชีวติประจ�าวัน ทีม่กัไม่พบในกระบวนการ

เรียนรู้โดยทั่วไป (ศรัณย์ ศรลัมพ์, 2554, บทคัดย่อ) และ (กิตติศักดิ์ 

แป้นงาม, 2554, หน้า 5)

 กระบวนการตดัสนิใจ (Decision Making) เป็นกระบวนการ

คดิเพ่ือประเมนิเลอืกทางเลอืกใดทางเลือกหนึง่จากหลายๆ ทางเลือก 

เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ ปัญหา และสถานการณ์ต่างๆ และท�าการ

ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยพิจารณาทางเลือกให้ตรงตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย ดังนั้น การสอนให้นักเรียนมีความสามารถในการ

ตดัสนิใจ ต้องน�าขัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการตัดสนิใจมาประยกุต์

เป็นล�าดับขั้นตอนในการด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการ

ฝึกฝนให้นกัเรยีนมคีวามสามารถเลอืกตดัสนิใจ ในสิง่ทีส่�าคญัต่อการ

ด�าเนินชีวิต และสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีและถูกต้อง 

 แนวคดิเก่ียวกบัการคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative 

Problem Solving-Process) เป็นแนวคิดที่มุ่งให้ผู้เรียนแก้ปัญหา

ด้วยตนเองด้วยการคิดหาวธิกีารแก้ปัญหา ทีห่ลากหลายมกีารเชือ่ม
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โยงเหตุผล เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา นอกจากนี้การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์เป็นกระบวนการท�างานร่วมกนัระหว่างความคดิสร้างสรรค์

กับความคิดวิจารณญาณ (Arbesman & Puccio, 2001, pp. 

176-178) และดังผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการคิดแก้

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของ นิวัฒน์ บุญสม (2556, บทคัดย่อ)             

และรชักร ประสรีะเตสงั (2558, บทคัดย่อ) พบว่า รปูแบบการเรยีน

รู้ที่พัฒนาขึ้น สามารถเสริมสร้างให้นักเรียนมีความสามารถในการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ ทัง้ยงัช่วย

ให้มีความคงทนในการเรียนรู้ จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูน�า

รูปแบบการเรียนรู้นี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

 แนวคิดการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE 

Model ตามแนวคดิของ Kruse เนื่องจากการวจิัยในครัง้นี ้เป็นการ

วจิยัทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอนโดยเน้นการจดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็น

ระบบ มุงเน้นไปที่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน

แต่ละคนเกิดทักษะ การคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้เต็ม

ศกัยภาพ สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท้ังน้ีผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด                   

การออกแบบระบบการเรยีนการสอน (ADDIE Model) ตามแนวคิด

ของ Kruse (2007, pp. 1-2) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีใช้วิธีการเชิง

ระบบประกอบด้วย ขั้นตอนการด�าเนินการ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น

วิเคราะห์ (Analyze phase) เป็นการวิเคราะห์และประเมินความ

ต้องการจ�าเป็น 2) ขัน้ออกแบบ (Design phase) ออกแบบการเรยีน

การสอนและการน�าเสนอ เป็นการระบุหรือก�าหนดกิจกรรมการ 

เรียนรู้ การประเมินผล การเลือกใช้สื่อ และวิธีการจัดการเรียนรู้           

3) ขั้นพัฒนา (Develop phase) เป็นการพัฒนาและหาคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 4) ขั้นน�าไปใช้ (Imple-

ment phase) เป็นการน�าแผน การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและ

เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง และ 

ขั้นที่ 5) ขั้นประเมิน (Evaluation phase) เป็นการประเมินความ

ก้าวหน้า ของผูเ้รยีนและประสทิธผิลของสือ่ทีใ่ช้ในการเรยีนการสอน 

ผู ้วิจัยได้น�าแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนของ Kruse 

(2007, pp. 1-2) มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียน

การสอน เพื่อตอบสนองความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาตนเอง

ของผู้เรียน ให้เต็มตามศักยภาพ

 ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจน�ารูปแบบการเรียนรู้ โดย 

ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning : PBL) กระบวนการ

การตัดสนิใจ (Decision Making) แนวคดิการสร้างความรูด้้วยตนเอง

โดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน (Constructionism) และรปูแบบการแก้

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) มาพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในด้านการคิด

วเิคราะห์ตัดสนิใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในรายวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งานประดิษฐ์ จะช่วย

พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหา 

อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่  1 เน่ืองจากแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต                   

บูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 องค์ประกอบท่ี 2  

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังกล่าว 

ซึง่ทกัษะชวีติมรีายละเอียดทีม่คีวามสอดคล้องกบัตวัชีว้ดัมาตรฐาน

การเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการยกระดบัการเรียนรูข้องนกัเรยีนให้

ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อเสริมสร้าง 

ทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์           

ของนักเรียนที่เรียนโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นก่อน

เรียนและหลังเรียน และกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ

 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการตัดสินใจ และ 

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรยีน ทีเ่รยีนโดยรปูแบบการจดัการ

เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ก่อนเรียนและหลังเรียน และกับนักเรียนที่เรียน

โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ

ขอบเขตของการวิจัย         
 1.  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) สังกัดกรม

ส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่กระทรวงมหาดไทย จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

จ�านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 80 คน

 2.  กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 

จ�านวนทัง้ส้ิน 80 คน ซึง่ได้จากการสุม่แบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) โดยการจับสลากแบบกลุม่ เป็นกลุม่ทดลอง 1 กลุม่ และ

เป็นกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม

สมมติฐานของการวิจัย
 1.  นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการเรยีนรูด้้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05
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 2. นกัเรียนทีไ่ด้รบัการเรยีนรูด้้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05

 3. นกัเรียนทีไ่ด้รบัการเรยีนรูด้้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  

หลังเรียนสูงกว่าการเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญ 

ที่ระดับ .05

 4. นกัเรียนทีไ่ด้รบัการเรยีนรูด้้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ที่พัฒนาขึ้น มีความความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

อย่างสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าการเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ                 

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อ 

เสริมสร้างทกัษะชวีติ ในด้านการคิดวเิคราะห์ ตดัสนิใจและแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้

กระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (R & D) โดยใช้กระบวนการ

ของ (ADDIE Model) ซึง่ผูว้จิยัได้แบ่งขัน้ตอนในการด�าเนนิการวจิยั

ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้         

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาวิเคราะห์ (Analysis : A) ดังนี้

  1. ศึกษาสภาพท่ีคาดหวังในด้านความสามารถในการคิด

วเิคราะห์ ความสามารถในการตัดสินใจเเละแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

  2. ศึกษาสภาพท่ีเป็นจริงของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  

ปีที่ 1 ดังนี้

  3. ศกึษาและวเิคราะห์ผูเ้รยีนเกีย่วกับความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ และความสามารถในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์

  4. ศกึษาว่าปัญหาเหล่านัน้มาจากสาเหตุอะไร สมัภาษณ์ครู

ผู้สอนในกลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เกี่ยวกับ

สภาพปัญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด

วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสิ้น 5 คน 

เพื่อน�ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

ต่อไป

 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและสร้างรูปแบบการจัดการ 

เรียนรู้/เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Design 

: D) ดังนี้

  1. การออกแบบต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็น 

กระบวนการที่ผู ้วิจัยพัฒนาจากกระบวนการจัดการเรียนรู ้ของ 

รูปแบบการเรียนรู้ ดังนี้

  1.1 ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาการ 

แก้ปัญหาและการคดิวเิคราะห์ทีน่�ามาใช้ในการวจิยั คอื รูปแบบการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning : PBL) 

จากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-based learning: PBL) ส่งเสริมความสามารถในด้าน

การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาของนักเรียน

  1.2 ศึกษาและสังเคราะห์ข้ันตอนของกระบวนการ     

ตัดสินใจ (Decision Making) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

ตัดสินใจ 

  1.3 ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาการ 

แก้ปัญหาและคดิสร้างสรรค์ ทีน่�ามาใช้ในการวจิยั คอื ศกึษาแนวคดิ

การสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Construc-

tionism) 

  1.4 ศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

(Creative Problem Solving) เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมความ

สามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักการศึกษาต่างๆ 

ได้แก่ Torrance (1965 pp. 1-200 อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2540, 

หน้า 7), Guilford (1971. p. 130), Beck (1991, p. 450) และ 

Noller, Parnes and Biondi ปี ค.ศ.1976 อ้างถึงใน Isaksen and 

Treffinger, (2004 : 70-73)

  1.5 น�ารูปแบบและแนวคิดที่ผู้วิจัยได้ศึกษา และผ่าน

การจากการสังเคราะห์ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม แล้วน�าไปแก้ไขปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปออกแบบต้นแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

ต่อไป

 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต  

ในด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

ที่สร้างขึ้น มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ สาระ 

กระบวนการจดัการเรยีนรู ้และการวดัผลและประเมนิผล ส่วนคู่มอื

การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ในด้าน 

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มี 6 องค์

ประกอบ คือ ค�าชี้แจงการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ความเป็นมา

ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐาน โครงสร้างเนื้อหา ตัวอย่างแผน                

การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ซึง่ตรวจสอบคณุภาพโดยพจิารณาความ

ตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิแผนการ

จัดการเรียนรู้ ที่ออกแบบเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่

พัฒนานั้นเป็นเรื่องการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุใน 

ท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 แผน ใช้เวลา 20 ชั่วโมง โดยมีการพิจารณา

ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ

ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2           

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 35 คน เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้

ก่อนน�าไปใช้จริง
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 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และแบบทดสอบวดัความสามารถ

ในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทั้งหมดเป็นแบบ

ปรนยั ชนดิ 4 ตวัเลอืก จ�านวน 30 ข้อ และมกีารตรวจสอบคณุภาพ

โดยมีการพิจารณาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ การค�านวณหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ�านาจ

จ�าแนก (r) โดยใช้เทคนิค 50% กลุ่มสูง-กลุ่มต�่า และค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) โดยใช้สตูร KR-20 ของ Kuder-Richardson และแบบ

ประเมินทักษะการปฏิบัติของนักเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้งานประดิษฐ์ เรือง การประดิษฐ์ของใช้ 

ของตกแต่ง จากวัสดุในท้องถิ่น ครอบคลุมทั้งด้านกระบวนการ  

(Process) และด้านผลงาน (Product) โดยก�าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ข้อปฏิบตัแิละการวเิคราะห์งาน ให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์

เชิงพฤติกรรม ขั้นตอนทักษะการปฏิบัติ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 

คือ การท�างานตามล�าดับขั้นตอน ความรอบคอบในการท�างาน  

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสวยงามประณีต และความสะอาด

เรียบร้อย และมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยมีการพิจารณาความ 

ตรงตามเนื้อหา (Content Validity)โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และความ 

เชื่อมั่น โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r
xy
)

 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการพัฒนาตรวจสอบคุณภาพ ของรูปแบบ

และเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Develop-

ment : D) ดังนี้

 1. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

ในด้านการคดิวเิคราะห์ ตดัสนิใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ

คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบตามที่

ก�าหนดไว้ ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพ พบว่า รูปแบบการจัดการ

เรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้และคูม่อืการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูด้งักล่าว

มีความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยรูปแบบ                     

การจดัการเรยีนรู้ มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( Х =4.80, 

SD.=0.30) และคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ

มากที่สุด (Х =4.80, SD.=0.30)

 2. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ การประดิษฐ์ของใช้ ของ

ตกแต่ง จากวัสดุในท้องถ่ิน จากการตรวจสอบคุณภาพพบว่า 

แผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีความเหมาะสมตามความคิดเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากที่สุด (Х =4.87, SD.=0.26) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (Х=4.86, SD.=0.23) และ

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(Х=4.88, SD.=0.25) และผลการทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง พบว่า การด�าเนินการกิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ในด้านการคิดวิเคราะห์ 

ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความเหมาะสม ทั้งน้ี 

น�าผลการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดท�าแผนการจัดการ 

เรียนรู้ที่จะน�าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

 3. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

และน�าไปตรวจสอบคุณภาพ พบว่า แบบทดสอบดังกล่าวมีความ

ตรงเน้ือหา โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของ

ผูท้รงคณุวฒุอิยูร่ะหว่าง 0.60-1.00 และเมือ่ทดลองใช้กับนกัเรยีนที่

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ข้อสอบมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 

0.26 – 0.59 ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.24- 0.41 และค่า

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ของ 

Kuder-Richardson เท่ากับ 0.79

 4. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจและ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และน�าไปตรวจสอบคุณภาพ พบว่า แบบ

ทดสอบดังกล่าวมีความตรงเนื้อหา โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และ

เมื่อทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ข้อสอบมีค่า

ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.32 - 0.64 ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่

ระหว่าง 0.29 - 0.57 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ

โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson เท่ากับ 0.81

 ขัน้ตอนที ่4 ขัน้การด�าเนินการทดลองใช้รปูแบบการจดัการ

เรียนรู้ (Implementation : I) ดังนี้

 น�ารูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต            

ในด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ี

พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริงกับกลุ ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร 

(น้อย อาจารยางกูร) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561จ�านวน 1 

ห้องเรียนมีนักเรียน 40 คน กลุ่มตัวอย่างได้มา โดยการสุ่มแบบกลุ่ม 

(Clusster Random Sampling) เป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่มและกลุ่ม

ควบคุม 1 กลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม โดยผู้วิจัยเป็น

ผู้สอนเอง 20 ชั่วโมง และด�าเนินการทดสอบก่อนและหลังเรียน             

ด้วย แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ แบบทดสอบ

วัดความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

ที่เรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ (Evaluation Phase : E) ดังนี้

 1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการ 

คดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนก่อนและหลงัการทดลองของนกัเรยีนกลุม่

ทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้สถิติ t-test for dependent samples

 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากความสามารถ          

ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
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ของนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ t-test 

for independent samples 

 3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการ

ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลัง

การทดลองของนกัเรยีนกลุม่ทดลอง ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้สถิติ t-test for 

dependent samples

 4.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากความสามารถใน

การตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังการจัด

กจิกรรมการเรียนรู้ของนกัเรยีนกลุม่ทดลอง กบันกัเรียนกลุม่ควบคุม 

โดยใช้สถิติ t-test for independent samples

สรุปผลการวิจัย
 การน�าเสนอผลการวจิยัพฒันาและทดลองใช้รปูแบบโดยแบ่ง

การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อ 

เสรมิสร้างทกัษะชวีติในด้านการคดิวเิคราะห์ตดัสนิใจ และแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีรายละเอียด

ดังนี้

 1. หลักการ มี 3 ประการ ดังนี้

   1.1 เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึก

ทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  1.2 เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้

ของผู้เรียนได้เผชิญสถานการณ์หรือปัญหาเป็นหลัก ร่วมกันคิดหา

ทางแก้ปัญหาอย่างหลากหลายวธีิ โดยตดัสนิใจเลอืกทางเลือกใดทาง

เลือกหนึ่งในการน�าไปใช้แก้ปัญหา 

  1.3 เป็นรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นการลงมือปฏิบตัิ

สร้างชิน้งาน จะช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันากระบวนการ

คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต 

 2. วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด

วเิคราะห์ ความสามารถในการตดัสนิใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ส�าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่

พัฒนาขึ้น

 3. สาระ ได้แก่ สาระที ่1 การด�ารงชวีติและครอบครวั กลุม่

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�าหนดเนื้อหาไว้ ดังนี้ 

หน่วยการเรยีนรู้งานประดษิฐ์ เรือ่ง การประดษิฐ์ของใช้ ของตกแต่ง 

จากวัสดุในท้องถิ่น 

 4. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 ขั้นที่ 1 ก�าหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ต่างๆ 

กระตุ้นความสนใจเพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจภายในที่จะขจัดความ

ขัดแย้งหรือปัญหานั้น โดยจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการตระหนักใน

สถานการณ์ปัญหา ก�าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาให้ชัดเจนท่ีมีความ

เกี่ยวข้องกับบทเรียน และผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะค้นหาค�าตอบ

 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์สาเหตุประเด็นปัญหา เป็นข้ันที่นักเรียน

ร่วมกันตรวจสอบแนวคิดผ่านการส�ารวจหรือการท�ากิจกรรมตาม

คู่มือ ส�ารวจเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ครูได้แนะน�าไว้ และทดลอง 

ใช้เครื่องมือเพื่อหาค�าตอบของค�าถามหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหา 

วธิกีารศกึษาในขัน้นี ้คอื การระดมสมองโดยคดิวเิคราะห์สถานการณ์

ปัญหาและสาเหตุของปัญหาตามความสนใจผู้เรียนน�าปัญหาท่ี

วเิคราะห์ได้ มาจดักลุ่ม และจดัล�าดบัความส�าคัญของปัญหา ด�าเนนิ

การตดัสินว่า ปัญหาทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดนัน้ ปัญหาใดคือปัญหาทีแ่ท้จริง

เพื่อระบุว่าอะไรเป็นปัญหาที่ส�าคัญที่สุด (ผู้สอนจะคอยสังเกตและ

ใช้ค�าถามแนะน�าเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ด้วยตนเองในการ

หาค�าตอบ

 ขั้นที่ 3 ตรวจสอบค้นหาวิธีการแก้ปัญหา เป็นขั้นที่นักเรียน

ร่วมกนัฝึกทกัษะการคิดแก้ปัญหา โดยการสร้างทางเลอืกทีม่ากมาย

หลายๆ วิธี มีการระดมสมองในการหาแนวทางแก้ปัญหา แล้วร่วม

กันสืบค้นเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม และแนวทางในการแก้ปัญหา

ทีเ่ป็นไปได้ส�าหรบัใช้ ในการแก้ปัญหา จากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

ผู้เรียนน�าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ขั้นที่ 4 ตัดสินใจเลือกกลวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

เป็นช้ันทีผู่เ้รยีนร่วมกนัค้นหาข้อสรปุจากหลากหลายแนวทางในการ

แก้ปัญหาทีผู่เ้รยีนสร้างขึน้แต่ละทางเลอืกมาวเิคราะห์ วจิารณ์ และ

ประเมินค่าทางเลือก ถึงจุดเด่น จุดด้อย คุณค่าและประโยชน์ หรือ

ผลดผีลเสยี และตดัสินใจเลอืกวธิทีีด่ทีีสุ่ดทีม่คีวามเป็นไปได้สามารถ

น�าไปปฏิบัติได้จริง เพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาท่ี 

ค้นพบ นกัเรยีนระดมสมองเพือ่ออกแบบวางแผน และสร้างเครือ่งมอื

หรือวิธีการที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหา โดย

ผ่านกระบวนการทดสอบ และทดลองใช้ก่อนน�าไปใช้จริง

 ขัน้ที ่5 เป็นขัน้ทีผู้่เรยีนค้นคว้าหาข้อมลูเพิม่เติม จากเอกสาร 

ใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนสร้าง

องค์ความรูใ้นการใช้เครือ่งมอืไป ประยกุต์ร่วมกบัความรูเ้ดมิและวธิี

การแก้ปัญหาจากการตัดสินใจเลือกการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลใน

ขั้นที่ 4 เพื่อลงมือปฏิบัติสร้างผลงาน ชิ้นงานอย่างเป็นรูปธรรม โดย

ผู้เรยีนร่วมกนัวางแผนสร้างผลงาน ช้ินงานของกลุ่ม มกีารแบ่งหน้าที่

ในการท�างาน ลงมือปฏิบัติงานตามล�าดับข้ันตอน และตรวจสอบ 

ผลงาน ปรับปรุงและแก้ไข (ผู้สอนจะคอยสังเกต และใช้ค�าถามเพื่อ

ช่วยให้ผู้เรียนสามารถด�าเนินกิจกรรมไปถึงเป้าหมายได้ส�าเร็จ และ

สังเกตการท�างานเพื่อประเมินผลทักษะกระบวนการท�างานของ

นักเรียนและเสนอแนะแนวทางเป็นระยะ)

 ขั้นที่ 6 น�าเสนอและประเมินผล เป็นขั้นที่นักเรียนน�าเสนอ
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ผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ เพื่อประเมินผลงานที่ส�าเร็จ อธิบายถึง

วธิกีารทีส่ามารถแก้ปัญหาได้และมปีระโยชน์น�าไปประยกุต์ใช้ในการ

ด�าเนนิชวีติ และผูส้อนควรประเมนิผลทกัษะกระบวนการท�างานของ

นักเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องตลอดการท�ากิจกรรม และ

อะไรใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย ซึ่งอาจน�าไปใช้ในการ

ประเมนิผลระหว่างกจิกรรม และการจดัแสดงน�าเสนอผลงานในขัน้

สุดท้ายเพื่อสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียน

 5.  การวัดและประเมินผล ด�าเนนิการวดัและประเมนิผลทัง้

ระยะก่อนเรียนและหลังเรียน ดังนี้

  5.1  วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบ

ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

  5.2  วัดความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้แบบทดสอบ วัดความสามารถในการตัดสิน

ใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 ตอนที ่2 ผลการประเมนิการใช้รปูแบบการจัดการเรยีนรูเ้พือ่

เสรมิสร้างทกัษะชวีติในด้านการคดิวิเคราะห์ตดัสนิใจและแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถสรุป

สาระส�าคัญของผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการ 

ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน

สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการ 

ทดลองของนักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการทดลองของ

นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีเ่รียนตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ 

มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียน ตามวิธีการสอน

แบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  4. ความสามารถในการตดัสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น มี

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05

  5. ความสามารถในการตดัสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้วธิสีอนแบบปกต ิมคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน

สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  6. ความสามารถในการตดัสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนตามรูปแบบการ

จดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ มคีะแนนเฉลีย่สงูกว่านกัเรยีนกลุม่ควบคมุ

ที่เรียนตามวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปรายผล 

ดังนี้ 

 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ใน

ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ที่พัฒนาขึ้นมาน้ันมีกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

อย่างเป็นระบบและชัดเจน ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2555, หน้า 221-

222) และบุญเล้ียง ทุมทอง (2556, หน้า 60) ที่มีแนวคิดในการ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปในท�านองเดียวกันว่า รูปแบบ 

การสอนนั้นประกอบด้วยปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือ         

ความเชื่อพื้นฐานที่เป็นรากฐานของรูปแบบการสอน เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการก�าหนดจุดประสงค์/วัตถุประสงค์ เน้ือหาสาระและ

กระบวนการ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และเกิดการ

เรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล การเรียนรู้มีการจัดระบบความ

สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างอันส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้

 นอกจากนี ้ผูว้จิยัได้ศกึษากระบวนการในการพฒันารูปแบบ

การจดัการเรยีนรูข้องของ Seels and Glasgow (1990, pp. 50-52) 

และบุญเลี้ยง ทุมทอง (2556, หน้า 60-61) ผลการศึกษาได้น�ามา

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ในด้าน

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการ

ด�าเนินการแต่ละขั้นตอนได้มีการวิเคราะห์ตรวจสอบจากผู้ทรง

คุณวุฒิ การทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยน�าผล            

ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาจนได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนา

ขึ้นผู้วิจัยได้ด�าเนินการ ตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา 

(R & D) โดยใช้กระบวนการของ (ADDIE Model) ในการพัฒนา 

รปูแบบการจดัการเรยีนรู้ ซึง่ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน โดยด�าเนินการ

แต่ละขั้นตอน ได้มีการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนาใน

ขั้นตอนถัดไปจนได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ

ชวีติ ในด้านการคดิวเิคราะห์ ตดัสนิใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชกร ประสีระเตสัง (2558, หน้า  

112-156) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เป็นการวิจัยและพัฒนา                

(Research & Development) โดยใช้วิธีด�าเนินการตามรูปแบบ

ทั่วไปของการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน (Generic 

model, ADDIE model) พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ 

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
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 2.  ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ตดัสนิใจและแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนตามรูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์ 

ตดัสนิใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส�าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษา

ปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนตามวิธีการ

สอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 ขัน้ก�าหนดปัญหา เป็นขัน้ทีจ่ดัให้ผูเ้รยีนทีเ่ป็นสมาชกิในกลุม่

ได้รู ้ปัญหาจากสถานการณ์เงื่อนไขท่ีก�าหนดให้นักเรียนได้ศึกษา

วิเคราะห์และรับรู้ปัญหา เกิดความอยากรู้กระตือรือร้นในการเรียน

และอยากค้นหาค�าตอบนัน้ Krulik and Rudnick (1993, pp.10-11) 

กล่าวว่า ความสามารถในการท�าความเข้าใจปัญหา นักเรียนรับรู้

ปัญหาได้จากการอ่าน และการฟัง นกัเรยีนต้องท�าความเข้าใจปัญหา 

ซึ่ งต ้องอาศัยองค ์ความรู ้ เ ก่ียวกับศัพท ์  บทนิยาม มโนมติ 

และข้อเทจ็จรงิต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัปัญหา ซึง่แสดงถงึศกัยภาพทาง

สมองของนักเรียนในการร�าลึกถึงและความสามารถในการน�ามา

เชื่อมโยงกับปัญหาที่ก�าลังเผชิญอยู่ การรู้จักเลือกใช้กลวิธีมาช่วยใน

การท�าความเข้าใจปัญหา

 ขัน้วเิคราะห์สาเหตปุระเดน็ปัญหา เป็นขัน้ตอนทีส่่งเสรมิให้

นกัเรียนได้คดิวเิคราะห์ปัญหาและแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา

ที่หลากหลายแล้วน�ามาใช้ในการแก้ปัญหา ดังที่ Weir (1974, pp. 

16-18) ได้กล่าวว่า เชื่อมโยงระหว่างปัญหาต่างๆ เข้าด้วยกันว่า

ปัญหาใดเกิดขึ้นก่อนและปัญหาใดเป็นปัญหาท่ีเล็กน้อย เม่ือล�าดับ

ความส�าคัญและเชื่อมโยงระหว่างปัญหาได้แล้วก็จะทราบว่าปัญหา

ใดสมควรต้องได้รับการแก้ไข นอกจากนีใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียน กล้าคิดกล้า

แสดงออกมากขึน้ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและยอมรบัฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการตัดสิน

ใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 ขั้นวิเคราะห์สาเหตุประเด็นปัญหา และขั้นตรวจสอบค้นหา

วิธีการแก้ปัญหา เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์

ปัญหาและเชื่อมโยงสาเหตุของปัญหา เกิดกระบวนการแก้ปัญหา

ต่างๆ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem–based Learning จาก

สถานการณ์เง่ือนไขทีผู่ส้อนก�าหนดจากหน่วยการเรียนรู้ งานประดษิฐ์ 

เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ พานพุ่ม และกระทงจากถุงนมโรงเรียน 

ท�าให้นักเรียนร่วมกันระดมสมองหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน มีการ

วเิคราะห์ว่าปัญหาอะไรส�าคญั อะไรเป็นเหต ุอะไรเป็นผล เหตผุลใด

ถูกต้อง และเหมาะสมที่สุด พัฒนาให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด

วเิคราะห์เกดิการเรียนรูต้ามเป้าหมาย ทีก่�าหนดไว้ขัน้ตดัสนิใจเลอืก

กลวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เป็นข้ันที่ฝึกให้นักเรียนได้คิด

วิเคราะห์จากข้อมูลเดิมหรือข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อน�ามาสร้าง

ทางเลือกหลายๆ ทางเลือก โดยน�ามาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของ

ทางเลือกนัน้เพือ่ใช้ส�าหรบัแก้ปัญหา ดังที ่เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ์ 

(2547, หน้า 32) ได้กล่าวถึงความส�าคัญของความสามารถในการคิด

วิเคราะห์เพื่อช่วยในการประเมินและตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์จะ

ช่วยให้สามารถคาดการณ์อนาคต ในการมองเห็นโอกาส และความ

เป็นไปได้ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ซึง่ในขัน้ตอนนีน้กัเรยีนจะวเิคราะห์ข้อดแีละ

ข้อเสียของวิธีการแก้ปัญหาโดยตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

ท�าให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ความส�าคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์               

และวิเคราะห์หลักการ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านการ

คิดวิเคราะห์ตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 ขั้นตัดสินใจเลือกกลวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เป็นขั้น

ที่ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ หาทางเลือกส�าหรับแก้

ปัญหาหลายๆ ทางเลือกเพือ่ใช้แก้ปัญหาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์

ปัญหาที่เกิดขึ้น ดังที่ พัชรา พุ่มชาติ (2558, หน้า 84-85) ได้กล่าว

ว่า สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกและมีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้า

หมาย และขั้นตอนที่ใช้ในการตัดสินใจ จะช่วยสร้างความรู้สึกของ

แต่ละบุคคลให้สามารถก�าหนดตนเองได้ว่าเขาจะต้องท�าอะไร และ

ท�าอย่างไรจึงดีที่สุด

 ขั้นร่วมสร้างสรรค์วิธีน�าไปใช้ปฏิบัติ และขั้นน�าเสนอและ

ประเมินผลเป็นขั้นท่ีนักเรียนมีโอกาสได้สร้างความคิดและน�าความ

คิดนั้นเป็นชิ้นงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน องค์ความรู้ที่นักเรียน

ได้สร้างขึน้มาในตนเองนี ้จะมคีวามหมายและจะอยูค่งทน นอกจาก

นัน้ความรูท้ีไ่ด้สร้างขึน้นีย้งัเป็นฐานให้นกัเรยีนสร้างความรูใ้หม่ไม่มี

ที่สิ้นสุด ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะความสามารถในการตัดสินใจและ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

อื่นๆ ในชีวิตประจ�าวันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัณย์  

ศรลมัพ์ (2554,บทคดัย่อ) ได้ศกึษากจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาโครงงาน

ออกแบบและเทคโนโลยีตามแนว Constructionism ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า การเรียนรู้ด้วย ICARE ตามแนว 

Constructionism เป็นการเสรมิสร้างความคดิสร้างสรรค์ (creativity) 

การแก้ปัญหา (problem solving) และการประยุกต์ความรู้ไป 

ใช้ในชีวิตประจ�าวันที่มักไม่พบในกระบวนการเรียนรู้โดยทั่วไป

 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้

 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 

ในด้านการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่พัฒนาขึ้นมีรายละเอียดที่ต้อง

ท�าความเข้าใจอย่างชัดเจน ดังนั้น หากครูน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้

ดังกล่าวไปใช้ ควรศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบให้เข้าใจอย่างดี 

ก่อนน�าไปใช้สอนจริงกับนักเรียน โดยศึกษาจากรายละเอียด 
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เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ส่ิงที่ต้องเตรี

ยมก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงบทบาทครูผู้สอนและ

บทบาทนักเรียน จากคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ

แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและน�ารูปแบบไปใช้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนควรด�าเนินการ

ชี้แจงหรืออธิบายกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้ทั้งกระบวนการอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ

ถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน

 3. ครูผู้สอนด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถน�า

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม โดย

สามารถปรบัเปลีย่นเนือ้หา ก�าหนดระยะเวลาในการท�ากจิกรรมทัง้นี้

ให้พิจารณาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และพื้นฐานความรู้ของ

นักเรียนแต่ละช่วงวัยประกอบการพิจารณา

 4. ครผููส้อนต้องสร้างสิง่แวดล้อมทางปัญญาให้แก่นกัเรยีน

ด้วยการกระตุน้ให้นักเรยีนคดิแก้ปัญหา เม่ือเผชญิกับสถานการณ์จรงิ 

มคีวามกล้าแสดงออก กล้าคดิสร้างความรูแ้ละการเรยีนโดยการท�างาน

ร่วมกัน และสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาทดลองน�ารูปแบบดังกล่าวไปใช้ในการ

พัฒนาทักษะชีวิตในด้านอื่น ๆ เช่น การปรับตัว ให้มีพฤติกรรม 

ที่ถูกต้อง

 2. จากการวิจัย พบว่า ผู้เรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มการ

สอนแบบปกติ มีพัฒนาการสูงขึ้น แต่จะมีความแตกต่างอย่างมีนัย

ส�าคัญ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่

ส่งผลต่อการพัฒนาดังกล่าวของผู้เรียน
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