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บทคัดย่ อ
การวิ จ ัยครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อพัฒนารู ปแบบการสอนแบบผสมผสานเพื่ อเสริ มสร้ างทักษะ
การคิดแก้ปัญหา และศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา
โดยการเปรี ย บเที ย บความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ ก่ อ นและหลัง การใช้รู ปแบบการสอน เปรี ย บเที ย บทัก ษะ
การแก้ปัญหาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน และศึกษาความพึงพอใจมีต่อรู ปแบบการสอน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวน 51 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test
Dependent Samples ผลการวิจยั พบว่าความรู ้คณิ ตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาหลังการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานเพื่ อพัฒนาทักษะการแก้ปั ญหาสู งกว่ าก่ อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาหลังการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานเพื่ อพัฒนาทักษะการแก้ปั ญหาสู งกว่าก่ อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนหลังการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนแบบผสมผสานเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการแก้ปั ญ หา สํ า หรั บ นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.22)
คําสํ าคัญ : รู ปแบบการสอนแบบผสมผสาน / ทักษะการคิดแก้ปัญหา
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Abstract
The purpose of this research were: 1) to develop the blended learning instruction model to enhance
problem-solving skills: 2) to study the effects of using teaching styles to enhance problem-solving skills
include to compare mathematical knowledge and problem-solving skills pre-program and post-program,
compare the problem-solving skills pre-program and post-program and to study the results were analyzed
with mean, standard deviation and t-test dependent samples. The research finding were follows: 1) The
Mathematical knowledge of elementary education program students with learning of the blended learning
model to enhance problem-solving skills were higher than pre-program and significantly at the level .05.
2) The problem-solving skills of elementary education program students with learning of the blended learning
model to enhance problem-solving skills were higher than pre-program and significantly at the level .05 and
3) elementary education program students’ satisfaction toward blended learning model was at a very hight
level. ( = 4.22)
Keywords : Blended Learning / Problem-Solving Skills
บทนํา
ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิ วตั น์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทาํ ให้เกิ ด
นวัตกรรมอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของประเทศที่เป็ นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ดังนั้น
บริ บทและเงื่อนไขการพัฒนาทั้งภายในประเทศต้องนําประเทศไปสู่ เป้ าหมายการพัฒนาเพื่อมีความมัน่ คง
มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ตามแผนของกรอบยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) สนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่ งชาติ ทรั พยากรมนุ ษ ย์เ ป็ นปั จจัยขับเคลื่ อนสําคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุก มิ ติไปสู่
เป้ าหมาย การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศอย่างเป็ นระบบจึงมีความจําเป็ น โดยต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ
พร้ อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความพร้ อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา
มี พ ฒ
ั นาการที่ ดี ร อบด้า นและมี สุข ภาวะที่ ดี ใ นทุ ก ช่ ว งวัย มี จิ ต สาธารณะ รั บ ผิด ชอบต่ อสัง คมและผูอ้ ื่ น
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินยั รักษาศีลธรรม และเป็ นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทกั ษะที่
จําเป็ นในศตวรรษที่ 21 มี ทกั ษะสื่ อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และอนุ รักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรี ยนรู ้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต การศึกษาจึงต้องมีการปฏิรูปการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ตลอดช่ วงชีวิต ปฏิรูปการเรี ยนรู ้ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาระบบ
การเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรี ยนรู ้ใหม่ การเปลี่ยน
บทบาทครู การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบบริ หารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตเพื่อ
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พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถกํากับการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่ องแม้ออกจากระบบการศึกษา
รวมถึงความตระหนักถึงพหุ ปัญญาของมนุ ษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผูม้ ีความสามารถ
พิเศษของพหุ ปัญญาแต่ละประเภท และการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ส่ งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม
ระบบการศึกษาจึงจําเป็ นต้องพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย การศึกษาในศตวรรษที่
21 ไม่ได้มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะเพียงอ่านออกเขียนได้ แต่ตอ้ งมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการปฏิบตั ิ และการ
สร้างแรง บันดาลใจไปพร้อมกัน จะไม่เป็ นเพียงผูร้ ับ ผูเ้ รี ยนต้องฝึ กการเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิและการ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยมีครู เป็ นโค้ชที่คอยออกแบบการเรี ยนรู ้เพื่อช่วยผูเ้ รี ยนให้บรรลุผลได้ ดังนั้น การ
จัดการเรี ยนการสอนควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีบทบาทในการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง และสามารถคิดเป็ น ทํา
เป็ น และแก้ปัญหาเป็ น จะต้องมีความรู ้ความสามารถ และทักษะต่างๆ เพื่อตอบสนองกับการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 คือ 3R x 7C
ทักษะการคิดแก้ปัญหาเป็ นหนึ่ งในทักษะในศตวรรษที่ 21 สําคัญต่อวิถีการดําเนิ นชี วิตในสังคม
มนุษย์ ซึ่ งจะต้องใช้การคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาเป็ นทักษะ
ที่เกี่ ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการดํารงชี วิตที่วุ่นวายสับสนได้เป็ นอย่างดี ผูท้ ี่มีทกั ษะการคิดแก้ปัญหาจะ
สามารถเผชิ ญกับภาวะสังคมสับสนวุ่นวายได้เป็ นอย่างดี ผูท้ ี่มีทกั ษะการคิดแก้ปัญหาจะสามารถเผชิ ญกับ
ภาวะสังคมสับสนวุ่นวายได้อย่างเข้มแข็ง มัน่ คง ทักษะการแก้ปัญหาจึงมิใช้เป็ นเพียงการรู ้จกั คิด และรู ้จกั
การใช้สมอง หรื อมุ่งพัฒนาสติปัญญาเพื่อแก้ปัญหาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงั สามารถพัฒนาทัศนคติ
วิธีคิด ค่านิ ยม ความรู ้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ ของสังคมได้ดีอีก ด้วย การคิ ดแก้ปัญหาจึ งเป็ นทักษะ
กระบวนการที่สาํ คัญจําเป็ นในสภาวะสังคมปั จจุบนั ในการจัดการศึกษาจึงต้องให้ความสําคัญในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีโอกาสฝึ กทักษะการคิดแก้ปัญหา (ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ, 2551: 150)
การศึกษาก็ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และการเรี ยนการสอนสําหรับยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
นําองค์ความรู ้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคม โดยมี เ ทคโนโลยีม าช่ ว ยเสริ มสร้ า งการเรี ย นรู ้ ผูเ้ รี ย นได้ใ ช้เ ทคโนโลยีใ นการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง
สามารถเรี ยนรู ้ได้จากทุกเวลา ทุกสถานที่ ใช้เทคโนโลยีทีเกิดความคุม้ ค่า เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและทํางานร่ วมกันในสังคมได้ ควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนการทํางานแบบเป็ นกลุ่มหรื อ
ทีม ซึ่ งสอดคล้องกับหลักทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ที่มีแนวคิดที่สาํ คัญที่ว่า การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการสร้าง
ความรู ้ที่เกิ ดขึ้นภายในของผูเ้ รี ยน เพื่อสร้างและปรับโครงสร้างทางปั ญญาจากสิ่ งแวดล้อมภายนอกหรื อ
ความรู ้ใหม่ที่เชื่ อมโยงกับประสบการณ์เดิ มของตนเอง โดยองค์ประกอบสําคัญที่จะช่ วยให้เกิ ดการสร้ าง
ความรู ้ในตัวผูเ้ รี ยน คือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และผูเ้ รี ยนกับสื่ อ โดย
จากการพัฒนาและเติ บโตด้านเทคโนโลยี เป็ นสิ่ งที่ ช่ว ยยืน ยันได้ว่าการเรี ยนรู ้ ไ ม่ ไ ด้จาํ กัดอยู่เฉพาะใน
ห้องเรี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ได้ทุกเวลาและสถานที่ ผ่านช่ องทางออนไลน์ที่หลากหลายในปั จจุ บนั
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ซึ่ งช่ วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนบนระบบเครื อข่ายออนไลน์ ให้ผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่นได้ผา่ นระบบเครื อข่าย ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการใช้ความคิด และแก้ไขปั ญหา
ร่ วมกัน รวมถึงได้รับการฝึ กฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู ้ ทักษะการบันทึกความรู ้ ทักษะการคิด
ทักษะการจัดการกับความรู ้ ทักษะการแสดงออก ทักษะการสร้างความรู ้ใหม่ และทักษะการทํางานเป็ นกลุ่ม
ผ่านระบบเครื อข่ายออนไลน์ ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดการศึ กษาเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องของผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนทักษะของผูเ้ รี ยนให้สามารถสร้างความรู ้จากการแบ่งปั น ผ่านกระบวนเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือบนระบบ
เครื อข่ายออนไลน์ โดยการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็ นการบูรณาการ
ระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนแบบดั้งเดิม ร่ วมกับการจัดการเรี ยนการสอนผ่านบทเรี ยนออนไลน์ เข้ามา
ช่ วยในเป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นจัดสภาพแวดล้อมให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ทํากิ จกรรม สร้ าง
ความรู ้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดการเรี ยนรู ้ อาศัยการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการเรี ยน และให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั
การคิดวิเคราะห์ อีกทั้งสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้ใหม่ข้ ึนได้ดว้ ยตนเอง โดยที่สมาชิกแต่ละ
คนต้องมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้และในความสําเร็ จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
แบ่งปั นทรัพยากรทางการเรี ยนรู ้รวมถึงการให้กาํ ลังใจแก่กนั และกัน สมาชิ กแต่ละคนต้องรับผิดชอบการ
ช่วยส่ งเสริ มกระบวนการทํางานเป็ นทีมร่ วมกับการจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้การเรี ยนออนไลน์ ผูเ้ รี ยนมี
อิ ส ระในการเรี ย นรู ้ ร ายบุ ค คล ลดข้อ จํา กัด ความสามารถในการเรี ย นรู ้ ข องแต่ ล ะบุ ค คล จะช่ ว ยให้เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สูงขึ้นของแต่ละบุคคลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ รวมถึงศึกษาความพึงพอใจในการ
ใช้บทเรี ยนออนไลน์ได้เป็ นอย่างดี
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มทักษะการคิด
แก้ปั ญ หา และศึ ก ษาผลการใช้รู ป แบบการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะการคิ ด แก้ปั ญ หา สํา หรั บ นัก ศึ ก ษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้เกิดทักษะการ
แก้ปัญหา ส่ งเสริ มศักยภาพของนักศึกษาครู ส่ งผลต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนและสถานศึกษาให้มีความสามารถใน
การจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการสอนแบบผสมผสานเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทัก ษะการคิ ด แก้ปั ญ หา สํา หรั บ
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. เพื่อศึ กษาผลการใช้รูปแบบการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดแก้ปัญหาสําหรั บนักศึ กษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยศึกษาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ทักษะ
การแก้ปัญหา และความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการสอน
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การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสาน เพือ่ เสริมสร้ างทักษะการคิดแก้ ปัญหา
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)
กุลกาญจน์ สุ วรรณรักษ์
……………………..…………………………………………………………………………

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 1020203 คณิ ตศาสตร์
สําหรับครู ประถมศึกษา 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 51 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
แบบแผนการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองโดยใช้แบบแผน การทดลองแบบกลุ่ม
เดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบการวิจยั ดังนี้
สอบก่อน

T1

ทดลอง
X

สอบหลัง

T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง
T1 แทน การสอบก่อนการจัดกระทําการทดลอง
X แทน การจัดกระทําหรื อการให้ตวั แปรทดลอง
T2 แทน การสอบหลังการจัดกระทําการทดลอง
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน เพื่ อเสริ มสร้ างทักษะการแก้ปัญหาของนัก ศึ ก ษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของร่ างรู ปแบบการสอนแบบผสมผสาน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ด้านองค์ประกอบของ
รู ปแบบ หลักการและเหตุผลของรู ปแบบ วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ ขั้นตอนการสอนของรู ปแบบ การวัด
และประเมินผลรู ปแบบ และสื่ อ/สิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
5 ระดับ ซึ่ งได้ผลการประเมินมีค่าเท่ากับ 4.38 อยูใ่ นระดับมีความเหมาะสมระดับมาก และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.59
2. แบบทดสอบความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งเป็ นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก หาคุณภาพ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน โดยพิจารณาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (IOC) โดยจะ
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 ไว้จาํ นวน นําแบบทดสอบไปทดลองใช้และหา
ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) รายข้อโดยคํานวณจากสู ตร KR-20 คัดเลือกข้อสอบจํานวน
30 ข้อ ที่มีความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.4 – 0.8 และมีค่าอํานาจจําแนก (r) 0.2-0.6 และค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.83
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ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)
กุลกาญจน์ สุ วรรณรักษ์
……………………..…………………………………………………………………………

3. แบบวัดทักษะในการคิดแก้ปัญหา หาคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบลักษณะ
การใช้คาํ ถาม ความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดความถูกต้องทางด้านภาษา และความเที่ยงตรงด้าน
เนื้อหา โดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (IOC) ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.74
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน หาคุณภาพโดย
การตรวจสอบลักษณะการใช้คาํ ถาม ความสอดคล้องกับพฤติ กรรมที่ ตอ้ งการวัดความถูกต้องทางด้านภาษา
และความเที่ยงตรงด้านเนื้ อหา พิจารณาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
(IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.98
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 51 คน
2. เตรี ยมสถานที่ในการทดลอง ณ ห้องเรี ยนสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. ทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน ตามแผนที่กาํ หนดไว้จาํ นวน 1 ภาคเรี ยน
การศึกษา
4. ทดสอบความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ แบบวัดทักษะในการคิดแก้ปัญหา และประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังจากการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเสร็ จสิ้ น
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย
1. วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความรู ้คณิ ตศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test dependent
2. วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบทักษะการแก้ปัญหาก่ อนและหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test dependent
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒ นาทัก ษะการแก้ปั ญ หา ของนัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการวิจัย
1. การพัฒนารู ปแบบการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดแก้ปัญหา สําหรั บ
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (PIDAL MODEL)
รู ปแบบการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (PIDAL MODEL) เป็ นรู ปแบบการสอนที่มี
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็ นระบบตามแนวทางการออกแบบวิจยั และพัฒนา (R&D) และแนวคิดการ
ออกแบบระบบของ ADDIE Model (Kevin: 2008) ซึ่ งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนวิเคราะห์
(Analysis Phase: A) การวิจยั (Research: R1) 2) การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D&D)
การพัฒนา (Development: D1) 3) การนําไปใช้ (Implementation: I) ขั้นการวิจยั (Research: R2) และ 4) การ
ประเมินผล (Evaluation: E) การพัฒนา (Development: D2) และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหาของนักวิชาการ และงานวิจยั ที่พฒั นาทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya. 1957: 5-40); Wallas
(1972); แบรนส์ฟอร์ด และสเตน (Brans Ford and Stein, 2007 : 1-2); ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2539: 129); ทิศนา
แขมมณี (2554); กรมวิชาการ (2545: 195 – 196) และปกเกศ ชนะโยธา (2551: 57 – 58) ได้รูปแบบการสอน
เพื่อเสริ มสร้างทักษะการแก้ปัญหา สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาดังนี้
หลักการของรู ปแบบการสอนแบบผสมผสานเพือ่ เสริมสร้ างทักษะการแก้ปัญหา
รู ปแบบการสอนเพื่อเสริ มสร้างทักษะการแก้ปัญหา สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เน้น
การสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยการนําสถานการณ์ปัญหาตามความสนใจของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึก
ทักษะการคิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริ งบนพื้นฐานของประสบการณ์เดิ ม โดยอาศัยกระบวนการทาง
สังคมและปั ญญา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทดลอง สังเกต หรื ออภิปรายกลุ่ม แล้วนําไป ทบทวน ตรวจสอบ โดยมี
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ ด้วยระบบโซเชี ยลเน็ตเวิร์ค
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน โดยฝึ กพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนได้เผชิญกับปั ญหา แสวงหาความรู ้เพื่อมา
ใช้แ ก้ปั ญ หา ด้ว ยวิ ธี ก ารคิ ด อย่า งเป็ นระบบ คิ ด อย่า งมี เ หตุ มี ผ ล สามารถแก้ปั ญ หา หาแนวทางในการ
แก้ปัญหา และเลือกตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งฝึ กการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
แบบผสมผสาน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ขั้นตอนการสอน (PIDAL MODEL)
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Preparation: P)
เป็ นขั้นกําหนดปั ญหา ผูส้ อนสร้างแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยน โดยการนําสถานการณ์ปัญหาตามความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนสํารวจปั ญหา จัดลําดับความสําคัญของปั ญหา เลือกปั ญหา และกําหนดปั ญหา โดยใน
ขั้นนี้ ผสู ้ อนจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอน จัดแหล่งเรี ยนรู ้ และทรัพยากรใน
การศึกษาค้นคว้า
ขั้นที่ 2 ขั้นระบุปัญหา (Identify the Problem: I)
เป็ นขั้นทําความเข้าใจปั ญหา วิเคราะห์เพื่อความเข้าใจปั ญหา หาข้อมูลที่ตอ้ งการทราบ แสวงหา
ความรู ้เพื่อมาใช้แก้ปัญหาบนพื้นฐานของประสบการณ์เดิม ด้วยวิธีการคิดอย่างเป็ นระบบคิดอย่างมีเหตุมีผล
โดยอาศัยกระบวนการทางสังคมและปั ญญา ระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ หาแนวทางในการแก้ปัญหา จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ทรัพยากรในการค้นคว้าที่ผสู ้ อนกําหนดให้
ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา (Devising a plan: D)
เป็ นขั้นใช้ทกั ษะการคิดในการแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม จากปั ญหาหรื อ
สถานการณ์ ที่กาํ หนดให้ ร่ วมกันแสดงความคิดเห็ น เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา และวางแผนการ
ทํางานร่ วมกัน
ขั้นที่ 4 ขั้นดําเนินการ (Acts on the Strategies: A)
เป็ นขั้นลงมือทํางานตามแผนที่วางไว้ กํากับการทํางานตามแผน โดยผูส้ อนจะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมี
อิสระในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยผูส้ อนคอยอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ สื่ อ อุปกรณ์ หรื อ
เครื่ องมือต่าง ๆ แหล่งเรี ยนรู ้ทรัพยากรในการค้นคว้าออนไลน์ พร้อมนําเสนอ
ขั้นที่ 5 ขั้นตรวจสอบ (Looking Back: L)
เป็ นขั้นตรวจสอบคําตอบ ผูเ้ รี ยนมองย้อนกลับไปยังคําตอบ ที่ได้มาโดยเริ่ มจากการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของคําตอบและยุทธวิธีแก้ปัญหา วิเคราะห์วิธีการอื่นในการแก้ปัญหา
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
บทบาทของผู้สอน
1. บทบาทของผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา เมื่อผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจในกระบวนการสอน การให้คาํ แนะนํา ในการหา
ความรู ้การแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดข้องในการทํางาน
2. บทบาทของผูอ้ าํ นวยความสะดวก คอยอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ สื่ อ อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือ
ต่าง ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
3. บทบาทของผูส้ นับสนุน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เสริ มแรงทางบวก
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
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บทบาทของผู้เรียน
1. บทบาทในการเป็ นผูน้ าํ สามารถคิดอย่า งเป็ นระบบกํา หนดปั ญหา ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา
ตัดสิ นใจเลือกยุทธวิธีในการแก้ปัญหา และตรวจสอบยุทธวิธีในการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ โดยการกําหนด
หน้าที่การทํางานสมาชิกในกลุ่มด้วยตนเอง
2. บทบาทการมีส่วนร่ วม มีความพร้อมและความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ ให้ความร่ วมมือในการจัดการ
เรี ยนการสอน รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกลุ่ม ร่ วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่
เป็ นประโยชน์ต่อการทํางาน แสวงหาคําตอบที่เป็ นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาร่ วมกันได้
3. บทบาทนักคิด สังเกตและใช้เหตุผลในการคิด แสวงหาปั ญหา สาเหตุของปั ญหา การแก้ปัญหา
วิธีการแก้ปัญหา และตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหา ได้อย่างเป็ นระบบ และสมเหตุสมผล
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินทักษะคิดแก้ปัญหา และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอน
สื่ อ/สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
1. สถานการณ์ปัจจุบนั หรื อกรณี ศึกษา จากสภาพจริ ง
2. บทเรี ยนออนไลน์
3. แหล่งเรี ยนรู ้ทรัพยากรในการค้นคว้าออนไลน์
4. สื่ อและอุปกรณ์ที่เป็ นรู ปธรรม ทรัพยาการการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย น่ าสนใจ เพื่อกระตุน้ ให้เกิด
การเรี ยนรู ้
5. บรรยากาศในชั้นเรี ยนที่เป็ นมิตร ไม่เกิดการแข่งขัน เสริ มสร้างให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และ
ช่วยเหลือกัน มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น
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2. ผลการใช้ รูปแบบการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดแก้ ปัญหา สํ าหรั บนักศึ กษาสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
2.1 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความรู ้คณิ ตศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการ
สอนแบบผสมผสานเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการแก้ปั ญ หา ของนัก ศึ ก ษาระดับ สาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู ้ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ของนักศึกษาระดับสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คะแนนด้ านความรู้
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N
51
51

df
50
50

คะแนนเต็ม
30
30

18.29
23.47

S.D.
3.79
2.72

t

P

-9.055

.000*

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึ กษาหลัง
ได้รับการจัดการเรี ยนการสอน ( = 23.47) สู งกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนการสอน ( = 18.29) เพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรี ยนคณิ ตศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คะแนนทักษะ

N

df

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

51
51

50
50

คะแนน
เต็ม
15
15

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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8.26
13.23

S.D.

t

P

1.46
1.11

-24.648

.000*
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จากตาราง พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาหลังได้รับ
การจัดการเรี ยนการสอน ( = 13.23) สู งกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนการสอน ( = 8.26) เพื่อพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรี ยนคณิ ตศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน หลัง
การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การจัดการเรียนการสอน
ด้านผูส้ อน
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยน
ค่ าเฉลีย่ รวม

4.15
4.25
4.21
4.22

ผลการประเมิน
S.D.
0.09
0.07
0.04
0.64

แปลผล
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตาราง พบว่า เมื่อพิจารณาภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการ
สอน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.22) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านวิธีการสอน
และกิจกรรมการสอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.25) รองลงมาคือด้านการวัดและประเมินผล
การเรี ยนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.21) และลําดับสุ ดท้ายคือด้านผูส้ อน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( = 4.15)
อภิปรายผล
รู ป แบบการสอนแบบผสมผสานเพื ่อ เสริ ม สร้า งทัก ษะการคิด แก้ปั ญ หา สํา หรับ นัก ศึก ษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (PIDAL MODEL) มีผลการใช้
รู ป แบบการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทัก ษะการคิ ด แก้ปั ญ หา สํา หรั บ นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้
1. ความรู ้ คณิ ตศาสตร์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสู งกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก
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การจัดการเรี ยนการสอนรู ้ในงานวิจยั นี้ มีการนําเสนอสถานการณ์ปัญหา เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิด
ความสงสัยและสนใจที่จะค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ทําให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ สุ นนั ท์ ฉิ มวัย (2543: 54-63) ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และ
ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปฏิบตั ิการกับนักเรี ยนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่
ได้รับการสอนแบบปฏิบตั ิการกับที่ได้รับการสอนตามปกติแตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปฏิบตั ิการกับที่ได้รับการสอน
ตามปกติแตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของชลพร เมียนเพชร (2556:
137-162) ซึ่ งได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมัลติมีเดียโดยใช้ภาพการ์ ตูน
เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละ เพื่อส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนภายหลังเรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมัลติมีเดีย โดยใช้ภาพการ์ ตูน เรื่ องอัตราส่ วนร้อยละ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรี ยนภายหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียโดยใช้ภาพการ์ ตูน เรื่ องอัตราส่ วนร้อยละ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และ ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมัลติมีเดียโดยใช้ภาพการ์ตูน เรื่ อง
อัตราส่ วนร้อยละ อยูใ่ นระดับมาก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนในงานวิจยั นี้ เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานที่มีเน้น
จัดสภาพแวดล้อมให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนรู ้ ทํากิจกรรม สร้างความรู ้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดการเรี ยนรู ้
อาศัยการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการเรี ยน และ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การคิดวิเคราะห์ อีกทั้งสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
สร้างความรู ้ใหม่ข้ ึนได้ดว้ ยตนเอง โดยที่สมาชิกแต่ละคนต้องมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้และในความสําเร็ จ
ของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น และการแบ่งปั นทรั พยากรทางการเรี ยนรู ้รวมถึงการให้
กําลังใจแก่กนั และกัน สมาชิกแต่ละคนต้องรับผิดชอบการช่วยส่ งเสริ มกระบวนการทํางานเป็ นทีมร่ วมกับ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้แบบทเรี ยนออนไลน์ ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู ้รายบุคคล ลดข้อจํากัด
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล จะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Johnson, McHugo และ Hall (2006) ศึกษาวิธีการนําการเรี ยนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน
มาใช้ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนใช้
แบบออนไลน์ ร่ วมกับการเรี ยนแบบบรรยายในชั้นเรี ยนแบบเดิมที่เน้นการเรี ยนแบบเผชิญหน้า เนื้อหาของ
บทเรี ยนแบบออนไลน์จะครอบคลุมเนื้อหาที่เรี ยนในห้องเรี ยนแบบดั้งเดิมแทนการเรี ยนแบบเผชิญหน้า โดย
การออกแบบระบบต้องคํานึ งถึงสิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนให้ใกล้เคียงกับห้องเรี ยนแบบดั้งเดิมโดย การถาม
ปั ญหา การมอบหมายงาน และให้ทาํ โครงงาน จากการวิจยั พบว่า การเรี ยนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน
สามารถพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ งในองค์ความรู ้ที่เรี ยนได้ มากกว่าการเรี ยนออนไลน์และการ
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เรี ยนในห้องเรี ยนแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการ เรี ยนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานเป็ นการรวม
เอาข้อที่ดีที่สุดของวิธีการเรี ยนในชั้นเรี ยนแบบ ดั้งเดิมและระบบการเรี ยนออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยผูเ้ รี ยน
สามารถฝึ กปฏิบตั ิการภายใน ห้องปฏิบตั ิการ และทบทวนความรู ้ในเนื้ อหานําไปใช้ในการแก้ปัญหาในการ
เรี ยนได้ตามความต้องการของผูเ้ รี ยนอย่างอิสระด้วยการเรี ยนแบบออนไลน์โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูค้ อยชี้แนะเมื่อ
เกิดปั ญหา ซึ่ งการเรี ยนแบบนี้สามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สายชล จินโจ (2550) ที่ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่มทดลองมีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่า
คะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคงทนทางการเรี ยนของกลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดสรุ ปได้วา่ สามารถนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานที่
พัฒนาขึ้นไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ
2. ทักษะการแก้ปัญหาของนักศึ กษาสาขาวิชาการประถมศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยาหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา สู งกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก
รู ป แบบการสอนแบบผสมผสานเพื ่อ เสริ ม สร้า งทัก ษะการคิด แก้ปั ญ หา สํา หรับ นัก ศึก ษา
สาขาวิชาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (PIDAL MODEL) เป็ นรู ปแบบการ
สอนที่พฒั นาจากการศึกษาสภาพปั จจุบนั เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน และความต้องการการเรี ยนการสอนที่
เสริ มสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพการเรี ยนการสอน และความต้องการ
เรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างทักษะการคิดแก้ปัญหา ด้านการจัดการเรี ยนการสอน สื่ อการเรี ยนรู ้ การวัด
ประเมินผล และบทบาทของผูเ้ รี ยน และผูส้ อนของอาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญการสอนระดับอุดมศึกษา จํานวน 8
คน สอบถามความคิดเห็นต่อสภาพการเรี ยนการสอน และความต้องการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้างทักษะการคิด
แก้ปัญหา ด้านการจัดการเรี ยนการสอน สื่ อการเรี ยนรู ้ การวัดประเมินผล และบทบาทของผูเ้ รี ยนและนักศึกษา
จํานวน 36 คน จากการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักวิชาการ และ
งานวิจยั ที่พฒั นาทักษะการแก้ปัญหา ได้แก่ โพลยา (Polya, 1957: 5-40), Wallas (1972), แบรนส์ฟอร์ด และ
สเตน (Bransford and Stein, 2007: 1-2), ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2539: 129), ทิศนา แขมมณี (2545), กรมวิชาการ
(2545: 195 – 196) และปกเกศ ชนะโยธา (2551: 57 – 58) และได้นาํ ข้อมูลมาสังเคราะห์กระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เสริ มสร้างทักษะการแก้ปัญหา (PIDAL MODEL) พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบ
การสอนเพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา แล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนารู ปแบบและด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เสริ มสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของร่ างรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา และเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
เพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยมีหลักการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เน้นการฝึ ก
ทักษะการคิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์ จริ ง เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน โดยฝึ กพัฒนาให้
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ผูเ้ รี ยนได้เผชิญกับปั ญหา แสวงหาความรู ้เพื่อมาใช้แก้ปัญหา ด้วยวิธีการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดอย่างมีเหตุมี
ผล สามารถแก้ปัญหา หาแนวทางในการแก้ปัญหา และเลือกตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งฝึ กการ
เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดีเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการแก้ปัญหา สําหรับนักศึก ษาสาขาวิชา การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่ งมีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้น
เตรี ยมการ (Preparation : P) ขั้นที่ 2 ขั้นระบุปัญหา (Identify the Problem: I) ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา
(Devising a plan : D) ขั้นที่ 4 ขั้นดําเนิ นการ (Acts on the Strategies: A) ขั้นที่ 5 ขั้นตรวจสอบ (Looking
Back: L)
นอกจากนี้ การดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การแก้ปั ญ หา สําหรั บนัก ศึ กษาสาขาวิชาการประถมศึ ก ษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้า นสมเด็จเจ้าพระยา
(PIDAL MODEL) ผูส้ อนมีบทบาทของผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา เมื่อผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจในกระบวนการสอน การให้
คําแนะนํา ในการหาความรู ้ แก้ปัญหาเมื่ อเกิ ดความขัดข้องในการทํางาน เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก คอย
อํา นวยความสะดวกเกี่ ย วกับ สื่ อ อุ ป กรณ์ หรื อ เครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ และเป็ น
ผูส้ นับสนุ น ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เสริ มแรงทางบวก กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ย นรู ้ และผูเ้ รี ย นมี บ ทบาทในการเป็ นผูน้ ํา สามารถคิ ดอย่างเป็ นระบบกําหนดปั ญหา ยุทธวิธีในการ
แก้ปัญหา ตัดสิ นใจเลือกยุทธวิธีในการแก้ปัญหา และตรวจสอบยุทธวิธีในการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ โดยการ
กํา หนดหน้า ที่ ก ารทํา งานสมาชิ ก ในกลุ่ ม ด้ว ยตนเอง มี บทบาทการมี ส่ วนร่ วม มี ความพร้ อมและความ
กระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ ให้ความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอน รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใน
กลุ่ม ร่ วมอภิปราย แสดงความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการทํางาน แสวงหาคําตอบที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปั ญหาร่ วมกันได้ และมีบทบาทนักคิด สังเกตและใช้เหตุผลในการคิด แสวงหา
ปั ญหา สาเหตุของปั ญหา การแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบ
และสมเหตุสมผล และผูว้ ิจยั ได้จดั สิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์ปัจจุบนั หรื อกรณี ศึกษา จาก
สภาพจริ ง ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่เป็ นรู ปธรรม ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย น่าสนใจ เพื่อกระตุน้ ให้เกิด
การเรี ยนรู ้ และมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนที่เป็ นมิตร ไม่เกิ ดการแข่งขัน เสริ มสร้างให้เกิ ดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน และช่วยเหลือกัน มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น
จากหลักการ ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอน การกําหนดบทบาทของผูเ้ รี ยนและผูส้ อน รวมทั้ง
การจัดสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ทาํ ให้การจัดการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหา สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (PIDAL
MODEL) ส่ งผลให้ทกั ษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา สู งกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มูราสกี้ (Muraski, 1979:
4104-A) ได้ทาํ การศึกษาผลการสอนอ่านทางคณิ ตศาสตร์ กบั ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์
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พบว่ากลุ่มนักเรี ยนที่ได้รับการสอนอ่าน ทางคณิ ตศาสตร์ จะมีความสามารถในการแก้ปัญหาสู งกว่ากลุ่มที่
ไม่ได้รับการสอนอ่านทาง คณิ ตศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจยั ของซิ น (Xin, 2003:
4276-A) ได้ทาํ การศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบวิธีการสอนคณิ ตศาสตร์ ดว้ ยการแก้ปัญหา โดยเน้นให้นกั เรี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการแก้ปัญหา โดยวิธีการสอนแบบ SBI (Explicit Schema – Based Problem Solving
Instructional Strategy) และวิธีการสอนแบบ TI (Traditional General Heuristic Instructional Strategy)
พบว่า ทั้ง สองวิธี มีค วามสามารถในการแก้ปั ญหาแตกต่ า งกัน ซึ่ ง โครงสร้ า งการสอนของทั้ง สองวิ ธี น้ ี
คล้ายกันซึ่ งการสอนจะเน้นให้มีการถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ในการแก้ปัญหา งานวิจยั ของ Klegeris; & Hurren (2011)
ศึกษาผลกระทบของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในชั้นเรี ยนขนาดใหญ่ท้ งั ในด้านการรับรู ้และ
ความสามารถในการแก้ปั ญ หาของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย พบว่ า การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐานมี
ผลกระทบเชิ งบวกต่อการกระตุน้ ความตั้งใจในการเรี ยนและการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาในชั้นเรี ยน โดย
นักศึกษาแสดงความเห็นว่าการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานช่วยให้เข้าใจ เนื้อหารวมถึงมีความคงทนของความรู ้
ได้ดีกว่าการเรี ยนรู ้ แบบปกติ นอกจากนี้ จากการตรวจสอบแบบฝึ กหัดยังพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
ั ลักษณ์
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานมีความสามารถในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น งานวิจยั ของไพฑูรย์ กานต์ธญ
(2557: บทคัดย่อ) ที่พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรี ยนแก้ปัญหา ร่ วมกันและ
เทคนิคซินเนคติกส์เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่พบว่า ผลการทดลองใช้รูปแบบ
การเรี ย นการสอนแบบผสมผสานด้ว ยการเรี ย นแก้ปัญ หาร่ ว มกัน และเทคนิ คซิ น เนคติ ก ส์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยรู ปแบบฯ มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สู งขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหา สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อยูใ่ นระดับมากที่สุด เนื่องจาก
ผูว้ ิจ ัยได้ศึกษาสภาพปั จ จุ บนั เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน และความต้องการการเรี ย นการสอนที่
เสริ มสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพการเรี ยนการสอน และความต้องการ
เรี ย นการสอนที่ เสริ มสร้ างทัก ษะการคิ ด แก้ปั ญหาด้านการจัด การเรี ย นการสอน สื่ อ การเรี ย นรู ้ การวัด
ประเมินผล และบทบาทของผูเ้ รี ยน และผูส้ อนของอาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญการสอนระดับอุดมศึกษา จํานวน 8 คน
สอบถามความคิดเห็นต่อสภาพการเรี ยนการสอน และความต้องการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้างทักษะการคิด
แก้ปัญหาด้านการจัดการเรี ยนการสอน สื่ อการเรี ยนรู ้ การวัดประเมินผล และบทบาทของผูเ้ รี ยนและนักศึกษา
จํานวน 36 คน และนํามาสังเคราะห์หลักการ ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอน การกําหนดบทบาทของ
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อน รวมทั้งการจัดสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ทาํ ให้การจัดการเรี ยนการสอนที่ตอบความต้องการ
การจัดการเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยน โดยมีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นเตรี ยมการ
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(Preparation: P) ขั้นระบุปัญหา (Identify the Problem: I) ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา (Devising a plan: D)
ขั้นดําเนินการ (Acts on the Strategies: A) ขั้นตรวจสอบ (Looking Back: L) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน โดยผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาเมื่อผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจในกระบวนการ
สอน การให้คาํ แนะนําในการหาความรู ้แก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดข้องในการทํางาน เป็ นผูอ้ าํ นวยความ
สะดวก คอยอํานวยความสะดวกเกี่ ยวกับ สื่ อ อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้
และเป็ นผูส้ นับสนุน ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เสริ มแรงทางบวก กระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการเป็ นผูน้ าํ สามารถคิดอย่างเป็ นระบบกําหนดปั ญหา ยุทธวิธี
ในการแก้ปัญหา ตัดสิ นใจเลือกยุทธวิธีในการแก้ปัญหา และตรวจสอบยุทธวิธีในการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
โดยการกําหนดหน้าที่การทํางานสมาชิกในกลุ่มด้วยตนเอง มีบทบาทการมีส่วนร่ วม มีความพร้อม และ
ความกระตื อรื อร้ น ที่ จะเรี ยนรู ้ ให้ความร่ ว มมื อในการจัดการเรี ยนการสอน รั บผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายในกลุ่ม ร่ วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการทํางาน แสวงหา
คําตอบที่เป็ นประโยชน์ต่อการแก้ไขปั ญหาร่ วมกันได้ และมีบทบาทนักคิด สังเกตและใช้เหตุผลในการคิด
แสวงหาปั ญหา สาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ปัญหา และตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบ และ
สมเหตุสมผล และผูว้ ิจยั ได้จดั สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์ปัจจุบนั หรื อกรณี ศึกษา จากสภาพ
จริ ง ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่เป็ นรู ปธรรม ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย น่ าสนใจ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ และมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนที่เป็ นมิตร ไม่เกิดการแข่งขัน เสริ มสร้างให้เกิดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน และช่วยเหลือกัน มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ดังนั้น รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหา สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (PIDAL
MODEL) ส่ งผลให้ความพึงพอใจมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา สําหรั บนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของทูกอว์ (Tougaw, 1994: 2934-A) ที่ได้
ทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม การแก้ปัญหา และเจตคติทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และพบว่า การจัดการเรี ยน
การสอนแบบเปิ ดกว้างในการสอนคณิ ตศาสตร์ น้ นั ทําให้นกั เรี ยนมีเจตคติทางคณิ ตศาสตร์ดีข้ ึน และงานวิจยั
ของไพฑูรย์ กานต์ธญ
ั ลักษณ์ (2557: บทคัดย่อ) ที่พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยการ
เรี ยนแก้ปัญหาร่ วมกันและเทคนิคซิ นเนคติกส์เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาครู คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่พบว่า
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนแบบผสมผสานด้วยการแก้ปัญหา
ร่ วมกันด้วยเทคนิ คซิ นเนคติกส์เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบที่เน้นการเรี ยนแก้ปัญหาร่ วมกัน ทําให้ผเู ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมในการแสดงแนวคิดเห็นต่อกระบวนการแก้ปัญหา ทั้งในกิจกรรมกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ส่ งผลผูเ้ รี ยนมี
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ปฏิสัมพันธ์ในการทํางานร่ วมกันเชิงบวก ผูเ้ รี ยนเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน ได้แนวทางในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมและหลากหลายวิธี ส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การปฏิบัติ
จากการวิ จ ัยพบว่า ผลการใช้รู ปแบบการสอนเพื่ อเสริ มสร้ างทักษะการคิ ดแก้ปั ญหาสําหรั บ
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทําให้ ความรู ้คณิ ตศาสตร์ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการ และทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา สู ง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงควรมีการเสริ มสร้างให้มีการนํารู ปแบบ
การสอนเพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาไปใช้ในการจัดกิจกรรมในรายวิชาอื่น ๆ
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี การศึกษาวิจยั เพื่อนํารู ปแบบการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิด
แก้ปัญหา ไปใช้บูรณาการในการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กนั เป็ นต้น
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบรู ปแบบการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริ มสร้างทักษะการ
คิดแก้ปัญหากับรู ปแบบอื่น
2.3 ควรมี การศึกษาวิจยั โดยนํารู ปแบบการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิด
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนในระดับชั้นอื่น ๆ เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
และ อาชีวศึกษา เป็ นต้น
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