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52262311 : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
คําสําคัญ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  / การจัดการเรียนรู้โดย 

                   ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

            อภิชัย เหล่าพิเดช : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ์, ผศ.ดร.ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง  และ ผศ.ดร.ไชยยศ  

ไพวิทยศิริธรรม.  180  หน้า. 

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการวิจัย แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนและหลังเรียน มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย  ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน  2) เพื่อศึกษาความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จํานวน 52 คน
ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปัญหาทางสังคมของไทยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ  4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ( %) 
ค่าเฉลี่ย ( x )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน(Dependent) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปัญหาทางสังคมของไทยด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  6  ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า 

นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
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ลายมือชื่อนักศึกษา....................................................................                                                     ปีการศึกษา  2556 
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52262311 : MAJOR :  TEACHING  SOCIAL  STUDIES 
KEY WORDS: LEARNING ACHIEVEMENT/ CREATIVE PROBLEM SOLVING ABILITIES/    
           PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH 
 APICHAI LOAPIDEHT : THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT AND 
CREATIVE PROBLEM SOLVING ABILITIES ON SOCIAL PROBLEMS IN THAILAND OF 
MATHAYOMSUKSA 6 STUDENTS BY PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH. THESIS 
ADVISORS: ASST. PROF.  ORAPIN SIRISAMPHAN, Ph.D. ,  ASST. PROF. PORANAT  
KITROONGRUENG, Ph.D. , AND ASST. PROF. CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 180  pp. 
 This research  is pre - experimental with one group pre-test  post-test design. The objectives were 
1) to compare learning achievement with regards to social problems in Thailand of Mathayomsuksa 6 
students before and after implementation of problem-based learning approach. 2) to investigate creative 
problem solving abilities with regards to social problems in Thailand of Mathayomsuksa 6 students after 
implementation of problem-based learning approach. 3) to survey students’ satisfaction with the problem-
based learning approach. The sample consisted of 52 students  from  Mathayomsuksa 6/1, Sarasit 
Phittayalai School, Banpong, Ratchaburi, second semester, academic year 2012, using simple random 
sampling technique with a classroom unit. The research instruments used were: 1) problem-based lesson 
plans regarding social problems in Thailand; 2) a test to measure learning achievement; 3) a test to 
measure creative problem solving abilities;  4) a satisfaction survey form toward problem-based learning 
approach. The percentage (%), mean ( x ), standard deviation of items (S.D.), independent t-test and 
content analysis were used to analyze the data.  
 The research findings were as follows: 
 1. The average scores of learning achievement and creative problem solving abilities with regards 
to social problems in Thailand of Mathayomsuksa 6 students  in  the post-test were significantly higher 
than pre-test scores at  .05. 
 2. The creative problem solving abilities with regards to social problems in Thailand of 
Mathayomsuksa 6 students using  problem-based learning was overall rated at a moderate level. 
 3. The Mathayomsuksa 6 students satisfaction toward the problem-based learning approach was 
overall at the highest level. 
____________________________________________________________________________________________ 
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ขอบพระคุณ ในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

 ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ และผู้บริหาร โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ที่ให้ทุนอุดหนุนในการเรียน ให้

ความอนุเคราะห์ ส่งเสริม ให้ผู้วิจัยได้พัฒนาตนเอง  ขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม ที่ให้ความช่วยเหลือ  ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ที่ให้ความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดลองใช้เครื่องมือเป็นอย่างดี 

 ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อใบ  คุณแม่ทองฮวด   ที่ให้ชีวิต   และวางรากฐานการศึกษา   นางพัชรี  
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ในชั้นเรียนระดับปริญญาโทสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ  เป็นกําลังใจให้กัน

และกันเสมอมา  จนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วง  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น

ประโยชน์ต่อครูผู้สอนตลอดจนผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 

 

 

 

 
ฉ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

สารบัญ 

     
                                                                                                                         หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย.................................................................................................................. ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ............................................................................................................. จ 

กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................. ฉ 

สารบัญตาราง.......................................................................................................................... ฎ 

สารบัญแผนภูม.ิ...................................................................................................................... ฐ 

บทท่ี  

1.  บทนํา 
  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา……………………………………      1 

  กรอบแนวคิดในการวิจัย……………………………………………………      7 

  คําถามการวิจัย...............................................................................................    11 

  วัตถุประสงค์การวิจัย.....................................................................................      12 

  สมมุติฐานการวิจัย…………………………………………………………. 12 

  ขอบเขตการวิจัย……………………………………………………………. 12 

  คํานิยามศัพทเ์ฉพาะ....................…………………………………………… 13 

2.  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย:  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม....…………... 16 

 

 

 

ช 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทท่ี   หน้า 

  การจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.......................................................        23 

            ประวัติความเป็นมาของการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน........        23 

           ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน............................        25 

           ทฤษฎีเกีย่วข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.......................... 26 

           จุดมุ่งหมายของการจดัเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน........................... 30 

           ขั้นตอนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน................................ 31 

           บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 35 

           ประโยชน์ของการจัดเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน............................. 38 

            แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน…. 41 

   การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์………………………………………….. 42 

            ความหมายและลักษณะของการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์................. 42 

             ประเภทของปัญหา.............................................................................. 43 

            องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์....... 44 

            การส่งเสริมการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์.......................................... 45 

            การประเมินผลการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์..................................... 46 

   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..........………………………………………………….. 47 

                 งานวิจัยในประเทศ.............................................................................. 47 

                         การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน............................................ 47 

                         ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์.................  50        

             งานวิจัยในต่างประเทศ....................................................................... 52 

                         การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน............................................. 52 

                         ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์................. 53 

             สรุป.................................................................................................... 54 

 

 
ซ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทท่ี                                                                                                                            หน้า 

3.  วิธีดําเนินการวิจัย 

   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง...........................................................................   56 

   เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย.................................................................................. 57 

   แบบแผนการวิจัย......................................................................................... 57 

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย............................................................................. 57 

   ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย.................................................. 59 

   การเก็บรวบรวมข้อมูล................................................................................ 71 

   การวิเคราะห์ขอ้มูล.................................................................................... 73 

   สรุป........................................................................................................... 73 

4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

    ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

                 เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6  

                 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใชป้ัญหาเป็นฐาน… 75

  ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

                 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย 

                                      ใช้ปัญหาเป็นฐาน.......................................................................... 76 

   ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

                ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน………………. 78 

5.  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

   สรุปผลการวิจัย........................................................................................... 81 

   การอภิปรายผล........................................................................................... 81 

   ข้อเสนอแนะ.............................................................................................. 92 

             ข้อเสนอแนะสําหรับนําไปใช.้.......................................................... 92 

             ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป................................................... 93     

รายการอ้างอิง……………………………………………………………………………..  94 

ฌ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทท่ี                                                                                                                             หน้า 

ภาคผนวก............................................................................................................................. 102 

 ภาคผนวก  ก  รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครือ่งวิจัย.................................................. 103 

 ภาคผนวก  ข  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ....................................................... 105 

 ภาคผนวก  ค  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล...................................................................... 115 

  ภาคผนวก  ง  เครื่องท่ีใช้ในการวิจยั........................................................................ 131 

ประวัติผู้วิจัย......................................................................................................................... 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ญ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                                                                                                                         หน้า 
    1    โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6       
      โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย    ภาคเรียนที่  2................................................ 20           
   2    การวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน. 62     
   3            เกณฑ์การแปลความหมายของค่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
          อย่างสร้างสรรค…์…………………………………………………….... 67              
   4     เกณฑ์การแปลความหมายของค่าความคิดเห็น..................................................... 69 
   5            สรุปวิธีดําเนินการวิจัย………………………………………………………….. 74 
   6    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย  
      ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใชป้ัญหาเป็นฐาน... 76 
   7     ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น    
     มัธยมศึกษาปทีี่ 6  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน................. 77 
   8      ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
      ท่ีมีต่อจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน…………………………….... 78 
  9    แสดงค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ………….. 106 
  10    ค่าความยากงาย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้……. 109 
  11         แสดงค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน........... 111 

  12    แสดงค่าความสอดคล้องความสามารถในการคิดแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค.์....... 113 

  13     ค่าความสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรยีนที่มีผลต่อ 

                  การจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน…………………………….……       114 

 

 

 ฎ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางท่ี                                                                                                                              หน้า 
 

14 คะแนนทดสอบผลการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย  

   ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6……………………………..... 116 

15 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียน เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย............. 117 

16        เกณฑก์ารให้คะแนนของแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

  อย่าง สร้างสรรค…์…………………………………………………… 118 

17 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 1  

   เรื่องปัญหาของสถาบันครอบครัว......................................................... 119 

18 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 2  

   เรื่องปัญหาของสถาบันการศึกษา........................................................... 121 

19 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 3 

   เรื่องปัญหาของสถาบันเศรษฐกิจ............................................................ 123 

20 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 4 

   เรื่องปัญหาของสถาบันการเมืองการปกครอง...................................... ... 125 

21 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 5 

               เรื่องปัญหาของสถาบันศาสนา......................................................................... 127 

22 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 6 

   เรื่องปัญหาของสถาบันส่ือมวลชน......................................................... 129 

  

 

  

    

      ฏ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

สารบัญแผนภมูิ 

 

แผนภูมิท่ี   หน้า 
1 กรอบแนวคิดการวิจยั.....................................................................................                11 
2 แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design...........................                57       
3 ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน....................... 61 
4          ขั้นตอนการสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                       เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย………………………………………. 65 

      5     ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก ้

       ปัญหาอย่างสร้างสรรค์........................................................................                 68 

      6     ขั้นตอนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  

       โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.........................................................................    71

  

 

ฐ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

1 

 

 
 บทที ่1 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โลกในยุคปัจจุบันได้วิวัฒนาการเข้าสู่สังคมแห่งความรู้และทักษะ  เนื่องจากความเฟื่องฟู
ของระบบทุนนิยมที่ทําให้ผลตอบแทนต่อความรู้และทักษะเพิ่มสูงขึ้น ทําให้เกิดปัญหาช่องว่าง
ทางรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างผู้ที่มีทักษะความรู้สูงและผู้มีทักษะความรู้ต่ํา ด้วยวิวัฒนาก าร
ดังกล่าวเป็นผลให้แต่ละประเทศต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและปรับตัวให้เท่าทันต่อสภาวการณ์ที่
เกิดขึ้นในทุกด้าน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ  สิ่งสําคัญในการ
พัฒนาประเทศจึงขึ้นอยู่กับการพัฒนาคุณภาพของประชากร เพราะการดํารงชีพของมนุษย์ต้อง
อาศัยการเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  การศึกษาและการ
เรียนรู้จึงเป็นครรลองของการดําเนินชีวิต  ไม่ว่าจะทําการพัฒนาส่วนใดต้องเริ่มมาจากการพัฒนา
คนเสียก่อน ดังนั้นการพัฒนาคนสามารถทําได้หลาย ๆ รูปแบบ ที่สําคัญที่สุดคือการให้การศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวล้ํานําโลกไปมาก การศึกษาก็ต้องพัฒนา
ไปให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 มุ่งส่งเสริมผู้เรียน มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ มีลักษณะที่พึงประสงค์ อันประกอบด้วย การ
คิดเชิงวิทยาการ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงมโน
ทัศน์ การคดิแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงประยุกต์  การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงบูรณาการ 
และการคิดเชิงอนาคต( เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543 :11) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความสําเร็จของ
การพัฒนาขึ้นอยู่กับคุณภาพของคน  เพราะการศึกษาเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาคน  ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่มุ่งเน้นใน
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทุก ๆ เรื่องในการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งสําคัญในการช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย 
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การที่จะพัฒนาคนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้นั้นจะต้องใช้แนวทางการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2545)  มาตรา 22  ได้กําหนดว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด   กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  เพื่อให้การศึกษาเป็นไป
ตามหลักการ  จุดมุ่งหมาย  และมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ให้สถานศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามระดับพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดว่าส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา  และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4)   
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตามศักยภาพ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม เป็นสาระการเรียนรู้ที่สําคัญ
สาระหนึ่งใน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
ทั้งธรรมชาติ และสังคมวัฒนธรรมแล้วยังมีทักษะและกระบวนการต่างๆ ที่สามารถนํามาใช้
ประกอบในการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบในการดําเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในฐานะพลเมืองดีตลอดจนการนําความรู้ทางจริยธรรม  หลักธรรมทา ง
ศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคมทําให้ผู้เรียนสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 4)  การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการดํารงชีวิตของนักเรียน ด้วยเหตุนี้นักเรียนจึงต้องเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็นผู้มีความ สามารถแสวงหาความรู้เข้าถึงแหล่งความรู้ซึ่งการได้รับความรู้อย่าง
ถูกต้องและเข้าถึงสาระของความรู้นั้น สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  มีความสามารถในการ
คิดและคิดเป็น ( พระธรรมปิฎก, 2539 : 5 )  และแนวการสอนสังคมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ได้
มุ่งเน้นการสอนที่ไม่ใช่การให้เนื้อหาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เน้นการสอนให้นักเรียนได้รู้จักคิดและ
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต อีกทั้งนักเรียนต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ละเอียดรอบคอบเพื่อนําไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์   ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยใช้การตัดสินใจของ
ตนเองที่จะเชื่อหรือเลือกกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม  การจัดเนื้อหาของกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเป็นกลุ่มวิชาที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด  วิเคราะห์ 
และการแสวงหาความรู้ที่เป็นแก่นสําคัญทางสังคมศาสตร์ อันได้แก่ ความรู้ เรื่องพฤติกรรมของ
มนุษย์และสังคม กิจกรรมทางสังคมที่สําคัญ ๆ  ปัญหาสังคม  กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
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และการดํารงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และตระหนักในหน้าที่ความ
รับผิดชอบและบทบาทท่ีพึงมีในฐานะสมาชิกของสังคมจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากกลุ่ม
สาระอื่น ๆ เพราะแก่นแท้นั้นคือ การเรียนรู้และเข้าใจต่อสังคมในหลายๆ ด้านเพื่อสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
  จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อสภาพทางสังคม ค่ านิยมดั้งเดิม
ของคนไทย เพราะไปผูกติดวิธีคิดแบบชาติตะวันตกมากจนเกินไปจนลืมวิธีคิดหรือภูมิปัญญา
ของชนชาติตนเอง และกระบวนการจัดการศึกษานั้นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ได้ตามศักยภาพ กลุ่มสาระสังคมศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาคน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการช่วยให้
เยาวชนได้พัฒนาความสามารถในการคิด  การตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลถูกต้อง และเน้นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนโดยคํานึงถึงเป้าหมายที่สําคัญคือ  การเตรียมพลเมืองให้รู้จัก
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันสามารถ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้                                          
( ณรงค์ฤทธิ์  สังฆะศรี,  2547 : 4 )  การจัดการศึกษาควรจัดให้ผู้เรียนคิดเป็น ได้แก่ คิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ อํารุง จันทวานิช 
และไพบูลย์  แจ่มพงษ์ ( 2542 : 6 ) และ อรพรรณ  พรสีมา ( 2543 : 30 ) ที่กล่าวว่าการสอนทักษะ
การคิดเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพราะความสามารถทางการคิดจะนําไปสู่
การพัฒนาในด้านอื่นๆ ชนิดไม่รู้จบ ผู้เรียนสามารถนําความคิดไปประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการศึกษาวิชาต่างๆ  และใช้ความสามารถทางการคิดในการแก้ไขปัญหา การคิดสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 15) ได้
กล่าวว่าความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีหรือ
ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งด้านการเมือง ล้วนแต่ต้องพึ่งพาอาศัยทักษะการคิดที่มีศักยภาพของ
ประชาชนในชาติเป็นสําคัญการมุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดจึง
นับเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนากันอย่างจริงจัง  

จากสาเหตุดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอนครูทุกโรงเรียนต้องตระหนักถึง
ความสําคัญของกระบวนการคิดและการนํากระบวนการคิดไปใช้โดยจะต้องปรังปรุงเทคนิควิธี
สอนให้มีความหลากหลายขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  สามารถคิด
และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ วราพร   จํารัสประเสริฐ 
(อ้างถึงใน วรรณา   โพธิ์สะอาด, 2542 : 2) ได้กล่าวว่าทักษะการคิด จําเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น
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ในเยาวชนไทย การจัดการศึกษาจึงควรเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการคิด เพราะ
เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเมื่อเผชิญปัญหาในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างถูกต้อง (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  , 
2540 : 14) โดยเฉพาะในชีวิตประจําวันของคนเรานั้นต้องการตัดสินใจในคุณค่าของเรื่องราว
ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการตัดสินใจที่ดีที่สุดต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอน การจัดให้
เด็กได้มีโอกาสพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการดําเนินชีวิตและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องสําคัญและโรงเรียนควรมีบทบาทในการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดได้ด้วยการจัดประสบการณ์ทางความคิดให้กับเด็กซึ่ง
สามารถทําได้ทั้งในและนอกหลักสูตร ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
มีอยู่ 2  ลักษณะ ได้แก่การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดโดยตรง   และการสอน
พัฒนากระบวนการคิดโดยผ่านเนื้อหาวิชาในหลักสูตร ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2544 : 116-118 ) 

จากผลการวิเคราะห์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O-Net) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่   6 ปีการศึกษา 2554 โด ยพบว่าวิชาหลักได้แก่  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยที่ต่ํา โดยเฉพาะในรายวิชาสังคมศึกษามีค่าเฉลี่ย 33.39  
คะแนน ซึ่งเป็นระดับที่ต้องปรับปรุง  โดยสาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือ ครูยังใช้การสอนแบบ
บรรยาย ซึ่งไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมดังที่ รุ่ง  แก้วแดง (2543:108) กล่าวว่าการ
จัดการเรียนรู้ปัจจุบันครูมักจะให้เด็กจําเนื้อหาให้ได้มาก ๆ เป็นเรื่องที่ครู และทุกคนคุ้นเคยกับ
ระบบการศึกษาแบบเดิมที่ใครท่องจําได้มากที่สุดจะเป็นคนที่เก่งที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวิชัย วงษ์
ใหญ่ (2542 : 2)  ที่กล่าวว่าการจัดการศึกษาที่ผ่านมาไม่สนองตอบกระบวนการพัฒนาผู้เรียน  
ผู้สอนส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง  เน้นการ
ถ่ายทอดความรู้และเนื้อหา  โดยละเลยการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ  ไม่นําเหตุการณ์และ
ปัญหาจากชุมชนเข้ามาเรียนรู้  ไม่สนใจวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ค่านิยมและ
ภูมิปัญญาไทยเป็นผลทําให้กระบวนการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การศึกษามุ่ง
ผลิตคนเพื่อป้อนตลาดแรงงงานอันเป็นผลทําให้ผู้เรียนมีความรู้แต่ไม่มีความคิด 

จากปัญหาดังกล่าวการคิดจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องอาศัยทั้งองค์ประกอบของการ
แก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญาที่ต้องอาศัยการจัดการเรียน
การสอน เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมชาย  ชูชาติ (2551 : 2) ได้กล่าว
ว่าการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้นักเรียนที่กําลังเติบโตซึ่งอยู่ใน
สภาพ แวดล้อมและสังคมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหา มีความคิดเป็นของ
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ตัวเอง มีภาวะผู้นํา และสามารถทํางานได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาต้ องให้
ความสําคัญกับการพัฒนาความคิดโดยเฉพาะการคิดแก้ไขปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบสําคัญของความสามารถที่นํามาใช้ในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเป็น
ความสามารถทางสติ ปัญญาของผู้เรียนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมพัฒนาและส่งเสริม เพื่อให้นักเรียนได้
เติบโตเป็นผู้ที่มีความ สามารถในการเรียนรู้และใช้สติปัญญาผ่านการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต  ตั้งแต่ปีการ 
ศึกษา 2551-2554  มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.50  66.50  68.50 และ  68.00  ตามลําดับซึ่งแสดง
ให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมต่ํากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนดคือร้อยละ 
70  ( ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย,  2553 : 3 )  ซึ่งอยู่ในระดับที่จะต้องปรับปรุง ทั้งนี้
เพราะจากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูปรากฏว่าครูยังใช้ระบบการเรียนการสอนที่มีครู
เป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเอง จากพฤติกรรม
ของนักเรียนสังเกตว่านักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเพื่อนหรือครู และไม่ค่อยกล้ า
ตอบคําถามว่าทําไมหรือเพราะเหตุใด จึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนขาดการแสดงความคิด
สร้างสรรค์ อีกทั้งครูผู้สอนยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและเน้นให้ผู้เรียนท่องจําประกอบกับ
การนําเทคนิคใหม่  ๆ  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่หลากหลายขาดความยืดหยุ่น ทําให้ไม่
สอดคล้องกับสภาพ แวดล้อมทางสังคมของนักเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอนขาดลําดับ
ขั้นตอน  จึงทําให้ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เมื่อมีการทดสอบตามหน่วยการเรียนรู้
เรื่องปัญหาทางสังคมของไทยในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต  ทําให้
นักเรียนได้คะแนนไม่ดี  และเมื่อให้นักเรียนทําข้อสอบแบบอัตนัยนักเรียนไม่มีความเข้าใจเนื้อหา
อย่างแท้จริง ขาดระบบการคิดที่จัดลําดับความสําคัญที่ดีทําให้ไม่สามารถตอบคําถามได้ เนื่องจาก
เนื้อหาวิชาสังคมศึกษาในบางเรื่องค่อนข้างเข้าใจยากมีลักษณะเป็นนามธรรม แต่หากมีการจัด
เตรียมการสอนมาอย่างดีนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้จะทําให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิด   การค้นคว้าแสวงหาความรู้ การ
ใช้วิจารณญาณ  การใช้เหตุผลพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้น และมีการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจําวันให้แก่นักเรียน 
   ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ศึกษาหา
สาเหตุเบื้องต้น โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 เมื่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 พบว่านักเรียนมัก
ไม่ค่อยสนใจ  ไม่กระตือรือร้น ส่วนใหญ่เห็นว่าวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่ไม่ยาก ทําให้ไม่ให้เห็น
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ความสําคัญและไม่เห็นคุณค่า  สอดคล้องกับความคิดของหัวหน้ากลุ่มสาระ  และฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียนกล่าวว่าครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและเน้นให้ผู้เรียนท่องจําอีกทั้งยังใช้เทคนิค
ในการจัดการเรียนการสอนไม่หลากหลาย ทําให้ ผู้เรียนไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทําให้นักเรียนขาดทักษะในการคิด การค้นคว้าแสวงหาความรู้และไม่มีการ
เสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหาจากเหตุผลดังกล่าววิธีการสอนวิชาสังคมศึกษาที่เน้นใช้การ
บรรยายโดยเป็นผู้สอนถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนจึงควรเปลี่ยนมาเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ (บันทึกการประชุมของกลุ่มสาระสังคมศึกษาโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ,  2555 ) 
   จากสภาพปัญหาดังกล่าวการจัดการเรียนการสอนที่ทําให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น 
และเกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  คือต้องเน้นการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะการคิดหลาย ๆ อย่างซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําให้ผู้เรียนจะมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับจุดประสงค์  เนื้อหา  และวัยของผู้เรียน
เป็นสําคัญ  ดังวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ มีขั้นตอน และเหตุผลของตนเองโดยเริ่ม
ต้ังแต่การกําหนดปัญหาและให้ความสําคัญกับปัญหาเป็นฐาน มีการวางแผนในการแก้ปัญหา มี
การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล   
ทําให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ได้ฝึกปฏิบัติจริงในการ
แก้ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ ซึ่งผู้เรียนจะได้เป็นผู้ดําเนินการ ทั้งการเสนอปัญหา 
ลักษณะปัญหา การสรุปหาข้อยุติ ตามความสนใจของตนเอง สอดคล้องกับวัชรา   เล่าเรียนดี 
(2548 : 94-95) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning 
หรือ PBL) เป็นเทคนิคที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเกิดจากความร่วมมือของนักเรียนกลุ่มเล็กๆ 
โดยครูจะเป็นผู้ให้คําแนะนํา สนับสนุนให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียนเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหา ให้เกิดความรู้ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากงานวิจัยของเฟื่องฟ้า  
ภูมิมาลา ( 2543 : 45-46 ) ทรงลักษณ์  ชาวผ้าขาว (2543 :74 ) พบว่าการจัดการเรียนการสอนที่ดี
จะทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจในวิธีการแก้ปัญหาตามขั้นตอนและกระบวนการการ
แก้ปัญหาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญตา   บัวแดง (2553:67) พบว่านักเรียนทุกคนมีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่ม มีการอธิบายคําตอบให้กับเพื่อนในกลุ่ม
ได้รับฟังอย่างชัดเจนตามความคิดเห็นที่ตนเสนอไว้ทําให้เกิดการสื่อสารเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น รู้จักทํางานกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และแก้ปัญหา
ร่วมกัน สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สําเร็จ  รู้จักคิดวิเคราะห์  วินิจฉัย  ตัดสินใจ และ
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มีความรับผิดชอบในงานที่รับมอบหมาย ได้เรียนรู้วิธีการทํางานเป็นกลุ่ม ช่วยให้นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 จากปัญหาที่พบและหลักการของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  แสดงให้เห็นว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่            
สร้างกระบวนการคิดด้วยตนเอง มีส่วนร่วมทางสติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  และยังได้พัฒนา
ทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต  โดยเฉพาะการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในเนื้อหาวิชา         
ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันกัน จนทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะปัญหาทางด้านสังคม  จึง
ทําให้เกิดปัญหาทางสถานบันในโครงสร้างของสังคมเช่นสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา   
สถาบันการเมืองการปกครอง  สถาบันทางศาสนา  สถาบันทางเศรษฐกิจ  สถาบันทางสื่อมวลชน
เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  เพื่อพัฒน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ให้กับผู้เรียน เพราะการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบริบททางการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่น ๆได้ดีขึ้นต่อไป 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning หรือ PBL) เกิดขึ้น
จากทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จาก
การใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด
วิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา   รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกันด้วย   
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทํางานที่ต้องอาศัยความ
เข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก  ถ้ามองในแง่ของยุทธศาสตร์การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เป็นเทคนิคการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  เผชิญหน้ากับปัญหาด้วย
ตนเอง  จะทําให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์  การสอนโดยใช้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning หรือ PBL)ไม่ใช่การสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) วัชรา   เล่า
เรียนดี  (2553  : 112) กล่าวว่าหลายคนเข้าใจผิด เช่น สอนเนื้อหาไปบางส่วนก่อน จากนั้นก็
ทดลองให้นักเรียนแก้ปัญหาเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งการกระทําดังกล่าว เป็นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา 
ไม่ใช่การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่วนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น  
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ต้องนําปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของผู้เรียนโดยตรงต้องมาก่อนใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นหรือ
เป็นตัวนําทางให้ผู้เรียน ไปแสวงหาความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง เพื่อจะได้ค้นพบคําตอบของ
ปัญหาดังกล่าว   กระบวนการหาความรู้ด้วยตนเองนี้ทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค ์เพราะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนมี
การประยุกต์ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค ์ สัญชาตญาณ แนวคิดใหม่ๆ ร่วมกับข้อเท็จจริงที่
มีอยู่มาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อค้นหาทางเลือกที่มีคุณค่าในการแก้ปัญหานั้นๆ ในการแก้ปัญหา
ใดๆก็ตามจะให้ประสบผลสําเร็จได้นั้น ผู้ที่แก้ปัญหาจะต้องทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และ
จะต้องตั้งจุดประสงค์ในการแก้ปัญหาไว้อย่างชัดเจน  ในการแก้ปัญหาอย่าสร้างสรรค์ก็
เช่นเดียวกันคือมีการต้ังจุดมุ่งหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เอาไว้ทุกครั้งที่ทราบสาเหตุ
ของปัญหา ซึ่งจุดมุ่งหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สรุปได้ ดังนี้  (Parnes, 1977 : 469)  
1)  เพื่อให้บุคคลผู้แก้ปัญหาตั้งต้นด้วย ความยุ่งเหยิง สับสน ไปสู่การแก้ไขที่สร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ  2) เพื่อส่งเสริมบุคคลให้มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์   3)เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา
ในทางสร้างสรรค์    
    ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-Based 
Learning ห รื อ  PBL)   เ ป็ น ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ กิ ด จ า ก แ น ว คิ ด ต า ม ท ฤ ษ ฎี ส ร้ า ง ส ร ร ค์ นิ ย ม 
(Constructivism)  มีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต์ ( Piaget) และไวก็อทสกี 
(Vygotsky) ที่เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญาที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้
ด้วยตนเอง  กระบวนการสร้างความรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและเกิด
การซึมซับหรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่และปรับโครงสร้างสติปัญญาให้เข้ากับประสบการณ์
ใหม่ (อาภรณ์    แสงรัศมี  2543:16) การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรู้อยู่ 2 ประการคือการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student  Centered) และการ
เรียนรู้แบบเอกัตภาพ  (Individualized  Learning) (ทองจันทร์    หงส์ลดารมภ์  2531,อ้างถึงใน
ทองสุข  คําธนะ  2538 : 51)  ซึ่งในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี้  ผู้เรียนได้สัมผัสจริง
กับปัญหาที่พบได้ในสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการสงสัยหาคําตอบใคร่รู้ และการ
เรียนรู้ผู้เรียนจะเป็นผู้กําหนดเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้อย่างอิสระ  ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและ
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นฐานในวิธีการค้นหาความรู้  วัชรา   เล่าเรียนดี  (2548 : 94-95) ได้
กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นเทคนิคที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเกิดจาก
ความร่วมมือของนักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ โดยครูจะเป็นผู้ให้คําแนะนําสนับสนุนให้ผู้เรียนมองเห็น
ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเอง เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียน เป็น
การกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ให้เกิดความรู้ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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สามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ได้ตั้งแต่ระดับประถมต้นจนถึงระดับมัธยมป ลาย และระดับ
มหาวิทยาลัย  โดยผู้เรียนอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ มาก่อน แต่อาจใช้ความรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่
เดิมหรือเคยเรียนมา เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐาน   หาสาเหตุและกลไกของการเกิด
ปัญหานั้น  ค้นคว้าความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เพื่อจะนําไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป   

จากการศึกษาพบว่ามีแนวคิดที่หลากหลายในการกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานดังต่อไปนี้ บาบาร่า (Babara , 1995, อ้างถึงใน  วัชรา   เล่าเรียนดี , 2548 : 95) 
กําหนดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานดังนี้ 1) นักเรียนได้รับการเสนอปัญหา  2) จัด
กลุ่ม 4-5 คนระดมความคิดนิยามปัญหา   3) นักเรียนช่วยกันเสนอปัญหาต่างๆ จากประเด็นที่
ต้องการเรียนรู้  4) จัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่จะเรียนรู้  5) นักเรียนร่วมประชุมกันใหม่เพื่อ
ศึกษาเรื่องต่าง ๆ และวัฒนา รัตนพรม (2548 : 33-40) เสนอกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานมีดังนี้   1) เผชิญโจทย์ปัญหา/สถานการณ์ 2) ระบุสถานการณ์ที่เป็นปัญหา 3) ตั้งสมมติฐาน
พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 4) ระบุสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหา 5) ศึกษาสิ่งที่
ต้องการเรียน รู้   6) แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน  7) ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนและ
แก้ไขและ 8) สรุปปัญหาสถานการณ์  สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชนีย์  ทศศะ (2547 : 13) ที่ได้ 
เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 1) ขั้นเสนอ
สถานการณ์ปัญหา 2) ขั้นระบุวิเคราะห์ปัญหา 3) ขั้นตั้งสมมติฐานและกําหนดวิธีการเรียนรู้ 4) 
ขั้นดําเนินการตามแผน 5) ขั้นนําเสนอผลงาน 6) ขั้นอภิปรายและร่วมกันสรุป และ 7) ขั้น
ประเมินผลการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของฉันทนา   เวชโอสถศักดา (2538  : 18-19) ได้
กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้   1) ทําความเข้าปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่ได้รับ  2) จํากัดขอบเขตของปัญหา 3) วิเคราะห์ปัญหา  4) ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ
ปัญหา 5) จัดลําดับความสําคัญของปัญหา 6) กําหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 7) รวบรวม
ข้อมูล ข้อความรู้จากแหล่งต่างๆ  8) สังเคราะห์ข้อมูลใหม่ พร้อมทั้งทดสอบสมมติฐาน 9)ลง
ข้อสรุปและสร้างหลักการที่ได้จากการศึกษาปัญหา  และงานวิจัยของเบญจวรรณ   อ่วมมณี 
(2549 :114 - 117) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ดังนี้  1) ขั้นการเสนอ
สถานการณ์ปัญหา  2) ระบุปัญหา  3) ทําความเข้าใจกับปัญหา  4) เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 5) 
เลือกแนวทางโดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมินวิธีการแก้  ปัญหา  6) เลือกหนึ่งแนวทางที่
เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  7)  นําเสนอวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาและแผนปฏิบัติการ  
ดําเนินการแก้ปัญหา  8) สรุปผล  ประเมินผล จากการศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  วิธีการ
ดําเนินการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักการศึกษาต่าง ๆ  ดังกล่าวมาแล้วนั้น 
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ผู้วิจัยได้นํามาสังเคราะห์กําหนดเป็น ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ประกอบด้วย  6  ขั้นตอน คือ  1) ขั้นการนําเสนอสถานการณ์เพื่อกําหนดปัญหาจัดสถานการณ์
ต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหา  สามารถกําหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้  
เรียนอยากรู้  อยากเรียนเกิดความสนใจที่จะค้นหาคําตอบ  2) ขั้นการพิจารณาข้อมูลอย่างหลาก 
หลายเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่ต้องการเรียนรู้  ต้องสามารถอธิบายสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์  3 ) ขั้นนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย  4 ) ขั้นการเลือกวิธีการแก้ปัญหาผู้เรียนนําความรู้ที่ได้ค้นคว้า
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  5) ขั้นดําเนินการแก้ปัญหาและการนําไปใช้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุป
ผลงานของกลุ่มตนเอง  และประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสม หรือไม่
เพียงใด  โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ   ทุกกลุ่มช่วยกันสรุป
องค์ความรู้  ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง  6) ขั้นสรุปผลการแก้ปัญหาผู้เรียนนําข้อมูลที่ได้มา
จัดระบบองค์ความรู้  และนําเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย  ผู้เรียนทุกกลุ่ม  ทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกันประเมินผลงานแล้วลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล  

 ทั้งนี้จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขึ้นมานั้น
ได้มองเห็นถึงความสอดคล้อง และสัมพันธ์โดยส่งผลต่อ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ดังนี้  1) ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอสถานการณ์เพื่อกระตุ้นความสนใจและกําหนดปัญหา 
ส่งผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้านการทําความเข้าใจปัญหา  2) ขั้นที่ 
2 ขั้นพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลายเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่ต้องการเรียนรู้  และอธิบาย
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  ส่งผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ด้านการสืบค้นข้อมูล  3) ขั้นที่ 3 ขั้นนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้าน
การนําเสนอวิธีการในการแก้ปัญหา  4) ขั้นที่ 4 ขั้นเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยนําความรู้ที่ได้
ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้วเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ส่งผลต่อความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้านการนําเสนอวิธีการในการแก้ปัญหา  5) ขั้นที่  5 ขั้น
ดําเนินการแก้ปัญหาตามลําดับขั้นตอนเป็นรายกลุ่มและ สรุปผลงานกลุ่ม  ส่งผลต่อความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้านการปฏิบัติ  6) ขั้นที่ 6 ขั้นสรุปผลการแก้ปัญหาร่วมกัน
จัดระบบองค์ความรู้  และนําเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ส่งผลต่อความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้านการประเมินผล 

   ส
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                ตัวแปรต้น 

                            

ตัวแปรตาม 

  จากการศึกษาแนวคิดหลักการขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยสามารถสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้และนํามากําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังแผนภูมิที่  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ค าถามการวิจัย 

1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี  6  ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม ่

2.   ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับ
ใด 

1. ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง 

ปัญหาทางสังคมของ

ไทย 

2. ความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 

 

3. ความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอสถานการณ์เพื่อกระตุ้นความสนใจและกําหนดปัญหา 

 ขั้นที่ 2 ขั้นพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลายเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่ต้องการ

เรียนรู้  และอธิบายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

ขั้นที่ 3 ขั้นนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง  

ขั้นที่ 4  ขั้นเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยนําความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันแล้วเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

ขั้นที่ 5  ขั้นดําเนินการแก้ปัญหาตามลําดับขั้นตอนเป็นรายกลุ่มและ  สรุป

ผลงานกลุ่ม   

ขั้นที่ 6 ขั้นสรุปผลการแก้ปัญหาร่วมกันจัดระบบองค์ความรู้  และนําเสนอเป็น

ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย 
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3.   ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน  อยู่ในระดับใด 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน   

2.  เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่อง ปัญหาทางสังคม
ของไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   

3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
สมมติฐานการวิจัย 

 ผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ขอบเขตการวิจัย 

1.   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ที่กําลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปี
การศึกษา  2555   จํานวน  5   ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น  273 คน   

1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1  
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี    ในภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  
2555  จํานวน  52  คน  ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม  

2.    ตัวแปรท่ีศึกษาในงานวจัิยประกอบดว้ย 
            2.1  ตัวแปรต้น  (Independent  Variable )  คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 
2.2  ตัวแปรตาม (Dependent    Variables)   
      2.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย 
     2.2.2  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     2.2.3  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 
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3.    เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
       เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย ในสาระหน้าที่

พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต    รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ส  
33102   สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ประกอบด้วยเน้ือหา  ได้แก่   1) ปัญหาของสถาบัน
ครอบครัว              2) ปัญหาของสถาบันการศึกษา  3) ปัญหาของสถาบันเศรษฐกิจ   4) ปัญหา
ของสถาบันการเมืองการปกครอง  5) ปัญหาของสถาบันศาสนา  6) ปัญหาของสถาบันส่ือมวลชน 

4.   ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
     ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองในภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา 2555  จํานวน    6    

สัปดาห์     สัปดาห์ละ   2   ชั่วโมง   รวม  12  ชั่วโมง  
 

ค านิยามศัพทเ์ฉพาะ  
 1.   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ผู้วิจัยใช้สถานการณ์ปัญหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและครูกําหนดให้ เพื่อเป็นสื่อ

การเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้และแสวงหาความรู้เพื่อนํามาแก้ปัญหาให้ผู้เรียนเกิด

ความเข้าใจปัญหานั้นอย่างชัดเจนโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนร่วมกันเรียนเป็นกลุ่ม

ย่อยและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในการจัดการเรียนการสอนมีขั้นตอน  6  ขั้นตอนดังนี้  1) ขั้น

นําเสนอสถานการณ์เพื่อกระตุ้นความสนใจและกําหนดปัญหา  2) ขั้นพิจารณาข้อมูลอย่าง

หลากหลายเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่ต้องการเรียนรู้  และอธิบายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้

อย่างสร้างสรรค ์  3) ขั้นนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 4) ขั้นเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยนําความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้ว

เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  5) ขั้นดําเนินการแก้ปัญหาตามลําดับขั้นตอนเป็นรายกลุ่มและ 

สรุปผลงานกลุ่ม  และ 6) ขั้นสรุปผลการแก้ปัญหาร่วมกันจัดระบบองค์ความรู้ และนําเสนอเป็น

ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย 

2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย หมายถึง คะแนนจากการทํา
แบบทดสอบเรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย โดยวัดได้จากจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3.   ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง พฤติกรรมของผู้เรียนที่
แสดงออกในความสามารถด้านการทําความเข้าใจปัญหา ความสามารถในด้านการสืบค้นข้อมูล 
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ความสามารถด้านการนําเสนอวิธีการในการแก้ปัญหา  ความสามารถด้านการปฏิบัติ 
ความสามารถด้านการประเมินผล  หรือกระบวนการคิดของสมองซ่ึงมีความสามารถในการคิดได้
หลากหลาย และแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎี หรือหลักการได้
อย่างรอบคอบ และมีความถูกต้อง จนนําไปสู่การคิดค้น และสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ หรือ
รูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังสามารถมองความคิด
สร้างสรรค์ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งอาจจะมองในแง่ที่เป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนื้อหาการคิด โดย
ที่สามารถใช้ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในมิติที่กว้างขึ้น ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยวัดเป็นคะแนน
ที่ได้จากแบบทดสอบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบทดสอบอัตนัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4.   ความคิดเห็น หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศการเรียนรู้  และด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเรียนรู้   สามารถวัดได้โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น    

5.  นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ซึ่งเรียนวิชาสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม (ส  33102) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย    
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บทที่  2 

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยผู้วิจัยศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้  

1.   หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2.1 ประวัติความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2.2  ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2.3  ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2.4  จุดมุ่งหมายขอการจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2.5  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2.6  บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2.7  ประโยชน์ของการจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
  2.8  แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

3.   การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  3.1 ความหมายและลักษณะของการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  3.2 ประเภทของปัญหา 
  3.3 องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  3.4 การส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
  3.5 การประเมินผลการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1  งานวิจัยในประเทศ 

4.1.1 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
4.1.2 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

4.2  งานวิจัยในต่างประเทศ 
4.2.1 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
4.2.2 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 

1.   หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย    กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด เข้าใจการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ      
ในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติ และสังคมโลก โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ในสาระเศรษฐศาสตร์ เน้นความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้า
และบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอย่าง
มี     ดุลยภาพ และการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน และปัจจุบันสังคมโลกมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา  และ
วัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจว่ามนุษย์ดํารงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล
และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จํากัด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยกาลเวลาตามเหตุ
ปัจจัยต่าง ๆ ทําให้เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น มีคุณธรรมและสามารถ
นําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ ,  2552 : 132) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม
ที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองเข้ากับบริบทแวดล้อม เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมโดยได้กําหนด
สาระต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ ,  2552 : 132) ดังนี้ 

1 .  สาระ ศาสน า  ศีลธรรมแ ล ะ จริ ย ธรรม แ นว คิดพื้นฐานใ นห ลักธรรมขอ ง
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทําความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
รวมทั้งบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

2. สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ
การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข  ลักษณะและความสําคัญของการเป็นพลเมืองดี  ความแตกต่างและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ การปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข สิทธิหน้าที่เสรีภาพการดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

3. สาระเศรษฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิต การแจกจ่ายและการบริโภค
สินค้าและบริการ  การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่ างจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพและการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

4. สาระประวัติศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน  ความสัมพันธ์และ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สําคัญในอดีต บุคคลสําคัญที่มี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง ๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่ง
อารยธรรมที่สําคัญของโลก 

5. สาระภูมิศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะของโลกทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร
และภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  การนําเสนอข้อมูลภูมิสารสรเทศ  การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กล่าวโดยสรุป หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา และวัฒนธรรม
นั้นนอกจากมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะกระบวนการคิด  เป็นคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว ยังรวมถึงการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึ่ง
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ประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรมโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้
จัดทําหลักสูตร สถานศึกษาพุทธศักราช  2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ให้สอด 
คล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ ทั้งนี้ หลักสูตร       
สถานศึกษาพุทธศักราช 2554  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยโดยแบ่งออกเป็น3 ระดับคือระดับชั้นป ระถมศึกษา (ป.1 - ป.6)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 - ม.3)  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 - ม.6) ของ
โรงเรียน    สารสิทธ์ิพิทยาลัยตั้งแต่  ปีการศึกษา 2554   เป็นต้นไป 
 หลักสูตรสถานศึกษาดังกล่าวนี้มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551  ที่ได้กําหนดไว้ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับครูผู้สอนว่าจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใดเพื่อก่อประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง  
ผู้วิจัยได้เลือกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม  
พร้อมทั้งสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันที่กําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
 
ปรัชญาของโรงเรียน 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 ได้มุ่งเน้นปรับปรุงการเรียนการสอน  
ขยายและยกระดับความรู้พื้นฐานของประชาชนให้กว้างขวางและสูงขึ้น และเป็นการพัฒนา
การศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องต่อความต้องการของบุคคล ชุมชน และประเทศชาติ อีกทั้ง
ส่งเสริมให้การศึกษาไทย สร้างศักยภาพของประเทศในการพึ่งพาตนเองและสร้างความก้าวหน้า 
มั่นคง ของเศรษฐกิจไทยในประชาคมโลกบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย  

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จึงได้กําหนดกระบวนการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ
นโยบายภาพรัฐและการจัดการศึกษาคาทอลิกโดยยึดหลักปรัชญาดังนี้ 
“โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยมุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง 
ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ และศักยภาพ ในบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่รู้จักรับผิดชอบ  เพื่อ
จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ทีมีความยุติธรรมและเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น” 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชา หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
รหัสวิชา ส 33102             จํานวน  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความสําคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนและ
สนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก วัฒนธรรม
ไทยที่สําคัญ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาการเมืองที่สําคัญในประเทศ
ไทย การ เมืองการปกครอง การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเพื่อ
ช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ความสําคัญและความจําเป็นที่
ต้องธํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้อํานาจรัฐ กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว 
กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญาในเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิด
เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย กฎหมายอื่นที่สําคัญ ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ        
ทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปประยุกต์ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย  มีจิต
สาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 

ตัวชี้วัด   
ส 2.1 ม. 4-6/ 1    ม. 4-6/ 2    ม. 4-6/ 3    ม. 4-6/ 4   ม.4-6/5 
ส 2.2 ม. 4-6/ 1    ม. 4-6/ 2    ม. 4-6/ 3    ม. 4-6/ 4 
 

  รวม   9  ตัวชี้วัด 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  1 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6              
โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย    ภาคเรียนที่  2 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

1 ความเจริญ 
ก้าวหน้าทาง
วิทยาการและ
เทคโนโลยี 

ส 4.2   ม .  4 -
6/2 
ม. 4-6/3 

1.1  วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 1 
1.2  พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1 
1.3  ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี 1 
1.4  ประเทศไทยกับวิทยาศาสตร์ 1 

2 ความขัดแย้ง
ทางความเชื่อ
และค่านิยม 

ส 4.2   ม .  4 -
6/4 
 

2.1  ความเช่ือและความขัดแย้ง 1 
2. 2 ความเช่ือที่เป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้ง   1 
2.3  ลัทธิต่าง ๆทางการเมือง 1 

3  การแข่งขัน
และการ
ประสาน
ผลประโยชน์
ทางการเมือง 
และ 
เศรษฐกิจ
ระหว่าง
ประเทศ 

ส 2.2   ม .  4 -
6/1 
ม. 4-6/2   
ม. 4-6/3 

3.1 มูลเหตุของความขัดแย้งและการแก้ไขความ
ขัดแย้งทางการเมือง และ เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 

2 

3.2  การประสานผลประโยชน์ทางการเมือง 
และ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

2 

3.3  การแข่งขันและประสานผลประโยชน์ที่มี
สาเหตุสําคัญนําไปสู่ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของโลก   

2 

3.4 องค์การความร่มมือระหว่างประเทศระดับ
ภูมิภาค 

2 

3.5 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และ 
เศรษฐกิจหลัง สงครามเย็น 

2 

คะแนนสอบกลางภาคเรียน 20 
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ตารางที่  1 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                
โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย    ภาคเรียนที่  2 (ต่อ) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

4 สภาพการเมือง 
และ เศรษฐกิจ 
ในปัจจุบัน 

ส 4.2  ม.  4 -
6/4 
 

4.1  ประเภทของลัทธิการเมือง 1 
4.2  ระบบการเมืองที่สําคัญ 1 
4.3  ระบบเศรษฐกิจที่สําคัญ 1 
4.4   สงครามเวียดนาม   สงครามอาหรับ -อิสราเอล 
สงครามอ่าวเปอร์เซีย 

1 

4.5  การล่มสลายของ   สหภาพโซเวียต 1 
4.6  ความเปลี่ยนแปลงของยุโรปตะวันออก                                                               
        - เชกโกสโลวาเกีย 
         -ยูโกสลาเวีย   

1 
 

4.7  การรวมเยอรมันน ี 1 
4.8  การเปิดประเทศของจีน 1 
4.9  ผลกระทบต่อประเทศไทย 1 

5 การพัฒนา
คุณภาพ     
ประชากร 

ส 2.1   ม.  4 -
6/2 

 ปัญหาทางสังคมของไทย 12 

5.1  ปัญหาสถาบันครอบครัว 2 

5.2  ปัญหาสถาบันการศึกษา 2 

5.3  ปัญหาสถาบันการเมืองการปกครอง 2 

5.4  ปัญหาสถาบันเศรษฐกิจ 2 

5.5  ปัญหาสถาบันศาสนา 2 

5.6  ปัญหาสถาบันสื่อมวลชน 2 
คะแนนสอบปลายภาคเรียน 30 

 
หมายเหตุ  จํานวนที่เหลือ  2  ชั่วโมง  จะใช้เพื่อการสอบกลางภาคและสอบปลายภาคเรียน 
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 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพประชากร เรื่องปัญหา
ทางสังคมของไทย  ตัวชี้วัดช่วงชั้น  ม.4-6 /2   ตระหนักถึงโครงสร้างทางสังคมที่มีสถาบันทาง
สังคมเป็นส่วนสําคัญที่ทําหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคม และมีส่วนในการแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม มาทําการวิจัยโดยใช้เวลารวม  12  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต   

สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต  (รหัสวิชา 33102) ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางสังคมมีสถาบันทางสังคมเป็นส่วนสําคัญที่ทําหน้าที่ในการขัด
เกลาทางสังคม และมีส่วนในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม (การจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม   ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ,  2551) 

สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้คนในสังคมมีการเบี่ยงเบนความ 
สัมพันธ์ไปจากเดิม และสถาบันทางสังคมก็ทําหน้าที่ไม่ครบสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่ทําให้เกิดปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่สําคัญต้องพัฒนา             
ก่อนสถาบันอื่น ๆ ควรสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเด็ก เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ ขยัน ใฝ่ศึกษา ไม่เห็นแก่
เงิน ชอบศึกษาค้นคว้า เป็นต้น รัฐต้อง พัฒนาบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตใน
ครรลองแห่งจริยธรรม คุณธรรม  

 
รายละเอียดสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

จากการกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 
ดังกล่าวทําให้สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิต  (รหัสวิชา 33102)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  มีการ
เรียนรู้ในแต่ละภาคการศึกษาหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน  ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาทางสังคมของไทย กําหนดสาระการเรียนรู้รายปี 
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3.    การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL ) เป็นการ

เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) ให้ผู้เรียน
รู้ที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด
วิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาด้วย การเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทํางานที่ต้องอาศัยความเข้าใจ และการแก้ไข
ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งเริ่มต้นจากการฝีกแก้ปัญหาที่มักพบในชีวิตจริง ปัญหาจะถูกเลือกมาใช้อธิบาย
ความคิดรวบยอดของหลักสูตร เนื้อหาวิชาจะเป็นโครงสร้างโดยรอบบริบทของปัญหาซึ่ง
นักเรียนจะแสวงหาความรู้ที่เป็นเนื้อหาจากการแก้ปัญหา นักเรียนจะสามารถตัดสินใจรับผิดชอบ
และมีอิสระในการกํากับการเรียนรู้ของตนเอง (Cunningham, 2003 : 323-324) ซึ่งความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และความร่วมมือกัน ซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ นักการศึกษาจึงนํามุมมองตามแนวความคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง บน
พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญานิยม และการเรียนรู้ทางสังคม ในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาเป็น
หลัก (Green and other, 1996 : Savery and other , 1994) ใช้พัฒนาความคิดระดับสูง ในการเผชิญ
กับสถานการณ์ ปัญหาเป็นการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Teaching) การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic 
learning) มีความแตกต่างกับการจัดการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งครูจะมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดปัญหา ถามคําถามและสนับสนุนการแสวงหาความรู้ที่สําคัญที่สุดคือครูจะต้องเตรียม
หลักสําคัญในการสนับสนุนความร่วมมือ  พัฒนาการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาการ
ทางปัญญา การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีพื้นฐานมีหลักการพื้นฐานที่สําคัญคือเป็นการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์องค์ความรู้ ที่เชื่อว่าไม่มีความรู้ใดจริงแท้ 
การปรับตัวทางสังคมทําให้มีการปรับแนวความคิดและการหาข้อยุติของความคิดความเชื่อของ
ตนเองนอก ถ้ามองในเชิงยุทธศาสตร์การสอน การเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติด้วยตนเองช่วยทําให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด ซึ่งจะนําเสนอรายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
3.1    ประวัติความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545 : 14-15) กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem Based Learning : PBL ) เป็นแนวคิดของนักการศึกษาในช่วงแรก
ของศตวรรษที่ 20 จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) นักการศึกษาชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มวิธีสอน
แบบแก้ปัญหา และเป็นผู้เสนอแนวคิดว่าการเรียนรู้ เกิดจากการลงมือทําด้วยตนเอง (Learning by 



 
 
 

24 

 

doing) แนวความคิดของจอห์น ดิวอี้ ได้นําไปสู่แนวคิดในการสอนรูปแบบต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน แนวคิดของ PBL ก็มีรากฐานความคิดมาจากดิวอี้เช่นเดียวกันการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Faculty of health science) ของ
มหาวิทยาลัย Mc Master ที่ประเทศแคนนาดา ได้นํามาใช้ในกระบวนการเตรียมตัวสอบให้กับ
นักศึกษาแพทย์ฝึกหัดวิธีการดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นรูปแบบ (Model) ที่ทําให้มหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกานําไปเป็นแบบอย่าง โดยเริ่มจากปลาย ค.ศ. 1960 มหาวิทยาลัย  Case Western 
Reserve ได้นํามาใช้เป็นแห่งแรกและได้จัดตั้งเป็นห้องทดลอง สหวิทยาการ (Multidisplinary 
laboratory)เพื่อทําเป็นห้อง ปฏิบัติการสําหรับทดลองรูปแบบการสอนใหม่ๆ รูปแบบการสอนที่
มหาวิทยาลัย Case Western Reserve พัฒนาขึ้นนั้น ได้กลายมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
ของโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบัณฑิต
วิทยาลัย ในกลางทศวรรษที่  1960  โดยโฮวาร์ด  แบร์โรว์  อาจารย์แพทย์แห่งมหาวิทยาลัยแมค
มาสเตอร์ ประเทศแคนนาดา ที่ได้พัฒนาหลักสูตรแพทย์ (Medical curriculum) ที่เน้น
ความสามารถภายในตนเองมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนอกห้องเรียนบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าผู้เรียน
จะต้องมีทั้งความรู้และความสามารถในการใช้ความรู้ (วัฒนา รัตนาพรหม, 2548 : 33)  ในการ
สอน PBL เป็นครั้งแรก ทําให้มหาวิทยาลัย แห่งนี้เป็นที่ยอมรับ และรู้จักกันทั่วโลกว่าเป็นผู้นํา 
PBL (World class leader) มหาวิทยาลัยชั้นนําในสหรัฐอเมริกาที่นํารูปแบบ PBL  มาใช้ในการ
สอนมีหลายแห่ง แต่ในยุคแรกๆได้นําไปใช้กับหลักสูตรของนักศึกษาแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
ผู้เรียน ต้องให้ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิกสูงมาก โรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียง เช่น 
Harvard Medical School , Michigan State University, Collage of Human Medical ก็ได้นํา
รูปแบบ PBL ไปใช้ ด้วยเหตุนี้ จึงทําให้โรงเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ท่ียังใช้ชีวิตสอนแบบ
ดั้งเดิมมีการยอมรับรูปแบบ PBL ในการสอนมากขึ้นจน กระทั่งกลางปี ค.ศ. 1980 การสอนโดย
ใช้รูปแบบ PBL จึ งได้ขยายออกไปสู่ การสอนในส าขาอื่นๆ ทุกวงการวิชาชีพ  เช่น 
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ เป็นต้น 
PBL จึงเป็นที่นิยมกัน แพร่หลายและมีการนําไปใช้สอนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ มากขึ้นตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยที่นํา PBL ไปใช้ในการเรียนการสอน เช่น Harvard , New Maxico,  Bowman Gray, 
Boston, Illinois, Southern  Illinois, Michigan State, Tufts, Mercer, Southern Illinois, Stanford, 
Northwestern, Indiana and the University of Illinois, University of Hawaii, University of 
Missouri ” Columbia, University of Texas Houston, University of Pittsburgh, University if 
Delaware เป็นต้นนอกจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาแล้วมหาวิทยาลัยของประเทศแทบทุก
ส่วนในโลกก็ให้ความสนใจในการนํารูปแบบ PBL ไปใช้สอนในโรงเรียนแพทย์และโรงเรียน
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วิชาชีพ (Medical and Professional School) ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัย Monash, Melbourne ท่ี
ออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยในประเทศแคนนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ สวีเดน 
ฮ่องกง สิงคโปร์ ความนิยม PBL ในการสอนที่ต่างประเทศนั้นสามารถเห็นได้ชัดเจนจากการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยต่างๆที่ใช้ PBL ในการสอนเหมือนกับทาง
อินเตอร์เน็ต และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยมีการเผยแพร่ทั้งตํารา เอกสาร และ
บทความจํานวนมากจากการที่ PBL สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีทํา
ให้องค์กรและมูลนิธิหลายแห่งบริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัย ตัวอย่าง เช่น เมื่อ ค.ศ. 1998 Pew 
Charitable Trusts ได้บริจาคเงินให้ University of Delaware เป็นจํานวนเงินถึง 615,000 เหรียญ
สหรัฐ เพื่อให้มหาวิทยาลัยหาแนวทางพัฒนารูปแบบของหลักสูตรและรายวิชาที่ยังใช้การสอนใน
รูปแบบเดิม ให้เป็นหลักสูตรการสอน แบบใช้ปัญหาเป็นหลักสูตรการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
หลักสําหรับ    ประเทศไทยนั้น การสอนโดยใช้รูปแบบ PBL ยังไม่แพร่หลาย มีมหาวิทยาลัยที่
ส่งเสริมและทดลองนําไปใช้ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ทีการพัฒนารูปแบบ PBL ในการสอน
ร่วมกับผู้สอนจากมหาวิทยาลัย Stanford และ Vanderbuilt  (สุนทร ทองเนื้อแข็ง, 2548 : 12) 
3.2     ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นยุทธวิธีการเรียนวิธีหนึ่งที่มีนักการศึกษาและ
นักวิชาการได้ให้ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ ดังนี้ 

สุปรียา  วงษ์ตระหง่าน (2546 : 1-4)  ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานว่าคือกระบวนการที่แสวงหาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติ จากสถานการณ์
ปัญหา  ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน เป็นการรวบรวมข้อมูล การเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์นั้นๆ 
เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่ออกแบบอย่างเหมาะสมละกระตุ้นเร้าให้เกิดการเรียนรู้ 

ทิศนา   แขมมณี (2547 : 137-138) กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่าเป็น
การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนอาจนําผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอนอาจจัด
สภาพ การณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็น
กลุ่ม  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการที่
หลากหลายในปัญหานั้น รวมทั้งให้ผู้ เรียนเกิดความใฝ่รู้  เกิดทักษะกระบวนการคิด และ
กระบวนการแก้ปัญหา 

วัชรา   เล่าเรียนดี (2548 : 94) กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเป็นยุทธวิธีการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแบบหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
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การแก้ ปัญหา การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อกระตุ้น จูงใจ เร้าความสนใจเพื่อเรียนรู้และ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

วัฒนา   รัตนาพรหม (2548 : 33-40) ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการทําความเข้าใจและการแก้ปัญหา ซึ่งใช้
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตามสภาพจริงมาเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง เลือกเนื้อ หาที่ต้องการจะเรียนรู้ และแสวงหาความรู้นั้นเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหา ผู้เรียน
จะได้ฝึกการคิดแก้ ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการทํางานร่วม กันเป็นทีม โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 

แกลเลเกอร์ (Gallagher,1997 : 332-362) กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานคือการเรียนที่นักเรียนต้องเรียนรู้จากการเรียน นักเรียนจะได้ทํางานเป็นกลุ่มเพื่อ
ค้นคว้าวิธีแก้ปัญหาโดยการบูรณาการความรู้ที่ต้องการให้นักเรียนได้รู้และการแก้ปัญหาเข้า
ด้วยกัน 

คันนิ่งแฮม (Cunningham,2003 : 332) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning; PBL) เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหามาเป็นแบบฝึกหัดที่
มีกระบวนการแสวงหาคําตอบที่ลึกซึ้ง ตามแนวปรัชญาคอนสรัคติวิสต์ โดยเริ่มต้นจากการ
แก้ปัญหาที่นักเรียนมักจะพบในชีวิตจริงปัญหาจะถูกเลือกมา  มาใช้อธิบายความคิดรวบยอดหลัก 
นักเรียนจะเรียนรู้จากบริบทโดยรอบของปัญหานั้นๆ 

สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
นักเรียนมีบทบาทสําคัญในการกําหนดปัญหาที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาโดยจะแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยเพื่อ
ช่วยกันศึกษา อภิปรายปัญหา แล้วนําเสนอแลกเปลี่ยนความรู้  โดยนําเอาข้อมูลและประสบการณ์
ที่ผู้เรียนมีอยู่มาวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้จดจําความรู้ใหม่ไว้ได้นาน และ
รู้จักนําไปประยุกต์ ใช้กับสถานการณ์ต่างๆจนสามารถแก้ไขปัญหาที่พบได้ในที่สุด 
3.3    ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยสติปัญญาและ
ความสามารถในการคิด ดังนั้นการแก้ปัญหาและการคิดจึงมีความสัมพันธ์ต่อกัน เราอาจไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ถ้าปราศจากการคิด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง ผู้วิจัยขอ
กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อไปนี้ 
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 ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานปรัชญา

นิยมและพฤติกรรมนิยม (Abucato,  2004: 27 ) มีหลักสําคัญ  3  ประการดังนี้ 
1.  ไม่มีความรู้ใดจริงแท้ (Naïve  Conception) แท้จริงแล้วมนุษย์ไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งใดบ้าง

ในโลกนี้ที่แท้จริง  แต่ละคนจะมีความเชื่อเป็นของตนเอง 
2.  การปรับตัวทางสังคม (Assimilation) สิ่งใดก็ตามที่บุคคลเชื่อนั้น สามารถนําไปใช้ได้

ในสถานการณ์ใหม่  ซึ่งอาจมีการแต่งเติมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลไปตามความรู้สึกของแต่ละคน  
3.  การหาข้อยุติ (Accommodation) แต่ละคนจะสร้างพื้นฐานความเป็นจริงจากความเชื่อ

ของตนเอง  ความสามารถด้านเหตุผล และต้องการหาข้อยุติระหว่างความเชื่อและสิ่งที่สังเกตได้ 
 หลักการโดยสรุปของทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คือการเรียนรู้กระบวนการ
ปฏิบัติในการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างแนวคิดใหม่ๆ หรือข้อสรุปบนพื้นฐาน ความรู้ใหม่
และความรู้เดิม ผู้เรียนจะเลือก และจัดกระทําข้อมูล สร้างสมมติฐาน ตัดสินใจ มีความเชื่อมั่นใน
โครงสร้างทางสติปัญญา ครูมีหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
ทฤษฎีสรรค์นิยม (Constructivism) (Bruner, 2006) ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องความรู้จาก
กระบวนการเรียนรู้ไว้ดังนี้  

1.  ความรู้ประกอบด้วยข้อมูลที่เรามีอยู่เดิม และเมื่อเราเรียนรู้ต่อไปความรู้เดิมก็จะถูก
ปรับเปลี่ยนไป การปรับเปลี่ยนความรู้ต่างๆถือว่าเป็นการรับความรู้เข้ามาและเกิดการปรับ 
เปลี่ยนความรู้ขึ้น เด็กจะมีความลึกซ้ึงกว่าการท่องจําธรรมดา เพียงแต่เขาจะต้องเข้าใจเกี่ยวความรู้
ใหม่ ๆ ที่ได้มา และสามารถที่จะสร้างความหมายใหม่ของความรู้ที่ได้รับมานั้นเอง  

2.  ตัวกระตุ้นที่มีความสําคัญมากต่อการเกิดการเรียนรู้ตามทฤษฎีสรรค์นิยม 
(Constructivism) คือ ความรู้เกิดจากความฉงนสนเท่ห์ทางเชาว์ปัญญา วิธีการที่เราสามารถทําให้
ผู้เรียนอยากจะเรียนรู้คือมีตัวกระตุ้นที่ทําให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัยอยากรู้ และผู้เรียนต้องมีเป้าหมาย
และจุดประสงค์ที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ 

3.  กลุ่มนักจิตวิทยา ได้ให้ความคิดเห็นว่าความรู้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม 
จากการที่เราได้ทบทวนและสะท้อนกลับไปของความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราเข้าใจ กระบวนการ
เรียนรู้โดยธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นสังคม ส่ิงสําคัญมากประการหนึ่ง คือ 
ครูจะต้องมีเวลากลับไปทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการออกแบบชั้นเรียน และถ้าผู้เรียน
สามารถสร้างวิธีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ที่ผ่านมา ก็จะประเมินตนเองได้ว่าได้ทําอะไร
เพิ่มเติมจากที่ครูประเมิน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ของเขาและสะท้อนว่าเขาได้ เรียน
อะไรและทําได้ดีเพียงไร 
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ทฤษฎีการพัฒนาตนเอง 

 ไวกอตสกี (Vygotsky, 2006) เสนอทฤษฎีการพัฒนาทางสังคม (Social Development 

Theory) มีหลักการสําคัญของกรอบทฤษฎี คือ การมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม ซึ่งมีหลักการ

พื้นฐานมาจากพัฒนาการทางสติปัญญา ไวกอตสกีกล่าวว่าความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เด็กๆ พัฒนาขึ้น

มี 2 ระดับ คือ ระดับสังคมและระดับตนเอง ศักยภาพของสติปัญญาพัฒนาบนบริเวณใกล้เคียง 

พัฒนาการ  (Zone of proximal development ; ZPD) เกิดขึ้นเมื่อเด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในสังคม มี

ปฏิสัมพันธ์ในสังคม การพัฒนาจึงขึ้นอยู่กับการได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ หรือเพื่อนร่วมงาน 

 ออนสไตน์ (Ornstein, 2000 : 197-204) กล่าวว่าโมเดลของดิวอี้ (Dewey Model) ซึ่ง

ประกอบด้วย 1)ตระหนักถึงปัญหา  2)กําหนดปัญหา 3)รวบรวมและจําแนกข้อมูล ตั้งสมมติฐาน     

4)ตรวจสอบสมมติฐาน 5)สรุปผล ซึ่งโมเดลนี้เป็นต้นแบบของทฤษฎี การฝึกแก้ปัญหาดังเช่น 

Bransford และ Stein เสนอ IDEAL โมเดลเพื่อการแก้ปัญหา 1)กําหนดปัญหา 2)อธิบายปัญหา        

3) ค้นหาทางเลือก  4)ปฏิบัติตามแผน  5)สรุปผล นับว่าเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการจักการ

เรียนรู้มากในปัจจุบัน 

 อิริคสัน ( Erikson1902-1994, อ้างถึงใน ลิขิต  กาญจนาภรณ์  2552: 19-23 ) กล่าวว่าใน
แต่ละวัยจะมีบริบททางสังคมที่สอดคล้องกับการพัฒนาการตามวัยเหล่านั้น บริบททางสังคมอาจ
ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการ การปรับตัว การเรียนรู้ และสุขภาพจิต การศึกษาทฤษฎี
พัฒนาการของอีริคสันก็เปรียบเสมือนการท่องเที่ยวไปในจักรวาลของชีวิตมนุษย์ (Life Span) ซึ่ง
อีริคสันแบ่งออกเป็น 8 ระยะ แต่ละระยะมีอิทธิพลแตกต่างกันไป ดังนี้ 
 1. ความรู้สึกไว้วางใจและไม่ได้วางใจเป็นความรู้สึกขั้นพื้นฐาน 
 2. ความรู้สึกอิสระกับความรู้สึกละอายหรือสงสัย เป็นวัยที่เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์และจากการกระทําของตนเองตามธรรมชาติ 
 3. ความคิดริเริ่มกับความรู้สึกผิด เด็กในวัยนี้จะมีร่างกายที่แข็งแรง มีกําลังที่พร้อมจะ 
แสวงหาความจริงให้มากขึ้น มีเพื่อนมากขึ้น 
 4. ความรู้สึกขยันหมั่นเพียรกับความรู้สึกด้อย เด็กในวัยนี้เข้าโรงเรียนแล้วบุคคลที่มี
ความสําคัญต่อเด็กเปลี่ยนจากพ่อแม่เป็นครู เด็กวัยนี้เชื่อฟังครู และต้องทําตามมาตรฐานของครู 
สังคมเพื่อนกว้างขึ้น เด็กต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม 
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5. เกี่ยวกับบทบาทและสถานภาพของตนเอง ความสับสนเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อการ
เป็นผู้ใหญ่ 

6. ความผูกพันกับการตีตัวออกห่าง  
7. ความสามารถในการให้กําเนิดกับการหมกมุ่นกับตนเอง 
8. ความรู้สึกมีศักดิ์ศรีเป็นสง่ากับความรู้สึกหมดหวัง 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget’s Theory of Intellectual   

Development) (อ้างถึงใน  อรชา  วราวิทย์  2526 :  12-14)  เพียเจต์ได้ศึกษาพัฒนาการทาง
สติปัญญาเด็ก  ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยที่มีการพัฒนาการทางสติปัญญาอย่างสมบรูณ์  จุดที่เพียเจต์
สนใจ และให้ความสําคัญมากคือขบวนการคิดของเด็ก  เพียเจต์กล่าวว่าเด็กจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัว โดยอาศัยขบวนการทํางานที่สําคัญของโครงสร้างของสติปัญญาคือ ขบวนการปรับตัวเข้า
สู่โครงสร้าง (Assimilation)  ซึ่งจะทําหน้าที่รับข้อมูลเข้าตีความหมายเท่าที่ระดับสติปัญญาจะ
รับรู้ได้   โดยนําสิ่งใหม่มาปรับให้เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่  ถ้าข้อมูลใหม่ที่ได้รับเข้ามานั้น
แตกต่างจากข้อมูลเดิมมากก็ไม่สามารถเข้าใจข้อมูลใหม่ได้หมดจึงต้องปรับข้อมูลก่อนรับเข้าไป
ในโครงสร้างทางความคิด ส่วนการปรับขยายโครงสร้างที่มีอยู่แล้วภายในให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
ได้ โดยปรับโครงสร้างทางความคิดให้เหมาะกับประสบการณ์ที่จะรับเข้าไป เทคนิคการใช้ปัญหา
เป็นฐาน เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบัน โดยนํามาใช้เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพความคิด 
มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะที่จะกําหนดสิ่งที่ตนเองต้องการรู้ได้อย่างอิสระมีทักษะในการค้นคว้าหา
ความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาผู้เรียนในการที่จะแก้ไขปัญหาที่พบในการ
ปฏิบัติงาน (เบญจวรรณ อ่วมมณี, 2549 : 46) 
 ทองสุข   คําธนะ (2538 : 57) กล่าวว่าการสอนด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานมีแนวคิดอยู่
บนพื้นฐานจิตวิทยาพุทธิปัญญานิยม (Cognitive Psychology) ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1.   คอนสตรักติวิซึม (Constructivism) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ว่า คือ กระบวนการสร้าง
ความหมายของสิ่งต่างๆ จากความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมในโครงสร้างความรู้ของผู้เรียนถ้า
ความรู้ใหม่สอดคล้องกับโครงสร้างความรู้เดิม สมองก็จะใช้กระบวนการดูดซึม (Assimilation) 
เข้าไปไว้ในโครงสร้างความรู้เดิมนั้น ถ้าความรู้ใหม่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างความรู้เดิมสมองก็
จะปรับเปลี่ยน (Accommodation) โครงสร้างความรู้เดิมนั้นใหม่ให้เข้ากับความรู้ใหม่ที่ไดรับ 

2.   การประมวลผลข้อสนเทศ (Information Processing) มีแนวคิดพื้นฐานผู้เรียนเป็นผู้
ควบคุมอัตราการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ ตามความสามรถและวิธีการของตนเองเพื่อให้
ได้ข้อมูลตามต้องการ โดยผู้เรียนจะนําข้อสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา (Hmelo and Lin,2000 : 
231-232)  
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3.  ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม (Social culpural theories) เป็นการฝึกปฏิบัติด้านปัญญา 
(Cognitive Apprenpiecship) ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการนําตนในขั้นตอน
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
3.4    จุดมุ่งหมายของการจัดเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning; PBL) มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาการคิด การแก้ปัญหาและทักษะทางปัญญา เรียนรู้บทบาทของผู้ใหญ่
โดยผ่านทางประสบการณ์จริง และพัฒนาโดยอิสระ เรียนรู้ตามธรรมชาต ิ

บาร์โรวส์ และแทมบรีน (Barrows and Tamblyn, 1980) จุดมุ่งหมายขอการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning; PBL) มีดังนี้ 

1. ช่วยให้นักเรียนพัฒนาการเสาะแสวงหาความรู้ 
2. เตรียมประสบการณ์ด้วยบทบาทของผู้ใหญ่ 

            3. ทําให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในความสามารถและการควบคุมตนเองและมี
จุดประสงค์ดังนี ้

3.1  เผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตด้วยความริเริ่มและกระตือรือร้น 
3.2  การแก้ปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องบูรณาการ ยืดหยุ่นและใช้

พื้นฐานความรู้ 
3.3 ใช้ทักษะการกํากับตนเองอย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้

เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตจริง 
3.4  มีการประเมินและตรวจสอบการทํางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.5  การทํางานร่วมกับผู้อื่นในสมาชิกของกลุ่ม 

วัชรา  เล่าเรียนดี (2548 : 96) ระบุว่าจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน(Problem Based Learning : PBL) มีดังนี้ 

1.  เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 
2.  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3.  พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เหมาะสม 
4.  พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
5.  เพื่อใช้ความรู้พื้นฐานที่สามารถวัดได้ 
6.  สร้างความพึงพอใจในตนเองและแรงจูงใจในตนเอง 
7.  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็น 
8.  พัฒนาทักษะความเป็นผู้นํา  



 
 
 

31 

 

9.  พัฒนาความสามารถในการพัฒนาเป็นทีม 
10. พัฒนาทักษะการสื่อความหมาย 
11. พัฒนาการใช้ความคิดเชิงรุก 
12. พัฒนาทักษะในการทํางานในสถานที่ทํางานร่วมกันกับผู้อื่น 

  สรุปได้ว่าจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีดังนี้ 1) พัฒนาทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ 2) สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้มีบทบาทสําคัญในการคิดและตัดสินใจในกิจกรรมการเรียนรู้  3) พัฒนาทักษะ
ความสามารถในการทํางานเป็นทีม การยอมรับผู้อื่น การมีบทบาทในการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี 
และ 4) พัฒนากระบวนการคิด การใช้เหตุผล 
3.5    ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

หน่วยศึกษานิเทศก์ (2534 : 26) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการ
ท่ีต้องการให้ผู้เรียนไดเ้กดิความคิด หาวิธีแก้ปัญหามีข้ันตอน ดงัน้ี 

1. สังเกต ผู้เรียนศึกษาข้อมูล รับรู้และทําการเข้าใจในปัญหาจนสามารถสรุป
และตําหนักในปัญหา 

  2. วิเคราะห์ ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเพื่อแยกแยะประเด็นปัญหาสาเหตุและ
ลําดับความสําคัญของปัญหา 

  3. สร้างทางเลือก เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่าง
หลากหลาย 

  4. ประเมินทางเลือก พิจารณาข้อมูลทางเลือกต่างๆ ประเมินทางเลือก ผู้เรียน
วางแผนบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อรายงานตรวจสอบทางเลือกให้ถูกต้อง 

พจนารถ บัวเขียว (2535 : 10-11) ใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาตามแนวคิด
ของโรเบิร์ต เดวิด และคนอื่นดังนี้ 

1. การเรียนรู้ปัญหา ครูเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมละสร้างบรรยากาศ เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ โดยการนําภาพ ข่าว และนิทานที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆมา
สนทนากับผู้เรียน 

2. การกําหนดขอบเขตของปัญหา (ผู้สอนเป็นผู้เสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
แกผู่้เรียน) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและกําหนดขอบเขตของปัญหาได้อย่างถูกต้องโดยการใช้
สื่อ หรือวิธีการต่างๆที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจปัญหาและแสงหาคําตอบต่อไป 
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3. ค้นหาข้อแก้ปัญหา เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบโดยผู้เรียน
ร่วมกับอภิปรายหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการนําความรู้    ความเข้าใจ และข้อมูล
ต่าง ๆ มาใช้ 

4. เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาโดยขั้นนี้ผู้เรียนนําข้อมูลที่ได้คัดเลือกและตีความ
แล้วมาสรุปเพื่อหาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ดี และเหมาะสม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีความเห็น
ตรงกันและยอมรับร่วมกัน 

5. การนําไปใช้และประเมินผล นักเรียนร่วมกิจกรรมที่แสดวงถึงทางเลือกนั้น
และร่วมกันสรุปถึงวิธีการ และข้อมูลที่ได้รับอีกครั้งหนึ่ง 

กรมวิชาการ (2543  อ้างถึงใน สุพล วังสินธ์  2549 : 55) กําหนดวิธีการสอนแบบ
แก้ปัญหามี 7 ขั้นตอนคือ 

1. กําหนดปัญหา ตระหนักว่ามีข้อสงสัยสิ่งที่สับสน คลุมเครือ ไม่แน่นอนหรือ
ความรู้ไม่จริง และมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้ให้แน่ชัด 

2. ตัดสินใจที่จะวางแผนแก้ปัญหา เป็นการวางแผนในการรวบรวมข้อมูล 
3. เก็บข้อมูล การลงมือค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่หลากหลาย 
4. ตั้งสมมติฐาน นักเรียนอาจคาดคะเนว่าสิ่งใดคือคําตอบโดยใช้เหตุผล 
5. พิสูจน์ นําข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ ทดลอง พิจารณาความน่าเชื่อถือและหา

ข้อมูลที่ถูกต้อง 
6. วิเคราะห์ ข้อมูลใดมีเหตุผลสนับสนุนมากที่สุด 
7. สรุปผล ลงความเห็นว่าควรเชื่อสมมติฐานใด 

วิชนีย์   ทศศะ ( 2547  : 13 ) เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning; PBL) มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

1. ขั้นเสนอสถานการณ์ปัญหา 
2. ขั้นระบุและวิเคราะห์ปัญหา 
3. ขั้นตั้งสมมติฐานและกําหนดวิธีการเรียนรู้ 
4. ขั้นดําเนินการตามแผน 
5. ขั้นนําเสนอผลงาน 
6. ขั้นอภิปรายและร่วมกันสรุป 
7. ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 
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สุธี  พรรญหาญ (2547 : 8) กล่าวถึงขั้นตอนของการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักฐาน ดังนี้ 
คือ การระบุและนิยามปัญหา การคาดคะเนคําตอบล่างหน้า (สมมุติฐาน) และการกําหนดประเด็น
การเรียนรู้ การสืบค้นด้วยวิธีการและจากแหล่งที่วางแผนไว้ การนําความรู้มาอธิบายแก่สมาชิกใน
กลุ่ม การนําเสนอความรู้ และผลงานของกลุ่มเพื่อสะท้อนกับสมาชิกทั้งชั้น การขยายความรู้เพื่อ
เติมจากคําถามที่เกิดขึ้นใหม่ และการบรรยายสั้นๆ และการสรุปความรู้ที่ได้จาการเรียนรู้เพื่อ
นําไปแก้ปัญหา 

เบญจวรรณ  อ่วมมณี (2549 : 51-52) กล่าวถึงขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ดังนี้ขั้นตอนการเสนอสถานการณ์ปัญหา 

1. ขั้นระบุปัญหา 
2. ขั้นทําความเข้าใจกับปัญหา 
3. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
4. เลือกแนวทางโดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมินวิธีการแก้ปัญหา 
5. เลือกหนึ่งแนวทางที่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
6. นําเสนอวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาและแผนปฏิบัติการ 
7. ดําเนินการแก้ปัญหา สรุปผลและประเมินผล 

ออสบอร์น (Osborn, 1963 : 45) เสนอขั้นตอนการสอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มี
ดังนี้ 

1. ขั้นค้นหาข้อมูลเพื่อกําหนดปัญหา 
2.  ขั้นค้นหาแนวคิดเพื่อการวางแผน 
3.  ขั้นหาคําตอบ 
4.  ขั้นพิจารณาไตร่ตรอง 
5.  ขั้นนําไปใช้ 

ครุกแชงค์ (Cruickshank 1995 : 416-419) กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ  
Problem ” Solving Approach; PSA มีดังนี้ 

1. บรรยายสภาพปัญหา 
2. กําหนดคุณค่าของปัญหาให้ชัดเจน 
3. วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
4. ประเมินวิธีแก้ปัญหา 
5.  เตรียมการและสรุปวิธีท่ีดีที่สุด 
 



 
 
 

34 

 

อาเรนด์ส (Arends 1987 : 362-366, อ้างอิงใน นิคม มูลเมือง 2539 : 25) เสนอขั้นตอน
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักไว้ ดังนี้ 

1. แนะนําปัญหา (Orient students to the problem) เพื่อแจ้งจุดมุ่งหมายของการ
เรียนสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน บอกสิ่งที่ผู้เรียนต้องทํา และแนะนําขั้นตอนการศึกษา 

2. กําหนดงานที่ต้องดําเนินการ (Organize students for study) เพื่อช่วยผู้เรียน
กําหนดงานที่ต้องทํา 

3. รวบรวมข้อมูล (Assist independent and group investigation) เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลหรือดําเนินการทดลองเพื่อค้นหาข้อมูล 

4. เตรียมนําเสนอผลงาน (Develop and present artifacts and exhibits) เพื่อช่วย
ผู้เรียนวางแผน 

5. วิเคราะห์ และประเมินผลการทํางาน (Analyze and evaluate the problem-
solving Process) เพื่อช่วยผู้เรียนวิเคราะห์ และประเมินกระบวนการแก้ปัญหา 

ชวอตซ์  เมนนิม และเว็บ (Schwartz, Mennin and Web 1987 : 2, อ้างถึงใน บังอร ภัทร
โกมล 2541 : 12 ) เสนอขั้นตอนการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ ดังนี้ 

1. เผชญิปัญหา 
2. สํารวจความรู้เกี่ยวกับปัญหาของทุกคนในกลุ่ม 
3. ตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและทดสอบสมมติฐานที่ตั้ง 
4. ระบุสิ่งที่จําเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหา 
5. แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อค้นคว้าข้อมูลในการแก้ปัญหา 
6. รวบรวมความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าในกลุ่มย่อย และนําความรู้มาใช้ในการ

แก้ปัญหา 
7. หากยังแก้ปัญหาไม่ได้ให้ดําเนินการในข้อ 3-6 ใหม่จนกว่าจะแก้ปัญหาได้ 
8. สรุปความรู้ที่ได้ทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการ 

พอร์กาที (Fogarty 1997 : 3-8, อ้างอิงใน ยุววัฒน์ คล้ายมงคล 2545 : 15) เสนอขั้นตอน
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักไว้ 8 ขั้น ดังนี้ 

1.  พบปัญหา (Meeting the Problem) 
2.  ทําความเข้าใจปัญหา (Defining the Problem) 
3.  รวบรวมข้อเท็จที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Gathering the Facts) 
4.  ตั้งสมมติฐานเพื่อแก้ปัญหา (Hypotheses) 
5.  ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน (Research) 
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6.  ทบทวนปัญหา (Rephrasing the Problem) 
7.  สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา (Generating alternative solution) 

การแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบัน โดยนํามาใช้เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการคิด มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะที่จะกําหนดสิ่งที่ตนเองต้องการรู้ได้อย่าง
อิสระมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาผู้เรียนในการที่จะ
แก้ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน 

สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มา ดังนี้ 1) ขั้นการนําเสนอ
สถานการณ์เพื่อกําหนดปัญหา  2) ขั้นการพิจารณาข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา  3) ขั้นการ
นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  4) ขั้นการเลือกวิธีการแก้ปัญหา  5) ขั้นดําเนินการแก้ปัญหาและ
นําไปใช้  6) ขั้นสรุปผลการแก้ปัญหา 

จากการเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันพอจะสรุปภาพรวมของแนวคิดการ
จัดขั้นตอนการเรียนรู้ได้เป็น 2 กลุ่มคือ  

1. กลุ่มแนวคิดที่เน้นบทบาทครูในการควบคุมกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดําเนินไปตามกรอบ
เนื้อหาเพื่อให้การเรียนรู้ได้สาระตามที่หลักสูตรกําหนด เช่นในการนําเข้าสู่การเรียนรู้ด้วย
สถานการณ์ที่ครูเตรียมไว้ และประเด็นคําถามที่ครูจัดเตรียม แล้วนักเรียนมีหน้าที่ทําความเข้าใจ
ยอมรับ ตระหนักและดําเนินกิจกรรมตามประเด็นเหล่านั้น 

2. กลุ่มแนวคิดที่เน้นบทบาทผู้เรียนในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทั้งหมด โดยมี
ความเชื่อว่านักเรียนจะสามารถตั้งประเด็นการเรียนรู้ได้ครอบคลุมสาระพื้นฐานที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรหรืออาจมากกว่าที่หลักสูตรกําหนดไว้ 
3.6    บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนตอ่การจัดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นครูผู้สอนจะต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจน
ในบทบาทของครู การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการปรับวิธีการเรียน และเปลี่ยน
วิธีการสอนที่เป็นแบบบรรยายมาเป็นแบบเน้นที่ตัวของผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น บทบาทของ
ผู้เรียนและผู้สอนจะมี ดังนี้ 
บทบาทของผู้สอน 

บทบาทของผู้สอนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้สอนเป็นผู้ที่คอยให้
คําปรึกษากับผู้เรียนประจํากลุ่มย่อยต่างๆ เป็นผู้ที่มีบาบาทสําคัญในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากวิธีการเรียนการสอนแบบเดิม มาเป็นวิธีการสอนแบบ
ใหม่ดังนี้  
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 สุมนา อัศวประยุกต์กุล (2538 : 54) กล่าวว่าบทบาทครูในการจัดการเรียนรู้มีดังนี้ 
1.  ควบคุมการเรียนการสอนในกลุ่มย่อย 
2.  กํากับการเรียนของกลุ่มย่อยจากบทเรียน 
3.  กระตุ้นด้วยคําถาม ช้ีนําแนวทางในการเรียน 
4.  ทบทวนสรุปงานกลุ่ม 
5.  ให้ข้อมูลย้อนกลับ และประเมินผล 
6.  แนะนําแหล่งค้นคว้า 
7.  สร้างสถานการณ์เพื่อสะท้อนแนวคิด 
8.  เลือกข้อมูลที่สําคัญอย่างต่อเนื่อง 
9.  ใช้ภาษาที่ดีในการเขียนคําถามเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียนเลือก สร้างและ

ดําเนินการประเมินผลการเรียน 
สุปรียา  วงษ์ตระหง่าน (2546 : 3 ) กล่าวว่าครูอาจเป็นเพียงแหล่งความรู้ที่เปิดโอกาสให้

ผู้เรียนสอบถามทําความเข้าใจ จากสิ่งที่ได้ศึกษามาแล้ว หรือครูอาจควบคุมกลุ่มย่อย (Tutor) ท่ี
คอยกระตุ้นเล้าผู้ เรียนให้คิดหาคําตอบ และคุมการอภิปรายให้อยู่ในประเด็น ครูต้องมี
ความสามารถในการสื่อสาร ความล้มเหลวในการเรียนรู้แบบนี้คือครูมักจะไม่อดทนในการรอ
คอยคําตอบจากผู้เรียน และมักจะให้คําตอบออกไปเลย 

สมพันธ์     หิญชีระนันท์  และกรองได   อุณหสูตร ( 2540 :  12 ) กล่าวถึงบทบาทของ
ผู้สอนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่า ผู้สอนประจํากลุ่มมีบทบาทในการสอนแบบ
บรรยายน้อยมาก แต่จะมีบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลือให้คําปรึกษา แนะนําความรู้ เป็นผู้กระตุ้นให้เกิด
ความรู้ และจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นฐานในการเรียน 

วัชรา  เล่าเรียนดี (2548 : 98-99) ให้ข้อแนะนําในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning; PBL) ดังต่อไปนี้ 

1.  ให้ เด็กได้รู้จักคุ้น เคยและมีประสบการณ์ เกี่ ยวกับวิธีแก้ปัญหาแบบ
วิทยาศาสตร์ 5 ขั้นได้แก่ ปัญหาและนิยามปัญหา การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์และสรุปเสนอผล 

2. เลือกสถานการณ์ที่จะนําไปสู่ปัญหาที่น่าสนใจและหลากหลาย และ
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

3. เตรียมใบความรู้และใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน 
4. เตรียมพร้อมด้านสื่อ สาระความรู้เพิ่มเติมสําหรับนักเรียน 
5. ระบุกิจกรรมการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างชัดเจนในแผนการสอน 
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6. กําหนดวิธีการประเมินที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เบญจวรรณ   อ่วมมณี ( 2549 : 57 ) กล่าวถึงบทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐานว่า ผู้สอนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่ทําหน้าที่ให้ความรู้ ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน
เพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้นักเรียนรักในวิชาชีพนั้น ให้มีวิธีที่ถูกต้องและ
เสริมสร้างสติปัญญาในระดับสูง ผู้สอนยังมีบทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียน สร้าง
บทเรียนที่เป็นสถานการณ์ปัญหา ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาที่เป็นแนวคิดสําคัญ
ของปัญหานั้น 
 สรุปได้ว่าบทบาทที่สําคัญของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผู้สอนมี
บทบาท  1) เป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ ที่จําเป็น  2)ให้คําปรึกษาแนะ
แนวมากกว่าการชี้นํา คอยกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  3)ใช้คําถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด
วิธีการหาคําตอบมากกว่าการถามเพื่อต้องการคําตอบ  4) ยอมรับและทําความเข้าใจกระบวนการ
คิดของนักเรียน เพื่อหาวิธีการกระตุ้นให้มีการพัฒนา  และ 5) เตรียมการประเมินที่หลากหลาย
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บทบาทของผู้เรียน 

บทบาทของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การทําความเข้าใจใน

บทบาทของผู้เรียนต้องให้มีความชัดเจนจะช่วยให้ครูสามารถกํากับให้คําปรึกษาแนะนํา ระหว่าง

การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ

เรียนรู้โดยกล่าวถึงบทบาทของผู้เรียน ดังนี้ 

สุปรียา  วงษ์ระหง่าน (2546 : 3) กล่าวว่านักเรียนจะมีบทบาทสําคัญในกระบวนการ

เรียนรู้จะมีโอกาสได้ฝึกการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องกําหนดทุกอย่าง 

ตั้งแต่วัตถุประสงค์ วิธีการเรียนรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

นักเรียนจะมีบทบาทในการเรียนรู้พอสรุปได้ดังนี้ 

1. การรับรู้และตีความหมายข้อมูลที่ได้รับ 

2. สร้างข้อสมมติฐานจากข้อมลูที่มี 

3. ใช้วิธีการที่หลากหลายในการค้นหาข้อมูล 

4. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

5. นําความรู้ที่ไดม้ารับมาสร้างข้อสรุป 
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   แบร์โรว์  และแทมบลิน (Barrows and Tamblyn 1980 : 82, อ้างอิงใน พวงเพ็ญ  ชุณห

ปราณ 2538 : 12) กล่าวถึงผู้เรียนว่าเป็นผู้กระทําโดยตรง ไม่ใช่ผู้รับผู้เรียน ไม่ใช่ผู้ฟัง สังเกต 

เขียน และจดจํา แต่เป็นการถามเพื่อปฏิบัติ คิด เข้ามามีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย

และเรียนด้วยความพยายาม 

  วิลเคอร์สัน และกิสซีเลียส (Wilkerson and Gijselaers, 1986 : 11, อ้างถึงใน พวงเพ็ญ   

ชุณหปราณ,  2538 : 13) กล่าวถึงบทบาทของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน มีบทบาทในการ

ตัดสินใจสิ่งที่จะได้เรียน และวิธีการเรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ถามคําถาม อธิบายความ

เป็นไปได้ พิสูจน์ให้เห็น ประเมินผลอย่างมีวิจารญาณ และทํางานร่วมกับผู้อื่นในการสืบเสาะหา 

 ความรู ้

  สรุปได้ว่าบทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะต้องเป็นผู้ที่

ทํากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจว่าจะทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร 

และจะทําอย่างไร ผู้เรียนจําเป็นที่จะต้องรับผิดชอบเรียนรู้ด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง เพื่อทํา

การวางแผนการเรียนรู้ ดําเนินการรวมถึงการประเมินผล ดังนั้นผู้เรียนต้องมีบทบาทในการตั้ง

คําถาม และใช้กระบวนการกลุ่มในการดําเนิน การสืบค้นหาคําตอบ วิเคราะห์และอภิปรายข้อมูล

เพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมกับบทบาทของผู้เรียนเปรียบเทียบเสมือนผู้แก้ปัญหาด้วยตนเองอย่าง

แท้จริง 

3.7    ประโยชน์ของการจัดเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning; PBL) มีประโยชน์

ดังนี้ 
สุมนา    อัศวปยุกต์กุล (2538 : 54) กล่าวว่าประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน (Problem Based Learning; PBL) มีประโยชน์ต่อนักเรียนมีดังนี้ 
1.  เรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้และการแก้ปัญหา 
2.  เรียนรู้การตอบสนองต่อปรากฏการณ์ใหม่อย่างเป็นระบบ 
3.  เรียนรู้วิธีการศึกษาด้วยตนเอง 
4.  ฝึกฝนความเชื่อมั่นในวิชาที่เรียนและการทํางานเป็นทีม 
5.  เรียนรู้การประเมินตนเอง เพื่อนและระบบงาน 



 
 
 

39 

 

วัฒนา   รัตนาพรหม (2548 : 34) เสนอว่าประโยชน์ของ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน  (Problem Based Learning; PBL) ดังนี้ 

1. เป็นการเตรียมผู้เรียนให้เผชิญกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงถ้าผู้เรียนเห็น
ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่นักเรียนกับชีวิตจริง จะทําให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น  

2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู้ มากกว่าการเน้นบทบาทของ
ครูเป็นสําคัญ การเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่ม ดําเนินการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

3.  เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการตัดสินใจของผู้เรียนเองว่าจะเรียนรู้อะไรและ
เรียนรู้อย่างไร ผู้เรียนมีบทบาทสําคัญในการวางแผนการเรียนรู้ 

4.  เป็นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ มีการบูรณาการทั้งวิธีการเรียนรู้ 
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและมีคุณภาพ 

5.   ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เน้นการทํางานร่วมกันเป็นทีม 
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ความคิด

วิเคราะห์  ใช้ความเป็นเหตุเป็นผลในการดําเนินการเรียนแต่ละขั้นตอนด้วยตนเอง ดังนั้น
คุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานสามารถกล่าวสรุปได้ดังนี้ 

1. จาการเรียนแบบเก่า นักเรียนส่วนใหญ่จะถูกเน้นให้ท่องจํา บอกจดในห้องเรียน
มากกว่าที่จะมีการลงมือปฏิบัติจริง(Vernon and Blake, 1993) แต่ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานจะพยายามมุ่งไปที่การให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจริง ทําให้ผู้เรียนมี
โอกาสเจอกับปัญหาจริง ได้ลงมือแก้ไขอย่างจริงจังมีการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนแบบนี้ถือว่า
เป็นการเรียนที่มีความหมาย (Meaningful Learning) 

2. ผู้เรียนจะมีการนําพาตัวเองในการเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบในการเรียนเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น เมื่อปัญหาเกิดขึ้น ผู้เรียนจําเป็นที่จะต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองเพื่อนํามาแก้ไขปัญหา (Aspy 
and Quimby, 1993)ไม่ว่าจะเป็นการใช้วารสาร ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการพูดแลกเปลี่ยน ซึ่ง
ขัน้ตอนนี้จะทําให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการหาข้อมูลเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย 

3. การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นสูงมากขึ้น 
และมีการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆมากขึ้น(Albanesea  and Mitchell, 1993) การเรียนในบริบท
ของความจริง ไม่เพียงแต่ทําให้การเรียนเป็นไปอย่างลึกซึ้งและคงทนเพียงเท่านั้น แต่ยังคงเพิ่ม
ทักษะของความรู้ในการถ่ายโอนจากห้องเรียนไปสู่การทํางานได้ (Gallagher,Stepien and 
Rosenthal, 1992) ความสามารถในการถ่ายโอน(Transferability)นี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้เรียนสามารถ



 
 
 

40 

 

ที่จะฝึกฝนความรู้และทักษะในการปฏิบัติจริงได้เนื่องจากนี้ยังทําให้ผู้เรียนรู้เกิดการจินตนาการที่
ดีขึ้นเมื่อต้องทําความรู้และทักษะที่เรียนมาได้ใช้ในการทํางานจริง(Bridges, 1992) 

4.  การรู้จักการทํางานเป็นทีม และมีทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้นก็คือ
ประโยชน์ที่สําคัญอีกอย่างที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพราะว่าใน
อนาคตผู้เรียนจะต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นในสังคมและการมีปฎิสัมพันธ์ทางสังคมก็ถือเป็นปัจจัยที่
สําคัญในชีวิต(Brenstein 1995; Pincus 1995 and Vernon, 1995) การเรียนโดยใช้ปัญหาพื้นฐาน
ผู้เรียนจะทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การประเมินอภิปราย 

5.  ผู้เรียนจะมีทัศนคติในการจูงใจตัวเองเพิ่มขึ้น นักวิจัยหลายท่านจากผลการสํารวจว่า
ผู้เรียนโดยทั่วไปชอบการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และอัตราการเข้าชั้นเรียนมีสูงจากเพื่อนร่วม
กลุ่ม รวมถึงการช่วยกันแสดงผลงานมากกว่าการเรียน (Vernon and Blake, 1993) ผู้เรียนคิดว่า
การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการที่น่าสนใจ สนุกสนานและการกระตุ้น ให้ผู้เรียน
ยืดหยุ่นในการเรียนมากขึ้น เพราะว่าสภาพของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี้ไม่มีการบังคับ 
และผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างเป็นตัวของตัวเองทัศนคตินี้เองทําให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนเพิ่มมากขึ้น (Vernon, 1995) 

6.  ความสัมพันธ์ของครูผู้สอนกับนักเรียนครูผู้สอนถือได้ว่าเป็นผู้แนะแนวทางและ
ใกล้ชิดกับนักเรียนเมื่อครูผู้เรียนรู้ถึงความต้องการความสนใจของผู้เรียนแล้วปัญหาที่นํามาแก้ไข
ก็จะกลายเป็นแรงจูงใจอย่างดีในการเพิ่มบรรยากาศการทํางานเป็นกลุ่มให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมี
การเรียนที่จํานําพาตัวเองในการเรียน และมีทักษะในการแก้ไขปัญหา (Vernon, 1995) ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตทางด้านความคิดของผู้เรียน(Albanesea  and Mitchell, 
1993) 

7.  ระดับในการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเพิ่มขึ้น ผู้เรียนจะมีการพัฒนาความเข้าใจเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้นตามลําดับขั้นตอนของการเรียนเริ่มจากการนําความรู้เก่ามาใช้เรียนรู้ในบริบทที่คล้ายคลึง
กับสิ่งที่จะเกิดในอนาคต มีการเรียนรู้ที่จะหาข้อมูลเพิ่มจํานํามาแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด (Bridges 
and Hallinger, 1991)ซึ่งจุดนี้เองผู้เรียนจะมีการพัฒนาระบบในการคิด การเข้าใจ และนํากลับมา
ใช้ได้เพราะว่าเนื้อหาที่เรียนอยู่ในบริบทที่เคยเรียนมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการให้คํานิยาม ข้อมูล
ต่างๆทฤษฎีต่างๆ ความสัมพันธ์รวมทั้งหลักต่างๆก็อยู่ในบริบทนั้นๆ ( Mandin,  Harasym and 
Watamabe, 1995) 
 สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีสรรค์นิยม (Constructivism) เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้กระบวนการแสวงหา
ความรู้ด้วย ตนเอง เรียนรู้และพัฒนาการทํางานร่วมกัน พัฒนาด้านการใช้เหตุผล พัฒนาความ
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เชื่อมั่นในตนเองและความรับผิดชอบ จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้แบบปัญหา เป็นฐานนี้  เป็น
แนวความคิดในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะที่จะเป็นในการ
ดํารงชีวิตหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 
ทักษะในการนําพาตัวเองในการเรียนรู้ทักษะในการรับผิดชอบ รวมถึงมีการพัฒนาระบบในการ
คิดอย่างเป็นขั้นตอน จากประโยชน์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ทําให้การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานได้
ถูกนําไปประยุกต์ใช้กับหลายสาขาวิชา 
3.8    แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้แบบปญัหาเป็นฐาน 

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานมีดังนี้  (วัชรา   เล่าเรียนดี, 
2548 : 99 ) 

1. ให้เสนอรายการการดํารงแก้ปัญหา ทั้งเป็นงานเดี่ยวที่เป็นงานกลุ่ม 
2.  ตรวจการเขียนบันทึกผลการเรียนรู้ผู้เรียนของตนเอง ของผู้เรียนแต่ละคน 
3.  ใช้แบบประเมินโดยให้เพื่อนประเมินกันและกันซึ่งต้องกําหนดเกินการ

ประเมิน 
4.  ใช้แบบสังเกตประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ 
5.  ทดสอบด้วยการใช้วิ เคราะห์ปัญหา คิดหาแนวทางการแก้ปัญหาและ

ดําเนินการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลโดยกําหนดปัญหาให้ปฏิบัติตามข้ันตอน 
6.  สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
7.  ใช้ข้อสอบ 

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ทั้งนี้ข้อดีในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยตรง ทําให้พัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถถ่ายโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อน ส่งผลให้ผู้เรียนอย่างเข้าใจและสามารถจดจําได้นานเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างแท้จริง และ
สามารถพัฒนาไปเป็นผู้ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learner) สําหรับข้อจํากัดของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือผู้สอนต้องมีความชํานาญในการเตรียมและเลือกสื่อการ
เรียนการสอนทั้งที่เป็นเอกสาร โสดทัศนูปกรณ์ต่างๆ และจําเป็นต้องมีเครื่องมือในการอํานวย
ความสะดวกให้กับผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าที่หลากหลายจึงจะทําให้การเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ ผู้เรียนอาจไม่มั่นใจในความรู้ที่ตนค้นคว้ามาและทําให้ เกิดความลังเลสงสัยใน
เนื้อหานั้นๆ ซึ่งจะกลายเป็นอุปสรรคสําคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง รวมทั้งต้องใช้เวลา
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เพิ่มขึ้น ทั้งฝ่ายผู้เรียนและผู้สอน ฝ่ายผู้เรียนเนื่องจากต้องค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเองจึงต้องใช้
เวลามากขึ้น และฝ่ายผู้สอนจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในช่วงเตรียมการเรียนการสอน 
4.    การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นับเป็นลักษณะหนึ่งของการสร้างสรรค์ที่ เกิดจาก
กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่ จนนําไปสู่
การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ เช่นการมีความคิด
สร้างสรรค์ในการทํางาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วย การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นับเป็นลักษณะหนึ่งของการสร้างสรรค์ที่เกิดจากความสามารถในการ
แก้ปัญหาได้มีผู้ให้ความหมายที่ต่างแนวคิดไว้ดังนี้ 
ความหมายและลักษณะของการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

สมศักดิ์   ภูวิภาดาวรรธน์ ( 2537 ) ได้ให้ความหมายว่า การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็น
ความคิดสร้างสรรค์ขั้นทุติยภูมิ  คือมีการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่มีความแปลกใหม่หลากหลาย
ได้จากการคิดสร้างสรรค์ทั้งในด้านการคิดคล่อง  ริเริ่ม ยืดหยุ่น และละเอียดลออซึ่งเป็นความคิด
สร้างสรรค์ข้ันปฐมภูมิ  แล้วจึงพิจารณานําไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาในขั้นทุติยภูมิ 

ออลสัน (Olson, 2539 ) กล่าวว่า  การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เป็นความสามารถทางการ
คิดของมนุษย์ ในการแสวงหาคําตอบและวิธีแก้ปัญหา  จากการคิดที่มีระบบและการคิดที่เกิดจาก
การหยั่งรู้ได้เอง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยทักษะหลายๆทักษะ ที่สามารถพัฒนาด้วยการฝึก
จนชํานาญเช่นเดียวกับการพัฒนาทักษะทางกีฬา โดยอาศัยทั้งความสามารถเฉพาะตัวและการ
ฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอ 

ประสาร   มาลากุล  ณ  อยุธยา ( 2537 ) กล่าวว่า  การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เป็นการคิด
ที่มุ่งหาคําตอบและวิธีแปลกใหม่จากเดิม มีคุณค่าประโยชน์ ประกอบด้วยความคิดเอกนัยและ
อเนกนัยในรูปแบบ และวิธีการที่ส่งเสริมกันอย่างเหมาะสม เป็นความสามารถทางการคิดที่มี
กระบวนการครบวงจรจนได้คําตอบ 

ไอซัคเซน ( Isaksen,  1995 : 52) กล่าวว่า  การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นกรอบแนวคิด
วิธีการที่ได้รับการออกแบบในการช่วยเหลือผู้แก้ปัญหาด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
นําไปสู่เป้าหมายด้วยความสําเร็จ สามารถเอาชนะอุปสรรคและเป็นส่งเสริมพฤติกรรมความคิด
สร้างสรรค ์

เอนไซโคปีเลีย(Encyclopedia, 2008 : Online) ได้ให้ความหมายการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ว่าเป็นการดําเนินการทางจิตในการสร้างสรรค์คําตอบสําหรับปัญหา เป็นรูปแบบ
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พิเศษของการแก้ปัญหาซึ่งมีการสร้างสรรค์คําตอบอย่างมีอิสรภาพมากกว่าการให้ความช่วยเหลือ
ในการค้นหาคําตอบ 

ทริฟฟินเกอร์ ไอซัคเคน และดอร์วอล (Treffinger, Isaksen  and   Dorval,  2004 : 16) ได้
กล่าวว่า การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบที่ใช้สําหรับการแก้ปัญหาและจัดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อไปสู่เป้าหมายและความฝันที่เป็นจริง 

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็น
ความสามารถอย่างหนึ่งของบุคคลซึ่งหมายถึง กระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน มีการ
ประยุกต์ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์  สัญชาตญาณ แนวคิดใหม่  ๆ ร่วมกับข้อเท็จจริงที่มี
อยู่มาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อค้นหาทางเลือกที่มีคุณค่าในการแก้ปัญหานั้น ๆ 
4.1    ประเภทของปญัหา 

ในการจัดประสบการณ์เพื่อนํามาสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ครูจําต้องเลือกปัญหา
ให้มีความเหมาะสม ลักษณะของปัญหาที่สามารถนํามาใช้ ( Reys  and  Others, 1992: 29 ; 
Charies  and  Others,  1997: 11-13 ) มีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นปัญหาปลายเปิด ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างขึ้นให้มีคําตอบเปิดกว้าง มีคําตอบ
หรือมีแนวทาง/วิธีการหาคําตอบได้หลายวิธี 

2. แปลกใหม่ ซับซ้อน นักเรียนไม่คุ้นเคยมาก่อน 
3. ดึงดูดความสนใจ ท้าทายความสามารถของนักเรียน 
4. เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงหรือมีความหมาย  เหมาะกับระดับความสามารถ 

ของนักเรียน 
5. มีความเชื่อมโยงกับบทเรียน สามารถหาคําตอบ หรืออธิบายวิธีหาคําตอบได้

โดยใช้ความรู้พื้นฐาน 
6. เหมาะกับยุทธวิธีแก้ปัญหาที่จะแทนนํากับนักเรียนในบทเรียนนั้นๆ 
7. บางปัญหาสามารถสอดแทรกความรู้หรือใช้เป็นสื่อจุดประกายความรู้ 

ทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น 
สรุปจากประเภทของปัญหาดังกล่าว นํามาใช้ควรกําหนดปัญหาที่นําไปสู่การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ของเด็ก  และพิจารณาจากปัญหาที่สอดคล้องกับความเข้าใจที่เด็กต้องการเรียนรู้
เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวัน และเป็นปัญหาที่เด็กมีประสบการณ์เดิม ย่อมทําให้เด็กเกิด
แรงจูงใจในการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีและแปลกใหม่ 
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4.2    องคป์ระกอบของความสามารถในการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ 
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ผู้ที่แก้ปัญหาจําต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา

โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญดังนี้ (Baroody,  1993: 2-3 ; Charles and Lester,  1982: 10-12 ; Hart 
1993: 169-170; Heddems and speer , 1992 : 34-35 ; Krulik and Rudnick,  1993 : 10- 11) 

1. ความสามารถในการทําความเข้าใจปัญหา นักเรียนรับรู้ปัญหาได้จากการอ่าน และการ
ฟัง นักเรียนต้องทําความเข้าใจปัญหา ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้เกี่ยวกับศัพท์บทนิยาม มโนมติและ
ข้อเท็จจริงต่างๆทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  ซึ่งแสดงถึงศักยภาพทางสมองของ
นักเรียนในการรําลึกถึงและความสามารถในการนํามาเชื่อมโยงกับปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ การ
รู้จักเลือกใช้กลวิธีมาช่วยในการทําความเข้าใจปัญหา 

2. ทักษะในการแก้ปัญหา  เมื่อนักเรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาอยู่เสมอ ทําให้ได้พบปัญหา
ต่างๆ หลายรูปแบบ มีประสบการณ์ในการเลือกใช้ยุทธวิธีต่างเพื่อนําไปใช้ได้เหมาะสมกับปัญหา  
สามารถนําปัญหาที่คุ้นเคยมาเทียบเคียงกับปัญหาใหม่ นักเรียนที่มีทักษะในการแก้ปัญหาจะ
สามารถวางแผนเพื่อกําหนดยุทธวิธีในการแกปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม 

3. ความสามารถในการคิดคํานวณและความสามารถในการให้เหตุผล   ในขั้นตอนการ
ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ในการแก้ปัญหา  นักเรียนจะต้องใช้การคิดคํานวณและการอธิบาย
ให้เหตุผลซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง 

4.  ความยืดหยุ่น นักแก้ปัญหาที่ดีอาจต้องมีการยืดหยุ่นในการคิดไม่ยึดติดในรูปแบบที่ 
ตนเองคุ้นเคย แต่จะยอมรับรูปแบบและวิธีการใหม่ๆเสมอ 

5.  ความรู้พื้นฐาน  ผู้แก้ปัญหาต้องมี ความรู้พื้นฐานที่ดีพอและความสามารถนําความรู้ 
พื้นฐานมาใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสาระของปัญหา  จึงจะทําให้แก้ปัญหาได้ 

6.  ระดับสติปัญญา  นักเรียนที่มีระดับสติปัญญาสูงมีความสามารถในการแก้ปัญหาดีกว่า 
นักเรียนที่มีระดับสติปัญญาต่ํา 

7. วิธีสอนของครู  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นตัวนักเรียนโดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนคิดอย่างอิสระมีเหตุผล  ย่อมจะส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาดีกว่า
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบที่ครูเป็นผู้บอกให้รู้ 

สรุปได้ว่าองค์ประกอบของการแก้ปัญหาเป็นส่วนสําคัญที่เด็กต้องได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาเพื่อนําไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวเกี่ยวข้อ
กับพัฒนาการและความสามารถตามวัย  การฝึกฝนให้เด็กอยู่ในสถานการณ์ที่ให้เด็กเกิดความ
อยากรู้อยากเห็นมีความท้าทาย กระตุ้นให้เด็กต้องการค้นคว้า  เรียนรู้ และ ฝึกปฏิบัติ  ตลอดจนครู
จําต้องมีบทบาทที่จะอํานวยความสะดวกและสนับสนุนให้เด็กได้คิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่
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หลากหลาย  เพื่อนําไปสู่ผลของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่ แตกต่างจาก
เดิม หลากหลาย  และมีคุณค่าเกิดประโยชน์ 
4.3     การส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
ลักษณะดังนี้ (Isaksen, 1994 ) 

1.  จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่อิสระเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างงานใหม่โดยมีการ
ติดตามและสนับสนุนให้เรียนรู้ได้ประสบผลสําเร็จตามสถานการณ์ และวิธีการให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ด้วยการคิดที่หลากหลายโดยจัดเตรียม 
ข้อมูลและห้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่อิสระและไม่มีข้อจํากัด 

2.  จัดเตรียมกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างหลากหลายได้เลือกทําตาม 
ความสนใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 

3.  จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและปลอดภัย จะช่วยสนับสนุนและสร้างแรง
เสริมความคิดนอกกรอบ โดยผู้เรียนจะได้สามารถ สร้างสรรค์ และพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

4.  สนับสนุนการเรียนรู้และการนําไปใช้ของทักษะและเทคนิคการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ที่เหมาะสมท้ังในชั้นเรียนและกิจกรรมอ่ืนๆ 

5.  สนับสนุนให้มีการทํากิจกรรมที่ผู้เรียนมีโอกาสเลือกและมีส่วนร่วมในการกําหนด
เป้าหมาย และขั้นตอนที่ใช้ในการตัดสินใจ  จะช่วยสร้างความรู้สึกของแต่ละบุคคลให้สามารถ
กําหนดตนเองได้ว่าเขาจะทําอะไร และทําอย่างไรให้ดีที่สุด 

6.  จัดเตรียมเวลาให้เหมาะสมกับงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้สําเร็จ  และจัดเตรียมงาน
ให้เหมาะสมกับเวลา  เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามความจริง 

7.  จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาพสบายไม่มีการลงโทษ มีการแนะนํา สนทนากับ
ผู้เรียนให้เกิดความมั่นใจในตนเอง มีการให้กําลังใจและห่วงใย แม้มีการทํางานที่ผิดพลาดหรือ
ล้มเหลว   

8.  ให้อิสระและมีทางเลือกที่หลากหลายแก่ผู้เรียนในการแก้ปัญหาและสร้างงานด้วย
วิธีการใหม่ๆ 

9.  สนับสนุนให้มีการทํากิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม 
10. ความยุ่งยากและความวุ่นวายจะเกิดน้อยที่สุด เมื่อมีการวางแผนที่ชัดเจนในการ

กําหนดเป้าหมาย และจะต้องมีความยืดหยุ่นบ้างในบางครั้ง 
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11. การสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นจากการเคารพที่มีต่อกันและการยอมรับระหว่างบุคคลจึง
ควรให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการทํากิจกรรม  

12. สนับสนุนให้มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและมีการเอาใจใส่ดูแล การเปิด
ใจกว้างยอมรับวิธีการแก้ปัญหา แม้มีการขัดแย้งบ้าง แต่ก็จะทําให้เกิดความคิดใหม่ขึ้นมาได้            
4.4    การประเมินผลการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
   กิลฟอร์ด (Guilford, 1973 : 167-188) กล่าวว่า กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์และ
การคิดการแก้ปัญหามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์
ซึ้งเป็นผลผลิตใหม่นั้น นับเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการแก้ปัญหา ด้วยเหตุนี้ในการ
อธิบาย   การประเมินผลผลิตของการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จึงสามารถนําหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์มาอธิบายไปด้วยกัน  

ยัง (Young,  1986 : 77-78)ได้เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานว่า ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. มีความแปลกใหม่ (Newness) โดยพิจารณาจากลักษณะย่อย คือ 

1.1 ใหม่ในฐานะต้นคิด(New  as Original) 
1.2 ใหม่จากกลุ่มอ้างอิง(New  as Statistically Infrequency) 
1.3 ใหม่ในลักษณะที่แตกต่างจากแนวทางทั่วไป (New as  a  Change  from  the 

Regular  Way) 
1.4 ใหม่ในฐานะที่สร้างข้ึนใหม่ (New as Renovated Rejuvenated or 
Regenerated) 

2. ความมีคุณค่า  (Value  Serve)  โดยพิจารณาจากลักษณะย่อย คือ 
2.1 คุณค่าต่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน(Value  to  the Creator)   
2.2 คุณค่าต่อผู้อื่น (Value  to  Others)   

 สําหรับการประเมินการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถพิจารณาได้จากการสังเกต
และการใช้คําถาม  ในขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกลุ่ม  ด้วยการ
บันทึกภาพ พฤติกรรม  และการสัมภาษณ์ เพี่อเป็นข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมและ
ผลงาน  การประเมินผลงาน  โดยทําการประเมินเป็นระยะต่อเนื่องเพื่อดูพัฒนาการความก้าวหน้า
ในการแสดงออกของการปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงถึงการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การสัมภาษณ์  
ที่มีการเตรียมคําถามให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นต่อการแสดงออก  และต่อผลงานที่สังเกตจาก
การใช้ภาษา  การเรียบเรียงคําพูด  และการประยุกต์ใช้ต่อสิ่งที่เด็กแสดงออกในทางสร้างสรรค์
และนําเสนอผลงานของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ 

 



 
 
 

47 

 

5.     งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.1    งานวิจัยในประเทศ 

5.1.1 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีดังนี้คือ 
เฟื่องฟ้า    ภูมิมาลา (2540 : 43-47) ได้ทําการวิจัยกระบวนการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชากฎหมายน่ารู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 โดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหา โดย
มีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อการศึกษากระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนโดยวิธีสอนแบบ
แก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1โรงเรียน
บ้านแม่นะ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 47 คนมี
ขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาดังนี้ ขั้นการกําหนดปัญหา ขั้นการตั้งสมมติฐาน ขั้นการรวบรวม
ข้อมูล ขั้นการทดสอบวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นการสรุปผล โดยผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่า 
กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนโดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหานักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลมากที่สุด รองลงมาคือการกําหนดปัญหา การสรุปผลและการ
ตั้งสมมติฐาน และน้อยที่สุด คือ ขั้นการทดสอบวิเคราะห์ข้อมูล 

วิชนีย์    ทศศะ (2547: 139-144) ได้ทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง
สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและแบบสืบ
เสาะหาความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและแบบสืบเสาะหาความรู้ ศึกษา
ความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่องสิ่งแวดล้อม และศึกษาความเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 3 ที่มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและแบบสืบเสาะหาความรู้
กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 72 คน โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม)
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักดังนี้ ขั้นเสนอ 
สถานการณ์ปัญหา  ขั้นระบุและวิเคราะห์ปัญหา ขันตั้งสมมติฐานและกําหนดวิธีการเรียนรู้ ขั้น
ดําเนินการตามแผน ข้ันนําเสนอผลงาน และขั้นอภิปรายและร่วมกันสรุปผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลักและแบบสืบเสาะหาความรู้ แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักมีผลการเรียนสูงกว่านักเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่องสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักอยู่ในระดับดี และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ทีมี่ต่อส่ิงแวดล้อมจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยภาพรวอยูใ่นระดับดีมาก 
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สุนทร     ทองเนื้อแข็ง  (2548:84-87)  ได้ทําการวิจัยเรื่องการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานในวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อมสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อมสําหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในการจัดการเรียนการสอน   กลุ่มตัวอย่างคือ  นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการตลาด โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ  เขต
บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2547  จํานวน 28  คน  ผลการวิจัย
พบว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และมีผลการวิเคราะห์การสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ของกลุ่มประชากรที่เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  พฤติกรรม
ด้านการตรงต่อเวลา  ความกระตือรือร้นการแสดงความคิดเห็น  ความสนใจในการเรียนรู้การฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น การค้นคว้าเพิ่มเติมมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นอภิปรายอยู่ใน
ระดับดีมาก  และนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก 

ขวัญตา   บัวแดง ( 2553: 75 ) ได้ทําวิจัยการศึกษาผลการเรียนรู้เรื่องวิกฤตการณ์
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้มทางธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งกําลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม จํานวน 1 
ห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่าผลการเรียนรู้ เรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้มทางธรรมชาติ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความเห็นด้วยมากที่สุดเรียงตามลําดับ
ดังนี้ ลําดับที่หนึ่ง ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งนักเรียนเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียนให้เป็นระบบ 
กล้าแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ซึ่งนักเรียนเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสรุป และจัดระบบองค์ความรู้ นําไปสู่การนําเสนอผลงานใน
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รูปแบบที่หลากหลาย และด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิด 
แบ่งงานและหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมโดยนักเรียนเห็นด้วยมากเป็นลําดับสุดท้าย 

มณฑนา   บรรพสุทธิ์ (2553: 102) ได้ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2  ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  ศึกษาพัฒนาการ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่จัดการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน และศึกษาความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ อําเภอ
นครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ปีการศึกษา 2552 จํานวน 24 คน มี เครื่องที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่จัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน แบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหา แบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2    ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่จัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยคะแนนความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน และความคิด
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับเห็นด้วยมากและมีบรรยากาศใน
การเรียนรู้ที่ดีมาก 

วิไล    โพธิ์ชื่น (2555: 134 )ได้ทําการวิจัยการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  มี
วัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อศึกษาความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ โดนใช้
ปัญหาเป็นฐาน และเพื่อการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/5 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  จํานวน 40 คน จาก
ผลการวิจัย พบว่า ผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นผิวและปริมาตร ของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการจัดการเรียนรู้ 
นักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  และความคิดเห็ นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยภาพรวม นักเรียนเห็นด้วย
มากต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักฐาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่เห็นด้วยมากในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นลําดับหนึ่งทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนแต่
ละกลุ่มร่วมกันแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูกําหนด ได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน มีบรรยากาศในการเรียนรู้
อย่างเป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียดเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ จึงส่งผลให้นักเรียนมีความ
คิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก และนักเรียนเห็นด้วยมากในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
ไปใช้ประโยชน์เป็นลําดับสุดท้าย 

5.1.2 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   
สุกัญญา  ศรีสาคร (2547: 141 ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดการเรื่องรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต ซึ่งมี
กระบวนการขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์  ขั้นที่ 
2 ค้นหาและสรุปปัญหาที่สําคัญที่สุด  ขั้นที่ 3 ระดมสมองเพื่อคิดหาวิธีการและแนวทางการ
แก้ปัญหา  ขั้นที่ 4กําหนดและเลือกเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการประเมินวิธีการแก้ปัญหา  ขั้น
ท่ี 5 ประเมินผลเพือ่หาวธีิการแกปั้ญหาท่ีดีและมีความเหมาะสม และข้ันที ่6 การนําเสนอวิธีการท่ี
ดีที่สุดในการแก้ปัญหาและแผนปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต กลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านทัพหลวง จํานวน 24 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การคิดแก้ปัญหาอนาคต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้  

มณฑนา   บรรพสุทธิ์ (2553: 103) ได้ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2  ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  ศึกษาพัฒนาการ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่จัดการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน และศึกษาความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการเรียนรู้โดย
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ใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ อําเภอ
นครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2552 จํานวน 24 คน มี เครื่องที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่จัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน แบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหา แบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่จัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยคะแนนความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน และความคิด
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับเห็นด้วยมากและมีบรรยากาศใน
การเรียนรู้ที่ดีมาก 

วิไล    โพธิ์ชื่น (2555: 134 )ได้ทําการวิจัยการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มี
วัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อศึกษาความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดนใช้
ปัญหาเป็นฐาน และเพื่อการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/5 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จํานวน 40 คน จาก
ผลการวิจัย พบว่า ผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นผิวและปริมาตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการจัดการเรียนรู้ 
นักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  และความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยภาพรวม นักเรียนเห็นด้วย
มากต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักฐาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่เห็นด้วยมากในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นลําดับหนึ่งทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนแต่
ละกลุ่มร่วมกันแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูกําหนด ได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน มีบรรยากาศในการเรียนรู้
อย่างเป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียดเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ จึงส่งผลให้นักเรียนมีความ
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คิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก และนักเรียนเห็นด้วยมากในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
ไปใช้ประโยชน์เป็นลําดับสุดท้าย 

 
5.2  งานวิจัยในต่างประเทศ 

5.2.1  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 สคอลาริ (Scolari, 1992, อ้างอิงใน อาภรณ์ แสงรัศมี, 2543: 52) ได้ทําการศึกษาเพื่อ

เปรียบเทียบความต้องการข้อมูลและการใช้แหล่งข้อมูลของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนแบบ

ใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนที่เรียนตามปกติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความต้องการข้อมูล

และการใช้แหล่งข้อมูลของนักศึกษาแพทย์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ของ

มหาวิทยาลัยเซาเธิร์นอิลลินิย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

กับกลุ่มที่เรียนปกติ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานต้องการใช้ข้อมูลจาก

แหล่งวิชาการต่างๆ มากกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ กลุ่มที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีแนวโน้ม

จะเลือกแหล่งวิชาการต่างๆ ด้วยตนเองแต่กลุ่มที่เรียนแบบปกติจะใช้การฟังคําแนะนําจากผู้สอน

และกลุ่มที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานจะใช้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูลมากกว่ากลุ่มที่เรียน

แบบปกติ 

 โจทส์ และคณะ (Jost and other, 1997: Abstract) ทําการวิจับเพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากล่าวว่าการจัดการเรียนการสอน

แบบโครงงาน และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนการสอน

ตามสภาพจริง นํามาใช้ครั้งแรกในระดับอุดมศึกษา โดยเรียกว่า Project ” Based Approach ต่อมา 

Barrows ได้เสนอให้ใช้ชื่อว่า Problem Based Learning : PBL ในปี 1988 ใช้กระบวนการให้

คําปรึกษาแนะนํา ความร่วมมือคือสิ่งที่ผู้เรียนจําเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้ งานวิจัยนี้เป็นการ

สังเคราะห์เอกสารใน 2 ประเด็นคือ เพื่อเปรียบเทียบการศึกษา 2 แบบ คําถามการวิจัยมุ่งประเด็น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติ 

 แคนเดลา (Candella, 1998: 77) ได้ศึกษาผลการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียน

แบบบรรยาย ที่มีผลต่อคะแนนสอบแบบตัวเลือกของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็น

นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลชั้นปีที่ 2 จํานวน 73 คนซ่ึงลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเดียวกันแต่อยู่คนละ
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วิทยาเขต โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานและกลุ่มที่เรียนแบบบรรยาย 

ทั้งสองกลุ่มได้รับการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน 10 รายการ ผล

การศึกษาพบว่านักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนสอบสูงกว่ากลุ่มที่

เรียนแบบบรรยาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่จากการวัดความพึงพอใจต่อวิธีการ

เรียนทั้งสองแบบพบว่า กลุ่มที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างของการ

เรียนสับสนมากกว่า ทั้งนี้ผลมาจากนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลไม่คุ้นเคยกับการเรียนแบบใช้ปัญหา

เป็นฐานก่อน 

 ชิน (Chin, 2004: Abstract) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ Problem Based Learning ; 

PBL กับการใช้คําถามของนักเรียนในการเรียนรู้ ซึ่งทําการศึกษาโครงการสอนตลอด 9 ปีในการ

จัดการเรียนการสอนวิชาเคมี สมมติฐานการวิจัยคือ 1) แรงดลใจเพื่อการสร้างคําถามและปัญหา 

2) ชนิดของคําถามที่นักเรียนตั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม 3) วิธีการแนะนําการตั้งคําถามใน

การสร้างความรู้ ข้อมูลที่ได้มากจากการสังเกต การบันทึกภาคสนาม งานเขียนของนักเรียน การ

บันทึกเสียงและการบันทึกภาพ ผลการวิจัยพบว่าคําถามที่ถามจากความร่วมมือ และการนําเสนอ

มี 2 ประเด็นคือ 1 ) กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนถูกขับเคลื่อนด้วยคําถาม 2) ความสามารถใน

การถามคําถามที่เหมาะสมและขอบเขตของการหาคําตอบ 

 5.2.2    ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
พาร์น  (Parnes , 1976) ได้ทดลองใช้วิธีการระดมสมองในการหาวิธีการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีทดลองเปรียบเทียบกลุ่มที่หนึ่งใช้วิธีระดม
สมอง โดยให้ทุกคนเสนอวิธีการแก้ปัญหามากที่สุดเท่าที่คิดได้ โดยไม่ต้องคํานึงถึงว่าเป็นวิธีการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด  กลุ่มที่สองให้เสนอวิธีแก้ปัญหาที่คิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดผลการศึกษาพบว่า 
ภายในระยะเวลาเท่ากันกลุ่มที่หนึ่งมีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มที่
สอง 

ไบซิงเกอร์  คริส  อับราฮัม (Biesinger  Kris  Abrahamson, 1987) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างประสบการณ์ในชีวิตประจําวันที่ถูกคัดสรรและปัจจัยด้านชีวสังคมกับทักษะการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลส่วนตัว 3 ด้าน กับทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กันเพียงเล็กน้อย  แต่มีนัยสําคัญทางสถิติในด้านการปฏิบัติทาง
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การศึกษาสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนจะปฏิบัติได้ดีเพียงใดในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาขึ้นอยู่
กับทักษะเฉพาะส่วนตัว  ลักษณะนิสัยในการศึกษา  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี  ปัจจัย
เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทักษะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติในกลุ่มนักเรียนชายชี้ให้เห็นว่าเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนและเกรดที่ดี  มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กับคะแนนภาวะผู้นํา  ศักยภาพทางด้านศิลปะ และการคิด
สร้างสรรค์ในตัวแปรด้านชีวสังคม  พบว่า มีเพียงความสัมพันธ์ระดับการศึกษาของมารดากับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เท่านั้นโดยนักเรียนชายเป็นความสัมพันธ์ทางบวก  
ส่วนในนักเรียนหญิงเป็นความสัมพันธ์ทางลบไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระหว่างการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กับตัวแปรเพศ  ขนาดครอบครัว ที่ตั้ง ที่อยู่อาศัย ลําดับการ
เกิด ระดับการศึกษา ของบิดาและมารดา 

แอลลิสัน (Ellison, 1995) ได้ศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และเจตคติต่อการ
เรียนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยทําการศึกษากับ
นักศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษาที่ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  มีความคิด
สร้างสรรค์สูงขึ้น  โดยมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ด้านการคิดคล่องแคล่วสูงที่สุด                     
ที่ระดับนัยสําคัญ .05  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

 
สรุป 

 
 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยพบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

พุทธศักราช  2551 ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น

หลักสูตรที่มุ่งพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงได้ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมืองดี ตามกฎหมาย ประเพณี 

และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข แนวคิดในการ

จัดการเรียนการสอน เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย หลักการและทฤษฎีในการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการตั้งคําถาม ทั้งนี้

วัตถุประสงค์เพื่อ  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักศึกษาค้นหาความรู้ คิดและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมี
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ระบบของการคิด  อีกทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมยังมุ่งหวังให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้าง

องค์ความรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการร่วมกับทักษะการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่

หลากหลายและอย่างสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรม

ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เหมาะสมกับระดับชั้น และวิธีสอนทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักศึกษา ค้นคว้า

หาความรู้ คิดและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมีระบบของการคิด  คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) โดยขั้นตอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด

วิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่  ค้นหา  อธิบายและลงสรุปผล 

ขยายความรู้ และประเมิน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี  6 ขั้นตอน ได้แก่  1) ขั้น

นําเสนอสถานการณ์เพื่อกระตุ้นความสนใจและกําหนดปัญหา  2) ขั้นพิจารณาข้อมูลอย่าง

หลากหลายเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่ต้องการเรียนรู้  และอธิบายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้

อย่างสร้างสรรค์  3) ขั้นนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง  4) ขั้นเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยนําความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้ว

เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  5) ขั้นดําเนินการแก้ปัญหาตามลําดับขั้นตอนเป็นรายกลุ่มและสรุป

ผลงานกลุ่ม  และ6) ขั้นสรุปผลการแก้ปัญหาร่วมกันจัดระบบองค์ความรู้  และนําเสนอเป็น

ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย 

 จากการประมวลผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศของการจัดการเรียนรู้โดยการใช้

ปัญหาเป็นฐานและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความสอดคล้องสามารถ

สรุปได้ว่า การเรียนการสอนที่จัดกิจกรรมที่แตกต่างกันและเน้นความสามารถในการแก้ปัญหา 

การได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จะทําให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ มีความเข้าใจในเนื้อหา

บทเรียนได้อย่างแท้จริง ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้นเพราะได้ผ่านกระบวนการ

แก้ปัญหาอย่างมีระบบขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล จึงทําให้

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ โดยการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีกระบวนการและมีขั้นตอน  
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บทที่  3 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจ ัยเรื ่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) 
แบบแผนการวิจัยแบบจําลองการทดลอง( Pre-Experimental  Design) แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบ
ก่อน-หลัง (The One  Group  Pretest -Posttest  Design)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน    
สารสิทธิ์พิทยาลัย  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ที่กําลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555   
จํานวน  5  ห้องเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น  273 คน   

 1.2   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1  
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2555  
จํานวน  52  คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
สุ่ม 
 2.    ตัวแปรที่ศึกษา  

 2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 

 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  คือ   
      2.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย  
      2.2.2  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
      2.2.3  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 
                                         
 
                                        56 
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เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
เนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาระหน้าที่

พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (ส  33102)  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ได้แก่  1) ปัญหาของ
สถาบันครอบครัว   2) ปัญหาของสถาบันการศึกษา  3) ปัญหาของสถาบันเศรษฐกิจ  4) ปัญหา
ของสถาบันการเมืองการปกครอง  5) ปัญหาของสถาบันศาสนา  6) ปัญหาของสถาบันสื่อมวลชน 
ระยะเวลาที่ใช้ทดลอง 

ผู้วิจัยได้กําหนดระยะเวลาในการทดลอง ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา   2555    เป็นเวลา  6  
สัปดาห์   สัปดาห์ละ   2   ช่ัวโมง รวม    12   ช่ัวโมง 
แบบแผนการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการ
ทดลองแบบแผนการวิจัยแบบจําลองการทดลอง ( Pre-Experimental  Design)  แบบหนึ่งกลุ่ม
ทดสอบก่อน-หลัง (The One- Group Pretest- Posttest Design)  (มาเรียม  นิลพันธุ์ 2551 : 144 )       
ดังแผนภูมิที่  2   
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 
แผนภูมิที่ 2   แบบแผนการวิจัยแบบ One  Group  Pretest  Posttest  Design 
 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
       T1    แทน    การทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้ 
       X     แทน    การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
       T2    แทน    การทดสอบหลังจัดการเรียนรู้ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  

1.   แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย  ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังนี้  1) ขั้น

นําเสนอสถานการณ์เพื่อกระตุ้นความสนใจและกําหนดปัญหา  2) ขั้นพิจารณาข้อมูลอย่าง



 
 
 

58 

 

หลากหลายเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่ต้องการเรียนรู้  และอธิบายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้

อย่างสร้างสรรค ์  3) ขั้นนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 4) ขั้นเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยนําความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้ว

เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  5) ขั้นดําเนินการแก้ปัญหาตามลําดับขั้นตอนเป็นรายกลุ่มและ 

สรุปผลงานกลุ่ม  6) ขั้นสรุปผลการแก้ปัญหาร่วมกันจัดระบบองค์ความรู้  และนําเสนอเป็น

ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย 

 ผู้วิจัยจึงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ไว้สําหรับสอนจํานวน 6 แผน
ใช้เวลา 12  ชั่วโมง   ใช้เวลา  2  ชั่วโมง ต่อ 1  แผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ 
ดังต่อไปนี้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ปัญหาของสถาบันครอบครัว ได้แก่ ความหมายของ
สถาบันครอบครัว  ปัญหาและสาเหตุที่เกิด  แนวทางในการแก้ไขปัญหา จํานวน  2  ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  ปัญหาของสถาบันการศึกษา ได้แก่ ความหมายของ
สถาบันการศึกษา  ปัญหาและสาเหตุที่เกิด  แนวทางในการแก้ไขปัญหา จํานวน  2  ชั่วโมง 

   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  ปัญหาของสถาบันเศรษฐกิจ  ได้แก่ ความหมายของ
สถาบันเศรษฐกิจ  ปัญหาและสาเหตุที่เกิด  แนวทางในการแก้ไขปัญหา จํานวน  2  ชั่วโมง 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  ปัญหาของสถาบันการเมืองการปกครอง ได้แก่ 
ความหมายของสถาบันการเมืองการปกครอง  ปัญหาและสาเหตุที่เกิด  แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา จํานวน  2  ชั่วโมง 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  ปัญหาของสถาบันศาสนา  ได้แก่ ความหมายของ
สถาบันศาสนา  ปัญหาและสาเหตุที่เกิด  แนวทางในการแก้ไขปัญหา จํานวน  2  ชั่วโมง 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  ปัญหาของสถาบันสื่อมวลชน ได้แก่ ความหมายของ
สถาบันสื่อมวลชน  ปัญหาและสาเหตุที่เกิด  แนวทางในการแก้ไขปัญหา จํานวน  2  ชั่วโมง             
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปัญหาทางสังคมของไทย มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ กําหนดการให้ค่าคะแนนคือตอบถูกได้ 1 คะแนน 
ตอบผิดได้ 0 คะแนน 

3.  แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบทดสอบ
อัตนัยโดยมีข้อความสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาทางสังคมของไทย แบบทดสอบ 1 ฉบับ มี
สถานการณ์ 6 สถานการณ์ และตอบคําถามจํานวน 30 ข้อ 
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4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน     
จํานวน 1 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศการเรียนรู้  และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้           
จํานวน10 ข้อ 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย 

จํานวน 6   แผน โดยใช้เวลา 12  ชั่วโมง  โดยมีขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้เรื่องปัญหาทางสังคม
ของไทย ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา  และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ โดย
พิจารณาจากความสําคัญของจุดประสงค์ปลายทางเพื่อนําไปสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
ปัญหาทางสังคมของไทย โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ขั้นที่ 3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้คือ เนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ แนวการจัด
กิจกรรมระยะเวลาการจัดกิจกรรมการสอน สื่อท่ีใช้จัดกิจกรรม และการประเมินผล 

ขั้นที่ 4 นําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อแนะนําว่า กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนควรให้
มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  องค์ประกอบของแผน
จัดการเรียนรู้ควรเขียนให้ถูกต้อง  ควรปรับปรุงสํานวน เนื้อหาของสถานการณ์ตัวอย่างโดยเน้น
เหตุการณ์ที่ใกล้ตัวนักเรียนที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพื่อให้มีความ
น่าสนใจ 

 ขั้นที่ 5  นําแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

 ขั้นที่ 6  นําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ปรับปรุงแล้วต่อผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจพิจารณาจํานวน 3 คน  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้องทางภาษาและความ
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เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruence : IOC ) ของเครื่องมือโดยกําหนดเกณฑ์โดยการพิจารณาดังนี้  
      +1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องและเหมาะสม 
         0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องและเหมาะสม 
      -1  หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคล้องและเหมาะสม 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC ) มีค่าตั้งแต่ 0.50 
ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งจาการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญได้เท่ากับ  1.00  ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะว่าการเขียนสาระสําคัญ และข้อสรุปทั่วไปควรเขียนให้ชัดเจนและ
เป็นเหตุเป็นผลกัน ควรเขียนกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนแบบปัญหาเป็นฐานให้มากกว่านี้ ปรับสถานการณ์ของกรณี
ตัวอย่างและถ้ากรณีตัวอย่างใดมีแหล่งที่มาให้อ้างถึงด้วย โดยให้ปรับปรุงทุกแผนการแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

ขั้นที่ 7  นําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปทดลองใช้  (Tryout)  กับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย   อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี   ท่ี
เรียนรายวิชาสังคมศึกษา ส 33102 เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย จํานวน  48   คน กําลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2555 ซึ่งไม่เคยเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
มาก่อนและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการสุ่มแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 และแผนการจัดการเรียนรู้
ท่ี  2  ซ่ึงในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 นกัเรียนยังไม่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ ไม่คุ้นเคยกับวิธีการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานวิธีการระบุประเด็นปัญหา รวมทั้งการกําหนดสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้
ทําให้การจัดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นตามลําดับ เนื่องจากมีความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของการจัด
กิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนได้ถูกต้อง และมีการวางแผนการค้นคว้า ข้อมูลได้รวดเร็ว
ขึน้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่สุ่มไปใช้นั้นสามารถดําเนินการสอนได้ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ 

ขั้นที่ 8 นําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องปัญหาทางสังคมของไทย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

จากขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยปัญหาเป็นฐาน สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที่  3  
ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
 

ขั้นที่ 1   
 
 
 
 
ขั้นที่ 2  
 
 
ขั้นที่ 3  
 
 

ขั้นที่ 4   
 
 
ขั้นที่ 5   
 
 
ขั้นที่ 6   
 
 
 
  
 
ขั้นที่ 7 
 
 
 
ขั้นที่ 8   

 
 

วิเคราะห์เนื้อหา  และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ โดยพิจารณาจากความสําคัญ
ของจุดประสงค์ปลายทางเพื่อนําไปสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย      

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

นําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

 

นําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ปรับปรุงแล้วต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาจํานวน 3 

คน  ตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้องทางภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา แล้วหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC ) นําแผนการจัดการเรียนรู้มา

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

นําแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

นําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปทดลองใช้(Tryout) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างเพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ศึกษารายละเอียดหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ที่

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 

 

นําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่ม

ตัวอย่าง 
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2.   การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย        
เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 
ข้อ โดยการสลับตัวเลือก กําหนดการให้ค่าคะแนนคือตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
โดยมีขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
ปัญหาทางสังคมของไทย โดย ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้  
สาระการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  เนื้อหา  การวัดและประเมินผล 

ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างเครื่องในการวัดและประเมินผล 
แบบทดสอบแบบปรนัย 

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ
เนื้อหาเพื่อให้สามารถสร้างแบบทดสอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กําหนดไว้ใน
เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย   ดังตารางท่ี 2 ดังนี้ 
ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
เรื่อง 

 
ตัวชี้วัด 
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1. ปัญหาของ
สถาบัน
ครอบครัว 

สส.2.1  
 ม.4-6/2  
 

1. วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
จากสถาบันครอบครัวได ้
2. อธิบายถึงแนวทางในการแก้ไขและ
ผลกระทบที่มีต่อสังคมโดยส่วนร่วมได้ 

1 1 1 2 5 

2. ปัญหาของ
สถาบันการ 
ศึกษา 

ส2.1  
 
 ม.4-6/2 

1. วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
จากสถาบันการศึกษาได้ 
2. อธิบายถึงแนวทางในการแก้ไขและ
ผลกระทบที่มีต่อสังคมโดยส่วนร่วมได้ 

1 1 1 2 5 

3. ปัญหาของ
สถาบัน
เศรษฐกิจ 

ส.2.1 
  
 ม.4-6/2 

1. วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
จากสถาบันทางเศรษฐกิจได้ 
2. อธิบายถึงแนวทางในการแก้ไขและ
ผลกระทบที่มีต่อสังคมโดยส่วนร่วมได้ 

1 1 1 2 5 
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
ขั้นที่ 4  สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย โดยให้

ครอบคลุมเนื้อหาตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบ จํานวน 1 ฉบับ 30 ข้อ โดยออกข้อสอบจํานวน  60  
ข้อเพื่อใช้ในการเลือกโดยเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก กําหนดการให้ค่าคะแนนคือ
ตอบถูกได้  1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 

ขั้นที่  5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปัญหาทางสังคมของไทย               
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ข้อเสนอแนะว่าควรออกข้อสอบให้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมแต่
ละด้านที่กําหนดไว้ควรปรับปรุงคําถามและตัวเลือกให้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วปรับปรุงแกไ้ข
แบบทดสอบตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ขั้นที่ 6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปัญหาทางสังคมของไทยท่ี
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความคุณภาพ ถูกต้องและความเที่ยงตรง
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4. ปัญหาของ
สถาบัน
การเมืองการ
ปกครอง 

ส.2.1  
 
 ม.4-6/2 

1. วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
จากสถาบันการเมืองการปกครองได้ 
2. อธิบายถึงแนวทางในการแก้ไขและ
ผลกระทบที่มีต่อสังคมโดยส่วนร่วมได้ 

1 1 1 2 5 

5. ปัญหาของ
สถาบันศาสนา
  

ส.2.1  
 
 ม.4-6/2 

1. วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
จากสถาบันศาสนาได ้
2. อธิบายถึงแนวทางในการแก้ไขและ
ผลกระทบที่มีต่อสังคมโดยส่วนร่วมได้ 

1 1 1 2 5 

6. ปัญหาของ
สถาบัน
สื่อมวลชน 

ส.2.1  
 
 ม.4-6/2 

1. วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
จากสถาบันสื่อมวลชนได้ 
2. อธิบายถึงแนวทางในการแก้ไขและ
ผลกระทบที่มีต่อสังคมโดยส่วนร่วมได้ 

1 1 1 2 5 

รวม 6 6 6 12 30 
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ของเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  Item Objective 
Congruence : IOC) โดยใหผู้้เชีย่วชาญพิจารณาดังนี้ 
  +1     หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
    0     หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
   -1     หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  Item Objective Congruence : IOC) มีค่าตั้งแต่  0.50 
ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง  0.33-1.00  ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องต่ํากว่า 
0.50 ถือว่าไม่มีคุณภาพในการวิจัยครั้งนี้มีแบบทดสอบที่ต่ํากว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.50 
จํานวน 2 ข้อ ผู้วิจัยได้นําไปแก้ปรับปรุง แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความ
สมบูรณ์ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยเท่ากับ 0.90 
 ขั้นที่ 7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปัญหาทางสังคมของไทย จํานวน 
60 ข้อ ไปทดลองใช้ (Tryout)กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 
อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ที่เรียนรายวิชาสังคมศึกษา ส 33102 เรื่องปัญหาทางสังคมของ
ไทย จํานวน  48   คน กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2555 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อหาความยากง่าย(p) โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 ซึ่ง
แบบทดสอบได้ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.40-0.63 และเพื่อหาค่าอํานาจจําแนก (r) โดยใช้เกณฑ์
อํานาจจําแนก 0.20  ขึ้นไป ซึ่งแบบทดสอบได้ค่าอํานาจจําแนก ระหว่าง 0.50-0.85 ( มาเรียม    
นิลพันธุ์, 2551: 180-188) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบให้คงเหลือทั้งสิ้น  30  ข้อ ซึ่งครอบคลุม
ตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 

ขั้นที่ 8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปัญหาทางสังคมของไทย จํานวน 
30 ข้อ ที่ได้จากการคัดเลือก ไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบปรนัย โดยการ
ตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอและคงที่ โดยวิธีการของคูเดอร์ -ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-20            
(อ้างถึงใน มาเรียม นิลพันธุ,์ 2547: 182) ซึ่งไดค้่าเท่ากับ 0.96 (ดังรายละเอียดปรากฎในภาคผนวก     
ข  หน้า  119-120) 

ขั้นที่  9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปัญหาทางสังคมของไทย             
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยทอลองกับกลุ่มตัวอย่าง  

จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปัญหาทางสังคมของไทย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยปัญหาเป็นฐาน สามารถสรุปเป็น
แผนภูมิที่  4  ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 4  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
ขั้นที่ 1 
 
 
ขั้นที่ 2 
 
ขั้นที่ 3 
 
ขั้นที่ 4 
 
 
ขั้นที่ 5 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 6 
 
 
 
ขั้นที่ 7 
 
 
ขั้นที่ 8 
 
 
ขั้นที่ 9 
 

 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างเครื่องในการวัดและประเมินผล 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนื้อหา  

สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปัญหาทางสังคมของไทยที่ปรับปรุงแล้วต่อผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจพิจารณาจํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเน้ือหา  แล้วหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (Index of  Item Objective Congruence : IOC) 

 
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ไปทดสอบใช้ (Tryout) กับ

นักเรียนซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปัญหาทางสังคมของไทย  ไปหาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) 

เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องทางภาษาและเนื้อหา ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตาม

คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 

 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
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3.   แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  แบบทดสอบอัตนัย

ใช้สําหรับวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         
มีลักษณะเป็นกรณีศึกษาโดยกําหนด และคําถามให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  มีเกณฑ์การให้คะแนนไว้ในแต่ละข้อ ซึ่งการวัดความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  แบ่งออกเป็น   5 ด้านได้แก่ 1) ความสามารถด้านการทําความเข้าใจ
ปัญหา  2) ความสามารถด้านในการสืบค้นข้อมูล  3) ความสามารถด้านการนําเสนอวิธีการในการ
แก้ปัญหา 4) ความสามารถด้านการปฏิบัติ  และ 5) ความสามารถด้านการประเมินผล  มี
สถานการณ์ 6 สถานการณ์ได้แก่ สถานการณ์ที่ 1 เรื่อง ปัญหาของสถาบันครอบครัว  สถานการณ์
ที่ 2 เรื่องปัญหาของสถาบันครอบครัว สถานการณ์ที่ 3 เรื่อง ปัญหาของสถาบันเศรษฐกิจ  
สถานการณ์ที่ 4 เรื่องปัญหาของสถาบันการเมืองการปกครอง สถานการณ์ที่ 5 เรื่องปัญหาของ
สถาบันศาสนา  สถานการณ์ที่ 6 เรื่องปัญหาของสถาบันสื่อมวลชน และข้อคําถามสถานการณ์ละ   
5 ข้อ รวมข้อคําถามจํานวน  30  ข้อ  30 คะแนน โดยมีขึ้นตอนการสร้างและประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบทักษะความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1   ศึกษาทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

ขั้นที่ 2  ศึกษาตํารา เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการและวิธีการ
สร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ขั้นที่ 3  สร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบอัตนัย 
โดยมีสถานการณ์ 6 สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์จะมีข้อย่อย จํานวน 5 ข้อ ซึ่งวัด
ความสามารถ  5  ด้าน กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3  ระดับคือ 0 หมายถึงไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ตามที่กําหนด   1  สามารถปฏิบัติได้ตามที่กําหนดแต่ใช้วิธีการเดียวไม่หลากหลาย   2 สามารถ
ปฏิบัติได้ตามที่กําหนดและมีวิธีคิดที่หลากหลาย   สําหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ 
กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ดัง
ตารางท่ี 3 
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     ตารางท่ี 3 เกณฑ์การแปลความหมายของค่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การแปลความหมาย 
1.34 - 2.00 สูง 
0.67 - 1.33 ปานกลาง 
0.00 - 0.66 ตํ่า 

 
ขั้นที่ 4  นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่องปัญหา

ทางสังคมของไทย ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า ควรปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้มีความใกล้ตัวและเห็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างจัดชัดเพื่อจะนําไปแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  ควรปรับเปลี่ยน
ข้อคําถามในแต่ละสถานการณ์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งให้มีความหลากหลายในการหา
วิธีการในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งปรับสํานวนภาษาให้มีความเหมาะสมและชัดเจน  

ขั้นที่ 5 นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่องปัญหาทาง
สังคมของไทยท่ีปรับปรุงแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  Item Objective 
Congruence : IOC) โดยใหผู้้เชีย่วชาญพิจารณาดังนี้ 
     +1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค ์
       0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค ์
     -1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่สอดคล้องกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค ์
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  Item Objective Congruence : IOC) มีค่าตั้งแต่  0.50 
ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 (ดังปรากฏรายละเอียดภาคผนวก ข หน้า 133 -
138) แล้วนําแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะว่า ควรใช้สถานการณ์ตัวอย่างที่เกี่ยว
ข้อกับเนื้อหาที่เรียน หรือใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคนในสังคมเพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
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ขั้นที่ 6  นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
 จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทางการเรียนเรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยปัญหาเป็นฐาน สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที่  5  ดังนี้ 
 
     แผนภูมิที่  5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 
ขั้นที่ 1 
 
 
ขั้นที่ 2 
 
 
ขั้นที่ 3 
 
 
ขั้นที่4 
 

 

  
 
  
ขั้นที่5 

 
 
 
 
ขั้นที่6 
 
 

ศึกษาตํารา เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการและวิธีการสร้าง                             
แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 

สร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบอัตนัย 

นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ ทักษะการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

 

 

 

 

นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย

ที่ปรับปรุแล้ว ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเน้ือหา 

(Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  Item Objective Congruence : IOC)

แล้วนําแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มาปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 

นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย

โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
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4.   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานจํานวน 1 ฉบับ แบบออกเป็น  2  ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1  สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า(Rating  Scale) มี 5 ระดับคือ 5 หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก  3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  2 หมายถึงเห็นด้วย
น้อย  และ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ จํานวน 10 ข้อ 

ตอนที่ 2  เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ครูจัดให้กับนักเรียน โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานจากงานวิจัย  เอกสารการวัดและประเมินผล 

 ขั้นที่ 2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน3 ข้อ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
จํานวน 3 ข้อ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 10 ข้อ และกําหนดเกณฑ์
ระดับความคิดเห็นตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, อ้างถึงในพวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543: 107 )  

สําหรับการให้ค่าความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้
ความหมายดังตารางที่ 4 ดังนี้ 

 
         ตารางท่ี 4 เกณฑ์การแปลความหมายของค่าความคิดเห็น 

 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การแปลความหมายของค่าความคิดเห็น 

4.50 - 5.00 เห็นดว้ยมากทีสุ่ด 
3.50 - 4.49 เห็นดว้ยมาก   
2.50 - 3.49 เห็นดว้ยปานกลาง   
1.50 - 2.49 เห็นดว้ยน้อย 
1.00 - 1.49 เห็นดว้ยน้อยท่ีสุด 
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ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสนอ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ
ว่าข้อคําถามในแต่ละด้านควรเขียนให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ปรับปรุงและแก้ไขภาษาแต่ละข้อให้สอดคล้องชัดเจน 

ขั้นที่ 4  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of  Item Objective Congruence : IOC) โดยใหผู้้เชีย่วชาญพิจารณาดังนี้ 
  +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามเป็นตัวแทนพฤติกรรมนั้น 
    0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามเป็นตัวแทนพฤติกรรมนั้น 
  -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามไม่เป็นตัวแทนพฤติกรรมนั้น 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  Item Objective Congruence : IOC)  มีค่าตั้งแต่ 0.50 
ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญได้เท่ากับ 1.00   แล้วนําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ
ว่าข้อคําถามในแต่ละด้านควรเขียนให้กระชับ สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมและมีความชัดเจน 

ขั้นที่ 5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไป
ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
 จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบความคิดเห็นเรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยปัญหาเป็นฐาน สามารถสรุปเป็นแผนภูมิ
ท่ี  6  ดังนี้ 
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แผนภูมิที่  6 ขั้นตอนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
ขั้นที่ 1 
 
ขั้นที่ 2 

 
 
ขั้นที่ 3 
 
 
 
ขั้นที่ 4 
 
 
 
 
ขั้นที่ 5 

 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย แบบออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
1.   ขั้นตอนก่อนทดลองสอน เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในต้านต่างๆ ดังนี้ 

1.1  สร้างเครื่องมือในการวิจัย  
  1.2  ให้นักเรียนทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) 
และแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย 
เพื่อวัดความรู้พื้นฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบหลังเรียน 

 2.  ขั้นทดลอง ดําเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นตอนการนําเสนอสถานการณ์เพื่อกําหนดปัญหา ครูสร้างบรรยากาศและ
เทคนิคจูงใจ เร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน ครูเป็นผู้กําหนด
สถานการณ์ปัญหาจากปัญหาที่เกดขึ้นในชีวิตประจําวัน เช่น หนังสือพิมพ์ การสนทนา วารสาร 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสนอให้อาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐานจากงานวิจัย  เอกสารการวัดและประเมินผล 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  Item 

Objective Congruence : IOC) 00   แล้วนําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 

 

 

 

 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้เป็น

เครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
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รูปภาพ ฯลฯ ในขั้นนี้ครูจะเป็นผู้คอยกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์ด้วยการตั้ง
คําถาม เพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้เดิมและเพื่อปูพื้นฐานความรู้สําหรับเนื้อหาใหม่ 
 ขั้นที่ 2  ขั้นการพิจารณาข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา นักเรียนร่วมกันพิจารณาถึง
ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการระดมสมองหาปัญหาที่
สอดคล้องกับสถานการณ์มากที่สุด แล้วเลือกมา 1 ปัญหาที่นักเรียนคิดว่าสําคัญที่สุดและเกี่ยวข้อง
หัวข้อมากที่สุด 
 ขั้นที่ 3 ขั้นการนําเสนอแนวทางแก้ปัญหา นักเรียนระดมสมองหาวิธีการแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้มากที่สุดแล้วเลือกวิธีที่เกี่ยวข้องและสําคัญกับปัญหามากทีสุด 3 แนวทาง โดยเขียนวิธี
แก้ปัญหาในแต่ละข้อให้ละเอียดว่าใครจะเป็นผู้แก้ปัญหา จะทําอะไรที่ไหน อย่างไร เวลาใด จะ
แก้ปัญหาอย่างไร และจะให้ครูช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ในขั้นนี้ครูจะทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนํา 
และกระตุ้นให้คิดโดยใช้คําถาม 
 ขั้นที่ 4 ขั้นการเลือกวิธีการแก้ปัญหา นักเรียนเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพียง 1 
วิธีการ และบอกว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใด และมีการปฏิบัติอย่างไร พร้อมทั้งเสนอด้วยว่าใคร
จะเป็นผู้ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร 
 ขั้นที่ 5 ขั้นดําเนินการแก้ปัญหาและการนําไปใช้ นักเรียนนําวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียน
เลือกได้มาดําเนินการแก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 6 ขั้นสรุปผลการแก้ปัญหา นักเรียนนําเสนอผลการแก้ปัญหาตามที่นักเรียนได้
ปฏิบัติตามวิธีการที่นักเรียนได้เลือกไว้ และสรุปโดยการสร้างแผนผังกราฟฟิกส์ พร้อมทั้ง
ประเมินผลงานของตนเอง โดยในขั้นนี้ครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนในชั้นเรียนได้ประเมินผลงาน
ของกลุ่มเพื่อนด้วย  
 หลังการจัดการเรียนการสอนของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยนําแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ให้นักเรียนทําเพื่อวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัยได้ทําเป็นสถานการณ์จํานวน  6  สถานการณ์ 
 3.  ขั้นหลังทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยนําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน      
(Post-test) และนําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไป
สอบถามนักเรียน แล้วนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับ 

 
 
 



 
 
 

73 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

  1. การแปลค่าผลทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องปัญหา
ทางสังคมของไทย และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้
ค่าเฉล่ีย   ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปัญหาทาง
สังคมของไทยก่อนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยการทดสอบค่าทีแบบ
ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) 
  3. แปลค่าจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
   3.1 การแปลค่าของแบบสอบถามวัดความคิดเห็นมี  5  ระดับ แบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating  Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด แปลผลโดย
ใช้ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือการแปล
ค่าของแบบพรรณนาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) 

สรุป 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Designs) โดยมีแบบ
แผนการวิจัยก่อนทอลอง (Pre Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลัง (The  
One - Group  Pretest - Posttest  Design)โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จํานวน 
52 คน  ที่เรียนรายวิชาสังคมศึกษา (ส 33102) เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย โดยผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนทอสอบก่อนเรียน-หลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานโดยทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) ข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน คือ 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศการเรียน  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
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ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content analysis) สรุปวิธีดําเนินการวิจัยได้ดังตาราง   ท่ี 5 ดังนี้   

 
ตารางท่ี  5 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียน  เรื่องปัญหา
ทางสังคมของไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

ทดสอบโดยใช้
แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6/1 ซึ่งกําลังศึกษาภาคเรียน
ที่  2  ปีการศึกษา  2555 
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี จํานวน 52 คน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใชค้่าเฉลี่ย ( x )ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน       
(t-test Dependent) 

2.เพื่อศึกษาความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่   6   ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน  

ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบ
ความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6/1 ซึ่งกําลังศึกษาภาคเรียน
ที่  2  ปีการศึกษา  2555 
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี จํานวน 52 คน 

แบบทดสอบความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) ทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน(t-test 
Dependent) 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่   6   ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

สอบถามความ
คิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน
เรื่องปัญหาทาง
สังคมของไทย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6/1 ซึ่งกําลังศึกษาภาคเรียน
ที่  2  ปีการศึกษา  2555 
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี จํานวน 52 คน 

สอบถามความคิดเห็นวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) 
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บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ซึ่งกําลังศึกษาภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555 โรงเรียนสารสิทธิ์
พิทยาลัย อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จํานวน 52 คน  ที่เรียนรายวิชาสังคมศึกษา (ส 33012)  
เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) ด้วย
วิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนจัดการ
เรียนรู้เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน เรื่องทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย  3) แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนและนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดตาม
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ตามลําดับดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย         
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาทาง
สังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัยข้อที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนจํานวน  52 คน ดังในรายละเอียดตาราง 
ท่ี  6 
 
ตารางท่ี 6  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียน 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย (x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t p 

ทดสอบก่อนเรียน 52 30 14.63 2.07 -27.73 0.00 
ทดสอบหลังเรียน 52 30 24.27 2.28 

 
 จากตารางที ่6 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน( x = 24.27, S.D. = 
2.28 ) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( x = 14.63 , S.D. = 2.07 ) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
 
ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่อง ปัญหาทางสังคม
ของ        ไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยข้อท่ี 2  ผลการศึกษาความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย

การจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนกัเรียนจํานวน  52 คน  ดังในรายละเอียดตารางที ่ 7 
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ตารางท่ี  7 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

 
   
 
 
ส ถ า น ก า ร ณ์
ปัญหา 

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
ภาพรวมความ 
สามารถในการ
คิดแก้ปัญหา

อย่าง
สร้างสรรค์ 

 
 
ล า 
ดับที่ 

ความสามารถ
ด้านการท า
ความเข้าใจ
ปัญหา               

( 2คะแนน ) 

ความสามารถ
ด้านในการ
สืบค้นข้อมูล 
( 2คะแนน ) 

ความสามารถ
ด้านการ

น าเสนอวิธีการ
ในการ

แก้ปัญหา           
( 2คะแนน ) 

ความสามารถ
ด้านการปฏิบัติ 
( 2คะแนน ) 

ความสามารถ
ด้านการ

ประเมินผล 
( 2คะแนน ) 

 

x  S.D. x  S.D. x  
 

S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

ปัญหาของ
สถาบัน

ครอบครัว 

1.54 0.50 1.75 0.44 1.27 0.45 1.33 0.55 1.37 0.53 1.45 0.20 1 

ปัญหาของ
สถาบันการ 

ศึกษา 

1.38 0.49 1.56 0.50 1.29 0.46 1.38 0.57 1.37 0.53 1.40 0.10 2 

ปัญหาของ
สถาบัน

เศรษฐกิจ 

1.12 0.55 1.37 0.74 1.21 0.54 1.23 0.61 1.04 0.68 1.19 0.12 
 

5 

ปัญหาของ
สถาบัน

การเมืองการ
ปกครอง 

1.13 0.63 1.27 0.79 1.19 0.63 1.04 0.77 1.06 0.78 1.14 0.10 6 

ปัญหาของ
สถาบันศาสนา 

1.25 0.44 1.44 0.64 1.29 0.46 1.15 0.67 1.25 0.68 1.28 0.10 3 

ปัญหาของ
สถาบัน

สื่อมวลชน 

1.27 0.53 1.48 0.50 1.23 0.47 1.08 0.68 1.17 0.76 1.25 0.15 4 

ค่าเฉลี่ย 1.28 0.16 1.48 0.17 1.25 0.04 1.20 0.14 1.21 0.14 1.29 0.12 

ระดับ
ความสามารถ
ในการคิด

แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

 
 

ปานกลาง 

 
 
สูง 

 
 

 
 

ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
 

 
ล าดับที่  

 
2 

 
1 
 
 

 
3 

 
5 

 
4 
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จากตารางที่ 7 พบว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังจากที่ได้รับ

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 1.29 , S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักเรียน

มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นลําดับที่หนึ่ง คือ ด้านความสามารถด้าน

ในการสืบค้นข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ( x  = 1.48 , S.D. = 0.17) รองลงมาคือด้าน

ความสามารถด้านการทําความเข้าใจปัญหาอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง( x = 1.28 , S.D. =  0.16) 

ลําดับที่สามคือความสามารถด้านการนําเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง( x = 

1.25 , S.D.  = 0.04) ลําดับที่สี่คือความสามารถด้านการประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และ

ลําดับสุดท้ายคือความ สามารถด้านการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ( x  = 1.21 , S. D. = 0.14)  

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัยข้อที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน ของนักเรียนจาํนวน  52 
คน  ดังในรายละเอียดตารางที่  8 
 
ตารางท่ี 8  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อจัดการเรียนรู้     

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ x  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ท่ี 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ 
หาวิธีแก้ปัญหา วางแผนและปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหา 

 
4.54 

 
0.61 

 
มากที่สุด 

 
1 

2. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดปฏิบัติ แสดงออกเพื่อการ
แก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ 

4.40 0.75 มาก 2 

3. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวัน 

3.77 0.70 มาก 3 

รวม 4.24 0.41 
 

มาก ( 3 ) 
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ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อจัดการเรียนรู้     
                โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (ต่อ) 

 
 จากตารางที่  8  พบว่า  ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x = 4.34 , S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมากทุกด้าน ซึ่งเรียงลําดับดังนี้ 
ลําดับที่หนึ่ง คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ( x = 4.48  ,S.D. = 0.40  ) ลําดับรองลงมาคือด้าน

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ x  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ท่ี 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู ้
4.นักเรียนมีอิสระในการศึกษา ค้นคว้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 
4.02 

 
0.70 

 
มาก 

 
3 

5.นักเรียนมีความสุขในการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 4.73 0.56 มากที่สุด 1 
6.นักเรียนมีความสนุกสนานต่อการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ 4.69 0.47 มากที่สุด 2 

รวม 4.48 
 

0.40 มาก ( 1 ) 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
7. ช่วยให้นักเรียนทํางานได้อย่างเป็นระบบตามขั้นตอน 

 
4.42 

 
0.75 

 
มาก 

 
2 

8. ช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ 

4.35 0.74 มาก 3 

9. นักเรียนสามารถนําทักษะการแก้ปัญหาที่ได้ฝึกไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน 

4.44 0.64 มาก 1 

10. นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีและเห็นความสําคัญของการจัดการ
เรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางสังคม
ของไทย  

4.04 0.59 มาก 4 

รวม 4.31 
 

0.19 
 

มาก 
 

( 2 ) 
 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน 4.34 0.33 มาก  
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ( x = 4.31  , S.D. = 0.19 ) และด้านกิจกรรมการเรียนรู้เห็นด้วย
มากเป็นลําดับสุดท้าย ( x = 4.24  ,S.D. = 0.41 ) ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก

ทุกข้อเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ นักเรียนมีความสุขในการ

ได้    ลงมือปฏิบัติกิจกรรม  ( x = 4.73  , S.D. = 0.56  ) นักเรียนมีความสนุกสนานต่อการจัดการ

กิจกรรมการเรียนรู้ ( x  = 4.69 , S.D. = 0.47 ) นักเรียนมีอิสระในการศึกษา ค้นคว้าแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ( x  = 4.02  , S.D. = 0.70 ) ตามลําดับ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เห็น
ด้วยมากทุกข้อเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  นักเรียนสามารถ
นําทักษะการแก้ปัญหาที่ได้ฝึกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ( x  = 4.44 , S.D. = 0.64) ช่วยให้
นักเรียนทํางานได้อย่างเป็นระบบตามขั้นตอน ( x  = 4.42 ,S .D. =  0.75 )  นักเรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ( x = 4.35 ,S.D. = 0.74 )  นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีและ
เห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน ( x  =  4.04 , S.D. = 0.59 ) 
ตามลําดับ 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้เห็นด้วยมากเป็นลําดับสุดท้าย นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมากทุกข้อเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้  กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ หาวิธีแก้ปัญหา วางแผนและ
ปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหา ( x = 4.54  ,S.D. = 0.61) กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดปฏิบัติ 
แสดงออกเพื่อการแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ ( x  = 4.40  ,S.D. = 0.75) กิจกรรมส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ( x  = 3.77 ,S.D. = 0.70) 
ตามลําดับ 

สําหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
พบว่า นักเรียนได้ฝึกการทํางานร่วมกับเพื่อนทําให้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หาเหตุหา
ผลกันภายในกลุ่มรวมทั้งได้เรียนรู้กันภายในกลุ่มมีมุมมองที่หลากหลายคิดอย่างมีเหตุมีผลมีเกิด
ประโยชน์ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างอิสระ มีความสนุกสนานไม่เครียดได้ทํางานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม และต้องการให้เพิ่มจํานวนสถานการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น
เพื่อจะได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองในการคิดอย่างหลากหลายมีจุดหมายมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Research ) ซึ่งมี
แบบแผนการวิจัยก่อนทดลอง( Pre-Experimental Design)แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง( The 
One- Group Pretest ” Posttest Design) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสิทธิ์
พิทยาลัย เป็นหน่วยวิเคราะห์ ( Unit of Analysis ) โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่องปัญหาทางสังคม
ของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
2) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น  52  คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 
1.00  2) แบบทดสอบวัดผลการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน (Pretest ” Posttest) เรื่อง ปัญหา
สังคมไทย จํานวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 ค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.40-0.63 ค่าอํานาจจําแยก (r) ระหว่าง 0.50 
” 0.85 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96  3) แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 สําหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดําเนินการโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
สามารถสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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สรุปผลการวิจยั 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถสรุปผลการวิจัย 
ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อน 
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว้ 
 2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยการเรียงลําดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ความสามารถด้านในการสืบค้นข้อมูล ความสามารถด้านการทําความเข้าใจ
ปัญหา ความสามารถด้านการนําเสนอวิธีการในการแก้ปัญหา ความสามารถด้านการประเมินผล              
และความสามารถด้านการปฏิบัติ ตามลําดับ 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เรียงลําดับดังนี้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเรียนรู้ และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลําดับ 
 

อภิปราย 
 

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่องปัญหาทางสังคมของไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถอภิปรายผลดังนี ้

 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานพบว่า นักเรียนมีผลการ
เรียนรู้หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบปัญหาด้วยตนเอง ประเมิน
วิธีการปัญหา เพื่อเลือกแนวทางที่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ทําให้ได้รับการพัฒนาทักษะในการคิด ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีผู้สอนเป็น
ผู้ให้คําแนะนํา และใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะเป็นผู้แก้ปัญหาโดยมี
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การแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ ด้วยตนเอง รวมทั้งได้รับความรู้ในวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกันด้วยการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทํางานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการ
แก้ไขปัญหาเป็นหลัก การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จาก  กระบวนการทํางานกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจําวันและมีความสําคัญต่อผู้เรียน ประเด็นปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการสืบ
ค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตัวปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้ มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ การเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทํางานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไข
ปัญหาเป็นหลักซึ่งมีการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 1) การนําเสนอสถานการณ์เพื่อ
กําหนดปัญหาครูสร้างบรรยากาศและเทคนิคจูงใจเร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นที่จะเรียน ครูเป็นผู้กําหนดสถานการณ์ปัญหาจากปัญหาที่เกิดในชีวิตประจําวัน เช่น 
หนังสือพิมพ์ การสนทนา วารสาร รูปภาพ ฯลฯ ในขั้นนี้ครูจะเป็นผู้คอยกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจ
ปัญหาหรือสถานการณ์ด้วยการตั้งคําถาม เพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้เดิมและเพื่อปูพื้นฐานความรู้
สําหรับเนื้อหาใหม่ 2) การพิจารณาข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา นักเรียนร่วมกันพิจารณาถึง
ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการระดมสมองหาปัญหาที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มากที่สุด แล้วเลือกมา 1 ปัญหาที่นักเรียนคิดว่าสําคัญที่สุดและ
เกี่ยวข้องกับหัวข้อมากที่สุด 3) การนําเสนอแนวทางแก้ปัญหา นักเรียนระดมสมองหาวิธีการ
แก้ปัญหาที่เป็นไปได้มากที่สุดแล้วเลือกวิธีที่เกี่ยวข้องและสําคัญกับปัญหามากที่สุด 3 แนวทาง 
โดยเขียนวิธีแก้ปัญหาในแต่ละข้อให้ละเอียดว่า ใครจะเป็นผู้แก้ปัญหา จะทําอะไรที่ไหน อย่างไร 
เวลาใด จะแก้ปัญหาอย่างไร และจะให้ครูช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ในขั้นนี้ครูจะทําหน้าที่ให้
คําปรึกษาแนะนํา และกระตุ้นให้คิดโดยใช้คําถาม 4) การเลือกวิธีการแก้ปัญหา นักเรียนเลือก
วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพียง 1 วิธีการ และบอกว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใด และมีการปฏิบัติ
อย่างไร พร้อมทั้งเสนอด้วยว่าใครจะเป็นผู้ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร 5) ดําเนินการแก้ปัญหาและ
การนําไปใช้ นักเรียนนําวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียนเลือกได้มาดําเนินการแก้ปัญหาและ 6 )
สรุปผลการแก้ปัญหา นักเรียนนําเสนอผลการแก้ปัญหาตามที่นักเรียนได้ปฏิบัติตามวิธีการที่
นักเรียนได้เลือกไว้ และสรุปพร้อมท้ังประเมินผลงานของตนเอง โดยในขั้นนี้ครูจะเปิดโอกาสให้
นักเรียนในชั้นเรียนได้ประเมินผลงานของกลุ่มเพื่อนด้วย โดยผู้สอนทําหน้าที่เป็นเพียงผู้แนะนํา 
(Facilitator)  และสอดคล้องกับวัลลี   สัตยาศัย  ( 2547 : 16 ) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานหรือ PBL คือ วิธีการเรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนไปศึกษา
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ค้นคว้าความรู้ด้วยวิธีการต่างๆจากแหล่งวิทยาการที่หลากหลาย  เพื่อนํามาใช้ในการแก้ปัญหา
โดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวมาก่อน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เป็นวิธีการที่เรียนเป็นกลุ่มย่อยเรียนรู้โดยใช้ประเด็นสําคัญในกรณีปัญหาที่เป็นจริงหรือ
กําหนดขึ้น เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง โดยการสืบค้นข้อมูลหาความรู้หรือทักษะ
ต่างๆ แล้วนําความรู้ที่ค้นหามาเล่าสู่กันฟัง พร้อมทั้งร่วมกันอภิปรายร่วมกันเรียนรู้แล้วลงสรุป
ความรู้ใหม่ โดยการชี้นําตนเองซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการ
คิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายซึ่ งตรงกับทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง                       
(Constructivism ) ตามแนวคิดของเพียเจต์ ( Piaget ) ที่ได้ให้แนวความคิดไว้ว่า การเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนจะสามารถสร้างความรู้ได้จาก
ประสบการณ์ส่วนตัวและผู้เรียนกับผู้สอนจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับชวลิต ชู
กําแพง (2551 : 135) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ ที่เกิดจาก
แนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากการใช้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง เป็นบริบทของการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับมัณฑรา ธรรมบุศย์ 
(2545 : 11-17) ที่กล่าวว่า การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem based Learning หรือ PBL ) 
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นตามแนวคิดตามทฤษฎีการ เรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิ ยม 
(Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็น
จริงเป็นบริบท (Context) ของการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด วิเคราะห์และการ
แ ก้ ปั ญ ห า  ร ว ม ทั้ ง ไ ด้ ค ว า ม รู้ ต า ม ศ า ส ต ร์ ใ น ส า ข า ก ลุ่ ม ส า ร ะ ที่ ต น ศึ ก ษ า ด้ ว ย 
 จากการสัมภาษณ์นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังจากหมด
ชั่วโมงที่ 2 พบว่า นักเรียนหลายคนมีความเห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก เพราะช่วยพัฒนาทักษะการคิด และให้โอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างมี
อิสระ ส่วนนักเรียนบางคนมีความเห็นว่า ไม่ชอบการจัดการเรียนรู้ลักษณะนี้ เพราะไม่ชอบการ
ทํางานเป็นกลุ่ม เนื่องจากการทํางานกลุ่มทําให้เกิดความล่าช้าในการส่งงาน ผู้วิจัยจึงได้ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอีกครั้ง และให้นักเรียนสังเกตผลที่
เกิดขึ้นว่าแตกต่างจากวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิมหรือไม่ นักเรียนจึงมีความเข้าใจดีขึ้น และเมื่อ
นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงต่อไป พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เริ่มชอบวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนที่เรียนเก่งมีความเห็นว่า เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละคน
แสดงออกถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ซึ่งมีความสามารถและความถนัดแตกต่างกัน ส่วน
นักเรียนที่เรียนอ่อนมีความเห็นว่า ได้มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้
นักเรียนมีความเห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้การทํางานภายใน
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กลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแก้ปัญหา มีการนําเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม ทําให้นักเรียนเกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน แสดง
ให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้ที่เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   

 ผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและการทํางานกลุ่มขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
พบว่า ในการเรียนวันแรกๆ นักเรียนบางคนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร นักเรียนบางคนขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อน และนักเรียนบางกลุ่ม แบ่งหน้ าที่ความ
รับผิดชอบไม่เป็น  นักเรียนที่เก่งจะดําเนินการทุกเรื่อง ส่วนนักเรียนที่ไม่เก่งจะไม่สนใจในการ
เรียนรู้ ทําให้ขาดโอกาสในการทํางานร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่ม ไม่ช่วยงานกลุ่ม จึงทําให้งานของ
กลุ่มล่าช้า เสร็จไม่ทันเวลา แต่หลังจากได้เรียนรู้ร่วมกันมากขึ้นในวันต่อๆมา นักเรียนเริ่มเข้าใจ
และมีความคุ้นเคยกับเพื่อนในกลุ่ม เริ่มกล้าแสดงออกมากขึ้น สมาชิกภายในกลุ่มจะช่วยกัน ซึ่ง
แต่ละกลุ่มจัดแบบคละความสามารถกัน เมื่อคนใดคนหนึ่งในกลุ่มไม่เข้าใจ สมาชิกในกลุ่มก็จะ
อธิบายและร่วมกันแก้ปัญหา อภิปรายภายในกลุ่มจนเข้าใจ เพราะภาษาที่นัก เรียนใช้สื่อสารมี
ความเข้าใจกันได้ดี เนื่องจากวัยของนักเรียนใกล้เคียงกัน ทําให้มีความสนใจ กระตือรือร้นต่อการ
เรียนเป็นพิเศษ เพื่อให้ผลงานของตนเองและกลุ่มออกมาดีที่สุด นักเรียนทุกคนจึงช่วยกันทํา
กิจกรรมตามลําดับขั้นตอนอย่างเต็มที่ บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเอง ไม่ เคร่งเครียด มีความ
สนุกสนาน ผลงานมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2547 
: 137-138) กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่าเป็นการจัดสภาพของการเรียนการ
สอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยผู้สอนอาจนํา
ผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริงหรือผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาและฝึก
กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน
ปัญหานั้นๆ     ได้อย่างชัดเจน ช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นทางเลือกและวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
ของปัญหานั้นๆ รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้และเกิดทักษะกระบวนการคิด ฉะนั้นการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นการสอนที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 

 จากลักษณะของกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวทําให้นักเรียนเกิดวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลายอันจะนําไปสู่ความชัดแจ้งในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้เรียนคนอื่นในชั้นเรียนอีกด้วย (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2548 : 59-61) สอดคล้องกับการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาพิพัฒนนิยม ที่เน้นการฝึกการกระทํา (Learning by 
doing) เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง ซึ่งการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงต้องใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของมณฑนา  บรรพ
สุทธิ์ ( 2553 : 95) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิต ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่า
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 2.  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย        
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เพราะนักเรียนไม่คุ้นเคยกับวิธีการเรียนการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางท่ี
ต้องเผชิญและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  ทําให้ขาดการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา  เนื่องจากที่
ผ่านมานักเรียนพบแต่ระบบการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจําหรือเน้นทฤษฏีมากกว่าการปฏิบัติ 
หรือการไม่เคยมีประสบการณ์ที่ตนเองต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้  ทําให้นักเรียนขาดการพิจารณา
สาเหตุของปัญหา ขาดการคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา และขาดโอกาสในการปฏิบัติงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาซึ่งเท่ากับว่านักเรียนขาดการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกัน   ด้าน
ความสามารถด้านในการสืบค้นข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ระดับดี เพราะนักเรียนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ
วิธีการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อออนไลน์ หรือจากอินเทอร์เน็ตประกอบกับบริบทของโรงเรียน
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านนีอ้ย่างกว้างขวางโดยจัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์
ในการค้นคว้าไว้อย่างครบวงจรเพื่อความสะดวกในการสืบค้น  วิธีการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์นั้นเป็นการใช้วิธีแก้ปัญหาหรือการหาคําตอบที่ดีกว่าหรือมากกว่าวิธีการแก้ปัญหา
หรือคําตอบได้มาครั้งแรกเพียงอย่างเดียวเพราะความคิดเห็นและข้อมูลที่สําคัญๆนั้นมีอยู่อย่าง
มากจึงจําเป็นที่จะต้องพยายามให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นที่ดีที่สุด โดยการแยกแยะและคัดเลือก
ออกมาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุด เพราะถ้าเรารู้ว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงก็สามารถหาหนทางใน
การแก้ได้ตรงมากขึ้น อีกทั้งทําให้เกิดความมั่นใจมองเห็นปัญหาได้ทะลุปรุโปร่งอันจะทําให้ได้
คําตอบที่ชัดเจนและเป็นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะทํา
การคัดเลือกความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นจํานวนมากก่อนที่จะพิสูจน์ แยกแยะให้ได้
ความคิดเห็นที่ดีที่สุด ดังนั้นคนเราจึงต้องแสวงหาและเปิดประตูสู่ความคิดไม่ว่าจะเป็นจากการ
อ่าน การสังเกต และการทํางานร่วมกัน  การแก้ปัญหาก็คือการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นไปสู่การ
ปฏิบัติจริง คนส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ เคยนําไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการคิด
สร้างสรรค์นั้นไม่ได้จบลงแค่คิดในใจ การเปลี่ยนความคิดไปสู่การปฏิบัตินั้นต้องเอาชนะอุป
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สรรค์หลายอย่าง เช่น ความไม่มั่นใจในตัวเอง ความขลาดกลัว และต้องมีความมุ่งมั่นเด็ดเดียวใน
ความเพียร ไม่ว่าจะใช้เวลานานสักเท่าใด ก็จะไม่แปรเปลี่ยน ความคิดสร้างสรรค์ท่ีก่อตัวเป็น
รูปร่างและติดตามจนกระทั่ ง เกิดความสมบูรณ์ในทางปฏิบัติ  ผลการทําแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จํานวน 6 สถานการณ์  พบว่า มีบรรยากาศใน
การทํางานที่มีความเป็นกันเอง นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีต่อกัน
และกัน เนื่องจากทั้งใบงาน ใบความรู้ กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกัน  
ส่วนนักเรียนได้นําเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาของสถานการณ์  ต่าง ๆไว้อย่างหลากหลาย 
ผู้วิจัยได้ค้นพบ เช่นปัญหาของสถานบันครอบครัว นักเรียนทุกกลุ่มมุ่งเน้นไปที่สาเหตุของปัญหา
ว่าเกิดขึ้นจากความไม่เอาใจใส่หรือขาดการดูแลที่ดีจากครอบครัวรวมทั้งขาดการรับผิดและขาด
ระเบียบวินัยของคนในสังคมร่วมกัน ส่วนปัญหาสถาบันการศึกษา  สถานการเมืองการปกครอง  
สถาบันศาสนา สถาบันทางเศรษฐกิจ และสถาบันสื่อมวลชน ทุกกลุ่มเห็นสาเหตุของปัญหาที่มี
ความคล้ายกัน คือ เกิดจากการไม่มีส่วนร่วมของคนในสังคม และขาดการเอาใจใส่ร่วมกันอีกทั้ง
ขาดจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  แนวทางแก้ไขที่ทุกกลุ่มเสนอแนะ
เหมือนกัน คือ การสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมประกอบกับให้มีกิจกรรมร่วมกันมาก 
ๆเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาที่เป็นประจักษ์กับคนในสังคมโดยรวม จากแนวคิดของ ทอแรนซ์ 
(Torrance,  1988 : 153 - 156) ที่กล่าวว่ากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น  5  
ขั้นตอนสรุปได้ ดังนี้  1)  การค้นพบความจริง  (Fact - Finding) ในขั้นนี้เริ่มตั้งแต่เกิดความรู้สึก
กังวลใจ  มีความสับสนวุ่นวาย  (Mess)  เกิดขึ้นในจิตใจแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร  จาก
จุดนี้ก็พยายามตั้งสติ และพิจารณาดูว่าความยุ่งยาก  วุ่นวายสับสน  หรือสิ่งสิ่งที่ทําให้เกิดความ
กังวลใจคืออะไร 2) การค้นพบปัญหา (Problem - Finding) ขั้นนี้เกิดต่อจากขั้นที่ 1 เป็นการระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความยุ่งยาก วุ่นวาย สับสนหรือสิ่งที่ทําให้เกิดความกังวลใจ  3) การ
ตั้งสมมติฐาน (Idea - Finding) ขั้นนี้เกิดต่อจากขั้นที่ 2 เมื่อรู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะพยายามคิด
และตั้งสมมติฐานขึ้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนําไปใช้ทดสอบสมมติฐานในขั้นต่อไป  4) 
การค้นพบคําตอบ (Solution - Finding)ในขั้นนี้จะพบคําตอบจากการทดสอบสมมติฐานในขั้นที่ 
3  และ 5) ยอมรับการค้นพบ  (Acceptance - Finding) ขั้นนี้จะเป็นการยอมรับคําตอบที่ได้จากการ
พิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าจะแก้ปัญหาให้สําเร็จได้อย่างไร  และต่อจากจุดนี้การแก้ปัญหา หรือการ
ค้นพบยังไม่จบตรงนี้ แต่ผลท่ีได้จากการค้นพบจะไปสู่หนทางที่จะทําให้เกิดแนวคิด หรือสิ่งใหม่
ที่เรียกว่า  New Challenges สอดคล้องกับกิลฟอร์ด (Guilford ,1959 : 145 – 15 ) ที่กล่าวว่า 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ซึ่งมีองค์ประกอบ
ความสามารถในการริเร่ิม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิดและความสามารถในการ
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แต่ง และให้คําอธิบายใหม่ที่เป็นการติดตามหลักเหตุผลเพื่อหาคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียว
แต่องค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของความคิดสร้างสรรค์คือความคิดริเริ่ม นอกจากนี้ กิลฟอร์ด    
เชื่อว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ที่บุคคลมี แต่เป็นเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งมี
มากน้อยไม่เท่า และบุคคลแสดงออกมาในระดับต่างกัน ดังนั้นการสอนความคิดสร้างสรรค์และ
การฝึกฝนให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นคุณภาพในตัวของเด็กให้
มั่นใจในตนเองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณมากยิ่งขึ้นจากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่าเด็กที่มีความคิด
สร้างสรรค์ เป็นคนที่ความคิดเป็นตัวของตัวเอง มีความมุ่งมั่น มีความคิดอิสระไม่ขึ้นต่อกลุ่ม 
สามารถคิดประดิษฐ์หรือดัดแปลงสิ่งของที่มีอยู่เดิมให้เกิดเอกลักษณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนของใคร 
และสอดคล้องกับ อุษณีย์ โพธิสุข และคณะ ( 2544 : 44-48 ) ได้กล่าวไว้ว่าความคิดสร้างสรรค์
เป็น กระบวนการทางปัญญาระดับสูงที่ใช้กระบวนทางความคิดหลายๆ อย่างรวมกันเพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือแก้ปัญหาที่อยู่ให้ดีขึ้น ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้สร้าง
สรรค์มีอิสระทางความคิดและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์  เป็นวงศ์ (2546 :43) ท่ี
ศึกษาวิจัยเรื่องผลสําฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมกิจกรรมการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่าการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการที่พัฒนาความคิดขั้นสูงของนักเรียน และพัฒนาแก้ไขปัญหาของนักเรียนส่วนใหญ่
ปฏิบัติตามขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลมากที่สุด รองลงมาคือการกําหนดปัญหาการสรุปผล การ
ตั้งสมมุติฐาน และน้อยที่สุดคือขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านบรรยากาศการเรียนรู้นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเป็นลําดับหนึ่ง
โดยนักเรียนมีความคิดเห็นว่า บรรยากาศที่เป็นอิสระในการทําสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง  นี้จะทําให้
เด็กพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง ลดการพึ่งพิงผู้อื่น กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจใน
ตนเอง   กล้าริเริ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นํา และกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ บรรยากาศที่
เป็นอิสระนี้ทําได้โดยครูให้โอกาส และสนับสนุนให้เด็กได้ทําสิ่งต่าง ๆ  ด้วยตัวเอง ครูเป็นเพียง
ผู้ให้ คําปรึกษา ให้การช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการเท่านั้น ขณะเดียวกันต้องให้โอกาสแก่เด็กแต่ละ
คนในการที่จะเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตน และให้เวลาอย่างพอเพียงตามความสนใจของ
ผู้เรียน เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้และใช้เวลาในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  แต่แม้ว่าเด็ก
จะได้รับอิสระดังกล่าว ครูก็ต้องสอนให้เด็กคํานึงถึงการอยู่ร่วมกัน ความเป็นอิสระของแต่ละคน
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จะต้องไม่รบกวนหรือทําให้ผู้อื่นมีความสะดวกน้อยลง  ครูต้องสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน 
ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสและให้ความเป็นกันเองกับนักเรียนทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน ครูได้เป็นผู้แนะนํา คอยช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่เข้าใจด้วยการพูดคุยที่เป็น
กันเองด้วยการยิ้มแย้ม และเป็นมิตรไม่ใช้อารมณ์ในการให้คําแนะนําและพูดด้วยวาจาที่สุภาพ
และคอยให้การเสริมแรงนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิด แบ่งงาน
และหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และมีความสุขในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน ไม่เครียด ได้ทํางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นและได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ รองลงมา
ได้แก่ด้านประโยชน์ที่ได้รับการเรียนรู้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
เป็นลําดับสอง โดยที่ความคิดเห็นว่า นักเรียนสามารถนําความรู้ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนส่วนมากได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาทาง
สังคมว่าทุกคนจําเป็นต้องทราบเพื่อจะได้นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะทําให้นักเรียน
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข ไม่เกิดปัญหาต่างๆขึ้นและได้รู้ว่าพฤติกรรมต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมสิ่งใดถูกต้องและไม่ถูกต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนที่ช่วยพัฒนาความคิดและช่วยให้นักเรียนทํางานได้อย่างเป็นระบบขั้นตอนมากขึ้น มีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สึกและความสุขในการเรียนกล้าคิดสิ่งแปลกใหม่ ชอบแสดงออก 
ทํางานเป็นกลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์กันทําให้เกิดความคิดหลากหลายแปลกใหม่ และลําดับสุดท้าย
ได้แก่ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการจัดกรรมการเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสรุปและ
จัดองค์วามรู้ที่นําไปสู่การนําเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียน
เห็นว่าการจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา 
ทําให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆ และร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหานั้นๆทําให้
ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการเรียนรู้สามารถ
นําปัญหาไปฝกึคิดพิจารณาและแก้ปัญหาด้วยตนเองซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างมีข้ัน  มีตอน  มีเหตุผล 
โดยอาศัยข้อมูลความรู้เดิมหลายๆด้านมาประกอบ ทั้งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสค้นพบความรู้ด้ วย
ตนเอง ส่งเสริมและฝึก ฝนให้นักเรียนได้ใช้ความคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ทําให้นักเรียนมีเหตุผลเพื่อ เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น ฝึกการคิดแก้ 
ปัญหาบ่อย ๆ จนเกิดทักษะการแก้ปัญหา นักเรียนจะได้เรียนรู้และรู้จักวิธีแก้ปัญหา และพัฒนา
ทักษะการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของเทคนิคที่มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และสามารถนําทักษะในการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิต ประจําวันและไป
ใช้กับการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่น ๆได้ ทั้งนี้จากการจัดการเรียนรู้และการสังเกต การณ์มีส่วนร่วม
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ของผู้เรียน ผู้วิจัยสังเกตพบว่าผู้เรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆ และร่วมกันคิดมาแก้ไข
ปัญหานั้น ๆ มีการเรียนรู้ที่เป็น ขั้นตอน มีเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลความรู้หลาย ๆ ด้านมาประกอบ 
ผู้เรียนมีโอกาสค้นพบความรู้ด้วนตนเองส่งเริมและฝึกฝนให้นักเรียนได้ใช้คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ และสามารถนําไปใช้กับการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นๆได้ อีกทั้งเป็น
ลักษณะการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความคิดเห็นในขณะที่เรียนรวมทั้งรู้จักถ่ายทอดคําพูดหรือความรู้ที่มีอยู่ให้เพื่อนร่วมกลุ่มเข้าใจ 
ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทําให้ผู้เรียนตื่นตัวอยู่ตลอกเวลาช่วยพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับ โบรฟิ่ (Brophy, 1992, อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553 : 14) ท่ี
กล่าว ครูจะต้องเข้าใจธรรมชาติ ของกระบวนการเรียนรู้และสามารถที่จะทําให้วิธีสอนที่เหมาะ
สอนที่เหมาะสม จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ 
สามารถส่ือสารกับผู้อื่น ได้ดีและมีความสัมพันธ์อันดีหรือต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถแก้ปัญหา
ตัดสินใจได้ โดยส่งเสริมพัฒนาการเรียนให้ไปในทางบวก เพื่อให้นักเรียนมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีคุณค่า มีความภูมิใจในตนเองและมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ เอียน สมิธ และอนงค์ วิเศษ
สุวรรณ์ ( 2550: 1 ) กล่าวไว้ในทํานองเดียวกันว่าการจัดการเรียนรู้จะต้องเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
มุ่งเน้นประสบการณ์ให้ผู้เรียนรู้จากประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้สอนโดยผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อํานวยความ
สะดวก ในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวความคิดของมัณฑรา    ธรรมบุศย์ ( 2545: 7-11 ) 
กล่าวว่า ลักษณะที่สําคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้แก่ 1) ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง 2) การเรียนรู้เกิดจากลุ่มผู้เรียนที่มีขนาดเล็ก  3) ครูเป็นผู้
อํานวยความสะดวกหรือผู้ให้คําแนะนํา  4) ใช้ปัญหาเป็นส่วนตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้   5) 
ปัญหาที่ใช้มีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจนปัญหาหนึ่งอาจมีคําตอบหรือแก้ไขปัญหาได้หลายทาง  
6) ผู้ เรียนแก้ไขปัญหาด้วยการแสดงหาความรู้ใหม่ๆด้วนตนเองและ 7) ประเมินผลจาก
สถานการณ์จริง โดยดูจากความสามรถในการปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของญดาภัค กิจทวี           
( 2551 : 90 ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้และทักษะการแก้ไขปัญหา เรื่อง
เศรษฐศาสตร์ในชีวิต ประจําวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานโดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ โดย
นักเรียนมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วย
ให้นักเรียนทํางานได้อย่างเป็นระบบขั้นตอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เห็นว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียนเกิดความสุขในการลง
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มือปฏิบัติกิจกรรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนเล็งเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานสามารถฝึกการคิดแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และก่อให้เกิดทักษะในการแก้ปัญหา
ด้วยตนเองเป็นลําดับต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญตา บัวแตง (2553 : 79) ศึกษาวิจัย
เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้  เรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชา ติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  5  ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาด้านพบว่าสามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
การจัดกาเรียนรู้   ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งนี้จ ากการ
จัดการเรียนรู้และการสังเกตการณ์มีส่วนร่วมของผู้เรียน ผู้วิจัยสังเกตพบว่าผู้เรียนได้เผชิญกับ
สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ และร่วมกันคิดหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆ มีการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน มี
เหตุผล โดยอาศัยข้อมูลความรู้หลายๆด้านมาประกอบ ผู้เรียนมีโอกาสค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 
ส่งเสริมและฝึกฝนให้นักเรียนได้ใช้คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ และ
สามารถนําไปใช้กับการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นๆได้ อีกทั้งเป็นลักษณะการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในขณะที่เรียนรวมทั้งรู้จักถ่ายทอดคําพูดหรือความรู้ที่มี
อยู่ให้เพื่อนร่วมกลุ่มเข้าใจ ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้ วยตนเอง ทําให้ผู้ เรียนตื่นตัวอยู่
ตลอดเวลาช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อค้นพบและแนวคิดที่ เป็นข้อเสนอแนะดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  จากการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในบางหัวข้อไม่สามารถ
ดําเนินกิจกรรมให้เสร็จภายในชั่วโมงเรียนตามที่กําหนดเนื่องจากสถานการณ์ตัวอย่างของแต่ละ
กลุ่มเสร็จไม่พร้อมกันจึงทําให้เวลาล่าช้าออกไปดังนั้นครูควรเลือกใช้สถานการณ์ตัวอย่างที่มี
ความยากง่ายใกล้เคียงกันในการอภิปรายเพื่อให้นักเรียนสามารถหาข้อสรุปและทํากิจกรรมเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนดหากครูผู้สอนกระตุ้นให้เกิดความสนใจและรู้จักตั้งคําถามโดยใช้สื่อที่
น่าสนใจให้ผู้เรียน ได้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองแสดงออกมาซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่
นักเรียนมีอยู่เดิมและมีความพร้อมจะทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น 
 2.  จากผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานมีข้อค้นพบดังนี้คือ ในชั่วโมงเรียนที่ 1-2 ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องปัญหาของสถาบัน
ครอบครัวบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพราะนักเรียนยังไม่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ ไม่คุ้นเคยกับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานวิธีการระบุประเด็นปัญหา รวมทั้งการกําหนดสมมติฐาน การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ข้อมูล ในชั่วโมงเรียนที่ 3-4 ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องปัญหาของสถาบันการศึกษา
บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ทําให้การจัดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นตามลําดับ เนื่องจากมีความเข้าใจ
ในแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนได้ถูกต้อง และมีการวาง
แผนการค้นคว้า ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 
 3.  จากการวิจัยพบว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนของการกําหนดสาเหตุของ
ปัญหานั้น หากครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ได้กําหนดสาเหตุของปัญหาจากวีดี
ทัศน์ เหตุการณ์ ภาพข่าวต่างๆ นักเรียนก็จะกําหนดสาเหตุของปัญหาแบบ ไม่มีทิศทางออกนอก
ประเด็นจากจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนั้นในการฝึกให้นักเรียนได้กําหนดสาเหตุของปัญหาให้ได้
ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องตั้งคําถามให้เหมาะสม ครอบคลุมกับจุดประสงค์ที่
ได้กําหนดไว้ เพื่อกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ของนักเรียนส่วนประเด็นปัญหาที่นักเรียนแต่ละกลุ่ม
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สนใจนอกเหนือจากจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นครูผู้สอนไม่ควรตําหนิ แต่ต้องแนะนําและส่งเสริม
รวมทั้งการให้คําชมเชยในด้านความสนใจและความคิดเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมในโอกาส
ต่อไป 

4.   จากการวิจัยพบว่าในขั้นตอนของการจัดกิจกรรมขั้นแนวทางในการเสนอแนวทาง        
ในการแก้ปัญหา และการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นนักเรียนส่วนใหญ่จะใช้แหล่ง
เรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งสะดวกและรวดเร็วหากต้องการจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยให้เสร็จสิ้น
ภายในเวลา 2 ชั่วโมงเรียนนั้นครูผู้สอนควรนํานักเรียนไปเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียนจึงจะสะดวกกว่าการใช้ห้องเรียนปกติ สําหรับในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้
นํามาใช้ในขั้นตอนนี้ นอกจากการใช้แหล่งเรียนรู้โดยการหาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ตแล้วผู้วิจัยได้
ทําการรวบรวมรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเตรียมหนังสือที่เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ 
จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า รวมทั้งได้ให้นักเรียนได้ช่วยเตรียมไว้เพื่อประกอบการเรียนรู้กับสื่อทาง
อินเทอร์เน็ตทําให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ รวมทั้งข้อมูลที่ได้
นั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการ
ทํางานเป็นทีมและความคิดอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในสาระอื่น เช่น สาระประวัติศาสตร์  สาระเศรษฐศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ เป็น
ต้น 
 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยโดยนําเอาเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เช่น ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 3.  ควรมีการศึกษาวิจัยตัวแปรตามอื่นๆ ท่ีนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เช่น ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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รายการอ้างองิ 
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ภาคผนวก  ก 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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    ตารางท่ี  9  แสดงค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ( IOC ) 

ข้อสอบ 
ข้อที่ 

ผลการประเมิน  

R 

 
IOC ผู้เชี่ยวชาญ

คนท่ี 1 
ผู้เชี่ยวชาญ
คนท่ี 2 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 +3 1 
2 +1 +1 +1 +3 1 
3 +1 +1 0 +2 0.67 
4 +1 +1 +1 +3 1 
5 +1 +1 +1 +3 1 
6 0 +1 +1 +2 0.67 
7 +1 +1 +1 +3 1 
8 0 +1 +1 +2 0.67 
9 0 +1 +1 +2 0.67 
10 +1 +1 +1 +3 1 
11 +1 +1 +1 +3 1 
12 0 +1 +1 +2 0.67 
13 +1 +1 0 +2 0.67 
14 +1 +1 +1 +3 1 
15 +1 +1 +1 +3 1 
16 0 +1 +1 +2 0.67 
17 +1 +1 +1 +3 1 
18 +1 +1 0 +2 0.67 
19 +1 +1 +1 +3 1 
20 +1 +1 +1 +3 1 
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     ตารางท่ี 9  แสดงค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ( IOC ) (ต่อ) 

 

ข้อสอบ 
ข้อที่ 

ผลการประเมิน  

R 

 
IOC ผู้เชี่ยวชาญ

คนท่ี 1 
ผู้เชี่ยวชาญ
คนท่ี 2 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนท่ี 3 

21 +1 +1 +1 +3 1 
22 +1 +1 +1 +3 1 
23 +1 +1 +1 +3 1 
24 +1 +1 0 +2 0.67 
25 +1 +1 +1 +3 1 
26 +1 +1 +1 +3 1 
27 +1 +1 +1 +3 1 
28 +1 +1 +1 +3 1 
29 +1 +1 0 +2 0.67 
30 +1 +1 +1 +3 1 
31 +1 +1 +1 +3 1 
32 +1 +1 +1 +3 1 
33 +1 +1 0 +2 0.67 
34 +1 +1 +1 +3 1 
35 +1 +1 +1 +3 1 
36 0 +1 +1 +2 0.67 
37 +1 +1 +1 +3 1 
38 +1 +1 +1 +3 1 
39 0 +1 +1 +2 0.67 
40 +1 +1 +1 +3 1 
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     ตารางท่ี 9  แสดงค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ( IOC ) (ต่อ) 

 

ข้อสอบ 
ข้อที่ 

ผลการประเมิน  

R 

 
IOC ผู้เชี่ยวชาญ

คนท่ี 1 
ผู้เชี่ยวชาญ
คนท่ี 2 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนท่ี 3 

41 +1 +1 +1 +3 1 
42 +1 +1 +1 +3 1 
43 +1 +1 +1 +3 1 
44 +1 +1 +1 +3 1 
45 +1 +1 +1 +3 1 
46 0 +1 0 +1 0.33 
47 0 +1 +1 +2 0.67 
48 +1 +1 +1 +3 1 
49 +1 +1 +1 +3 1 
50 +1 +1 +1 +3 1 
51 +1 +1 +1 +3 1 
52 +1 +1 +1 +3 1 
53 +1 +1 +1 +3 1 
54 0 +1 +1 +2 0.67 
55 +1 +1 +1 +3 1 
56 0 +1 +1 +2 0.67 
57 0 +1 0 +1 0.33 
58 +1 +1 +1 +3 1 
59 +1 +1 +1 +3 1 
60 +1 +1 +1 +3 1 
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ตารางท่ี 10  ค่าความยากงาย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย 
 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

ข้อ จ านวนคนที่
ตอบถูก 

p r คุณภาพ
ข้อสอบ 

ข้อ จ านวนคนที่
ตอบถูก 

p r คุณภาพ
ข้อสอบ 

1* 36 0.69 0.15 ใช้ไม่ได้ 21 30 0.58 0.77 ใช้ได้ 

2 27 0.52 0.73 ใช้ได้ 22* 17 0.33 0.27 ใช้ไม่ได้ 

3* 11 0.21 0.35 ใช้ไม่ได้ 23 23 0.44 0.65 ใช้ได้ 

4 26 0.50 0.77 ใช้ได้ 24* 15 0.29 0.42 ใช้ไม่ได้ 

5 27 0.52 0.81 ใช้ได้ 25 25 0.48 0.73 ใช้ได้ 

6* 41 0.79 0.27 ใช้ไม่ได้ 26* 13 0.25 0.35 ใช้ไม่ได้ 

7 35 0.67 0.50 ใช้ได้ 27 28 0.54 0.77 ใช้ได้ 

8* 31 0.60 0.19 ใช้ไม่ได้ 28 26 0.50 0.85 ใช้ได้ 

9* 26 0.50 0.46 ใช้ไม่ได้ 29* 12 0.23 0.15 ใช้ไม่ได้ 

10 26 0.50 0.62 ใช้ได้ 30* 13 0.25 0.19 ใช้ไม่ได้ 

11 25 0.48 0.73 ใช้ได้ 31 27 0.52 0.81 ใช้ได้ 

12* 15 0.29 0.50 ใช้ไม่ได้ 32* 19 0.37 0.35 ใช้ไม่ได้ 

13* 24 0.46 0.77 ใช้ไม่ได้ 33* 22 0.42 0.38 ใช้ไม่ได้ 

14 25 0.48 0.65 ใช้ได้ 34 30 0.58 0.69 ใช้ได้ 

15 25 0.48 0.65 ใช้ได้ 35 26 0.50 0.85 ใช้ได้ 

16* 41 0.79 0.12 ใช้ไม่ได้ 36* 14 0.27 0.31 ใช้ไม่ได้ 

17* 29 0.56 0.12 ใช้ไม่ได้ 37 23 0.44 0.81 ใช้ได้ 

18* 38 0.73 0.08 ใช้ไม่ได้ 38 26 0.50 0.69 ใช้ได้ 

19 21 0.40 0.65 ใช้ได้ 39* 27 0.52 0.35 ใช้ไม่ได้ 

20 37 0.71 0.50 ใช้ได้ 40* 27 0.52 0.27 ใช้ไม่ได้ 

 

 



 
 
 

110 

 

ตารางท่ี 10  ค่าความยากงาย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย  (ต่อ) 

 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

ข้อ จ านวนคนที่
ตอบถูก 

P D คุณภาพ
ข้อสอบ 

ข้อ จ านวนคนที่
ตอบถูก 

P D คุณภาพ
ข้อสอบ 

41 24 0.46 0.77 ใช้ได้ 51* 37 0.71 0.27 ใช้ไม่ได้ 
42* 34 0.65 0.46 ใช้ไม่ได้ 52 29 0.56 0.73 ใช้ได้ 
43* 33 0.63 0.27 ใช้ไม่ได้ 53 27 0.52 0.73 ใช้ได้ 
44 28 0.54 0.77 ใช้ได้ 54* 37 0.71 0.35 ใช้ไม่ได้ 
45 30 0.58 0.62 ใช้ได้ 55 24 0.46 0.54 ใช้ได้ 
46* 32 0.62 0.15 ใช้ไม่ได้ 56* 43 0.83 0.04 ใช้ไม่ได้ 
47* 40 0.77 0.31 ใช้ไม่ได้ 57* 33 0.63 0.35 ใช้ไม่ได้ 
48* 37 0.71 0.19 ใช้ไม่ได้ 58* 31 0.60 0.19 ใช้ไม่ได้ 
49 26 0.50 0.62 ใช้ได้ 59 33 0.63 0.58 ใช้ได้ 
50 21 0.40 0.58 ใช้ได้ 60 32 0.62 0.77 ใช้ได้ 
 

หมายเหตุ  การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อสอบปรนัย ได้คํานวณหาจากขอ้สอบที่มี

คุณภาพ จํานวน 30 ข้อ ส่วนข้อสอบที่ 1, 3 , 6 , 8 , 9 , 12 , 13 , 16 , 17 ,18  , 22 , 24 , 26 ,29 , 30 , 

32 , 33 , 36 , 39 , 40 , 42 , 43 , 46 , 47 ,48 , 51 , 54 , 56 , 57  และ 58 เปน็ข้อสอบไม่มีคุณภาพจึง

ไม่นํามาคํานวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.96 
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 ตารางท่ี 11 แสดงค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน 

 

ผลการประเมิน 
(แผนการจัดการเรียนรู้ที่1-6) 

 

 

R 

 

 

IOC 
ผู้เชี่ยว 

ชาญคน

ท่ี 1 

ผู้เชี่ยว 

ชาญคน

ท่ี 2 

ผู้เชี่ยว 

ชาญคน

ท่ี 3 

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน

สมบูรณ์ 

+1 +1 +1 +3 1 

2. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีระดับที่เป็น

ขั้นเป็นตอนอย่างมีระบบ 

+1 +1 +1 +3 1 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการ

เรียนรู้และผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนสามารถวัด

พฤติกรรมการเรียนรู้ได้ 

+1 +1 +1 +3 1 

สาระการเรียนรู้ 

1. สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  

ทักษะความคิด/สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและ

คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 

+1 +1 +1 +3 1 

 

2. สาระการเรียนรู้ทําให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์

และสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน 

+1 +1 +1 +3 1 
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ตารางท่ี 11  แสดงค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน (ต่อ) 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน 

 

ผลการประเมิน 
(แผนการจัดการเรียนรู้ที่1-6) 

 

 

R 

 

 

IOC 

ผู้เชี่ยว 

ชาญคน

ท่ี 1 

ผู้เชี่ยว 

ชาญคน

ท่ี 2 

ผู้เชี่ยว 

ชาญคน

ท่ี 3 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนและ

สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 

+1 +1 +1 +3 1 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  การลงมือ

ปฏิบัติ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และสอดคล้องกับการวัด

และประเมินผล 

+1 +1 +1 +3 1 

การวัดและประเมินผล 

1. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1 

2. เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผลมีความเหมาะสมกับ

สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1 

3. การวัดและประเมินผลมีการกําหนดเกณฑ์ในการประเมิน

ที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 +3 1 

4. การวัดและประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะและเจต

คต ิ

+1 +1 +1 +3 1 
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ตารางท่ี 12  แสดงค่าความสอดคล้องความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในการคิดสร้างสรรค์ 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน 

 

ผลการประเมิน 
(สถานการณ์ที ่1-6) 

 

 

R 

 

 

IOC 
ผู้เชี่ยว 

ชาญคน

ที ่1 

ผู้เชี่ยว 

ชาญคน

ที ่2 

ผู้เชี่ยว 

ชาญคน

ที ่3 

1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับ

จุดประสงค์เชงิพฤติกรรมและกิจการ

เรียนรู ้

+1 +1 +1 +3 1 

2. ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับวัย

ของผู้เรียน 

+1 +1 +1 +3 1 

3. กระบวนการในการทํากจิกรรมมีความ

สมบรูณ์ 

+1 +1 +1 +3 1 

4. กิจกรรมแตล่ะสถานการณ์มีความ

สอดคล้องสัมพันธ์กัน และเหมาะสมกับ

เนื้อหาระดับชัน้ 

+1 +1 +1 +3 1 

5. สามารถนําไปประยุกต์ใชใ้น

ชีวิตประจําวัน 

+1 +1 +1 +3 1 
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ตารางท่ี 13  ค่าความสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเหน็นักเรียนที่มผีลต่อการจัดการเรียนรู้ 

 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 

 

R 

 

IOC 

ผู้เชี่ยว 

ชาญคน 

ที ่1 

ผู้เชี่ยว 

ชาญคน 

ที2่ 

ผู้เชี่ยว 

ชาญคน

ที ่3 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกระบุปัญหา วิเคราะห์
สาเหตุ หาวิธีแก้ปัญหา วางแผนและปฏิบัติจริงในการ
แก้ปัญหา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1 

2. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดปฏิบัติ แสดงออก
เพื่อการแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +3 1 

3. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

+1 +1 +1 +3 1 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
4. นักเรียนมีอิสระในการศึกษา ค้นคว้าแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1 

5. นักเรียนมีความสุขในการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม +1 +1 +1 +3 1 

6. นักเรียนมีความสนุกสนานต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 +3 1 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
7. ช่วยให้นักเรียนทํางานได้อย่างเป็นระบบตามขั้นตอน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1 

8. ช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ 

+1 +1 +1 +3 1 

9. นักเรียนสามารถนําทักษะการแก้ปัญหาที่ได้ฝึกไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

+1 +1 +1 +3 1 

10. นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีและเห็นความสําคัญของ
การจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
เกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางสังคมของไทย  

+1 +1 +1 +3 1 
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ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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     ตารางท่ี 14  คะแนนทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย  

      ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 

เลขที่ Pre-test 
(30) 

Post-test 
(30) 

ผลต่าง
คะแนน 

เลขที่ Pre-test 
(30) 

Post-test 
(30) 

ผลต่าง
คะแนน 

1 10 20 10 27 15 26 11 
2 10 21 11 28 16 20 4 
3 12 28 16 29 19 27 8 
4 12 26 14 30 18 26 8 
5 15 25 10 31 15 23 8 
6 16 26 10 32 15 24 9 
7 12 21 9 33 12 23 11 
8 10 21 11 34 12 25 13 
9 12 25 13 35 15 25 10 

10 12 26 14 36 16 25 9 
11 13 25 12 37 15 25 10 
12 14 21 7 38 14 24 10 
13 15 23 8 39 15 26 11 
14 15 25 10 40 16 24 8 
15 15 27 12 41 15 23 8 
16 16 28 12 42 17 25 8 
17 15 29 14 43 18 24 6 
18 14 25 11 44 16 25 9 
19 17 21 4 45 15 26 11 
20 15 26 11 46 15 25 10 
21 15 23 8 47 16 24 8 
22 15 22 7 48 15 25 10 
23 16 23 7 49 14 26 12 
24 15 26 11 50 18 24 6 
25 18 26 8 51 13 19 6 
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      ตารางท่ี 14 คะแนนทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย  

      ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6   (ต่อ) 

เลขที่ Pre-test 
(30) 

Post-test 
(30) 

ผลต่าง
คะแนน 

เลขที่ Pre-test 
(30) 

Post-test 
(30) 

ผลต่าง
คะแนน 

26 15 25 10 52 12 19 7 
รวม 761 1262 501 

ค่าเฉลี่ย 14.63 24.27 9.63 
S.D. 2.07 2.28 2.51 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 48.78 80.90 32.12 
 

 
  

       ตารางท่ี 15 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย 
 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม x  S.D. t p 
ก่อนเรียน 52 30 14.63 2.07 -27.73 0.00 
หลังเรียน 24.27 2.28 
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ตารางที่ 16 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
 สร้างสรรค ์

รายการ เกณฑ์การให้คะแนน 
1.ความสามารถ
ด้านการทําความ
เข้าใจปัญหา 

2  หมายถึง ความสามารถในการใช้คําถาม การอภิปราย และบอกสิ่งที่เป็นปัญหาในลักษณะ
แปลกใหม่ต่างจากที่พบหรือที่มีอยู่เดิมและสามารถอธิบายสาเหตุของปัญหาได้มากกว่าหนึ่ง
แนวคิด 
1   หมายถึง ความสามารถในการใช้คําถาม การอภิปราย และบอกสิ่งที่เป็นปัญหาในลักษณะ
แปลกใหม่ต่างจากที่พบหรือที่มีอยู่เดิมและสามารถอธิบายสาเหตุของปัญหาได้หนึ่งแนวคิด 
0  หมายถึง ระบุปัญหาไม่ถูกต้อง 

2.ความสามารถ
ด้านในการสืบค้น
ข้อมูล 

2  หมายถึง ความสามารถมากกว่าหนึ่งอย่างในการสืบค้นข้อมูลและนําเสนอผลการสืบค้น
ข้อมูลด้วยวิธีการและเหตุผลที่มากกว่าหนึ่งแนวคิด 
1  หมายถึง ความสามารถมากกว่าหนึ่งอย่างในการสืบค้นข้อมูลและนําเสนอผลการสืบค้น
ข้อมูลด้วยวิธีการและเหตุผลหนึ่งแนวคิด 
0   หมายถึง ไม่การสืบค้นข้อมูลและนําเสนอได้ 

3.ความสามารถ
ด้านการนําเสนอ
วิธีการในการ
แก้ปัญหา 

2   หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่เป็นของตนเอง มีความ
แปลกใหม่ต่างจากที่พบเห็นหรือมีอยู่เดิมพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ตามลําดับ
ถูกต้อง 
1   หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่เป็นของตนเอง แต่ไม่มี
ความแปลกใหม่ที่ต่างจากที่พบเห็นหรือมีอยู่เดิมพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ 
0   หมายถึง ไม่สามารถนําเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่เป็นของตนเอง และไม่มีความแปลก
ใหม่ต่างจากที่พบเห็นหรือมีอยู่เดิมพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาไม่ได้ตามลําดับ 

4.ความสามารถ
ด้านการปฏิบัต ิ

2   หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายมากกว่าหนึ่งวิธีตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ 
 1   หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายเพียงหนึ่งวิธีตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ 
 0   หมายถึง ไม่ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมได้ตามขั้นตอนที่วางไว้ 

5.ความสามารถ
ด้านการ
ประเมินผล 

 2   หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมและอธิบายข้อสรุปถึงการนํา
ผลการปฏิบัติมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าหนึ่งวิธีหรือหนึ่งแนวคิด พร้อมระบุผลที่ได้
จากการแก้ปัญหาได้ ครอบคลุมถูกต้องสมบูรณ์ 
 1   หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมและอธิบายข้อสรุปถึงการนํา
ผลการปฏิบัติมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์หนึ่งวิธีหรือหนึ่งแนวคิด พร้อมระบุผลที่ได้จากการ
แก้ปัญหาได้ถูกต้องแต่ไม่ครอบคลุม  
0  หมายถึง ระบุผลที่ได้จากการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง 
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ตารางท่ี 17  คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 1  

               เรื่องปัญหาของสถาบันครอบครัว  

เลขที ่

สถานการณ์ที่  1 เรือ่งปัญหาของสถาบนัครอบครัว 

1. ความสามารถด้าน
การท าความเรือ่ง
ปัญหาของสถาบัน
ครอบครัว 

2 ความสามารถ
ด้านในการสืบค้น
ข้อมูล 

3.ความสามารถด้าน
การน าเสนอวิธีการ
ในการแก้ปัญหา 

4.ความสามารถ
ด้านการปฏิบัต ิ

5.ความสามารถด้าน
การประเมินผล 

1 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 1 1 
4 2 2 2 1 1 
5 2 2 2 1 1 
6 2 2 2 1 1 
7 2 2 2 1 1 
8 2 2 2 1 1 
9 2 2 2 1 1 
10 2 2 2 1 1 
11 2 2 2 1 1 
12 1 2 1 2 1 
13 1 2 2 1 1 
14 1 2 1 1 2 
15 1 2 1 0 2 
16 1 2 1 0 2 
17 1 2 1 1 2 
18 1 2 1 1 1 
19 1 2 1 1 1 
20 1 2 1 2 2 
21 1 2 1 2 2 
21 1 2 1 2 2 
22 1 2 1 2 2 
23 1 1 1 2 2 
24 1 1 1 2 2 
25 1 1 1 2 2 
26 1 1 1 2 2 
27 1 1 1 1 2 
28 1 1 1 1 2 
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ตารางท่ี 17 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 1  

               เรื่องปัญหาของสถาบันครอบครัว (ต่อ) 

เลขที ่

สถานการณ์ที่  1 เรือ่งปัญหาของสถาบนัครอบครัว 

1. ความสามารถด้าน
การท าความเรือ่ง
ปัญหาของสถาบัน
ครอบครัว 

2 ความสามารถ
ด้านในการสืบค้น
ข้อมูล 

3.ความสามารถด้าน
การน าเสนอวิธีการ
ในการแก้ปัญหา 

4.ความสามารถ
ด้านการปฏิบัต ิ

5.ความสามารถด้าน
การประเมินผล 

29 1 1 1 2 0 
30 1 1 1 2 1 
31 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 
34 2 1 1 1 1 
35 2 2 1 1 2 
36 1 1 2 1 2 
37 2 2 1 1 2 
38 1 2 1 1 1 
39 2 2 1 1 1 
40 2 2 1 1 1 
41 2 2 1 1 1 
42 2 2 1 2 1 
43 2 2 1 2 1 
44 2 2 1 1 1 
45 2 2 1 1 1 
46 2 2 1 2 1 
47 2 2 1 2 1 
48 2 2 1 2 1 
49 2 2 1 2 1 
50 2 2 1 2 1 
51 2 2 2 1 2 
52 2 2 2 1 2 
รวม 80 91 66 69 71 
เฉลี่ย  1.54 1.75 1.27 1.33 1.37 
SD 0.50 0.44 0.45 0.55 0.53 
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ตารางท่ี 18 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 2  

               เรื่องปัญหาของสถาบันการศึกษา  

เลขที ่

สถานการณ์ที่ 2 เรือ่งปัญหาของสถาบนัการศึกษา 

1. ความสามารถด้าน
การท าความเรือ่ง
ปัญหาของสถาบัน
ครอบครัว 

2 ความสามารถ
ด้านในการสืบค้น
ข้อมูล 

3.ความสามารถด้าน
การน าเสนอวิธีการ
ในการแก้ปัญหา 

4.ความสามารถ
ด้านการปฏิบัต ิ

5.ความสามารถด้าน
การประเมินผล 

1 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 1 1 
4 2 2 2 1 1 
5 1 2 1 1 1 
6 1 2 1 1 1 
7 1 2 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 
9 1 1 2 1 1 
10 1 1 2 1 1 
11 1 1 1 1 1 
12 1 2 1 2 1 
13 1 2 2 1 1 
14 1 2 1 1 2 
15 1 2 1 0 2 
16 1 2 1 0 2 
17 1 2 1 1 2 
18 1 2 1 1 1 
19 1 2 1 1 1 
20 1 2 1 2 2 
21 1 2 1 2 2 
21 1 2 1 2 2 
22 1 2 1 2 2 
23 1 1 1 2 2 
24 1 1 1 2 2 
25 1 1 1 2 2 
26 1 1 1 2 2 
27 1 1 1 1 2 
28 1 1 1 1 2 
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ตารางท่ี 18 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 2  

               เรื่องปัญหาของสถาบันการศึกษา ( ต่อ ) 

เลขที ่

สถานการณ์ที่ 2 เรือ่งปัญหาของสถาบนัการศึกษา 

1. ความสามารถด้าน
การท าความเรือ่ง
ปัญหาของสถาบัน
ครอบครัว 

2 ความสามารถ
ด้านในการสืบค้น
ข้อมูล 

3.ความสามารถด้าน
การน าเสนอวิธีการ
ในการแก้ปัญหา 

4.ความสามารถ
ด้านการปฏิบัต ิ

5.ความสามารถด้าน
การประเมินผล 

29 1 1 1 2 0 
30 1 1 1 2 1 
31 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 
34 2 1 1 1 1 
35 2 2 1 1 2 
36 1 1 2 1 2 
37 2 2 2 1 2 
38 1 2 2 2 1 
39 2 2 2 2 1 
40 2 2 1 1 1 
41 2 1 1 1 1 
42 2 1 1 2 1 
43 2 1 2 2 1 
44 2 1 1 2 1 
45 2 2 1 2 1 
46 2 2 1 2 1 
47 2 1 2 2 1 
48 2 1 1 2 1 
49 1 2 1 2 1 
50 2 2 1 1 1 
51 2 2 2 1 2 
52 2 2 2 1 2 
รวม 72 81 67 72 71 
เฉลี่ย  1.38 1.56 1.29 1.38 1.37 
SD 0.49 0.50 0.46 0.57 0.53 
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ตารางที่ 19 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 3 

               เรื่องปัญหาของสถาบันเศรษฐกิจ 

เลขที ่

สถานการณ์ที่ 3 เรือ่งปัญหาของสถาบนัเศรษฐกิจ 

1. ความสามารถด้าน
การท าความเรือ่ง
ปัญหาของสถาบัน
ครอบครัว 

2 ความสามารถ
ด้านในการสืบค้น
ข้อมูล 

3.ความสามารถด้าน
การน าเสนอวิธีการ
ในการแก้ปัญหา 

4.ความสามารถ
ด้านการปฏิบัต ิ

5.ความสามารถด้าน
การประเมินผล 

1 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 1 1 
4 2 2 2 1 1 
5 1 2 1 1 1 
6 1 2 1 1 1 
7 1 2 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 
9 1 1 2 1 1 
10 1 1 2 1 1 
11 1 1 1 1 1 
12 1 2 1 2 1 
13 1 2 2 1 1 
14 1 2 1 1 2 
15 1 2 1 0 2 
16 1 2 1 0 2 
17 1 2 1 1 2 
18 1 2 1 1 1 
19 1 2 1 1 0 
20 1 2 1 2 0 
21 0 2 1 2 1 
21 0 2 0 2 1 
22 1 0 0 2 1 
23 1 0 1 2 1 
24 1 0 1 2 1 
25 1 0 1 2 1 
26 1 0 1 2 1 
27 1 1 1 1 2 
28 1 0 1 1 2 
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ตารางท่ี 19 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 3 

               เรื่องปัญหาของสถาบันเศรษฐกิจ ( ต่อ ) 

เลขที ่

สถานการณ์ที่ 3 เรือ่งปัญหาของสถาบนัเศรษฐกิจ 

1. ความสามารถด้าน
การท าความเรือ่ง
ปัญหาของสถาบัน
ครอบครัว 

2 ความสามารถ
ด้านในการสืบค้น
ข้อมูล 

3.ความสามารถด้าน
การน าเสนอวิธีการ
ในการแก้ปัญหา 

4.ความสามารถ
ด้านการปฏิบัต ิ

5.ความสามารถด้าน
การประเมินผล 

29 1 1 0 2 0 
30 1 1 1 2 1 
31 1 1 1 2 1 
32 1 1 1 1 0 
33 1 1 2 1 0 
34 2 1 2 1 1 
35 0 2 2 1 2 
36 1 1 1 2 2 
37 0 2 1 2 2 
38 1 2 1 0 1 
39 0 2 1 0 1 
40 2 0 1 0 1 
41 2 1 1 1 0 
42 2 0 1 1 0 
43 2 1 2 1 0 
44 1 1 1 1 1 
45 1 2 1 2 1 
46 2 0 1 1 0 
47 1 1 2 1 0 
48 1 1 1 2 0 
49 1 2 1 1 1 
50 1 2 1 1 1 
51 1 2 2 1 2 
52 2 2 2 1 2 
รวม 58 71 63 64 54 
เฉลี่ย  1.12 1.37 1.21 1.23 1.04 
SD 0.55 0.74 0.54 0.61 0.68 
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ตารางท่ี 20 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 4 

               เรื่องปัญหาของสถาบันการเมืองการปกครอง 

เลขที ่

สถานการณ์ที่ 4 ปญัหาของสถาบันการเมืองการปกครอง 

1. ความสามารถด้าน
การท าความเรือ่ง
ปัญหาของสถาบัน
ครอบครัว 

2 ความสามารถ
ด้านในการสืบค้น
ข้อมูล 

3.ความสามารถด้าน
การน าเสนอวิธีการ
ในการแก้ปัญหา 

4.ความสามารถ
ด้านการปฏิบัต ิ

5.ความสามารถด้าน
การประเมินผล 

1 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 1 1 
4 2 2 2 1 1 
5 1 2 1 1 1 
6 1 2 1 1 1 
7 1 2 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 
9 1 1 2 1 1 
10 1 1 2 1 1 
11 1 1 1 1 1 
12 1 2 1 2 1 
13 1 2 2 1 1 
14 1 2 1 1 2 
15 1 2 1 0 2 
16 1 2 1 0 2 
17 1 2 1 1 2 
18 1 2 1 1 1 
19 1 2 1 1 1 
20 1 2 1 2 2 
21 1 2 1 2 2 
21 1 2 1 2 2 
22 1 2 1 2 2 
23 1 1 1 2 2 
24 1 1 1 2 2 
25 1 1 1 2 2 
26 1 1 1 2 2 
27 1 1 1 1 2 
28 1 1 1 1 2 
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ตารางท่ี 20 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 4 

               เรื่องปัญหาของสถาบันการเมืองการปกครอง (ต่อ) 

เลขที ่

สถานการณ์ที่ 4 ปญัหาของสถาบันการเมืองการปกครอง 

1. ความสามารถด้าน
การท าความเรือ่ง
ปัญหาของสถาบัน
ครอบครัว 

2 ความสามารถ
ด้านในการสืบค้น
ข้อมูล 

3.ความสามารถด้าน
การน าเสนอวิธีการ
ในการแก้ปัญหา 

4.ความสามารถ
ด้านการปฏิบัต ิ

5.ความสามารถด้าน
การประเมินผล 

29 1 1 1 2 0 
30 1 1 1 0 0 
31 1 1 1 0 0 
32 1 1 0 0 1 
33 1 1 0 1 0 
34 2 0 0 1 0 
35 2 0 1 1 0 
36 1 0 2 1 0 
37 2 0 2 1 0 
38 1 0 2 0 0 
39 2 0 2 0 1 
40 2 2 0 0 1 
41 2 2 0 0 1 
42 2 2 0 0 1 
43 0 2 2 1 1 
44 0 1 2 2 1 
45 0 2 2 2 0 
46 0 0 1 2 0 
47 0 0 1 2 0 
48 0 0 1 2 0 
49 0 0 1 0 1 
50 2 0 1 0 0 
51 2 2 2 0 2 
52 2 2 2 1 2 
รวม 59 66 62 54 55 
เฉลี่ย  1.13 1.27 1.19 1.04 1.06 
SD 0.63 0.79 0.63 0.77 0.78 
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ตารางท่ี 21 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 5 

               เรื่องปัญหาของสถาบันศาสนา 

เลขที ่

สถานการณ์ที่ 5 เรือ่งปัญหาของสถาบนัศาสนา 

1. ความสามารถด้าน
การท าความเรือ่ง
ปัญหาของสถาบัน
ครอบครัว 

2 ความสามารถ
ด้านในการสืบค้น
ข้อมูล 

3.ความสามารถด้าน
การน าเสนอวิธีการ
ในการแก้ปัญหา 

4.ความสามารถ
ด้านการปฏิบัต ิ

5.ความสามารถด้าน
การประเมินผล 

1 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 1 1 
4 2 2 2 1 1 
5 1 2 1 1 1 
6 1 2 1 1 1 
7 1 2 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 
9 1 1 2 1 1 
10 1 1 2 1 1 
11 1 1 1 1 1 
12 1 2 1 2 1 
13 1 2 2 1 1 
14 1 2 1 1 2 
15 1 2 1 0 2 
16 1 2 1 0 2 
17 1 2 1 1 2 
18 1 2 1 1 1 
19 1 2 1 1 1 
20 1 2 1 2 2 
21 1 2 1 2 2 
21 1 2 1 2 2 
22 1 2 1 2 2 
23 1 1 1 2 2 
24 1 1 1 2 2 
25 1 1 1 2 2 
26 1 1 1 2 2 
27 1 1 1 1 2 
28 1 1 1 1 2 
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ตารางท่ี 21 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 5 

               เรื่องปัญหาของสถาบันศาสนา (ต่อ) 

เลขที ่

สถานการณ์ที่ 5 เรือ่งปัญหาของสถาบนัศาสนา 

1. ความสามารถด้าน
การท าความเรือ่ง
ปัญหาของสถาบัน
ครอบครัว 

2 ความสามารถ
ด้านในการสืบค้น
ข้อมูล 

3.ความสามารถด้าน
การน าเสนอวิธีการ
ในการแก้ปัญหา 

4.ความสามารถ
ด้านการปฏิบัต ิ

5.ความสามารถด้าน
การประเมินผล 

29 1 1 1 2 0 
30 1 1 1 2 1 
31 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 
35 1 2 1 1 2 
36 1 1 1 1 1 
37 1 2 1 1 2 
38 1 2 1 2 1 
39 1 2 1 0 1 
40 1 2 1 0 1 
41 2 1 1 0 1 
42 1 2 2 0 1 
43 1 1 2 0 1 
44 1 0 2 1 1 
45 2 0 1 0 0 
46 2 0 2 1 0 
47 2 0 2 2 0 
48 2 1 2 2 0 
49 2 1 1 2 0 
50 2 2 1 1 0 
51 2 2 2 1 2 
52 2 2 2 1 2 
รวม 65 75 67 60 65 
เฉลี่ย  1.25 1.44 1.29 1.15 1.25 
SD 0.44 0.64 0.46 0.67 0.68 
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ตารางท่ี 22  คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 6 

               เรื่องปัญหาของสถาบันสื่อมวลชน 

เลขที ่

สถานการณ์ที่ 6เรื่องปัญหาของสถาบนัสื่อมวลชน 

1. ความสามารถด้าน
การท าความเรือ่ง
ปัญหาของสถาบัน
ครอบครัว 

2 ความสามารถ
ด้านในการสืบค้น
ข้อมูล 

3.ความสามารถด้าน
การน าเสนอวิธีการ
ในการแก้ปัญหา 

4.ความสามารถ
ด้านการปฏิบัต ิ

5.ความสามารถด้าน
การประเมินผล 

1 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 1 1 
4 2 2 2 1 1 
5 1 2 1 1 1 
6 1 2 1 1 1 
7 1 2 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 
9 1 1 2 1 1 
10 1 1 2 1 1 
11 1 1 1 1 1 
12 1 2 1 2 1 
13 1 2 2 1 1 
14 1 2 1 1 2 
15 1 2 1 0 2 
16 1 2 1 0 2 
17 1 2 1 1 2 
18 1 2 1 1 1 
19 1 2 1 1 1 
20 1 2 1 2 2 
21 1 2 1 2 2 
21 1 2 1 2 2 
22 1 2 1 2 2 
23 1 1 1 2 2 
24 1 1 1 2 2 
25 1 1 1 2 2 
26 1 1 1 2 2 
27 1 1 1 1 2 
28 1 1 1 1 2 
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ตารางท่ี 22 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สถานการณ์ที่ 6 

               เรื่องปัญหาของสถาบันสื่อมวลชน (ต่อ) 

เลขที ่

สถานการณ์ที่ 6เรื่องปัญหาของสถาบนัสื่อมวลชน 

1. ความสามารถด้าน
การท าความเรือ่ง
ปัญหาของสถาบัน
ครอบครัว 

2 ความสามารถ
ด้านในการสืบค้น
ข้อมูล 

3.ความสามารถด้าน
การน าเสนอวิธีการ
ในการแก้ปัญหา 

4.ความสามารถ
ด้านการปฏิบัต ิ

5.ความสามารถด้าน
การประเมินผล 

29 1 1 1 2 0 
30 1 1 1 2 0 
31 1 1 1 1 0 
32 1 1 1 1 0 
33 1 1 1 1 1 
34 2 1 1 1 1 
35 2 1 1 1 2 
36 1 1 2 1 2 
37 2 1 2 1 2 
38 1 2 0 2 1 
39 2 2 2 2 1 
40 2 2 1 0 0 
41 2 1 1 0 0 
42 2 1 1 0 0 
43 2 1 1 0 1 
44 2 1 1 0 0 
45 1 1 1 0 1 
46 0 2 1 0 0 
47 1 1 2 0 0 
48 0 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 0 
50 2 2 1 1 1 
51 2 2 2 1 2 
52 2 2 2 1 2 
รวม 66 77 64 56 61 
เฉลี่ย  1.27 1.48 1.23 1.08 1.17 
SD 0.53 0.50 0.47 0.68 0.76 
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ภาคผนวก  ง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 

       -แผนการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเปน็ฐาน เรื่อง ปญัหาทางสังคมของไทย  
      -แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์  
   -แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย 

   -แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใชป้ัญหาเป็นฐาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชาสังคมศึกษา  (ส33102)  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่  2 
เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย   ( ปัญหาของสถาบนัครอบครัว )  จ านวน  2  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------- 
เรื่อง  ปัญหาของสถาบันครอบครัว 
สาระส าคัญ 

 ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่ดีที่สุดในบรรดาสถาบันต่าง ๆ ในสังคม เพราะสมาชิกมี
ความสัมพันธ์ต่อกันอย่างแน่นแฟ้น และยังไม่พบว่ามีสังคมมนุษย์ใดในโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ที่สามารถดํารงอยู่ได้โดยปราศจากครอบครัว 
 ครอบครัวในปัจจุบันเผชิญกับภาวะ การเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน
ครอบครัวและปัจจัยแวดล้อมในชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุปัญหาของสถาบันครอบครัว  และวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบที่มีผลต่อสังคมโดยส่วนรวมพร้อมแนวทางในการแก้ไข 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถาบันครอบครัวได้ 
 2. อธิบายแนวทางในการแก้ไขและผลกระทบที่มีต่อสังคมโดยส่วนรวมได้ 
สาระการเรียนรู ้
ปัญหาของสถาบันครอบครัวเกิดจาก 
 1.ความยากจน ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ทําให้ครอบครัวจํานวนมากประสบปัญหาความ
เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจมากที่สุด ส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้โดยตรง หัวหน้าครอบครัว        
ตกงาน ทําให้ขาดรายได้จุนเจือครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 
รองลงมาเป็น กลุ่มรับจ้างใช้แรงงานและทํางานประจํารับเงินเดือน  
 2.การแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งหญิงและชาย สาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่มาจาก
ครอบครัวเป็นปัจจัยสําคัญ บิดามารดาหย่าร้าง เด็กขาดความอบอุ่น ได้รับการเลี้ยงดูแบบอิสระ
ปล่อยตามสบาย ทําให้ขาดที่พึ่ง หรือการชี้แนะให้คําปรึกษา ทําให้ขาดการควบคุมตนเอง พัก
อาศัยอยู่ในบริเวณที่ซื้อขายยาเสพติด และเพื่อนมีส่วนสําคัญที่ชักจูงให้เริ่มเสพยาเสพติด 
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 3.การติดเชื้อโรคเอดส์  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงาน นําไปสู่การ
ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคเอดส์ ทําให้แพร่เชื้อไปยังสมาชิกในครอบครัว เมื่อพ่อแม่ติดเชื้อและ
เสียชีวิตลง ลูกที่ยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้กลายเป็นเด็กกําพร้าไร้ที่พึ่ง 
 4.ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การกระทํารุนแรงต่อเด็กและสตรีในครอบครัว มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวของฝ่ายชาย การใช้
อํานาจหรืออารมณ์ในการตัดสินปัญหาและมีพฤติกรรมมัวเมาในสิ่งเสพติด ทําให้เกิดการทะเลาะ
วิวาท และทําร้ายกันทั้งทางร่างกาย และจิตใจ 
 5.สัมพันธภาพภายในครอบครัวเสื่อมถอยลง พ่อ-แม่-ลูก ไม่ได้ทําบทบาทหน้าที่องตน
เต็มที่ ละเลยการอบรมปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม รวมทั้ง การหล่อหลอมบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  ผลักภาระโดยให้เป็นหน้าที่ของสถาบันอื่นในสังคมมากขึ้น เช่น 
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ฯลฯ  
 6. เด็กถูกทอดทิ้ง  ไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูเพื่อให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ขาด
ความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู มีทั้งเด็กถูกทอดทิ้งปล่อยปละละเลย เด็กกําพร้า เด็ก
พิการ เด็กด้อยโอกาสทางสังคม  ซ่ึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
 7.ผู้สูงอายุถูกปล่อยให้อยู่ตามลําพัง ไม่ได้รับความสนใจดูแลเท่าที่ควร โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุในชนบทเป็นจํานวนมากถูกทอดทิ้งให้รับภาระเลี้ยงดูหลาน เนื่องจากพ่อแม่ไปประกอบ
อาชีพต่างถิ่น ทําให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยควรจะได้พักผ่อน ต้องรับผิดชอบดูแลเด็กที่ยังช่วยตนเอง
ไม่ได้ ในภาวะที่ผู้สูงอายุเองก็ต้องการให้ดูแลเกื้อหนุน 
 8.ปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวที่มีต่อชุมชนและสังคมมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในเขต
เมืองใหญ่มีลักษณะต่างคนต่างอยู่มากขึ้น จึงเป็นแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง เพราะการที่สมาชิกใน
สังคมไม่ได้สังสรรค์ร่วมมือกัน  โอกาสที่จะสร้างพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติจะ
เป็นไปด้วยความยากลําบากมากขึ้น 
สมรรถนะส าคัญ 
  1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
  2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ความใฝ่เรียนรู้   
  2. ความมุ่งมั่นในการทํางาน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
 1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  และสนทนาซักถามนักเรียนเรื่องปัญหาของสถาบัน
ครอบครัว คือเรื่องใดบ้างที่ทําให้เกิดปัญหาภายในครอบครัว   ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการ
พัฒนาสถาบันครอบครัวที่นําไปสู่การสร้างสรรค์หรือไม่ แล้วครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบ
คําถาม และแสดงความคิดเห็นเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การจัดการเรียนรู้เรื่องปัญหาของสถาบัน
ครอบครัว 
 กิจกรรมพัฒนาการเรียน 
 1.ขั้นการนําเสนอสถานการณ์เพื่อกําหนดปัญหา 
  1.1 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มโดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน 
กลุ่มละ 6 คน  และให้นักเรียนดูภาพข่าวการกระทําที่รุนแรงต่อเด็กและสตรีในข่าวหน้าหนึ่งของ
หนังสือพิมพ์ หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากสิ่งใด  จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร เป็นต้น 
  1.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่   1 เรื่อง สถาบันครอบครัว เช่น 
ความหมายของสถาบันทางสังคม สถาบันครอบครัว  ปัญหาของสถาบันครอบครัว และสาเหตุ
ของปัญหาของครอบครัว เป็นต้น                             
  1.3 ครูอธิบายเกี่ยวกับความหมาย  ปัญหา  สาเหตุของปัญหาครอบครัว  และให้
นักเรียนศึกษาค้นคว้า  แล้วครูเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ 
  1.4 ครูแจกใบงานที่ 1 เรื่อง พ่อแม่รักแกฉัน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมอง
ช่วยกันศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้ 
  1.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคําถามโดยบันทึกลงในใบงานที่ 1 เรื่อง พ่อ
แม่รักแกฉัน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคําถามข้อที่  1  ปัญหาที่สําคัญของสถานการณ์นี้คือ
อะไร 
 2. ขั้นการพิจารณาข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา 
  2.1  นักเรียนแต่ละกลุ่มระบุสาเหตุของปัญหาที่สําคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
และตอบคําถามในใบงานที่ 1 เรื่อง พ่อแม่รักแกฉัน ข้อที่ 2 สาเหตุของปัญหา  
  2.2  นักเรียนร่วมกันพิจารณาและอภิปรายประเด็นคําถามต่าง ๆ ที่แต่ละกลุ่มได้
ตั้งขึ้น และให้แต่ละกลุ่มเสนอว่ามีประเด็นใดที่จะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมลงในแบบบันทึก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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 3. ขั้นการนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
  3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการดําเนินการศึกษาค้นคว้าตามประเด็น
ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าโดยแบ่งหน้าที่กันทํางาน และหาข้อมูลในประเด็นที่ต้องการศึกษา โดย
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   

  3.2 นักเรียนระดมสมองหาวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ โดย
ตอบคําถามลงในใบงานที่ 1 เรื่อง พ่อแม่รักแกฉัน ข้อที่ 3 แนวทางแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร 
 4. ขั้นการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
    4.1  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด พร้อมทั้งบอก
รายละเอียดของการแก้ปัญหาด้วยว่าใครเป็นผู้ทําให้เกิดปัญหา   อะไรคือวิธีการ ที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  และจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไรโดยตอบคําถามลงในใบงานที่ 1 เรื่อง 
พ่อแม่รักแกฉัน ข้อที่ 4  เลือกแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
  4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
แล้วร่วมกันพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยครูเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ 
 5. ขั้นดําเนินการแก้ปัญหาและการนําไปใช้ 
  5.1 นักเรียนแต่กลุ่มร่วมกันระดมสมองว่าวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกไว้ เพื่อที่จะ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนโดยตอบคําถามลงในใบงานที่ 1 เรื่อง พ่อแม่รักแกฉัน ข้อ
ท่ี 5 ขั้นตอนในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะนําไปใช้ 
  
กิจกรรมรวบยอด 
 6.ขั้นสรุปผลการแก้ปัญหา 
  6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนํามาเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการ
แก้ปัญหาของกลุ่มตนเองโดยการอภิปรายหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันประเมินผลงานทั้งของ
กลุ่มตนเองและของเพื่อนโดยมีครูเป็นผู้ให้คําแนะนําเพิ่มเติม 
  6.2 นักเรียนสรุปสถาบันครอบครัวที่ดีที่สุดจะต้องเป็นครอบครัวที่อบอุ่น มีแต่

ความรัก ความเข้าใจ เมื่อลูกโตขึ้น เขาก็จะมีแต่ความทรงจาํที่ดีและมแีบบแผนปฏิบัติต่อไป 
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การวัดและประเมินผล 

 
ภาระงาน 
 ใบงานที่ 1  เรื่อง พ่อแม่รังแกฉัน 
 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้  
 1. ภาพข่าวการกระทําที่รุนแรงต่อเด็กและสตรี 
 2. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง สถาบันครอบครัว 
 3. ใบงานที่ 1 เรื่อง พ่อแม่รังแกฉัน 
 4. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม: 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม ม.4-6. 
 5. จากอินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์  ต่าง ๆ  
 
 
  

ขอบเขตของการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผู้
ประเมิน 

1. ด้านความรู้ (K) - การตอบคําถาม 
- การทําใบงาน 

- ใบงานที่ 1 เรื่อง พ่อแม่
รังแกฉัน 

ครู 

2 .  ด้ า น ทั ก ษ ะ /
กระบวนการ (P) 

- การสังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุม่ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม 
- แบบบันทึกการค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

ครู 

3. ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (A) 

- การสังเกตพฤติกรรม - แบบประเมนิคุณ 
ลักษณะอันพึงประสงค์ 

ครู 
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บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1.ผลการจัดการเรียนรู้……………………………………………………………………. 
........................................................................................................................................... 
 2.ปัญหาอุปสรรค/สิ่งท่ีต้องพัฒนา………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................. 
 3.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................. 
 
 
       ลงชื่อ................................................ 
        (นายอภิชัย     เหล่าพิเดช) 
         ผู้สอน 
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ใบงานที่ 1 
เรื่อง พ่อแม่รังแกฉัน 

กลุ่มที่ ........................................... 
สมาชิกในกลุ่ม  
1. .......................................................................2. ......................................................................... 
3. .......................................................................4. ......................................................................... 
5. .......................................................................6. ........................................................................ 
คําชี้แจง  ให้นักเรียน อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อที่ 1-5 
 
      รักดี ตื่นขึ้นมายามเช้าเนื่องจากเสียงทะเลาะกันของพ่อกับแม่ เขาไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพ่อ 
กับแม่ถึงได้มีเรื่องโต้เถียงกันบ่อยนัก เรื่องส่วนใหญ่ ก็เป็นเรื่องเงินทอง ใช้มาก...ใช้น้อย รักดีรีบ
ออกจากบ้านแต่เช้า ข้าวเช้าไม่ได้รับประทาน เพราะแม่เถียงกับพ่อ จนเลยเวลาทําอาหารเช้า รักดี
มาโรงเรียนเพราะคิดว่า อยู่ที่โรงเรียนก็ยังดีกว่าอยู่บ้าน แต่ก็อดหงุดหงิดใจไม่ได้ มันเบื่อๆไม่
อยากเรียนหนังสือเลย รักดีเคยเรียนหนังสือได้ดี แต่ช่วงนี้นั่งเรียนโดยไม่รู้ เรื่องว่าครูพูดอะไร 
การบ้านที่ครูสั่ง รักดีก็ไม่ได้ทํา  
 วันนี้ถูกครูตี...ทั้งเจ็บตัวและเจบ็ใจ แต่ทําอย่างไรล่ะรักดีไม่อยากทํา ทําก็ไม่รู้เรื่อง จะถาม
พ่อก็ดูว่าพ่ออารมณ์ไม่ดีเอาเสียเลย พ่อเองก็ไม่ค่อยจะกลับบ้านหรือไม่ก็กลับบ้านดึกรักดีไม่อยาก
อยู่บ้าน บ้านน่าเบื่อ แม่มักหงุดหงิดเสมอๆแต่จะให้รักดีไปโรงเรียนก็เป็นเรื่องที่ไม่สนุกเลย ถูก
ครูดุเป็นประจํา ไม่ทําการบ้านก็จะถูกตี รักดีครุ่นคิดกับตนเองว่าจะไปไหนดี ดูจะไม่มีทางไป
ไหนเสียเลย เท้าก็ก้าวไปเรื่อยๆเกือบจะถึงโรงเรียนอยู่แล้ว  
  “รักดี” เกรียงไกรเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกันเรียก  “ไปเล่นเกมกันไหม?” 
    “เราไม่มีเงิน”  รักดีตอบ 
    “เออน่ะ...เราเลี้ยงเอง” 
 เกรียงไกรเดินส่ายอาดๆ เส้ือปล่อยรุ่งริ่ง ออกมานอกกางเกง ดูจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับ
รักดีเหลือเกิน 
 รักดี เดินตามเกรียงไกรไปด้วย ความรู้สึกโล่งใจที่ว่าวันนี้ ไม่ต้องถูกครูตีเรื่องไม่ทํา
การบ้านอีกแล้ว ที่ตู้เกมมีเพื่อนๆอยู่ตั้งหลายคน มีเด็กโรงเรียนอื่น และบางคนก็ไม่ได้ใส่ชุด
นักเรียน นับแต่วันนั้น รักดีก็แทบจะไม่ได้ไปโรงเรียนอีกเลย เพราะตู้เกมมีเพื่อนมากมาย รักดี
สนุกและเป็นอิสระจากครู และจากพ่อแม่ เพื่อนๆแนะนําให้รักดีสูบบุหรี่  “โก้ดีจัง”   ก็ใครๆเขาก็
สูบกัน...ชีวิตทุกๆวันของรักดีคิดเรื่องสนุกที่ตู้เกมและที่บ้านเพื่อน ไม่มีเรื่องการเรียนผ่านเข้ามา
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ในสมองเลย ในวันหนึ่งเพื่อนเอา “ของดี”ซึ่งผู้ใหญ่เขาเรียกว่ายาเสพติด เพื่อนบอกว่าหายาก
นักหนา รักดีและเพื่อน2-3คน สูบมันอย่างเอร็ดอร่อย ชีวิตมันล่องลอยมีความสุขเสียจริง รักดี
ไม่ได้นึกถึงการเรียน ไม่ได้นึกถึงโรงเรียน พ่อแม่และครู และแน่นอนรักดีไม่ได้นึกถึงอนาคต
ของตนเอง และวันนี้รักดีก็ติดมัน เขามีอาการทุรนทุรายเมื่อไม่ได้เสพมัน ชีวิตการเรียนของเขาจบ
ลงแล้ว พ่อแม่ก็ไม่เพียงแต่ผิดหวังที่รักดีไม่ได้เรียนหนังสือจนจบ แต่  ในที่สุด...เขาก็ต้องเสียรักดี
ไป เพราะเขาติดยาเสพติด หนีออกจากบ้าน และถูกตํารวจจับ 
 

1. ปัญหาที่สําคัญของสถานการณ์นี้คืออะไร 
 1.1........................................................................................................................ 
 1.2........................................................................................................................ 
 1.3........................................................................................................................ 
2. จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสาเหตุของปัญหาคืออะไร 
 2.1........................................................................................................................ 
 2.2........................................................................................................................ 
 2.3........................................................................................................................ 
3. จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นักเรียนจะมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร 
 3.1........................................................................................................................ 
 3.2........................................................................................................................ 
 3.3........................................................................................................................ 
4. จากวิธีการแก้ไขปัญหาในข้อที่  3 ให้นักเรียนเลือก 1 วิธีที่ดีที่สุด 
……………………………………………………………………………… 
5. ขั้นตอนในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะนําไปใช้มีดังนี้ 
 5.1........................................................................................................................ 
 5.2........................................................................................................................ 
 5.3........................................................................................................................ 
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เฉลย 
   
 แนวทางการตอบ 
 1. ปัญหาที่สําคัญของสถานการณ์นี้คือ 
  1.1.การคิดที่ไม่รอบคอบไม่ได้ไตร่ตรองถึงปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงเพราะเกิด
จากไม่ได้ทําความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
  1.2.การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
  1.3.การไม่ได้เอาใจใส่ดูแลลูกอย่างดีของพ่อแม่ 
 2. จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสาเหตุของปัญหาคือ 
  2.1.เกิดจากการทะเลาะกันของพ่อแม่ที่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ใช้เหตุผลและอารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่ 
  2.2.เชื่อเพื่อนมากกว่าที่จะใช้เหตุผลในการตัดสินใจรักดีจะต้องตระหนักว่า
ครอบครัวเป็นสถาบันที่ให้ความรักและความอบอุ่นโดยเฉพาะความรักของพ่อแม่ 
  2.3.เกิดจากการไม่ได้เอาใจใส่ดูแลลูกอย่างดีของพ่อแม่ปล่อยปะละเลยและขาด
การอบรมสั่งสอนในสิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทําจึงทําให้รักดีคิดว่าพ่อแม่ไม่รักตนเองและสรุปว่า
บ้านและพ่อแม่น่าเบื่อ 
 3. จากสาถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีวิธีแก้ไขปัญหานี้ได้ 
  3.1.ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันใช้เหตุผลในการตัดสินใจปรึกษาและ
ให้ข้อคิดซึ่งกันและกันเพื่อลดความไม่เข้าใจกันการร่วมมือกัน โดยคนในครอบครัวต้องหันหน้า
เข้าหากัน และพูดคุยถึงปัญหาอย่างตรงไปตรงมา เพื่อหาข้อยุติที่เหมาะสม 
  3.2. การเอาใจใส่ดูแลลูกเป็นอย่างดีของพ่อแม่ไม่ปล่อยปะละเลยและอบรมสั่ง
สอนในสิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทํา  การสร้างความรักและความอบอุ่นในครอบครัวจะเป็นเสมือน
ภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวหลีกหนีและห่างไกลจากความรุนแรง และจะเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับการ
สร้างความมั่นคงให้กับสังคมในที่สุด. 
  3.3.สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีความรักใคร่ 
กลมเกลียวและมีความเข้าใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหา  เมื่อมีโอกาสควรบอกกล่าว
หรือตักเตือนสมาชิกคนอ่ืนๆภายในครอบครัว โดยเฉพาะให้รู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ ยาเสพ
ติดวิธีการใช้ยาอย่างปลอดภัย  ช่วยทําให้  พ่อ แม่ เกิดความสบายใจและภาคภูมิใจด้วยการ
ประพฤติดี     ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แบ่งเบาภาระหน้าที่การงาน ของพ่อ แม่ ภายในบ้าน  
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 4. จากวิธีการแก้ไขปัญหาในข้อที่ 3 ให้เลือกมา 1 วิธีที่ดีที่สุด 
 สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีความรักใคร่กลมเกลียว
และมีความเข้าใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหา  เมื่อมีโอกาสควรบอกกล่าวหรือ
ตักเตือนสมาชิกคนอื่นๆภายในครอบครัว โดยเฉพาะให้รู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ ยาเสพติด
วิธีการใช้ยาอย่างปลอดภัย  ช่วยทําให้ พ่อ แม่ เกิดความสบายใจและภาคภูมิใจด้วยการประพฤติดี 
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แบ่งเบาภาระหน้าที่การงาน ของพ่อ แม่ ภายในบ้าน 
 5. ขั้นตอนในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะนําไปใช้มีดังนี้ 
  การป้องกันในครอบครัว ทําได้โดย 
  1. สร้างความรัก ความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 
               2. รู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น 
                  “ ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติด 
                   “ ไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน 
                  “ ระมัดระวังเรื่องการใช้ยา เพราะยาบางชนิดอาจทําให้เสพติดได้ 
                  “ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
                  “  เลือกคบเพื่อนดี ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค์ 
    “  เมื่อมีปัญหาชีวิต ควรหาหนทางแก้ไขที่ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพ  ติด
หาก   แก้ไขไม่ได้ควร ปรึกษาผู้ใหญ่ 
   3. ดูแลสมาชิกในครอบครัว ไม่ให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 
   4. ให้กําลังใจและหาทางแก้ไขหากพบว่าสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด 
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ใบความรู้ที่ 1 
เรื่อง สถาบันครอบครัว 

 
 สถาบันทางสังคม  
 เมื่อคนมาอาศัยอยู่ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างกัน ความสัมพันธ์เหล่านั้น
จะเชื่อมโยงกันไปมาเสมือนเป็นแบบแผนที่มั่นคง หากจัดแบ่งความสัมพันธ์เหล่านี้ออกเป็น
เรื่องๆ เราก็จะเห็นกลุ่มความสัมพันธ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เราเรียกกลุ่มความสัมพันธ์ใน
เรื่องๆหนึ่งว่า”สถาบันสังคม(social institution)” ซึ่งจะทําหน้าที่ตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกในสังคม 
 พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ได้ให้
ความหมาย         ของสถาบันสังคมว่า หมายถึง ยอดรวมของรูปแบบความสัมพันธ์ 
กระบวนการ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของตนเอง เช่น อาคารสถานที่ เครื่องจักรกล อุปกรณ์
สื่อสาร เป็นต้น 
 สถาบันสังคมตามนัยแห่งสังคมวิทยานั้น มิใช่ปรากฏออกมาในรูปที่เป็นทางการ เช่น 
การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวในบ้านแห่งหนึ่ง (สถาบันครอบครัว) ธนาคาร สํานักงาน ตลาดสด 
(สถาบันทางเศรษฐกิจ) โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย (สถาบันการศึกษา) เท่านั้น แต่รวมถึง
รูปแบบที่ไม่เป็นทางการด้วย ซึ่งในแต่ละสังคม จะมีสถาบันทางสังคมที่เป็นพื้นฐาน  
  สถาบันครอบครัว หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของคนที่มาติดต่อเกี่ยวข้องกัน
ใน เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและเครือญาติ นั่นคือคนที่เป็นญาติกันโดยสายเลือด เช่น พ่อแม่ พี่น้อง 
และเป็นญาติกันทาง แต่งงาน เช่น สามีภรรยา เขยสะใภ้ หรือการรับไหว้เป็นญาติ เช่นบุตร
บุญธรรม เป็นต้น คนเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แบบแผนที่สังคมเป็นผู้กําหนดขึ้น รวม
เรียกว่า “สถาบันครอบครัว” 
  บทบาทและหน้าที่ของสถาบันครอบครัว คือ การให้สมาชิกใหม่กับสังคม ดูแล
และทํานุบํารุง รวมทั้งถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่สมาชิกในครอบครัวที่กําเนิดขึ้นมาใหม่ในสังคม 
ตลอดจนกําหนดแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เช่น การเลือกคู่การ
แต่งงานเป็นต้น 
  สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานแรกสุดที่มีความสัมพันธ์อย่างยิ่ง เพราะ
เป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันอื่นๆในสังคม และทําหน้าที่อบรมขัดเกลาให้สมาชิกเป็นคนดีของ
สังคมปัญหาของสถาบันครอบครัว 
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               1.ความยากจน ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ   ทําให้ครอบครัวจํานวนมากประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจมากที่สุด ส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้โดยตรง หัวหน้า
ครอบครัวตกงาน ทําให้ขาดรายได้จุนเจือครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม รองลงมาเป็น กลุ่มรับจ้างใช้แรงงานและทํางานประจํารับเงินเดือน  
  2.การแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งหญิงและชาย สาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่มา
จากครอบครัวเป็นปัจจัยสําคัญ บิดามารดาหย่าร้าง เด็กขาดความอบอุ่น ได้รับการเลี้ยงดูแบบ
อิสระปล่อยตามสบาย ทําให้ขาดที่พึ่ง หรือการชี้แนะให้คําปรึกษา ทําให้ขาดการควบคุมตนเอง  
พักอาศัยอยู่ในบริเวณที่ซื้อขายยาเสพติด  และเพื่อนมีส่วนสําคัญที่ชักจูงให้เริ่มเสพยาเสพติด 
  3.การติดเชื้อโรคเอดส์  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงาน 
นําไปสู่การติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคเอดส์ ทําให้แพร่เชื้อไปยังสมาชิกในครอบครัว เมื่อพ่อแม่
ติดเชื้อและเสียชีวิตลง ลูกที่ยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้กลายเป็นเด็กกําพร้าไร้ที่พึ่ง 
  4.ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การกระทํารุนแรงต่อเด็กและสตรี ใน
ครอบครัว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวของฝ่าย
ชาย การใช้อํานาจหรืออารมณ์ในการตัดสินปัญหาและมีพฤติกรรมมัวเมาในสิ่งเสพติด ทําให้เกิด
การทะเลาะวิวาท และทําร้ายกันทั้งทางร่างกาย และจิตใจ 
  5.สัมพันธภาพภายในครอบครัวเสื่อมถอยลง พ่อ-แม่-ลูก ไม่ได้ทําบทบาทหน้าที่
ของตนเต็มที่ ละเลยการอบรมปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม รวมทั้ง การหล่อหลอม
บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์   ผลักภาระโดยให้เป็นหน้าที่ของสถาบันอื่นในสังคมมาก
ขึ้น เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น 
  6. เด็กถูกทอดทิ้ง  ไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูเพื่อให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
ขาดความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู มีทั้งเด็กถูกทอดทิ้งปล่อยปละละเลย เด็กกําพร้า 
เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสทางสังคม  ซ่ึงจําเป็นต้องได้รบัการพัฒนาตามศกัยภาพ 
  7.ผู้สูงอายุถูกปล่อยให้อยู่ตามลําพัง ไม่ได้รับความสนใจดูแลเท่าที่ควร 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชนบทเป็นจํานวนมากถูกทอดทิ้งให้รับภาระเลี้ยงดูหลาน เนื่องจากพ่อแม่
ไปประกอบอาชีพต่างถิ่น ทําให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยควรจะได้พักผ่อน ต้องรับผิดชอบดูแลเด็กที่ยัง
ช่วยตนเองไม่ได้ ในภาวะที่ผู้สูงอายุเองก็ต้องการให้ดูแลเกื้อหนุน 
  8.ปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวที่มีต่อชุมชนและสังคมมีแนวโน้มลดลง  โดยเฉพาะ
ในเขตเมืองใหญ่มีลักษณะต่างคนต่างอยู่มากขึ้น จึงเป็นแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง เพราะการที่
สมาชิกในสังคมไม่ได้สังสรรค์ร่วมมือกันโอกาสที่จะสร้าง พลังในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติจะเป็นไปด้วยความยากลําบากมากขึ้น 
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สาเหตุของปัญหาครอบครัว 
  นโยบายและแผนในการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2537 ”2546 ได้ชี้ให้เห็น
สาเหตุแห่งปัญหาครอบครัวที่สําคัญ ดังนี ้
  - ความไม่พร้อมและไม่ได้เตรียมตัวที่จะเป็นครอบครัว การขาดความพร้อมของ
พ่อแม่ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ อายุที่เหมาะสม ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ด้าน
จิตใจอารมณ์ที่ จะต้องมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะรับภาระเป็นพ่อแม่ ด้านสังคม เช่น มีความรู้ 
ความสามารถเพียงพอที่จะประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นต้น 
  - สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้ครอบครัว
ไม่อาจทํา หน้าที่ บทบาทของตนได้อย่างสมบูรณ์ และไม่อาจปรับตนเองได้ ครอบครัวที่อ่อนแอ
ก็ยังได้รับผลกระทบรุนแรง โดยขาดสวัสดิการครอบครัวที่เหมาะสมรองรับ 
  - สังคมไม่ตระหนักในความสําคัญของครอบครัว ว่า ครอบครัวมีผลกระทบต่อ
สังคมส่วนรวม จึงขาดจิตสํานึกและพลังร่วมกันจากทุกสถานบันในสังคมที่จะพัฒนาครอบครัว 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว 
  - สื่อมวลชนเป็นสถาบันสังคมที่มีอิทธิพล อย่างยิ่งต่อครอบครัวและสมาชิกของ
สังคมโดย สื่อมวลชนยังไม่ได้ให้ความสนใจในการพัฒนาครอบครัวเพียงพอ บางส่วนของ
สื่อมวลชนได้ตอกย้ําให้เกิดผลทางลบแก่ผู้รับสารอย่างกว้างขวางต่อเนื่อง เช่น การปลูกฝังค่านิยม
ฟุ้งเฟ้อ มอมเมา การใช้ความ รุนแรง พฤติกรรมที่สําส่อนทางเพศและการผลิตสื่อลามกต่าง ๆ 
เป็นต้นครอบครัวที่อบอุ่น เป็นภูมิต้านทานต่อความเจ็บป่วยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย โรค
ทางจิต และโรคติดสารเสพติด  การสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ทําได้ดังนี้ 
  1.มีการติดต่อสื่อสารที่ดี เมื่อมีคนพูด ควรมีคนรับฟัง พยายามทําความเข้าใจกัน 
บอกความต้องการด้วยความสงบ ไม่ต่อว่า ส่อเสียดคุกคามกัน ไม่ควรเริ่ มต้นด้วยการตําหนิ       
ว่ากล่าว หรือจี้จุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง 
  2. มีการเคารพสิทธิส่วนตัวของกันและกัน ในพื้นฐานของกติกาที่ดี ไม่มีการ
ละเมิดสิทธิส่วนตัวซึ่งกันและกัน แต่ละคนอาจมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ 
  3. พ่อแม่ควรมีความร่วมมือกันในการดูแลครอบครัวการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
และปัญหาพฤติกรรมเด็ก 
  4. การมีเวลาที่มีคุณภาพร่วมกัน แม้เวลาเพียงเล็กน้อย แต่คุณภาพที่ดีจะช่วย
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี  เป็นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาครอบครัวที่มีคุณภาพ 
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แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค ์
ทางรอดที่ปลอดภัย  
(สถานการณ์ที ่1) 

 
         คําส่ัง  ให้นักเรียนตอบคําถามจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ต่อไปนี้ 
 
     สุรชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําจังหวัดแห่งหนึ่งมีพี่ 
 น้อง รวม 3 คน สุรชัยเป็นบุตรชายคนเดียวของครอบครัวซึ่งมีฐานะดี บิดาเป็นนักธุรกิจ
 ที่มีชื่อเสียง มารดาเป็นข้าราชการระดับสูงในกระทรวง พี่สาวกําลังศึกษาชั้นปีที่ 1 
 ระดับอุดมศึกษา ส่วนน้องสาวกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุรชัยเคยมีความใฝ่ฝันที่
 ประกอบอาชีพเช่นเดียวกับมารดา แต่ครอบครัวต้องการให้เขาสืบทอดธุรกิจและขยาย
 ธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วชีวิตในโรงเรียนของ
 สุรชัยไม่เคยมีปัญหาใดๆ กับเพื่อนและครู ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี สุรชัย ทราบว่า 
 นักเรียนในโรงเรียนของเขาจํานวนหนึ่งมีปัญหาเรื่องติดสารเสพย์ติดประเภทสารระเหย
 และยาบ้า รวมทั้งเพื่อนสนิทของเขาหลายคนที่มีปัญหาในเรื่องนี้ โดยเฉพาะพงษ์เทพซึ่ง
 เป็นเพื่อนมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมศึกษา เคยขอยืมเงินเขาหลายครั้ง เขารู้ดีว่า 
 พงษ์เทพนําเงินไปซื้อยา ซึ่งมีคนนํามาขายให้ถึงในโรงเรียน บางครั้งเขารู้สึกไม่สบายใจ 
 เคยตักเตือนเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นผล 
  วันหนึ่งช่วงสัปดาห์กีฬาสีของโรงเรียน พงษ์เทพชวนเขาไปสวนพักผ่อนหลัง
 โรงเรียน ณ ที่นั้น เขาพบนักเรียนหลายคนทั้งเพื่อนร่วมห้อง และนักเรียนรุ่นน้องกําลัง
 เสพยาบ้าอย่างสบายใจ เพื่อนๆ ร้องชวนเขาว่า 
    ‚ทดลองหน่อยสิเพื่อน วิเศษจริงๆ‛  
    ‚ประสบการณ์ลูกผู้ชายนะเพื่อน‛ 
    ‚เฮ้ย ! ครั้ง สอง ครั้ง ไมเ่ป็นไร ไม่ติดหรอก‛  
  สุรชัยลังเลว่า เขาควรจะทดลองหรือไม่ เขานึกถึงพ่อแม่ นึกถึงความฝัน
 ครอบครัวในอนาคตของเขา และนึกถึงสภาพของผู้ติดยาเสพติด นึกถึงตํารวจ แต่ถ้าไม่
 ทดลองตามที่เพื่อนชวน เพื่อนจะคิดอย่างไร 
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1. สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
 1.1........................................................................................................ 
 1.2........................................................................................................ 
 1.3......................................................................................................... 
2. สมาชิกในกลุ่มนําเสนอผลการสืบค้นข้อมูลสาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล    
 2.1............................................................................................................. 

2.2.............................................................................................................. 
2.3.............................................................................................................. 

 2.4............................................................................................................... 
3.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดด้วยการนําเสนอ
ความคิดวิธีการแก้ปัญหาของตนเองและอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาตามลําดับ 
 3.1............................................................................................................... 
 3.2............................................................................................................... 
 3.3............................................................................................................... 
 3.4............................................................................................................... 
4.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนนําแนวทางการแก้ปัญหามาปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลายตามขั้นตอน
ที่วางไว้ 
 4.1............................................................................................................... 
 4.2............................................................................................................... 
 4.3............................................................................................................... 
 4.4............................................................................................................... 
5.  เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  พร้อมอธิบายเหตุผล จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติหรือแสดง
ให้เห็นว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์อย่างไร พร้อม
อธิบายสรุปถึงการนํามาปฏิบัติปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งวิธี 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
 



 
 
 

148 

 

เฉลย 

   
 แนวทางการตอบ 
 1. สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
  1.1. เกิดจากการอยากลองอยากรู้ของตัวนักเรียนเอง 
  1.2. เกิดจากการคบเพื่อนและการชักชวนของเพื่อน 
  1.3. เกิดจากปัญหาของสังคมที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  1.4. เกิดจากการไม่ให้ความรูแ้ละการอบรมแก่นักเรียนเรื่องยาเสพติด 
 2. สมาชิกในกลุ่มนําเสนอผลการสืบค้นข้อมูลสาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
 การ เก็บรวบรวมข้อมูล       
  2.1. ได้จากข้อมูลข่าวสารทางราชการ หรือจากสื่อต่าง ๆเช่นโทรทัศน์  
  หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ 
  2.2. เอกสารและวารสารที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่นข้อมูลจาก ปปส.  
  2.3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  และเว็บไซต์ ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
  2.4. จากวิทยากรผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่นตํารวจ  เจ้าหน้าที่ ปปส.  
 3.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ได้มากที่ 
      สุดด้วยการนําเสนอความคิดวิธีการแก้ปัญหาของตนเองและอธิบายขั้นตอนการ
 แก้ปัญหาตามลําดับ 
  3.1. นักเรียนต้องแจ้งให้ครูทราบว่าเพื่อนคนใดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเรื่องยาเสพติด
  3.2. ทุกคนในโรงเรียนต้องเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดที่จะ  เข้า
 มาแพร่ระบาดในโรงเรียน   
  3.3.  นักเรียนจะต้องคอยตักเตือนเพื่อนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและให้ความรู้
 แก่เพื่อนด้วย 
  3.4. โรงเรียนต้องเฝ้าระวังและกวดขันเรื่องการระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน
  และจัดกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาให้กับนักเรียน   
  3.5.  โรงเรียนจะต้องวางกฎระเบียบในเรื่องยาเสพติดอย่างเคร่งครัดและรณรงค์
  เป็นโรงเรียนสีขาวหรือปลอดยาเสพติด 
 4.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนนําแนวทางการแก้ปัญหามาปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลายตาม 
 ขั้นตอนที่วางไว้ 
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  4.1. ครูกวดขันและเข้มงวดกับนักเรียนกลุ่มเส่ียงอย่างใกล้ชิด  
  4.2  จัดให้มีสารวัตรนักเรียนเพื่อเป็นผู้ช่วยครูในการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
  4.3.  ทุกคนในโรงเรียนจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา 
  4.4.  ให้ความรู้ความเข้าใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด 
  4.5.  ต้องคอยตักเตือนและเอาใจใส่เป็นพิเศษกับนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 5.  เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  พร้อมอธิบายเหตุผล จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติ
หรือแสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์อย่างไร
พร้อมอธิบายสรุปถึงการนํามาปฏิบัติปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งวิธี 
   การแก้ปัญหาทุกคนในโรงเรียนจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเพราะเป็นปัญหา
ที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขอีกทั้งสภาพของโรงเรียนและตัวนักเรียนเองจะมีบริบทที่
แตกต่างกันไปจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องหันหน้าเข้ามาร่วมมือกันในการแก้ไข
โดยเฉพาะบ้าน  โรงเรียน และชุมชนจะต้องเอใจใส่ในชุมชนของตนเองให้มากที่สุดการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดถ้าจะทําให้ได้ผลอย่างแท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่ต้องทําอย่างเป็นกระบวนการ  เป็น
ระบบ  และต่อเนื่อง   ร่วมแรง ร่วมใจ แก้ไขปัญหา ให้สําเร็จ ด้วยความเอื้ออาทร ให้อภัย และให้
โอกาส  กลับมาสู่การใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างปกติสุข 
 การแก้ปัญหาจะต้องนํามาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งไม่จําเป็นต้อง
เรียงลําดับตามขั้นตอนเพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด 
ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน ดังนั้นทุกภาคส่วนของสังคม 
ต้องช่วยกันก่อนที่ผลกระทบจากปัญหาจะมาถึงครอบครัวเรา ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันเพื่อให้ปัญหาหมดสิ้นไปจาก
ประเทศของเราตั้งแต่วันนี้ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

(ประเมินโดยครู) 
กลุ่มท่ี .........................................สมาชิกในกลุ่ม 

1. ...................................................................... 2. ......................................................................... 
3. .......................................................................4. ......................................................................... 
5. .......................................................................6. ......................................................................... 
ค าชีแ้จง  ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานของกลุ่มแล้วทําเครื่องหมาย () ในรายการที่กลุ่มปฏิบัติ 

 
 
 

รายการพฤติกรรม 

 
ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติ 
 

ไม่
ปฏิบัติ
ควร 
ปรับ 
ปรุง 

3 2 1 0 
1. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม     
2. มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสมและสมาชิกทุกคนทําตามหน้าที่ของตนเอง     
3. ปัญหาที่กําหนดมาจากความต้องการเรียนรู้ของสมาชิกภายในกลุ่ม     
4. ดําเนินการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย     
5. มีการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม     
6. ผลงานเสร็จตรงตามเวลาที่กําหนด     
7. การนําเสนอผลงานแสดงให้เห็นถึงการนําความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช ้

    

8. กระตือรือร้นสนใจในงานที่รับผิดชอบ     
9. ยอมรับและชื่นชมการทํางานของเพ่ือนสมาชิก     
10. สามารถสรุปผล ประเมินผลและให้คําแนะนํากลุ่มอื่นได้     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นชัดเจน                 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ให้   3  คะแนน 
พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นบางครั้ง               หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ ให้   2  คะแนน 
พฤติกรรมที่แสดงออกไม่เห็นชัดเจนหรือน้อยครั้ง     หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง ให้  1  คะแนน 
   เกณฑ์การตัดสิน (ช่วงคะแนน)          ระดับคุณภาพ 

    21-30       ดี 
    11-20       พอใช้ 
      1-10        ปรับปรุง 
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แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

กลุ่มที่ .........................................สมาชิกในกลุ่ม  
1. .................................................................2. ............................................................................. 
3. .................................................................4. ............................................................................. 
5. .................................................................6. ............................................................................. 
กําหนดหัวข้อเรื่อง.................................................................................................................... 
สิ่งที่ต้องการรู้............................................................................................................................. 
วิธีการหาคําตอบ....................................................................................................................... 
แหล่งข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้า
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
การศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหา 

ชื่อสมาชิก การแบ่งหน้าท่ี แหล่งข้อมูล ผลการศึกษา 
    
    
    
    
    
    

 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหา 
.........................................................................................................................................................

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

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

......................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค ์
ใบประกาศท่ีภาคภูมิใจ 
(สถานการณ์ที ่2) 

 
         คําส่ัง  ให้นักเรียนตอบคําถามจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ต่อไปนี้ 
 

เอเด็กหนุ่มวัยรุ่น ที่มีปัญหากับทางโรงเรียนเกือบถูกไล่ออกหลายต่อหลาย 
ครั้งสร้างความหนักใจให้กับครูมาก เอมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อ ที 

  ‚นี่เอ คาบต่อไปวิชาไร‛ ทีถามเอด้วยความเบื่อหน่ายในการจะเรียนในคาบ
 ต่อไป 
   ‚รู้สึกว่าจะเป็นวิชาเลขนะ ‛ เอตอบอย่างไม่แน่ใจเหมือนกัน 

 ‚โห ไม่งั้นโดนเรียนกันเหอะเรียนไปก็ไม่รู้เรื่อง ครูบ่นไม่หยุดเรียนแล้วจะบ้า‛ 
ทีพูดเสนอความคิดเห็น 

‚ก็จริง เรียนไปทําไม เรียนไปก็ไม่ได้ใช้สูตรก็มีตั้งหลายสูตรไม่เห็นได้ใช้เลย 
ไปไหนกันดี‛ เอพูดตามโดยเร็ว 

  ‚หนีไปร้านเกมดีกว่า สนุกกว่าตั้งเยอะ‛ ทั้งสองกล่าวขึ้นพร้อม ๆ กัน 
  ทีเป็นลูกของเศรษฐีผู้บริจาครายใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้และเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมาก 
  ‚เอ คืนนี้ไปเที่ยวกันเปล่า‛ ทีกล่าวชวนเอในขณะที่เดินทางกลับตอนเลิกเรียน 

 ‚ไปดิ!กลุ้ม ก็กําลังกลุ้มทั้งที่บ้านที่โรงเรียน อยู่ที่บ้านก็ไม่มีความสุข อยู่ที่
โรงเรียนครูก็บ่น‛ เอตอบรับคําชวนทันที 
 พอสิ้นปีการศึกษาทุกคนจบการศึกษาหมดยกเว้นเอเท่านั้นไม่จบส่วนทีนั้นจบ
พร้อมกับเพื่อนทั้งที่ไม่เคยได้เรียนหนังสือเหมือนกันกับเอ 

“ที  ทําไม! จึงเรียนจบเหมือนคนอื่นเข้าล่ะ แต่เรากับเรียนไม่จบ” เอถามที่ด้วย
ความสงสัย 

ทีตอบ “ก็พ่อฉันเป็นผู้บริจาคและเป็นผู้มีอิทธิพลไม่เห็นจะยากเลย แค่ฉันให้พ่อ
ฉันสั่งให้โรงเรียนออกใบประกาศให้ก็พอแล้วครูใหญ่หรือใครก็ไม่กล้า”  

  “ทําอย่างไร” เอขอคําปรึกษา 
 “ก็ให้ทางโรงเรียนออกใบประกาศปลอมให้ซิไม่เห็นยากเลย แค่นี้ก็จบแล้ว
เพื่อน”ทีตอบด้วยความภาคภูมิใจ 
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1. สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
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 1.3......................................................................................................... 
2. สมาชิกในกลุ่มนําเสนอผลการสืบค้นข้อมูลสาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล    
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 2.2.............................................................................................................. 
 2.3.............................................................................................................. 
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3.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดด้วยการนําเสนอ
ความคิดวิธีการแก้ปัญหาของตนเองและอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาตามลําดับ 
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 3.2............................................................................................................... 
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4.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนนําแนวทางการแก้ปัญหามาปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลายตามขั้นตอน
ที่วางไว้ 
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 4.2............................................................................................................... 
 4.3............................................................................................................... 
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5.  เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  พร้อมอธิบายเหตุผล จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติหรือแสดง
ให้เห็นว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์อย่างไร พร้อม
อธิบายสรุปถึงการนํามาปฏิบัติปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งวิธี 
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เฉลย 
 
   แนวทางการตอบ  

1. สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
  1.1. การใช้อิทธิพลของกลุ่ม  
  1.2. การยินยอมและขาดคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรโรงเรียน 
  1.3. เอ เป็นเด็กที่มีปัญหาที่ครอบครัวและที่โรงเรียน 

2. สมาชิกในกลุ่มนําเสนอผลการสืบค้นข้อมูลสาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
การเก็บรวบรวมข้อมูล       

  2.1. สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์ ต่าง  ๆ 
 2.2. จากวารสารและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นบทความเรื่องการแก้ไข
ปัญหาการศึกษาของไทย 

  2.3. จากเอกสารทางวิชาการการศึกษา เช่น การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ 
3. สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดด้วยการ
นําเสนอความคิดวิธีการแก้ปัญหาของตนเองและอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาตามลําดับ 

  3.1. ปรึกษาพ่อแม่และครูที่เกี่ยวข้อง เช่น ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว 
  3.2. โรงเรียนต้องเอาใจใส่ในการควบคุมคุณภาพการศึกษา  

 3.3. ต้องไม่ให้ความสําคัญกับผู้ที่มีอิทธิพลและผู้ให้ความอนุเคราะห์กับ
โรงเรียนมากเกินไป 

  3.4. โรงเรียนต้องไม่ทําความผิดโดยการรับสินบนไม่ว่าจะเป็นใคร  
 3.5. โรงเรียนจะต้องไม่เกรงกลัวต่อการกระทําใด ๆ ที่จะนํามาซึ่งการกระทําที่
ผิดจรรยาบรรณของการเป็นสถานศึกษา 
4. สมาชิกในกลุ่มทุกคนนําแนวทางการแก้ปัญหามาปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลายตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ 

  4.1. เพื่อนควรเป็นที่ปรึกษาที่ดี 
  4.2. ครูจะต้องให้คําปรึกษากับนักเรียนในกลุ่มนี้เป็นกรณีพิเศษ 

 4.3. พ่อ แม่ จะต้องรับรู้  ให้คําปรึกษา และใกล้ชิดกับนักเรียนว่าตัวเขาเองมี
ปัญหาอะไรบ้าง 
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4.4. โรงเรียนจะต้องปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น รับสินบน หรือออกใบ

ประกาศปลอมให้ 
  4.5. จะต้องร่วมมือกันทั้งโรงเรียนเพื่อสร้างคุณภาพของการศึกษาให้ดี 

5. เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  พร้อมอธิบายเหตุผล  จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติ
หรือแสดงให้เห็นว่า เป็นวิธีที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมี
ประโยชน์อย่างไร พร้อมอธิบายสรุปถึงการนํามาปฏิบัติปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
มากกว่าหนึ่งวิธี 

  โรงเรียนจะต้องปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น รับสินบน หรือออกใบประกาศ
 ปลอมให้การปลอมวุฒิบัตรเป็นเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมส่วนบุคคล แล้วก็ต้อง
 เปลี่ยนค่านิยมที่ว่าเป็นสังคมปริญญา คือต้องดูจากความรู้ ความสามารถประกอบด้วย
 ไม่ใช่สนใจแต่เพียงใบปริญญา เราต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้แต่มันก็เป็นเรื่องยาก
 พอสมควรสําหรับสังคมไทย 
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แบบทดสอบความสมารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ปีศาจในชุดสดี า 

(สถานการณ์ที ่3) 

    คําส่ัง  ให้นักเรียนตอบคําถามจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ต่อไปนี้ 
 
      รัชเงยหน้ามองเม็ดฝนที่โปรยปรายลงมาจากท้องฟ้าอย่างน่าเบื่อหน่าย  จากที่นอน 
      ไม่หลับแต่กลับเจอเรื่อที่น่าเบื่อกว่าซะอีก 
  “เฮ้อ” รัชถอนหายใจ “ ฝนนี้ก็ยังไม่หยุดตกสักที” 

 “นอนไม่หลับเหรอเจ้าหนู? ” เสียงหนึ่งดังขึ้นในม่านเงาของตึก  รัชหันไปดูตาม
เสียงถึงจะมองยากสักหน่อยแต่ก็พอรู้ว่าเป็นลุงขอทานธรรมดาทั่วไปนั้นแหละ 

“ลุงเดาเก่งนะนี้ แต่ตอนนี้อยากให้ฝนหยุดตกมากกว่า” รัชตอบ พร้อมกับ
พยายามมองชัดๆ  

ลุงขอทานนั่งสงบอยู่ในเงาความมืด แกดูน่าเกรงขามและใส่สูทสีดําสนิททั้งตัว   
“ฟังนิทานก่อนนอนสักเรื่องไหม” เขาพูดด้วยรอยยิ้มที่มุมปากนิดๆ ราวกับรอ

คอยเวลานี้มานานแสนนาน 
“ว่ามาสิลุง” รัช ขยับเดินเข้าไปใกล้แล้วนั่งลงต่อหน้าชายชราที่ยิ่งมองดูเท่าไหร่ 

ก็ยิ่งลึกลับมากเท่านั้น 
  “หึหึ” ชายชราหัวเราะเบาๆ ก่อนที่จะเริ่มเล่าเรื่อง 

 “ครั้งหนึ่งมีชายที่ร่ํารวยมหาศาล ร่ํารวยจนกระทั่งถูกเรียกว่าปีศาจเลยละ 
เพราะว่าทําธุรกิจเก่งราวกับปีศาจ  เขาชอบสวมใส่สูทสีดําเสมอ คนทั่วไปจึงเรียกเขาว่า
ปีศาจในชุดสูทสีดํา เค้าเริ่มต้นทําธุรกิจด้วยการสร้างความมั่นคั่งด้วยวิธีการ ........” ชาย
ชราเล่าด้วยความสนุกสนาน 
 รัชนั่งฟังเรื่องที่ชายชราเล่าอย่างตั้งใจ มันไม่เหมือนกับนิทานปรัมปราเรื่องเล่า
ทั่วไป แต่มันกลับเป็นเรื่องเล่าที่มองเห็นภาพได้อย่างชัดของการกระทําของนักธุรกิจคน
หนึ่งที่ร่ํารวยขึ้นมาด้วยวิธการที่เอารัดเอาเปรียบ  

“ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด”  เสียงนาฬิกาที่ร้องบอกเวลาเที่ยงคืนปลุก รัชออกจากภวังค์แห่ง
เรื่องเล่า 

  “นิทานจบแล้ว” ชายชรากล่าวเบาๆ ก่อนที่จะลุกขึ้นยืนแล้วเดินหายไปใน 
 ตรอกมืด 
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 “ข้าจะรอของตอบแทนจากเจ้านะ หนู” จากนั้นเขาก็เดินหายไป 
   แล้วเวลาที่ผ่านไป......รัชได้ร่ํารวยขึ้นมา 

“เอ้าลุง เงินนี้คงพออยู่ได้เป็นปีๆเลยนะ ถ้าลุงไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนผมต้องเอา 
มาให้บ่อยๆนะ” 
ช่วงนี้ชายชราขอหลายสิ่งหลายอย่างจากรัช เพราะยิ่งร่ํารวยมาก รัชก็ไม่อยากเสียอะไร 
ไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นนิสัยที่ติดตัว 

ชายชรายิ้มที่มุมปาก “ร่ํารวยแล้วสินะ” ถ้ามากพอจนเลี้ยงชีวิตได้ก็หยุดเสีย 
เถอะ อย่าถลําลึกไปมากกว่านี้เลยแล้วข้าจะไม่ขออะไรเจ้าอีก”  

“พูดอะไรนะลุง?” รัชขมวดคิ้ว “ลุงเป็นคนสอนผมเองไม่ใช่เหรอวิธีการโกง 
พวกนี้” ชายชรานั่งเงียบ 

  “ตามใจเจ้าเถอะเจ้าหนู สําหรับส่ิงนี้ขอบใจมาก ” 
  “เออๆ ผมไปก่อนนะแล้วเจอกัน หวังว่าคงไม่ต้องบ่อยนะ” รัชตอบ 

วันต่อมา 
   ‚หวัดดีลุง วันนี้ผมมีของมาฝากอีกแล้ว‛ รัชกล่าว 
  ‚อ่าวเจ้าหนูมีอะไรล่ะ‛ ชายชราถาม 

รัชยกปืนจ่อหน้าผากของชายชรา 
  ‚นี่ไงล่ะไอ้ปีศาจ เมื่อเช้าฉันพึ่งถูกฟ้องล้มละลาย เพราะเรื่องเล่ียงภาษีบ้าๆนี่!!‛ 

 ‚ฮ่าๆๆ‛ ชายชราหัวเราะเสียงดังก้อง ‚รู้สึกตัวแล้วสินะไอ้หนู แล้ว 
วันนี้อะไรหล่ะลูกตะกั่วเย็นๆเป็นของฝากรึไง ล่ะ ฮ่าๆๆๆ‛ 

  ‚หุบปากนะ‛ รัชคําราม ‚แกมันปีศาจในชุดสูทสีดํา‛ 
  ‚ใช่ จําไว้นะ ถึงแกยิงข้าแต่ปีศาจในชุดสูทสีดําไม่มีวันตาย  
 ในหลายๆความหมาย‛ 
  ป้ัง!!!!!   ฝนค่อยๆซาและหยุดลงในวินาทีนั้นที่รัชล่ันไกปืน  
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 1.3......................................................................................................... 
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เฉลย 

 แนวทางการตอบ  
 1. สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
  1.1. การรับฟังโดยไม่คิดไตร่ตรองเสียก่อน  
  1.2. มีความโลภมาก และไม่มีความซ่ือสัตย์ในตัวเอง  
  1.3. ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของเร่ืองที่ได้รับฟังด่วนตัดสินใจดําเนินการเลย 

2. สมาชิกในกลุ่มนําเสนอผลการสืบค้นข้อมูลสาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  2.1. สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ต่างๆ 
  2.2. จากวารสารที่เกี่ยวข้อง เช่นบทความเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
  2.3. จากเอกสารทางวิชาการการศึกษา เช่น การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ 
  2.4. จากหนังสือพิมพ์รายวันต่าง ๆ 
  2.5. จากวิทยากรผู้รู้หรือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจเป็นรายกรณี 

3. สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดด้วยการ
นําเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหาของตนเองและอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาตามลําดับ 

  3.1. ต้องทําความเข้าใจเร่ืองราวท่ีได้ฟังอย่างแท้จริงและละเอียด  
 3.2. หลังจากเล่าเรื่องราวแล้วผู้ที่เล่าเรื่องควรให้ข้อคิดกับผู้ฟังเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัต ิ  

3.3.  ปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์เพื่อจะไม่ทําให้เกิดการกระทําอันเป็นโทษใน
เวลาต่อมา  

3.4.  ปลูกฝังใหเ้กิดความพอเพียงเพื่อจะไม่ทําให้เกิดความโลภมาก   
 4. สมาชิกในกลุ่มทุกคนนําแนวทางการแก้ปัญหามาปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลายตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ 

4.1. ต้องทําความเข้าใจเรื่องราวที่ได้ฟังอย่างแท้จริงและละเอียดเพราะจะได้
นําไปปฏิบัติได้ถูกขั้นตอน  

 
 
 



 
 
 

160 

 

 
4.2. หลังจากเล่าเรื่องราวแล้วผู้ที่เล่าเรื่องควรให้ข้อคิดกับผู้ฟังเพื่อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติเพราะจะเป็นคติเตือนใจในการทํางานและมีสติที่จะคิดในเชิงสร้างสรรค์ให้
มากยิ่งขึ้น  

4.3. ปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์เพื่อจะไม่ทําให้เกิดการกระทําอันเป็นโทษในเวลา
ต่อมาเพราะอย่าง น้อยก็จะเป็นการปรามไม่ให้ผู้ที่ลงมือปฏิบัติมีคุณธรรมจริยธรรมรู้จัก
ห้ามใจตนเองมากขึ้น  

4.4. ปลูกฝังให้เกิดความพอเพียงเพื่อจะไม่ทําให้เกิดความโลภมากเพราะจะเป็น
ภูมิคุ้มกันและเป็นเหตุเป็นผลให้กับผู้ที่จะดําเนินชีวิตต่อไปในอนาคต  
5. เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  พร้อมอธิบายเหตุผล จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติ
หรือแสดงให้เห็นว่า เป็นวิธีที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมี
ประโยชน์อย่างไรพร้อมอธิบาย สรุปถึงการนํามาปฏิบัติปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
มากกว่าหนึ่งวิธี 
 ทําความเข้าใจเรื่องราวที่ได้ฟังอย่างแท้จริงและละเอียดจะเป็นสิ่งนําทางปฏิบัติ
ได้ถูกต้องตามขั้นตอนเพราะการพูดสิ่งต่าง ๆ กับผู้อื่นให้เข้าใจตามจุดประสงค์และมีคํา
ชี้แนะให้ด้วยจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่นําไปปฏิบัต ิ  
  ปลูกฝังให้เกิดความพอเพียงเพื่อจะไม่ทําให้เกิดความโลภมากเพราะ
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงต้องอาศัย ทั้งความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ซึ่งเงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  ความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยง
กัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  เงื่อนไข คุณธรรมที่
จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติ ปัญญาในการ ดําเนินชีวิต 
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แบบทดสอบความสามรถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
การเมืองเรื่องน้ าเน่า 
(สถานการณ์ที ่4 ) 

 
     คําส่ัง  ให้นักเรียนตอบคําถามจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ต่อไปนี้ 
 

นายสุ อาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เขาลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะต้องการ 
มีชื่อเสียงไปไหนมีคนรู้จักรวมทั้งจะมีเงินทองและเกียรติยศ  นายสุจึงได้วางแผนให้เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนของตัวเองช่วยบอกผู้ปกครองให้เลือกตัวเอง โดยนายสุได้กําชับกับ
นักเรียนว่า 

“ถ้าผู้ปกครองนักเรียนคนใดเลือกเบอร์ 1(ซึ่งเป็นเบอร์ของนายสุเอง)จะให้คน 
500 บาท นะ” 

 หลังจากที่ได้ตกลงกับนักเรียนทั้งโรงเรียนแล้วนายสุก็ตะเวนออกหาเสียงทั่วทั้ง
อําเภอโดยใช้วิธีการแจกเงินซื่อเสียงให้กับชาวบ้าน 

“สวัสดีครับ ท่านผู้มีเกียรติรบกวนอะไรหน่อย(ยื่นเงินให้)เบอร์ 1 นะครับ ผมชื่อ
สุ ครับ” 
“อ๋อ ยินดีอย่างยิ่งเลยครับ ผมก็พอได้ยินชื่อเสียงของคุณสุอยู่นะ ผมสนับสนุน
เต็มที่เลยครับ”ชาวบ้านดีใจที่ จะได้เงินใช้  

   “แล้วในบ้านมีกันทั้งหมดกี่คนหละครับ” นายสุถาม  
    “อ่อ ก็มี 4 คนครับพวกเราจะไปเลือกแน่นอนขอบคุณนะครับ”  ชาวบ้านตอบ 
   “ยินดีที่ได้รับความร่วมมือครับ” นายสุกล่าวตอบ  

ในที่สุดการเลือกตั้งก็มาถึงนายสุได้เป็นส.ส. โดยที่ได้คะแนนสูงสุด ต่อมามีผู้
ร้องเรียนเกี่ยวกับการชื่อสิทธิ์ขายสียง  หน่วยเกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงเข้ามาตรวจสอบ
อําเภอแห่งนี้ผลปรากฏว่ามีการชื้อเสียงกันทั้งเมือง  นายสุจึงถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ในข้อหาหลายข้อหา  และถูกตัดสิทธิทางการเมือง 
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1. สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
 1.1........................................................................................................ 
 1.2........................................................................................................ 
 1.3......................................................................................................... 
2. สมาชิกในกลุ่มนําเสนอผลการสืบค้นข้อมูลสาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล    
 2.1............................................................................................................. 
 2.2.............................................................................................................. 
 2.3.............................................................................................................. 
 2.4............................................................................................................... 
3.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดด้วยการนําเสนอ
ความคิดวิธีการแก้ปัญหาของตนเองและอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาตามลําดับ 
 3.1............................................................................................................... 
 3.2............................................................................................................... 
 3.3............................................................................................................... 
 3.4............................................................................................................... 
4.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนนําแนวทางการแก้ปัญหามาปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลายตามขั้นตอน
ที่วางไว้ 
 4.1............................................................................................................... 
 4.2............................................................................................................... 
 4.3............................................................................................................... 
 4.4............................................................................................................... 
5.  เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  พร้อมอธิบายเหตุผล จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติหรือแสดง
ให้เห็นว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์อย่างไร พร้อม
อธิบายสรุปถึงการนํามาปฏิบัติปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งวิธี 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
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เฉลย 

   
 แนวทางการตอบ   
  1. สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่
 กําหนดให้ 
   1.1. การเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม  

  1.2. ความเชื่อที่ผิด ๆ ในการเลือกตั้งจําเป็นจะมีการซื้อเสียงเท่านั้นจึง
จะได้เป็นผู้แทนราษฎร  

   1.3. การให้ความร่วมมือและยินยอมของประชาชนในสิ่งที่ผิด 
2. สมาชิกในกลุ่มนําเสนอผลการสืบค้นข้อมูลสาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการ 

ต่าง ๆ เช่นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.1. สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ 

  2.2. จากวารสารที่เกี่ยวข้องทางการเมือง เช่นบทความเรื่องการแก้ไข
ปัญหาการซ้ือสิทธิขายเสียง 

   2.3. จากหนังสือพิมพ์รายวันต่าง ๆ 
  2.4. จากวิทยากรผู้รู้หรือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการเมืองเป็นรายกรณี เช่น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 

3. สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด
ด้วยการนําเสนอความคิดวิธีการแก้ปัญหาของตนเองและอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหา
ตามลําดับ 

   3.1. วางกฎและระเบียบในการจัดการเลือกตั้งให้เคร่งครัด 
  3.2. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไม่ให้ความร่วมมือในการซื้อสิทธิ
ขายเสียง  

   3.3. นักเรียนและเยาวชนต้องมีวิจารณญาณในการรับฟังว่าอะไรดีไม่ดี 
  3.4. จัดให้การเลือกตั้งจําลองเพื่อทดลองการเลือกตั้งให้ประชาชนได้รู้
กระบวนการและวิธีการเลือกตั้งที่ถูกต้อง  

3.5. จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งภายในชุมชนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้
รู้สํานึกในการเลือกตั้ง 
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4. สมาชิกในกลุ่มทุกคนนําแนวทางการแก้ปัญหามาปฏิบัติด้วยวิธีการที่

หลากหลายตามขั้นตอนที่วางไว้ 
   4.1. วางกฎและระเบียบในการจัดการเลือกตั้งให้เคร่งครัด 

  4.2. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไม่ให้ความร่วมมือในการซื้อสิทธิ
ขายเสียง  

   4.3. นักเรียนและเยาวชนต้องมีวิจารณญาณในการรับฟังว่าอะไรดีไม่ดี 
   4.4. จัดให้การเลือกตั้งจําลองเพื่อทดลองการเลือกตั้งให้ประชาชนได้รู้
   กระบวนการและวิธีการ เลือกตั้งที่ถูกต้อง  

4.5. จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งภายในชุมชนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้
รู้สํานึกในการเลือกตัง้ 

5. เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  พร้อมอธิบายเหตุผล จากการที่ได้ลงมือ
ปฏิบัติหรือแสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมี
ประโยชน์อย่างไร พร้อมอธิบายสรุปถึงการนํามาปฏิบัติปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
มากกว่าหนึ่งวิธี 
 วางกฎและระเบียบในการจัดการเลือกตั้งให้เคร่งครัดเพราะจะเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติที่เป็นแนวเดียวกันและให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมในสังคมร่วมกัน 
 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไม่ให้ความร่วมมือในการซื้อสิทธิขายเสียงเพราะ
จะเป็นบ่อเกิดแห่งการทําลายระบอบประชาธิปไตย 
 จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งภายในชุมชนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้รู้สํานึกใน
การเลือกตั้งเพราะเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนโดยตรงและเป็นประโยชน์ 

แนวทางการแก้ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง คือ การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนว่า การซื้อเสียงถือเป็นความผิด ใน
ส่วนของนักการเมืองหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น ควรจะมีกระบวนการ ‘ตกลงกัน’ 
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งความจริงก็มีการดําเนินการอยู่แล้ว แต่ควรจะทําให้เกิดการคิด
วิเคราะห์ในส่วนของผู้สมัครมากขึ้น จะทําให้ผู้สมัครหันมาสู้กันตามกฎกติกามากขึ้น  
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แบบทดสอบความสามรถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ศาสนามัวหมอง 
(สถานการณ์ที ่5 ) 

 
คําส่ัง  ให้นักเรียนตอบคําถามจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ต่อไปนี้ 
 

ป๋อง เติบโตมาจากการเลี้ยงดูเอาใจใส่ของพ่อแม่ ป๋องมักจะตามพี่ไปช่วยงาน 
ของหมู่บ้านหรือตามพ่อไปไหนมาไหนตลอดตั้งแต่เล็กจนโต วัดเป็นจุดศูนย์รวมของ
ประชาชนและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเค้า ไม่ว่าจะทุกข์ใจหรือมีเทศกาลใดๆ ก็จะ
มาที่นี่ วันหนึ่งมีพระธุดงค์รูปหนึ่งได้มาจําวัดในหมู่บ้านแห่งนี้ เวลาผ่านไปไม่นาน แดน 
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของ ป๋อง ได้มาเล่าให้ฟังว่า 

  แดน : นี่ ป๋องเมื่อวานนี้มีเด็กวัดมาซื้อเบียร์ที่ร้านแม่เราด้วยตอนเย็นนะ 
  ป๋อง :  และทําไมล่ะก็แค่เด็กวัดเท่านั้น 

 แดน : นายคิดว่าเด็กตัวแค่นั้นจะกินเหรอ  แต่เราสังเกตมาตั้งแต่พระสมหมายมา
อยู่ที่วัดแล้วว่ามันผิดปกติ 

  ป๋อง : เฮ้ย ! แดนจริงเหรอ  แล้วทําไหมนายไม่บอกหลวงพ่อ กับพวกชาวบ้าน
 ล่ะ 

 แดน : เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นจริงอย่างที่เราคิดหรือป่าวแต่ที่วัดตอนกลางคืนน่า
กลัวเราไม่กล้าไปคน เดียว 

  ป๋อง : งั้นเอางี้  คืนนี้นายกับเราก็ไปดูกันที่กุฏิดีไหม 
  แดน : ตกลง 

 ตกเวลากลางคืน ป๋องกับแดนได้ไปที่กุฏิของพระสมหมาย ป๋องกับแดนได้ยิน
เสียงของผู้หญิงหลายคน ซึ่งน่าจะมีการดื่มสุราและเพศสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนป๋องเลย
ตัดสินใจเรียกพระสมหมายออกมาคุยกัน   

ป๋อง : ท่านครับท่านทําแบบนี้เกรงว่าไม่เหมาะสมแถมยังผิดศีลและกฎของพระ
อีกนะครับ 

พระ : แต่เราทําแบบนี้ไม่ได้เดือดร้อนใคร  เราอยู่ของเราในกุฏิของเราเธออย่ามา
ยุ่งดีกว่า 

ป๋อง : ไม่ได้ครับเพราะว่าที่นี่คือวัดที่เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนของพวกเรา  
ท่านอย่าทําอีกเลยนะครับ 
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  พระ : เอิ่ม.......(ปัง  ..เสียงปิดประตู) 
หลายวันต่อมาแดนยังคงมาเล่าให้ป๋องฟังว่ายังมีการซื้อเบียร์อยู่เหมือนเคยของ

เด็กวัดหลังจากนั้นป๋องจึงนําเรื่องนี้ไปบอกพ่อเพื่อไม่ให้วัดที่เคารพของคนในชุมชน
เสื่อมเสียไปมากกว่านี้  คืนนั้นชาวบ้านและพระชั้นผู้ใหญ่ได้ไปดูเหตุการณ์จึงพบว่ามี
การดื่มสุราและมีผู้หญิงอยู่ในกุฏิจริง ชาวบ้านและพระผู้ใหญ่จึงทําการจับพระสมหมาย
สึกจากการเป็นพระสงฆ์และส่งดําเนินคดีอีกด้วย 

 
 
1. สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
 1.1........................................................................................................ 
 1.2........................................................................................................ 
 1.3......................................................................................................... 
2. สมาชิกในกลุ่มนําเสนอผลการสืบค้นข้อมูลสาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล    
 2.1............................................................................................................. 
 2.2.............................................................................................................. 
 2.3.............................................................................................................. 
 2.4............................................................................................................... 
3.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดด้วยการนําเสนอ
ความคิดวิธีการแก้ปัญหาของตนเองและอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาตามลําดับ 
 3.1............................................................................................................... 
 3.2............................................................................................................... 
 3.3............................................................................................................... 
 3.4............................................................................................................... 
4.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนนําแนวทางการแก้ปัญหามาปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลายตามขั้นตอน
ที่วางไว้ 
 4.1............................................................................................................... 
 4.2............................................................................................................... 
 4.3............................................................................................................... 
 4.4............................................................................................................... 
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5.  เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  พร้อมอธิบายเหตุผล จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติหรือแสดง
ให้เห็นว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์อย่างไร พร้อม
อธิบายสรุปถึงการนํามาปฏิบัติปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งวิธี 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 
เฉลย 
   
 แนวทางการตอบ   
 1. สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
  1.1. การกระทําผิดกฎหมาย โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ 
  1.2. การประพฤติผิดหลักศีลธรรมจรรยา โดยไม่มีการสํานึกผิด 
  1.3. การไม่ละอาย และเกรงกลัวต่อบาปที่ตนเองกระทํา 

2. สมาชิกในกลุ่มนําเสนอผลการสืบค้นข้อมูลสาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล       

  2.1. สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่าง ๆ 
 2.2. จากวารสารที่เกี่ยวข้อง เช่นบทความเรื่องการแก้ไขปัญหาการกระทํา
ความผิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะปัญหาพระนอกรีต 

  2.3. จากหนังสือพิมพ์รายวันต่าง ๆ 
 2.4. จากวิทยากรผู้รู้หรือผู้ที่เชี่ยวชาญในทางศาสนาเป็นรายกรณี เช่นพระภิกษุ
ในชุมชน 
3.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดด้วยการ
นําเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหาของตนเองและอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาตามลําดับ 

3.1. ปลูกคุณธรรมจริยธรรม อันดีงามให้แก่เยาวชน เพื่อให้แยกแยะความดีความ
ชั่วออกจากกัน 

3.2. ต้องคัดเลือก หรือคัดสรรผู้ท่ีจะเข้ามาบวชในพระศาสนาอย่างเคร่งครัดและ
มีกฎเกณฑ์   

3.3. ทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลการประพฤติ การปฏิบัติของพระสงฆ์ 
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4.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนนําแนวทางการแก้ปัญหามาปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลายตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ 

  4.1. ปลูกคุณธรรมจริยธรรม อันดีงามให้แก่เยาวชน   
  4.2. จัดให้มีสถานที่ฝึกอบรมธรรมะ ให้แก่บุคคลทั่วไป  
  4.3. ให้มีการฝึกฝนอบรม ปฏิบัติตน ก่อนการเข้ารับบรรพชา อุปสมบท 

5. เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด พร้อมอธิบายเหตุผล จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติ
หรือแสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมี
ประโยชน์อย่างไร พร้อมอธิบายสรุปถึงการนํามาปฏิบัติปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
มากกว่าหนึ่งวิธี 

จัดโครงการอบรม "ค่ายพุทธบุตร" เพื่อช่วยพัฒนาเยาวชน ทางด้านจิตใจและ
ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการ
ประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดําเนินชีวิต  เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นําธรรมะ นํา
หลักคําสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน คือ การพัฒนากาย โดยการ
แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม  การพัฒนาศีลโดย
การอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต 
การพัฒนาจิต  ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้าย การ
พัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้
วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา  สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มี
ชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นําพาชีวิตสู่ความสําเร็จ  เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติ
ในที่สุด 
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แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค ์
เลียนแบบสื่อ 

(สถานการณ์ที ่6 ) 
 

คําส่ัง  ให้นักเรียนตอบคําถามจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ต่อไปนี้ 
 
  

  เจนเป็นนักเรียนโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเธอเป็นคนร่าเริงและ
นิสัยดีมีความสุภาพเรียบร้อยเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนพอเจนเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 พ่อกับแม่ของเจนแยกทางกัน แม่ของเจนก็มีสามีใหม่และมีลูกด้วยกันอีกหนึ่งคน
เป็นผู้หญิง 
  ต่อมาทุกคนในครอบครัวเริ่มผิดสังเกตกับพฤติกรรมของเจนมากยิ่งขึ้นเพราะ
เขาจะมีลักษณะท่าทางที่แปลก ๆ อีกทั้งยังชอบมีคําพูดที่ไม่เหมาะสมออกมาหลาย ๆ 
ครั้ง วันหนึ่งแม่ของเจนได้ถามเธอ 

  ‚ทําไมยังไม่นอนละลูกนี้ จะเที่ยงคืนแล้ว‛ 
  ‚มันก็เรื่องของหนู  แม่ไม่ต้องมายุ่ง ‛ เจนตอบ 

 ทุกคนในครอบครัวเริ่มสังเกตพฤติกรรมของเธอและก็ได้รู้ว่าเจนนั้นติดละคร
โทรทัศน์เป็นอย่างมากเจนมักจะล้อเลียนตัวละครที่เธอชอบอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็น
คําพูด กิริยาท่าทางหรือลักษณะของตัวละครที่เธอชอบ เธอเป็นคนที่ติดการดูละครมาก
ไม่หลับไม่นอน โดยเธอชอบนําคําพูดที่ไม่เหมาะสมมาพูดกับพ่อแม่บ่อยครั้งจนกระทั่ง 
วันหนึ่งมีละครใหม่เรื่องหนึ่งที่มีกระแสแรงมากเธอก็ไม่พลาดที่จะติดตามละครเรื่องนี้ 
และนี่คือต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอละครเรื่องนี้มีเนื้อหา
สาระค่อนข้างรุนแรง มีการใช้คําพูดส่อเสียดบุพการี มีการใช้กําลังตบตีกัน มีการพูดจาที่
หยาบคายต่อกันซึ่งไม่เหมาะสมกับเยาวชนอย่างมาก เมื่อเริ่มเรื่องก็ประเดิมด้วยฉากตบตี
กันระหว่างนางเอกและนางร้าย ด้วยความที่ว่านางเอกไม่ยอมที่จะให้นางร้ายรังแกอยู่ฝ่าย
เดียว พอเจนได้ดูละครแค่ตอนแรก เธอก็ตกหลุมรักในบทก้าวร้าว ไม่ฟังใคร ไม่ยอมใคร
ของตัวนางเอก เธอเลยยึดถือว่าบทนี้คือบท ‚ไอดอล‛ ที่เธอต้องปฏิบัติตาม ทุกครั้งที่
ละครเร่ืองนี้ออกอากาศ เธอมักจําวลีเด็ดๆจากตัวละครต่างๆ และนําไปใช้สื่อสารกับ 
ครูบาอาจารย์ เพื่อนฝูงแม้กระทั่งแม่ของเธอ  
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แม่ : เจน! ลูกทานข้าวเช้าหรือยัง (แม่พูดด้วยน้ําเสียงอ่อนหวานอยากให้ลูกทาน      

ข้าวเช้า) 
เจน : แม่! ข้าวเนี้ยหนูเคยกินมาทั้งชาติล่ะ ที่หลังไม่ต้องเรียก หนูกําลังดูหนังอยู่  

(เจนพูดด้วยน้ําเสียงประชดประชัน) 
     เวลาผ่านไประยะหนึ่งเจนเปลี่ยนพฤติกรรมทุกอย่างที่ เป็นที่รักใคร่ของคนใน
ครอบครัวมาเป็นผู้ที่แสดงความก้าวร้าวไม่มีความสุภาพอ่อนโยนให้หลงเหลือไว้อีกเลย
อีกทั้งยังปิดกันตัวเองไม่ยอมที่จะร่วมทํากิจกรรมกับครอบครัวและทําตามใจตนเองมาก
ขึ้นทุกวัน 

 
1. สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
 1.1........................................................................................................ 
 1.2........................................................................................................ 
 1.3......................................................................................................... 
2. สมาชิกในกลุ่มนําเสนอผลการสืบค้นข้อมูลสาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล    
 2.1............................................................................................................. 
 2.2.............................................................................................................. 
 2.3.............................................................................................................. 
 2.4............................................................................................................... 
3.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดด้วยการนําเสนอ
ความคิดวิธีการแก้ปัญหาของตนเองและอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาตามลําดับ 
 3.1............................................................................................................... 
 3.2............................................................................................................... 
 3.3............................................................................................................... 
 3.4............................................................................................................... 
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4.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนนําแนวทางการแก้ปัญหามาปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลายตามขั้นตอน
ที่วางไว้ 
 4.1............................................................................................................... 
 4.2............................................................................................................... 
 4.3............................................................................................................... 
 4.4............................................................................................................... 
5.  เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  พร้อมอธิบายเหตุผล จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติหรือแสดง
ให้เห็นว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์อย่างไร พร้อม
อธิบายสรุปถึงการนํามาปฏิบัติปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งวิธี 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
เฉลย 
  

แนวทางการตอบ 
 1. สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
  1.1. การเลียนแบบดาราเพราะเด็กจะรู้สึกว่าเป็นแบบอย่างที่เด่น  

 1.2. เนื้อหาของสื่อในปัจจุบันมักจะนําเสนอเนื้อหาที่มีความรุนแรงและ
ล่อแหลม 1.3. การขาดวิจารญาณในดู ไม่ได้คิดไตร่ตรองให้ดี 
2. สมาชิกในกลุ่มนําเสนอผลการสืบค้นข้อมูลสาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
การเก็บรวบรวมข้อมูล       

  2.1. สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์ต่าง  ๆ 
  2.2. จากวารสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน เช่นบทความเรื่องจรรยาบรรณของสื่อ 
  2.3. จากหนังสือพิมพ์รายวันต่าง ๆ 

 2.4. จากวิทยากรผู้รู้หรือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารเป็นรายกรณี เช่นนักจัด
รายการวิทยุของท้องถ่ิน 

 3. สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดด้วยการ 
นําเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหาของตนเองและอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาตามลําดับ 
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  3.1. ผู้ปกครองจะต้องควบคุมบุตรหลานในการบริโภคส่ือและชี้แนะ 
 อย่างถูกต้อง 

 3.2. ตัวผู้ที่บริโภคสื่อโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนต้องมีวิจารณญาณในการ
ตัดสินใจว่าสิ่งควรทําและไม่ไม่ควรทํา  

3.3. รณรงค์ให้เยาวชนเห็นถึงความรุนแรงในสังคมที่เกิดขึ้นจากการบริโภคสื่อ
ในทางที่ผิด  

  3.4. ปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีให้กับเด็ก และเยาวชน  
  3.5. ครอบครัวจะต้องดูแลเอาใจใส่ในพฤติกรรมของบุตรหลานตัวเองอย่าง
 ใกล้ชิด 

4. สมาชิกในกลุ่มทุกคนนําแนวทางการแก้ปัญหามาปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลายตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ 

  4.1. จัดบรรยายเกี่ยวกับการบริโภคอย่างถูกต้องและถูกวิธี 
 4.2. รณรงค์ให้เยาวชนเห็นถึงความรุนแรงในสังคมที่เกิดขึ้นจากการบริโภคสื่อ
ในทางที่ผิด 

4.3.ผู้ปกครองจะต้องควบคุมบุตรหลานในการบริโภคสื่อและชี้แนะอย่าง
ถูกต้อง 4.4. ตัวผู้ที่บริโภคสื่อโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนต้องมีวิจารณญาณในการ
ตัดสินใจว่าสิ่งควรทําและไม่ไม่ควรทํา   

4.5. ดูแลเอาใจใส่ในพฤติกรรมของบุตรหลานตัวเองอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งหา
แนวทางในการแก้ไขด้วย 
5. เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  พร้อมอธิบายเหตุผล  จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติ
หรือแสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมี
ประโยชน์อย่างไร พร้อมอธิบายสรุปถึงการนํามาปฏิบัติปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
มากกว่าหนึ่งวิธี 

รณรงค์ในการสร้างสื่อที่สร้างสรรค์ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในทางที่จะนําไปสู่การ
มีสาระในการนําเสนอสิ่งที่ดีต่อสังคม มีเนื้อหาที่มีประโยชน์ อีกทั้งยังมีการสอดแทรก
สาระบันเทิง พร้อมทั้งการบูรณาการเสรมิสร้างจิตสํานึกให้กับสังคม 

การเสนอข่าว ต้องทําให้ประชาชนมีความตื่นตัวมากขึ้น การยกระดับความ
ต้องการของประชาชนเพื่อเป้าหมายของการพัฒนา และการสร้างบรรยากาศที่ดี   
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แบบทดสอบการเรียนรู ้
เรื่องปัญหาทางสังคมของไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      จํานวน  30  ข้อ     เวลา  1  ชั่วโมง     คะแนน  30  คะแนน 

คําชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดคือลักษณะสําคัญที่สุดของครอบครัวสมัยใหม่ที่ทําให้เกิดปัญหาสังคม  
             ก. ขนาดของครอบครัวเล็กลง 
               ข. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกไม่แน่นแฟ้น 
              ค. ผู้ชายไม่ได้เป็นผู้นําของครอบครัวอีกต่อไป 
               ง. สมาชิกของครอบครัวต้องทํางานเพื่อหา รายได้เสริม 
2. ข้อความต่อไปนี้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิทางเพศ ยกเว้น ข้อใด  
            ก. แก้ไขกฎหมายของอาญาทางเพศ 
               ข. รัฐควรเพิ่มกระบวนการให้การบําบัดฟื้นฟูจิตใจผู้เสียหาย 
               ค. พนักงานสอบสวน อัยการ แพทย์ ผู้พิพากษา ควรเป็นชาย 
               ง. ให้การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเพศ ค่านิยมบรรทัดฐานทางสังคม 
3. พื้นฐานในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพจะต้องดําเนินการในเรื่องใดเป็นสําคัญ  
               ก. หางานให้ทํา                 
  ข. ให้การศึกษา  
  ค. กําหนดรายได้สูง             

 ง. ทําให้มีสุขภาพดี 
4. การอพยพของประชากรจากชนบทเข้าสู่เมืองเกิดจากแรงผลักดันหลายประการ ยกเว้น ข้อใด              
               ก. ประชากรใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองมาก 
               ข. จํานวนประชากรไม่สมดุลกับทรัพยากร 
               ค. อัตราการเพิ่มประชากรชนบทสูงกว่าในเมือง 
               ง. อัตราการกระจายรายได้ของประชากรในชนบทสูงกว่าในเมือง 
5. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ที่ปรากฏชัดเจนมากที่สุดในสังคมไทย
ปัจจุบัน                                   
   ก. การใช้ชีวิตหลังสมรส    
  ข. การรับวัฒนธรรมตะวันตก 
              ค. การพักผ่อนและการบันเทิง   
   ง. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย 
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6.วิธีใดแก้ปัญหาสังคมที่ได้ผลดีที่สุด 
   ก. กําหนดหลักสูตรว่าด้วยวิธีแก้ปัญหาไว้  
               ข. สร้างความสํานึกและรับผิดชอบแก่สมาชิก 
               ค. ตั้งหน่วยงานแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านโดยตรง 
               ง. ใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด 
7. การพัฒนาคุณภาพประชากรนอกจากด้วยการศึกษาแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้และต้องควบคุมคือสิ่ง
ใด                  
  ก. สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   
  ข. การแพทย์และสาธารณสุข 
              ค. การบริการและสวัสดิการ   
   ง. สวัสดิการและการฝึกอบรม 
8. นักเรียนคิดว่าแนวทางในข้อใดที่จะแก้ปัญหาสังคมได้ดีที่สุดและยั่งยืน  
               ก. ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐ   
  ข. สร้างความอบอุ่นในครอบครัว 
               ค. ร่วมมือกันหามาตรการการแก้ไข  
  ง. ออกกฎหมายเพิ่มโทษแก่ผู้ก่อปัญหาสังคม 
9. คํากล่าวที่ว่า “การขัดเกลาทางสังคม” ไม่สอดคล้องกับข้อความใด  
   ก. เป็นกระบวนการที่มีอยู่ตลอดชีวิต 
   ข. เป็นกระบวนการที่ทุกคนต้อง เรียนรู้ตั้งแต่วัยทารกจนเป็นผู้ใหญ่ 
  ค. สังคมที่มีการขัดเกลาย่อมทํา ให้เห็นได้ ชัดเจนว่าสังคมนั้นยังขาดระเบียบ 

  ง. สังคมใดที่มีกระบวนการขัดเกลาทางสังคมมีประสิทธิภาพย่อมทําให้สังคม    
     นั้นมีความ เป็นระเบียบ 

10. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการนําค่านิยมมาใช้เพือ่เป็นหลักและแนวทางในการดําเนินชีวติ  
               ก. พ่อไม่พอใจที่ลูกออกไปเที่ยวกลางคืน 
               ข. สมชายโมโหที่มีคนมาลัดคิวซื้อต๋ัวเข้าดูกีฬา 
               ค. ป้าชอบใจที่หลานเลือกดื่ม นมสดแทนน้ําอัดลม  
               ง. ปราณีรอจนไฟแดงขึ้นจึงข้ามถนนทั้ง ๆ ที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน 
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11. ข้อใดเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด  
                ก. ปัญหาการศึกษา     

   ข. ปัญหาการว่างงาน 
                ค. ปัญหาอาชญากรรม    

  ง. ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
12. หากพิจารณาจากวัฒนธรรมและพื้นฐานการผลิตของประเทศไทยควรมีแนวทางการพัฒนาใน
ทิศทางใด  
                ก. เน้นการเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 
               ข. เน้นการเป็นประเทศเกษตรกรรมก้าวหน้า 
               ค. เน้นการเป็นประเทศที่ให้บริการและข่าวสาร 
    ง. เน้นการเป็นประเทศเกษตรอุตสาหกรรมใหม่ 
13. กิจกรรมในข้อใดที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของสถาบัน  
                ก. นวลชอบสะสมตั๋วโดยสารรถปรับอากาศ แล้วเอามานั่งดูเวลาว่าง 
                ข. นิดกว้านซื้อน้ําตาลทรายมากังตุน เพราะมีข่าวว่าน้ําตาลทรายจะขึ้นราคา 
               ค. น้อยสอนให้น้องรู้จักความอดทน เพราะเธอเป็นบุคคลตัวอย่างของตําบล 
                ง. หน่อยลงประกาศแจ้งความว่าน้องชายหายออกไปจากบ้านทางหนังสือพิมพ์
       ทุกวัน 
14. สถานการณ์ใดที่ แสดงให้เห็นว่า “สถาบันเศรษฐกิจ” ในสังคมไทยบกพร่อง  
               ก. การขยายตัวของธนาคารพาณิชย์เอกชน 
                ข. คนไทยนิยมประกอบอาชีพค้าขายมากขึ้น 
                ค. การพัฒนาการเกษตรล้าหลังกว่าอุตสาหกรรม 
                ง. การกระจายรายได้ยังไม่ทั่วถึงและไม่เป็น ธรรม 
15. สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ “สังคมชนบท” ท่ีมีต่อชาติบ้านเมือง คือข้อใด   
                ก. เป็นตลาดสินค้าท่ีมีกําลังซ้ือสูง 
               ข. เป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
                ค. เป็นแหล่งผลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจ 
                ง. เป็นการอยู่รวมกันของสังคมในระบบเครือญาต ิ
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16. “ในสายตาชาวตะวันตกมีความเห็นเกี่ยวกับสังคม ไทยว่าเป็นสังคมที่มีโครงสร้างแบบ
หลวมๆ” ข้อความดังกล่าวมีความหมายตรงกับข้อใด  
               ก. คนไม่ค่อยรักษาระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ 
                ข. คนมักทํางานให้เป็นเล่น ทําเล่นให้เป็นงาน 
                ค. ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสังคมต่างๆ มีน้อย 
               ง. การกระทําใดๆคนไม่ค่อยตั้งวัตถุประสงค์ที่แน่นอน 
17. สังคมชนบทกับสังคมเมืองของไทยมีความแตกต่างกันในเรื่องใดน้อยที่สุด  
                ก. การเคลื่อนที่ทางสังคม    
    ข. ลักษณะของการรวมกลุ่ม 
                ค. ความสัมพันธ์ภายในครอบครวั  
   ง. ลักษณะและองค์ประกอบของประชากรไทย 
18. ข้อใดต่อไปน้ีถือวา่เป็นวธีิการท่ี ไม่เหมาะสม ในการสร้างค่านิยมในสังคมประชาธิปไตย 
               ก. ผู้นําชี้แจงผลดีผลเสีย    
    ข. สนับสนุนยกย่องคนดี 
                ค. ผู้ใหญ่สั่งให้เด็กทําจนเคยชิน   

  ง. ให้วิเคราะห์ด้วยปัญญาตนเอง 
19. ข้อใดจะเป็นความขัดแยง้ระหว่างคนเมืองและคนชนบทในประเทศไทยในอนาคต  
               ก. การที่คนเมืองมีคุณภาพชีวิตดีกว่าคนชนบทมาก 
                ข. การที่คนเมืองกดราคาผลผลิตของคนชนบทจนไม่คุ้มทุน 
                ค. การที่คนชนบทต้องเปล่ียนอาชีพมาเป็น กรรมกรในเมือง 
                ง. การที่คนชนบทมีค่านิยมในการบริโภคสินค้าและบริการแบบคนเมือง 
20. “สังคมเมืองต้องพึ่งสังคมชนบท” ข้อใดสนับสนุนคํากล่าวนี้ 
               ก. ข้าวเปลือกถูก ข้าวสารแพง ชาวบ้านเดือดร้อนกันทั่วไป 
                ข. ผลผลิตต่อไร่ต่ํา  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวนายากจนลงทุกวัน 
                ค. เจ้าของโรงสีข้าวส่งข้าวเข้ากรุงเทพมหานคร เตรียมส่งเป็นสินค้าออก 
               ง. ราคาข้าวส่งออกสูงเพราะรัฐบาลเรียกเก็บค่าพรีเมียมจากบริษัทส่งออก 
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21. ข้อความใดกล่าวถึงสถาบันศาสนาถูกต้องท่ีสุด    
               ก. สถาบันศาสนาทําหน้าที่เป็นกลไกใน การควบคุมทางสังคมที่สําคัญ 
                ข. องค์การทางสังคมของสถาบันศาสนาประกอบด้วยกลุ่มพระ กลุ่มเณร  
       และกลุ่มช ี
              ค. ความเชื่อทางศาสนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยตอบสนองความรู้สึกในด้านความ 
                  มหัศจรรย์ 
                ง. แบบแผนของพฤติกรรมที่แสดงออกในสถาบันศาสนาของทุกศาสนาย่อมไม่
       แตกต่างกัน 
22. “พ่อแม่ทุกคนเลี้ยงดูบุตรและอบรมสั่งสอนให้มีความประพฤติที่ดี”  มีผลต่อการจัดระเบียบ
สังคมในข้อใด  
                ก. กําหนดความสัมพันธ์ของสมาชิก  
     ข. กําหนดงานให้บุคคลตามตําแหน่ง 
     ค. กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ  

   ง. กําหนดตําแหน่งและหน้าที่ของบุคคล 
23. มนุษย์นําเอาคําสั่งสอนของศาสนาที่ตนนับถือมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนั้น เพื่อ
มุ่งหวังสิ่งใดเป็นสําคัญ  
                ก. เพื่อให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรม 
                 ข. เพื่อให้เกิดความสุขความสงบในชีวิตประจําวัน 
                ค. เพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมของชีวิต 
                ง. เพื่อให้เป็นที่พอใจขององค์ศาสดาและอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา 
24. คําพังเพยที่ว่า  “คนดีตกน้ าไม่ไหล  ตกไฟไม่ไหม้”  สอดคล้องกับค่านิยมข้อใดของสังคมไทย  
                ก. ความสุจริต                

    ข. ความกตัญํู  
     ค. ความเสียสละ             

    ง. ความบริจาคทาน 
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25.ข้อความใดไม่สัมพันธ์กับคํากล่าว “สังคมไทยเป็นสังคมที่ศาสนาเข้ามามีอิทธิพลในการ
ด าเนินชีวิต”     
     ก. ชาวไทยนิยมทําบุญตักบาตร 
     ข. คนไทยให้ความเคารพยกย่องพระสงฆ์ 
     ค. ในปีใดที่ดินฟ้าอากาศแห้งแล้ง  คนไทยจะทําพิธีแห่นางแมวขอฝน 
       ง. คนไทยส่วนใหญ่จะพากันไปเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
26. ข้อใดเป็นแบบแผนการปฏิบัติท่ีถูกต้องของ “สถาบันสื่อมวลชน”   
                ก. การเคารพผู้มีอาวุโส    

   ข. การตรงต่อเวลาและมีวินัย 
                ค. สาระความรู้และความบันเทิง   

  ง. ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และประชาชน 
27. “เด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งต้องการเงินไปเที่ยวตามสถานเริงรมย์และซื้อเสื้อผ้าสวยๆสวมใส่พวกเขา
หาเงินโดยวิธีชี้ปล้นเด็กนักเรียนวัยที่อ่อนกว่าตามย่านศูนย์การค้า ” จากข้อความดังกล่าว
พฤติกรรมความต้องการของพวกเขาแสดงถึงความบกพร่องของสถาบันสังคมข้อใดเป็นอันดับ
แรก  
   1. สถาบันครอบครัว          2. สถาบันการศึกษา 
   3. สถาบันศาสนา           4. สถาบันเศรษฐกิจ   
   5. สถาบันสื่อมวลชน 
               ก. ข้อ 1 และ 3           

  ข. ข้อ 1 และ 5          
  ค. ข้อ 4 และ 5      
   ง. ข้อ 3 และ 5 

28. สถาบันทางสังคมข้อใดที่มีส่วนช่วยลดปัญหาสังคม  ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด  ช่วย
เพิ่มพูนความมีสุขภาพดีให้กับสมาชิกของสังคม   
                ก. สถาบันการศึกษา     
     ข. สถาบันนันทนาการ 
               ค. สถาบันส่ือสารมวลชน    

    ง. สถาบันการเมืองปกครอง 
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29. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นผลโดยตรงของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม                  
     ก. การอพยพย้ายถิ่นของแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมือง 
                ข. การเกิดวัฒนธรรมใหม่ในสังคมที่หลากหลายมากขึ้น 
    ค. การสร้างมาตรฐานกลางและความเป็นสากลมีเพิ่มมากขึ้น 
                ง. การรับรู้เรื่องสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
30. ในคริสต์ศตวรรษที่ 21สังคมไทยคาดว่ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางใด  
                 ก. จํานวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุน้อยลง 
                 ข. ค่านิยมของผู้ที่อยู่ในชนบทกับเขตเมืองจะแตกต่างกันน้อยลง 
                ค. ครอบครัวแบบขยายจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง 
                 ง. การย้ายถิ่นจากเมืองสู่ชนบทจะมีมากขึ้นเนื่องจากปัญหาของเมืองมีมาก 
                  เกินไป 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เฉลยแบบทดสอบการเรียนรู้ 
 

ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ 
1 ข 11 ง 21 ง 
2 ค 12 ข 22 ค 
3 ค 13 ข 23 ข 
4 ง 14 ง 24 ก 
5 ง 15 ค 25 ค 
6 ข 16 ง 26 ค 
7 ข 17 ง 27 ข 
8 ข 18 ข 28 ข 
9 ค 19 ง 29 ก 
10 ค 20 ก 30 ข 
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