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ค าช้ีแจง 
 

 คู่มือครูเล่มนี้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่จะช่วย
ให้คุณครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้สะดวกข้ึน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จุดเน้นด้านการแก้ปัญหา 
และสมรรถนะที่ส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  
 แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในคู่มือนี้ เน้นการสอดแทรกใน
กิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการฝกึทักษะ และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
เนื่องจากครูสามารถด าเนินการได้ตลอดเวลาที่ท าการสอน (ซึ่งถือเป็นหน้าที่หลัก) และนอกจากนั้นครู
อาจจะฝึกการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้นักเรียนเป็นการเฉพาะได้หากมีเวลาพอ 

การใช้คู่มือเล่มนี้คุณครูจะต้องเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจ ศึกษาและฝึกฝนเพื่อให้เกิด
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการเช่ือมโยงไปสู่การจัดการ
เรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นจึงศึกษาข้ึนตอนของการ
จัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งในคู่มือนี้จะแนะน า 2 ส่วนคือ หลักการหรือแนวคิด
ของการจัดการเรียนรู้ กับ แนวปฏิบัติที่ครูจะน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป และนอกจากนี้ยังมี
ทักษะที่ส าคัญบางประการทีจ่ะช่วยให้ครูสามารถจัดกจิกรรมการเรียนรูแ้บบแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์
ได้ดียิ่งขึ้น จึงขอให้คุณครูท าความเข้าใจให้ชัดเจน 

ประการต่อมา คู่มือได้ระบุแนวทางการวัดผลอันเกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีทั้งหลักการและแนวปฏิบัติ รวมถึงการยกตัวอย่างเครื่องมือที่จะช่วยวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน เจต
คติต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน และพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งของครูและนักเรียน
ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้พอที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
เพื่อที่จะเลือกไปใช้กับบริบทและสถานการณ์ได้อย่างเหมะสม 
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คู่มือคร ู
การจัดการเรียนรู้แบบการแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 
บทน า 
 ความซับซ้อน และความเป็นพลวัตรของสังคมในปัจจุบันก่อให้เกิดผลที่ตามมาอย่าง
หลากหลายทั้งด้านบวกและด้านลบ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ความเจริญ
ทางด้านการแพทย์ ระบบการเมอืงการปกครอง รวมถึงความเจริญกา้วหน้าทางด้านอปุโภคบรโิภค ท า
ให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกัน สิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญด้านต่างๆนั้นคือ ปัญหา ทั้ง
ระดับนานาชาติจนถึงระดับบุคคล เช่น สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ระบบการเมืองการปกครอง การ
บริหารและการพัฒนา การคอรัปช่ัน อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ความเครียด การตั้งครรภ์ หรือ
ปัญหาการฆ่าตัวตาย 

มนุษย์ต้องปรับตัวและแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ความสามารถ
และทักษะการแก้ปัญหาจึงเป็นคุณลักษณะหนึ่งของบุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมในปัจจุบัน เพราะสังคม
ปัจจุบันเป็นสังคมที่ซับซ้อนและก้าวกระโดดนั่นเอง การท างาน การด าเนินชีวิตย่อมประสบปัญหา ทั้ง
ปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึก และปัญหาที่เห็นเป็นรูปธรรม ปัญหาเป็นเสมือนก าแพงกั้นที่ไม่ให้บุคคลได้
ไปถึงเป้าหมาย บุคคลที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาน่ันย่อมมีโอกาสที่จะไปสู่เป้าหมายได้ดีกว่าผู้ที่
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

 ความสามารถในการแก้ปัญหาสามารถฝึกฝนได้ และการฝึกฝนความสามารถและทักษะการ
แก้ปัญหาจึงต้องเป็นหน้าที่ของครู เนื่องจากครูมีหน้าที่ในการปลูกฝังทั้งความรู้และทักษะชีวิตให้
ผู้เรียนอย่างเด่นชัดที่สุด ครูมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนของนักเรียน ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญใน
การสร้างสรรค์ความรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
เช่น การเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนะน าวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ ปลูกฝังจิตวิญญาณ 
คุณงามความดีและถ่ายทอดลักษณะที่พึงประสงค์  

การปลูกฝังการแก้ปัญหาอย่างนั้น ครูสามารถท าได้ 2 แนวทาง คือ การแยกฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาเป็นการเฉพาะ ซึ่งมีข้อดีคือ ครูสามารถเติมเนื้อหา รายละเอียดของปัญหา และกระบวนการ
แก้ปัญหาให้นักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส่วนแนวทางที่สองได้แก่ การแทรกการฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาในกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน ซึ่งแนวทางที่สองนั้นมีข้อดีคือ ครูสามารถท าได้ตลอดเวลา 
รวมถึงไม่เสียเวลาในการคัดแยกนักเรียนออกจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรด้วย 

การจัดการเรียนรูแ้บบแก้ปญัหาอย่างสรา้งสรรค์ เป็นแนวทางการแก้ปัญหาวิธีหนึ่ง ซึ่งได้ผ่าน
การศึกษาและวิจัยมา เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่อิงกับสาระการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยฝึกให้
นักเรียนได้ท าความเข้าใจกับปัญหา ฝึกการมองปัญหาโดยใช้ทั้งความรู้สึก และมุ่งแก้ปัญหา ท าให้การ
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ด าเนินการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ จึงน่าจะเป็นแนวทางให้ครูได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และการเรียนรู้ต่อไป 
 
ตอนท่ี 1 ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 
 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีหลายแนวที่คิดมาจากนักวิจัยหลายคน ซึ่งแต่ละแนวคิดมี
ความน่าสนใจแตกต่างกัน คู่มือเล่มนี้ใช้แนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของสิทธิชัย ชมพูพาทย์ 
(2554) ที่ได้ศึกษาแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากหลายแนวคิดและน ามาปรับปรุง จนได้
ข้ันตอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ข้ึนมา ซึ่งคู่มือจะขอน าเสนอความหมายและข้ันตอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้
ทราบเป็นเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งมีดังนี้ 

 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คือกระบวนการแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
หรือเป็นข้ันตอนของการบรรลุความต้องการ หรือวัตถุประสงค์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ
ความคิดวิจารณญาณ การใช้ความคิดทั้งสองที่กล่าวถึงได้แก่ ผู้แก้ไขปัญหาจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การคิดวิธีการแก้ปัญหาให้ลึกและความมีหลากหลายโดยปราศจากการตัดสินว่าดีหรือถูกต้องหรือไม่ 
จากนั้นจึงประเมินและเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การคิดวิจารณญาณเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด พร้อมทั้งน าวิธีการแก้ปัญหาน้ันมาวางแผนการแก้ปัญหาบนเงื่อนไข บริบทและทรัพยากรที่มีอยู่ 
และน าแผนการแก้ปัญหาไปปฏิบัติ โดยเช่ือมั่นว่าสามารถแก้ปัญหาและก ากับตนเองขณะท าการ
แก้ปัญหาได้ เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วย 5 ข้ันตอนได้แก่  

ข้ันที่ 1 การเข้าถึงปัญหา เป็นข้ันของการท าความเข้าใจ รับรู้ความท้าทายที่จะ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์ การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างรอบด้าน การระบุปัญหาที่
แท้จริงและวางเป้าหมายในการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถเลือกใช้ข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งหรือใช้ทุกข้ันตอน
ตามความชัดเจนของปัญหา ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

1.1 การเห็นความส าคัญ เป็นข้ันตอนการระบุและอธิบายความส าคัญของ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาในมุมมองของตนเองและผู้อื่น การสร้างความคิดที่เหมาะสมต่อปัญหา 

1.2 การส ารวจข้อมูล เป็นการศึกษารายละเอียดของสถานการณ์หรือการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อท าให้สถานการณ์มีความชัดเจน ประกอบด้วย การศึกษาลักษณะและสาเหตุของ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหารวมถึงความเกี่ยวข้องกับปัญหาอื่น โดยใช้การส ารวจข้อมูล ประเมินและ
เลือกใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

1.3 การระบุปัญหา เป็นการตัดสินว่าสถานการณ์ที่ศึกษานั้น ปัญหาใดเป็น
ปัญหาที่ต้องน ามาแก้ไขหรือเรียกว่าเป็น “ปัญหาที่แท้จริง” พร้อมกับวางเป้าหมายในการแก้ปัญหา 
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ข้ันที่ 2 การคิดวิธีการแก้ปัญหา เป็นการคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้มากที่สุด โดยไม่มีการ
ตัดสินว่าความคิดนั้นผิดหรือถูก ใช่หรือไม่ใช่ รวมถึงการปรับวิธีการแก้ปัญหาจากแนวคิดการ
แก้ปัญหาของผู้อื่น 

ข้ันที่ 3 การเลือกและเตรียมการ คือการท าให้วิธีการแก้ปัญหามีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากยิ่งข้ึน โดยการประเมินวิธีการแก้ปัญหาจนได้วิธีการที่ดีที่สุด จากนั้นจึงพิจารณาสิ่ง
สนับสนุนและอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการแก้ปัญหาโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

3.1 การเลือกวิธีการแก้ปัญหา เป็นการคัดเลือกวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เกณฑ์ใน
การเลือกวิธีการแก้ปัญหา 

3.2 การคาดการณ์ผลกระทบ เป็นการระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนทั้งที่เป็น
อุปสรรคและสิ่งสนับสนุนในระหว่างการแก้ปัญหา 

ข้ันตอนที่ 4 การวางแผนการแก้ปัญหา คือการวางแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้
ความสามารถและข้อจ ากัดของบุคคล รวมถึงบริบท เงื่อนไข ทรัพยากร และอุปสรรค โดยมีข้ันตอน
ดังต่อไปนี้ 

4.1 การประเมินงาน เป็นการระบุแนวทางและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
แก้ปัญหาภายใต้ เงื่อนไข ข้อจ ากัด บริบท ข้อมูล หรือสิ่งสนับสนุนในการแก้ปัญหา 

4.2 การออกแบบกระบวนการ เป็นการวางขั้นตอนและกิจกรรมการแก้ปัญหา 
จากการแนวทางและทรัพยากรที่มีอยู่และแบ่งหน้าที่สมาชิกในกลุ่ม 

ข้ันตอนที่ 5 การลงมือปฏิบัติ เป็นการน าแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติจริง มีการก ากับ
ตนเองในการแก้ปัญหา การเปรียบเทียบกิจกรรมและผลการแก้ปัญหากับเป้าหมายที่วางไว้ มีการ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการแก้ปัญหา เมื่อการแก้ปัญหาเป็นไปตามที่วางแผนไว้ก็ให้การเสริมแรง
แก่ตนเอง ซึ่งข้ันตอนน้ีประกอบด้วย 

5.1 การลงมือปฏิบัติ เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผน สังเกตและสะท้อนระหว่าง
การแก้ปัญหา รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหาให้เหมาะสมมากข้ึน 

5.2 การเผชิญปัญหา เป็นการก ากับตนเองระหว่างการแก้ปัญหาประกอบด้วย 
การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตน เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ การควบคุมตน และเสริมแรง
ตนเอง 

เ พ่ือให้คุณครู เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบฝึก
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับครูผู้สอน ขอให้คุณครูได้ท าแบบฝึกการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับครูในภาคผนวก 1 
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ตอนท่ี 2 การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 ส าหรับคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นี้ ได้น าแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของสิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2554) ที่ได้สังเคราะห์แนวทางการ
จัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จนได้รูปแบบที่สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ โดยมีขั้นตอน หลักการ และแนวปฏิบัติดังนี้ 

2.1 แนวคิดพ้ืนฐาน 
การจัดการเรียนรูเ้พื่อการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์เป็นแนวคิดหนึ่งของการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Centered) โดยใช้ปัญหาหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้เป็น
ตัวกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน ที่อาศัยความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และความคิด
วิจารณญาณ (Critical Thinking) ในการแก้ปัญหา (Problem Solving) โดยให้นักเรียนท ากิจกรรม
การเรียนรู้รายบุคคล ( Individual) กระบวนการกลุ่ม (Group Process) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมมือกัน (Cooperatives Learning) มีการบันทึก และการอภิปราย การสร้างความรู้หรือบรรลุ
จุดมุ่งหมายด้วยตนเอง และจัดกิจกรรมที่มีความสมดุลทั้งอารมณ์และประสิทธิผลของการแก้ปัญหา 
โดยครูเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 

 
2.2 จุดมุ่งหมาย 

รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ให้แก่นักเรียนโดยจดักิจกรรมการเรยีนรู้ทีเ่น้นทกัษะการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ที่ประกอบด้วย การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ การสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การบันทึก และการอภิปราย 

 
2.3 หลักการ และแนวปฏิบัติของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
2.3.1 ขั้นรับรู้ปัญหา 
หลักการ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้ันน้ีนักเรียนจะต้องท าความเข้าใจกับสถานการณ์
ที่แสดงถึงปัญหาหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้จากการกระตุ้นของครู มีการสร้างความท้าทายต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ในสถานการณ์นั้น นักเรียนมีความคิดที่เหมาะสมกับปัญหา 
ระบุปัญหาที่แท้จริงจากสถานการณ์หรือเป็นเป้าหมายในการการจัดการเรียนรู้ในครั้งนั้นๆ ประเด็น
ส าคัญคือ การสร้างสถานการณ์ของครูที่จะต้องสามารถยกสถานการณ์ที่นักเรียนได้ใช้ความรู้จาก
สาระการเรียนรู้ หรือตัวช้ีวัดที่จะสอนมาเป็นปัญหาที่จะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ และแก้ไข 
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แนวปฏิบัติ 
ครู--สร้างให้สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้

ให้กับนักเรียน แล้วครูและนักเรียนตั้งค าถามต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึน โดยครูอาจจะให้ข้อมูลแก่
นักเรียนเพื่อเช่ือมโยงการเรียนรู้ไปสู่การระบุปัญหาที่แท้จริง  (ซึ่งเป็นปัญหาที่จะท าให้นักเรียนได้
เรียนรู้ตามตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้)  ครูควรให้นักเรียนตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหาหรือระบุว่า
ต้องการเรียนรู้ในเรื่องใด ข้ันตอนนี้ครูต้องฝึกให้นักเรียนได้ใช้ความคิด 2 ประการคือ 1) ความคิด
สร้างสรรค์ ในการคิดเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานการณ์ให้มาก ให้นักเรียนคิดแตกต่าง (ซึ่งครู
อาจจะใช้ค าถามว่าแล้วอย่างอื่นล่ะ คนอื่นคิดอย่างไร ถามอย่างไร) รวมถึงการให้นักเรียนตั้งค าถามที่
หลากหลาย และ 2) ความคิดวิจารณญาณ โดยให้นักเรียนศึกษารายละเอียดของปัญหา และระบุ
ปัญหาที่แท้จริง (ซึ่งอาจจะสร้างเกณฑ์ในการตัดสินว่าสิ่งใดเป็นปัญหาเช่น มุมมองของคนอื่น ความ
จ าเป็นเร่งด่วน) ซึ่งปัญหาที่นักเรียนระบุมานั้นจะต้องมีลักษณะที่สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 
หรือสามารถทดสอบสมมุติฐานได้ 

นักเรียน—แสดงออกโดยการตั้งค าถามทีม่ีต่อสถานการณ์ทีค่รูสร้างข้ึน 
สืบค้นข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องกบัสถานการณ์ในกรณีทีส่ถานการณ์นั้นไม่ชัดเจน ฝึกการวิเคราะห์และ
คัดเลือกปัญหาที่ต้องแก้ อธิบายรายละเอียดและความส าคัญของสถานการณ์ วางเป้าหมายในการ
แก้ปัญหาหรือก าหนดเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้และค้นคว้า 

 
2.3.2 ข้ันระดมความคิด 
หลักการ 

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาเปน็สิ่งจ าเป็นใน
การจัดการเรียนรู้แบบแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์ การฝกึฝนความคิดสร้างสรรค์ทั้งรายบุคคลและใช้
กระบวนการกลุ่ม จะท าใหส้ามารถฝึกความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดี โดยจะต้องหลุดออกจากกรอบ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ก่อน 

แนวปฏิบัติ 
ครู--ต้องฝึกความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยกระตุ้นให้นักเรียนคิด

วิธีการแก้ปัญหาให้มากในระดับบุคคล และน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม คือ 1) ให้นักเรียนการ
คิดหาวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง ครูจะกระตุ้นนักเรียนด้วยค าถามเช่น จากปัญหาที่นักเรียนพบ หรือ
เป้าหมายงานของกลุ่มเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาเพื่อไปให้ถึงจุดหมายอะไรบ้าง ถ้าไม่ใช้วิธีการนี้จะใช้
วิธีการอื่นได้หรือไม่ แล้วถ้าคิดตรงกันข้ามกับวิธีนี้ล่ะ หรือ ถ้าเราท าให้สะดวกข้ึน หรือท าให้เป็น
ข้ันตอนจะมีวิธีการอย่างไร 2) จัดกิจกรรมให้รวมวิธีการแก้ปัญหา ครูให้นักเรียนจะได้น าเสนอวิธีการ



6 
 

แก้ปัญหาของตนเอง และรับฟังวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อน จากนั้นคือนักเรียนจะสรา้งวิธีการแกป้ัญหา
ใหม่ โดยการรวมจุดดีจุดเด่นของแต่ละวิธีเป็นวิธีการใหม่ของกลุ่ม 

นักเรียน--ต้องคิดวิธีการแก้ปญัหาของตน แล้วเลือกและน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาใหส้มาชิกในกลุม่ และแลกเปลี่ยนความคิดกบัเพือ่นในกลุ่ม ช่วยกันสร้างวิธีการแกป้ัญหา
ใหม่ โดยการบูรณาการวิธีการแก้ปญัหาของตนใหเ้ป็นที่ยอมรับของกลุม่ อธิบายลักษณะการแกป้ัญหา
ของกลุม่ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลของการเลือกวิธีการแก้ปญัหา 

2.3.3 ขั้นวางแผน 
หลักการ 

เมื่อนักเรียนได้คัดเลือกวิธีการแก้ปัญหาแล้ว การวางแผนแกป้ัญหาโดยการ
คิดว่า จะใช้อะไรในการด าเนินกจิกรรมการแกป้ัญหาบ้าง และคาดว่าในระหว่างการแกป้ัญหาจะเกิด
อะไรข้ึน ทั้งสิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการแกป้ัญหา และสิ่งทีส่นบัสนุนการแก้ปญัหาให้ลลุ่วงส าเร็จ จะช่วย
ให้การแกป้ัญหาไปอย่างถูกทาง และช่วยลดความเสี่ยงในการแก้ปัญหา สง่ผลใหก้ารแกป้ัญหาประสบ
ความส าเร็๗อย่างมปีระสิทธิภาพ 

แนวปฏิบัติ 
ครู--ตั้งค าถามในขณะที่นักเรียนก าลังวางแผนเพือ่ให้นักเรียนได้เกิดความคิด

สร้างสรรค์เช่น แล้วมีขั้นตอนทีส่ าคัญอกีหรือไม่ อะไรที่ต้องใช้บ้าง อาจจะเกิดอะไรข้ึนบ้าง หรือแม้แต่
การที่ครูให้นักเรียนตั้งค าถามในกลุ่มเพื่อที่จะท าให้เกิดการวางแผนอย่างละเอียดเช่น ลองตั้งค าถาม
เพื่อทีจ่ะได้ตอบในการวางแผนการแกป้ัญหา ในด้านการคิดวิจารณญาณครูต้องให้เดก็นักเรียนได้
พิจารณาว่าแผนที่วางไว้มีความชัดเจนหรือไม่ และแผนสอดคล้องกบับริบท เงื่อนไข และทรัพยากร
รวมถึงปจัจัยสนับสนุน สิง่ที่เป็นอปุสรรคทีจ่ะเกิดข้ึนหรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องให้นักเรียนได้น าเสนอ
แผนการแกป้ัญหาที่วางไว้เพื่อจะได้ฝกึการอธิบายและแลกเปลี่ยนแนวคิดของแต่ละกลุม่ด้วย 

นักเรียน--ระบุข้ันตอนและกิจกรรมการแก้ปญัหา รวมทั้งระบุทรพัยากรที่
ต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขและปจัจัยที่อาจจะเกิดข้ึนในระหว่างการแก้ปัญหา ข้ันตอนน้ีให้วางขั้นตอนการ
แก้ปัญหาให้ชัดเจนมากทีสุ่ดและแบ่งหน้าที่ นอกจากนี้นักเรยีนต้องแลกเปลี่ยนแผนการแกป้ัญหา
ระหว่างกลุม่ ซึ่งเน้นการอภิปรายระหว่างกลุ่ม 

 
2.3.4  ขั้นปฏิบัต ิ

หลักการ 
นักเรียนปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ เปรียบเทียบผล และกระบวนการแก้ปัญหา

กับเป้าหมายที่วางไว้ การก ากับตนเองและเสริมแรงตนเอง 
แนวปฏิบัติ 
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ครู--การก ากับนกัเรียนให้ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ถามและดูแลนักเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า ครูอาจจะให้นักเรียนรายงานการ
ท ากิจกรรมด้วยปากเปล่า และรายละเอียดของกลุ่มพร้อมทัง้ควบคุมช้ันเรียนด้วย รวมถึงให้การ
เสริมแรงหรือสอนวิธีการเสริมแรงตนเองให้แก่นกัเรียน 

นักเรียน--ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ บันทึกกจิกรรมการแก้ปัญหาในแต่ละ
ข้ันตอน การเปรียบเทียบสิง่ที่ปฏิบัติกับเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการให้ก าลังใจตนเองขณะลงมือ
แก้ปัญหา 

2.3.5 ข้ันสรุปและกรองความคิด 
หลักการ 

การสรุปองค์ความรู้ทางด้านเนื้อหาจากการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
รวมถึงการที่สรุปข้ันตอนการแกป้ัญหา วิเคราะหจ์ุดดี จุดบกพร่องของเนื้อหาความรู้และกระบวนการ
แก้ปัญหา จะท าให้เกิดการพจิารณาจุดดี จุดเด่นของการแกป้ัญหา เพื่อการน าไปสูก่ารแกป้ัญหาใน
ครั้งต่อไปได้ เป็นการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญัหาอย่างต่อเนื่อง 

แนวปฏิบัติ 
ครู--กระตุ้นให้นักเรียนได้น าเสนอทัง้ในส่วนของความรู้และวิธีการแก้ปัญหา

จากการปฏิบัติ รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมและความคิดของนักเรียน กระตุ้นนักเรียนให้คิด
ต่อไปว่าจะวิเคราะห์ความรู้และข้ันตอนการแก้ปญัหาทีผ่่านมาว่ามีผลดผีลเสียอย่างไร และถ้าจะ
ปฏิบัติงานต่อไปในลักษณะเดียวกันจะท าอย่างไร พรอ้มกบับอกแนวทางปรบัใช้ในชีวิตประจ าวันด้วย 

นักเรียน--สรุปความรู้และข้ันตอนการแก้ปญัหาได้ ซึ่งอาจจะแสดงออกโดย
การเล่าใหเ้พื่อนฟงั การน าเสนอหน้าช้ันเรียน นอกจากนี้ยังต้องสามารถอธิบายหรือแสดงใหเ้ห็นว่าได้
เข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมทีผ่่านมา ให้ค าแนะน าหรือปรบัใช้เนื้อหาหรือกระบวนการในเรื่องอื่นๆ 
 

ตอนท่ี 3 ทักษะของครูท่ีช่วยให้การจัดการเรียนรู้ประสบความส าเร็จ 
เพื่อใหก้ารจัดการเรียนรู้ประสบความส าเรจ็ แต่ละข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

แบบแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ ครูจะต้องฝึกฝน และใช้ทักษะดังนี ้
3.1 เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

หลักการ การเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยให้ครู
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้มากยิ่งข้ึน เนื่องจาก
กระบวนการในกิจกรรมการเรียนรู้ถูกปรับมาจากข้ันตอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และทักษะ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากครูจะถูกถ่ายทอดไปยังนักเรียน 
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แนวปฏิบัติ ครูศึกษาหลักการ ข้ันตอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในคู่มือเล่มนี้ 
จากนั้นจึงท าแบบฝึกในภาคผนวกที่ 1 ซึ่งมีแนวทางการตอบค าถามอยู่ หลังจากนั้นจึงน าแนวทางการ
แก้ปัญหาไปทดลองใช้จริง 

3.2 เร้าความสนใจของนักเรียน การท้าทายต่อวัตถุประสงค์หรือปัญหา  
หลักการ การเร้าความสนใจด้วยสถานการณ์ที่เปน็ปัญหา ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจ

และใส่ใจต่อปัญหา เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนใส่ใจหรือสนใจ จะช่วยให้การจัดการ
เรียนรู้ด าเนินไปได้ จนบรรลุวัตถุประสงค์ การเร้าความสนใจในการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์มีหลายข้ันตอน ตั้งแต่การเร้าความสนใจด้วยสถานการณ์ การเร้าความสนใจด้วยค าถาม 
รวมถึงบุคลิกภาพของครู 

แนวปฏิบัติ ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจและพร้อมที่จะ
เรียนหรือท ากิจกรรม โดยใช้สถานการณ์ที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ที่ปรากฏใน
หลักสูตร  หรือการถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดและสนใจ ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน ครู
ต้องคล่องแคล่วและมีอารมณ์ขัน ครูต้องมีความตั้งใจในการสอนและเตรียมการสอนอย่างดีทั้งเนื้อหา 
สื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.3 การวางเป้าหมาย  
หลักการ ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งที่นักเรียนจะใช้ยึดเพื่อประเมิน

ความส าเร็จของกิจกรรมการเรียนรู้  หรือในการแก้ปัญหา เกิดแรงจูงใจหรือก าลังใจในการเรียนรู้ 
นักเรียนก็จะพยายามเรียนรู้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายการเรียนรู้ ดังนั้นควรท าให้นักเรียนด าเนินกิจกรรม
การเรียนรู้โดยมีเป้าหมาย และประเมินตนเองจากความส าเร็จตามเป้าหมาย 

แนวปฏิบัติ ครูอาจจะถามนักเรียนว่า ท้ายที่สุดแล้ว ในการเรียนรู้เรื่องนี้สิ่ง ที่
นักเรียนต้องการคืออะไร แล้วสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่เรียนอย่างไร โดยที่เป้าหมาย นั้นครู
อาจจะแนะน าให้นักเรียนทราบว่าการวางเป้าหมายนั้นนั้นจะต้องพิจารณาจาก 4 ประการคือ ความ
เป็นไปได้ ความมีประโยชน์ การบันทึกไว้เป็นลายลักอักษร และ ความชัดเจน โดยที่ควรเป็นเป้าหมาย
ระยะสั้นที่สุด ซึ่งใช้เวลาไม่เกินช่ัวโมงเรียนนั้น เพราะจะท าให้นักเรียนเห็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้ได้
อย่างชัดเจน ก่อให้เกิดก าลังใจในการเรียนเนื้อหาต่อไป 

3.4 ฝึกการคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
หลักการ  การฝึกความคิดระดับสูงเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะช่วยให้นักเรียนได้เพิ่ม

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ต้องพัฒนาให้นักเรียนที่ได้ใช้ทักษะทางความคิดระดับสูงเป็นประจ า คือการแก้ปัญหา 
ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดวิจารณญาณ 
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แนวปฏิบัติ  การฝึกความคิดระดับสูงนั้นครูอาจจะจัดกิจกรรมได้หลายกิจกรรม 
ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ เช่น ให้นักเรียนบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งที่ศึกษาตามที่สังเกตให้ได้มาก
ที่สุด  มีการเช่ือมโยงลักษณะจากการสังเกตกับลักษณะที่เคยรู้มาก่อนหรือจากประสบการณ์เดิม  หรือ
อาจจะให้น าของอย่างน้อย 2 สิ่งที่จะเปรียบเทียบมาจัดให้อยู่บนฐานเดียวกันตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น 
การเลือกปัญหาที่แท้จริง และการเลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วยเกณฑ์ที่สร้างข้ึน บางครั้งอาจจะให้นักเรียน
คิดเช่ือมโยงเรื่องที่คิดกับความรู้/ประสบการณ์/ความรู้สึก/ความคิดเห็นของตนอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้
วิธีการแก้ปัญหา สาเหตุของปัญหาจ านวนมาก  โดยที่ครูต้องหาตัวอย่างของประเภท /ชนิด / แบบ / 
ลักษณะของสิ่งที่คิดเพื่อช่วยให้นักเรียนขยายข้อมูลของประเด็นที่คิดให้ได้รายละเอียด เพิ่มมากข้ึน 
จากนั้นจึงให้นักเรียนอธิบายความเข้าใจของตนในเรื่องที่รู้ ยกตัวอย่างและตอบค าถามในเรื่องนั้นทั้งใน
กลุ่มและการน าเสนอในช้ันเรียน  

ครูอาจจะจดักิจกรรมให้นักเรียนได้พิจารณาทางเลอืกการแก้ปญัหาหรือแม้แต่การหาข้อมูลที่จะท า
ให้ปัญหามีความชัดเจน  โดยพิจารณาข้อมูลโดยใช้หลักเหตุผลและระบุทางเลือกที่หลากหลาย มี
กระบวนการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการคิด ทางกว้าง คิดทางลึกซึ้ง คิดอย่างละเอียด  เพื่อการระบุ
เป้าหมายหรือปัญหาที่ต้องการตัดสินใจน าเสนอ วิพากษ์วิจารณ์ ท้ายสุดต้องมีการเผยแพร่ผลงาน 

3.5 การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
หลักการ นักเรียนต้องมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มและภายใน

กลุ่ม เมื่อนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลที่เพื่อนน าเสนอจะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ใช้
ความคิดระดับสูง ฝึกการใช้ภาษา และได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดเจ้าของความคิด
จะได้น าความคิดน้ันมาปรับปรุงข้ันตอนหรือกระบวนการแก้ปัญหาของตน รวมทั้งคนที่ฟังเพื่อนแสดง
ความคิด จะได้ปรับปรุงข้อบกพร่องที่มีลักษณะคล้ายกันในงานของตนได ้

แนวปฏิบัติ ครูเป็นผู้สังเกตการณ์ และกระตุ้นความคิดแก่นักเรียนขณะท ากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้มีการสังเกตการแสดงออกของนักศึกษาทุกคน ให้ก าลังใจนักศึกษาช่วยกันอภิปราย 
ป้องกันนักศึกษาพูดนอกลู่ นอกทาง ใช้ค าถามเปิดในการกระตุ้น ตักเตือน แก้ไข ครูต้องสามารถ
ประเมินได้ว่าในเนื้อหาการอภิปรายของนักเรียนนั้น กลุ่มได้บรรลุตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
เป้าหมายของการแก้ปัญหานั่นเอง นอกจากนี้ ครูควรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ที่จ าเป็นในการ
อภิปราย เช่น ประธานหรือผู้น าในการ อภิปราย เลขานุการผู้จดบันทึก และผู้รักษาเวลา และ
พิจารณาว่าสมาชิกลุ่มทุกคนควรมีความเข้าใจตรงกันว่าตน มีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องช่วยให้กลุ่ม
ท างานได้ส าเร็จ มิใช่ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกเพียงบางคน เช่น ให้ข้อมูล แสดงความ
คิดเห็น ซักถาม โต้แย้ง สนับสนุน ช่วยไม่ให้ กลุ่มออกนอกเรือ่ง และสรุป ครูควรให้รู้ค าแนะน าก่อนถึง
ความส าคัญของการให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างทั่วถึง ไม่ให้มีการผูกขาด
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การอภิปรายโดยผู้ใดผู้หนึ่ง ควรมีการจ ากัดเวลาของการอภิปรายแต่ละประเด็น มิฉะนั้นการอภิปราย
อาจเยิ่นเย้อ และประเด็นที่อยู่ท้าย ๆ จะไม่ได้รับการอภิปราย 

3.6 ก ากับติดตาม ให้ค าปรึกษา ชี้แนวทางและต่อยอดความรู้ 
หลักการ  การสร้างความใกล้ชิดกับนักเรียนในระหว่างการท ากิจกรรม เนื่องจาก

นักเรียนย่อมประสบปัญหา การช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนทั้งในขณะท ากิจกรรมเดี่ยว และกิจกรรมกลุ่ม 
จะช่วยให้นักเรียนไปสู่เป้าหมายในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน โดยอาจจะช้ีให้เห็นการปฏิบัติของนักเรียน
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย มีการสอบถาม การให้ค าแนะน า และน าความรู้ ประสบการณ์ของนักเรียนที่
เกิดข้ึนกระตุ้นให้เขาต่อยอดความรู้ และวางแนวทางในการด าเนินการแก้ปัญหาต่อไป 

แนวปฏิบัต ิครูมีบทบาทในการก ากับติดตามนักเรียนทุกคนทุกกลุ่ม ว่าท ากิจกรรม
อย่างไร ครบหรือไม่ เป็นไปตามความมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้หรือไม่ ประสบปัญหาหรือไม่ 
พร้อมกับช้ีแนะแนวทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งการให้นักเรียนต่อยอดความรู้ที่ค้นพบจะช่วยให้
นักเรียนเกิดบุคลิกการแสวงหาความรู้ อาจจะใช้การยกตัวอย่าง การสอบถามนักเรียน ครูอาจจะท า
เป็นตัวอย่างให้นักเรียนท าตามเพื่อต่อยอดกิจกรรมให้ดีย่ิงข้ึน  

3.7 ใช้ข้อมูลท่ีหลากหลาย  
หลักการ การจัดการเรียนรู้ไม่ควรเน้นแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นหนังสือเพียงอย่าง

เดียว ควรให้นักเรียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน ห้องสมุดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งแหล่งสืบค้นจากภายนอกเช่น 
ห้องสมุดของมหาวิทยาลยั หรือหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนก าลังศึกษา อินเทอร์เนต ซึ่ง
ระบบเครือข่ายต้องเอื้อต่อการสืบค้นของนักเรียนด้วย 

แนวปฏิบัติ ควรควรสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่สร้างข้ึนกับ
นักเรียนว่า สถานการณ์มีความชัดเจนมากน้อยเพียงใด แต่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง 
และจะค้นได้จากแหล่งใด ครูอาจจะต้องมีข้อมูลมาใหน้ักเรียนศึกษาเพิ่มเติมบ้าง รวมถึงแหล่งของการ
สืบค้น นอกจากนี้ครูจะต้องให้นักเรียนได้วิเคราะห์คามน่าเช่ือถือของข้อมูลที่สืบค้นด้วย 

3.8 การตั้งค าถาม  
หลักการ การตั้งค าถามเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ที่จะสนองความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน ช่วยในการประเมินผลการเรียนรู้ ช่วย
เช่ือมโยงความรู้เก่าไปสู่ความรู้ใหม่ในที่นี้แบ่งตามประเภทผู้ใช้ได้ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นครูถามนักเรียน 
และส่วนที่นักเรียนถามตนเองเพื่อน าไปสู่การค้นหาความรู้ ปัญหา    

แนวปฏิบัติ ครูถามเพื่อเร้าความสนใจเข้าสู่บทเรียน และเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนในบทเรียน ค าถามควรเป็นค าถามประเภทความจ าง่ายๆ ถามให้อธิบายเหตุผล ถามให้สรุป
เหตุผลหรือหลักการ หรือกล่าวได้ว่าจะต้องใช้ทั้งความถามระดับพื้นฐานคือถามเกี่ยวกับความจ า 
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รายละเอียด และค าถามข้ันสูงคือถามให้วิเคราะห์สังเคราะห์ ตัดสิน ครูควรค านึงถึงว่าประสบการณ์
ของครูกับนักเรียนที่มีความแตกต่างกัน ต้องมีการให้เวลาแก่นักเรียนในการตอบ พยายามถาม
นักเรียนให้ทั่วถึง พยายามช่วยเหลือให้นักเรียนที่ไม่เคยเสนอตัวตอบค าถามเลย เมื่อนักเรียนตอบถูก 
ครูต้องให้การเสริมแรงที่เหมาะสม เช่นยิ้ม พยักหน้า ชม ในส่วนของนักเรียน ครูต้องฝึกให้นักเรียน
สามารถสร้างค าถามกระตุ้นความอยากรู้ด้วยตนเอง จะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้สึกท้าทายการ
เรียนรู้ 

3.9 การให้ข้อมูลย้อนกลับ  
หลักการ เมื่อนักเรียนท ากิจกรรม ควรมีข้อมูลย้อนกลับเพื่อนักเรียนจะได้ทราบว่า

ผลการท ากิจกรรมเป็นอย่างไร ซึ่งสิ่งที่ให้ย้อนกลับไปสู่นักเรียนนั้นควรจะมีทั้งเนื้อหาที่นักเรียนได้
เรียนรู้ และกระบวนการแก้ปัญหาหรือข้ันตอน กิจกรรมการเรียนรูข้องนักเรียน จะช่วยให้นักเรียนเหน็
ความเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้กับผลที่เกิดข้ึนและสามารถน าไปปรับปรุงในการเรียนครั้ง
ต่อไปได ้

แนวปฏิบัติ ครูจะต้องให้ข้อมูลย้อนกลับจากการท ากิจกรรมแก้ปัญหาให้กับ
นักเรียนที่ชัดเจนในพฤติกรรม สามารถเห็นได้ตรงกันทั้งครูและนักเรียน และควรเป็น ข้อมูลที่มีทั้ง
ข้อมูลในแง่บวก (positive feedback) และข้อมูลในแง่ลบ (negative feedback) ว่าพฤติกรรมหรือ
ระดับความสามารถของเขาในส่วนใดที่ เป็นไปในทางที่ เหมาะสม  แล้ว และพฤติกรรมหรือ
ความสามารถในด้านใดที่เขายังท าได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ครูตั้งไว้ ควรเปิดโอกาสให้เขาได้ แสดงความเห็น
ด้วยว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร มีแนวทางในการพัฒนาในส่วนใดที่เขาคิดว่าน่าจะด าเนินการก่อน 
แนวทางในการพัฒนาในด้านใดที่เขาคิดว่าไม่สามารถท าได้  ควรให้ ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรียนใน
ขณะที่ไม่ได้มีอารมณ์โกรธหรือฉุนเฉียว เลือกจังหวะที่อารมณ์ตนเป็นกลาง มีเจตนาที่ดีที่ต้องการให้
ผู้เรียนเกิด การพัฒนาอย่างเหมาะสม และท าโดยไม่มีการตัดสินว่าผู้เรียนคนน้ันดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิด 
แต่เน้นที่พฤติกรรมหรือการแสดงออกของผูเรียนคนน้ันๆ ว่าพฤติกรรมใดดี พฤติกรรมใดควรปรับปรุง 

 
ทั้งนีส้ามารถสรปุเป็นภาพประกอบรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบแกป้ัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ได้ดังนี ้
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ภาพประกอบ   รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์  

(สิทธิชัย ชมพูพาทย์, 2554) 
 
 

รับรู้ปัญหา 

ระดมความคิด 

วางแผน 

ปฏิบัต ิ

สรุปและกรอง 

ปัญหาที่แท้จริง 

วิธีแก้ปัญหา 

แผนจริง 

ผล 

องค์ความรู้ แก้ปัญหา เน้ือหา 

เชื่อมโยง ต่อยอด 
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สถานการณ ์ ศึกษา/เข้าใจ 

เร้า 
อธิบาย 

ตั้งเป้าหมาย 

คดิเดี่ยว 

อธิบาย 

แลกเปลี่ยน 

ปรับ 

เป้าหมาย 

ข้อมูลย้อนกลับ 

ข้อมูลย้อนกลับ 

ข้อมูลย้อนกลับ 

ข้อมูลย้อนกลับ 

สรุป ข้อมูลย้อนกลับ/สรุป 
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4 แนวทางการวัดและประเมินพฤตกิรรมการเรียนรูแ้บบแกป้ญัหาอย่างสร้างสรรค์
ของครูและนกัเรียน 

 
 เมื่อครูไดจ้ัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์แล้วครูจ าเป็นจะตอ้งทราบผล
จากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ซึ่งต้องท าการวัดผลอย่างหลากหลาย โดยที่ครูสามารถเลือกวัดผลจาก
ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้  

4.1 การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
หลักการ  การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นการให้สถานการณ์ที่เป็น

ปัญหาแก่นักเรียน แล้งให้นักเรียนใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาท าแบบทดสอบแบบเขียน แล้วจึง
มาตรวจให้คะแนนเป็นส่วนๆ โดยยึดแนวทางการตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ การมีความคิดที่
เหมาะสม รวมถึงการสร้างเกณฑ์ในการคัดเลือกปัญหา ดังภาคผนวก 2 แนวทางการวัดการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

แนวปฏิบัติ การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้เครื่องมือที่เป็น
แบบสอบถามชนิดเขียนตอบ ไม่เป็นแบบตัวเลือก และก าหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหามาให้ การให้
คะแนนโดยการวิเคราะห์ โดยการก าหนดคะแนนลงไปตามข้ันตอนของการแก้ปัญหาทั้ง 11 ข้ันตอน 
ได้แก่  

1) การระบุปัญหาและบอกความส าคัญของปัญหา ทดสอบความสามารถของนักเรียนในการ
ระบุความส าคัญของปัญหาในมุมมองของตนและผู้อื่น 

2) ความคิดที่เหมาะสมต่อปัญหา ทดสอบความสามารถของนักเรียนในการคิดที่เหมาะสมต่อ
ปัญหา  

3) ส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ทดสอบความสามารถของนักเรียนในการ
ส ารวจและรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  

4) ระบุปัญหาที่แท้จริง ทดสอบความสามารถของนักเรียนในการระบุปัญหาที่แท้จริงที่
ต้องการแก้ไข  

5) คิดวิธีการแก้ไขปัญหา ทดสอบความสามารถของนักเรียนในการคิดวิธีการแก้ปัญหา  
6) ประเมินวิธีการแก้ไขปัญหา ทดสอบความสามารถของนักเรียนในการประเมินวิธีการ

แก้ปัญหา  
7) ระบุปัจจัยสนับสนุน อุปสรรค ที่อาจจะเกิดข้ึนในการแก้ไขปัญหา รวมถึงทรัพยากรที่ต้อง

ใช้ในการแก้ไขปัญหา ทดสอบความสามารถของนักเรียนในการระบุปัจจัยสนับสนุน อุปสรรค ที่
อาจจะเกิดข้ึนในการแก้ปัญหา รวมถึงทรัพยากรที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหา  
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8) วางแนวทางและระบุทรัพยากรที่ต้องใช้จริงในการแก้ไขปัญหา ทดสอบความสามารถของ
นักเรียนในการวางแนวทางและระบุทรัพยากรที่ต้องใช้จริงในการแก้ปัญหา  

9) วางแผนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือและการมอบหมายงาน/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหา 
ทดสอบความสามารถของนักเรียนในการวางแผนการแก้ปัญหา เครื่องมือและการมอบหมายงาน/
กิจกรรมในการแก้ปัญหา  

10) ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ สะท้อนผล และพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหา ทดสอบความสามารถ
ของนักเรียนในการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ สะท้อนผล และพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา  

11) จัดการควบคุมตนเอง ประเมิน และเสริมแรงตนเองระหว่างการแก้ไขปัญหา ทดสอบ
ความสามารถของนักเรียนในการจัดการควบคุมตนเอง ประเมิน และเสริมแรงตนเองระหว่างการ
แก้ปัญหา 

4.2 การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ที่สอน 
หลักการ การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์นั้นมีความส าคัญ ท าให้ทราบว่านักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดตามที่หลักสูตร
ก าหนดไว้หรือไม่ ควรพัฒนาและส่งเสริมในด้านใด โดยยึดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

แนวปฏิบัต ิครูวิเคราะห์หลักสูตรด้านมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้เพื่อก าหนดเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เมื่อมีการวัดผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนตามตัวช้ีวัด
อาจจะสร้างแบบทดสอบข้ึนมาวัดหลากรูปแบบ เช่น แบบทดสอบซึ่งมีทั้งแบบตัวเลือก หรือแบบ
ข้อเขียนเป็นต้น ตามความเหมาะสม เป็นแบบทดสอบที่อิงกับสาระการเรียนรู้ 

4.3 การวัดเจตติที่มีต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
หลักการ เจตคติต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะเจตคติเป็นตัวท านาย

พฤติกรรมได้ เมื่อมีเจตคติที่ดีต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนก็มีแนวโน้มที่จะน าวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนและชีวิตประจ าวัน  

แนวปฏิบัต ิการวัดเจตคติ ครูอาจจะใช้แนวคิดเจตคติ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบทางการ
รู้คิดเชิงประเมินค่าองค์ประกอบทางความรู้สึกและ องค์ประกอบทางการมุ่งกระท า โดยยึดตามการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ซึ่งได้แก่ 1) การระบุปัญหาและบอกความส าคัญของปัญหา 2) ความคิดที่
เหมาะสมต่อปัญหา 3) ส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 4) ระบุปัญหาที่แท้จริง 5) คิด
วิธีการแก้ไขปัญหา 6) ประเมินวิธีการแก้ไขปัญหา 7) ระบุปัจจัยสนับสนุน อุปสรรค ที่อาจจะเกิดข้ึน
ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงทรัพยากรที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหา 8) วางแนวทางและระบุทรัพยากรที่
ต้องใช้จริงในการแก้ไขปัญหา 9) วางแผนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือและการมอบหมายงาน/กิจกรรม
ในการแก้ไขปัญหา 10) ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ สะท้อนผล และพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหา และ 11) 
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จัดการควบคุมตนเอง ประเมิน และเสริมแรงตนเองระหว่างการแก้ไขปัญหาน้ัน ดังภาคผนวก 3 แบบ
เจตคตติ่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนของศิริพร แก้วอ่อน (2557) 

4.4 วัดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน และพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของครูผู้สอน 

หลักการ พฤติกรรมการเรียนรู้นั้นประกอบด้วยพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและพฤติกรรม
การสอนของครู พฤติกรรมการเรียนรูแ้บบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้นักเรียน
เกิดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเจตคติที่ดีต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนั้นการที่ครูทราบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรียนรวมถึง
พฤติกรรมการสอนของครูเกิดหรือไม่จะเป็นแนวทางให้ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
มีเป้าหมามากยิ่งขึ้น และจะปรับปรุงให้เกิดข้ึนหากพฤติกรรมใดยังไม่เกิด การวัดพฤติกรรมการเรียนรู้
แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของครูและนักเรียนจึงมีความจ าเป็น 

แนวปฏิบัต ิการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไม่ได้เน้นที่ความรู้ของ
นักเรียนหรือความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แต่เน้นว่าพฤติกรรมต่างๆเกิดข้ึนในระดับ
ใด ซึ่งครูสามารถพัฒนาเครื่องมือข้ึนมาได้เช่นแบบตรวจสอบ คู่มือนี้ได้น าเสนอแบบวัดพฤติกรรมการ
เรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของสิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2554) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับส าหรับวัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และเกณฑ์การให้คะแนน
แบบรูบิกส์แบบองค์รวมส าหรับการวัดพฤติกรรมการสอนของครู โดยที่ครูสามารถน าไปใช้ได้เลย 
โครงสร้างของข้อค าถามจะล้อมตามขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังภาคผนวก 4 แบบวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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ภาคผนวก 1 
แบบฝึกการแก้ปญัหาอย่างสรา้งสรรคส์ าหรับครู 
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ข้ันท่ี 1 การเข้าถึงปัญหา เป็นข้ันตอนการท าความเข้าใจ รับรู้ปัญหาโดยสามารถ
เลือกใช้ข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งหรือใช้ทุกข้ัน ดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นที่ 1.1 การเห็นความส าคัญ 
อธิบายความส าคัญของปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการตอบ 
 การเห็นความส าคัญของปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะท าให้เพื่อนครู หรือนักเรียนรู้สึกอยากจะแก้ปัญหา 
การสามารถระบุถึงเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดข้ึนได้ว่า มีผลกระทบกับตนเอง และสังคมอย่างไร ก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างไร ในด้านใดบ้าง จะเป็นแรงกระตุ้นให้เพื่อนครูมีแรงจูงใจที่จะแก้ปัญหาน้ันๆ...............เวลาท่านพบ
ปัญหาต่างๆ หรือนักเรียนพบปัญหาต่างๆ ควรให้เห็นความส าคัญของปัญหาเป็นเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 

เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท่ี วุ่ น ว า ย ห รื อ เ ป็ น ปัญห า คื อ
.......................................................................................
.............................................................................. 

บอกซิครับว่าปัญหาท่ีเราพบมีผลกระทบต่อใคร อย่างไร
............................................................................................................. 
.................................................................................................. ...........
.............................................................................................................
............. 
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การมีความคิดท่ีเหมาะสมต่อปัญหา  
 
(คุณครูเห็นด้วยกับข้อความในวงกลมไหมครับ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการตอบ 
 ความคิดที่เหมาะสมต่อปัญหาช่วยให้ครูรู้สึกดี ไม่เกิดความย่อท้อและเหนื่อยหน่ายต่อการแก้ปัญหา หรือ
สถานการณ์ที่เกิดข้ึน แนวคิดที่เหมาะสมต่อปัญหาเป็นการคิดต่อสภาพปัญหา 4 ประการ ประกอบด้วย 1) การ
มองว่าปัญหาที่เกิดข้ึนน้ันเป็นเรื่องปกติ นักเรียน ครูครูทุกคนก็สามารถประสบปัญหานี้ได้ ไม่ใช่เราประสบอยู่คน
เดียว 2) ปัญหาน้ีเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของคุณครู ลองจินตนาการว่า เมื่อปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว จะ
เกิดผลดีอย่างไรบ้าง และถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะมีผลกระทบอะไรตามมา และคุณครูอยากให้เกิดสภาพใดมากที่สุด 
3) ปัญหาทุกปัญหา ล้วนมีทางออก หรือแนวทางที่จะปรับให้เกิดความสมดุลหรือระหว่างปัญหากับการแก้ไข นั่น
คือทุกปัญหามีวิธีการแก้ไขแน่นอน 4) การแก้ไขปัญหาที่เราพบนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ดังนั้นจะต้องคิด
ว่าเราต้องละเอียดและให้เวลากับการแก้ปัญหา บางปัญหาก็ใช้ระยะเวลาในการบ่มเพาะเช่นกัน 
 

 
 

  

ปัญหาแบบน้ีเป็นเรื่องปกติ..................................... 
ปัญหาน้ีท้าทายความสามารถเรานะ...................... 
ปัญหาน้ีมีทางแก้ไขนะ........................................... 
ต้องใจเย็นๆในการแก้นะ....................................... 
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ขั้นท่ี 1.2 การส ารวจข้อมูล  

หมายถึง ส ารวจข้อมูลที่มีอยู่ ที่ต้องการเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลเพื่อท าให้ปัญหามี
ความชัดเจน  

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

แนวทางการตอบ 
 การท าความเข้าใจในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาอย่างถ่องแท้ จะช่วยให้ครูได้ทราบรายละเอียดของปัญหา 
เพื่อน าไปสู่การระบุปัญหาได้อย่างตรงกบัสภาพความเป็นจรงิ ว่าเกิดอะไร กับใคร อย่างไร สง่ผลกระทบอย่างไร 
โดยครูจะต้องประเมินความสมบรูณ์ของสถานการณ์ว่า ต้องการข้อมลูอะไรเพิ่ม ปญัหาจึงจะเด่นชัด รวมถึง
พิจารณาเลือกแหล่งข้อมลู และประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูลด้วย  

ปัญหาน้ีเกิดกับใครบ้างน้า และเกิดเมื่อไหร่ อย่างไร............................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... ..... ............................................... 

สาเหตุของปัญหาล่ะ................................ ................................................................. 
............................................................................................................................. ......
.................................................................................................................................. 

ปัญหาอะไรท่ีท าให้เกิดปัญหาน้ี และปัญหาน้ีสร้างปัญหาใดต่อไป? ................................................................. 
............................................................................................................................. ...............................................
........................................................................................................................................................................  

เพ่ือให้ปัญหาชัดเจนต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มอีก หาค้นหาอย่างไร และ จากไหน และ
ควรเชื่อข้อมูลน้ันเพียงใด............................................................................. 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. . 
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ขั้นที่ 1.3 การระบุปัญหา  
คือการตัดสินว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นปัญหาใดคือปัญหาที่แท้จริงที่ต้องน ามา

แก้ไข และท าความเข้าใจกับองค์ประกอบของการแก้ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
แนวทางการตอบ 
 การระบุปญัหาเป็นการช้ีลงไปว่า สิ่งใดทีท่ าให้เกิดปัญหา โดยทั่วไป สิ่งทีเ่ป็นสาเหตุของปญัหา มี 4 กลุม่
คือ คน วิธีการด าเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ และวัตถุดิบ เช่น ในกลุ่มคน อาจจะคนไม่ชอบงาน นักเรียนขาดความ
ตั้งใจ ครูขาดเทคนิค วิธีสอน ส่วนกลุม่วิธีการ  เช่น การสื่อสารยังไม่ชัดเจน ครอบคลุม เป็นต้น หลงัจากที่ได้สาเหตุ
ของปัญหาแล้ว ครูก็น าสาเหตุเหล่าน้ันมาประเมินเพื่อพจิารณาว่าสาเหตุใดทีจ่ะน ามาแก้ไข ซึ่งการประเมินสาเหตุ
ของปัญหาจะน าเสนอในส่วนถัดไป หลังจากนั้นจงึก าหนดเปา้หมายในการแก้ปัญหา เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
นักเรียนเพิ่มข้ึน เป็นต้น

ลองเขียนเสน้ทางของปัญหาดูซิคะ่ว่าจากสาเหตุไปสู่ตัวปญัหา

อะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง และดูซิว่าสาเหตุจริงๆคืออะไร 

เครือ่งมือ 

วิธีการ วตัถดิุบ 

คน 

 

ปัญหา 

ตวัอยา่งแผนภมูิการเกิดปัญหา 
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การประเมินปัญหาท่ีแท้จริง 
 เมื่อได้สาเหตุจากการสร้างแผนภูมิน้ัน ครูก็น าสาเหตุต่างๆ มาประเมิน เพ่ือเลือกปัญหาท่ีแท้จริง โดย
ท่ีจะต้องสร้างเกณฑ์การประเมินขึ้นด้วยตนเอง ว่าจะใช้เกณฑ์ใด โดยตัวอย่างมี 4 เกณฑ์ได้แก่ อิทธิพลต่อ
ปัญหา แก้ไขได้ ความจ าเป็น และเกิดปัญหาอ่ืน 
 
อิทธิพลต่อปัญหา คือ สาเหตุดังกล่าวมีส่วนท าให้เกิดปัญหามากน้อยเท่าใด 
แก้ไขได้ คือ สาเหตุดังกลา่ว สามารถแก้ไขได้โดยผู้ประสบปัญหา 
ความจ าเป็นคือ สาเหตุดังกล่าวมีความจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการแก้ไขอยา่งเร่งด่วน 
เกิดปัญหาอ่ืน คือ สาเหตุดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ หรือเป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืนๆตามมา 
  

สาเหตุของ
ปัญหา 

เกณฑ์การพิจารณาความเป็นปัญหา 

อิทธิพลต่อปัญหา แก้ไขได ้ ความจ าเป็น เกิดปัญหาอ่ืน  รวม 

สาเหตุท่ี 1       

สาเหตุท่ี 2       

สาเหตุท่ี ...       

สาเหตุท่ี N       

ปัญหาทีแ่ท้จริงคือ..................................................................... 
แล้วสิ่งที่บอกว่าปญัหาหมดไปคือ............................................... 

ใส่ตวัเลข 1 – 10 ใหค้ะแนนแต่ละสาเหตขุองปัญหาโดยพิจารณาทีละเกณฑ ์เช่น 

เกณฑอ์ิทธิพลต่อปัญหา ใหพิ้จารณาเปรยีบเทียบสาเหตท่ีุ 1 ถึงสาเหตท่ีุ N  ว่า

สาเหตใุดมีอิทธิพลต่อปัญหามากท่ีสดุ กใ็หค้ะแนนมากท่ีสดุ ส่วนสาเหตอุื่นกใ็ห้

คะแนนลดลงตามล าดบั และสามารถประเมินใหเ้ท่ากนัได ้ จากนัน้จึงพิจารณา

ใหค้รบทกุเกณฑท่ี์สรา้งขึ้น จึงรวมคะแนนแต่ละสาเหตใุนแนวนอน สาเหตใุดได้

คะแนนมากท่ีสดุ อาจกล่าวไดว่้าเป็นปัญหาท่ีแทจ้รงิ 
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 ขั้นที่ 2 การคิดวิธกีารแกป้ัญหา  
คือการใชค้วามคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธีแกป้ัญหาให้มากที่สุด  ไม่มีการตดัสินว่าความคิด

ที่ผดิหรอืถูก สร้างหรือรวมวิธีการแก้ปญัหาจากแนวคิดการแก้ปญัหาของผู้อืน่ พร้อมทั้งบันทึก
วิธีการแก้ปญัหา 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

แนวทางการตอบ 
 ข้ันน้ีเป็นการน า “ปัญหาที่แทจ้รงิ” หรือสาเหตุของปญัหามาพิจารณาว่า จะแก้ไขได้อย่างไร โดยข้ันตอนน้ี

มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคิดวิธีการแกป้ัญหาให้ “มากที่สุด” โดยไม่ติดอยู่ใน”กรอบความเป็นไปได้” 

กล่าวคือ ต้องคิดทุกวิธี แม้จะเป็นไปได้หรือไม่ได้ เป็นจรงิหรอืไม่เป็นจรงิ เหมาะสมหรือไมเ่หมาะสม แล้วจึงมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเพื่อนครูด้วยกัน ทั้งนี้ครสูามารถผสานวิธีการแก้ปัญหาที่ตนคิด และได้ฟังจากผู้อื่นเป็นวิธี

ใหม่ๆ เพิม่เตมิได้  

วิธีของฉันในการแก้ปญัหาคือ(1..2..3..4..)................................................ 
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
แล้ววิธีที่เจ๋งที่สุดของฉันคือ........................................................................ 
.................................................................................................................. 

แล้ววิธีของเพื่อนล่ะ.................................................................................. 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................ 

เม่ือฟงัวิธีแกป้ญัหาของเพือ่นแล้ว ฉันคดิว่าวิธีที่ดีทีสุ่ดของฉันคอื 
..........................................................................................................................
......................................................................................................................... 
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ขั้นท่ี 3 การเลือกและเตรียมการ คือการท าให้วิธีการแก้ปัญหา มีความชัดเจนในการปฏิบัติ โดยการ
ประเมินวิธีการแก้ปัญหาด้วยเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้นจนได้วิธีท่ีดีท่ีสุด จากน้ันจึงพิจารณาสิ่งสนับสนุนและอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการแก้ปัญหาและการวางแผนใหม่โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

 
3.1 การเลือกวิธีการแก้ปัญหา เป็นการสร้างเกณฑ์คัดเลือกวิธีแก้ปัญหาและประเมินวิธีการ

แก้ปัญหา (ตัวอย่างเกณฑ์เช่น จ านวนทรัพยากรที่ใช้ เวลา การยอมรับจากคนอื่น(ครู เพื่อน...) เป็นต้น) นอกจากนี้
เราอาจจะคิดเกณฑ์เองได้ 

วิธีการคือ ครูน าวิธีการแก้ปัญหาทั้งหมดจากข้ึนตอนที่ 2 มาใส่ในตารางแล้วสร้างเกณฑ์การ
พิจารณาการแก้ปัญหาข้ึน ในที่นี้ได้แก่ เวลา ทรัพยากร และการยอมรับ  แล้วให้คะแนนและรวมคะแนน
เช่นเดียวกันกับการประเมินสาเหตุของปัญหา 

เวลา คือ ใช้เวลาน้อย (วิธีการใดใช้เวลาน้อยที่สุดในการแก้ปัญหาจะได้คะแนนมากสุด) 
ทรัพยากร คือ ใช้ทรัพยากรน้อย (วิธีการใดสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ทรัพยากรน้อยจะได้คะแนน

สูงสุด) 
การยอมรับ คือ วิธีการแก้ปัญหาน้ัน คนอื่นจะยอมรับมากเพียงใด (วิธีที่คนยอมรับมากกว่าจะได้

คะแนนมากสุด) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

แนวทางการตอบ 
 ท่านสามารถสร้างเกณฑ์การพิจารณาวิธีการแก้ปญัหาได้ด้วยตนเอง โดยอาจจะพจิารณาเกฑ์อื่นๆเข้ามาใช้

ด้วยเช่น การได้รับความร่วมมอื เป็นต้น 

วิธีแก้ปัญหา เกณฑ์ท่ีใช้เลือกวิธีการแก้ปัญหา 

เวลา ทรัพยากร การยอมรับ รวม 

วิธีท่ี 1      

วิธีท่ี 2      

วิธีท่ี ...      

วิธีท่ี N       
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3.2 การคาดการณ์ผลกระทบ คือ การคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการ
แก้ปัญหา และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหา 
     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 แนวทางการตอบ 
 เมื่อครูได้วิธีการแกป้ัญหาที่ดีทีสุ่ดแล้ว ก็มาพจิารณาว่า เมื่อแก้ปัญหาด้วยวิธีการดังกล่าวครจูะต้องใช้วัสดุ 

อุปกรณ์อะไรบ้าง และสิ่งใดน่าจะเกิดข้ึน จะช่วยให้ครสูามารถวางแผนการแก้ปญัหาได้ดียิ่งขึ้น เช่น ต้องใช้ครูคน

อื่นช่วย หรือสถานที่อะไรบ้าง รวมถึงคาดว่า ในการด าเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีดังกล่าวจะเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึน

บ้าง ทั้งเหตุการณ์ทีจ่ะช่วยให้การแกป้ัญหาส าเรจ็เร็วข้ึน หรอือุปสรรคที่จะท าให้การแก้ปญัหาไมเ่ป็นไปตามความ

คาดหวัง 

  

                

เมื่อได้วิธีแก้ปัญหาแล้วลองคิดซิค่ะ ต้องใช้

วัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้าง 

และสภาพแวดล้อม (คน สถานการณ์...) 

จะส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการ

แก้ปัญหาด้วยวิธีน้ีอย่างไรครับ 

วัสดุ อุปกรณ์............................................................................................................................................. 
........................................................................................................... .......................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

สิ่งท่ีส่งเสริม/เป็นอุปสรรค......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .....................................
.................................................................................................................................................................. 
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ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนการแก้ปัญหา เป็นการประกันความเป็นไปได้ของวิธีการ
แก้ปัญหา โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

4.1 การประเมินงาน เป็นการระบแุนวทางการแก้ปญัหาและทรพัยากรทีต่้องใช้จริง 
 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการตอบ 
 ข้ันตอนน้ีเป็นการพิจารณาว่าทรัพยากร หรือวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราน ามาใช้จริงๆ และแนวทางการ
แก้ปัญหาควรจะเป็นอย่างไร เหตุการณ์ใดที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด และจะวางแนวทางการแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับ
เหตุการณ์นั้นอย่างไร  

  
4.2 การออกแบบกระบวนการ หมายถึง การวางขั้นตอนและกิจกรรมการแก้ปัญหา โดยใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ รวมถึงถ้าเป็นการแก้ปัญหาระบบกลุ่มก็ต้องมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ    
   

  

 

แนวทางการตอบ 
 หลงัจากที่ก าหนดแนวทางการแกป้ัญหาอย่างคร่าวๆแล้วก็น าข้ึนตอนคร่าวๆในข้ันตอนการประเมินงาน 

มาวางกิจกรรมการแก้ปญัหาอย่างละเอียด โดยจะตอ้งสามารถระบุข้ันตอน และกจิกรรที่ชัดเจน ละเอียด เห็น

กิจกรรมที่จะท าอย่างชัดเจน

ขั้นตอน กิจกรรม ต้องใช้อุปกรณ์หรือ
เครื่องมืออะไร 

ใคร 

    
    

เราจะมแีนวทางคร่าวๆ ในการแก้ปัญหา ภายใต้ทรัพยากร ปัจจัยสนับสนุน/
อุปสรรคท่ีเราทราบอย่างไรค่ะ.................................................................................. 
.................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....
...................................................................................................... .......................... 

ลองแบ่งหนา้ท่ีดนูะครบั 
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  ขั้นตอนท่ี 5 การลงมือปฏิบัติ เป็นการน าแผนท่ีวางไว้ในขั้นตอนท่ี 4.2 ไปปฏิบัติจริง มีการการก ากับและ

ติดตามการแก้ปัญหา เปรียบเทียบกับผลลัพธ์หรือจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ขั้นตอนการประเมินปัญหาท่ีแท้จริง มีการ

สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการแก้ปัญหา เมื่อเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ก็ให้การเสริมแรงตนเอง ในขั้นตอนน้ี

ประกอบด้วย 

5.1 การลงมือปฏิบัติ คือการลงมือปฏิบัติตามแผน สังเกต และสะท้อนผลการแก้ปัญหาว่า
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีวางไว้หรือไม่ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหาระหว่างการแก้ปัญหาด้วย 

 
5.2 การเผชิญปัญหา คือการจัดการกับความรู้สึกของตนเองระหว่างการแก้ปัญหา

ประกอบด้วยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตน เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีตั้งไว้ การควบคุมตน และ
เสริมแรงตนเอง 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

เอาล่ะ ลองอธิบายสิ่งท่ีคุณท าในการแก้ปัญหาดูซิครับ........................ 
........................................................................................................  

เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่ อะไรที่บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

............................................................................................................................. ......

............................................................................................................................. ......

........................................................................................................................... ....... 

เมื่อไม่เป็นไปตามเป้าหมายรู้สึกอย่างไรค่ะ............................. 
...........................................................................................  

คุณแก้ปัญหาในขณะน้ันๆอย่างไรค่ะ......................... 
........................................................................................... 
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 แนวทางการตอบ 
 แนวทางการเผชิญปัญหาคือ 1) การก ากับตนเอง (Self-Monitoring) คือการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
การแก้ปัญหาของตน ท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนระหว่างการแก้ปัญสหาต่อไป 2) การ
ประเมินตนเอง (Self-Evaluation) เป็นการน าผลการบันทึกการสังเกตมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ 3) 
การเสริมแรงตนเอง (Self-Reinforcement) เกิดข้ึนเมื่อผลการประเมินตนเองเป็นไปตามเป้าหมาย 
  

เมื่อเป็นไปตามเป้าหมาย คุณให้รางวัลกับตัวเองอย่างไรค่ะ
........................................................................................... 
...........................................................................................  

คุณแก้ปัญหาในขณะน้ันๆอย่างไรค่ะ......................... 
..................................................................................... ................. 

บทเรียน /การเรียนรู้จากการแก้ปัญหาในครั้งน้ีคืออะไรครับ
...........................................................................................  
........................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................ ................... 
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ตวัอย่างแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
(ศิริพร แก้วอ่อน, 2557) 

 แบบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคเ์ป็นแบบทดสอบแบบขอ้เขยีน โดยการก าหนดสถานการณ์แลว้ใหน้กัเรยีนตอบค าถาม
จ านวน 11 ขอ้  ซึง่เป็นสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาทีก่ าหนดให ้1 สถานการณ์ ซึง่อาจจะตอ้งวดัก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรใ็นแต่ละกลุ่มสาระ
การเรยีนรูไ้ดโ้ดยแบบทดสอบมลีกัษณะของขอ้ค าถามและเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนดงันี้ 

ลกัษณะของขอ้ค าถามและเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์
ค าถาม เกณฑ์ 

ขัน้ตอนท่ี 1 การเข้าถึงปัญหา หมายถึง ขัน้ตอนการท าความเข้าใจ รบัรู้ปัญหาและความท้าทาย ตัง้เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของการ
แก้ปัญหาให้ชดัเจน ซ่ึงปรากฏในข้อค าถามท่ี 1-5 
ค าถามท่ี 1 ขอใหน้กัเรยีนระบุปญัหาที่
เกดิขึน้จากสถานการณ์ทีก่ าหนดให ้
 

 คะแนนความคดิคล่องแคล่ว  ใหค้ะแนนค าตอบละ 1 คะแนนโดยนบัจากค าตอบทีน่กัเรยีนตอบได ้ไม่ว่าค าตอบ
นัน้จะซ ้ากบัคนอื่นหรอืไม่  
 คะแนนความคดิยดืหยุน่ ใหค้ะแนนโดยนบัจ านวนกลุ่มหรอืจ านวนประเภทของค าตอบ โดยน าค าตอบจากการ

ให้คะแนนความคิดคล่องแคล่วไปจดักลุ่มหรอืประเภทใหม่ ค าตอบใดเป็นค าตอบทิศทางเดยีวกันหรือความหมาย
เดยีวกนัจดัเป็นกลุ่มเดยีวกนั แลว้นบัจ านวนกลุ่มและใหค้ะแนนตามจ านวนกลุ่มหรอืประเภทของค าตอบทีจ่ดัไวน้ัน้ โดย
ใหก้ลุ่มค าตอบละ 1 คะแนน  
 คะแนนความคดิรเิริม่ ใหค้ะแนนเฉพาะค าตอบทีแ่ปลกใหม่ไม่ซ ้ากบันกัเรยีนคนอื่นทีเ่ขา้สอบโดยมเีกณฑก์ารให้

คะแนนรเิริม่ ดงันี้ 
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ค าถาม เกณฑ์ 
ค าตอบทีซ่ ้ากนัตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป         ให ้0 คะแนน 
ค าตอบทีซ่ ้ากนั 4 คน    ให ้1 คะแนน 
ค าตอบทีซ่ ้ากนั 3 คน    ให ้2 คะแนน 
ค าตอบทีซ่ ้ากนั 2 คน    ให ้3 คะแนน 
ค าตอบไม่ซ ้ากบัคนอื่น    ให ้4 คะแนน 

ค าถามท่ี 2 ถ้าเพื่อนนกัเรยีนประสบ
ปญัหาแลว้ทอ้ ไม่อยากแกป้ญัหา 
นกัเรยีนจะพดูกบัเพื่อวา่อยา่งไร ระบุ
เป็นขอ้ๆ 

เกณฑ:์ เช่นเดยีวกบัค าถามขอ้ที ่1 คอื ความคดิคล่องแคล่ว ความคดิยดืดยุน่ และความคดิรเิริม่ แต่ความคดิยดืหยุ่นให้
จดักลุ่มไดเ้พยีง 4 ประเดน็ตามกรอบหรอืแนวทางของความคดิที่เหมาะสมต่อปญัหาคอื 1) การคดิว่าปญัหาที่
เผชญิเป็นปญัหาทีส่ามารถแกไ้ขได ้2) การคดิวา่ปญัหาเป็นสิง่ทีท่า้ทายต่อความสามารถและความกา้วหน้าของ
ตน มองถงึเป้าหมายในการแกป้ญัหา 3) กลา้เผชญิหน้ากบัปญัหา มองวา่ปญัหาเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้โดยปกตกิบัทุก
คน ไม่ใช่ปญัหาทีเ่พิง่เกดิ 4) มองวา่การแกป้ญัหานัน้เป็นสิง่ทีต่อ้งใชเ้วลาและความพยายามในการแกไ้ข 

เงื่อนไข: ตอ้งเป็นค าตอบทีก่ล่าวถงึความคดิทีเ่หมาะสมต่อปญัหา 
ค าถามท่ี 3 ถ้าตอ้งการท าใหป้ญัหา
ชดัเจน นกัเรยีนตอ้งตัง้ค าถามเพื่อ
น าไปสู่การท าความเขา้ใจกบัปญัหาให้
ชดัเจนอะไรบา้ง 

เกณฑ:์ เช่นเดยีวกบัค าถามขอ้ที ่1 
เงื่อนไข: ตอ้งเป็นค าถามทีไ่ม่มคี าตอบในสถานการณ์ 
  ตอ้งเป็นค าถามระดบัการใหเ้หตุผล หรอืวธิกีาร 
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ค าถาม เกณฑ์ 
ค าถามท่ี 4 ขอใหน้กัเรยีนสรา้งเกณฑ์
ในการเลอืกปญัหาทีแ่ทจ้รงิ พรอ้มกบั
น าเกณฑน์ัน้ไปพจิารณาประเดน็
ปญัหาจากค าตอบขอ้ที ่1 และระบุ
ปญัหาทีแ่ทจ้รงิ 

4 เมื่อสามารถสรา้งเกณฑก์ารประเมนิปญัหาไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์จ านวน 5 เกณฑข์ึน้ไป  
3 เมื่อสามารถสรา้งเกณฑก์ารประเมนิปญัหาไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์จ านวน 4 เกณฑ ์ 
2 เมื่อสามารถสรา้งเกณฑก์ารประเมนิปญัหาไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์จ านวน 3 เกณฑ ์
1 เมื่อสามารถสรา้งเกณฑก์ารประเมนิปญัหาไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์จ านวน 1-2 เกณฑ ์
0 เมื่อสามารถไม่สามารถสรา้งเกณฑก์ารประเมนิปญัหาไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
  

4 สามารถใชเ้กณฑใ์นการระบุปญัหาไดพ้รอ้มกบัอธบิายโดยอา้งองิเกณฑไ์ดค้รบทุกเกณฑ ์
3 สามารถใชเ้กณฑใ์นการระบุปญัหาไดพ้รอ้มกบัอธบิายโดยอา้งองิเกณฑไ์ดต้ัง้แต่ 3 -4 เกณฑ ์
2 สามารถใชเ้กณฑใ์นการระบุปญัหาไดพ้รอ้มกบัอธบิายโดยอา้งองิเกณฑไ์ดต้ัง้แต่ 1-2 เกณฑ ์
1 สามารถใชเ้กณฑใ์นการระบุปญัหาไดแ้ต่ไม่มกีารอธบิายโดยอา้งองิเกณฑ ์
0 ไม่สามารถใชเ้กณฑใ์นการระบุปญัหาได ้

 

ค าถามข้อท่ี 5 .ใหน้กัเรยีนบอกสาเหตุ
ของปญัหาทีไ่ดจ้ากค าตอบขอ้ที ่3ให้
มากทีสุ่ด 
 
 

เกณฑ:์ เช่นเดยีวกบัค าถามขอ้ที ่1 
เงื่อนไข: สอดคลอ้งกบัประเดน็ปญัหาจากค าถามขอ้ที ่4 
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ค าถาม เกณฑ์ 
ขัน้ตอนท่ี 2 การคิดวิธีการแก้ปัญหา หมายถึง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธีแก้ปัญหาให้มากท่ีสุด โดยไม่มีการตดัสินว่าความคิดนัน้ผิด
หรือถกู ยึดปริมาณของความคิดว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรบัการแก้ปัญหา ซ่ึงปรากฏในข้อค าถามท่ี 6 
ค าถามข้อท่ี 6 .ใหน้กัเรยีนบอกวธิกีาร
แกป้ญัหาใหม้ากทีสุ่ด 

เกณฑ:์ เช่นเดยีวกบัค าถามขอ้ที ่1 
เงื่อนไข: สอดคลอ้งกบัสาเหตุของปญัหาจากค าถามขอ้ที ่4 

ขัน้ตอนท่ี 3 การเลือกและเตรียมการ หมายถึง การท าให้วิธีการแก้ปัญหา มีความชดัเจนในการปฏิบติั โดยการประเมินวิธีการแก้ปัญหาด้วยเกณฑ์
การพิจารณาวิธีการแก้ปัญหา และการวางแผนใหม่โดย การเลือกวิธีการแก้ปัญหา และการคาดการณ์ผลกระทบ ซ่ึงปรากฏในข้อค าถามท่ี 7-9 
ค าถามท่ี 7 ขอใหน้กัเรยีนสรา้งเกณฑ์
ในการเลอืกวธิกีารแกป้ญัหา พรอ้มกบั
น าเกณฑน์ัน้ไปพจิารณาวธิกีาร
แกป้ญัหาจากค าตอบขอ้ที ่5 และระบุ
วธิกีารแกป้ญัหาจรงิ 

4 เมื่อสามารถสรา้งเกณฑใ์นการเลอืกวธิกีารแกป้ญัหาไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์จ านวน 5 เกณฑข์ึน้ไป  
3 เมื่อสามารถสรา้งเกณฑใ์นการเลอืกวธิกีารแกป้ญัหาไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์จ านวน 4 เกณฑ ์ 
2 เมื่อสามารถสรา้งเกณฑใ์นการเลอืกวธิกีารแกป้ญัหาไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์จ านวน 3 เกณฑ ์
1 เมื่อสามารถสรา้งเกณฑใ์นการเลอืกวธิกีารแกป้ญัหาไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์จ านวน 1-2 เกณฑ ์
0 เมื่อสามารถไม่สามารถสรา้งเกณฑก์ารประเมนิปญัหาไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
  
4 สามารถใชเ้กณฑก์ารประเมนิปญัหาไดพ้รอ้มกบัอธบิายโดยอา้งองิเกณฑไ์ดค้รบทุกเกณฑ ์
3 สามารถใชเ้กณฑก์ารประเมนิปญัหาไดพ้รอ้มกบัอธบิายโดยอา้งองิเกณฑไ์ดต้ัง้แต่ 3 -4 เกณฑ ์
2 สามารถใชเ้กณฑก์ารประเมนิปญัหาไดพ้รอ้มกบัอธบิายโดยอา้งองิเกณฑไ์ดต้ัง้แต่ 1-2 เกณฑ ์
1 สามารถใชเ้กณฑก์ารประเมนิปญัหาไดแ้ต่ไม่มกีารอธบิายโดยอา้งองิเกณฑ ์
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ค าถาม เกณฑ์ 
0 ไม่สามารถใชเ้กณฑใ์นการระบุปญัหาได ้

 

ค าถามข้อท่ี  8  สรุปแลว้วธิกีาร
แกป้ญัหาของนกัเรยีนเป็นอยา่งไร 
(อนุญาตใหป้รบัวธิกีารแกป้ญัหาให้
เหมาะสมได)้ 

4 ปรบัวธิกีารแกป้ญัหาใหส้อดคลอ้งและเป็นไปไดใ้ชก้ารปฏบิตัมิากขึน้ พรอ้มกบัอธบิายเหตุผลไดช้ดัเจน 
ครอบคลุมประเดน็ทีป่รบั 

3 ปรบัวธิกีารแกป้ญัหา และสามารถอธบิายเหตุผลและความเหมาะสมของการปรบัไดช้ดัเจน แต่ไม่
ครอบคลุมประเดน็ทีป่รบั 

2 ปรบัวธิกีารแกป้ญัหา และสามารถอธบิายเหตุผลและความเหมาะสมของการปรบัไดแ้ต่ไมช่ดัเจน 
1 ปรบัวธิกีารแกป้ญัหา แต่ไม่สามารถอธบิายเหตุผลและความเหมาะสมของการปรบัได้ 
0 ยนืยนัค าตอบเดมิ 

 

ค าถามข้อท่ี 9 .ในการแกป้ญัหาตามที่
นกัเรยีนไดน้ าเสนอนัน้นกัเรยีนคดิวา่
จะเกดิอะไรขึน้บา้งทีจ่ะสนบัสนุนและ
เป็นอุปสรรคกบัการแกป้ญัหาดว้ย
วธิกีารของนกัเรยีน พรอ้มกบับอก
วธิกีารใชป้ระโยชน์จากสิง่ทีจ่ะ
สนบัสนุนการแกป้ญัหา และวธิจีดัการ
กบัอุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

เกณฑ:์ เช่นเดยีวกบัค าถามขอ้ที ่1 
เงื่อนไข: ค าตอบจะตอ้งประกอบดว้ยปจัจยัและวธิกีารจดัการกบัปจัจยันัน้ๆ จงึจะนบัเป็น 1 ค าตอบ 
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ค าถาม เกณฑ์ 
ขัน้ตอนท่ี 4 การวางแผนการแก้ปัญหา หมายถึง การประกนัความเป็นไปได้ของวิธีการแก้ปัญหา ตรวจสอบ ติดตาม ปรบัปรงุกิจกรรมต่างๆ ท่ีใช้ใน
การแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหาโดยใช้ความสามารถและข้อจ ากดัของบคุคล บริบท เงื่อนไข ทรพัยากร และอปุสรรค ซ่ึงปรากฏในข้อค าถามท่ี 
10 
ค าถามข้อท่ี 10 .ใหน้กัเรยีนเขยีน
ขัน้ตอนการแกป้ญัหาใหล้ะเอยีดโดยให้
ระบุ การปฏบิตัแิต่ละข ัน้ตอน สิง่ทีต่อ้ง
ใชใ้นขัน้ตอนนัน้ ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง และ
เป้าหมายความส าเรจ็ในแต่ละข ัน้  

เกณฑ:์ เช่นเดยีวกบัค าถามขอ้ที ่1 แต่นบัเฉพาะความคดิคล่องแคล่วเท่านัน้ 
เงื่อนไข: ค าตอบจะตอ้งประกอบดว้ยวธิกีาร ทรพัยากรทีใ่ช ้ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง และเป้าหมาย จงึจะนบัเป็น 1 ค าตอบ 

ขัน้ตอนท่ี 5 การลงมือปฏิบติั หมายถึง การน าแผนท่ีวางไว้ไปปฏิบติัจริง การก ากบัและติดตามการแก้ปัญหา เปรียบเทียบกบัผลลพัธห์รือจดุมุ่งหมาย
ท่ีตัง้ไว้ มีการสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการแก้ปัญหา เม่ือเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้กใ็ห้การเสริมแรงตนเอง ซ่ึงปรากฏในข้อค าถามท่ี 11 
ค าถามข้อท่ี 11 ในการด าเนินการ
แกป้ญัหา นกัเรยีนจะมวีธิกีารอยา่งไร 
เพื่อใหก้ารแกป้ญัหาประสบ
ความส าเรจ็อยา่ง 

เกณฑ:์ เช่นเดยีวกบัค าถามขอ้ที ่1 แต่ความคดิยดืหยุน่ใหจ้ดักลุ่มใน 4 ประเดน็ของการด าเนินการขณะแกป้ญัหาคอื 1) 
การยดึข ัน้ตอนและเป้าหมายของการแก้ปญัหา 2) การเตอืนตนเองและการบนัทกึต่างๆระหว่างการแก้ปญัหา  
3) การใหก้ารเสรมิแรงตนเองในขณะการแกป้ญัหา 4) การประเมนิตนเองขณะแกป้ญัหา 

เงื่อนไข: ตอ้งเป็นค าตอบทีก่ล่าวถงึการด าเนินการขณะแกป้ญัหา 
 

การรวมคะแนนใชผ้ลต่างของการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคห์ลงัการทดลอง ลบดว้ยก่อนการทดลองจ าแนกเป็นรายดา้นและภาพรวม 

35 
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ภาคผนวก 3  
ตวัอย่างแบบวดัเจตคติต่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคส์ าหรบันักเรียน 
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ตวัอย่าง แบบวดัเจตคติต่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคส์ าหรบันักเรียน 

(ปรบัจากศิริพร แก้วอ่อน, 25547) 
__________________________________________________________________ 
แบบสอบถามนี้ประกอบดว้ย 2 ตอน  ดงันี้ 
  

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็ท่ีมีต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

  
 การตอบของท่านใช้เพื่อพฒันาเท่านัน้  ไม่มีผลแต่อย่างใดกบัท่าน  โปรดตอบให้ตรงกบั
สภาพความเป็นจริงมากที่สุด  ข้อมูลจากแบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้  ผู้วจิยัจะน าเสนอเป็น
ภาพรวม และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูในความร่วมมอือยา่งดยีิง่ 

 
ผูวิ้จยั 

 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

เพศ 

 1.  ☐  ชาย   2.  ☐  หญงิ 
 

 
ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็ท่ีมีต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
 

 ค าช้ีแจง แบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคฉ์บบันี้ใหท้่านท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องวา่งทีต่รงกบัระดบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ดโดยมรีะดบัการตอบดงันี้ 
 1 แทน  ท่าน “ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่” กบัขอ้ความทีก่ าหนดให ้    
 2 แทน  ท่าน “ไม่เหน็ดว้ย” กบัขอ้ความทีก่ าหนดให ้    
 3 แทน   ท่าน “เฉยๆ” กบัขอ้ความทีก่ าหนดให ้    
 4 แทน   ท่าน “เหน็ดว้ย” กบัขอ้ความทีก่ าหนดให ้    
 5 แทน   ท่าน “เหน็ดว้ยอยา่งยิง่” กบัขอ้ความทีก่ าหนดให ้    
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ข้อ ความคิดเหน็ท่ีมีต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

1 ฉนัคดิวา่ควรระบุปญัหาจากสถานการณ์ก่อน  จงึจะแกป้ญัหาไดด้ ี      
2 ถ้าเรามองปญัหาดว้ยความเขา้ใจ   เราจะแกป้ญัหาไดด้ขี ึน้      
3 การมขีอ้มลูทีช่ดัเจนเกีย่วกบัปญัหา จะช่วยแกป้ญัหาไดด้ขี ึน้      
4 ถ้าเรารูว้า่ปญัหาใดเป็นปญัหาทีแ่ทจ้รงิ  เราจะแกป้ญัหานัน้ไดส้ าเรจ็      
5 การคดิวธิกีารแกป้ญัหามากๆ ไม่ท าใหเ้สยีเวลา      
6 การจะแกป้ญัหาไดส้ าเรจ็  เราจะตอ้งเลอืกสรรวธิกีารแกป้ญัหาทีเ่หมาะสม

ทีสุ่ด 
     

7 เมื่อเราเลอืกวธิกีารแกป้ญัหาทีเ่หมาะสมทีสุ่ดแลว้  จะตอ้งมกีารปรบัแผนให่
เหมาะสม 

     

8 การทีเ่ราก าหนดสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการแกป้ญัหา จะท าใหก้ารแกป้ญัหามี
ประสทิธภิาพ 

     

9 ทุกคนจะตอ้งช่วยกนัท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามแผนการทีว่างไว ้จงึจะ
แกป้ญัหาไดด้ ี

     

10 การปฏบิตัติามแผนการทีว่างไว ้ ท าใหเ้ราแกป้ญัหาไดอ้ยา่งราบรื่น      
11 รางวลัขณะท างานเป็นสิง่ทีท่ าใหฉ้นัมกี าลงัใจท างานต่อไป      
12 ฉนัชอบทีจ่ะนึกถงึความส าคญัของปญัหาก่อนเสมอ      
13 ฉนัรูส้กึไม่เครยีดเมื่อตอ้งแกป้ญัหา      
14 มนัเป็นเรื่องน่าสนุกทีจ่ะตอ้งหาขอ้มลูมากมายเพื่อน ามาใชแ้กป้ญัหา      
15 ฉนัชอบใหป้ญัหามคีวามชดัเจน จงึจะแกป้ญัหานัน้      
16 ฉนัชอบทีจ่ะตอ้งคดิวธิกีารแกป้ญัหาหลายๆ วธิ ี      
17 ฉนัเลอืกวธิกีารแกป้ญัหาทีฉ่นัรูส้กึวา่ดทีีสุ่ด แมจ้ะเป็นวธิทีีอ่าจไม่ไดผ้ลก็

ตาม 

     

18 การจะคาดเดาไดว้า่จะเกดิอะไรขึน้ระหวา่งแกป้ญัหาไมใ่ช่เรื่องยาก      
19 การบอกสิง่ทีต่อ้งใชใ้นการแกป้ญัหา  ท าใหส้ะดวกในการแกป้ญัหา      
20 การท างานตามขัน้ตอน  ท าใหฉ้นัท างานไดส้ะดวก รวดเรว็      
21 ฉนัชอบทีต่อ้งปฏบิตัติามแผนการทีว่างไว ้      
22 ฉนัพอใจทุกครัง้เมื่อท างานไดส้ าเรจ็ แลว้ไดร้างวลัทีฉ่นัชอบ      
23 ฉนัตอ้งรูเ้หตุผลวา่ท าไมตอ้งแกป้ญัหานัน้ๆ      
24 ฉนัจะแกป้ญัหาใหไ้ด ้ แมม้นัจะเป็นเรื่องทีย่าก      
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ข้อ ความคิดเหน็ท่ีมีต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

25 แมต้อ้งใชเ้วลา  ฉนัจะคน้หาขอ้มลูจนกวา่จะเพยีงพอ      
26 ฉนัจะไม่ลงมอืแกป้ญัหาจนกวา่จะรูว้า่ปญัหาทีแ่ทจ้รงิคอือะไร      
27 ฉนัตอ้งคดิวธิกีารแกป้ญัหาหลายๆ วธิ ีก่อนเลอืกวธิกีารทีด่ที ีสุ่ดเสมอ      
28 ฉนัจะเปรยีบเทยีบวธิกีารแกป้ญัหาวา่วธิใีดดกีวา่  แลว้ค่อยเลอืก      
29 แมข้ณะแกป้ญัหาจะเกดิเหตุการณ์ไม่คาดหวงัขึน้  ฉนักพ็รอ้มทีจ่ะวางแผน

ส ารองเพื่อแกไ้ขต่อไป 
     

30 แมฉ้นัจะก าหนดวสัดุ อุปกรณ์ในการแกป้ญัหาไม่เหมาะสม  ฉนักจ็ะแกไ้ข      
31 แมแ้ผนการแกป้ญัหาออกมาไม่ค่อยดนีกั  ฉนักจ็ะท าตามแผนไปก่อน      
32 ฉนัจะปฏบิตัติามแผนการทีว่างไว ้  แมผ้ลทีไ่ดจ้ะส าเรจ็หรอืไม่      
33 ฉนัใหก้ าลงัใจตนเองเสมอ  เมื่อฉนัรูส้กึทอ้ใจในการแกป้ญัหา      
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ภาคผนวก 4 
ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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ตวัอย่างแบบวดัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคข์องครู 

(สิทธิชยั ชมพูพาทย,์ 2554) 
 

ค าช้ีแจง ให้ระบุพฤตกิรรมการสอนของท่าน โดยให้วงกลมรอบระดบัการสอนของท่านที่ตรงกบั
ความเป็นจรงิมากทีสุ่ด(ปญัหา หมายรวมถงึจุดมุ่งหมายของนกัเรยีนในการสอนแต่ละครัง้) 

กระบวนการ ระดบั พฤติกรรมการสอน 
1.การเข้าถึง
ปัญหา: เหน็
ความส าคญั 

วตัถปุระสงค:์  บ่งชีส้ถานการณ์ทีต่อ้งการพฒันาในมุมมองของตนและผูอ้ื่น 
ระดบั 1 น าเสนอสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหา  ใชค้ าถามเพื่อใหน้กัเรยีนอธบิาย

ความส าคญัของปญัหาปญัหา    
ระดบั 2 น าเสนอสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหา  ใหน้กัเรยีนอธบิายความส าคญัและ

ผลกระทบของปญัหาทีม่ต่ีอตนเองและผูอ้ื่น 
ระดบั 3 น าเสนอสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหา  ใหน้กัเรยีนอธบิายความส าคญัและ

ผลกระทบของปญัหาทีม่ต่ีอตนเองและผูอ้ื่น และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัต่อ
การแสดงความคดิเหน็ของนกัเรยีน 

1.การเข้าถึง
ปัญหา: เหน็
ความส าคญั 

วตัถปุระสงค:์ มคีวามคดิทีเ่หมาะสมต่อปญัหา 
ระดบั 1 ถามนกัเรยีนถงึบุคคลทีจ่ะประสบปญัหาเช่นเดยีวกบัตนเอง 

 
ระดบั 2 ถามนกัเรยีนถงึบุคคลทีจ่ะประสบปญัหาเช่นเดยีวกบัตนเอง รวมทัง้

คาดการณ์ความรูส้กึและวธิกีารแกป้ญัหาของบุคคลนัน้  
ระดบั 3 ถามนกัเรยีนถงึบุคคลทีจ่ะประสบปญัหาเช่นเดยีวกบัตนเอง รวมทัง้

คาดการณ์ความรูส้กึและวธิกีารแกป้ญัหาของบุคคลนัน้ และใหน้กัเรยีน
ประมาณระยะเวลาในการแกป้ญัหา 

1.การเข้าถึง
ปัญหา: การ
ส ารวจข้อมลู 

วตัถปุระสงค:์ ส ารวจและรวมรวมขอมลูทีเ่กีย่วของกบัปญัหา  
ระดบั 1 ใหน้กัเรยีนอธบิายลกัษณะของปญัหา พรอ้มทัง้ระบุขอ้มลูเกีย่วกบั

ปญัหาทีต่อ้งการทราบ  
ระดบั 2 ใหน้กัเรยีนอธบิายลกัษณะของปญัหา พรอ้มทัง้ระบุขอ้มลูเกีย่วกบั

ปญัหาทีต่อ้งการทราบ บอกแหลง่ขอ้มลูและ สอนใหน้กัเรยีนท าการ
สบืคน้ขอ้มลู  

ระดบั 3 ใหน้กัเรยีนอธบิายลกัษณะของปญัหา พรอ้มทัง้ระบุขอ้มลูเกีย่วกบั
ปญัหาทีต่อ้งการทราบ บอกแหลง่ขอ้มลูและ สอนใหน้กัเรยีนท าการ
สบืคน้ขอ้มลู ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเกีย่วกบัการสบืคน้ขอ้มลูของนกัเรยีน 
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กระบวนการ ระดบั พฤติกรรมการสอน 
1.การเข้าถึง
ปัญหา: การ
ระบปัุญหา 

วตัถปุระสงค:์ ระบุปญัหาทีแ่ทจ้รงิทีต่อ้งการแกไ้ข 
ระดบั 1 ใหน้กัเรยีนบอกปญัหาทีแ่ทจ้รงิทีต่อ้งการแกไ้ข และใหร้ะบุสาเหตุของ

ปญัหา  
   

ระดบั 2 ใหน้กัเรยีนบอกปญัหาทีแ่ทจ้รงิทีต่อ้งการแกไ้ข และใหร้ะบุสาเหตุของ
ปญัหา สอนใหน้กัเรยีนเขยีนแผนภมูกิารเกดิปญัหา และรายละเอยีด
ของการเกดิและเหตุผลของการเลอืกปญัหา  

ระดบั 3 ใหน้กัเรยีนบอกปญัหาทีแ่ทจ้รงิทีต่อ้งการแกไ้ข และใหร้ะบุสาเหตุของ
ปญัหา สอนใหน้กัเรยีนเขยีนแผนภมูกิารเกดิปญัหา และรายละเอยีด
ของการเกดิและเหตุผลของการเลอืกปญัหา สอนและใหน้กัเรยีน
ตัง้เป้าหมายหมายการแกป้ญัหา 

2. การคิด
วิธีการ
แก้ปัญหา 

วตัถปุระสงค:์ คดิวธิกีารแกป้ญัหา 
ระดบั 1 สอนการคดิสรา้งสรรคใ์หก้บันกัเรยีน และใหน้กัเรยีนระดมสมองคดิ

วธิกีารแกป้ญัหา  
 

ระดบั 2 สอนการคดิสรา้งสรรคใ์หก้บันกัเรยีน  ใหน้กัเรยีนระดมสมองคดิวธิกีาร
แกป้ญัหา  ใหน้กัเรยีนบนัทกึวธิกีารแกป้ญัหาของเพื่อนในกลุ่ม 

ระดบั 3 สอนการคดิสรา้งสรรคใ์หก้บันกัเรยีน  ใหน้กัเรยีนระดมสมองคดิวธิกีาร
แกป้ญัหา  ใหน้กัเรยีนบนัทกึวธิกีารแกป้ญัหาของเพื่อนในกลุ่ม ให้
นกัเรยีนลองปรบัปรุงวธิกีารแกป้ญัหาของตนจากการฟงัเพื่อนในกลุ่ม 

3. การเลือก
และ
เตรียมการ: 
การเลือก
วิธีการ
แก้ปัญหา 

วตัถปุระสงค:์ ประเมนิวธิกีารแกป้ญัหา 
ระดบั 1 สอนใหน้กัเรยีนเลอืกเกณฑก์ารประเมนิวธิกีารแกป้ญัหา และให้

นกัเรยีนเลอืกวธิแีกป้ญัหา  
 

ระดบั 2  สอนใหน้กัเรยีนเลอืกเกณฑก์ารประเมนิวธิกีารแกป้ญัหา ถาม
รายละเอยีดและความส าคญัของเกณฑก์ารประเมนิวธิกีารแกป้ญัหา 
และใหน้กัเรยีนเลอืกวธิแีกป้ญัหา  ถามเหตุผลของการเลอืกวธิกีาร
แกป้ญัหา 

ระดบั 3 สอนใหน้กัเรยีนเลอืกเกณฑก์ารประเมนิวธิกีารแกป้ญัหา ถาม
รายละเอยีดและความส าคญัของเกณฑก์ารประเมนิวธิกีารแกป้ญัหาและ
ใหน้กัเรยีนเลอืกวธิแีกป้ญัหา  ถามเหตุผลของการเลอืกวธิกีาร
แกป้ญัหา ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเกีย่วกบัการเลอืกวธิกีารแก้ปญัหา 
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กระบวนการ ระดบั พฤติกรรมการสอน 
3. การเลือก
วิธีการ
แก้ปัญหา: 
การ
คาดการณ์
ผลกระทบ 

วตัถปุระสงค:์ ระบุปจัจยัสนบัสนุน อุปสรรค ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในการแกป้ญัหา รวมถงึ
ทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการแกป้ญัหา 
ระดบั 1 ใหน้กัเรยีนคาดการณ์สิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ระหวา่งการแกป้ญัหา    

 
ระดบั 2 ใหน้กัเรยีนคาดการณ์สิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ระหวา่งการแกป้ญัหา  และถาม

วา่เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นอุปสรรคหรอืสิง่สนบัสนุนอยา่งไร 
ระดบั 3 ใหน้กัเรยีนคาดการณ์สิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ระหวา่งการแกป้ญัหา  และถาม

วา่เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นอุปสรรคหรอืสิง่สนบัสนุนอยา่งไร ใหร้ะบุ
วธิกีารจดัการและใหข้อ้เสนอแนะต่อแนวทางในการใชป้ระโยชน์จากสิง่
สนบัสนุนและแนวทางป้องกนัอุปสรรคนัน้ 

4. การ
วางแผนการ
แก้ปัญหา: 
การประเมิน
งาน 

วตัถปุระสงค:์ วางแนวทางและระบุทรพัยากรทีต่อ้งใชจ้รงิในการแกป้ญัหา 
ระดบั 1 ใหน้กัเรยีนบอกถงึวสัดุ อุปกรณ์หรอืเครื่องมอืทีต่อ้งใชใ้นการแกป้ญัหา 

 
ระดบั 2 ใหน้กัเรยีนบอกถงึวสัดุ อุปกรณ์หรอืเครื่องมอืทีต่อ้งใชใ้นการแกป้ญัหา 

รวมทัง้ถามถงึความจ าเป็นของวสัดุ อุปกรณ์และเครื่องมอืเหล่านัน้ 

ระดบั 3 ใหน้กัเรยีนบอกถงึวสัดุ อุปกรณ์หรอืเครื่องมอืทีต่อ้งใชใ้นการแกป้ญัหา 
รวมทัง้ถามถงึความจ าเป็นของวสัดุ อุปกรณ์และเครื่องมอืเหล่านัน้ ให้
อธบิายขอ้จ ากดั และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่นกัเรยีน 

4. การ
วางแผนการ
แก้ปัญหา: 
การออกแบบ
กระบวนการ 

วตัถปุระสงค:์ วางแผนการแกป้ญัหา เครื่องมอืและการมอบหมายงาน/กจิกรรมในการ
แกป้ญัหา 
ระดบั 1 ใหน้กัเรยีนวางแผนขัน้ตอนและกจิกรรมการแกป้ญัหาใหส้อดคลอ้งกบั

สิง่สนบัสนุนและอุปสรรค 
 

ระดบั 2 ใหน้กัเรยีนวางแผนขัน้ตอนและกจิกรรมการแกป้ญัหาใหส้อดคลอ้งกบั
สิง่สนบัสนุนและอุปสรรค ใหข้อ้เสนอแนะต่อการวางแผนของนกัเรยีน 
ใหแ้บ่งหน้าทีใ่นกลุ่ม 

ระดบั 3 ใหน้กัเรยีนวางแผนขัน้ตอนและกจิกรรมการแกป้ญัหาใหส้อดคลอ้งกบั
สิง่สนบัสนุนและอุปสรรค ใหข้อ้เสนอแนะต่อการวางแผนของนกัเรยีน 
ใหแ้บ่งหน้าทีใ่นกลุ่ม พรอ้มทัง้ถามนกัเรยีนถงึวธิกีารท างานเพื่อใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพมากทีสุ่ด 
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กระบวนการ ระดบั พฤติกรรมการสอน 
5. การลงมือ
ปฏิบติั:การลง
มือปฏิบติั 

วตัถปุระสงค:์ ปฏบิตัติามแผนทีว่างไว ้สะทอ้นผล และพฒันาวธิกีารแกป้ญัหา 
ระดบั 1 ตดิตามดแูลนกัเรยีนใหแ้กป้ญัหาตามทีว่างแผนไว ้
ระดบั 2 ตดิตามดแูลนกัเรยีนใหแ้กป้ญัหาตามทีว่างแผนไว ้ถามถงึปญัหาและ

อุปสรรคทีเ่กดิขึน้ ใหก้ าลงัใจแกน่กัเรยีน 
ระดบั 3 ตดิตามดแูลนกัเรยีนใหแ้กป้ญัหาตามทีว่างแผนไว ้ถามถงึปญัหาและ

อุปสรรคทีเ่กดิขึน้ ใหก้ าลงัใจแกน่กัเรยีนพรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ 
5. การลงมือ
ปฏิบติั: การ
เผชิญปัญหา 

วตัถปุระสงค:์ จดัการควบคุมตนเอง ประเมนิ และเสรมิแรงตนเองระหวา่งการแกป้ญัหา 
ระดบั 1 ถามเกีย่วกบัความรูส้กึระหวา่งการแกป้ญัหาของนกัเรยีน โดยให้

นกัเรยีนบนัทกึผลการแกป้ญัหา 
ระดบั 2 ถามเกีย่วกบัความรูส้กึระหวา่งการแกป้ญัหาของนกัเรยีน โดยให้

นกัเรยีนบนัทกึผลการแกป้ญัหา และใหเ้ปรยีบเทยีบผลการแกป้ญัหา
กบัวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้

ระดบั 3 ถามเกีย่วกบัความรูส้กึระหวา่งการแกป้ญัหาของนกัเรยีน สอนวธิกีาร
เสรมิแรงและเสรมิแรงต่อการแกป้ญัหาของนกัเรยีน ใหน้กัเรยีนบอก
ความรูส้กึเมื่อไดร้บัการเสรมิแรงตนเอง  
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ตวัอย่างแบบวดัพฤติกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคข์องนักเรียน 

(สิทธิชยั ชมพพูาทย,์ 2554) 
 

เลขท่ี...................กลุ่ม............................................ 
ค าช้ีแจง 1  

การตอบของนกัเรยีนไม่มผีลแต่อยา่งใดต่อคะแนน  โปรดตอบใหต้รงกบัสภาพความเป็นจรงิ
มากทีสุ่ด  ขอ้มลูจากแบบสอบถามในครัง้นี้  ครูจะน าเสนอเป็นภาพรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่าง
มากต่อนกัเรยีน และขอขอบคุณเป็นอยา่งสงูในความร่วมมอือยา่งดยีิง่ 
ค าช้ีแจง 2 ใหท้ าเครื่องหมาย / บอกระดบัของพฤตกิรรมการเรยีนการสอนของท่าน 

5 หมายถึง มีการปฏิบตัิในระดบัมากที่สุด  / 4 หมายถึง มีการปฏิบตัิในระดบัมาก / 3 
หมายถงึ มกีารปฏบิตัใินระดบัปานกลาง / 2 หมายถึง มกีารปฏบิตัใินระดบัน้อย / 1 หมายถึง ไม่มี
การปฏบิตัเิลย 

พฤติกรรมการเรียนการสอน 
ระดบัพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

1. อธบิายความส าคญัของปญัหาหรอืสถานการณ์ ทีม่ต่ีอตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคม      

2. นกัเรยีนยกตวัอยา่งประกอบการอธบิาย      

3. แสดงความรูส้กึทีม่ต่ีอปญัหาหรอืสถานการณ์      

4. นกัเรยีนสรา้งแรงจงูใจต่อการแกป้ญัหา      

5. อธบิายรายละเอยีดของปญัหา      

6. ระบุสาเหตุของปญัหาและปญัหาอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา      

7. สบืคน้และประเมนิขอ้มูลเกี่ยวกบัปญัหาเพื่อท าให้ปญัหาหรอืสถานการณ์มี
ความชดัเจน 

     

8. เขา้ใจสิง่ทีต่อ้งปฏบิตัหิรอืปญัหาทีต่อ้งแกไ้ขจรงิๆในการเรยีนวา่คอือะไร      

9. เชื่อมโยงปญัหากบัสาเหตุและผลทีต่ามมา      

10. อธบิายเหตุผลการเลอืกปญัหาทีแ่ทจ้รงิ      

11. วางเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคใ์นการแกป้ญัหา      

12. คดิวธิกีารแกป้ญัหาและเลอืกวธิกีารทีด่ที ีสุ่ด      

13. บรูณาการหรอืปรบัปรุงวธิกีารแกป้ญัหาจากการรบัฟงัผูอ้ื่น      

14. อธบิายวธิกีารแกป้ญัหาของตนเอง      

15. บนัทกึวธิกีารแกป้ญัหาของเพื่อนในกลุ่ม      

16. อธบิายการใชเ้กณฑก์ารประเมนิวธิกีารแกป้ญัหา      

17. อธบิายเหตุผลของการเลอืกวธิกีารแกป้ญัหา      
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พฤติกรรมการเรียนการสอน 
ระดบัพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

18. ปรบัปรุงวธิกีารแกป้ญัหาใหช้ดัเจนยิง่ขึน้      

19. คาดการณ์สิง่สนบัสนุนและอุปสรรคทีอ่าจจะเกดิระหวา่งการแกป้ญัหา      

20. บอกแนวทางการป้องกนัอุปสรรคและการใชป้ระโยชน์จากปจัจยัสนับสนุนที่
อาจจะเกดิขึน้ 

     

21. อธบิายบรบิทและเงื่อนไขของการแกป้ญัหา      

22. ระบุและบอกความจ าเป็นของสิง่ทีต่อ้งใชใ้นการแกป้ญัหาหรอืปฏบิตังิาน      

23. วางแผนขัน้ตอนการแกป้ญัหาหรอืท างานทีช่ดัเจน      

24. ปรบัปรุงข ัน้ตอนการแกป้ญัหาหรอืการปฏบิตังิานใหด้ขี ึน้      

25. สมาชกิในกลุ่มมกีารก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ      

26. อธบิายวธิกีารทีจ่ะปฏบิตักิจิกรรมในขัน้ตอนการแกป้ญัหาใหม้ปีระสทิธภิาพ      

27. ปฏบิตังิานตามกจิกรรมและขัน้ตอนในแผนการแก้ปญัหาหรอืข ัน้ตอนการ
ท างาน 

     

28. บนัทึกวธิกีารแก้ปญัหาของตนเองโดยแสดงรายละเอยีดและยกตวัอย่าง
กจิกรรมการแกป้ญัหา 

     

29. เปรยีบเทยีบกระบวนการ และผลการแกป้ญัหากบัเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้      

30. วเิคราะหแ์ละแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้เฉพาะหน้า      

31. บอกไดว้า่มคีวามรูส้กึอยา่งไรในขณะทีแ่กป้ญัหา      

32. ใหก้ าลงัใจหรอืรางวลักบัตวัเองเมื่อการแกป้ญัหาประสบความส าเรจ็      
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