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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต ใช้ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (QuasiExperimental Research) ประชากรส�ำหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนปิน อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561
ผลการวิจัยพบว่า
1) นักเรียนได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 2) นักเรียนได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
มีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรูเ้ รือ่ ง มนุษย์และสิง่
แวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนการคิดแก้ปัญหาอนาคตสามารถพัฒนาให้ผู้
เรียนเกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นได้

ค�ำส�ำคัญ: การคิดแก้ปัญหาอนาคต; ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา; ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

Abstract

The purposes of this research were to: 1) study the problem solving
ability of students in Matthayom Suksa 3 after learning science through the
future problem solving model. 2) study the science learning achievement
of students in Matthayom Suksa 3 after learning science through the future
problem solving model. Population for this research consisted in Matthayom
Suksa 3 at Bandonpin School in Mueng Chingmai district, Chingmai province of
first semester, academic year 2018.
The findings were summarized as follows: 1) The students’ problem
solving ability score with the future problem solving model after learning were
higher than before learning. 2) The students’ science learning achievement with
the future problem solving model were higher than before.
Concluded that teaching by using the future problem solving model
was able to develop the students’ problem solving ability and the students’
science learning achievement was higher.

Keywords: the future problem solving; the problem solving; achievement
บทน�ำ

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวดที่ 4 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาว่า
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เรียนทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส�ำคัญ
ทีส่ ดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 13) บทบัญญัตนิ แี้ สดงให้เห็น
ว่า กระบวนการศึกษาในปัจจุบันต้องให้ความส�ำคัญแก่ผู้เรียนมากขึ้นด้วย
วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น วั ฒ นธรรมของโลกสมั ย ใหม่ ซึ่ ง เป็ น สั ง คมแห่ ง ความรู ้
(Knowledge based society) มีบทบาทส�ำคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต มีความ
ส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นเครื่อง
มือที่ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น ความรู้วิทยาศาสตร์ยัง
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและ
ด�ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข การที่จะสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
วิทยาศาสตร์นนั้ องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ คือ การจัดการศึกษาเพือ่ เตรียมคนให้อยู่
ในสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นทัง้ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551: 92) สอดคล้องกับ พูนสุข อุดม (พูนสุข อุดม, 2553: 62) ที่กล่าวว่า
การพัฒนาประเทศในอนาคตต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยต้องปลูกฝังความสนใจใฝ่รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด เพื่อ
จะให้บรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของไทยในปัจจุบัน นั่นคือ การเตรียม
ประชาชนให้คดิ เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ วิพากษ์วจิ ารณ์ มีทกั ษะทีส่ ำ� คัญในการค้นคว้า
หาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
ที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่พิสูจน์ได้ (สสวท, 2545 : 1) แต่ละประเทศจึงมีการ
ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพือ่ เตรียมก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการด้านต่างๆ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ ทุกคนจ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy for All) สามารถเสาะแสวงหา ติดตามและให้ข้อมูลข่าวสารทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเลือกวิถีชีวิตที่เหมาะสมและสามารถก้าวทันกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว (กระทรวงศึกษาธิการ 2551: 92 ; สสวท, 2546: 1 ;
นันทิยา บุญเคลือบ, 2540: 7) ซึ่งทักษะที่มีความจ�ำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคตโดยเฉพาะ
ทักษะการคิดและการแก้ปญ
ั หาค่อนข้างมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาคนของประเทศ เพราะ
ฉะนั้นความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจึงเป็นทักษะที่มีความจ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
เพราะสภาพสังคมในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ จะต้องปรับเปลีย่ นแนวทางในการ
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ด�ำรงชีวติ เพือ่ ให้อยูใ่ นสังคมยุคใหม่ คนทีม่ คี วามสามารถในการคิดและแก้ปญ
ั หาทีด่ จี ะช่วย
ให้สามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสขุ คนยุคใหม่จะต้องมีพนื้ ฐานความรูท้ ดี่ ี รูจ้ กั
คิดรูจ้ กั แก้ปญ
ั หาในหลายๆ รูปแบบ ต้องติดตาม รับรูป้ ญ
ั หาของสังคม มีความส�ำนึกต่อสังคม
และร่วมกับผู้อื่นในการคิดแก้ปัญหา
จากการที่ได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ นักการศึกษาหลายท่านพบว่า
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์
(Torrance’s Future Problem Solving Instructional Model) รูปแบบการเรียนการ
สอนนีพ้ ฒ
ั นามาจากรูปแบบการคิดแก้ปญ
ั หาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance,
1962: 16 ; ทิศนา แขมมณี, 2553: 254) ซึ่งได้น�ำองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
3 องค์ประกอบ คือ การคิดคล่องแคล่ว การคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม มาใช้ประกอบกับ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาและการใช้ประโยชน์จากกลุ่มซึ่งมีความคิดหลากหลาย โดยเน้น
การใช้เทคนิคระดมสมอง เกือบทุกขั้นตอนมุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ในปัญหาที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตและเรียนรู้ที่จะคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการ
คิดจ�ำนวนมาก โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การน�ำสภาพการณ์
อนาคตเข้าสูร่ ะบบการคิด น�ำเสนอสภาพการณ์อนาคตทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ หรือกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
ใช้การคิดคล่องแคล่ว การคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่มและจินตนาการ ในการท�ำนายสภาพ
การณ์อนาคตจากข้อมูล ข้อเท็จจริง และประสบการณ์ของตน ขั้นที่ 2 การระดมสมองเพื่อ
ค้นหาปัญหา จากสภาพการณ์อนาคตในขัน้ ที่ 1 ผูเ้ รียนช่วยกันวิเคราะห์วา่ อาจจะเกิดปัญหา
อะไรขึ้นบ้างในอนาคต ขั้นที่ 3 การสรุปปัญหาและจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา ผู้เรียน
น�ำปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาจัดกลุ่มหรือจัดความสัมพันธ์เพื่อก�ำหนดว่าอะไรเป็นปัญหาหลัก
อะไรเป็นปัญหารองและจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา ขั้นที่ 4 การระดมสมองหาวิธีแก้
ปัญหา ผู้เรียนร่วมกันคิดวิธีแก้ปัญหา โดยพยายามคิดให้ได้ทางเลือกที่แปลกใหม่จ�ำนวน
มาก ขั้นที่ 5 การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เสนอเกณฑ์หลายๆ เกณฑ์ที่ใช้ในการเลือก
วิธกี ารแก้ปญ
ั หา แล้วตัดสินใจเลือกเกณฑ์ทมี่ คี วามเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในแต่ละ
สภาพการณ์ ต่อไปจึงน�ำเกณฑ์ที่คัดเลือกไว้มาใช้ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด โดย
พิจารณาถึงน�้ำหนักความส�ำคัญของเกณฑ์แต่ละข้อด้วย ขั้นที่ 6 การน�ำเสนอวิธีการแก้
ปัญหาอนาคต ผู้เรียนน�ำวิธีการแก้ปัญหาอนาคตที่ได้มาเรียบเรียง อธิบายรายละเอียดเพิ่ม
เติมข้อมูลที่จ�ำเป็น คิดวิธีการน�ำเสนอที่เหมาะสมและน�ำเสนออย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือ
โดยจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยส�ำนักรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่า นักเรียนมีทกั ษะการคิดอย่างเป็นระบบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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คิดริเริม่ สร้างสรรค์ แสวงหาความรูแ้ ละแก้ปญ
ั หาด้วยตนเองอยูใ่ นเกณฑ์ตำ�่ และการจัดการ
ศึกษาที่ผ่านมาไม่เน้นกระบวนการคิดเท่าที่ควร
ท�ำนองเดียวกับโรงเรียนบ้านดอนปิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2552 ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส�ำนักรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
พบว่า มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ สอดคล้องกับ
ค�ำที่กล่าวว่า “...วิกฤตของเด็กวัยเรียนขณะนี้ไม่ใช่ท�ำข้อสอบได้คะแนนน้อย แต่เกิดจาก
การที่เด็กคิดอะไรไม่เป็น จึงก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ” ...(สายพิณ แก้วงาม
ประเสริฐ, 2551: 2 อ้างใน ศิวดล กุลฤทธิกร, 2554: 3) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มีค่าเฉลี่ยคะแนนต�่ำกว่าระดับประเทศและเป็นสาระที่ต้องปรับปรุง ผนวกกับการสังเกต
และท�ำการสอนในชั่วโมง รายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนไม่สามารถคิดแก้ปญ
ั หาในการตอบค�ำถาม รวมไปถึงบอกสาเหตุ
และแนวทางในการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้
จากความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ในฐานะผูส้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ เห็น
ว่าการสอนคิดหรือสอนให้เกิดทักษะการคิดให้ตัวผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
ปัญหาส�ำคัญ ครูผสู้ อนต้องตระหนักและร่วมมือกันคิดหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน
เพือ่ สร้างให้นกั เรียนคิดเป็น แม้วา่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นกั เรียนคิดเป็นและ
มีกระบวนการคิดจะเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นสิ่งที่พัฒนาฝึกฝนได้โดยกระบวนการทางการ
ศึกษา (ชัยวัฒน์ วรรณพงษ์ และคณะ, 2543: 1) จึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนแต่ละคนที่ต้อง
เสาะแสวงหา คิดหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนคิดเป็นต่อไป รูป
แบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์จึงเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่น่า
สนใจและน่าจะสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างดีต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปญั หาในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
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2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ เป็ น การวิ จั ย แบบกึ่ ง ทดลอง (Quasi-Experimental
Research) โดยผู้วิจัยได้จัดขั้นตอนของการด�ำเนินการวิจัย (Research Process) ไว้ ดัง
ต่อไปนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
ดอนปิน อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน
ทั้งหมด 35 คน
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental
Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยทดลองแบบกลุ่มเดียว (One-group Pretest-Posttest
Design) (Tuckman, 1999)
ทดสอบการก่อน
ทดลอง

การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบการ ทดสอบหลังการทดลอง
คิดแก้ปัญหา

O1

X

โดยที่
			
แก้ปัญหา
			

O2

O1
X

แทน
แทน

การสอบก่อนการทดลอง (Pre-test)
การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบการคิด

O2

แทน

การทดสอบหลังการทดลองสอน (Post-test)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 โดยมีวิธีการด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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1. ด�ำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียน
รู้ 2) แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ผู้วิจัยท�ำหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อท�ำการวิจัยจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึงโรงเรียนบ้านดอนปิน
3. ผูว้ จิ ยั แนะน�ำวิธกี ารจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู
แบบการสอนแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
4. ให้นักเรียนกลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 35 คน
ท�ำแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิกแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน จ�ำนวน 30 ข้อ
5. ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
สอนด้วยวิธีสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต ของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 8 แผน ใช้เวลา
ทั้งหมด 15 ชั่วโมง
6. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัย
ท�ำการทดสอบกับประชากรหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปญ
ั หา ในวิชาวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยค�ำนวณหา
ค่าเฉลี่ย (m) ค่าเฉลี่ยร้อยละ (mร้อยละ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ของคะแนนความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของประชากร แล้วน�ำ
คะแนนมาแปลผลเทียบเป็นระดับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์
2) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการสอนการคิดแก้ปัญหาอนาคต โดยค�ำนวณการค่า
เฉลี่ย (m) ค่าเฉลี่ยร้อยละ (mร้อยละ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)

ผลการวิจัย

จากการวิจยั เรือ่ ง ผลการใช้รปู แบบการสอนการคิดแก้ปญ
ั หาอนาคตทีม่ ตี อ่ ความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถ
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สรุปผลวิจัยได้ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ท�ำการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนและหลัง
เรียน โดยการใช้รูปแบบการสอนการคิดแก้ปัญหาอนาคตที่มีต่อความสามารถในการคอด
แก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 35 คน จากแบบวัด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 1

สรุปผลจ�ำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
จากตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนความสามารถในการ

จำ�นวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จำ�นวนนักเรียน

ร้อยละ

35

25

71.43

การกำ�หนดเกณฑ์

จำ�นวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละของนักเรียน
ร้อยละ 80
ที่ผ่านเกณฑ์
ของคะแนนเต็ม
27

77.14

คิดแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม พบว่ามีนักเรียนที่มี
คะแนนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 80.00 ของคะแนนเต็ม จ�ำนวน 27 คน จากจ�ำนวนนักเรียนทัง้ หมด
35 คน คิดเป็นร้อยละ 77.14 ของจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด
จากการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรูเ้ รือ่ ง มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม สรุปได้วา่ นักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอน
โดยใช้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้
รูปแบบการสอนการคิดแก้ปญ
ั หาอนาคตทีม่ ตี อ่ ความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 35 คน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าเฉลีย่ ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรือ่ ง มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รบั การสอนโดยใช้รปู แบบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

พฤติกรรมการเรียนรู้
ความรู้
(คะแนนเต็ม 3)
ความเข้าใจ
(คะแนนเต็ม 13)
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม
7)
การนำ�ไปใช้
(คะแนนเต็ม 7)
ผลคะแนนรวม
(คะแนนเต็ม 30)
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1.51

0.56

50.33

2.63

0.49

87.67

5.91

1.54

45.46

10.63

1.11

81.77

2.40

0.74

34.29

5.29

0.75

75.57

3.00

1.03

42.86

5.60

0.78

80.00

12.83

3.24

42.77

24.14

2.14

80.47

การคิดแก้ปัญหาอนาคต (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
สรุปได้ว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555: 22) พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนเท่ากับ
12.83 คะแนน คิดเป็นรอยละ 42.77 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ
ต�่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนด และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.14 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 80.47 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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อภิปรายผล

จากผลการวิจัย เรื่อง ผลการใช้รูปแบบการสอนการคิดแก้ปัญหาอนาคตที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถ
อภิปรายผลได้ใน 2 ประเด็น คือ 1) ความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
2) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนแบบคิดแก้ปัญหาอนาคตสามารถพัฒนาให้
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง
ขึ้นกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากนักเรียนได้รับการฝึกโดยการสอนแบบคิดแก้
ปัญหาอนาคต ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถด้านการคิด
แก้ปัญหาของบุคคล เพราะมีรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การน�ำสภาพการณ์อนาคตเข้าสู่ระบบการคิด ผู้วิจัยได้
น�ำเสนอภาพหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้การคิดคล่องแคล่ว การ
คิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่มและจินตนาการ ในการท�ำนายสถานการณ์อนาคตจากข้อมูล ข้อ
เท็จจริง และประสบการณ์ของตน เมื่อนักเรียนได้รับการกระตุ้นจากสถานการณ์ที่ก�ำหนด
ท�ำให้นักเรียนเกิดความตื่นตัว สนใจที่จะเรียนรู้จึงท�ำให้นักเรียนสามารถคิดวิธีการแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม ขั้นที่ 2 การระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหา เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา ในขั้นนี้
นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างอิสระได้อย่างหลากหลายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่
ท้าทายความสามารถและเร้าความสนใจของนักเรียนให้เกิดจุดร่วมในการคิดปัญหา นักเรียน
ได้มโี อกาสพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างเพือ่ นในกลุม่ ซึง่ วิธกี ารนีเ้ ป็นวิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ย
ให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ สอดคล้องกับ David
(David, 1984: 363-367) ขั้นที่ 3 การสรุปปัญหาและจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา ขั้น
ตอนนี้นักเรียนจะได้ฝึกการคิด การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการฝึกอภิปราย
เชิงเหตุผล การวิเคราะห์แยกแยะจัดล�ำดับความส�ำคัญและใช้เกณฑ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
เลือกปัญหาทีค่ ดิ ว่าส�ำคัญทีส่ ดุ พร้อมทัง้ บอกสาเหตุของปัญหาส�ำคัญนัน้ ๆ ท�ำให้นกั เรียนเกิด
ความอยากรูอ้ ยากเห็นเพือ่ น�ำไปสูก่ ารหาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาในขัน้ ต่อไป ลักษณะการคิดดังกล่าว
เป็นอีกขัน้ หนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้การแก้ปญ
ั หานัน้ ส�ำเร็จลุลว่ งไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ปิยานี จิตร์
เจริญ, 2543: 25-26) ขัน้ ที่ 4 ระดมสมองเพือ่ หาแนวทางและวิธกี ารแก้ปญ
ั หา การหาข้อมูล
เพือ่ ท�ำให้กระจ่าง รวบรวมข้อมูล หาข้อเท็จจริง สามารถตัง้ ค�ำถามเพือ่ น�ำความคิด ประมวล
ผลข้อมูล เพื่อหาสาเหตุของปัญหาหรือข้อเท็จจริงของสิ่งนั้น แล้วจึงหาแนวคิดในการแก้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.10 No. 2 | July - December 2019

489

ปัญหา ระดมสมองรวบรวมความคิดเพือ่ หาค�ำตอบหรือวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีม่ คี วามแปลกใหม่
มีความหลากหลาย ในขั้นตอนนี้นักเรียนได้ฝึกความสามารถในการคิดและตัดสินใจโดยการ
เชือ่ มโยงเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลทีม่ อี ยูแ่ ล้วแสดงออกมาในรูปของวิธกี ารแก้ปญ
ั หา
เป็นความสามารถที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้ทักษะการคิดวิธีการเพื่อแก้ปัญหา การระดม
ความคิดหาวิธีการแก้ปัญหา กระบวนการคิดจะเหมือนกับขั้นตอนที่ 1 ซึ่งกระบวนการนี้ได้
ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ขั้นที่ 5 การเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ที่ดีที่สุด ด้วยวิธีการระดมสมองหาเกณฑ์และท�ำการคัดเลือกเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องเหมาะสมกับ
ประเด็นวิธีการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการประเมินเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด โดยเกณฑ์ที่
คิดขึน้ เองสามารถน�ำไปใช้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีค่ ดิ
ได้จากขัน้ ที่ 4 นักเรียนท�ำการประเมินผลเพือ่ หาวิธกี ารคิดแก้ปญ
ั หาทีด่ ที สี่ ดุ โดยการใช้ตาราง
ประเมินผลเพื่อความสะดวกในการประเมิน อภิปรายความคิดเชิงเหตุผลถึงจินตนาการคิด
แก้ปัญหาของตน ให้ค่าคะแนนน�้ำหนักวิธีการคิดแก้ปัญหาของแต่ละข้ออย่างมีหลักเกณฑ์
รู้วิธีการใช้ตารางในการประเมินเพื่อการตัดสินใจเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งเป็นการฝึกการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และยอมรับผลแห่งการตัดสินใจร่วมกับผูอ้ นื่ เพือ่ ให้ได้มาซึง่
วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ในขั้นนี้นักเรียนจะได้อภิปรายความคิดเชิงเหตุผล เป็นการพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแบบมีหลักการ มีเหตุผลสามารถตรวจสอบได้หรือสา
มารน�ำมาวิเคราะห์และแบกแยะประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งตรงกับค�ำกล่าวของ
Osborn (Osborn, 1963 : 1-114) กล่าวว่า การจินตนาการประยุกต์สิ่งที่มนุษย์คิดข้นขึ้น
เพือ่ แก้ปญ
ั หานัน้ ไม่ใช่เป็นการจินตนาการแบบฟุง้ ซ่านเลือ่ ยลอย แต่เป็นลักษณะของการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ขั้นที่ 6 การน�ำเสนอวิธีแก้ปัญหาอนาคต ในขั้นนี้นักเรียนได้ร่วม
กันระดมสมองเพื่อหาวิธีการน�ำเสนอวิธีการคิดแก้ปัญหาที่ดีที่สุด นักเรียนได้ฝึกคิดอยู่เสมอ
มีอิสระในการคิดรูปแบบการน�ำเสนอ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการเหล่านี้ในการแก้ปัญหาท�ำให้นักเรียนมีการคิดแก้
ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบรุนเนอร์และคณะ (Bruner
and other, 1971: 201) กล่าวว่า การคิดแก้ปญ
ั หาเป็นความสามารถในการใช้ประสบการณ์
เดิมจากการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นการแสดงความรู้ ความคิดของสถานการณ์
ที่เป็นปัญหาในปัจจุบันโดยน�ำมาจัดเรียงใหม่ เพื่อผลความส�ำเร็จในจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง
นักเรียนจึงเกิดความรูจ้ ากการเรียนรูด้ ว้ ยเทคนิคการแก้ปญ
ั หาอนาคตร่วมกับแผนผังความคิด
ซึ่งการที่นักเรียนน�ำเสนอความคิดของตนเองโดยให้แผนผังความคิด ท�ำให้นักเรียนได้เชื่อม
โยงตั้งแต่การระบุปัญหา การเลือกปัญหาที่ส�ำคัญที่สุด การหาแนวทางในการแก้ปัญหาและ
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เกณฑ์การประเมินวิธกี ารแก้ปญ
ั หาท�ำให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียน ช่วยพัฒนาทักษะ
การคิดส่งผลให้ผลการเรียนรู้สูงขึ้นสอดคล้องกับ พิทยา ณ พัทลุง (พิทยา ณ พัทลุง, 2554:
117-118) ได้วจิ ยั เรือ่ ง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์กับรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีม่ รี ะดับความสามารถทางการเรียนต่างกัน พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน เรื่อง ระบบในร่างกายในมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์
พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน วัตถุประสงค์
ของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต
จะเห็นได้ว่า จากการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบคิดแก้ปัญหาอนาคตเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาใน
วิชาวิทยาศาสตร์ และท�ำให้นักเรียนได้มีโอกาสน�ำความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้น ไปปรับประยุกต์
ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ�ำวัน
ดั ง นั้ นจึงสรุปได้ว่า การสอนโดยใช้ รู ปแบบการสอนแบบการคิ ด แก้ ปั ญ หา
อนาคต สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์
ได้ เนื่องจากการจัดประสบการณ์เรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดก็ตาม ถ้ามีการจัด
กระบวนการจัดการเรียนรูท้ เี่ ป็นระบบ มีลำ� ดับขัน้ ตอนการสอนทีช่ ดั เจน ท�ำให้นกั เรียนเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่าย ท�ำให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสม มีการเข้าสู่บทเรียนและทบทวนขั้นตอนกระบวนการคิดอย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้
ขอบข่ายของระบบการคิดมีความสัมพันธ์กบั เรือ่ งทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละจดจ�ำได้งา่ ยขึน้ กระบวนคิด
แก้ปญ
ั หาอนาคตมีลกั ษณะเอือ้ อ�ำนวยต่อการเรียนรูแ้ ละจดจ�ำขัน้ ตอนของกระบวนการคิดแก้
ปัญหา เนือ่ งจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกระบวนการคิดแก้ปญ
ั หาอนาคตมีการ
ฝึกกิจกรรมทีส่ อดแทรกทักษะและวิธกี ารคิดพืน้ ฐานทีต่ อ่ เนือ่ งกัน เพือ่ ให้เกิดพฤติกรรมการ
เรียนรู้แบบซ�้ำ ๆ ท�ำให้นักเรียนเกิดความช�ำนาญในการน�ำขั้นตอนกระบวนการคิดที่ส�ำคัญ
เช่น การระดมสมอง การจัดระดับความคิด การคิดวิเคราะห์ การจินตนาการ เป็นต้น โดยฝึก
ให้นกั เรียนได้เรียนรูส้ ภาพโดยทัว่ ไปจากพืน้ ฐานปัจจุบนั แล้วน�ำเข้าสูร่ ะบบการคิดแก้ปญ
ั หา
อนาคตอีกทีละขั้นตอนของกระบวนการคิดแล้วน�ำเข้าสู่กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตที่
ต่อเนื่องทั้ง 6 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนของกระบวนการคิดให้มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา จุด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ประสงค์การเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีการใช้กิจกรรมที่หลากหลายและเอื้อต่อการคิด
แก้ปญ
ั หาอนาคตอย่างเหมาะสม นักเรียนได้รบั ประสบการณ์ตรงในการท�ำกิจกรรมและมีสว่ น
ร่วมในการเรียนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกิดความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาในวิชาวิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่า การสอนโดยใช้รปู แบบการสอนแบบการคิดแก้ปญ
ั หาอนาคต
สามารถพัฒนาให้นกั เรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบคิดแก้ปญ
ั หาอนาคต มีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบการคิดแก้
ปัญหาอนาคต เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียน
เข้าใจหลักการของสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการคิดแก้ปัญหาอนาคตกล่าวคือ จาก
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอน มีการกระตุ้นนักเรียนให้ได้คิดตลอดเวลาจากสถานการณ์ผู้สอน
จัดขึ้นฝึกให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา ตลอดจนมีสื่อการสอนเพื่อท�ำให้นักเรียนเข้าใจปัญหาที่
ยากได้เข้าใจง่ายและชัดเจนขึน้ ท�ำให้นกั เรียนเกิดกระบวนการคิดในการพิจารณาสิง่ ต่างๆ ที่
ศึกษามาแล้ว มาจัดเป็นระบบระเบียบเป็นล�ำดับขัน้ ตอน สามารถจ�ำแนกแยกแยะสิง่ ต่างๆ ได้
ตามความเป็นจริง อย่างมีเหตุผลและสามารถน�ำไปแก้ปัญหาได้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ครูจะเน้นให้นักเรียนท�ำงานแบบร่วมมือท�ำงาน
เป็นกลุม่ เพราะนักเรียนทีเ่ ข้ามาศึกษาในโรงเรียนบ้านดอนปินนัน้ มีความหลากหลาย นักเรียน
มีต้นทุนทางสังคมที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องมีการปูพื้นฐานความรู้ใหม่ นักเรียนบางคนมี
ปัญหาในการเรียนรู้ช้า จึงท�ำให้ศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนแตกต่างกัน ครูจึงมีการ
แก้ไขปัญหาให้นกั เรียนคละกลุม่ กันในการท�ำกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้นกั เรียนกลุม่
เก่ง ปานกลางอยูก่ ลุม่ เดียวกับนักเรียนกลุม่ อ่อนเพราะจะได้ชว่ ยเหลือกัน จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแ้ บบกลุม่ ท�ำให้นกั เรียนมีการระดมสมองแบ่งปันความคิดเห็น อภิปรายภายในกลุม่
ได้พดู คุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์และขยายความรูไ้ ด้กว้างขวางยิง่ ขึน้ เมือ่ นักเรียนทุกคนได้
รับการฝึกฝนในการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการคิดแก้ปญ
ั หาอนาคต จึงสามารถน�ำเอาองค์ความ
รูท้ ตี่ นเองได้สร้างขึน้ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ทหี่ ลากหลาย เกิดความรูค้ วามเข้าใจยิง่ ขึน้
ส่งผลให้นักเรียนสามารถท�ำแบบทดสอบได้ดี จึงท�ำให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนในแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีการจ�ำแนกตามพฤติกรรมที่
ต้องการวัด ตามแนวคิดของ คลอฟเฟอร์ (Klopfer, 1971: 574-580) จากผลการศึกษาพบ
ว่า นักเรียนมีผลคะแนนด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตำ�่ ทีส่ ดุ สาเหตุนี้ เนือ่ งมาจากการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จะเน้น
ไปในด้านเนื้อหาความรู้ ไม่เน้นกิจกรรมการทดลอง จึงท�ำให้นักเรียนไม่ได้รับการฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่าที่ควร ดังนั้น เมื่อนักเรียนท�ำแบบทดสอบจึงมีผลคะแนน
ด้านนี้ต�่ำที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ผลจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้ตามแนวทาง การสอนโดย
ใช้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต ท�ำให้มีการคิดพิจารณาสภาพการณ์ เหตุการณ์หรือสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันอย่างรอบคอบต่อเนื่องเป็นล�ำดับตามเหตุและผล ซึ่งจะน�ำ
ไปสู่การตัดสินใจที่สมเหตุสมผล มีลักษณะการคิดที่ส�ำคัญ คือ คิดถูกวิธี คิดต่อเนื่องเป็น คิด
อย่างมีเหตุผล และคิดเร้ากุศล ซึง่ จะช่วยพัฒนาให้นกั เรียนเกิดปัญญาและตัดสินใจแก้ปญ
ั หา
ได้อย่างเหมาะสม (สุมน อมรวิวัฒน์, 2530 : 25) จึงท�ำให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากก่อนเรียนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
อยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนด แต่หลังเรียนพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ มิ่งขวัญ ศิริบุญ (มิ่งขวัญ ศิริ
บุญ, 2545 : 44) ท�ำงานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลของการฝึกคิดแบบมีประสิทธิภาพ
ของโบโนและการคิดแบบแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ที่มีต่อความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิสทุ ธิกษัตรี อ�ำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ” พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การฝึกคิดแบบแก้ปญ
ั หาอนาคตของทอแรนซ์มคี วาม
คิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนทดสอบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ได้รับ
การฝึกคิดแบบมีประสิทธิภาพของเดอโบโน และนักเรียนที่ได้รับการฝึกคิดแบบแก้ปัญหา
อนาคตของทอแรนซ์มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

สรุป

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาใน
วิชาวิทยาศาสตร์และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบคิดแก้ปัญหาอนาคต สรุปผลได้ดังนี้
1. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบคิดแก้ปัญหาอนาคต มี
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบคิดแก้ปัญหาอนาคต มี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง มนุษย์กับสิ่ง
แวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนก่อนเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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