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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมแนะแนว โดยใช้แนวคิดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ จ านวน 57 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) กิจกรรมแนะแนวโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เพื่อ
พัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2) แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  3) แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง 4) 
แบบสอบถามความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ และต่อผู้วิจัย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติพาราเมตริก t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
1) นักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีคะแนนจากแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ใน
ระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ในระยะ
หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวฯ มี
ความคิดเห็นว่ากิจกรรมพัฒนาการคิดแก้ ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ได้ท างานร่วมกับ
เพื่อน ช่วยกันระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  4) นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว โดย
ใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก 
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Abstract 
The purposes of this research were to study the effects of using the Guidance 

Activities on Cooperative Learning Concepts to Improve Creative Problem Solving of 
Mathayomsuksa 4, Students. The sample were 57 mathayomsuksa 4, students of 
Settabutbamphen School. The instruments used in this research were: 1) Guidance 
Activities on Cooperative Learning Concepts to Improve Creative Problem Solving. 2) The 
Creative Problem Solving Test of mathayomsuksa 4, students. 3) The student’s self-report 
of learning. 4) The student’s opinion questionnaire used to elicit the students’ attitudes 
towards the instruction utilized in this study. The statistics used for data analysis were the 
mean, standard deviation, parametric t-test and content analysis. 

The research results indicated that: 1) The posttest scores from the Creative 
Problem Solving Test of experimental group were higher than theirs pretest scores at 
significance of  level .05 2) The posttest scores from the Creative Problem Solving Test of 
experimental group were higher than control group at significance of  level .05 3) Students 
participating in the guidance activity, there is an opinion that Creative problem solving 
development activities to work with friends, helping to brainstorm ideas to solve problems 
and encourage students to see the importance of solving problems creatively. 4) Most of 
the student had a high level of opinion on The Guidance Activity on Cooperative Learning 
Concepts to Improve Creative Problem Solving 
 
Keywords : Guidance activity, Cooperative learning, Creative problem solving 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะความเจริญทางด้านเทคโนโลยีด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปมากมีผลกระทบต่อเด็กในวัยเรียน 
ทั้งด้านการด าเนินชีวิต ตลอดจนการเผชิญสิ่งยั่วยุ หรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รอบตัว ก่อให้เกิด
ปัญหาเด็ก และเยาวชนอย่างมาก โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตต่ า ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม
ที่ดี เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้ว อาจเป็นคนที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิต มีปัญหาทางอารมณ์ 
สังคม จิตใจ และมีความขัดแย้งในชีวิตได้ง่าย และยิ่งในยุคศตวรรษที่ 21 มีแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุค
ดิจิทัลมากขึ้น คนที่จะประสบความส าเร็จในชีวิต ระดับการศึกษาและความรู้เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
เพียงพอ สอดคล้องกับ อลิสา ราชวัตร (2558) กล่าวว่า แนวคิดส าคัญของศตวรรษที่ 21 และทักษะแห่ง
ศตวรรษใหม่ที่จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการศึกษาแบบ
เก่ามีลักษณะความเป็นเลิศทางเนื้อหาเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอในยุคของข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา จึงท าให้ต้องมีความรู้ในเนื้อหาและทักษะที่จะประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยนความรู้ให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลง อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทักษะที่ต้องมี ดังที่ ส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559) ได้อธิบายไว ้คือความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ และทักษะการใช้เทคโนโลยี เป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับทุกระดับของความส าเร็จ ซึ่งในชีวิตประจ าวันของเรามีปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลา การจะ
ได้มาซึ่งประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิต ย่อมต้องผ่านการลองผิดลองถูกอยู่เสมอ ซึ่งการแก้ไขปัญหาของแต่
ละบุคคลนั้น แตกต่างกันออกไป ซึ่งการมองหาเลือกทางเลือกหลายๆ ทางเลือกเพื่อให้ได้แนวทางในการ
แก้ปัญหาที่ดี และเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะและความพยายามของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็น
ความสามารถทางสติปัญญาที่ต้องอาศัยความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยให้ความส าคัญ
กับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผลของการคิดแก้ปัญหาน าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือวิธีแก้ปัญหาใหม่ 
และสามารถพิสูจน์ได้จากการปฏิบัติและนาไปใช้ได้จริง (ภารดี ก าภู ณ อยุธยา, 2560) และที่ส าคัญการ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมักไม่ให้ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ส่วนใหญ่มักมุ่งไป
ที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนกับบทเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเป็น
มิติที่มักถูกละเลยหรือถูกมองข้ามไป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เป็นการเรียนรู้เพื่อให้มนุษย์พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ที่จะท าให้นักเรียนมี ความรู้ที่คงทนสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ไม่
เพียงแต่เรียนอย่างเดียว เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยจอห์นสัน 
และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือแนวคิดบนพื้นฐาน
ของการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมที่เน้นการให้ผู้เรียนช่วยกันในการเรียนรู้ โดยมีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมี
การพึ่งพาอาศัยกัน มีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  มีการวิเคราะห์
กระบวนการของกลุ่ม และมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานร่วมกัน  
 จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน 
ภายในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท าให้นักเรียนเกิดทักษะทางสังคม มีปฏิสัมพันธ์ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล รวมถึงทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิด และการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสามารถเผชิญปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาอื่น
ในอนาคตได้ ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูแนะแนว จึงสนใจที่จะศึกษาแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือมา
ประยุกต์ในกิจกรรมแนะแนว และเล็งเห็นถึงความส าคัญและต้องการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนใหม้ี
ความสอดคล้องกับการด ารงชีวิตของนักเรียนให้มากที่สุด ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาข้อมูลต่างๆ และได้สร้าง
กิจกรรมแนะแนว ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน ได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เข้ามาช่วยสร้างสถานการณ์ในลักษณะ
ต่างๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เนื่องจาก เป็นห้องที่ผู้วิจัย
ได้รับหมายให้ปฏิบัติงานสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ซึ่งใน
กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ กระตุ้นให้อยากเรียนรู้ และไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการอยาก
เรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิด การค้นคว้าหาความรู้ ส่งผลต่อการเรียนรู้และการ
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แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนให้สูงขึ้น และน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตเพื่อ
พัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมแนะแนวโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ                         
เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในระยะหลัง
การทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระยะหลัง
การทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                      ตัวแปรตน้     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การใช้กิจกรรมแนะแนวโดยใช้แนวคิดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4 โดยใชแ้นวคิดของ จอห์นสัน และจอห์นสัน 

(Johnson and Johnson, 1994) ซึ่งมี

องค์ประกอบที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบดังนี้ 

1. การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน  

2. การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด  

3. การรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิก 

    แต่ละคน 

4. การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

    และทักษะการท างานกลุ่มย่อย 

5. การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม 

 
 

การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  โดยใช้

แนวคิดของออสบอร์น (Osborn, 1953 อ้างใน 

ญาณี เพชรแอน, 2557) ซึ่งประกอบด้วย 3 

ขั้นตอนหลักและได้แบ่งเป็นขั้นย่อยๆ ได้อีก

ทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ค้นหาความจริง  

1.1 การหาปัญหาที่แท้จริง  

1.2 การเตรียมการ  

ขั้นที่ 2 ค้นหาความคิด  

2.1 ผลิตความคิด  

2.2 พัฒนาความคิด  

ขั้นที่ 3 ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา  

3.1 การประเมิน  

3.2 การน าไปใช้  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้รูปแบบ

การ ทดลองที่มีกลุ่มการทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งมีการวัดตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลอง 
(Control Group Pretest and Posttest Design)  
 ประชากร คือ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 12  ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 493 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                 
โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ห้องเรียน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มจาก 12 ห้องเรียน แล้วจับฉลากให้ห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง และอีก 1 ห้องเป็น
กลุ่มควบคุม 

กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนทีไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรม มีจ านวน 24 คน 
กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มจี านวน 33 คน 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ชุด ดังนี้ 
1. แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
2. แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครัง้ 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ และต่อผู้วิจัย 
การหาคุณภาพเครื่องมือ มี 3 ชุด ดังนี ้
1. แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบวัดที่มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับนิยาม
ศัพท์องค์ประกอบของการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิดของออสบอร์น (Osborn, 
1953 อ้างใน ญาณี เพชรแอน, 2557) ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1) ค้นหาความจริง 2) ค้นหาความคิด 
3) ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี ้
 1.1  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความหมาย แนวความคิด ทักษะและองค์ประกอบของ
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากหนังสือ วารสาร งานวิจัยต่างๆ อาทิ เช่น งานวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ 
ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของภารดี ก าภู ณ อยุธยา 
(2560)  เป็นต้น 
  1.2  น าความรู้ที่ได้จากการศึกษา หนังสือ เอกสารและงานวิจัยต่างๆ มาใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างข้อค าถามชองแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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  1.3  น าแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่สร้างขึ้นน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาข้อค าถามและภาษาของแบบวัด เพื่อรับฟังค า
วิจารณ์และข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะ   
  1.4  น าแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                            
ที่ปรับปรุงแก้ไขไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาในการตรวจด้านความตรงตามเนื้อหา 
(IOC) นั้น ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อค าถาม พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามแล้วรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ ง  3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา มาแก้ไขข้อค าถามในแบบวัดการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยข้อค าถามในแบบวัดมีค่าความตรงตามเน้ือหา (IOC) ตั้งแต่ 0.66-1.00 
 1.5 น าแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ปรับปรุงแล้วมาหาค่าความเที่ยงด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 40 คน ซึ่งนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โดยได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 
 2. แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง 

แบบบันทึกการเรียนรู้มีผลต่อการใช้กิจกรรมแนะแนวโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการทดลองแต่ละครั้งให้นักเรียนสรุป
สิ่งที่ได้เรียนรู้และประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งรวมถึงให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมครั้งต่อไปส าหรับแบบบันทึกการเรียนรู้ของกิจกรรมแนะ
แนวโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านการ
ตรวจสอบความเหมาะสมจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ก่อนน าไปใช้ใน
การทดลอง 
 3. แบบสอบถามความคิดเหน็ในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ และต่อผู้วิจัย 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมแนะแนวโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และต่อผู้วิจัย ให้นักเรียนประเมินความคิดเห็น 
ความรู้สึกและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง
กิจกรรม10 ครั้ง รวมทั้งให้นักเรียนได้ประเมินผู้วิจัย แบบสอบถาม ความคิดเห็นฯ มีลักษณะข้อ
ค าถามเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 11 ข้อ  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความ
เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวใน
ระดับมัธยมศึกษา ก่อนที่จะน าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมท าแบบการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ในระยะก่อนการทดลอง (Pre-test)  
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 2. ผู้วิจัยด าเนินการด้วยตนเองตามกิจกรรมแนะแนวโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด าเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มทดลองห้อง 4/2 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที รวม 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563 
 3. ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ท าแบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อการ

เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง  

4. ภายหลังการด าเนินการทดลองเสร็จสิ้นลง ผู้วิจัยน าแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวัดในระยะหลังการทดลอง (Post-test) 
รวมทั้งให้นักเรียนกลุ่มทดลองท าแบบสอบถามความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ และต่อผู้วิจัย 
 5. ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม มาวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองกิจกรรมแนะ
แนวโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และวิเคราะห์
ความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม รวมทั้งน าข้อมูลจาก
แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งของนักเรียนกลุ่มทดลองมา
วิเคราะห์เนื้อหา 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจาก
แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม ก่อนและหลังการ
ทดลอง และของคะแนนจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่มีตอ่กิจกรรมแนะ
แนวโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และต่อผู้วิจัย 
 2. ทดสอบความแตกต่างของคะแนน ต่อไปนี ้
 2.1 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนจากแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง ซึ่ งไม่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้สถิติพาราเมตริก              
Dependent-Sample t-test 
 2.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนจากแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ใน
ระยะหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นอิสระต่อกันโดยใช้สถิติพารา
เมตริก Independent-Sample  t-test 
 3. วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยท าการวิเคราะห์แบบบันทึกการเรียนรู้ที่ได้รับ              
จากการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ และน าเสนอด้วยการบรรยาย 
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบวัดการคิดแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนกลุ่มทดลองในระยะก่อนและหลังการทดลอง   
กลุ่มทดลอง จ านวน 

n 
ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

t Sig 

ก่อนการทดลอง 24 3.60 0.16 
10.12 .00 

หลังการทดลอง 24 4.13 0.20 
*p< .05 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ในระยะหลังการทดลองกิจกรรมแนะแนวโดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง 

กลุ่ม จ านวน 
n 

ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

t Sig 

กลุ่มทดลอง 24 4.13 .20 
12.74 .00 

กลุ่มควบคุม 33 3.56 .13 
*p< .05 
 
 จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์พบว่า ในระยะหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้         
เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
 
อภิปรายผล 
 ผลของการใช้กิจกรรมแนะแนว โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ พบว่า ใน
ระยะหลังการทดลองกิจกรรมแนะแนว โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 



Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences)   Vol.15  No.3  September - December  2021 
 

 9 

สูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 
และนักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อ
พัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  มีคะแนนจากแบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูง
กว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่  2 จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การน ากิจกรรมแนะแนว โดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่งเสริมให้
นักเรียนมกีารคิดแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ผู้วิจัยขออภิปรายดังต่อไปน้ี  
 ผลการวิจัยครั้งนี้อธิบายได้ว่า กิจกรรมแนะแนว โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ            
เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะ
ขั้นตอนในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิดของออสบอร์น (Osborn, 1953 อ้างใน                
ญาณี เพชรแอน, 2557) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ประการ ดังนี้ 1) ขั้นค้นหาความจริง 2) ขั้นค้นหา
ความคิด 3) ขั้นค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ นักเรียนได้มีทักษะการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของจอห์นสันและจอห์นสัน    
(Johnson and Johnson, 1994) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน             
2) การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด 3) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน 4) การใช้
ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย และ 5) การวิเคราะห์กระบวนการ
กลุ่ม ดังนั้นกิจกรรมที่สร้างขึ้นจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันกับสมาชิก เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้อยู่ใน
สถานการณ์ที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ในแต่ละกลุ่มนักเรียน
มีบทบาทชัดเจนในการเรียนรู้ได้ท ากิจกรรม อย่างเท่าเทียมกัน และหมุนเวียนบทบาทหน้าที่ภายใน
กลุ่มได้อย่างทั่วถึง มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันละกันเกิดกระบวนการกลุ่ม  สอดคล้องกับ ยุพาพันธ์ มินวงษ์ 
(2558) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือหมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรี ยน
ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยที่สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน ท างานร่วมกันตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ 
ความส าเร็จทั้งของตนเองและของกลุ่ม ซึ่งการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยกลุ่มนั้นต้อง
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน เพื่อให้แต่ละคนเห็นความส าคัญของสมาชิกในกลุ่ม 
เพราะแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับจริยาภรณ์ สวัสดิ์พูน (2562) ได้ให้
ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือหมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ซึ่งมีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ แบบคละ
ความสามารถ ทักษะและสติปัญญาของนักเรียน โดยเป็นการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างาน
ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่องานของ
ตนเองในการศึกษา ค้นคว้าหัวข้อที่ได้รับมอบหมายและมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือสมาชิก
ภายในกลุ่มให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ความส าเร็จของตน คือความส าเร็จของ
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กลุ่ม และความส าเร็จของกลุ่มคือความส าเร็จของทุกคน โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนรู้  

จากการที่ผู้วิจัยสร้างกิจกรรมแนะแนวโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิดของออสบอร์น (Osborn, 1953 อ้างใน ญาณี เพชรแอน, 
2557) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ประการ ดังนี้ 1) ขั้นค้นหาความจริง 2) ขั้นค้นหาความคิด 3) ขั้นค้นหา
แนวทางการแก้ปัญหา นั้นเน้นกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผนวกเข้ากับประสบการณ์
เดิม จินตนาการ และข้อเท็จจริงต่างๆ มีรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับ พีชญาณ์ พานะกิจ 
(2558) ได้กล่าวถึงความหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไว้ว่า คือ ความสามารถของบุคคลที่มี
การรับรู้ท าความเข้าใจข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับปัญหา โดยใช้กระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนเป็น
ระบบที่มีการ ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาแนวคิดใหม่ๆ ร่วมกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่มาใช้
ในการแก้ปัญหา เพื่อหาค าตอบและทางเลือกที่มีคุณค่าในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับ 
อลิสา ราชวัตร (2558) ได้ให้ความหมายของการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ไว้ว่า เป็นกระบวนการ
คิดแก้ปัญหาที่ประยุกต์ใช้จินตนาการ แนวคิดที่แปลกใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงที่มีอยู่ โดยคิดอย่างเป็น
กระบวนการปฏิบัติอย่างมีขัน้ตอน เพื่อให้ได้ผลผลิตหรือผลงานที่มีความแปลกใหม่และมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั้นเป็นการคิดหาวิธีที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น มีเหตุผล ไม่มี
รูปแบบที่ตายตัว  

จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องผลของการวิจัยในครั้งนี้กับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายรูปแบบและ
สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถน าไปจัดเป็นชุดกิจกรรมที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกความ
รับผิดชอบ ได้แสดงออก พร้อมทั้งฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งผล
ต่อความสามารถในด้านต่างๆของผู้เรียน ช่วยปลูกฝังทักษะในการแก้คิดแก้ปัญหา การสื่อสาร ส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างความรู้ร่วมกันได้อย่างมีนัยส าคัญ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัย  
จากการผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมแนะแนว โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ                  

เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้มีการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงขึ้นได้  ซึ่งกิจกรรมให้ความส าคัญกับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมจะมีล าดับเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกัน และส่งผลต่อการเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ในครั้งต่อๆ ไป ดังนั้นผู้ที่สนใจน ากิจกรรมฯ ไปใช้ ควรศึกษาขั้นตอนและความต่อเนื่องของ
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การจัดกิจกรรม และค านึงถึงการจัดกิจกรรมที่นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นไปตามขั้นตอน เพื่อให้การ
จัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
จากผลการวิจัยกิจกรรมแนะแนว โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการคิด

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้เพิ่มขึ้นได้  ดังนั้นจึงควรมี
การศึกษาเพื่อสร้างกิจกรรมแนะแนว โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับช้ันอื่นๆ ด้วย 
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