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  การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย  ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 2)  เปรียบเทียบ
ทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ 3)  ศึกษาทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ กลุ่มตวัอย ่างทีใชใ้นการวิจยัเป็นน ักเ รียนชันมัธยมศึกษา 3/5            
ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ อาํเภอสามพราน จงัหวดั
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เรียนรู้ เรือง สงัคมไทย 2) แบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง สงัคมไทย 3) แบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา 
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5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ           
ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั(t-test dependent) และการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 
   ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย  หลงัเรียนด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ของนักเรียน                      
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
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ชนัมธัยมศึกษา ปีที 3  สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
            3. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์มีพฒันาการสูงขึน 
  4. ความคิดเห็นของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด  
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THREE STUDENTS USING SITUATION CONFRONTATION PROCESS. THESIS ADVISORS : 
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 The objectives of this research were to; 1) compare the learning achievement on 
Thai Society of Mathayomsuksa three students before and after using situation confrontation 
process, 2) compare the problem solving thinking process skills of Mathayomsuksa three 
students before and after using situation confrontation process, 3) study the problem solving 
thinking process skills of Mathayomsuksa three students during learning with situation 
confrontation process, and 4) study the opinions of Mathayomsuksa three students using 
situation confrontation process. The samples of this research consisted of 40 students from 
the class of Mathayomsuksa 3/5 students studying in the second semester during the 
academic year 2014 at King’s College, Sampran District, Nakhonpathom Province of the 
Office of Secondary School District 9. The research instruments used for gathering data were 
1) the lesson plans on Thai Society, 2) a learning achievement test of Thai Society 3) a test of 
problem solving thinking process skills on Thai Society 4) a test of problem solving thinking 
process skills development on Thai Society, and 5) a questionnaire on the opinion of 
Mathayomsuksa three students using situation confrontation process. The collected data was 
analyzed by mean ( x ), standard deviation (S.D.), t-test dependent and content analysis. 
 The research findings of study were as follows: 

1. The learning achievements on Thai Society of Mathayomsuksa three students 
after using situation confrontation process were higher than before using situation confrontation 
process at the level of .05 significance 

2. The problem solving thinking process skills on Thai Society of Mathayomsuksa 
three students after using situation confrontation process were higher than before using 
situation confrontation process at the level of .05 significance  

3. The growth of the problem solving thinking process skills of Mathayomsuksa 
three students during learning by situation confrontation process were high scores. 

4. The students opinions of Mathayomsuksa three students using situation 
confrontation process showed the highest level of satisfaction. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์เรือง การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา เรือง สังคมไทย ของนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาปีที 3 โดยใช้การจดัการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์เล่มนีสาํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดีดว้ยความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารย ์  ดร.
มนสันนัท ์นาํสมบูรณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพิณ ศิริสัมพนัธ์ และอาจารย ์ดร.วิสูตร โพธิเงิน ซึง
เป็นอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผู ้คอยช่วยเหลือและให้ค ําปรึกษาแนะนํา ช่วยเหลือที                     
เป็นประโยชน์อยา่งยิงต่อผูว้ิจยัตงัแต่เริมตน้จนสําเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยัจึงขอกราบขอพระคุณทุกท่าน
เป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารยส์มประสงค์ น่วมบุญลือ ผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาให้คาํปรึกษา แนะนํา แกไ้ข
ขอ้บกพร่องจนทาํให้วิทยานิพนธ์เล่มนีถูกตอ้งและสมบูรณ์มากยิงขึน ตลอดจนคณาจารยใ์นสาขาวิชาการสอน
สงัคมศึกษา และคณาจารยผ์ูส้อนทุกท่านทีประสิทธิประสาทวชิา 
 ขอขอบพระคุณผูเ้ชียวชาญทีตรวจสอบเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ อาจารย ์  ดร.ชยัรัตน์ โต
ศิลา อาจารย ์ดร.ยวุรี ผลพนัธิน และอาจารย ์ดร.เพญ็พนอ พว่งแพ ทีไดก้รุณาเป็นผูเ้ชียวชาญในการพิจารณา ตรวจแกไ้ข 
รวมทงัขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อการทาํวทิยานิพนธ์ใหมี้ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน 
 ขอขอบคุณพีๆ นอ้งๆ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุก
ท่าน และคณาจารย ์คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เพือนครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราช
วทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม     ทีให้ความช่วยเหลือและคอยให้กาํลงัใจทีมี
ใหเ้สมอมาในการทาํวทิยานิพนธ์ อีกทงัอาํนวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี 
 สุดทา้ยนี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูซึ้งให้การอบรมเลียงดู ให้ความรู้ เป็นผูว้างรากฐาน
การศึกษา ตลอดจนคอยเป็นกาํลงัใจทีดีและสนบัสนุนในการทาํวิทยานิพนธ์มาตลอด และญาติพีน้องทุกคนทีมี
ส่วนช่วยเหลือ เป็นแรงบนัดาลใจในการทาํวทิยานิพนธ์เป็นอยา่งดี ทาํใหผู้ว้จิยัสาํเร็จการศึกษาปริญญาโทดงัทีมุ่ง
หมายไว ้
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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

สังคมโลกในศตวรรษที 21 เป็นยุคแห่งโลกาภิวตัน์ ส่งผลต่อการเปลียนแปลงทางดา้น
วฒันธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการดาํเนินชีวิตของคนไทยอย่างมาก ทาํให้มนุษยเ์ราไม่สามารถ
ปรับตัวและแก้ปัญหาในสถานการณ์ทีตนเผชิญอยู่ได้ ส่งผลให้บุคคลทีไม่มีการฝึกตนจะมี
พฤติกรรมทีไหลไปกับกระแสของสังคมโลก ดงันันมนุษย์มีความจาํเป็นต้องมีการปรับตวัใน      
การดาํเนินชีวติใหส้อดคลอ้งกบัสังคมทีเปลียนแปลงไป และมีความรู้ทนักบัสถานการณ์ต่าง ๆ สิงที
ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกับการเปลียนแปลงและปัญหาต่าง ๆ ได้ นันคือ การจดัการศึกษา       
ซึงเป็นสิงสาํคญัและจาํเป็นมาก เนืองจากการศึกษาเป็นกลไกทีใชพ้ฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใน
สังคม เพือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสือมลง 
ยอ่มขึนอยู่กบัการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสําคญั ดว้ยเหตุนีสภาพความเป็นอยู่ของสังคม
ใด ๆ จึงเป็นภาพสะทอ้นให้เห็นความมีประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาของสังคมนัน ๆ ด้วย 
โดยเฉพาะประเทศไทยไดใ้ห้ความสําคญักบัการพฒันาประชากรเป็นสําคญั สอดคลอ้งกบัประเวศ 
วะสี (2543: ก) กล่าววา่ สังคมทุกวนันีซบัซ้อนขึน การเคลือนไหวเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มนุษย์
ไม่สามารถเผชิญกับสังคมทีซับซ้อนได้ จึงเกิดสภาวะวิกฤต  เช่น ไม่สามารถแก้ไขปัญหา                  
ความยากจน การไม่มีงานทาํ ความเครียด ความรุนแรง อาชญากรรม การทาํลายสิงแวดลอ้ม และ
อืนๆ ทีมนุษยไ์ม่สามารถจดัระบบชีวติ และสังคมใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุขได ้

การศึกษา จึงเป็นสิงทีช่วยให้มนุษยก์า้วผา่นสถานการณ์ทีตอ้งแกปั้ญหาไดอ้ย่างรอบคอบ
และเหมาะสม รู้จกัการปรับตวัต่อการเปลียนแปลงเขา้สู่โลกในยุคปัจจุบนั สามารถดาํเนินชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ และสามารถจดัการกบัปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม อีกทงัเป็นสิงสําคญัในการพฒันา
ประเทศต่อไป (วนัทนา ทวีคุณธรรม, 2554: 21) ดงันนัการศึกษาของแต่ละคน จึงเป็นภาพสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองหรือเสือมลงของสังคมนนั ๆ ดว้ย ซึงตอ้งเร่งแกไ้ข ให้คนมีความพร้อม
เพรียง ทงัทางกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสํานึก วฒันธรรมทีดีงาม และรู้คุณค่าของความเป็นไทย ดงัที
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 11 พ.ศ.2555-2559 (2550: 2) ระบุวา่ การศึกษาเป็น
การส่งเสริมมนุษยใ์ห้มีความพร้อมทางดา้นสมรรถนะ ทกัษะ และความรู้พืนฐานทีจาํเป็น สามารถ       
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เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีภูมิคุม้กนั และรู้เท่าทนัโลกอนาคต อนัส่งผลต่อ
การพฒันาประเทศอยา่งยงัยนื สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 3) หมวด 
4 มาตรา 22 กาํหนดไวว้า่ นกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
ตลอดเวลา ยึดนักเรียนเป็นสําคญั สามารถฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรม       
อนันาํไปสู่การพฒันาตนเองในทกัษะด้านต่าง ๆ เต็มศกัยภาพ สอดคล้องกบัสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2553: 4-5) กล่าวว่า การศึกษาเป็นกระบวนการทีให้นกัเรียนรู้จกัการเรียนรู้ 
วธีิการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองในรูปแบบ และวิธีการทีหลากหลาย รวมทงัรู้จกัคิดและแกปั้ญหา 
ช่วยให้มนุษย์มีความพร้อม มีภูมิคุ้มกันทีดีต่อการเผชิญสถานการณ์ และรับรู้เรืองราวต่าง ๆ ที
เกิดขึนในสังคมอย่างมีสติปัญญา สามารถปรับตวัในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัไดเ้หมาะสม เลือก
ตดัสินใจแก้ปัญหาต่างๆ อย่างรอบด้าน ต่อเนืองและยงัยืน โดยอาศยัหลักการของเหตุผล และ
คุณธรรม เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา กระบวนการคิดแก้ปัญหาเป็นทกัษะทีสําคญัของนักเรียนที
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

(2555: 3) กาํหนดไวว้า่สมรรถนะสาํคญัของนกัเรียน เรือง ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา เป็นการแกปั้ญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ทีเผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพืนฐานของหลกัเหตุผล ประยุกตค์วามรู้ 
มาใช้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา มีการตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงผลกระทบที
เกิดขึนต่อตนเอง สังคมและสิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบักรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 6) 
กล่าวว่า การจดักระบวนการคิด เป็นสมรรถนะสําคญัของนักเรียนด้านความสามารถในการคิด           
ทาํให้นักเรียนพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ซึงเป็นสิงทีทางโรงเรียนควรจดัให้
นักเรียนได้ในทุกระดับชัน เป็นกระบวนการเพือหาสาเหตุของปัญหา เป็นกิจกรรมทีส่งเสริม
พฒันาการทางดา้นสติปัญญา โดยเฉพาะการคิดแกปั้ญหา ครูควรจดัรูปแบบกิจกรรมทีหลากหลาย 
ให้นกัเรียนพฒันาทกัษะทุกด้าน ลงมือกระทาํและปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง ฝึกฝนให้มีการคิดทีรอบ
ดา้น เพือมิใหเ้ป็นคนตดัสินใจผิดพลาด เพราะขาดการยงัคิด ขาดเหตุผลในการตดัสินใจ นอกจากนี 
นักเรียนบางกลุ่มมีปัญหาด้านความคิด ขาดประสบการณ์และการพิจารณาไตร่ตรองสําหรับ        
การตดัสินใจ ลกัษณะการพฒันาดา้นอารมณ์ก็จะรุนแรง ขาดวฒิุภาวะทางอารมณ์ มกัจะหุนหนัพลนัแล่น 
ยงัไม่มีความสามารถในการยบัยงั หรือควบคุมอารมณ์ได้ดีพอ นักเรียนจึงต้องได้รับการพัฒนา
กระบวนการคิด รวมถึงการแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยการตดัสินใจ ไตร่ตรอง ประเมินสถานการณ์
รอบตวัดว้ยหลกัเหตุผล รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือก และตดัสินใจในการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค ์กลา้ทีจะแสดงออกทางความคิด และพร้อมทีจะรับผิดชอบต่อ
สิงทีตนเองเลือก มีเป้าหมายชัดเจนในการนาํไปใช้ประโยชน์ (สํานักงานวิชาการและมาตรฐาน
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การศึกษา, 2551: 14) สามารถนาํทกัษะการคิดแกปั้ญหามาพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน เพราะนกัเรียน
ตอ้งเจอกบัปัญหาทุกวนั โดยการรู้จดัคิดและใช้สมองมิใช่พฒันาการทางด้านวิชาการอย่างเดียว 
ส่งผลให้นกัเรียนเกิดทกัษะการสังเกต การเก็บขอ้มูล นาํไปสู่การสรุปความ และฝึกการทาํงานเป็น
กลุ่ม มีการแลกเปลียนความคิดและประสบการณ์ ซึงกนัและกนั เพือให้นกัเรียนมีโอกาสแสวงหา
ความรู้ คิดสร้างสรรค์สิงใหม่ ๆ และพฒันาในดา้นอืน ๆ เรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง สร้างความรู้ไดเ้อง 
แสวงหาความรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้และวิธีคิดของตน มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนและผูเ้รียนดว้ยกนั 
เรียนรู้ตามสภาพจริง ได้รับประสบการณ์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์แก้ปัญหาและตดัสินใจได้อย่าง
เหมาะสม (งานหลกัสูตรและพฒันาอาจารยม์หาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์, 2555: 20) สอดคลอ้ง
กบั วชัรา เล่าเรียนดี (2549: 1) กล่าววา่ นกัเรียนตอ้งมีการปรับตวั พร้อมรับต่อสถานการณ์ใหม่ ๆ เป็น
ยุคของขอ้มูลข่าวสาร ทีทาํให้ตอ้งพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหา มีการอธิบายอย่างสมเหตุสมผล 
เพือนาํไปใช้ในการดาํเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมโลกทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วใน       
ทุก ๆ ดา้น ฉะนนัการคิดแกปั้ญหาจึงเป็นกลไกสําคญัทีใชใ้นการเรียนรู้ และแยกแยะสิงทีดีกบัไม่ดี 
การคิดแก้ปัญหาจึงเป็นสิงจาํเป็นทีควรส่งเสริมให้เกิดขึน เพราะการคิดแก้ปัญหานันเป็นทกัษะ
ไม่ใช่พรสวรรค ์สามารถฝึกฝน ปลูกฝังกระบวนการคิดทีมีความซบัซ้อนมากยิงขึน และมีเป้าหมาย
ชดัเจนในการนาํไปใช้ประโยชน์ เพือการตดัสินอย่างถูกตอ้งภายใตก้ารพิจาณาอย่างรอบคอบมี
เหตุผล (กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2542: 2) ดงันนั การคิดแกปั้ญหา ทาํให้นกัเรียนเกิด
ทกัษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาไปตามลาํดบัขนัตอน มีเหตุมีผลดว้ยตนเอง ซึงเป็นแนวทางใน
การนาํไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาํวนัได้ นักเรียนเกิดทกัษะการสังเกต การเก็บขอ้มูลนาํไปสู่       
การสรุปความ และฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลียนความคิด และประสบการณ์ซึงกนัและ
กนั ทาํใหน้กัเรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้ นาํหลกัการทีเป็นจริงตามธรรมชาติไปใชใ้นสถานการณ์
ใหม่ ๆ โดยไม่ตอ้งทาํการทดลองหรือพิสูจน์ซาํอีก การฝึกให้นกัเรียนคิดแกปั้ญหา ทาํให้นกัเรียน
เป็นคนมีเหตุมีผล รู้จกัใชก้ฎเกณฑ ์ขอ้สรุปต่าง ๆ มาช่วยในการแกปั้ญหาไม่ตดัสินใจในการทาํงาน
อยา่งง่าย ๆ จนกวา่จะพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงได ้ 
 นอกจากนี หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มีจุดมุ่งหมายให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจว่ามนุษย์ดาํรงชีวิตได้ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมทีมีความเชือม                     
สัมพนัธ์กนั และมีความแตกต่างกนัอย่างหลากหลาย เพือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรมและการดาํเนินชีวิต                            
ทีเหมาะสม แต่การจดัการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมทีผา่นมา พบวา่ นกัเรียน
ไม่พยายามคิด และไม่มีความคิดเป็นของตนเอง ไม่พยายามฉีกกรอบความคิดหรือหาแนวทางใหม่ ๆ          
ในการแกปั้ญหา ขาดการคิดไตร่ตรองพิจารณาถึงปัญหาต่าง ๆ เหล่านนัอยา่งถีถว้น จึงเป็นส่วนหนึงที
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จาํเป็นต่อการเรียนรู้ เป็นคุณลกัษณะหนึงทีส่งเสริมให้เกิดขึน การคิดนนัเป็นทกัษะไม่ใช่พรสวรรค ์
เพราะสามารถ ฝึกฝนได้ ควรปลูกฝังกระบวนการคิดทีมีความซับซ้อนมากขึน มีเป้าหมายชัดเจนใน                 
การนาํไปใชป้ระโยชน์ (นฤมล ศรีโสภา, 2550: 2) ซึงการจดัการเรียนรู้ควรให้นกัเรียนฝึกฝน ให้มีการคิด
ทีรอบคอบ เพือมิให้เป็นคนตดัสินใจผิดพลาด ขาดเหตุผลในการตดัสินใจ โดยเฉพาะสิงทีเขา้มาใน
ชีวติประจาํวนัของนกัเรียน ปัจจุบนัมากมายหลายทางทงัโทรทศัน์ สิงพิมพ ์สืออินเทอร์เน็ต ลว้นเป็น
สือทางเทคโนโลยีทีร้ายกาจในการครอบงาํความคิดของนกัเรียนให้มีการลุ่มหลงไปตามภาพลวงตา 
ทีใครก็สามารถรับรู้ และเกิดความเชือถือ ปฏิบติัตามสิงทียวัยุทางสือทีปรากฏในหนา้หนงัสือพิมพ์
และอินเตอร์เน็ตไดอ้ย่างง่าย (สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2548: 88) นอกจากนี การจดัการเรียนการสอน   
ทีผ่านมาจะเห็นได้ว่า ให้ความสําคญักบันักเรียนมาช้านาน แต่มิได้เป็นฐานทีมีการต่อยอดด้วย
ความคิด ผูที้เกียวขอ้งส่วนใหญ่มกัมีความเขา้ใจ แต่ในภาคทฤษฎี เมือถึงคราวนาํไปปฏิบติัจะจบลง
ดว้ยการจดัการทีความสําคญัมิไดอ้ยูที่นกัเรียน แต่ไปอยูที่เนือหาวิชาเพียงอยา่งเดียว ทาํให้นกัเรียน
ไดแ้ต่เรียนรู้ดว้ยการท่องจาํมากกวา่การใชค้วามคิด หรือการใชค้วามจาํ เพราะครูสอนโดยการบอก
และการสังการมากกวา่การชีแนะการกระตุน้ให้คิด สอดคลอ้งกบัวิชยั วงษใ์หญ่ (2542: 2) กล่าววา่ 
ครูส่วนใหญ่ยงัคงใช้วิธีสอนทีเน้นตนเองเป็นสําคญั ให้ความสําคญักบัการถ่ายทอดความรู้และ
เนือหาวชิา ทาํใหน้กัเรียนเป็นคนทีมีความรู้แต่ไม่มีความคิด และไม่สามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
ครูตอ้งศึกษาทฤษฎี หลกัการเกียวกบัการกระบวนการคิดทีเนน้ให้นกัเรียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ทีเป็น
ระบบและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการอบรมครู เพือพฒันาตนเองอย่าง
สมาํเสมอ (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2551: 26) และสภาพบริบทของโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ใน
พระบรมราชูปถมัภ ์เป็นโรงเรียนประจาํชายแบบพบัลิค สคูล (Public School) มีนกัเรียนอยูร่วมกนั
เป็นจาํนวนมาก ทาํให้ตอ้งรู้จกัการปรับตวัให้สามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมโรงเรียนประจาํ จากการ
สัมภาษณ์ครูบา้น จาํนวน  ท่าน ทีทาํหนา้ทีดูแลนกัเรียนในการปกครองของตน นกัเรียนทีเขา้มา
ใหม่ตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัสังคมใหม่ อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน มีวินยัในการอยูร่่วมกนั
ทงับนหอนอนและในห้องเรียน มีการเลือกตดัสินใจในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ไม่หลงไปกบัสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนทีสังคมเพือนมีบทบาทในการควบคุม
พฤติกรรมภายนอก และการแสดงออกของนกัเรียน ควบคุมการคิดตดัสินใจในการทาํงาน การเรียน 
ในห้องเรียนเป็นไปตามสภาพแวดลอ้ม ไร้จุดยืนของตนเอง ส่งผลให้มีผลกระทบต่อภาพรวมของ
โรงเรียน ดงันนั การพฒันากระบวนการคิดของนกัเรียนทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของนกัเรียน 
ควรให้นกัเรียนไดรู้้จกัการคิด การตดัสินใจแกปั้ญหา และการคิดริเริมสร้างสรรค์ เพือให้ประสบ
ความสําเร็จใน ดา้นการเรียน และการทาํกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน (รายงานการประเมินผล
การจดัการศึกษาขนัพืนฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2555: 3) 
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 นอกจากนีปัญหาผลสัมฤทธิทางการเรียนในรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 (GPA) ปี 2556 ค่าเฉลีย 2.68 นกัเรียนทีมีผลการเรียนระหวา่งเกรด 3  และ 4 

คิดเป็นร้อยละ 60 ของนกัเรียนทงัหมด อยู่ในเกณฑ์ระดบัคุณภาพพอใช้ สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติพืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 พบวา่นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียน 
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวดันครปฐม สํานักงานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 9                
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีคะแนนเฉลียระดบัโรงเรียน 43.69 อยู่
ในระดบัคุณภาพพอใช้ และสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ไดร้ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์พ.ศ.2556 มีผลการประเมินทีตาํกวา่มาตรฐานอืน คือ มาตรฐานที 4 นกัเรียน
มีสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีสติสมเหตุสมผล  
ผลการประเมินอิงเกณฑ์ ค่าเฉลีย 8.94 ระดบัคุณภาพดี แต่ควรเนน้ให้นกัเรียนคิดแกปั้ญหาทีนาํไปสู่
การปฏิบติัจริง สนใจ ใฝ่เรียนรู้ อีกทงัมาตรฐานที 5 นกัเรียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร
ตวัชีวดัที 5.1 ผลสัมฤทธิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ผลการประเมิน ร้อยละ 
62.57 อยู่ในระดบัดี ทางโรงเรียนมีเป้าหมายยกระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึน
ร้อยละ 3 ทุกรายวชิา ตามเป้าประสงคข์องโรงเรียนมุ่งให้เป็นสุภาพบุรุษ มีทกัษะการคิด รอบรู้วิชาการ 
มีความสามารถในการสือสาร และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดงันนั โรงเรียนมีความจาํเป็นตอ้งจดั
กระบวนการการเรียนการสอนทีมุ่งเนน้การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียน และทกัษะกระบวนการ
คิดแกปั้ญหาใหสู้งขึน  

 การจดัการเรียนรู้ จึงเป็นการนาํปัญหาทีเกิดขึนในสังคมมาประยุกต์ให้เขา้กบัเนือหา
สาระ และเสริมสร้างกระบวนการคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น เนืองจากปัญหาเหล่านีอาจเกิดขึน
จากสิงทีอยูร่อบ ๆ ตวัเรา โดยทีนกัเรียนสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมทีสุด อาศยัขอ้มูล
มาประกอบการตดัสินใจแกปั้ญหาทงั 3 ดา้น คือ ขอ้มูลเกียวกบัตนเอง สังคมและวิชาการ ก่อให้เกิด
ความพอใจในการตัดสินใจ  (โกวิท วรพิพัฒน์ , 2528, อ้างถึงในสํานักงานพฒันานวตักรรม            
การจดัการศึกษา, 2551: 40) ดงันนั ภายในหอ้งเรียน ครูกระตุน้ให้นกัเรียนรู้จกัการคิด การวิเคราะห์                
การแก้ปัญหา การปรับตวัให้เขา้กับสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป และสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมอนัเป็นรากฐานสําคญัในการสร้างสรรคส์ังคมให้มีความเจริญกา้วหนา้ และจดัการเผชิญ
สถานการณ์ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้เกิดการเรียนรู้ไดทุ้กเวลา  
ทุกสถานที สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 24 กาํหนดให้โรงเรียนจดักระบวนการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ 
ความถนัดของนกัเรียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นฝึกทกัษะกระบวนการคิด  
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การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพือป้องกนัและแก้ปัญหา โดยตอ้ง
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น คิดในทางทีถูกต้อง เพือให้บรรลุผลตาม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสมรรถสาํคญัของนกัเรียน 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ในสังคมทุกแห่งบุคคลตอ้งเผชิญกบัปัญหามากมาย มากนอ้ย
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล  กระบวนการคิดแก้ปัญหา  เป็นอีกวิธีหนึงทีเอือให้นักเรียน              
ได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีโอกาสสัมพนัธ์กบัสิงทีจะเรียนรู้ ทีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 
สามารถนาํประสบการณ์จากการเรียนรู้นนัมาเป็นแนวทางในเลือกและตดัสินใจ เพือนาํไปสู่การปฏิบติั 
(สุมน อมรวิวฒัน์, 2542: 2) ซึงตอ้งอาศยัการคิดแกปั้ญหาในการพิจารณาให้รอบคอบ มีเหตุผลตระหนกั
ในปัญหา เพือสามารถผ่านพน้อุปสรรคต่าง ๆ เชือมโยงความคิดสู่แนวทางแก้ปัญหาดว้ยตนเอง 
สามารถเขา้ใจตนเองในสถานการณ์ทีกาํลงัเผชิญอยู ่มีการปรับตวัให้เขา้กบัเหตุการณ์ทีเปลียนแปลง
ไปและใชชี้วิตไดอ้ยา่งมีความสุข สอดคลอ้งกบักรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 34) กล่าวว่า 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ เป็นการพฒันาคุณภาพของนกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้สามารถวิเคราะห์
ปัญหา การวางแผนแกปั้ญหา พฒันาการดาํเนินการแก้ปัญหา หรือพฒันาการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การสรุปผลการแก้ปัญหา ซึงเป็นแนวทางในการไปสร้างสถานการณ์ จดักิจกรรม เพือฝึกทกัษะ  
การคิดแกปั้ญหาใหก้บันกัเรียนได ้ช่วยใหน้กัเรียนสามารถเผชิญกบัสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถ
เอาชนะปัญหาเหล่านนัได ้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ทีทาํให้นกัเรียนมีเสรีภาพในการตดัสินใจดว้ยตนเอง 
(ทิศนา แขมมณี, 2545: 27) เพือพฒันาทกัษะกระบวนการคิดทีมีประสิทธิภาพ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ จึงเป็นวิธีการสอนทีเหมาะสม ฝึกให้เกิดทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เผชิญกบั
ปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในชีวิตประจาํวนัได ้และสามารถต่อสู้กบัการเปลียนแปลงของโลกทีเกิดขึน
อยา่งรวดเร็ว  

 การจดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ จึงเป็นวิธีการทีช่วย
พฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียน และทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียน เพราะปัจจุบนัเป็น              
ยุคแห่งขอ้มูลข่าวสาร สถานการณ์ใหม่ ๆ เกิดขึนตลอดเวลา นกัเรียนจึงตอ้งมีการปรับตวั พฒันา
ทกัษะการคิด เพือนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตอยา่งมีความสุข (วชัรา เล่าเรียนดี, 2549: 1) ซึงยุคสมยั
ปัจจุบนั สถานการณ์ทีเปลียนแปลงจาํเป็นต้องพฒันาทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา รู้จกัคิด
ใคร่ครวญ เลือกสรรขอ้มูลอย่างมีคุณภาพ ฝึกฝนจนสามารถถ่ายโยงความคิดจากการเรียนไปสู่          
การแกปั้ญหาในสถานการณ์อืน ๆ ของชีวติประจาํวนัได ้เพือเพิมประสิทธิภาพในการศึกษา และใช้
ความสามารถในการแกปั้ญหา ตดัสินใจอยา่งถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัสุมน อมรวิวฒัน์ (2542: 46-48) 
กล่าววา่ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ เป็นการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมและฝึกทกัษะกระบวนการ
คิดอย่างสมเหตุสมผล โดยอาศยัการคน้หาขอ้เท็จจริง หลกัการและขอ้สรุปมาพิสูจน์หาความจริง
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และเป็นแนวทางในการตดัสินใจแกปั้ญหา สอดคลอ้งกบัสมศกัดิ สินธุระเวชญ ์(2542: 30-31)  กล่าววา่ 
การทีจะพฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ ควรมุ่งเน้นกระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรค์ คิดอยา่งมีเหตุผล 
การเผชิญสถานการณ์และการแกปั้ญหา เป็นการช่วยให้นกัเรียนมีหลกัการคิด รู้จกัเลือกสรร ปรับตวั
กบัเหตุการณ์และสิงใหม่ ๆ เพือนาํไปสู่ขอ้สรุปทีสมเหตุสมผล โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์นนั ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดของสุมน อมรวิวฒัน์ (2542: 46-48) ไดเ้สนอการเรียนรู้ทีจะ
เผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถเอาชนะปัญหาเหล่านันได้อย่างมีความสุข มีขันตอน 4  
ขนัตอนดงันี 1) การรวบรวมข่าวสาร ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความรู้ และหลกัการ (เผชิญ) เป็นการเรียนรู้
สถานการณ์ทีเกิดขึนในชีวิตประจาํวนั เพือนาํไปสู่การฝึกนิสัย  ฝึกทกัษะแสวงหาความรู้ วิธีคิดทีเป็น
ขนัตอน ศึกษาเรืองราวต่าง ๆ ทีเกิดขึน และอธิบายหรือตีความไดว้่าสิงทีเกิดขึนนัน อะไรคือปัญหา               
2) การประเมินคุณค่าและประโยชน์ (ผจญ) การนาํขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ทีได ้มาจดัสรุปประเด็นไว้
อย่างเป็นระเบียบ แล้วนํามาเรียบเรียง ความคิดด้วยตนเองว่าสิงนัน คือ อะไร ค้นหาข้อเท็จจริง 
หลกัการ แลว้ประเมินว่าประเด็นไหนถูกตอ้ง เกิดประโยชน์อย่างแทจ้ริง 3) การเลือกและตดัสินใจ 

(ผสมผสาน) เมือเรียนรู้หรือไดข้อ้มูลจากการคิดไดห้ลาย ๆ ทางแลว้ ให้นกัเรียนไดเ้ลือกตดัสินใจ โดย
ผา่นการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นดว้ยวิธีต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผล มีวิธีคิดตดัสินใจหาทางเลือก
ทีถูกตอ้ง 4) การปฏิบติั (เผด็จ) จดัให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ฝึกคิดหาวิธีการลงมือแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค ์อนันาํไปสู่ขอ้สรุปทีตอ้งการแกไ้ข และเผชิญสถานการณ์ จนสําเร็จลุล่วงดว้ยดี ซึงขนัตอน
ทงัหมดเป็นการช่วยพฒันาความสามารถของนักเรียนในการคิด เป็นลาํดบั ขนัตอน จนเกิดเป็น
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และกระตุน้ให้นักเรียนสนใจ ตงัใจเรียนมากขึน พร้อมทงัเห็น
คุณค่าของการเรียนรู้ สร้างนิสัย ใฝ่เรียนรู้ มีเหตุผล และมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ เพราะเป็น        
การจดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติั ให้ทาํได ้คิดเป็น และ
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์สมรรถนะสาํคญัของนกัเรียนดา้นความสามารถในการคิด
และการแก้ปัญหา มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพือการตดัสินใจ
เกียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม เมือเรียนรู้จากเนือหาสาระสําคัญ นักเรียนเกิด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา และมีการตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพ สามารถแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีเผชิญไดอ้ยา่ง
ถูกต้องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลข่าวสารสนเทศ  เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ในสังคม  โดยแต่ละขันตอนจะมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการคิดแกปั้ญหาทีกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความสงสัยตอ้งการแสวงหา
ความรู้ เพือขจดัขอ้สงสัย นักเรียนได้เผชิญกบัปัญหาหรือสถานการณ์จริง ร่วมกนัคิดหาวิธีการ
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แกปั้ญหา (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551, 2555: 3)โดยขนัตอนของวิธี
สอนด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์จะเสริมสร้างให้เกิดทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา           
มีประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตทีวุ่นวายสับสนไดดี้ ผูที้มีทกัษะการคิดแกปั้ญหาจะสามารถเผชิญกบั
ภาวะสังคมทีเคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง มีการลําดับขันตอนของการคิดและการดําเนินการ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างชดัเจน เพือให้สามารถแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว ทนัต่อสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป
ในสังคมปัจจุบนั ซึงผูว้จิยันาํแนวคิดของเวียร์ (Weir, 1974: 18) ขนัที 1 ระบุปัญหาหรือตงัปัญหา ขนัที 2 
นิยามสาเหตุของปัญหา ขนัที 3 คน้หาแนวทางแกปั้ญหา และตงัสมมติฐานหรือวิธีการแกปั้ญหา ขนัที 4 
พิสูจน์คาํตอบหรือผลลพัธ์ทีไดจ้ากการแกปั้ญหา เป็นการทาํความเขา้ใจปัญหาวา่เงือนไขของปัญหาคือ
อะไร สิงทีต้องการคืออะไร พิจารณาว่าปัญหามีอะไรบ้าง ควรลดปัญหาหรือขจดัปัญหาให้จบสิน
อย่างไร และลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบแน่ใจว่าถูกต้อง ดังนัน การสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์อาจจะทาํให้ทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนสูงขึน และทาํให้ผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของนกัเรียนดีขึนไดด้ว้ย ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของระพีพรรณ เอกสุภาพนัธ์ุ (อา้งถึง
ในสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2537: 83)) ไดศึ้กษาเรืองการทดลองนาํชุดการสอนจริยศึกษา                 
ทีจดัทาํขึนไปสอนนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาและระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยใช้วิธีการ
สอนดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ พบว่า นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ ส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะการคิดหลงัการสอนสูงขึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 จากความสําคัญและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผู ้วิจ ัยสนใจทีจะศึกษาการจัด                  
การเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เพือพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการ
คิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย ของนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ ให้เกิดประสิทธิผลมาก
ยิงขึน ทาํให้นกัเรียนรู้จกัใช้มุมมองต่าง ๆ กนัในการตีความ เขา้ใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอื้นบนหลกัความจริงทีเชือถือได้แม่นยาํ เกิดขอ้คน้พบด้วยตนเอง เรียนรู้สิงใหม่ร่วมกนัอย่าง
ถูกตอ้ง และมีความสุข อนัเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวิจัยครังนีผูว้ิจ ัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้องกับ              
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ โดยนาํสถานการณ์ต่าง ๆ ทีใกลต้วันกัเรียน 
กระตุน้ใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนวธีิคิด เชือมโยงเขา้ไปในแต่ละขนัตอนการจดัการเรียนรู้ โดยนาํแนวคิด
ของสุมน อมรวิวฒัน์ (2542: 42-60) มาใช้ในการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ อาศยัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดแห่งพุทธธรรม มาปรับใชใ้ห้สอดคลอ้ง
กบัวิถีชีวิต ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน ได้แก่ 1) การเผชิญ คือ การเรียนรู้ วิธีทีจะเขา้ใจภาวะทีตอ้ง
เผชิญ 2) การผจญ คือ การเรียนรู้วิธีการต่อสู้กบัปัญหาอยา่งถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรมและมี
หลกัการ 3) การผสมผสาน คือ การเรียนรู้ทีจะผสมผสานวิธีการต่าง ๆ เพือนาํไปใชแ้กปั้ญหาให้สําเร็จ 
และ 4) การเผด็จ คือ การลงมือแกปั้ญหาให้หมดไป สอดคลอ้งกบัทิศนา แขมมณี และคณะ (2543: 96) 
กล่าวว่า การจดักระบวนการเรียนรู้ เพือให้นกัเรียนไดเ้ผชิญกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
จาํเป็นตอ้งอาศยัหลกัเหตุผลมาสนบัสนุน พิจารณาตดัสินใจแสวงหาความจริง เป็นทกัษะการคิดที
จาํเป็นในการเรียนรู้อยา่งเป็นลาํดบัขนัตอน นอกจากนี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดของนกัการศึกษา เพือ
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยประยุกต์แนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ของสุมน อมรวิวฒัน์ (2542: 42-60) มากาํหนดเป็นแนวทางการใน
การจดัการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระ
บรมราชูปถมัภ ์ซึงสามารถแบ่งออกเป็น 6 ขนัตอน คือ 1. ขนันาํเขา้สู่บทเรียน ครูจดัสิงแวดลอ้มและ
บรรยากาศในชันเรียนให้เหมาะสมกับเนือหาของบทเรียน สร้างสัมพนัธ์ทีดีแก่นักเรียน ชีแจง
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ครูนาํเสนอสถานการณ์หรือกรณีตวัอยา่งจากแหล่งต่างๆ โดยใชค้าํถามกระตุน้
นกัเรียนไดต้อบคาํถามในประเด็นสําคญัของเรืองทีศึกษา 2. ขนัสอน 2.1) ขนัเผชิญ ครูนาํเสนอปัญหา                  
หรือสถานการณ์ทีเกิดขึนจริงในชีวิตประจาํวนัของนักเรียนหรือสอดคล้องกบัสาระสําคญัของ
บทเรียน โดยครูซักถามใช้ขอ้ความ บทความ รูปภาพ หรือสถานการณ์อืน ๆ อภิปรายยกประเด็น
ปัญหาทีตอ้งแกไ้ขให้นกัเรียนทราบ และมอบหมายให้นกัเรียนศึกษา คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
โดยครูอาจแนะนาํแหล่งขอ้มูล หรือข่าวสารให้แก่นกัเรียน เพือฝึกรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบ 
คิดพิจารณาแหล่งทีมา และฝึกนิสัยทกัษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้ 2.2) ขนัผจญ เมือ
นกัเรียนไดศึ้กษาความรู้หรือขอ้มูลเกียวกบัเรืองทีครูไดรั้บมอบหมาย สามารถนาํขอ้มูลทีไดรั้บมา
ศึกษาร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา ประเมินสถานการณ์หรือขอ้มูลทีศึกษา แลกเปลียนความคิดเห็น
เกียวกบัปัญหา จดัลาํดบัประเด็นสําคญัของขอ้มูลอย่างเป็นระเบียบ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาว่า
น่าจะเกิดจากสาเหตุใดบา้ง และมีสาเหตุยอ่ยอะไรบา้ง เก็บรวบรวมขอ้มูลทีเป็นปัญหา แลว้จดัลาํดบั
ความสําคญัของสาเหตุเหล่านนั เลือกปัญหาสําคญัทีสุดมาดาํเนินการแกไ้ข เป็นการฝึกให้นกัเรียน
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รู้จกัหลกัและวธีิการคิดแกปั้ญหาในชีวติประจาํวนั หาทางเลือกวิธีแกปั้ญหาวา่ทางใดดีทีสุด โดยครู
จดัทาํเป็นแบบฝึกหรือใบงานทีมีคาํถามกระตุน้ให้นกัเรียนไดรู้้จกัวิเคราะห์และคิดอยา่งมีเหตุผลวา่
สถานการณ์หรือปัญหานนั มีคุณค่ามากน้อยหรือมีประโยชน์เพียงใดในการดาํเนินการแกไ้ข 2.3) 
ขนัผสมผสาน เป็นการให้คาํอธิบายดว้ยหลกัเหตุและผล ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาหรือสาเหตุของปัญหาแต่ละสาเหตุอย่างมีวิธีแก้ไขอย่างไรบา้ง วิเคราะห์ผลดี-ผลเสีย 
วธีิการแกปั้ญหาทีเสนอมา แลว้เลือกวิธีการแกปั้ญหาทีคิดวา่ดีทีสุดมาดาํเนินการแกไ้ข หลากหลาย 
ฝึกทกัษะในการเลือกและการตดัสินใจในการแกปั้ญหาการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์จากประเด็นปัญหา 
มีการสนทนา ซกัถาม แสดงความคิดเห็น วิจารณ์อย่างหลากหลาย 2.4) ขนัเผด็จ นกัเรียนลงมือ
แก้ปัญหาตามแผนทีวางไวท้ังในเวลาเรียนและนอกห้องเรียน แล้วบันทึกการปฏิบัติงาน เพือ
ตรวจสอบวา่ไดผ้ลหรือไม่ พิสูจน์ความรู้วา่การทีตนไดต้ดัสินใจเลือกนนั นาํไปปฏิบติัแลว้ไดผ้ลดี
หรือไดรั้บประโยชน์เหมาะสม สนบัสนุนผลการตดัสินใจของเราวา่ถูกตอ้งหรือไม่ ครูคอยสังเกต
แนะนาํการนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริง เช่น การสัมภาษณ์จากบุคคล ผูที้มีประสบการณ์ ผูมี้ความรู้
ผลงานของนกัวชิาการใหน้กัเรียนนาํแนวคิดมาเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัหรือนาํมาสู่กิจกรรม
การแต่งเป็นคาํกลอน คาํขวญั เนือเพลง หรือดูวิดีทศัน์ ฟังเพลง เป็นการสรุปความเขา้ใจเพือตอกยาํ
ใหน้กัเรียนเกิดความสํานึกในการกระทาํมากขึนและนกัเรียนสามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปประยุกต์ใช้
ในการเผชิญสถานการณ์ทีตอ้งแกปั้ญหาต่อไปในอนาคต ครูคอยสังเกตแนะนาํ และใชว้ิธีการให้
คาํปรึกษาหารือ 3.ขนัสรุป ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปความรู้และประสบการณ์ทีตนไดรั้บจากเรือง
ทีศึกษา ให้เกิดความกระจ่างชดัเจนขึนและสังเกตวิธีปฏิบติั ตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ข ครูวดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอน เช่น แบบประเมินความคิดรวบยอดของนกัเรียนเกียวกบัสิงทีเรียน 
ทดสอบขอ้เขียน การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน สอดคล้องกบัสุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ 
(2552: 209-210) กล่าววา่ การจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ในชนัเรียน 
เป็นการฝึกความสามารถในการคิดใหแ้ก่นกัเรียน ร่วมกนัอภิปรายเพือหาทางออกทีดีทีสุด แสวงหา
ความรู้มาเป็นเหตุและผลประกอบในการเลือกตดัสินใจ เพือพร้อมทีจะเผชิญกบัสถานการณ์ต่าง ๆ 
ฝึกให้รับฟังความคิดเห็นจากผูอื้น และการอภิปรายร่วมกันในห้องเรียน ฝึกการคิดแก้ปัญหา 
สามารถพิจารณากลนักรองขอ้มูลอยา่งรอบคอบ โดยใชเ้หตุผลมาประกอบการตดัสินใจ โดยแต่ละ
ขนัในกระบวนการดงักล่าว สามารถพฒันาทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ใช้ความคิดนาํไปสู่
ทางออกของปัญหา กล่าวคือในขนัสอน 1) ขนัเผชิญ (การรวบรวมข่าวสาร ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความรู้ 
และหลักการ) ขันตอนนีเป็นขันพืนฐานของการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา ครูอาจจะ
มอบหมายให้นกัเรียนไดไ้ปศึกษาคน้ควา้หาความรู้ เพือให้ไดข้อ้มูลเกียวกบัเรืองทีศึกษา หรือข่าวสาร
การกระทาํทีสอดคล้องกับเรืองทีศึกษา ซึงครูอาจจะหาแหล่งข้อมูล ความรู้หรือแหล่งข่าวสาร               
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ใหแ้ก่นกัเรียน 2) ขนัผจญ (การประเมินคุณค่าและประโยชน์) ฝึกใหน้กัเรียนไดรู้้จกัหลกัและวิธีการ
คิดในรูปแบบต่าง ๆ เพือให้ไดข้อ้คิดวา่สถานการณ์หรือขอ้มูลทีไดศึ้กษานนั มีคุณค่ามากนอ้ยหรือ     
มีประโยชน์เพียงไร หรือมีโทษอยา่งไร อาจจะใชเ้กณฑ์หรือวิธีการประเมินตามความเหมาะสม ซึง
อาจจะใชเ้กณฑม์าตรฐานและค่านิยมของสังคม หรือกรอบทฤษฎี การคิดประเมินค่า มีความสําคญั
และมีผลต่อการเลือกการตดัสินใจในขนัการประเมินคุณค่านี ครูอาจจะจดัทาํเป็นแบบฝึกหรือ      
ใบงานทีมีคาํถาม เพือฝึกให้นักเรียนได้รู้จกัวิเคราะห์  เพือเป็นพืนฐานของการประเมินค่า และ
ประโยชน์ หรือโทษของเรืองทีศึกษาก็ได ้3) ขนัผสมผสาน (การเลือกและการตดัสินใจ) นกัเรียนได้
ประเมินคุณค่าและประโยชน์จากขอ้มูลและข่าวสารแลว้ จะมองเห็นช่องทางวา่ถา้ตนเองไดป้ระสบ
กบัสถานการณ์ดงักล่าวหรือสถานการณ์ทีคลา้ยคลึงกนันนั นกัเรียนจะสามารถเลือกและตดัสินใจ
อย่างไร จึงจะถูกตอ้งหรือไดรั้บประโยชน์อย่างแทจ้ริง เพือจะไดไ้ม่เกิดปัญหาจากการตดัสินใจที
ผิดพลาด ครูอาจจะสร้างสถานการณ์ทีเป็นกรณีตวัอยา่งในชีวิตจริงของนกัเรียนทีอาจจะเกิดปัญหา
ต่าง ๆ มากมาย ซึงปัญหาเหล่านัน อาจเป็นปัญหาในครอบครัว โรงเรียน สังคมและตงัประเด็น
คาํถามให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการเลือกและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ          
4) ขนัเผด็จ (การปฏิบติั) เมือนกัเรียนไดฝึ้กทกัษะรวบรวมข่าวสาร ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความรู้และ
หลกัการ ไดฝึ้กการประเมินคุณค่าและประโยชน์ ตลอดจนการเลือกและตดัสินใจไปแลว้ขนัตอนที
สาํคญั คือควรจะฝึกใหน้กัเรียนไดพ้ิสูจน์วา่ การทีตนไดต้ดัสินใจเลือกนนั เมือนาํไปปฏิบติัจริงแลว้ 
ได้ผลดีหรือได้รับประสบการณ์นันไม่เหมาะสมกับการไปปฏิบัติตนเอง ครูอาจจะออกแบบ
กิจกรรมให้นกัเรียนไดพ้ิสูจน์ความรู้ในแง่ปฏิบติั โดยการสัมภาษณ์จากบุคคล ผูที้มีประสบการณ์
หรือผูมี้ความรู้ หรือจากผลงานของนกัวชิาการทีไดพ้ิสูจน์หรือทดลองปฏิบติัแลว้เป็นการยืนยนัและ
เป็นการสนบัสนุนการตดัสินใจของนกัเรียน 
 จากขนัตอนของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ สามารถสร้างทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหาได ้เป็นการฝึกทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบขนัตอนและเป็นเหตุเป็นผล อนัจะส่งผลให้
นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาทีเผชิญในอนาคตได้อย่างเหมาะสม โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงแนวคิดของ
ทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ทีส่งเสริมให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ อนัเป็นทกัษะทีจาํเป็นในการดาํเนินชีวิตในโลกยุคขอ้มูลข่าวสาร และเป็น
ประโยชน์ต่อนกัเรียนในการนาํมาใชใ้นการเรียนและชีวิตจริง เพือให้นกัเรียนสามารถดาํรงชีวิตอยู่
ในโลกแห่งศตวรรษที 21ได ้(วิชยั วงษ์ใหญ่, 2542: 3) เนืองจากขนัตอนกระบวนการคิดแกปั้ญหา
ของผูเ้ชียวชาญแต่ละท่านมีความคลา้ยคลึงกนั ในการวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัจึงเลือกนาํแนวคิดทกัษะ
กระบวนการคิดแกปั้ญหาของเวียร์ (Weir) ซึงมีกระบวนการทงัหมด 4 ขนัตอน คือ 1. ระบุปัญหา             
2. อธิบายสาเหตุของปัญหา 3. วิธีการแกปั้ญหา 4. ผลทีไดรั้บจากการแกปั้ญหา และสอดคลอ้งกบั
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กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในแต่ละขนัตอนทงั 4 ขนัตอน ดงันี 1. ขนัเผชิญ เป็นการเลือกสถานการณ์
ต่าง ๆ  ทีครูกาํหนดให ้และอภิปรายประเด็นทีตอ้งแกไ้ข โดยสามารถระบุปัญหาต่าง ๆ  จากสถานการณ์ที
เกิดขึนจากการคน้ควา้ดว้ยตนเองได ้สอดคลอ้งกบัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาขนัระบุปัญหา 
นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลไดด้้วยตนเอง นาํไปสู่การสร้างองค์ความรู้ และเกิดความเขา้ใจจน
สามารถระบุปัญหาในสถานการณ์ทีเกิดขึนได ้ 2. ขนัผจญ เป็นการรวบรวมปัญหาทีเกิดขึนมาอภิปราย
ร่วมกนั ทาํให้นกัเรียนสามารถอธิบายสาเหตุของปัญหาได ้โดยวิเคราะห์สถานการณ์ขอ้มูลนนั ๆ  
วา่มีคุณหรือโทษอยา่งไร สอดคลอ้งกบัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ขนัอธิบายสาเหตุของปัญหา 
นกัเรียนไดฝึ้กการสรุปประเด็นขอ้มูล มีการแลกเปลียนภายในกลุ่ม  จนนกัเรียนสามารถบอกทีมาของ
ปัญหาได ้3. ขนัเผสมผสาน เป็นการนาํสาเหตุของปัญหาจาก หลาย ๆ ปัญหามาวิเคราะห์ผลดี-ผลเสีย 
แสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหาขนัวิธีการแก้ปัญหา ร่วมกนัหามติขอ้สรุปทีเป็นไปได้ นาํไปสู่แนวทางแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์4. ขนัเผด็จ เป็นการให้นกัเรียนลงมือปฏิบติั เพือให้หาพิจารณาวา่ความรู้ถูกตอ้งหรือไม่ 
และนาํมาสรุปความเขา้ใจ เพือไปสู่การประยุกตใ์ช้ในอนาคต สอดคลอ้งกบัทกัษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหาขนัผลทีได้รับจากการแก้ปัญหา เพราะเป็นการลงมือปฏิบติัเพือให้เห็นผลเป็นรูปธรรม          
จากแนวคิดทีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ให้เป็นกรอบแนวคิดในการทําวิจัยในครังนี                     
ดงัแผนภูมิที 1 ดงันี  
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 แผนภูมิที 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

1. ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 
 ครูนาํเสนอสถานการณ์ต่าง ๆ หรือกรณีตวัอยา่ง โดยใชค้าํถาม
กระตุน้คาํตอบใหน้กัเรียนสนใจถึงความสาํคญัของเรืองทีศึกษา 
2. ขนัสอน 
 2.1 ขนัเผชิญ ครูให้นกัเรียนศึกษาขอ้มูลความรู้และรวบรวมข่าวสาร
หรือสถานการณ์ทีเกิดขึนจริงในชีวิตประจาํวนั นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายประเด็นปัญหาทีตอ้งแกไ้ข โดยสามารถระบุปัญหาต่าง ๆ 
จากสถานการณ์ทีเกิดขึนจากการคน้ควา้ดว้ยตนเองได ้  

   2.2 ขนัผจญ นกัเรียนนาํขอ้มูลทีศึกษาร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา 
ประเมินสถานการณ์เกียวกบัปัญหาว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุใดบา้ง 
เลือกปัญหาต่าง ๆ มาวิเคราะห์สถานการณ์วา่ขอ้มูลทีไดศึ้กษานนัมี
คุณค่ามากน้อยเพียงใด  ประโยชน์หรือโทษอย่างไร จนไปสู่   
การอธิบายสาเหตุของปัญหา และสามารถบอกทีมาของปัญหาได ้
 2.3 ขนัผสมผสาน นกัเรียนเสนอแนวทางแกปั้ญหาจากสาเหตุ
ของปัญหาแต่ละสาเหตุว่ามีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง วิเคราะห์ผลดี-

ผลเสีย วธีิการแกปั้ญหาทีเสนอมา แลว้เลือกวิธีการแกปั้ญหาทีคิดวา่
ดีทีสุดมาดาํเนินการแก้ไข ร่วมกันหาขอ้สรุปทีเป็นไปได้จากหลาย
เหตุผล นาํไปสู่การวธีิการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 2.4 ขนัเผด็จ นกัเรียนนาํสิงทีไดเ้ลือกและตดัสินใจไปสู่การลงมือ
ปฏิบติั เพือพิสูจน์ความรู้ว่าถูกต้องหรือไม่ เป็นการสรุปความเข้าใจ 
สามารถนําความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในการเผชิญสถานการณ์ทีตอ้ง
แก้ปัญหาในอนาคต อธิบายผลลัพธ์ทีได้จากการแก้ปัญหาว่าผลที
เกิดขึนหลงัจากการใชว้ธีิการแกปั้ญหาวา่ผลทีเกิดขึนจะเป็นอยา่งไร 
3. ขนัสรุป 

 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้และประสบการณ์ทีตน
ไดรั้บจากเรืองทีศึกษา ครูตรวจสอบโดยการวดัและประเมินผล 

2. ทกัษะกระบวนการ     
คิดแกปั้ญหา 

 

1.ผลสัมฤทธิทาง 

การเรียน เรือง 
สังคมไทย 

. ความคิดเห็นทีมีต่อ     
การจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์ 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
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คําถามการวจัิย 

 1. ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 หลงัจาก
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์สูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่    
 2. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  3 หลังจาก          
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์สูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่    
 3. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  3 ระหว่าง               
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์มีพฒันาการอยา่งไร    
 4. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ อยูใ่นระดบัใด 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  สังคมไทย  ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 2. เพือเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 3. เพือศึกษาพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
ระหวา่งเรียนดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 4. เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 หลัง               
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์สูงกวา่ก่อนเรียน 

 2. ทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 หลังการจัด                
การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์สูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. ทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ระหวา่งเรียนดว้ย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์มีพฒันาการสูงขึน 
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ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
  1.1 ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียน 
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม สังกดัสํานกังานเขต
พืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียน
ทงัหมด จาํนวน 216 คน  
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัในครังนี คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/5 จาํนวน 
40 คนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 ไดจ้ากการสุ่ม
อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวธีิการจบัสลาก โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 2. ตวัแปรทีศึกษา 
2.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ

เผชิญสถานการณ์ 

2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

   2.2.1 ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย 

   2.2.2 ทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา 
   2.2.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ 

 3. เนือหาทีใชใ้นการวจิยั 

 เนือหาทีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ สาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิต
ในสังคม ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหน้าทีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดีงาม และธาํรง
รักษาประเพณี และสังคมไทย ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข  
หน่วยการเรียนรู้ที 4 เรือง สังคมไทย ประกอบด้วย ลักษณะของสังคมไทย ปัญหาสังคมไทย 
(ปัญหาสิงแวดลอ้ม ปัญหายาเสพติด) ปัญหาสังคมไทย 2 (ปัญหาการทุจริต ปัญหาอาชญากรรม) 
ความขดัแยง้ในสังคม และการดาํเนินชีวติอยา่งมีความสุขในประเทศและสังคมโลก  
 4. ระยะเวลาในการศึกษา 
 ระยะเวลาในการศึกษา ดาํเนินการทดลองในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 ใชเ้วลา
ในการทดลองรวมทงัสิน 10 คาบเรียน จาํนวน 5 แผนการสอน แผนการสอนละ 2 คาบเรียน            
คาบเรียนละ 50 นาที  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพือให้เข้าใจความหมายเฉพาะของคาํทีใช้ในการวิจยัครังนีตรงกัน ผูว้ิจยัได้นิยาม
ความหมายต่าง ๆ ไว ้ดงันี 
  1. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ หมายถึง การจดักิจกรรม            
การเรียนการสอนเพือให้นกัเรียนเกิดการเชือมโยงการกระทาํกบัการคิดอย่างมีเหตุผลเขา้ดว้ยกนั    
ฝึกการคิดและทกัษะการตดัสินใจในระหวา่งการจดัการเรียนรู้ในหอ้งเรียน ซึงสามารถแบ่งออกเป็น          
3 ขนัตอน คือ 1. ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 2. ขนัสอน และ 3. ขนัสรุป โดยมีขนัสอนตามกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ 4 ขนัตอน ไดแ้ก่ 1 ขนัเผชิญ ครูมอบหมายให้นกัเรียนศึกษาแสวงหาความรู้และ
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร หรือสถานการณ์ทีเกิดขึนจริงในชีวิตประจําว ันและสอดคล้องกับ
สาระสาํคญัของบทเรียน นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายประเด็นปัญหาทีตอ้งคิดแกไ้ขปัญหา โดยสามารถ
ระบุปัญหาต่าง ๆ จากสถานการณ์ทีเกิดขึนจากการคน้ควา้ดว้ยตนเองได ้ 2. ขนัผจญ นกัเรียนนาํขอ้มูล
ทีศึกษาร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา ประเมินสถานการณ์แลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกบัปัญหา น่าจะเกิด
จากสาเหตุใดบ้าง เลือกปัญหาสําคญัทีสุดมาดาํเนินการแก้ไข วิเคราะห์สถานการณ์และประเมิน
สถานการณ์วา่ขอ้มูลทีไดศึ้กษานนัมีคุณค่ามากนอ้ยเพียงใด ประโยชน์หรือโทษอยา่งไร 3. ขนัผสมผสาน 

นกัเรียนเสนอแนวทางแกปั้ญหาจากสาเหตุของปัญหาแต่ละสาเหตุวา่มีวิธีแกไ้ขอย่างไรบา้ง วิเคราะห์
ผลดี-ผลเสีย วิธีการแกปั้ญหาทีเสนอมา แลว้เลือกวิธีการแกปั้ญหาทีคิดว่าดีทีสุดมาดาํเนินการแกไ้ข 
ฝึกทกัษะในการเลือกและการตดัสินใจในการแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์จากประเด็นปัญหา         
มีการแสดงความคิดเห็น อย่างหลากหลาย 4. ขนัเผด็จ นักเรียนนาํสิงทีไดเ้ลือกและตดัสินใจนาํไป         
ลงมือปฏิบติั เพือพิสูจน์ความรู้วา่ถูกตอ้งหรือไม่ นกัเรียนนาํแนวคิดมาเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติั
หรือนาํมาสู่กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการสรุปความเขา้ใจ สามารถนาํความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ใน            
การเผชิญสถานการณ์ทีตอ้งแกปั้ญหาในอนาคต 

 2. ทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการพิจารณา
ไตร่ตรองสิงต่าง ๆ ทีเป็นประเด็นปัญหา อธิบายตน้เหตุทีก่อให้เกิดปัญหาไดถู้กตอ้ง ตรงประเด็น 
สามารถคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาทีเผชิญอยู่ด้วยเหตุผล  และมีลําดับขันตอน  ระบุผลของ                            
การตดัสินใจเลือกวธีิการขจดัปัญหาต่าง ๆ ใหห้มดไปอยา่งหลากหลาย เพือให้บรรลุผลสําเร็จตามที
กําหนดไว้ ซึงว ัดได้จากแบบวัดทักษะกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของเวียร์ (Weir)                         
มี 4 ขนัตอน ดงันี 1) ระบุปัญหา 2) อธิบายสาเหตุของปัญหา 3) วิธีการแกปั้ญหา และ 4) ผลทีไดรั้บ
จากการแกปั้ญหา เป็นแบบวดัเชิงสถานการณ์แบบอตันัยทีผูว้ิจยัสร้างขึน จาํนวน 5 สถานการณ์ 
สถานการณ์ละ 4 ขอ้ ทงัหมด 20 ขอ้  
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 3. ผลสัมฤทธิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนกัเรียนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรือง สังคมไทย ซึงเป็นแบบวดัแบบปรนัย             
4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ วดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนทีผูว้จิยัสร้างขึน 

 . ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้             
ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการใน               
การเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ ซึงไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็น           
ทีผูว้จิยัสร้างขึน  

 . นักเรียน หมายถึง ผูที้กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชันมธัยมศึกษาปีที 3 ของโรงเรียน 
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 จงัหวดันครปฐม สังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

 
ประโยชน์ทไีด้รับ 
 1. แนวทางของครูในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมและรายวิชาอืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ยงิขึน 

 2. แนวทางของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และรายวิชา
อืน ๆ ในการจดัการเรียนรู้ เพือพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา  
 3. นักเรียนสามารถนําความรู้ทีได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแบบเผชิญ
สถานการณ์มาใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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บทท ี2 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การวิจัยเรือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียน สาระรายวิชาหน้าทีพลเมือง 
วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม หน่วยการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย และทกัษะกระบวนการ
คิดแก้ปัญหา โดยใช้การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  ในวิจยัครังนีผูว้ิจยัได้
ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง  ดงันี 

 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และ
คาํอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

 . การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  
  . ทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา 

 4. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง  
 
1. หลกัสูตรหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถัมภ์และคําอธิบาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 

 

  หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ เนืองดว้ย
เป็นโรงเรียนประจาํชายแบบ Public school ตามพระราชประสงค ์ จึงมุ่งพฒันานกัเรียนทุกคนให้มี           
ความเป็นสุภาพบุรุษราชวิทย ์สู่คุณภาพมาตรฐานระดบัสากล และเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษย ์
ทีมีความเป็นผูน้ํา มีความสมดุลทงัด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึก รักษ์สิงแวดล้อม          
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพืนฐาน รวมทงัเจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้นกัเรียนเป็นสําคญับนพืนฐานความเชือว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

 

วสัิยทัศน์   
 ภ.ป.ร. ราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ ์เป็นโรงเรียนประจาํชายแบบ Public School 

สร้างสุภาพบุรุษผูน้าํตามพระราชประสงคสู่์มาตรฐานสากล 
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พนัธกจิ 

  . ปลูกจิตสาํนึกใหน้กัเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจ สํานึกใน              
พระมหากรุณาธิ คุณและสนองพระบรมราโชบายด้วยความจงรักภักดีกตัญ ูกตเวทีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์

 . พัฒนาครูให้มีความเชียวชาญในการจัดการเ รียนรู้ เฉพาะด้านสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ ใชสื้อเทคโนโลย ีและนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ 
  .  พัฒนานักเรียนให้เป็นผู ้นําทีดี  มีความเป็นสุภาพบุรุษ  รักหมู่คณะ  (Espritde 
Corps)  รู้จกัเสียสละ เพือส่วนรวม  และยกระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนสู่มาตรฐานสากล 

  . นําระบบการบริหารจัดการโรงเรียนประจําแบบ Public School  มาพัฒนาให้
สอดคลอ้งกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  .  พัฒนาโรงเ รียน  ภ .ป .ร .ราชวิทยาลัยฯ  ให้เ ป็นองค์กรแห่งการเ รียนรู้ตาม
มาตรฐานสากล  
 

เป้าประสงค์ 
 นกัเรียนเป็นผูน้าํมีความเป็นสุภาพบุรุษ รักหมู่คณะ มีความจงรักภกัดี กตญั ูกตเวทีต่อ

ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์เป็นเลิศทางวิชาการ สือสารสองภาษา ลาํหนา้ทางความคิด ผลิตงาน
อยา่งสร้างสรรค ์ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก 
 

กลยุทธ์ 
 . ปลูกฝังความจงรักภกัดี กตญั ูกตเวทีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์  

 . พฒันาศกัยภาพนกัเรียนสู่มาตรฐานสากล 

 . พฒันาระบบโรงเรียนประจาํแบบ Public  School 

 . ยกระดบัคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 

 . เพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นระบบคุณภาพ 

 . สร้างเครือข่ายร่วมพฒันาทงัในประเทศและต่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 . เร่งรัดพฒันาศกัยภาพนกัเรียนดา้นการศึกษา 
 . พฒันานกัเรียนใหมี้ภาวะผูน้าํ 
 . ปลูกฝังความจงรักภกัดี กตญั ูกตเวทีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์  
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 . พฒันาโรงเรียนประจาํแบบ Public  School 

 . พฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 
 นอกจากนีเพือให้การจดัการศึกษาเป็นไปตามนโยบายการจดัการศึกษาของประเทศ               
จึงกาํหนดหลกัการหลกัสูตรโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์ดงันี 
 . เป็นหลักสูตรการศึกษาเพือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน                     
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

 . เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือปวงชนทีประชาชนทุกคน มีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่ง              
เสมอภาคและมีคุณภาพ 

 . เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีสนองการกระจายอาํนาจใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน 

 . เป็นหลักสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทงัด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และ       
การจดัการเรียนรู้ 
 . เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั 

 . เป็นหลกัสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 

 
จุดมุ่งหมาย 
 หลกัสูตรโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ มุ่งพฒันานกัเรียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนดเป็น
จุดหมายเพือใหเ้กิดกบันกัเรียน เมือจบการศึกษาขนัพืนฐาน ดงันี 

 . มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวิจยัและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 . มีความรู้ ความสามารถในการสือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี และ 
มีทกัษะชีวติ  
 . มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 

 . มีความรักชาติ  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมนัใน            
วถีิชีวติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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 . มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา
สิงแวดลอ้ม จิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์สร้างสิงทีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมี
ความสุข 

 

สมรรถนะสําคัญของนักเรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มุ่งให้
นกัเรียนเกิดสมรรถนะสาํคญั  ประการ ดงันี 

 . ความสามารถในการสือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมใน    
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพือแลกเปลียน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคมรวมทงั        
การเจรจา ต่อรองเพือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสาร
ดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการสือสารทีมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม 
 . ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือนาํไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพือการตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 . ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ทีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ 
เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทีเกิดขึนต่อตนเอง สังคมและสิงแวดลอ้ม 

 . ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆ 
ไปใช้ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนือง การทาํงานและ 
การอยู่ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและ             
ความขัดแย้งต่าง  ๆ  อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น 

 . ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก  และใช ้
เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพฒันาตนเองและสังคม ใน
ด้านการเรียนรู้ การสือสาร การทาํงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และ           
มีคุณธรรม 
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โครงสร้างรายวชิาสาระหน้าทพีลเมือง วฒันธรรม และการดําเนินชีวติ 
 หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ มุ่งพฒันา

นกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพือให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข                    
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก คือ เป็นสุภาพบุรุษราชวิทย  ์ รู้คิด ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย    
ใส่ใจสุขภาพ 

 จากหลักสูตรโรงเรียน ภ.ป .ร.  ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กําหนด
โครงสร้างหลกัสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ มีรายวชิาพืนฐาน และรายวชิาเพิมเติม สาระการเรียนรู้ทอ้งถินผูน้าํ ดงัตารางที 1 

 

ตารางที 1 โครงสร้างหลกัสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมระดบัชนั 

                 มธัยมศึกษาปีที 3 

ชนัมธัยมศึกษาปีที 3/2557 

ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2 

1) รายวชิาพืนฐาน รหสัวชิา นก. 1) รายวชิาพืนฐาน รหสัวชิา นก. 
ภาษาไทย 5 ท23101 1.5 ภาษาไทย 6 ท23102 1.5 

คณิตศาสตร์ 5 ค23101 1.5 คณิตศาสตร์ 6  ค23102 1.5 
วทิยาศาสตร์ 5 ว23101 1.5 วทิยาศาสตร์ 6 ว23102 1.5 
สังคมศึกษา ฯ 5 ส23101 1.5 สังคมศึกษา ฯ 6 ส23102 1.5 
ประวติัศาสตร์ 5 ส23102 0.5 ประวติัศาสตร์ 6 ส23104 0.5 
สุขศึกษา 5 พ23101 0.5 สุขศึกษา 5 พ23103 0.5 
วอลเลยบ์อล พ23102 0.5 กระบี พ23104 0.5 
ศิลปะพืนฐาน 5 ศ23101 1 ศิลปะพืนฐาน 6 ศ23102 1 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี5 

ง23101 1 การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี6 

ง23102 1 

ภาษาองักฤษ 5 อ23101 1.5 ภาษาองักฤษ 5 อ23102 1.5 
รวม 11 รวม 11 
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ตารางที 1 โครงสร้างหลกัสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมระดบัชนั 

                 มธัยมศึกษาปีที 3 (ต่อ) 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี3/2557 

ภาคเรียนท ี1 ภาคเรียนท ี2 
2) รายวชิาเพิมเติมบงัคบั รหสัวชิา นก. 2) รายวชิาเพิมเติมบงัคบั รหสัวชิา นก. 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 5 ค23201 1 คณิตศาสตร์เพิมเติม 6 ค23202 1 

ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 5 อ23201 1 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 6 อ23202 1 
ภาษาเพือการสือสาร ท20201 0.5 กฎหมายน่ารู้และโลกใน

เหตุการณ์ปัจจุบนั 
ส20204 0.5 

อิเล็กทรอนิคเบืองตน้ ว23201 1 ภาษาเพือการวเิคราะห์ ท20202 1 

รวม 3.5 รวม 3.5 
3) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชม. 3) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชม. 
แนะแนว 1 แนะแนว 1 

กิจกรรมนกัเรียน  กิจกรรมนกัเรียน  

ลูกเสือ/กิจกรรมเพือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 8 ชม/ภาค 

1 ลูกเสือ/กิจกรรมเพือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 8 ชม/ภาค 

1 

ชุมนุม 1 ชุมนุม 1 

รวม 3 รวม 3 
รวม/สัปดาห์ 32 ชัวโมง  รวม/สัปดาห์ 32 ชัวโมง  

รวม 640 ชัวโมง   รวม 640 ชัวโมง  
รวม 1,280 ชัวโมง 

 
ทีมา : โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปภมัภ,์ หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 25 . (นครปฐม: โรงเรียน ภ.ป.ร ราชวิทยาลยั ในพระ
บรมราชูปถมัภ ์อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม). 2551. 
   

 
 ในการจดัเนือหาแต่ละสาระรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม ต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานในงานวิจยัเล่มนี
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นาํเสนอเฉพาะในส่วนสาระรายวิชาหน้าทีพลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิต ในมาตรฐาน        
การเรียนรู้ที 2.1 และ 2.2 เนืองจากเป็นสาระทีเกียวเนืองกบัการทาํวจิยัในครังนี ดงันี 

 
สาระการเรียนรู้  

 หน้าทพีลเมือง วฒันธรรมและการดําเนินชีวิต : ระบอบการปกครอง การปกครองของ
ไทยและต่างประเทศ รัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง สิทธิมนุษยชน วฒันธรรม                    
ภูมิปัญญาไทยและการอนุรักษ ์การเรียนรู้การเลือกวฒันธรรม สถานการณ์ความขดัแยง้ในประเทศ 
ปัญหาสังคมไทย การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ส 2.  เข้าใจและปฏิบติัตนตามหน้าทีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที                 
ดีงาม และธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคมโลก
อยา่งสันติสุข 

 มาตรฐาน ส 2.  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมนั ศรัทธา 
และธาํรงรักษาไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

  การวิจัยครังนีผู ้วิจ ัยได้นํามาตรฐานการเรียนรู้ในสาระรายวิชาหน้าทีพลเมือง 
วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม หน่วยการเรียนรู้เรือง สังคมไทย มากาํหนดเนือหารายวิชา
ให้กบันกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  เพือเรียนรู้ตามตวัชีวดั มาตรฐานการเรียนรู้และสาระ         
การเรียนรู้ ดงัตารางที 2 

 

ตารางที 2 แสดงตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระรายวชิาหนา้ทีพลเมือง วฒันธรรม และ 

                การดาํเนินชีวติในสังคม ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

 

ชัน ตัวชีวดั สาระการเรียนรู้ 
ม.  

 

. อธิบายความแตกต่างของ         
การกระทาํความผดิระหวา่ง
คดีอาญาและคดีแพง่ 

- ลกัษณะการกระทาํความผดิทางอาญาและโทษ 
- ลกัษณะการกระทาํความผดิทางแพง่และโทษ 

- ตวัอยา่งการกระทาํความผดิทางอาญา 
- ตวัอยา่งการกระทาํความผดิทางแพง่ 
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ตารางที 2 แสดงตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระรายวชิาหนา้ทีพลเมือง วฒันธรรม และ 

                 การดาํเนินชีวิตในสังคม ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 (ต่อ) 

 

ชัน ตัวชีวดั สาระการเรียนรู้ 
ม.  2. มีส่วนร่วมในการปกป้อง

คุม้ครองผูอื้นตามหลกัสิทธิ
มนุษยชน 

- ความหมายและความสาํคญัของสิทธิมนุษยชน 
- การมีส่วนร่วมคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยตามวาระและ
โอกาสทีเหมาะสม 

 3. อธิบายระบอบการปกครองแบบ     
ต่าง ๆ ทีใชใ้นยคุปัจจุบนั 

4. วเิคราะห์เปรียบเทียบระบอบ          
การปกครองของไทยกบัประเทศ 
อืน ๆ ทีมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

- ระบอบการปกครองแบบต่างๆทีใชใ้นยคุ
ปัจจุบนั 

- ความแตกต่าง ความคลา้ยคลึงของการปกครอง
ของไทยกบัประเทศอืนๆทีมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

 5. วเิคราะห์รัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนัในมาตราต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง
กบัการเลือกตงั การมีส่วนร่วมและ     
การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 

- บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญในมาตราต่าง ๆ ที
เกียวขอ้งกบัการเลือกตงั การมีส่วนร่วม และ          
การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 
- อาํนาจหนา้ทีของรัฐบาล 

- บทบาทสาํคญัของรัฐบาลในการบริหารราชการ
แผน่ดิน 

- ความจาํเป็นในกามีรัฐบาลตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 6. วเิคราะห์ประเด็นปัญหาทีเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันา
ประชาธิปไตยของประเทศไทยและ
เสนอแนวทางแกไ้ข 

- ประเด็นปัญหาและผลกระทบทีเป็นอุปสรรค
ต่อการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทย
แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
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ตารางที 2 แสดงตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระรายวชิาหนา้ทีพลเมือง วฒันธรรม และ 

                 การดาํเนินชีวิตในสังคม ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 (ต่อ) 

 

ชัน ตวัชีวดั สาระการเรียนรู้ 
 7. วเิคราะห์ปัจจยัทีก่อให้เกิดปัญหา

ความขดัแยง้ในประเทศและเสนอ
แนวคิดในการลดความขดัแยง้ 

 

- ปัจจยัทีก่อให้เกิดความขดัแยง้ 

- สาเหตุปัญหาทางสังคม 

- แนวทางความร่วมมือในการลดความขดัแยง้
และการสร้างความสมานฉนัท ์

 8. เสนอแนวคิดในการดาํรงชีวติ
อยา่งมีความสุขในประเทศและ
สังคมโลก 

- ปัจจยัทีส่งเสริมการดาํรงชีวิตใหมี้ความสุข 

 9. อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือก
รับการเลือกวฒันธรรมทีเหมาะสม 

- ความสาํคญัของสังคมไทย ภูมิปัญญาไทยและ     
การเลือกวฒันธรรม 

- การอนุรักษส์ังคมไทยและภูมิปัญญาไทยที
เหมาะสม 

- การเลือกรับการเลือกวฒันธรรมทีเหมาะสม 

 

 จากตารางที 2 แสดงให้เห็นวา่ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 ไดก้าํหนดตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้ ทีนกัเรียนจาํเป็นตอ้งเรียนรู้เนือหาไวใ้ห้ผา่นทุกตวัชีวดั 
ตามทีกาํหนดไว ้นอกจากนีสามารถกาํหนดคาํอธิบายรายวิชาสาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรมและ              
การดาํเนินชีวิต หน่วยการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                        
ตามตัวชีวดัและมาตรฐานการเรียนรู้ เพือวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามเกณฑก์ารวดัและประเมินผล  
 
คําอธิบายรายวชิา หน้าทพีลเมือง วฒันธรรมและการดําเนินชีวติ ส32101 ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี3 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ภ.ป.ร ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ได้กาํหนดคาํอธิบายรายวิชาสาระหน้าทีพลเมือง 
วฒันธรรมและ การดาํเนินชีวิต ส23101 (โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
2551:131) ไวด้งันี 

   ส
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 ศึกษาลกัษณะการกระทาํความผิดและโทษทางอาญา ลกัษณะการกระทาํความผิดทาง
แพ่งและความรับผิดทางแพ่ง ตวัอย่างการกระทาํความผิดทางอาญา เช่น ความผิดเกียวกบัทรัพย ์ 
ตัวอย่างการกระทําความผิดทางแพ่ง เช่น การทําผิดสัญญา  การทําละเมิด ความหมายและ
ความสําคัญของสิทธิมนุษยชน  การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ                
แห่งราชอาณาจกัรไทย ตามวาระและโอกาสทีเหมาะสม อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ เช่น             
การปกครองระบอบเผด็จการ การปกครองระบอบประชาธิปไตย  วิเคราะห์ความแตกต่าง                  
ความคล้ายคลึงการปกครองของไทยกบัประเทศเพือนบา้นอืนๆ บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญใน
มาตราต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการเลือกตงั การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ บทบาท
ของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ความจาํเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย 
ปัญหาและผลกระทบทีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและ                         
แนวทางแกไ้ข วฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย การเลือกวฒันธรรม การอนุรักษ์สังคมไทยและ                       
ภูมิปัญญาไทยทีเหมาะสม การเลือกวฒันธรรมทีเหมาะสม ความสําคญัของสังคมไทย ปัจจัย                 
ทีก่อให้เกิดความขดัแยง้ เช่น การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความเชือ ฯลฯ สาเหตุปัญหา
ทางสังคม เช่น ปัญหาสิงแวดลอ้ม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริต ปัญหาอาชญากรรม แนวทาง           
ความร่วมมือในการลดความขดัแยง้และ การสร้างความสมานฉนัท ์ปัจจยัทีส่งเสริมการดาํรงชีวิตให้
มีความสุข เช่น การอยู่ร่วมกนัอย่างมีขนัติธรรม หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าใน
ตนเอง รู้จกัมองโลกในแง่ดี สร้างทกัษะทางอารมณ์ รู้จกับริโภคดว้ยปัญญา เลือกรับ-ปฏิเสธข่าว 
ปรับปรุงตนเองและสิงต่างๆใหดี้ขึนอยูเ่สมอ 

 โดยใชก้ระบวนการศึกษาคน้ควา้ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล ปฏิบติัจริง              
สรุปรายงาน เพือพฒันาทกัษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา การใชเ้หตุผล การสือ
ความหมายทางสังคม และนาํประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด  ทกัษะกระบวนการทีได้ไปใช้               
ในการเรียนรู้สิงต่างๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค์ รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดี            
ต่อหน้าทีพลเมือง สามารถทํางานอย่างมีระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ                        
มีวจิารณญาณและมีความเชือมนัในตนเอง 

 
ตัวชีวดั 

 มาตรฐาน ส 2.     ตวัชีวดั ม.3/  ม.3/   ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 

 มาตรฐาน ส 2.     ตวัชีวดั ม.3/  ม.3/   ม.3/3 ม.3/4  
 รวมทงัหมด  9 ตวัชีวดั  
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หน่วยการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดั   
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช ไดก้าํหนดสาระการเรียนรู้ 
ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยแบ่งเป็น
รายวิชาสังคมศึกษาฯ ใช้เวลาเรียน 6  คาบเรียน/ภาคเรียน สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน และรายวิชา
ประวติัศาสตร์/ใชเ้วลาเรียน 2  คาบเรียน/ภาคเรียน สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน ซึงหลกัสูตรสถานศึกษา
ของทางโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ ไดก้าํหนดให้มีการเรียนสาระวิชา
หนา้ทีพลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวติ จาํนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ ทงัหมด 30 คาบเรียน/ภาค
เรียน ดงัตารางที 3 และสาระวิชาประวติัศาสตร์ จาํนวน 2 หน่วยการเรียนรู้ ทงัหมด 10 คาบเรียน/
ภาคเรียน ดงัตารางที 4 

 หมายเหตุ วชิาสังคมศึกษาฯ ในภาคเรียนที 2 แบ่งสาระวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
จาํนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ทงัหมด 30 คาบเรียน/ภาคเรียน และสาระวิชาหนา้ทีพลเมือง วฒันธรรม
และการดาํเนินชีวติ จาํนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ ทงัหมด 30 คาบเรียน/ภาคเรียน  
 

ตารางที  3  รายละเอียดหน่วยการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ                       
วฒันธรรม (สาระหนา้ทีพลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิต) ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

 

 

 

หน่วย
ที 

ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/
ตัวชีวดั 

เรือง เวลา
เรียน 

1 กฎหมายแพง่และ
อาญา 

ส 2.  

ม.3/  

 

- กฎหมายแพง่และพาณิชย ์
- กฎหมายอาญา 

 

2 

2 

2 สิทธิมนุษยชน 
 

ส 2.  

ม.3/2 

- ความหมายและความสาํคญัของสิทธิ
มนุษยชน 
- การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครอง
ผูอื้นตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

- องคก์รดา้นสิทธิมนุษยชน 

2 

1 

 

1 

   ส
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ตารางที 3 รายละเอียดหน่วยการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม           
(สาระหนา้ทีพลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิต) ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย
ที 

ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/
ตัวชีวดั 

เรือง เวลา
เรียน 

3 การเมือง              
การปกครองในยคุ
ปัจจุบนั 

 

ส 2.2 

ม.3/ ,3/2, 
3/3,3/4 

- ระบอบการเมืองการปกครอง 

- การปกครองของไทยและต่างประเทศ 

- รัฐธรรมนูญ 

2 

2 

2 

4 สังคมไทย  ส 2.  

ม.3/4,3/5 

- ลกัษณะของสังคมไทย 

- ปัญหาสังคมไทย (ปัญหาสิงแวดลอ้ม 
ปัญหายาเสพติด) 
- ปัญหาสังคมไทย 2 (ปัญหาการทุจริต 
ปัญหาอาชญากรรม) 
- ความขดัแยง้ในสังคม 
- การดาํเนินชีวิตอยา่งมีความสุขใน
ประเทศและสังคมโลก 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

5 วฒันธรรมไทยและ
วฒันธรรมสากล 

ส 2.  

ม.3/3 
- วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

- วฒันธรรมสากล 
2 

2 

ทดสอบ 2 

รวมทงัหมด 30 

   ส
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ตารางที 4  รายละเอียดหน่วยการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และ   
วฒันธรรม (สาระประวติัศาสตร์) ชนัมธัยมศึกษาปีที 3  

  

จากตารางที 3 และ 4 ทางผูว้จิยัไดน้าํสาระวชิาหนา้ทีพลเมือง วฒันธรรมและ การดาํเนินชีวิต 
และสาระวิชาประวติัศาสตร์ มากาํหนดช่วงเวลาการเรียนการสอน โดยใช้เวลารวมทงัสิน 4 คาบ
เรียน/สัปดาห์ ดงัตารางที 5 

 

 

 

ลาํดับ
ที 

 

ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 
ตัวชีวดั 

สาระสําคัญ เวลา 
(ชัวโมง)  

นําหนัก
คะแนน 

3 ภูมิภาคของ
โลกกบั
พฒันาการ
ทาง
ประวติัศาสตร์ 

ส .    ม. 
/  

ปัจจยัทางภูมิศาสตร์มีอิทธิพลต่อ
พฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
นอกจากนนัอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวนัตกยงัมีผลสาํคญัต่อพฒันาการ
ทางประวติัศาสตร์ 

4 

 
 

 

4 ความขดัแยง้
และ 

ความร่วมมือ
ของโลกใน
คริสตศ์ตวรร
ษที 20  ถึง
ปัจจุบนั 

ส .    ม. 
/  

โลกในศตวรรษที  มนุษยมี์ชีวติ
ความเป็นอยูที่ดีขึน แต่ก็มีความขดัแยง้
กนัมากขึน ทาํใหม้นุษยห์าหนทาง
ร่วมมือขจดัความขดัแยง้  
โดยการจดัตงัองคก์รความร่วมมือ
ต่างๆ ขึน เพือใหม้นุษยทุ์กคนบนโลก
อยูร่่วมกนัได ้

อยา่งสงบสุข 

6  

สอบปลายภาคเรียนท ี  10  
รวมทงัสิน   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 5 ช่วงเวลาการเรียนการสอนภาคเรียนที 2 (ปลายภาค) สาระรายวิชาหนา้ทีพลเมืองวฒันธรรม
และการดาํเนินชีวติ และสาระประวติัศาสตร์ ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

 

ภาคเรียนท ี2  
(ปลายภาค) 

สัปดาห์ การเรียนการสอน 
1 หน่วยการเรียนรู้ที 1 กฎหมายแพ่งและอาญา จาํนวน 4 

คาบเรียน 
2 หน่วยการเรียนรู้ที 2 สิทธิมนุษยชน จาํนวน 4 คาบเรียน 
3 หน่วยการเรียนรู้ที 3 การเมืองการปกครองในยคุปัจจุบนั 

จาํนวน 4 คาบเรียน 

4 หน่วยการเรียนรู้ที 3 การเมืองการปกครองในยคุปัจจุบนั 

จาํนวน 2 คาบเรียน และหน่วยการเรียนรู้ที 4 สังคมไทย 
จาํนวน 2 คาบเรียน 

5 หน่วยการเรียนรู้ที 4 สังคมไทย จาํนวน 4 คาบเรียน 

6 หน่วยการเรียนรู้ที 4 สังคมไทย จาํนวน 4 คาบเรียน 

7 หน่วยการเรียนรู้ที 5 วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมสากล
จาํนวน 4 คาบเรียน 

8 หน่วยการเรียนรู้ที 3 ภูมิภาคของโลกกบัพฒันาการทาง
ประวติัศาสตร์ จาํนวน 4 คาบเรียน 

9 หน่วยการเรียนรู้ที 4 ความขดัแยง้และ 

ความร่วมมือของโลกในคริสตศ์ตวรรษที 20 ถึงปัจจุบนั
จาํนวน 4 คาบเรียน 

10 หน่วยการเรียนรู้ที 4 ความขดัแยง้และความร่วมมือของ
โลกในคริสตศ์ตวรรษที 20 ถึงปัจจุบนัจาํนวน 2 คาบ
เรียน ทดสอบเก็บคะแนน จาํนวน 2 คาบเรียน 

  

 การวิจยัครังนีผูว้ิจยัเลือกหน่วยการเรียนรู้ที 4 เรือง สังคมไทย จดัการเรียนการสอน
และโครงสร้างรายวชิาหน่วยการเรียนรู้ เพือทาํการวจิยัและพฒันาการเรียนการสอนของครู สามารถ          
นาํสาระการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้มากาํหนดการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
รวม 10 คาบเรียน และการทาํวจิยัครังนีมีเนือหา 5 เรือง ประกอบดว้ย ลกัษณะของสังคมไทย ปัญหา

   ส
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สังคมไทย (ปัญหาสิงแวดลอ้ม ปัญหายาเสพติด) ปัญหาสังคมไทย 2 (ปัญหาการทุจริต ปัญหาอาชญากรรม) 
ความขดัแยง้ในสังคม และการดาํเนินชีวติอยา่งมีความสุขในประเทศและสังคมโลก  ดงัตารางที 6 

 

ตารางที 6 กาํหนดแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ สาระรายวิชาหน้าที
พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติ ชนัมธัยมศึกษาปีที 3   

  

  การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ผูว้ิจยัเห็นวา่ ก่อนการดาํเนินการ
ทดลอง ควรทาํความเขา้กบันักเรียนเพิมเติมในกระบวนการเผชิญสถานการณ์ โดยกาํหนดแผน         
การจดัการเรียนรู้ปฐมนิเทศ ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ จาํนวน 1 คาบ ซึงเป็นการเตรียม
ความพร้อมของนกัเรียนก่อนจดักระบวนการเรียนรู้ มีการอธิบายขนัตอนกระบวนการสอน ชีแจง
จุดประสงคก์ารเรียนรู้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างความคุน้เคย และบรรยากาศในชนัเรียน  
  นอกจากนีเพือเป็นการระบุว่าสาระรายวิชาหนา้ทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนิน
ชีวิต ชันมธัยมศึกษาปีที 3 นาํไปสู่การจดักิจกรรมเรียนรู้ทีเน้นกระบวนการคิด ตามแนวทางของ                 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ( 2553:240) แสดงให้ทราบว่า                   
แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะการคิด ระดบัมธัยมศึกษา ในเนือหาหน่วย               
การเรียนรู้ เรือง สังคมไทย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นกัเรียน    
จะเกิดกระบวนการคิดในเรืองใดบา้ง และครูสามารถจดัการเรียนการสอน เพือพฒันาความสามารถ

ชือหน่วยการเรียนรู้ เรือง รวม (คาบเรียน) 
 

หน่วยการเรียนรู้ที 4 เรือง 

สังคมไทย 

ปฐมนิเทศ 1 
 

1. ลกัษณะของสังคมไทย 
 

2 

2. ความขดัแยง้ในสังคม 2 

3. ปัญหาสังคมไทย (ปัญหาสิงแวดลอ้ม 
ปัญหายาเสพติด) 

2 

4. ปัญหาสังคมไทย 2 (ปัญหาการทุจริต 
ปัญหาอาชญากรรม) 

2 

5. การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขใน
ประเทศและสังคมโลก 

2 

รวม 10 
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ในการคิดได้อย่างไร ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายสําคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางขนัพืนฐาน ดงัตารางที 7  

 

ตารางที 7 ความสัมพนัธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้กับกระบวนการคิดสาระรายวิชาหน้าที
พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติ ช่วงชนัที 3  

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน กระบวนการคิด 
สาระ
รายวชิา 
หนา้ที
พลเมือง 
วฒันธรรม

และ 

การดาํเนิน
ชีวติ 

ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตน
ตามหน้า ทีของการเ ป็น
พลเมืองดี มีค่านิยมทีดีงาม 
และธํารงรักษาประเพณี 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย 
ดํารงชีวิตอยู่ ร่ วมกันใน
สังคมไทย และสังคมโลก
อยา่งสันติสุข 

ตัวชีวดัช่วงชัน  
-วิเคราะห์ปัจจัยทีก่อให้เกิด
ปั ญ ห า ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ใ น
ประเทศและเสนอแนวคิดใน
การลดความขดัแยง้ (ม.3/4) 
-เสนอแนวคิดในการดาํเนิน
ชี วิ ต อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข ใ น
ประ เ ท ศ แล ะ สั ง ค ม โล ก 
(ม.3/5) 
 

ทกัษะการคิด 
-ทกัษะกระบวนการ
คิ ด อ ย่ า ง มี
วจิารณญาณ 
-ทกัษะการวเิคราะห์ 

-ทกัษะกระบวนการ
คิดแกปั้ญหา 
กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด  
การเรียนรู้ 

-สร้างสรรคผ์ลงานที
ลดความขดัแยง้  
ห า ส า เ ห ตุ แ ล ะ
แนวทาง 

แกไ้ขปัญหาสังคม  
-นําความรู้ทีได้ไป
ปฏิบติัตนในการอยู่
ร่ ว ม กั น อ ย่ า ง
เหมาะสม 

ทีมา : สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ.  แนวทางการจัดกิจกรรม            
การเรียนรู้ เพือพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษา (กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553). 

 จากตารางที  7 จะเห็นได้ว่ามาตรฐานการเรียนรู้  สาระรายวิชาหน้าทีพลเมือง 
วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิต มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการคิดทีตอ้งการให้เกิดขึนกบันกัเรียน 
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เพือนาํไปสู่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของหลักสูตร เมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนจะเกิดทักษะ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยมีการกําหนด แนวทาง           
การจดัการเรียนรู้ เพือให้สามารถระบุปัญหา ศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา  หาแนวทางแก้ไขที
หลากหลาย การตดัสินเลือกแนวทางทีเหมาะสม และนาํไปสู่การปฏิบติั ซึงทาํให้ทราบว่าการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในสาระรายวชิาหนา้ทีพลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม ส่งผลให้
นกัเรียนจะเกิดทกัษะการคิดแกปั้ญหาโดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ได้
เช่นกนั 

  นอกจากการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมแลว้ กระทรวงศึกษา (2552: 17) ไดก้าํหนด
ระดับการศึกษาของแต่ละช่วงชันไวใ้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551             
และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ. 2552-2561)โดยระดบัชันมธัยมศึกษาตอนต้น 
เหมาะสมกับทักษะการคิดขันสูง และทักษะชีวิต เพือให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด                  
การแกปั้ญหา การเผชิญสถานการณ์ต่างๆ และจดักิจกรรมให้นกัเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
การเลือกใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม ดงันนัจึงเป็นเหตุผลหนึงทีทาํให้ผูว้ิจยัเลือกทาํการทดลองกบั
นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดงัแผนภูมิที  แสดงความสัมพนัธ์ทกัษะการคิดทีเหมาะสมกบั
ช่วงชนัที 3 
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แผนภูมิที  แสดงความสัมพนัธ์ทกัษะการคิดทีเหมาะสมกบัช่วงชนัที 3 

ทีมา  : กระทรวงศีกษาธิการ .  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช  2551. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั 2552. 17. 

 
  จากแผนภูมิที  ในการพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียนช่วงชนัที 3 (ม.1-3) สามารถสังเคราะห์สมรรถนะสาํคญัของนกัเรียนทีสัมพนัธ์
กบัทกัษะการคิดขนัสูง (ทีกาํหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551)          
มีดว้ยกนั 5 สมรรถนะสาํคญั โดยการวจิยัครังนีสอดคลอ้งกบัความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา เพือให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพ มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้นและอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมีความสุข รวมทงัมีศกัยภาพ เพือการศึกษาต่อใน
ชนัสูงตามความประสงค ์ส่งเสริมให้มีนิสัยทีดี เลือกและตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา และเกิดการดาํรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุและผลเสียจาก         
การรับเอาวฒันธรรมตะวนัตก ปัญหาความขดัแยง้และสังคมไทย มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงที         
ดีงามให้กบัสังคมเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ชีนําตนเองได้ และ
สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในสังคมไดต้ลอดชีวติ  

ทกัษะ 

ม.1-ม.3   

สมรรถนะสําคญั 

มุ่งเน้นให้สํารวจความถนดัและ
ความสนใจของตนเอง ทกัษะการ
ดําเนิ นชี วิ ต ทักษะการใช้
เทคโนโลยี  เพือการเรียนรู้  มี
ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด ขั น สู ง 
(ประกอบด้วยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิด
แกปั้ญหา) มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และภูมิใจในความเป็น
ไทย เป็นพืนฐานในการศึกษาต่อ  
 

ความสามารถใน 
การคิด เพือมุ่งให้
นั ก เ รี ย น เ กิ ด
ค ว า ม คิ ด ที
ห ล า ก ห ล า ย 
ส า ม า ร ถ
แก้ ปั ญหา แล ะ
อุปสรรคต่าง  ๆ
อย่ า ง มี เ ห ตุ ผล 
เพือเตรียมตวัเขา้
สู่การประกอบ
อาชีพ 

คุณลกัษณะ 

-รักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์
-ซือสัตยสุ์จริต 
-มีวนิยั 
-ใฝ่เรียนรู้ 
-อยูอ่ยา่ง
พอเพียง 
-มุ่งมนัใน           
การทาํงาน 
-รักความเป็น
ไทย 
-มีจิตสาธารณะ 

คุณลกัษณะตามหลกัสูตร 
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2. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เป็นการฝึกให้มนุษยแ์ก้ปัญหา                 
โดยผา่นกระบวนการคิดอยา่งเป็นลาํดบั ขนัตอน และการปฏิบติัจริงอยา่งเป็นระบบ ใชส้ถานการณ์
หรือปัญหาทีมนุษย์ต้องเผชิญในชีวิตประจาํวนัอย่างหลีกเลียงไม่ได้ วิถีการดาํเนินชีวิต ย่อมมี               
การเปลียนแปลงไป มีทงัสุข ทุกข ์มีปัญหาทีตอ้งให้ตดัสินใจ การนาํกระบวนการเผชิญสถานการณ์
ทีหลากหลายทงัทีเป็นสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาํลอง เป็นการกระตุน้ให้นักเรียนสนใจ        
ใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ เรียนรู้ในการแก้ปัญหา และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์                     
(สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554: 24) 
 
ความหมายของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 การศึกษากระบวนการเผชิญสถานการณ์ ได้มีนักการศึกษาของไทยหลายท่าน นํา
แนวคิดของสุมน  อมรวิว ัฒน์  มาจัดการเรียนรู้และฝึกทักษะให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดที
หลากหลาย และสร้างประสบการณ์ในการต่อสู้เอาชนะกบัปัญหาต่างๆ ทีไดเ้ผชิญในชีวิตประจาํวนั 
โดยมีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ดงัต่อไปนี 
   สุมน อมรววิฒัน์ (2542: 46-60) อธิบายไวว้า่ การเผชิญความเปลียนแปลงทีเกิดขึน และ
เรียนรู้วิธีการแกไ้ขปัญหาของเหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งมีระบบ มีเหตุผล มีการสร้างความสัมพนัธ์ให้
เหมาะสม เชือมโยงเรืองราวต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั และสามารถคิดวเิคราะห์วธีิการเอาชนะปัญหาต่าง ๆ ได ้

 ทิศนา แขมมณี (2553: 276-277) อธิบายไวว้า่ เป็นทกัษะหรือกระบวนการอยา่งหนึงที
ตอ้งเผชิญกบัการเปลียนแปลงต่าง ๆ มากมาย ในการดาํเนินชีวิตของมนุษย์ และสามารถเอาชนะ
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านนัได ้ 

 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554: 52) อธิบายไวว้า่ เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่าง
หนึงทีฝึกใหน้กัเรียนไดฝึ้กการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดมี้โอกาสสัมพนัธ์กบัสิงทีจะเรียนรู้ และสามารถ
นาํประสบการณ์จากการเรียนรู้นนั มาเป็นแนวทางในการเลือกและตดัสินใจ โดยผา่นการวิเคราะห์
และประเมินค่า เพือนาํไปสู่การปฏิบติั 

  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ความหมายของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เป็น                
การเรียนรู้  โดยฝึกให้นักเรียนสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่าง  ๆ  ในชีวิตประจําว ันทีมี                 
การเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถนาํประสบการณ์จากการเรียนรู้นัน มาเป็นแนวทางใน            
การเลือกและตดัสินใจ โดยผา่นการแยกแยะและประเมินค่า เพือนาํไปสู่การปฏิบติัจริง 
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รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 การศึกษากระบวนการเผชิญสถานการณ์  ผู้วิจัยได้ทําการศึกษารูปแบบของ

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ของสุมน อมรวิวฒัน์ (2542: 55-60) ทาํให้สามารถจดักระบวนการ
เรียนรู้ โดยการเชือมโยงการกระทาํกับการคิดอย่างมีเหตุผลเข้าด้วยกัน เข้าใจสิงทีต้องพบเจอ                            
อยู่ทุกวนั เมือพบเจอกับปัญหาก็พร้อมทีจะแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี และสามารถเลือกวิธีต่างๆ                   
เพือเอาชนะปัญหาต่างๆ ไดรู้ปแบบของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ มีดงันี 

1. การเผชิญ นนัคือ ชีวิตเมือเกิดขึนและเจริญเติบโต ยอ่มตอ้งไดพ้บผูค้น สิงแวดลอ้ม
และเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายหลายแบบ คนทุกวยัตอ้งเผชิญกบัความสับสน ความเปลียนแปลงและ
เรียนรู้ทีจะเขา้ใจภาวะทีตอ้งพบเจออยูต่ลอดเวลา  

วิธีการสอนคิดเพือสามารถเผชิญสถานการณ์ คือ จดัให้นักเรียนได้พบสิงแวดล้อม 
เหตุการณ์ทีสับสน เปลียนแปลง และเรียนรู้ทีจะเขา้ใจภาวะทีตอ้งเผชิญ จากการวเิคราะห์ขอ้มูล ข่าวสาร 
 2. การผจญ นนัคือ การต่อสู้กบัปัญหา การแกไ้ขปัญหาเพือรอดพน้จากปัญหา เมือมนุษย์
เจริญวยัขึน มีประสบการณ์ผ่านพบมากขึน ความสับสนและซบัซ้อนของประสบการณ์ทาํให้มีสาเหตุ 

ปัจจัย และเงือนไขของสถานการณ์ทียุ่งยากขึนตามลําดับ แม้จะเป็นสถานการณ์ทีพึงปรารถนา                  
ก็จะมีองคป์ระกอบหลายประการทีมีผลกระทบต่อความเหมาะสมพอดีของชีวิต กระบวนการเรียนรู้
ตอ้งสอนและฝึกใหน้กัเรียนมีความพร้อมในการแกปั้ญหาและมีวธีิการแกไ้ขสถานการณ์อยา่งถูกวธีิ 

 วิธีการสอนคิดเพือสามารถเผชิญสถานการณ์ คือ กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดจิตสํานึกโดย
การประเมินค่าข่าวสาร หลกัการ ความรู้ ด้วยการจดัให้นกัเรียนตอ้งเรียนรู้วิธีการต่อสู้กบัปัญหาที
เผชิญ ดว้ยการคิดประเมินค่า ในแง่ผลประโยชน์ทีเกิดขึนตามมา การคิดประเมินค่าทีจะเป็นพืนฐาน
ของการตดัสินใจทีถูกตอ้ง 

3. การผสมผสาน  นันคือ ชีวิตและสังคมอันมีองค์ประกอบทีละเอียดอ่อนและ
หลากหลาย ย่อมตอ้งการความสัมพนัธ์ทีผสมกลมกลืนกนัไดส้นิท มีสัดส่วนพอเหมาะ เป็นเหตุ             
เป็นผล และนาํไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เพราะเมือใดกลไกและองคป์ระกอบของชีวิตไม่สัมพนัธ์กนั                 
เกิดความขดัแยง้อยา่งยากทีจะแกไ้ข เมือนนัชีวติอาจตอ้งวบิติัลง  

วิธีการสอนคิดเพือสามารถเผชิญสถานการณ์ คือ การจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้  
เขา้ใจความตอ้งการของสังคมทีหลากหลาย แต่ตอ้งสัมพนัธ์ กลมกลืน ได้สัดส่วน มีเหตุผล และ
นาํไปสู่ความสงบ จึงตอ้งมีการฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัคิดและตดัสินใจ วธีิการคิดและตดัสินใจทีถูกตอ้ง 
 4. การเผด็จ นนัคือ มนุษยจึ์งตอ้งเรียนรู้ ฝึกฝนความคิด ความสามารถและวิธีการทีจะ
สามารถเอาชนะปัญหาไดส้ําเร็จ โดยไม่ก่อปัญหาสืบเนืองต่อไป เมือการศึกษาสามารถช่วยให้มนุษย์
เอาชนะปัญหาได ้การศึกษาจึงเป็นประโยชน์แก่ชีวติโดยแท ้ 
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       วธีิการสอนคิดเพือสามารถเผชิญสถานการณ์ คือ การปฏิบติั โดยการจดัให้นกัเรียนฝึก
ปฏิบัติตนโดยยึดหลักสายกลาง ประสานประโยชน์ แก้ปัญหาโดยสันติวิธีและไม่ประมาท              
ซึงสามารถบรรลุประโยชน์สูงสุดได ้

 นอกจากนี สุมน อมรววิฒัน์ ไดเ้สนอรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน ดงันี  

 ขันตอนที 1 การรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้และหลักการ (การเผชิญ)                       
เป็นการฝึกนิสัยและทกัษะในการแสวงหาความรู้ เพือสามารถเผชิญกบัปัญหาและสถานการณ์นนัๆ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เรียนรู้ทีจะเขา้ใจภาวะทีตอ้งเผชิญ จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ข่าวสาร เนืองจากการที
บุคคลจะสามารถตดัสินใจกระทาํ สิงใดลงไปนัน ย่อมขึนอยู่กับพืนฐานของความรู้ ความรู้สึก  
ความเขา้ใจและหลกัการทีเขายดึถือ ความผิดพลาดและความลม้เหลวมกัจะเกิดขึน เมือผูป้ฏิบติัขาด
ขอ้มูลพืนฐานทีสาํคญั ทาํไปเพราะความไม่รู้ ความไม่รู้ทาํใหห้ลงผดิ ดงันนั ในการฝึกอบรมนกัเรียน
ให้สามารถเผชิญสถานการณ์ทีเกิดขึนในชีวิตจริงได ้ครูควรฝึกนิสัย และฝึกทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ เพือเป็นการเตรียมตวัในขนัแรกของการศึกษา นักเรียนจึงควรได้รับการฝึกฝนให้รู้จกั          
การแสวงหาความรู้และหลกัการเบืองตน้ เพือนาํมาปรับกบัวธีิการและขนัตอนในการแสวงหาข่าวสาร ความรู้ 

 การรวบรวมข่าวสารขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ความรู้และหลกัการนนั ควรพิจารณาวา่  
        1. ข่าวสารนนัเป็นข่าวสารทีควรรู้หรือไม่ควรรู้  

     2. เป็นข่าวทีง่ายหรือยากต่อความเขา้ใจ และรับรู้  

    3. เป็นเรืองธรรมดา หรือผิดปกติ 

    4. เจาะจงประเด็น หรือข่าวสารแบบกระจดั กระจาย 

    5. มีลกัษณะคลุมเครือ แบบววัพนัหลกั หรือชดัเจนกระจ่าง  

    6. มีความจริงมากกวา่ความเทจ็ หรือมีความเทจ็มากกวา่ความจริง  

    7. เกิดขึนจากเจตนาดี หรือเจตนาร้าย  

    8. มีแหล่งอา้งอิง หรือ เป็นเรืองโคมลอย 

    9. เป็นเรืองสร้างสรรคห์รือทาํลาย  

   10. มีองคป์ระกอบเดียว หรือหลายองคป์ระกอบ  

   11. มีรูปแบบ ระบบระเบียบ หรือสับสนยุง่เหยงิ 

   12. เป็นรูปธรรม หรือนามธรรม 

   ขันตอนที 2 การประเมินค่าและประโยชน์ (การผจญ) เป็นขนักระตุน้ให้นกัเรียนเกิด
จิตสํานึกโดยการประเมินค่าของข่าวสาร หลกัการ ความรู้ ดว้ยการจดัให้นกัเรียนตอ้งเรียนรู้วิธีการ
ต่อสู้กบัปัญหาทีเผชิญ ดว้ยการคิดประเมินค่า ในแง่ของผลประโยชน์ทีจะเกิดขึนตามมา การคิด
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ประเมินค่าทีจะเป็นพืนฐานของการตดัสินใจทีถูกตอ้ง เป็นขนัตอนทีฝึกฝนการเผชิญปัญหาและ
สถานการณ์ เนน้ทกัษะและความสามารถในการประเมินค่าอยา่งมีจริยธรรมเป็นพืนฐาน ขนัตอนนี
เป็นการนาํข่าวสารความรู้ทีไดม้าจดัสรุปประเด็นของข่าวสารไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ และประเมินค่า
วา่ประเด็นไหนถูกตอ้ง ดีงามเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแทจ้ริง ประเด็นไหนบกพร่อง ไม่
เหมาะ ไม่ถูก ไม่ควรหรือเป็นผลดี ชวั จึงตอ้งมีหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี 

    1. ประเมินค่าของความดีงามตามหลกัศาสนาและศีลธรรม 
    2. ประเมินค่าความเหมาะสมตามหลกัค่านิยมของบุคคล และกลุ่มชน ยคุสมยั 

นนัหรือสังคมนนั 

    3. ประเมินค่าความสูงส่งตามหลกัของวฒันธรรม ประเพณีและวถีิดาํรงชีวติ 

    4. ประเมินค่าของความถูกตอ้ง ตามหลกักฎหมาย 

 ขนัตอนท ี3 การเลอืกและตัดสินใจ (การผสมผสาน) โดยจดักิจกรรมใฝ่เรียนรู้ไดเ้รียนรู้ 
เขา้ใจความตอ้งการของสังคมทีหลากหลาย แต่ตอ้งสัมพนัธ์กลมกลืนได้สัดส่วน มีเหตุผล และ
นาํไปสู่ความสงบ เพราะเมือใดองคป์ระกอบของสังคมเกิดความขดัแยง้ อยา่งยากทีจะแกไ้ข เมือนนั
ชีวิตก็จะได้รับความเสียหาย จึงต้องมีการฝึกให้นักเรียนรู้จกัคิดและตดัสินใจ เป็นขนัตอนของ       
การผจญและการผสมผสานผลของการประเมินค่าเพือนาํไปสู่การปฏิบติั เป็นการฝึกทกัษะการเลือก
และการตดัสินใจ เมือตอ้งเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ การเลือกและการตดัสินใจหลงัจากทีได้
ประเมินค่าขอ้มูลต่าง ๆ ไวห้ลาย ๆ ทางแล้วนนั นับว่าเป็นขนัตอนทีสําคญัมากในกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา เพราะทางเลือกและตดัสินใจผิดพลาดหรือมีความลังเลใจ 
บุคคลนนัย่อมไม่สามารถแกปั้ญหาไดแ้ละอาจหลีกหนีไปจากสถานการณ์นนั โดยไม่สามารถจะ
แกปั้ญหาได ้แมจ้ะรู้วถีิทางการแกปั้ญหา วธีิการคิดและการตดัสินใจทีถูกตอ้ง จึงเกิดจาก  

    1. การคิดเกิดจากมีข่าวสาร ขอ้มูลทีมากพอและเป็นความจริง 
    2. การประเมินค่าตอ้งมีความถูกตอ้ง แม่น ตรง 

    3. การตดัสินใจทีเป็นอิสระ ปราศจากความลาํเอียง เพราะความรัก ความโกรธ  
ความเกลียดกลวั และความหลงผดิ มีสติสัมปชญัญะ และไม่ตกเป็นทาสของความทะยานอยากได ้

    4. การรวบรวมขอ้มูลทีดี ทาํใหส้ามารถกาํหนดและอธิบายประเด็นสาํคญัของ 

สถานการณ์หรือปัญหาได ้ 

 

    5. การประเมินค่าตามเกณฑที์ถูกตอ้งดีงามเหมาะสม ทาํใหส้ามารถคิดและคาด 

ถึงผลดี ผลเสียในการเลือกและตดัสินใจ  

 6. การวเิคราะห์เปรียบเทียบประเด็นทีประเมินค่าแลว้ ทาํใหส้ามารถกาํหนด 
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ทางเลือกและทางออกของสถานการณ์และปัญหานนัได ้ 

    7. เมือมีทางเลือกหลายทางบุคคลตอ้งอาศยัประสบการณ์ หลกัการและ                   
การทาํนายผล 

    8. ถา้ไม่มีทางเลือกหรือมีทางเดียวทีตดัสินใจไม่ได ้จะตอ้งหาทางออกใหม่ที 

น่าจะเป็นไปได ้ 

    9. ตดัสินใจเลือกทางทีดีทีสุด วางแนวทางปฏิบติัใหไ้ดผ้ล  

 ขนัตอนท ี4 การปฏิบัติ (การเผด็จ) การลงมือแกปั้ญหา และเผชิญสถานการณ์จนสําเร็จ          
ลุลวงด้วยดี ในบรรดาขนัตอนทงั 4 ขันของกระบวนการเผชิญสถานการณ์นัน แม้ว่าบุคคลจะ
สามารถรวบรวมขอ้มูล ความรู้มาประเมินค่าและตดัสินใจไดอ้ยา่งดีเพียงใด แต่ขาดการนาํมาปฏิบติั
อยา่งไดผ้ลดีแลว้ ยอ่มไม่ประสบความสาํเร็จ เช่นทีการหลงติดยาเสพติดจนเลิกไม่ได ้การฉ้อราษฎร์
บงัหลวง เพือหลีกหนีความยากจน การพูดพล่อยและพูดปดจนเป็นนิสัยของคนทวัไปนนั เกิดขึน
มิใช่จากความไม่รู้ แต่เป็นเพราะว่าบ่อยครังเขา้ ประเมินค่าจนผิด ไม่ดี ตดัสินใจจะกลบัตวัหรือ
ปรับปรุงตนเอง แต่ปฏิบติัไม่ดีหรือปฏิบติัไดไ้ม่ครบถว้นไม่สมาํเสมอ หรือไม่อดทนพอทีจะปฏิบติั                    
การปฏิบติั เป็นขนัตอนทีละเอียดอ่อนมาก จาํเป็นตอ้งอาศยัพืนฐานและหลกัเกณฑ์ทีดีเป็นแนวทาง 
และตอ้งฝึกอบรมปรับตวั ปรับจิตใจให้มีความอดทน ประณีต จึงจะอยูใ่นสังคมไดร้าบรืน พืนฐาน
ในการปฏิบัติตนทีบุคคลพึงสังวรอยู่ เสมอนัน  พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักปฏิบัติไว้ใน                 
สัปปุริสธรรม 7 ดงันี  

    1. คิดถึงเหตุ (เหตุ) 
    2. คิดถึงผลทีจะเกิดขึน (ผล) 
    3. คิดถึงสภาพ ฐานะ ความรู้ ความสามารถของตน (ตนเอง) 
    4. คิดถึงความพอเหมาะ พอดี (พอประมาณ)  
    5. คิดถึงความเหมาะสมกบัเวลา (กาล)  
    6. คิดถึงความเหมาะสมกบักลุ่มคนหรือชุมชน (ชุมชน)  
    7. คิดถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล (บุคคล) 

 ดงันันรูปแบบของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ สรุปได้ว่า เป็นจดัการเรียนรู้ทีมี              
การเชือมโยงการกระทาํกบัการคิดแก้ปัญหาเข้าด้วยกนั ฝึกให้นักเรียนมีความเชือมนัในการนํา
ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร มาสรุปประเด็น เพือประเมินค่าวา่สิงใดถูกตอ้ง เหมาะสม พิจารณาตามหลกั
ศาสนา ค่านิยมทางสังคม และตามหลกักฎหมาย เกิดประโยชน์ ควรหรือไม่ควรแก่การปฏิบติั โดย
ให้นกัเรียนได้เลือกและตดัสินใจในประเด็นต่างๆ หลงัจากไดป้ระเมินคุณค่าขอ้มูลต่าง ๆ ทาํให้
สามารถคิดและคาดถึงทางเลือกหรือทางออกของประเด็นและปัญหาเหล่านันได ้ตดัสินใจเลือก
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แนวทางทีดีทีสุด เผชิญสถานการณ์ในลกัษณะต่าง  ๆสามารถนาํความรู้ ประสบการณ์นาํมาปฏิบติัฝึกอบรม 
ปรับตวัให้สามารถนาํไปใช้ในชีวิตจริงได ้สามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีภูมิคุม้กนัทีดีและมีความสุข ซึง
ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน ดงันี 1. ขนัการรวบรวมข่าวสาร ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความรู้และหลกัการ (การเผชิญ)              
2. ขนัการประเมินค่าและประโยชน์ (การผจญ) 3. ขนัการเลือกและตดัสินใจ (การผสมผสาน) 4. ขนัการปฏิบติั 
(การเผด็จ) เพือนาํไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะกบัลกัษณะของเนือหาสาระและวยัของ
นกัเรียน 

 จากรูปแบบการจดักระบวนการเผชิญสถานการณ์ ทาํให้ผูว้ิจ ัยศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัทีเกียวข้อง เพือให้เกิดการคิดตดัสินใจในระหว่างการจดัการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนใน
ห้องเรียน  โดยมีนักการศึกษาหลายท่าน ได้เสนอขันตอนการสอนด้วยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ ดงันี  

 สุมน อมรวิวฒัน์ (2542: 42-60)โดยใชค้าํสอนสมยัใหม่ทีประยุกตม์าจากหลกัคาํสอน
ทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวในการปฏิบติั นนัคือ มีการประยุกตจ์ากหลกัการสร้างศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการ ไดแ้ก่  
 1. ขนันํา 

การสร้างเจตคติทีดีต่อวิธีการเรียนและบทเรียน การจดับรรยากาศในชันเรียนให้
เหมาะสมกบัเนือหาของบทเรียน และเร้าใจให้นกัเรียนเห็นความสําคญัของบทเรียน และการสร้าง
ความสัมพนัธ์ทีดีระหว่างครูกับนักเรียน ครูแสดงความรักและเมตตาต่อนักเรียนอย่างจริงใจ                    
ครูเสนอสถานการณ์ ปัญหาหรือกรณีตวัอย่าง พร้อมทงัแนะนาํหลกัการปฏิบติัตนโดยใช้ทกัษะ     
การคิดเป็นพืนฐานนาํไปสู่การเลือกและแกปั้ญหาหลาย ๆ ทาง 

 . ขนัสอน  
 ครูหรือนกัเรียนนาํสถานการณ์ ปัญหา หรือกรณีตวัอย่าง และหลกัปฏิบติัตนโดยใช้
หลกัธรรมเป็นพืนฐานในการแกปั้ญหามาฝึกทกัษะการคิด และการปฏิบติัในกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ ครูแนะแหล่งวทิยาการและแหล่งขอ้มูล  
  2.1 นกัเรียนฝึกทกัษะการแสวงหาและรวบรวบขอ้มูล ความรู้และหลกัการทีเกียวขอ้ง 
จดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดการคิดวธีิต่าง ๆ โดยใชค้วามคิดอยา่งเหมาะสม เพือให้ไดข้อ้มูลหรือข่าวสาร
ทีสอดคลอ้งกบัเรืองทีศึกษา 

    2.2 ฝึกการประเมินข้อมูลความรู้ด้วยเหตุผล เปรียบเทียบ โดยการแลกเปลียน  
ความคิดเห็น ทดลอง ทดสอบ เลือกประเด็นทีถูกตอ้ง หาทางเลือกและวิธีการแกปั้ญหาวา่ทางใดดี
ทีสุดโดยวิธีคิดอย่างมีเหตุผล นําความรู้ทีได้มาจดัสรุปประเด็นว่าประเด็นไหนน่าจะถูกต้อง มี
ประโยชน์สูงสุดอยา่งแทจ้ริง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 
 

 2.3 ดาํเนินการเลือกและตดัสินใจ โดยให้นักเรียนแลกเปลียนความคิดเห็นและ
ทดลอง ทดสอบดว้ยเหตุผลจนมนัใจว่าเป็นทางเลือกทีถูกตอ้ง สามารถคิดและคาดถึงผลดี-ผลเสีย             
ทีเกิดจากทางเลือกหรือทางออกของสถานการณ์และปัญหานนัได ้

 2.4 นกัเรียนลงมือปฏิบติัทงัในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน เพือพิสูจน์การเลือก
และตดัสินใจ ให้นกัเรียนสามารถคน้หาคาํตอบ แนวทางปฏิบติั สามารถนาํมาเป็นแนวคิดหลกัใน
การประพฤติปฏิบติั โดยมีครูคอยสังเกต แนะนาํและนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริง 

 3. ขันสรุป 
 นักเรียนแสดงออกด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การพูด การเขียนหรือการกระทาํต่าง ๆ
สนองตอบสิงเร้า ในรูปแบบทีเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป
บทเรียน การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
ของสุมน อมรววิฒัน์ (2542: 42-60) ซึงสามารถแบ่งขนัตอนออกเป็น 3 ขนัตอน คือ 1. ขนันาํ 2. ขนั
สอน 3. ขนัสรุป และมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการเผชิญสถานการณ์ทงั 4 ขนัตอน ไดแ้ก่ 1. การเผชิญ 
2. การผจญ 3. การผสมผสาน 4. การเผด็จ ซึงสามารถนาํกระบวนการเผชิญสถานการณ์มาจดัการเรียน
การสอนตามขนัตอน ดงัตารางที 8 
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ตารางที  ความสัมพนัธ์ขนัตอนกระบวนการเผชิญสถานการณ์กบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ภายในโรงเรียน 

 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ภายในโรงเรียน 

 
 
 
- 

ขนันํา   
1. การสร้างเจตคติทีดีต่อวธีิการเรียนและ
บทเรียน 

2. การจดับรรยากาศในชนัเรียนใหเ้หมาะสม
กบัเนือหาของบทเรียน 

3. ครูเสนอสถานการณ์ ปัญหาหรือกรณี
ตวัอยา่ง พร้อมทงัแนะนาํหลกัการปฏิบติัตน 

1. การรวบรวมข่าวสาร ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง 

ความรู้และหลกัการ (การเผชิญ)  
- จดัใหน้กัเรียนไดพ้บสิงแวดลอ้ม เหตุการณ์ที
สับสน เปลียนแปลง และเรียนรู้ทีจะเขา้ใจภาวะ
ทีตอ้งเผชิญ จากการวเิคราะห์ขอ้มูล ข่าวสาร 

ขนัสอน  
1. นกัเรียนฝึกทกัษะการแสวงหาและรวบรวบ
ข้อมูล  ความรู้และหลักการทีเกียวข้อง  จัด
กิจกรรมทีเร้าให้เกิดการคิดวิธีต่างๆ โดยใช้
ความคิดอย่างเหมาะสม เพือให้ไดข้อ้มูลหรือ
ข่าวสารทีสอดคลอ้งกบัเรืองทีศึกษา 
 

2. การประเมินค่าและประโยชน์ (การผจญ)          
- กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดจิตสาํนึกโดย            
การประเมินค่าข่าวสาร ความรู้ ดว้ยการจดัให้
นกัเรียนตอ้งเรียนรู้วธีิการต่อสู้กบัปัญหาทีเผชิญ
ดว้ยการคิดประเมินค่า ในแง่ผลประโยชน์ที
เกิดขึนตามมา 

2. ฝึกการประเมินข้อมูลความรู้ด้วยเหตุผล 
เปรียบเทียบ โดยการแลกเปลียนความคิดเห็น 
ทดลอง  ทดสอบ  เ ลือกประเ ด็นที ถูกต้อง 
หาทางเลือกและวิธีการแก้ปัญหาว่าทางใดดี
ทีสุดโดยวธีิคิดอยา่งมีเหตุผล นาํความรู้ทีไดม้า
จดัสรุปประเด็นว่าประเด็นไหนน่าจะถูกตอ้ง  
มีประโยชน์สูงสุดอยา่งแทจ้ริง 
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ตารางที 8  ความสัมพนัธ์ขนัตอนกระบวนการเผชิญสถานการณ์กบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ   
เผชิญสถานการณ์ภายในโรงเรียน (ต่อ) 

 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ภายในโรงเรียน 

3. การเลือกและตดัสินใจ (การผสมผสาน) 
- การจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ เขา้ใจ 
ความตอ้งการของสังคมทีหลากหลาย แต่ตอ้ง
สัมพนัธ์ กลมกลืน ไดส้ัดส่วน มีเหตุผล และ
นาํไปสู่ความสงบ จึงตอ้งมีการฝึกใหน้กัเรียน
รู้จกัคิดและตดัสินใจ วธีิการคิดและตดัสินใจที
ถูกตอ้ง 

3. ดํา เนินการเ ลือกและตัดสินใจ  โดยให้
นักเรียนแลกเปลียนความคิดเห็นและทดลอง 
ทดสอบดว้ยเหตุผลจนมนัใจว่าเป็นทางเลือกที
ถูกตอ้ง สามารถคิดและคาดถึงผลดี-ผลเสียที
เกิดจากทางเลือกหรือทางออกของสถานการณ์
และปัญหานนัได ้

4. การปฏิบติั (การเผด็จ) 
- การปฏิบติั โดยการจดัใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตน
โดยยดึหลกัสายกลาง ประสานประโยชน์ 
แกปั้ญหาโดยสันติวธีิและไม่ประมาท ซึง
สามารถบรรลุประโยชน์สูงสุดได ้

4. นกัเรียนลงมือปฏิบติัทงัในเวลาเรียนและ
นอกเวลาเรียน เพือพิสูจน์การเลือกและ
ตดัสินใจ ใหน้กัเรียนสามารถคน้หาคาํตอบ 
แนวทางปฏิบติั สามารถนาํมาเป็นแนวคิดหลกั
ในการประพฤติปฏิบติั โดยมีครูคอยสังเกต 
แนะนาํและนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริง 

 

 

- 

ขันสรุป  
1. นกัเรียนแสดงออกดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น  
การพดู การเขียนหรือการกระทาํต่าง ๆ
สนองตอบสิงเร้า ในรูปแบบทีเหมาะสมกบั
ความสามารถของนกัเรียน 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน 

3. การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

 ระพีพรรณ เอกสุภาพนัธ์ุ (2537: 42) ไดเ้สนอการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ ทีไดพ้ฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้การใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ตามแนวคิดของ
สุมน อมรววิฒัน์ ไว ้6 ขนัตอน ดงันี  
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 1. ขนัสร้างศรัทธา  
  1.1 ก่อนเริมบทเรียนแต่ละครัง ครูจดัสิงแวดลอ้มและบรรยากาศในชนัเรียน เพือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัเนือหาของบทเรียน และเร้าใจให้นกัเรียนเห็นความสําคญัของ
บทเรียนใหมี้ลกัษณะ ดงันี  

    1.1.1 ตอ้งมีความสงบ  

    1.1.2 พยายามจดัให้นกัเรียนไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติ โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ไดส้ัมผสักบัสิงแวดลอ้มทีเป็นธรรมชาติ มีการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน เพือให้นกัเรียนไดรั้บ
ประสบการณ์ตรง  

1.1.3 จดัสภาพในชนัเรียนให้มีความแปลกใหม่ไม่จาํเจ เช่น จดัการเรียนเป็นกลุ่ม
บา้ง มีการเปลียนกลุ่มบา้ง เปลียนทีนงั  

 1.1.4 จดับริเวณหอ้งเรียนและโรงเรียนใหส้ะอาดมีระเบียบและเรียบง่ายอยูเ่สมอ  

 1.1.5 สร้างบรรยากาศ สร้างความสนใจ ตงัใจเรียนเป็นพืนฐานให้นกัเรียนเป็น
บรรยากาศทีชวนให้สบายใจ ไม่มีการข่มขู่บงัคบั ห้ามพูด ห้ามแสดงความคิดเห็น ห้ามลุกจากทีนงั 

แต่เนน้การสํารวมกาย วาจา ใจ ฝึกแผเ่มตตา ฝึกสมาธิอยา่งง่าย ฝึกให้นกัเรียนมีสติอยูเ่สมอ ให้รู้ตวั
วา่กาํลงัทาํอะไร พดูอะไร คิดอะไร  

  1.2 สร้างสัมพนัธภาพทีดีระหวา่งครูกบัศิษย ์ 

                            ครูตอ้งปฏิบติัตวัเป็นกลัยาณมิตรของศิษย ์ คือ ตอ้งมีบุคลิกภาพสํารวม น่าเชือถือ 

ศรัทธา สง่า สะอาด แจ่มใส และมีความเชือมนัในตวัเอง ตอ้งมีความรู้ มีคุณธรรม มีความเมตตา เอือ
อาทร ทาํใหศิ้ษยมี์ความรู้สึกสบายใจทีจะเขา้มาหาและปรึกษา ครูสงัสอนศิษยด์ว้ยความรัก และเป็น
ทีพึงของศิษยไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง ความเป็นกลัยาณมิตรของครู จะเป็นสิงกระตุน้ให้ศิษยเ์กิดฉนัทะและ
วริิยะในการฝึกหดัอบรมตนเอง  

 2. ขนัศึกษาสังคม (ตรงกบัการรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร ขอ้เท็จจริง ความรู้และหลกัการ) 
ของสุมน อมรววิฒัน์ เป็นการฝึกทกัษะแสวงหาและรวบรวมขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความรู้และหลกัการ
โดยนาํเสนอดว้ยสถานการณ์ทีใกลต้วันกัเรียนให้นกัเรียนสืบสอบแหล่งทีมา เพือกลนักรองขอ้มูล
ใหเ้กิดประโยชน์โดยใชว้ธีิการแกปั้ญหา  
 2.1 ครูนาํเสนอสิงเร้าและแรงจูงใจ ทีจะนาํเขา้สู่เนือหา  
 2.2 เป็นการฝึกทกัษะการแสวงหาและรวบรวมขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความรู้และหลกัการ 

โดยครูนาํเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ทีใกลต้วันกัเรียนและเป็นสาระสาํคญัของบทเรียน  

 2.3 ครูแนะแหล่งขอ้มูลความรู้ โดยเตรียมรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัแหล่งความรู้อยา่ง
กวา้งขวาง  
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 2.4 ให้นกัเรียนฝึกรวบรวมขอ้มูล โดยฝึกทาํงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยใช้
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทกัษะทางสังคม เช่น การสืบสอบแหล่งทีมา เพือกลนักรอง 

ขอ้มูลความรู้ใหเ้กิดประโยชน์  
 2.5 ครูจดักิจกรรมเร้าให้นกัเรียนเกิดความคิดวิธีต่างๆโดยใชค้าํถามอยา่งเหมาะสม 

เพือเร้าใหเ้กิดความคิดแบบใดแบบหนึง  

 3. ขนัระดมเผชิญสถานการณ์ (ตรงกบัทกัษะการประเมินค่า) ของสุมน อมรววิฒัน์ 

 นกัเรียนฝึกการสรุปประเด็นสําคญัของขอ้มูลเพือประเมินค่า หาทางเลือกวิธีแกปั้ญหา
วา่ทางใดดีทีสุด โดยใชว้ิธีคิดแบบมีเหตุผล เป็นเครืองกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดจิตสํานึกขึนในส่วนที
ตนเองเคยกระทาํ หรือเคยปฏิบติัเป็นประจาํ ดว้ยการนาํความรู้ทีไดม้าจดัสรุปประเด็นและประเมิน
วา่ ประเด็นไหนน่าจะถูกตอ้ง เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดแทจ้ริง ประเด็นบกพร่อง ผิดพลาด ไม่
เหมาะสมไม่ควร ทาํไปจะเกิดผลร้าย มีเกณฑ์ประเมินค่า และประโยชน์ทีจะเกิดขึนต่อสิงนนั หรือ
การกระทาํนนั เพือใหไ้ดค้าํตอบทีถูกตอ้ง ไดแ้ก่ 

 3.1 เวลา 
 3.2 ผูก้ระทาํและผูรั้บผลประโยชน์ 

 3.3 ความชดัเจนของประโยชน์ 

 3.4 สมบูรณ์ 

 4. ขนัวจิารณ์ความคิด (ตรงกบัการเลือกและการตดัสินใจ) ของสุมน อมรววิฒัน์ 
      ฝึกทกัษะการเลือกและตดัสินใจ โดยให้นกัเรียนฝึกกระบวนการทาํงานเป็นกลุ่มให้

แลกเปลียนความคิดเห็นและคิดทดสอบกันด้วยเหตุผลจนมันใจว่าเป็นทางเลือกทีถูกต้อง                    

เป็นการลงมติร่วมกนัภายในกลุ่ม ฝึกความเป็นประชาธิปไตยบนพืนฐานของการคิดอยา่งมีเหตุผล
ปราศจากอคติ เป็นขนัทีเร้าให้นกัเรียนไดคิ้ดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากประเด็นปัญหา มีการสนทนา 
ซกัถาม วพิากษ ์วจิารณ์ แสดงความคิดเห็นจากเรืองทีเรียน อภิปรายอยา่งมีเหตุมีผล การให้อิสระใน
การแสดงความคิดเห็นทีจะทาํให้นกัเรียนสบายใจ โดยไม่กลวัหรือหวาดระแวงวา่จะตอบผิดหรือ 
ถูกดุ เพราะครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเต็มทีโดยใชห้ลกัการคิด
อนัแยบคายในการเลือกและตดัสินใจ ไดแ้ก่ 

  4.1 ถูกตอ้ง ไม่ผดิกฎหมาย ระเบียบประเพณี ค่านิยม ศีลธรรม 

4.2 เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 

4.3 สามารถปฏิบติัได ้
 5. ขนัฝึกปฏิบติั (ตรงกบัการปฏิบติั) ของสุมน อมรวิวฒัน์ 
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 ให้นกัเรียนฝึกปฏิบติัเพือพิสูจน์ผลการเลือกทงัในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน โดยมี
ครูคอยสังเกตและแนะนาํ และใชว้ธีิการใหค้าํปรึกษาหารือเสมือนกลัยาณมิตร เป็นขนัทีให้ นกัเรียน
คน้หาคาํตอบ แนวทางปฏิบติั มีขอ้เสนอหรือแนวคิดทีดีอะไรบา้งในเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน                
ใหน้กัเรียนนาํแนวคิดดงักล่าวเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัหรือนาํมาแต่งเป็นคาํขวญัหรือขอ้คิด 
ซึงเป็นการตรวจสอบไดว้า่นกัเรียนเกิดจิตสาํนึกจริงหรือไม่ 
 6. ขนัสรุป  

             6.1 นกัเรียนแสดงออกดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การพดู เขียน แสดง หรือกระทาํใน
รูปแบบต่าง ๆ ทีเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน  

             6.2  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป และสังเกตวธีิปฏิบติัตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ข            
การปฏิบติั  

             6.3  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน เช่น ใชก้ารอภิปรายกลุ่มช่วยกนัสรุป
สาระ สาํคญั  

             6.4  ครูวดัและประเมินผลการเรียนการสอน เช่น การวดัผลดว้ยการประเมิน
ความคิดรวบยอดของนกัเรียนเกียวกบัสิงทีเรียน ทดสอบขอ้เขียน การสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน  

 

 จรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย ์(2548: 28-29) ไดน้าํบทบาทของครูผูเ้ป็นกลัยาณมิตร มาสอดแทรก
ในกิจกรรมการเรียนรู้ซึงจะเห็นแนวทางปฏิบติัอย่างชดัเจนใน ขนันาํ การสร้างศรัทธา ซึงสามารถ
นาํกระบวนการเผชิญสถานการณ์นาํมาจดักระบวนการเรียนรู้ไดด้งันี 

1. ขนันาํ การสร้างศรัทธา 
 ครูจดัสิงแวดล้อมและบรรยากาศในชันเรียนให้เหมาะสมกับเนือหาของบทเรียน            
ครูสร้างสัมพนัธ์ทีดีกบันกัเรียน แสดงความรัก ความเมตตา ความจริงใจต่อนกัเรียน 

 2. ขนัสอน 

                        2.1 ครูนาํเสนอสถานการณ์ปัญหา หรือกรณีตวัอย่าง เพือใช้ฝึกทกัษะการคิด และ                    
การปฏิบติัในกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

                        2.2 นกัเรียนฝึกทกัษะในการแสวงหา รวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารจาก
แหล่งอา้งอิงต่าง ๆ มีลกัษณะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมมีเจตนาดี หรือ เจตนาร้าย 

                        2.3 นกัเรียนฝึกสรุปประเด็นสําคญั ฝึกการประเมินค่า เพือหาแนวทางการแกปั้ญหาทีดี
ทีสุด โดยใชว้ธีิคิดหลาย ๆ วธีิ 
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                        2.4 นกัเรียนฝึกทกัษะการเลือกและตดัสินใจ โดยการฝึกการประมาณค่าตามเกณฑ์ที
ถูกตอ้ง ดีงามเหมาะสม ฝึกการวิเคราะห์ผลดี ผลเสียทีจะเกิดจากทางเลือกและฝึกการใช้หลกัการ
ประสบการณ์และการทาํนาย มาใชใ้นการหาทางเลือกทีดีทีสุด 

                        2.5 นัก เ รียนลงมือปฏิบัติตามทางเลือกที เ ลือกไว้ ครูให้ค ําปรึกษาแนะนํา                  
ฉนักลัยาณมิตร โดยปฏิบติัใหเ้หมาะสมตามหลกัสัปปุริสธรรม 7 

 3. ขนัสรุป 

 3.1 นกัเรียนแสดงออกดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การพูด เขียน แสดง หรือกระทาํใน
รูปแบบต่าง ๆ ทีเหมาะสมกบัความสามารถและวยั 

 3.2 นกัเรียนและครูสรุปบทเรียน 

 3.3 ครูวดัและประเมินผลการเรียนการสอน  
 

 สุคนธ์ สินธพานนทแ์ละคณะ (2554: 55-57) ไดก้ล่าววา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ตามแนวคิดของ สุมน อมรวิวฒัน์ โดยกาํหนดรูปแบบการจดักิจกรรม           
การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ภายในโรงเรียน เพือนาํไปจดัการเรียนการสอนและ
พฒันาผลการเรียนรู้ แสดงถึงแผนภูมิที 3 และมีรายละเอียด ดงันี 

 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที 3 แสดงรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

ทีมา : สุคนธ์ สินธพานนท ์และคณะ, วธีิสอนตามแนวปฎิรูปการศึกษา เพอืพฒันาคุณภาพของเยาวชน.
(กรุงเทพมหานคร: 9119 เทคนิคพรินติง 2554 ), 55-57 

 

 

ขนัเตรียมการก่อนการเรียนการสอน 1. ขนัเตรียม 
2.1 ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 

2. ขนัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
2.2 ขนักิจกรรมการเรียนรู้ 

1) การรวบรวมข่าวสารขอ้มูล  
2) การฝึกทกัษะประเมินค่า 
3) การเลือกและตดัสินใจ 
4) การปฏิบติั 

3. ขนัสรุป 

4. การวดัและการประเมินผล 
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รายละเอียดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  
 1. ขนันาํเขา้สู่บทเรียน ครูอาจจะนาํสถานการณ์ทีเป็นข่าว ภาพข่าวจากแหล่งต่าง ๆ ซึง
เกิดขึนจริง บทความหรือกรณีศึกษาทีครูไดเ้ลือกมาเสนอนกัเรียน และกระตุน้ให้นกัเรียนไดต้อบ
คาํถามในประเด็นสําคัญทีครูกําหนด เพือให้เกิดความตระหนักในปัญหาทีเกิดขึน หรือเห็น
ความสาํคญัทีจะตอ้งศึกษาในเรืองทีครูนาํเสนอ ซึงเป็นเรืองสอดคลอ้งกบับทเรียนทีจะเรียน 

 2. ขนัสอน 

                           2.1 การรวบรวมข่าวสาร ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ความรู้ และหลกัการ 

           ขนัตอนนีเป็นขนัพืนฐานของการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา ครู
อาจจะมอบหมายใหน้กัเรียนไดไ้ปศึกษาคน้ควา้หาความรู้ เพือใหไ้ดข้อ้มูลเกียวกบัเรืองทีศึกษา หรือ
ข่าวสารการกระทําทีสอดคล้องกับเรืองทีศึกษา  ซึงครูอาจจะหาแหล่งข้อมูล  ความรู้หรือ                     
แหล่งข่าวสารใหแ้ก่นกัเรียน 

                2.2 การประเมินคุณค่าและประโยชน์ 

           เมือนักเรียนได้ศึกษาความรู้หรือข่าวสารข้อมูลเกียวกับเรืองทีครูได้รับ
มอบหมาย ซึงขอ้มูลข่าวสารนนัจะเป็นสถานการณ์หรือเรืองทีนกัเรียนจะตอ้งนาํมาศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์ และประเมินสถานการณ์หรือขอ้มูลทีศึกษา ซึงในขนัตอนนีจะตอ้งฝึกให้นกัเรียนได้
รู้จกัหลกัและวิธีการคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพือให้ไดข้อ้คิดวา่สถานการณ์หรือขอ้มูลทีไดศึ้กษานนั มี
คุณค่ามาน้อยหรือมีประโยชน์เพียงไร หรือมีโทษอย่างไร อาจจะใชเ้กณฑ์หรือวิธีการประเมินตาม
ความเหมาะสม ซึงอาจจะใช้เกณฑ์มาตรฐานและค่านิยมของสังคม หรือกรอบทฤษฎี การคิด
ประเมินค่า มีความสําคญัและมีผลต่อการเลือกการตดัสินใจ ในขนัการประเมินคุณค่านี ครูอาจจะ
จดัทาํเป็นแบบฝึกหรือใบงานทีมีคาํถาม เพือฝึกให้นกัเรียนไดรู้้จกัวิเคราะห์ เพือเป็นพืนฐานของ 
การประเมินค่า และประโยชน์ หรือโทษของเรืองทีศึกษาก็ได ้

                2.3 การเลือกและการตดัสินใจ 

                       ขนัตอนนี จะเป็นขนัตอนทีต่อเนืองจากขนัตอนที 2 เมือนกัเรียนไดป้ระเมิน
คุณค่าและประโยชน์จากขอ้มูลและข่าวสารแล้ว จะมองเห็นช่องทางว่าถ้าตนเองได้ประสบกับ
สถานการณ์ดังกล่าวหรือสถานการณ์ทีคล้ายคลึงกนันัน นักเรียนจะสามารถเลือกและตดัสินใจ
อย่างไร จึงจะถูกตอ้งหรือไดรั้บประโยชน์อย่างแทจ้ริง เพือจะไดไ้ม่เกิดปัญหาจากการตดัสินใจที
ผดิพลาด 

                ในขันนีครูอาจจะสร้างสถานการณ์ทีเป็นกรณีตัวอย่างในชีวิตจริงของ
นกัเรียนทีอาจจะเกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย ซึงปัญหาเหล่านนั อาจเป็นปัญหาในครอบครัว โรงเรียน 
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สังคมและตงัประเด็นคาํถามให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะในการเลือกและการตดัสินใจในการแกปั้ญหา
อยา่งมีหลกัการ 

  2.4 การปฏิบติั 

   เมือนกัเรียนไดฝึ้กทกัษะตงัแต่ขนัการรวบรวมข่าวสาร ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความรู้
และหลักการ ได้ฝึกการประเมินคุณค่าและประโยชน์ ตลอดจนการเลือกและตดัสินใจไปแล้ว
ขนัตอนทีสําคญั คือควรจะฝึกให้นักเรียนได้พิสูจน์ว่า การทีตนได้ตดัสินใจเลือกนัน เมือนําไป
ปฏิบติัจริงแล้ว ได้ผลดีหรือได้รับประสบการณ์นันไม่เหมาะสมกับการนําไปปฏิบติัตนเอง ครู
อาจจะออกแบบกิจกรรมใหน้กัเรียนไดพ้ิสูจน์ความรู้ในแง่ปฏิบติั โดยการสัมภาษณ์จากบุคคล ผูที้มี
ประสบการณ์หรือผูมี้ความรู้ หรือจากผลงานของนกัวชิาการ ทีไดพ้ิสูจน์หรือทดลองปฏิบติัแลว้เป็น
การยนืยนัและเป็นการสนบัสนุนการตดัสินใจของนกัเรียน 
 3. ขนัสรุป เมือครูไดด้าํเนินการทาํกิจกรรมจนครบทุกขนัตอนของกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์แลว้ ครูควรใหน้กัเรียนไดช่้วยกนัสรุปแนวคิดหรือความรู้และประสบการณ์ทีตนไดรั้บ
เป็นการยาํเตือนใหเ้กิดความกระจ่างชดัขึน 

 4. ขนัการวดัและการประเมินผล ครูควรมีวิธีการวดัและการประเมินผลให้คลุม          
ทงัดา้นพุทธพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย มีการกาํหนดเครืองมือวดัและประเมิน พร้อมทงักาํหนด
เกณฑก์ารวดัและประเมินผลใหช้ดัเจน  

 สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการการณ์เผชิญสถานการณ์เป็นการสอน โดย
นาํสถานการณ์ตวัอย่างมาให้นกัเรียนไดศึ้กษา เป็นการฝึกทกัษะการคิด การแสวงหาความรู้ รู้จกั     
การประเมินค่า เพือหาแนวทางแกปั้ญหา ผูว้ิจยัไดป้ระยุกตก์ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ของ ของสุมน อมรวิวฒัน์ (2542: 42-60) มากาํหนดเป็นแนวทางการในจดัการเรียนรู้ 
เรือง สังคมไทย ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์
และออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  ซึงสามารถแบ่งออกเป็น             

6 ขนัตอน ดงันี 1. ขนันาํเขา้สู่บทเรียน ครูจดัสิงแวดลอ้มและบรรยากาศในชนัเรียนให้เหมาะสมกบั
เนือหาของบทเรียน  สร้างสัมพันธ์ทีดีแก่นักเรียน ชีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ครูนําเสนอ
สถานการณ์หรือกรณีตวัอย่างจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้คาํถามกระตุน้นักเรียนได้ตอบคาํถามใน
ประเด็นสําคัญทีสอดคล้องกับเรืองทีศึกษา 2. ขันสอน 1) ขันเผชิญ ครูนําเสนอปัญหาหรือ
สถานการณ์ทีเกิดขึนจริงในชีวิตประจาํวนัของนักเรียนหรือให้สอดคล้องกับสาระสําคญัของ
บทเรียน โดยครูซักถามใช้ขอ้ความ บทความ รูปภาพ หรือสถานการณ์อืนๆ อภิปรายยกประเด็น
ปัญหาทีตอ้งแกไ้ขให้นกัเรียนทราบ และมอบหมายให้นกัเรียนศึกษา คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
โดยครูอาจแนะนาํแหล่งขอ้มูล หรือข่าวสารให้แก่นกัเรียน เพือฝึกรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบ 
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คิดพิจารณาแหล่งทีมา และฝึกนิสัยทกัษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้ 2) ขนัผจญ เมือ
นกัเรียนไดศึ้กษาความรู้หรือขอ้มูลเกียวกบัเรืองทีครูไดรั้บมอบหมาย สามารถนาํขอ้มูลทีไดรั้บมา
ศึกษาร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา ประเมินสถานการณ์หรือขอ้มูลทีศึกษา แลกเปลียนความคิดเห็น
เกียวกบัปัญหา จดัลาํดบัประเด็นสําคญัของขอ้มูลอย่างเป็นระเบียบ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ว่า
น่าจะเกิดจากสาเหตุใดบา้ง และมีสาเหตุย่อยๆ อะไรบา้ง เก็บรวบรวมขอ้มูลทีเป็นปัญหา แล้ว
จดัลาํดบัความสําคญัของสาเหตุเหล่านนั เลือกปัญหาสําคญัทีสุดมาดาํเนินการแกไ้ข เป็นการฝึกให้
นกัเรียนรู้จกัหลกัและวิธีการคิดแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั หาทางเลือกวิธีแกปั้ญหา โดยครูจดัทาํ
เป็นแบบฝึกหรือใบงานทีมีคาํถามกระตุ้นให้นักเรียนได้รู้จกัวิเคราะห์และคิดอย่างมีเหตุผลว่า
สถานการณ์หรือปัญหานนัมีคุณค่ามากนอ้ยหรือมีประโยชน์เพียงใด ในการดาํเนินการแกไ้ข 3) ขนั
ผสมผสาน เป็นการให้คาํอธิบายด้วยหลักเหตุและผล ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอแนวทาง
แกปั้ญหาจากสาเหตุของปัญหาแต่ละสาเหตุวา่มีวิธีแกไ้ขอย่างไรบา้ง วิเคราะห์ผลดี-ผลเสีย วิธีการ
แก้ปัญหาทีเสนอมา แล้วเลือกวิธีการแก้ปัญหาทีคิดว่าดีทีสุดมาดําเนินการแก้ไข ฝึกทักษะใน                 
การเลือกและการตดัสินใจในการแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์จากประเด็นปัญหา มีการสนทนา 
ซกัถาม แสดงความคิดเห็น วจิารณ์ อยา่งหลากหลาย 4) ขนัเผด็จ นกัเรียนลงมือแกปั้ญหาตามแผนที
วางไวท้งัในเวลาเรียนและนอกห้องเรียน แลว้บนัทึกการปฏิบติังาน เพือตรวจสอบวา่ไดผ้ลหรือไม่ 
พิสูจน์ความรู้ว่าการทีตนได้ตัดสินใจเลือกนัน นําไปปฏิบติัแล้วได้ผลดีหรือได้รับประโยชน์
เหมาะสม  สนับสนุนผลการตัดสินใจของเราว่าถูกต้องหรือไม่  ครูคอยสังเกตแนะนําและ                  
การนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริง เช่น การสัมภาษณ์จากบุคคล ผูที้มีประสบการณ์ ผูมี้ความรู้ผลงาน
ของนกัวิชาการให้นกัเรียนนาํแนวคิดมาเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัหรือนาํมาสู่กิจกรรมการ
แต่งเป็นคาํกลอน คาํขวญั เนือเพลง หรือดูวิดีทศัน์ ฟังเพลง เป็นการสรุปความเขา้ใจเพือตอกยาํให้
นักเรียนเกิดความสํานึกในการกระทาํมากขึนและนักเรียนสามารถนาํความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ใน       
การเผชิญสถานการณ์ทีตอ้งแกปั้ญหาต่อไปในอนาคต 3. ขนัสรุป ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปความรู้และ
ประสบการณ์ทีตนไดรั้บจากเรืองทีศึกษา ให้เกิดความเขา้ใจชดัเจนยิงขึนโดยให้นกัเรียนแสดงออกดว้ย
วิธีการต่างๆ เช่น การพูด การเขียนหรือการกระทาํต่างๆ สนองตอบสิงเร้าในรูปแบบทีเหมาะสมกบั
ความสามารถของนกัเรียน ครูตรวจสอบโดยการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน เช่น แบบประเมิน
ความคิดรวบยอดของนกัเรียนเกียวกบัสิงทีเรียน ทดสอบขอ้เขียน การสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 
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ประโยชน์ของการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์  
 สุคนธ์ สินธพานนท ์และคณะ (2554: 58) ไดอ้ธิบายประโยชน์ต่อนกัเรียน ดงันี  

1. ทําให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย ตลอดจนเป็นผูที้ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั ทาํใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

      2. นักเรียนรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์  วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทีได้รับมาอย่างเป็น           
ผูที้รู้เท่าทนั มีหลกัเกณฑใ์นการวเิคราะห์สถานการณ์อยา่งหลากหลาย โดยคาํนึงถึงเกณฑ์มาตรฐาน
ของสังคมและเกณฑด์า้นคุณธรรม จริยธรรม 

      3. นักเรียนรู้จักวิธีการเลือกและการตัดสินใจ โดยอาศัยพืนฐานจากสถานการณ์            
ทีเกิดขึนจริง ซึงมีหลากหลาย เพือนาํไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตปัจจุบนั เนืองจากนกัเรียนไม่อาจเผชิญ
สถานการณ์ทีรุนแรงหรือร้ายแรงได้จริง แต่การทีได้ตัวอย่างเหตุการณ์จริง จะทาํให้นักเรียน
สามารถฝึกทกัษะการเลือกและการตดัสินใจในการแกปั้ญหาอยา่งมีหลกัการ  

      4. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเพือให้เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาชีวิตจริง                   
ซึงจะตอ้งใชว้ิธีการปฏิบติั โดยอาศยัหลกัธรรมของศาสนามาเป็นแนวทาง เพือให้การปฏิบติัตนได้
บรรดาผลโดยมีการฝึกฝนตนเองให้มีสติสัมปชญัญะรู้เท่าทนัปัญหาและสถานการณ์ทีกาํลงัเผชิญ
เพือจะได้ปฏิบติัตนได้อย่างถูกต้อง การเผชิญสถานการณ์มีหลายระดบั ทงัในบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน และประเทศชาติ ตลอดจนระดบัโลก ซึงทุกระดบัจะมีความสัมพนัธ์กนั การแกปั้ญหาจึงตอ้ง
มีความสัมพนัธ์กนั ศรัทธาวิธีการคิดทีถูกตอ้ง การปฏิบติัมีวิธีทีหลากหลายและตอ้งมีการปรับปรุง
แกไ้ขใหเ้หมาะสม 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 23) กล่าวถึงประโยชน์ของการจดักระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ ดงันี  
               1. เด็กไดฝึ้กทกัษะการคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สนบัสนุน การแสวงหา
ความรู้อยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต 

       2. เด็กรู้จกัวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั เลือกบริโภคข่าวสารทีเป็นขอ้เท็จจริง  

       3. เด็กรู้จกัวธีิเลือกและตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลเมือเผชิญในสถานการณ์จริง  

       4. เด็กสามารถใชท้กัษะการเผชิญสถานการณ์มาใชแ้กปั้ญหาในชีวติ ประจาํวนั 

      สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ทาํให้นักเรียนเกิด
ทกัษะการคิดวเิคราะห์ การคิดอยา่งมีเหตุผล ปราศจากอคติ มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาสถานการณ์
ต่าง ๆ มีภูมิคุ้มกนัทีดี เมือเกิดสถานการณ์ทีต้องตดัสินใจ ก็สามารถตงัสติสัมปชัญญะรู้เท่าทนั
ปัญหาอยู่บนความไม่ประมาท และแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีหลกัการ เพือสามารถดาํรงชีวิตได้
อยา่งมีความสุข  
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3. ทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
ความหมายของทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
 เพียเจต ์(Piaget 1962: 120) ไดอ้ธิบายถึง ทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาตามทฤษฎีพฒันาการ
ทางปัญญาวา่ ความสามารถดา้นนีจะเริมพฒันาการมาตงัแต่ขนั 3 คือ Stage of Concrete Operation 

7-11 ปี จะเริมมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งง่ายๆ ภายในขอบเขตจาํกดั ต่อมาในระดบั
พฒันาการขนัที 4 คือ Stage of formal Operation นกัเรียนมีอายุ 11-15 ปี นกัเรียนจะมีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีเหตุผลขึนและสามารถคิดแกปั้ญหาความซับซ้อนได ้สามารถเรียนรู้ไดใ้นสิงเป็น
นามธรรมชนิดซบัซอ้นได ้

 กาเย ่(Gagne, 1970: ) ให้ความหมายของทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาวา่ เป็นรูปแบบ
ของการเรียนรู้อย่างหนึงทีตอ้งอาศยัการเรียนรู้ประเภทหลกัการทีมีความเกียวขอ้งกนัตงัแต่สอง
ประเภทขึนไป และใช้หลกัการนันประสมประสานกนัจนเป็นความสามารถชนิดใหม่ทีเรียกว่า
ความสามารถทางดา้นการคิดแกปั้ญหา โดยอาศยัการเรียนรู้ประเภทหลกัการนีตอ้งอาศยัหลกัการ
เรียนรู้ประเภทสังคม 

 บอร์น เอคสทรานด์ และโดมินอสกี (Bourne, Ekstrand and Dominowski, 1971: 75) 
ให้ความหมายของทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาไวว้า่ เป็นความสามารถในการใชป้ระสบการณ์
เดิมจากการเรียนรู้ทงัทางตรงและทางออ้ม  เป็นการแสดงความรู้  ความคิดของสถานการณ์ทีเป็น
ปัญหาในปัจจุบนัโดยนาํมาจดัเรียงใหม่ เพือผลของความสาํเร็จในจุดมุ่งหมายเฉพาะอยา่ง 

 ทอแรนซ์ (Torrance, 1985 อา้งถึงใน Crabbe 1990: 73) ให้ความหมายของทกัษะกระบวนการ 
คิดแกปั้ญหาวา่เป็นรูปแบบการคิดแกปั้ญหาทีเริมจากการรับรู้ถึงสถานการณ์ทียงัไม่ปรากฏขึน แลว้
นาํเอาสภาพการณ์นนัมาเขา้สู่ระบบการคิดแกปั้ญหา หรือคน้ควา้คาํตอบทีแปลกใหม่เป็นแนวคิดที
มีคุณค่าตามกระบวนการคิดแกปั้ญหา 
  สิริพร ทิพยค์ง (2544: 38-40) กล่าววา่ ทกัษะกระบวนการคิดในการแกปั้ญหาต่างๆ ผูเ้รียน
ตอ้งใช้ความคิด ซึงอาศยักระบวนการทางสมอง ประสบการณ์ ความรู้ทีได้ศึกษามา  ความพยายาม              
การหยงัรู้ เพือจะตดัสินใจวา่จะใชว้ธีิการใดในการแกปั้ญหานนั 

 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545: 205) ให้ความหมายของทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหาวา่ เป็นวิธีการสอนทีเป็นไปตามหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้  คือ การเรียนรู้จะเกิดขึนเมือมี
ปัญหาเกิดขึน จึงเป็นวิธีสอนให้เกิดการเรียนรู้วิธีแกปั้ญหา ซึงเกียวขอ้งกบัการประยุกตใ์ชค้วามรู้
เดิมรวมกบัความรู้ใหม่และกระบวนการต่าง ๆ เพือใชแ้กปั้ญหาให้ผูเ้รียนคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น และ
นาํความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้
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 วนิช สุธารัตน์ (2547: 78) ใหค้วามหมายของทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาวา่เป็นลกัษณะ
ของการใช้ความคิดทีซับซ้อนขึน เป็นลกัษณะของกระบวนการในการแก้ปัญหา คือ กาํหนดวิธีการ
แกปั้ญหาเป็นขนัตอนตามลาํดบั การคิดแกปั้ญหาเกิดขึนทงัในเหตุการณ์ปกติทีบุคคลตอ้งเผชิญหนา้
กบัปัญหาอย่างใดอย่างหนึง หรืออาจเกิดขึนในกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็น
การสร้างกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติ การคิดแกปั้ญหาทีบงัเกิดผลจะตอ้งอาศยัหลกั
ความเข้าใจในปัญหา การรู้จักยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา และการเข้าใจถึงอุปสรรคในการ
แกปั้ญหา 
 ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 154) ให้ความหมายของทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา
ว่าเป็นการพิจารณาไตร่ตรองอย่างพินิจพิเคราะห์สิงต่าง ๆ ทีเป็นประเด็นสําคญัของเรืองหรือสิง
ต่างๆ ทีคอยก่อกวน สร้างความรําคาญ สร้างความยุ่งยากสับสนและความวิตกกงัวล และพยายาม                     
หาหนทางคลีคลายสิงเหล่านนัให้ปรากฏ และหาหนทางขจดัปัดเป่าสิงทีเป็นปัญหาก่อความรําคาญ 
ความวติกกงัวล ความยุง่ยากสับสนใหห้มดไปอยา่งมีขนัตอน  
 วชัรา เล่าเรียนดี (2554: 8-9) ให้ความหมายของทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาวา่เป็น
ความสามารถในการเขา้ใจปัญหา มองเห็นสาเหตุของปัญหาและผลทีเกิดขึนจากปัญหานนั รวมทงั
สามารถคิดหาวิธีการแกปั้ญหานัน ๆ ไดอ้ย่างมีเหตุผล ซึงการดาํเนินการแกปั้ญหานันตอ้งปฏิบติั
ตามลาํดบัขนัตอน เช่น ทาํความเขา้ใจกบัปัญหาให้ชดัเจน คิดหาทางแก้ปัญหาทีเป็นไปได้หลาย
แนวทาง  ประเมินผลแนวทางแก้ปัญหา  นําแบบการแก้ปัญหา  ทบทวนวิธีการแก้ปัญหา                       
และประเมินผลการแกปั้ญหา เป็นตน้ 
 จากข้อมูลขา้งตน้สรุปได้ว่า ทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เป็นการเรียนรู้ปัญหา 
สามารถเข้าใจปัญหา มองเห็นสาเหตุของปัญหาและผลทีเกิดขึน โดยอาศัยความรู้ หลักการ 
ประสบการณ์เดิมจากการเรียนรู้ของบุคคล นาํมาคิดแกปั้ญหาในสถานการณ์ทีเป็นปัญหาในปัจจุบนั 
เพือหาทางแกปั้ญหาทีเป็นไปไดห้ลายแนวทาง โดยใชก้ระบวนการเลือกตดัสินใจ พิจารณาวิธีการ
แกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล และนาํความรู้ทีเกิดขึนไปใชห้รือลงมือปฏิบติัจริงตามลาํดบัขนัตอน เพือให้
บรรลุผลสาํเร็จตามทีกาํหนดไว ้

 

ทฤษฎีทเีกียวข้องกบัทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา  
 การแกปั้ญหานนัเป็นกระบวนการทีเกียวขอ้งกบัสติปัญญาและการคิด ดงันนัการศึกษา       

ดา้นการแกปั้ญหาจึงควรมีความเขา้ใจการพฒันาการทางสติปัญญาดว้ย 

 1. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget) 
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                   เพียเจท์ได้ศึกษาพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กตังแต่แรกเกิดจนถึงว ัยที มี                          
พฒันาการทางสติปัญญาทีสมบูรณ์ เพียเจท ์เชือวา่ เด็กจะเรียนรู้สิงต่าง ๆ  รอบตวั โดยอาศยัขบวนการทาํงาน
ทีสําคญัของโครงสร้างทางสติปัญญา คือ ขบวนการปรับเขา้สู่โครงสร้าง (Assimmilation) จะทาํหน้าทีรับ
ขอ้มูลเขา้มาตีความหมายเท่าทีระดบัสติปัญญาจะรับรู้ได ้โดยนาํสิงใหม่มาปรับให้เขา้กบัความรู้เดิมทีมีอยู ่
ถา้ขอ้มูลใหม่ทีรับเขา้มานนัแตกต่างจากขอ้มูลเดิมมากก็จะไม่สามารถเขา้ใจขอ้มูลใหม่ไดห้มด จึงตอ้งปรับ
ขอ้มูลก่อนรับเขา้ไปในโครงสร้างทางความคิด ส่วนการปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation) เป็นการปรับ
โครงสร้างทีมีอยู่แล้วภายในให้เข้ากับสิงแวดล้อมได้ โดยปรับโครงสร้างทางความคิดให้เหมาะกับ
ประสบการณ์ทีจะรับเขา้ไป นอกจากนี เพียเจทย์งัเชือวา่ ลาํดบัขนัของพฒันาการทางสมองของเด็กไม่วา่จะ
อยู่ในสภาพของวฒันธรรมใดก็ตาม จะเป็นอย่างเดียวกนัและพฒันาการทางความคิดของบุคคลจากวยั              
เด็กถึงวยัทีมีพฒันาการทางสติปัญญาทีสมบูรณ์ มีการพฒันาเป็นลาํดบัขนั (Stage) ตามวุฒิภาวะและมี              
ความต่อเนืองกนั สภาพแวดลอ้มมีส่วนช่วยในการกระตุน้เ.ด็กใหค้น้พบความรู้ใหม่ทีจะนาํเด็กไปสู่ขนัตอน
ต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

       เพียเจท ์ไดแ้บ่งลาํดบัขนัของพฒันาการทางสติปัญญาเป็น 4 ขนั คือ  
 1.ระยะการแกปั้ญหาดว้ยการกระทาํ (Sensorimotor Stage) พฒันาการขนันีเริมตงัแต่แรกเกิด

ถึง 2 ปี เด็กจะเกิดการเรียนรู้จากประสาทสัมผสั เด็กมกัจะหยิบจบัวตัถุมาลูบคลาํ หรือเคาะ ฯลฯ ในขนันี
ความคิดความเขา้ใจของเด็กจะกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น สามารถประสานงานระหว่างกลา้มเนือมือและ
สายตา สามารถรู้วา่สสารไม่หายไปจากโลก สามารถคน้หาวตัถุทีเปลียนทีไป ตลอดจนสามารถสือสารโดย
ใชภ้าษาได ้เด็กวยันีชอบทาํอะไรบ่อย ๆ  ซาํ  ๆเป็นการเลียนแบบ พยายามแกปั้ญหาแบบลองผิดลองถูก เมือ
สินสุดระยะนีเด็กจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมอย่างมีจุดมุ่งหมายและสามารถแกปั้ญหาโดยเปลียน
วธีิการต่าง ๆ  เพือใหไ้ดสิ้งทีตอ้งการ แต่ความสามารถในการวางแผนของเด็กยงัอยูใ่นขีดจาํกดั  

 2. ระยะการแกปั้ญหาดว้ยการรับรู้และยงัไม่รู้จกัใชเ้หตุผล (Proportional Stage) ระยะนี
อยูใ่นช่วงอายุประมาณ 2-7 ปี ซึงแบ่งออกเป็นขนัยอ่ย ๆ อีก 2 ขนั คือ ในช่วงอายุ 2-4 ปี เป็นช่วงที
เด็กเริมมีเหตุผลเบืองตน้ สามารถจะโยงความสัมพนัธ์ระหว่าง 2 เหตุการณ์หรือมากกวา่ มาเป็น
เหตุผลเกียวโยงซึงกนัและกนัได ้ แต่เหตุผลของเด็กวยันียงัมีขอบเขตจาํกดั เพราะเด็กยงัยึดตนเอง
เป็นศูนยก์ลาง คือยึดความคิดของตนเองเป็นใหญ่ และมองไม่เห็นเหตุผลของคนอืน ความคิดและ
เหตุผลของเด็กวยันีจึงไม่ค่อยถูกตอ้งกบัหลกัความเป็นจริง ในช่วงที 2 ของระยะนีอยูใ่นช่วงอายุ
ประมาณ 4-7 ปี เด็กจะมีความคิดรวบยอดเกียวกบัสิงต่าง ๆ รอบตวัดีขึน รู้จกัแยกแยะชินส่วนของ
วตัถุ เริมมีการพฒันาการเกียวกบัการอนุรักษ ์แต่ยงัไม่แจ่มชดั รู้จกัแบ่งพวก แต่ยงัคิดหรือตดัสินผล
ของการกระทาํต่าง ๆ จากสิงทีเห็นภายนอกเท่านนั  
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 3.ระยะแกปั้ญหาด้วยเหตุผลกบัสิงทีเป็นรูปธรรม (Operation Stage) อยู่ในช่วงอาย ุ              
7-11 ปี เป็นระยะทีเด็กเขา้ใจความคิดของผูอื้นไดดี้ เพราะเด็กเริมลดความคิดยึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง 

โดยเริมนาํเอาเหตุผลรอบ ๆ ตวัมาคิดประกอบในการตดัสินใจหรือแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั เด็กวยั
นีสามารถคิดทบทวนกลบัได ้นอกจากนีความสามารถในการจาํของเด็กในช่วงอายนีุมีประสิทธิภาพ
มากขึน สามารถจัดกลุ่มหรือจดัพวกได้อย่างสมบูรณ์สามารถสนทนากับบุคคลอืนและเข้าใจ
ความคิดของผูอื้นไดดี้  

 4.ระยะการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผลกบัสิงทีเป็นนามธรรม (ormalOperation) อยูใ่นช่วง
อาย ุ11 ปีขึนไป ขนันีจะเป็นขนัสุดทา้ยของการพฒันาทางสติปัญญาของเด็ก เพียเจทเ์ชือวา่ความคิด
ความเขา้ใจของเด็กในขนันีจะเป็นขนัทีสมบูรณ์ทีสุด คือเด็กจะสามารถคิดไดแ้มสิ้งนนัไม่ปรากฏให้
เห็น สามารถตงัสมมติฐานและพิสูจน์ได ้ สามารถแกปั้ญหาต่างๆโดยมีการคิดก่อนแกปั้ญหานนัๆ 

สามารถเขา้ใจสูตรหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไดดี้ พฒันาการทางสติปัญญาของเด็กวยันีจะเจริญเติบโต
เตม็ทีเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ แต่อาจมีการตดัสินใจแกปั้ญหาต่างจากผูใ้หญ่อยูบ่า้ง เพราะมีประสบการณ์
นอ้ยกวา่  
 2. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Jerome Bruner) 
                  ทฤษ ฎีขอ งบ รู เนอ ร์ มี ส่ วนคล้ า ยค ลึ ง กับทฤษ ฎี ขอ ง เพี ย เ จท์ ค่ อนข้ า ง ม าก                            

โดยบรูเนอร์เนน้ทีความสําคญัของสิงแวดลอ้มและวฒันธรรมวา่มีอิทธิพลต่อการพฒันาสติปัญญา
และความคิดของเด็ก และไดเ้สนอแนวคิดใหม่ ๆ ไดแ้ก่ หลกัสูตรแบบเกลียว (Spiral Curriculum) 

และการเรียนรู้จากการคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery Learning) เป็นตน้  

                  บรูเนอร์ (Bruner, 1966: 46-48)ไดแ้บ่งการพฒันาทางสติปัญญาออกเป็น 3 ขนั คือ  

  1. ขนั Enactive Stage ขนันีเปรียบไดก้บัขนัประสาทสัมผสัและการเคลือนไหว Sensorimotor 

Stage) ของเพียเจท ์เป็นขนัทีเด็กเรียนรู้จากการกระทาํ (Learning by Doing) มากทีสุด  

 2. ขนั Iconic Stage ขนันีเปรียบไดก้บัขนัก่อนปฏิบติัการคิด (Preoperational Stage) ซึง
จะครอบคลุมขนัก่อนปฏิบติัการคิด (Preconceptual Thought) และขนันึกออกเองโดยไม่ตอ้งใช้
เหตุผล ในวยันีเด็กเกียวขอ้งกบัความจริงมากขึน โดยจะเกิดจากความคิดการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ 

อาจจะมีจินตนาการบา้ง แต่ยงัไม่สามารถคิดไดลึ้กซึงเหมือนขนัปฏิบติัการคิดรูปธรรมของเพียเจท ์  

 3. ขนั Symbolic Stage เป็นพฒันาการขนัสูงสุดของบรูเนอร์ เปรียบไดก้บัขนัปฏิบติั 
การคิดดว้ยรูปธรรม (ConcreteOpertion) ของเพียเจท์ ขนันีเด็กจะสามารถเขา้ใจความสัมพนัธ์ของ
สิงของ สามารถคิดรวบยอด หรือสังกปัในสิงต่าง ๆ ทีซบัซอ้นไดม้ากขึน 

 บรูเนอร์มีความคิดเห็นตรงขา้มกบัเพียเจท ์ โดยกล่าววา่ พฒันาการดา้นการคิดอยา่งมี
เหตุผลของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิงการคิดเพือแก้ปัญหา ความคงทีในเชิงปริมาณของสสารนัน
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ย่อมขึนอยู่กับอิทธิพลของภาษาทีเป็นถ้อยคาํหรือประสบการณ์ทางภาษาประเภทนีของเด็ก                     
เป็นสําคญั บรูเนอร์ยืนยนัวา่ การพฒันากระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผลและสติปัญญานนัขึนอยูก่บั
องคป์ระกอบทงัภายในและภายนอก สาํหรับองคป์ระกอบภายในนนัหมายถึง กระบวนการคิดอยา่ง
มีเหตุผลของเด็กขึนอยู่กบัปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเด็กกบัผูอื้น และขึนอยู่กบัความตอ้งการทีเด็กจะ
พัฒนาหรือเปลียนแปลงพฤติกรรมทัวๆไปของเด็กด้วย  ในส่วนทีเกียวกับกระบวนการอัน
เนืองมาจากองค์ประกอบภายนอกขึนอยู่กับอิทธิพลของสือมวลชนหรือความเจริญก้าวหน้า                   
ทางเทคโนโลยีทีเด็กเหล่านนัมีประสบการณ์ตรง นอกจากนีกระบวนการในการคิดและสติปัญญา
ของเด็กยงัขึนอยูก่บัเทคนิคต่าง ๆ หลายอยา่ง ซึงเทคนิคแต่ละอยา่งนนัตอ้งอาศยัทกัษะโดยใชภ้าษา
ทีเป็นถอ้ยคาํและวฒันธรรมเป็นสือกลาง 
  
ขนัตอนของทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา                
 บลูม (Bloom, 1956: )ไดชี้ใหเ้ห็นขึนตอนในการแกปั้ญหานนัมี  ขนัตอน คือ 

 ขนัที 1 เมือนกัเรียนพบกบัปัญหา นกัเรียนจะคิดคน้สิงทีเคยพบเห็นและเกียวขอ้งกบั
ปัญหา 
 ขนัที 2 นกัเรียนจะใชป้ระโยชน์จากขนัที  มาสร้างรูปแบบของปัญหาขึนใหม่ 
 ขนัที 3 การแยกแยะปัญหา 
 ขนัที 4 การเลือกใชท้ฤษฎี  หลกัการ  ความคิด  และวธีิการทีเหมาะสมกบัปัญหา 
 ขนัที 5 การใชข้อ้สรุปของวธีิการแกปั้ญหา 
 ขนัที 6 ผลทีไดจ้ากการแกปั้ญหา 
 โพลยา (Polya, 1957: 6-22) ไดเ้สนอขนัตอนการแกปั้ญหาไว ้  ขนัตอน คือ 

 ขนัตอนที 1 ทาํความเขา้ใจในปัญหา พยายามเขา้ใจในสัญลกัษณ์ต่างๆ ในปัญหา สรุป 
วเิคราะห์ แปลความทาํความเขา้ใจใหไ้ดว้า่โจทยถ์ามถึงอะไร ขอ้มูลทีโจทยใ์ห้มามีอะไรบา้ง ขอ้มูล
เพียงพอหรือไม่ 
 ขนัตอนที 2 การวางแผนในการแก้ปัญหา แยกแยะปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ เพือ
สะดวกต่อการลาํดับขนัตอนในการแก้ปัญหา และวางแผนว่าจะใช้วิธีใดในการแก้ปัญหาและ
วางแผนว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา เช่น การลองผิดลองถูก การหารูปแบบ การหา
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล ตลอดจนความคลา้ยคลึงของปัญหาเดิมทีเคยทาํมา 
 ขนัตอนที 3 การลงมือทาํตามแผน เป็นขนัทีดาํเนินการแกปั้ญหาตามแผนทีวางไว ้ถา้
ขาดลักษณะใดจะต้องดําเนินการแก้ปัญหาตามแผนทีวางไว้ ถ้าขาดลักษณะใดจะต้องเพิม                    
เพือนาํไปใชใ้หเ้กิดผลดี ขนันีจะรวมถึงวธีิการแกปั้ญหาดว้ย 
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 ขนัตอนที 4 การตรวจสอบวธีิการและคาํตอบ เพือใหแ้น่ใจวา่ถูกตอ้ง 

บรูเนอร์ (Bruner, 1976: 74) ไดเ้สนอขนัตอนการคิดแกปั้ญหาไวด้งันี 

 1.ขนัรู้จกัปัญหา เป็นขนัทีบุคคลรู้จกัสิงเร้าทีตนกาํลงัเผชิญอยูว่า่เป็นปัญหา 
 2.ขนัแสวงหาเค้าเงือน เป็นขันทีบุคคลใช้ความพยายามอย่างมากในการระลึกถึง

ประสบการณ์เดิม 

 3.ขนัตรวจสอบความถูกตอ้ง ก่อนทีจะตอบสนองในลกัษณะของการจดัประเภทหรือ
แยกแยะโครงสร้างของเนือหา 

 4.ขนัการตดัสินตอบสนอง ทีสอดคลอ้งกบัปัญหา 
              กิลฟอร์ด (Guildford,1971: 130) ไดก้าํหนดลาํดบัขนัของการแกปั้ญหาวา่ประกอบดว้ย            

 ขนัตอน คือ 
ขนัที 1 ขนัเตรียมการ หมายถึง ขนัตงัปัญหา หรือขนัการคน้พบวา่ปัญหาทีแทจ้ริงของ

เหตุการณ์คืออะไร 
ขนัที 2 ขนัของการวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ขนัในการพิจารณาว่ามีสิงใดบา้งทีเป็น

สาเหตุสาํคญัของปัญหา หรือสิงใดบา้งทีไม่ใช่สาเหตุสาํคญัของปัญหา 
ขนัที 3 ขนัเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา หมายถึง การหาวิธีการแกปั้ญหาซึงตรงกบั

สาเหตุของปัญหา แล้วแสดงออกมาในรูปของวิธีการแก้ปัญหาทีทาํให้สุดทา้ยจะได้คาํตอบหรือ
ผลลพัธ์ออกมา 

ขนัที 4 ขนัตรวจสอบผล หมายถึง ขนัในการเสนอเกณฑ์เพือตรวจสอบผลลพัธ์ทีได้
จากการเสนอวิธีการแกปั้ญหา  ถ้าพบว่าผลลพัธ์ทีได้รับยงัมิใช่ผลทีถูกตอ้ง  ก็ตอ้งมีวิธีการเสนอ
ปัญหาใหม่ จนกวา่จะไดผ้ลลพัธ์ทีถูกตอ้ง 

ขนัที 5 ขนัในการนาํไปประยุกตใ์หม่ หมายถึง การนาํวิธีการแกปั้ญหาทีถูกตอ้งไปใช้
ในโอกาสขา้งหนา้ เมือพบกบัเหตุการณ์ทีเป็นปัญหาคลา้ยคลึงกบัปัญหาทีแลว้ 

 เวยีร์ (Weir, 1974: 18) ไดเ้สนอขนัตอนในการแกปั้ญหาวา่มี  ขนัตอน  ดงันี 

 ขนัที 1 ขนัระบุปัญหาหรือตงัปัญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปัญหาภายใน
ขอบเขตทีกาํหนด 
 ขันที  2 นิยามสาเหตุของปัญหาโดยแยกแยะจากลักษณะทีสําคัญ  หมายถึง 
ความสามารถในการค้นหาและอธิบายสาเหตุทีแท้จริง หรือสาเหตุทีเป็นไปได้ของปัญหาจาก
สถานการณ์ทีกาํหนด 
 ขนัที 3 ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา และตงัสมมติฐานหรือวิธีการแก้ปัญหา หมายถึง
ความสามารถหาวธีิการแกปั้ญหาใหต้รงกบัสาเหตุของปัญหา 
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 ขนัที 4 พิสูจน์คาํตอบหรือผลลพัธ์ทีไดจ้ากการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถใน        
การอภิปรายผลทีเกิดขึนหลงัจากการใชว้ธีิการแกปั้ญหาวา่ผลทีเกิดขึนจะเป็นอยา่งไร 
 ดิวอี (Dewey, 1975: 139) ไดล้าํดบัเหตุการณ์ทีเกิดขึนขนัตอนกระบวนการคิดแกปั้ญหา
ของมนุษยไ์ดด้งันี 

 ขนัที 1 การเสนอปัญหา (Presentation of  the Problem) อาจทาํไดด้ว้ยการสือภาษาหรือ
อาจใชว้ธีิการอืน 

 ขนัที 2 กาํหนดขอบเขตของปัญหา และแยกลกัษณะสําคญัของปัญหา เพือทาํให้ปัญหา
ชดัเจนขึน (Definition of Problem) 

 ขนัที 3 เสนอวิธีการแกปั้ญหา ดว้ยการตงัสมมุติฐาน (Formulation of Hypotheses)               
ทีคาดวา่อาจจะใชใ้นการแกปั้ญหานนัได ้วธีิการแกปั้ญหาในขนันีอาจเสนอไวห้ลายวธีิ 

 ขนัที 4 ดาํเนินการตรวจสอบ (Verification) ข้อสมมุติฐานทีตงัไว  ้ซึงมีหลายข้อ
จนกระทงัสามารถพบวธีิการแกปั้ญหาทีถูกตอ้ง หรือพบวธีิการทีดีทีสุด 

 พระธรรมปิฎก ประยุทธ์ ปยุตโต (2537: 56) และสาโรช บวัศรี อา้งอิงจากสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 201-202) ไดเ้สนอวิธีแกปั้ญหาตามหลกัอริยสัจสี ซึงมี
หลกัการและสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี  

 ขนัที 1 ขนัทุกข ์คือ สภาพปัญหา ความคบัขอ้ง ความบีบคนัทีชีวติ หนา้ทีของบุคคลทีมี
ต่อทุกข ์เทียบไดก้บัการกาํหนดปัญหา เขา้ใจและกาํหนดขอบเขตใหช้ดั 

 ขนัที 2 ขนัสมุทยั คือ เหตุแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหาซึงตอ้งคน้ให้พบแลว้           
ทาํหนา้ทีกาํจดัหรือละเสีย เทียบไดก้บัขนัตงัสมมติฐาน  

 ขนัที 3 ขนันิโรธ คือ ความดบัทุกข์ ความพน้ทุกข์ ภาวะปราศจากปัญหาทีบุคคล           
มีหนา้ทีทาํให้เป็นจริง ทาํให้สําเร็จโดยจะตอ้งกาํหนดไวว้า่จุดหมายทีตอ้งการเลือกคืออะไร การที
ปฏิบติัอยูเ่พืออะไร เปรียบไดก้บัขนัทดลองและเก็บขอ้มูล  

 ขนัที 4 ขนัมรรค คือ ทางดบัทุกข ์ ขอ้ปฏิบติัให้ถึงความดบัทุกข์ หรือวิธีแกปั้ญหา          
จากการปฏิบติัสิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง แลว้สรุปผลดว้ย เปรียบไดก้บัขนัการวิเคราะห์ขอ้มูลและ               
การสรุปผล 

  โกวทิ วรพิพฒัน์ (2544: 54) ทีมีการแบ่งขนัตอนการแกปั้ญหาออกเป็น 3 ขนัตอน โดย
สามารถระบุทกัษะการแกปั้ญหา จากสถานการณ์ทีกาํหนดให ้ซึงประกอบดว้ย 

 1. ขนันิยามหรือขนัระบุปัญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกไดว้า่ปัญหาสําคญั
หรือปัญหาแทจ้ริงของสถานการณ์ทีกาํหนดใหคื้ออะไร 
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 2. ขนัวเิคราะห์ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาสาเหตุต่างๆ ทีเป็นไปได้
ของปัญหา จากขอ้เทจ็จริงตามสถานการณ์ทีกาํหนดไว ้เพือหาสาเหตุทีแทจ้ริงของปัญหา 
 3. ขนัเสนอแนวทางแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการหาข้อเท็จจริงข้อมูล
เพิมเติมเพือนาํไปสู่วธีิการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
  ทิศนา แขมมณี และคณะ (2545: 311) กล่าวถึง กระบวนการแกปั้ญหาวา่เป็นกระบวนการ     
ทีตอ้งการใหน้กัเรียนไดเ้กิดความคิด หาวธีิการแกปั้ญหาต่าง ๆ มีขนัตอน ดงันี 

  1. สังเกต ให้นกัเรียนไดศึ้กษาขอ้มูลรับรู้และทาํความเขา้ใจในปัญหาจนสามารถสรุป
และตระหนกัในปัญหานนัได ้

 2. วเิคราะห์ ใหน้กัเรียนไดอ้ภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น เพือแยกแยะประเด็นปัญหา
สภาพ สาเหตุ และลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 
 3. สร้างทางเลือก ให้นกัเรียนหาทางเลือกในการแกปั้ญหาอย่างหลากหลาย ซึงอาจมี
การทดลอง คน้ควา้ ตรวจสอบ เพือเป็นขอ้มูลประกอบการทาํกิจกรรมกลุ่มและมีควรมีการกาํหนด
หนา้ทีในการทาํงานใหแ้ก่ผูเ้รียนดว้ย 

 4. เก็บขอ้มูล ประเมินทางเลือก นกัเรียนปฏิบติั ตามแผนงานและบนัทึกการปฏิบติังาน 
เพอืรายงาน ตรวจสอบความถูกตอ้งของทางเลือก 

 5. สรุป นกัเรียนสังเคราะห์ความรู้ดว้ยตนเอง ซึงอาจจดัทาํรูปรายงาน 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2547: 16-18) กล่าววา่ กระบวนการคิดแกปั้ญหาเป็นกระบวนการ
เรียนการสอนทีใชก้ารเรียนรู้ ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน ดงันี 

 1. ทาํความเขา้ในปัญหา ผูแ้กปั้ญหา จะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัปัญหาทีพบให้ถ่องแทใ้น
ประเด็นต่าง ๆ คือ 1) ปัญหาถามวา่อยา่งไร 2) มีขอ้มูลใดแลว้บา้ง 3) มีเงือนไขหรือตอ้งการขอ้มูลใด
เพิมเติมอีกหรือไม่ เนืองจากการวเิคราะห์อยา่งดีจะช่วยใหข้นัตอนต่อไปดาํเนินไปอยา่งราบรืน 

 2. วางแผนแก้ปัญหา ขันตอนนีจะเป็นการคิดหาวิธีการวางแผน เพือแก้ปัญหา           
โดยใชข้อ้มูลและความรู้เกียวขอ้งกบัปัญหานนัและนาํมาใชป้ระกอบการวางแผนแกปั้ญหา 
 3. ดําเนินการแก้ปัญหาและประเมินผล ขันตอนนีจะเป็นการประเมินว่าวิธีการ
แกปั้ญหาและผลทีไดถู้กตอ้งหรือไดผ้ลอยา่งไร 

    4. ตรวจสอบการแก้ปัญหา  เป็นการประเมินภาพรวมของการแก้ปัญหาทังใน            
ดา้นวธีิการแกปั้ญหา ผลการแกปั้ญหา และการตดัสินใจ รวมทงัการนาํไปประยกุตใ์ช ้             
  ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 154) กล่าวถึง ขนัตอนกระบวนการคิดแกปั้ญหา มี 6 ขนัตอน 
ดงันี 
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 1. ขนัตระหนักรู้ปัญหา (Sensing Problems and Challenges) เป็นขนัตืนตวัและ
ตระหนักรู้ถึงสิงทีทาํให้เป็นปัญหา อยากจะทาํบางสิงบางอย่างให้ดีขึนสามารถกาํหนดสิงทีเป็น
ประเด็นปัญหา ขนันีเป็นการฝึกฝนเพือรู้วา่  ตวัการทีทาํใหเ้กิดความยุง่เหยิงวุน่วาย ขอ้งคบัใจนนัคือ
อะไร เป็นขนัทีถูกฝึกให้มองเห็นสิงหรือสัญญาณอนัตรายมองและสังเกตและพิจารณาสิงทีเป็นปม
ปัญหาอยา่งไตร่ตรอง มีสติและพิจารณาวา่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนนั หรือเกิดสิงนนั 

   การตระหนกัรู้ปัญหา หมายถึง 

  1. การทีเรารู้สึกวา่มีบางสิงบางอยา่ง คอยก่อกวน หรือทาํความรําคาญให้แก่เรา 
 2. การทีเรารู้สึกยุง่ยากและทาํไดไ้ม่ง่ายเลยทีจะเพิกเฉย 

  3. การทีเราพิจารณา และสังเกตเห็นสิงต่าง ๆ ทีผดิสังเกตอยา่งมีสติ 

 4. การทีเราปรารถนาอยากใหบ้างสิงบางอยา่งดีขึน 

 5. การทีเรารู้สึกสับสน วุน่วายใจ ไม่รู้แน่วา่จะทาํอยา่งไรดี 

 6. การทีเรารู้สึกวา่มีบางอยา่งทีจะตอ้งทาํ 
2. ขนัรวบรวมขอ้มูล หรือการขนัคน้หาสาเหตุของปัญหา (Data Finding หรือ Fact 

Finding) เป็นขนัพิจารณาถึงสิงทีทาํให้เราเกิดความวิตกกงัวล สับสน วุ่นวายใจ เมือพิจารณาสิง
ต่างๆ อย่างรอบคอบและมองเห็นปมปัญหาแล้ว จะตอ้งคน้หาและเก็บรวบรวมขอ้มูล สอบถาม  
คน้ควา้สิงทีคิดวา่มีความเกียวขอ้งกบัปัญหาไดม้ากทีสุดและจดัเรียงขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่ 

  การคน้หาความจริงถึงความรู้สึกทีเป็นปัญหาว่า ทาํไมเราจึงรู้สึกไม่สบาย วิตก กงัวล 
สับสนวุ่นวายใจ ขอ้มูลทีไดม้าจะเป็นพืนฐานในการทีจะเขา้ถึงปัญหาทีมีอยู่ การขาดขอ้มูลทีเป็น
จริงจะทาํให้มองเห็นภาพของปัญหาบิดเบือนไม่สมบูรณ์ การฝึกในขนันีจะเป็นการค้นหาและ
ตรวจสอบบางสิงบางอยา่งใหล้งลึกลงไป อนัจะทาํใหม้องเห็นปัญหาไดช้ดัเจนมากยิงขึน จะไม่มอง
ภาพสิงใดอยา่งกวา้ง ๆ  

  การคน้หาสาเหตุของปัญหา หมายถึง การรวบขอ้มูลต่างๆ โดยการฝึกให้เด็กรู้จกัตงั
คาํถามและตอบคาํถามเหล่านนัดว้ยตนเอง ซึงคาํถามต่าง ๆ ควรประกอบดว้ย 

 ทาํไม (why)  :   หาเหตุผลของสิงนนั เช่น ทาํไมฉนัจึงตอ้งสนใจหรือเกียวขอ้ง
กบัเรืองนี 

 อะไร (what) :   มีอะไรบา้งทีมีความเกียวขอ้งกบัสิงทีเราคน้หา 
 เมือไร (when) :   ตงัคาํถามเกียวกบัเวลาต่าง ๆ ทีอาจเกียวขอ้ง เช่น มนัเกิดขึน

เมือไหร่ 

 ทีไหน (where) :   ตงัคาํถามเกียวกบัสถานที เช่น มนัเกิดทีไหน 
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ใคร (who)          :   มีบุคคลใดบา้งทีเกียวขอ้ง เช่น ใครทาํใหสิ้งต่าง ๆ เหล่านีม 

                                                          เกียวพนักนั 

อยา่งไร (how)    :   ตงัคาํถามเกียวกบักระบวนการทาํงานหรือขนัตอนหรือผลที 

                             ไดรั้บ เช่น ฉนัหรือใครจะไดรั้บผลจากสิงเหล่านีอยา่งไร 

                             วธีิการหรือมนัเกิดขึนอยา่งไร 
  3. ขนัการกาํหนดหรือระบุปัญหา (Problem Finding) เป็นขนัตอนทีสามารถระบุไดว้า่
อะไรคือตวัการหรือปมปัญหาทีแทจ้ริง โดยจะเขียนทุกสิงทุกอยา่งทีเป็นปัญหาทงัหมดให้มากทีสุด  
แล้วจะค่อย ๆ พิจารณาว่าอะไรคือปัญหาทีแทจ้ริง อะไรคือปัญหาใหญ่ อะไรคือปัญหาเล็ก แล้ว
พิจารณาวา่ทาํไมจึงเกิดปัญหานนัขึนมา 

  การระบุปัญหาเป็นขนัตอนจะตอ้งใชค้วามรู้เพิมเขา้มา โดยตอ้งใชท้กัษะการวิเคราะห์
และการสังเคราะห์เข้ามาร่วมด้วย  กล่าวได้ว่าเป็นขนัตอนทีตอ้งใช้ทกัษะความคิดขนัสูงเขา้มา
ประกอบ ซึงในขนันีเราจะพบวา่มีนกัเรียนทีเก่งเกิดขึน และนกัเรียนเหล่านนัก็จะมีกระบวนการคิด
ทีแตกต่างกนัด้วย  และในขนันีจะพบได้เช่นเดียวกนัว่าเด็กบางคนจะมีปัญหาด้านการคิด ซึงครู
จะตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือแนะนาํ 

  การกาํหนดและระบุปัญหา หมายถึง 

     1. การทบทวนขอ้เทจ็จริงอีกครังหนึง 

        2. การพยายามมองสถานการณ์ทีเกิดขึนหลาย ๆ มุมมอง 

     3. ระลึกอยูเ่สมอวา่ปัญหามีมากกวา่หนึง 

    4. เจาะจงวา่อะไรคือปัญหาหลกั อะไรคือปัญหารองลงไป 

           5.  มองเห็นความสัมพนัธ์ของปัญหาเหล่านนั และมองเห็นวา่ปัญหาใดเกิดก่อน–หลงั 
       6. เขา้ใจประเด็นสาํคญั และเขา้ใจการจดัการกบัปัญหา 
        7. ระบุปัญหาทีมีความรุนแรงและจาํเป็นตอ้งแกไ้ขมากทีสุด 

  4. ขนัหาแนวทางในการแกปั้ญหา (Idea Finding) เป็นขนัทีคิดคน้หาวิธีในการแกปั้ญหาที
เหมาะสมให้ไดม้ากมายหลาย ๆ วิธี โดยพยายามคิดคน้หาวิธีทงัทีเป็นปกติ หรือเป็นวิธีแหวกแนว
แปลก ๆ ใหม่ๆ ซึงอาจเป็นวธีิทีไม่มีใครจะคิดถึงเขา้ไปดว้ย  

  การหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
    1. การสร้างหรือคิดคน้ความคิดเพือแกปั้ญหาไวม้าก ๆ หลาย ๆ ความคิด 

   2. การทีเสาะหาความคิดทีเป็นปกติและไม่ปกติ รวมทงัความคิดทีแหวกแนวที
ไม่มีใครคาดคิด 

    3. การรวบรวมผสมผสานความคิดต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพือหาความคิดใหม่ 
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    4. การทีไม่ยอมตดัสินใจว่าแนวทางทีควรใช้แกปั้ญหาคืออะไร อย่างใดอย่าง
หนึงแต่จะรวบรวมความคิดทงัหมดใหป้รากฏเสียก่อน 

    5. การทีคิดแลว้คิดอีก เพือทีจะหาแนวทางทีดีทีสุด 

 5. ขันค้นหาข้อสรุปและเลือกวิธีการแก้ปัญหา (Solution Finding) เป็นการค้นหา
ขอ้สรุปวา่จากแนวทางหลาย ๆ ทางในการแกปั้ญหานนั วธีิใดเป็นวิธีทีเหมาะสมทีสุด เป็นทียอมรับ
มากทีสุด 

 การคน้หาขอ้สรุป  หมายถึง 
              1. การไดต้ดัสินวา่ ความคิดไหนดีทีสุด 

              2. การสร้างเครืองมือ เพือประเมินความคิดของตน 

                         3. การมีขอ้มูลสนบัสนุนในการเลือกความคิดทีดี 

         4. การพิจารณาหลาย ๆ ทาง หลาย ๆ มุมมอง 

         5. การเลือกความคิดทีดีทีสุด 

         6. การไม่กลวัวา่จะตดัสินใจผดิพลาด 
  6. ขนัดาํเนินการแกปั้ญหา (Acceptance Finding) เป็นขนัตอนทีชีให้เป็นว่าการตดัสินใจ                       

มีความถูกต้องเหมาะสม สามารถนําเอาวิธีการทีเลือกนันไปปฏิบติัใช้ได้ ขนันีเป็นการฝึกฝน                 
การกาํหนดขนัตอน และปฏิบติัตามขนัตอนในการแก้ปัญหาตามทีได้ เลือกวิธีการแก้ปัญหาโดย
วธีิการ ดงันี 
               1. วางแผนเป็นขนั ๆ วา่ ตอ้งทาํอะไรบา้ง ทาํอยา่งไร ตามลาํดบั 

         2. คน้หาสิงอืนๆ ทีจะช่วยใหก้ารแกปั้ญหาสาํเร็จ 

  การดาํเนินการแกปั้ญหา หมายถึง 
         1. ดาํเนินการแกปั้ญหาตามแนวทางทีเลือกมาแลว้ 

    2. การทีรู้วา่คุณจะประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งไร 

    3. มีคนสนบัสนุนความคิดของคุณ 

         4. การคาดหมาย ความยากลาํบากทีอาจเกิดขึนได ้

         5. การรู้วา่เราตอ้งการขอ้มูลอะไร และจะไปคน้หาขอ้มูลนนัไดที้ไหน 

        6. การมีแผนทีจะดาํเนินการเป็นขนัตอน 

         7. การมีตารางปฏิบติังาน 

  การฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหา จาํเป็นตอ้งฝึกฝนทกัษะในแต่ละขนั ซึงเป็นทกัษะยอ่ย ๆ 
เช่นเดียวกนักบัการฝึกคิดแบบอืนๆ เพราะจะเป็นพืนฐานของกระบวนการคิดแกปั้ญหาในระดบัสูง
ได้ เพือให้เกิดความเขา้ใจในการฝึกทกัษะการคิดแก้ปัญหาตามขนัตอนทงั  ขนัได้อย่างชัดเจน           
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จึงจะขอเสนอตวัอยา่งในการฝึกคิดแกปั้ญหาในแต่ละขนัตอน เพือเห็นเป็นแนวทางในการไปสร้าง
สถานการณ์ จดักิจกรรม เพือฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหาให้กบันกัเรียนไดเ้อง สรุปเป็นกระบวนการ
แกปั้ญหาไดด้งันี 

 ขนัที 1 การเสนอปัญหา อาจทาํไดด้ว้ยการสือภาษาหรือาจใชว้ธีิการต่าง ๆ  
 ขนัที 2 การกาํหนดขอบเขตและทาํความเขา้ใจกบัปัญหา เพือทาํให้ปัญหาชัดเจนขึน  

แยกแยะปัญหาออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ เพือสะดวกต่อการลาํดบัขนัตอนในการแกปั้ญหา 
 ขันที  3 การเสนอวิ ธีการแก้ปัญหา  ด้วยการตังสมมติฐานทีคาดว่าอาจจะใช ้                       

การแกปั้ญหานนัได ้ วธีิการแกปั้ญหาในขนันีอาจเสนอไวห้ลายวธีิ โดยตอ้งเลือกใชท้ฤษฎี หลกัการ
ความคิด และวธีิการทีเหมาะสมกบัปัญหา 
 ขนัที 4 การลงมือแกปั้ญหา เป็นขนัทีดาํเนินการแกปั้ญหาตามวธีิการทีเลือกไว ้

 ขนัที 5 การประเมินและตรวจสอบวธีิการแกปั้ญหา ตามสมมุติฐานทีกาํหนดไว ้ซึงอาจ
มีหลายขอ้จนกระทงัสามารถพบวธีิการแกปั้ญหาทีถูกตอ้งและดีทีสุด 

 ขนัที 6 การนาํเสนอวิธีการแก้ปัญหาทีดีทีสุด โดยการนําเสนอด้วยวิธีการต่าง ๆ ที
น่าสนใจ  และเขา้ใจง่าย 

 กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543: 56) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการคิดแกปั้ญหาวา่
ตอ้งประกอบไปดว้ย 

 1. การเขา้ใจปัญหา นกัเรียนสามารถระบุปัญหาหรือบอกปัญหาทีสาํคญัภายในขอบเขต
สถานการณ์ทีกาํหนดให้ และสามารถตอบได้ ทาํไมจึงเกิดปัญหานันได้ วิเคราะห์ปัญหาและ
ผลกระทบของปัญหา ไดแ้ก่ 

          1.1 ระบุประเด็นปัญหาได ้

          1.2 บอกสาเหตุทีสาํคญัของปัญหาได ้
          1.3 จดัลาํดบัและสรุปสาเหตุของปัญหาทีตอ้งการแกไ้ขได ้

          1.4 อธิบายผลกระทบทีเกิดจากปัญหานนัได ้

 2. สร้างแนวทางในการแกปั้ญหา นิยามสาเหตุของปัญหา สามารถคน้หาและอธิบาย
สาเหตุทีแทจ้ริงไดจ้ากสถานการณ์ทีกาํหนดไดอ้ยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่  
          2.1 เสนอและสร้างแนวทางการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

          2.2 บอกความสอดคลอ้งของวธีิแกปั้ญหากบัปัญหาและสาเหตุได ้

 3. เลือกแนวทางในการแกปั้ญหา โดยครูตอ้งใชค้าํถามกระตุน้ให้นกัเรียนสนใจ และ
เลือกวธีิการต่าง ๆ ในการแกปั้ญหาใหต้รงกบัสาเหตุของปัญหาได ้ไดแ้ก่ 
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          3.1 เปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ โดยบอกขอ้จาํกดั ปัจจยัและผลดีทีจะไดรั้บของ
แต่ละทางเลือกได ้

          3.2 ประเมินและเลือกทางเลือกทีเหมาะสมทีสุดได ้

          3.3 บอกขนัตอน กิจกรรม เวลาและวธีิปฏิบติัในแต่ละขนัตอนได ้

          3.4 คาดคะเนผลทีเกิดจากแนวทางทีเลือกได ้

 4. การปฏิบัติการแก้ปัญหา สามารถอภิปรายผลทีเกิดขึนหลังจากการใช้วิธีการ
แกปั้ญหาวา่ผลทีเกิดขึนจะเป็นอยา่งไร นาํความรู้เดิมมาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ ไดแ้ก่ 

          4.1 วางแผนการแกปั้ญหาแต่ละขนัตอนได ้

          4.2 บอกและเตรียมสิงทีตอ้งใชใ้นการแกปั้ญหาได ้

          4.3 แกปั้ญหาตามขนัตอนทีกาํหนดให ้

          4.4 สรุปผลการแกปั้ญหาได ้

 5. การประเมินผลและปรับปรุง สามารถเปรียบเทียบ บอกวิธีการแกไ้ขปรับปรุง และ
ลงมือปรับปรุงตามวธีิการไดเ้หมาะสม ไดแ้ก่ 

          5.1 เปรียบเทียบผลการแกปั้ญหากบัผลทีตอ้งการได ้

          5.2 บอกขอ้ดีขอ้บกพร่องของการแกปั้ญหาในแต่ละขนัตอนได ้

          5.3 บอกสาเหตุทีทาํใหก้ารแกปั้ญหาไม่ไดผ้ล หรือไดผ้ลไม่เป็นทีน่าพอใจ 

          5.4 บอกวธีิการแกไ้ขปรับปรุงได ้

          5.5 ลงมือปรับปรุงตามวธีิการไดเ้หมาะสม 

          5.6 ตรวจสอบผลการปรับปรุงได ้

 

 สรุปไดว้า่ ทกัษะกระบวนคิดแกปั้ญหา เป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลทีแสดงให้เห็น
วา่สามารถคน้พบปัญหาต่างๆ ทีกาํหนดให้ โดยมีคาํถามให้วิเคราะห์หาสาเหตุอยา่งมีขนัตอนและ
สมเหตุผล เลือกวิธีต่างๆ ให้ตรงกบัสาเหตุ เพือนาํมาใช้ในการแกปั้ญหา โดยให้เหตุผลประกอบ       
มีการเปรียบเทียบ สรุปผลการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เนืองจากขนัตอนกระบวนการ
คิดแกปั้ญหาของผูเ้ชียวชาญแต่ละท่านมีความคลา้ยคลึงกนั ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัจึงเลือกนาํขนัตอนทกัษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาของเวียร์ (Weir, 1974: 18) ซึงมีกระบวนการทงัหมด 4 ขนัตอน ขนัที  ระบุปัญหา          
หรือตงัปัญหา ขนัที  นิยามสาเหตุของปัญหา ขนัที  คน้หาแนวทางแกปั้ญหา และตงัสมมติฐาน
หรือวธีิการแกปั้ญหา ขนัที  พิสูจน์คาํตอบหรือผลลพัธ์ทีไดจ้ากการแกปั้ญหา ซึงทาํให้นกัเรียนเกิด
ความคิดรวบยอดในการสร้างหลกัการหรือความรู้ใหม่ขึน ในกลุ่มเพือนนกัเรียนดว้ยกนั และยงัเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนไดร่้วมลงมือปฏิบติักิจกรรมในขอ้คน้พบความรู้ของตนเอง 
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การส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
 สโตลเบอร์ก (Stolberg 1956: 225-228) ไดใ้ห้ความเห็นวา่ ปัญหาทีเกิดขนัและวิธีการ
คิดแกปั้ญหานันผูที้แก้ปัญหาไม่มีขนัตอนทีแน่นอนและไม่เป็นไปตามลาํดบั อาจสลบัก่อนหลงั
หรือบางขนัตอนไม่มี นอกจากนีการคิดแกปั้ญหายงัขึนอยูก่บัลกัษณะการคิดแกปั้ญหา ดงันี  
 1. ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

                    2. วฒิุภาวะทางสมอง 

 3. สภาพการณ์ทีแตกต่างกนั 

 4. กิจกรรมและความสนใจของแต่ละบุคคลทีมีต่อปัญหานนั 
 บรูคเนอร์และกรอสนิคเคิล (Brueckner and Grossnickle 1957: 310-311) กล่าวถึง
ลกัษณะกระบวนการคิดแกปั้ญหาของเด็ก ดงันี  
 1. ปัญหาจะตอ้งมีความเกียวขอ้งกบัเด็ก 

 2. เป็นปัญหาทีสามารถทาํการแกไ้ขได ้

 3. ปัญหานนัอยูใ่นขอบเขตทีชดัเจน ทีเด็กแต่ละคนสามารถเขา้ใจได ้

 4. เด็กจะเสนอแนะวธีิการแกปั้ญหาทีเป็นไปได ้

 5. เด็กไดรั้บการแนะนาํจากครูในการวางแผนการแกปั้ญหา การเก็บรวบรวมขอ้มูล    
การจดักระทาํขอ้มูล และการประเมินผล 

 6. นาํวธีิการต่าง ๆ มาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 7. เด็กจะนาํขบวนการแกปั้ญหาทีวางแผนไวแ้ลว้มาใชใ้นสถานการณ์ทีเป็นตน้กาํเนิด
ของปัญหาทีเกิดขึน 

 8. สรุปการแกปั้ญหา  
 อุษณีย ์โพธิสุข (2544: 101) กล่าววา่ ลกัษณะของกระบวนการคิดแกปั้ญหา คือ  
 1. การแกปั้ญหา ตอ้งเป็นการกระทาํทีมีจุดมุ่งหมาย การกระทาํทีขาดจุดมุ่งหมายไม่
นบัวา่เป็นการแกปั้ญหา 
 2. การแก้ปัญหามีวิ ธีการหลากหลายวิ ธี  ผู ้แก้ปัญหาจะต้อง เ ลือกวิ ธีการที มี                          
ความเหมาะสมกบัความตอ้งการและความสามารถของตน 

 3. วิ ธีการแก้ปัญหาแต่ละปัญหาอาจจะใช้วิ ธีการทีแตกต่างกัน  จะขึนอยู่กับ                       
ความเหมาะสมปัจจยัและบริบททีเกียวขอ้งกบัปัญหานนั 

 4. การแก้ปัญหาจะตอ้งอาศยัความรู้แจง้เห็นจริง คือ ในการแก้ปัญหาแต่ละครังนัน
จะตอ้งศึกษาปัญหาใหเ้ขา้ใจถ่องแทเ้สียก่อนจึงจะสามารถแกปั้ญหานนัได ้
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 5. การแกปั้ญหาเป็นการสร้างสรรค ์คือเมือแกปั้ญหานนัไดส้ําเร็จจะตอ้งไดค้วามรู้ใหม่
เกิดขึน และผูแ้กต้อ้งมีสติปัญญางอกงามขึนดว้ย 

 6. ปัญหาทีนาํมาแกต้อ้งไม่เป็นกิจกรรมทีเกิดขึนอยู่เป็นประจาํ เพราะกิจกรรมทีเกิด
ขึนอยูเ่ป็นประจาํนนัไม่ถือวา่เป็นปัญหา 
 7. กระบวนการทีทาํไปโดยไม่มีแบบแผน ไม่ถือวา่เป็นกระบวนการแกปั้ญหา 
 8. กิจกรรมทีนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาเดิมไม่ได ้ไม่ถือวา่เป็นกระบวนการแกปั้ญหา 
 9. กิจกรรมทีทาํไปเพือหลีกเลียงปัญหา ไม่ถือวา่เป็นกระบวนการแกปั้ญหา 
 10. การแกปั้ญหายอ่มประกอบดว้ยการวพิากษ ์วจิารณ์ วเิคราะห์และสังเคราะห์ 

 มยรีุ หรุ่นขาํ ( ) สรุปการวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาควรเป็นปัญหาใกลต้วั
นกัเรียน เพือให้เด็กเขา้ใจปัญหานีได ้ในการสร้างสถานการณ์ปัญหาควรเป็นปัญหาทีมีทางออก 
หรือเป็นคาํถามปลายเปิด ซึงนกัเรียนจะสามารถอธิบาย ให้เหตุผลตามกระบวนการคิดแกไ้ขปัญหา
ดงันี 

 . ปัญหาทีนาํมาใชเ้ป็นคาํถามทีสาํคญัๆ เกิดขึนบ่อยๆ 

 . กาํหนดปัญหาทีมีทางออกหลายๆ ทาง 

 . กาํหนดรูปแบบคาํถามใหน้กัเรียนสามารถอธิบายเหตุผลได ้

 . กาํหนดคาํถามใหมี้การเชือมโยงความคิดและสรุปไดท้วัๆ ไป 

 . วดัทกัษะความสามารถในการคิดแกปั้ญหาแบบรวมๆ 

 มอร์แกน (Morgan 1978: 154-155) สรุปวา่การคิดแกปั้ญหาของแต่ละบุคคลนนัแตกต่างกนั 
ทาํให้ทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาแตกต่างกนัไปด้วย ลักษณะของบุคคลทีส่งเสริมการเกิด
กระบวนคิดแกปั้ญหา ดงันี 

 1. สติปัญญา (Intelligence) ผูที้มีสติปัญญาดี จะคิดแกปั้ญหาไดดี้ 

 2. แรงจูงใจ (Motivation) ในการทีจะทาํใหเ้กิดแนวทางในการคิดแกปั้ญหา 
 3. ความพร้อมในการแกปั้ญหาใหม่ๆ โดยทนัทีทนัใดจากประสบการณ์ทีมีมาก่อน 

 4. การเลือกวธีิการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม (Functional fixedness)  
 กรมวชิาการ (2537: 11) ไดเ้สนอแนะการจดักิจกรรมการสอนของครูโดยการจดัสถานการณ์
ภายนอกต่าง ๆ เพือยวัยใุหน้กัเรียนใชก้ระบวนการแกปั้ญหา เช่น 
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 1. จดัหาสถานการณ์ทีเป็นสถานการณ์ใหม่ ๆ และมีวิธีการแกปั้ญหาไดห้ลาย ๆ วิธีมา
ใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนการแกปั้ญหาใหม้าก ๆ   

  2. ปัญหาทีครูได้หยิบยกมาให้นักเรียนไดฝึ้กฝนนันควรเป็นปัญหาทีไม่พน้วิสัยของ
นกัเรียนหรือตอ้งอยูภ่ายในกรอบของทกัษะเชาวปั์ญญาของนกัเรียน 

  3. การฝึกแกปั้ญหานนั นกัสอนควรจะไดแ้นะนาํให้นกัเรียนไดตี้ปัญหาให้แตกก่อนวา่
เป็นปัญหาเกียวกบัอะไร และถา้เป็นปัญหาใหญ่ ควรแตกออกเป็นปัญหาย่อยๆ แล้วคิดแกปั้ญหา
ย่อยแต่ละปัญหา ซึงถ้าสามารถแก้ปัญหาย่อยได้หมดทุกขอ้ก็แสดงว่าสามารถแก้ปัญหาใหญ่ได้
นนัเอง 

   4. จดับรรยากาศของการเรียนการสอน หรือจดัสิงแวดลอ้มซึงเป็นสภาพภายนอกของ
นกัเรียนไดเ้ป็นไปในลกัษณะทีเปลียนแปลงไม่ตายตวั นกัเรียนจะแสดงความรู้สึกว่าเขาสามารถ
คิดค้นเปลียนแปลงอะไรได้บ้างในบทบาทต่างๆ ของตวัเอง เช่น การจดัห้องเรียนให้มีสภาพ           
การเปลียนแปลงไดบ้า้ง 

  5. ใหโ้อกาสนกัเรียนไดคิ้ดอยูเ่สมอ 

  6. การฝึกฝนการแก้ปัญหา หรือการแก้ปัญหาใดๆ ก็ตามครูไม่ควรจะบอกวิธีการ
แกปั้ญหาใหต้รง ๆ เพราะถา้บอกไปแลว้นกัเรียนจะไม่ไดย้ทุธศาสตร์ของการคิด 
  ศิริพร ศรีผึง (2553: 38) การส่งเสริมการแกปั้ญหาครูมีบทบาทสําคญัเป็นอยา่งยิงและ
ควรเริมสอนนกัเรียนให้มีการคิดคน้ควา้ดว้ยตนเอง ลกัษณะการจดัประสบการณ์ควรมีหลากหลาย
รูปแบบ เพือใหเ้กิดความสนุกสนานและไดฝึ้กการคิดแกปั้ญหาดว้ย ครูควรมีบทบาท ดงันี 

 1. การคดัเลือกปัญหา ปัญหาทีนาํมาให้นกัเรียนศึกษานันควรจะเป็นปัญหาทีใกลต้วั 
น่าสนใจ ทา้ทาย เหมาะสมกบัวยัและเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการเรียน 
ปัญหาอุบติัเหตุ ปัญหาเกียวกบัสิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 2. การสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในปัญหา ครูจะต้องกระตุ้นหรือชีนําให้
นกัเรียนคิด ตระหนกัในปัญหาและมองคุณค่าของสิงทีจะเรียนรู้โดยอาจใชเ้ทคนิคการถามคาํถาม 
การเล่าเรือง การยกตวัอยา่ง เป็นตน้ 

 3. การเตรียมเนือหาและแหล่งเรียนรู้ ครูควรจะเตรียมเนือหา แหล่งคน้ควา้หาความรู้ 
หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ทีจาํเป็นและสิงอาํนวยความสะดวกไวใ้ห้พร้อม 
รวมทงัการกาํหนดสถานการณ์อยา่งหลากหลาย ให้นกัเรียนมีโอกาสนาํเอาประสบการณ์เก่ามาใช้
แกปั้ญหา 
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 4. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ครูควรเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทีดีให้เวลา 
อิสระแก่นักเรียนในการค้นควา้ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเต็มที            
การดูแลช่วยเหลือ ครูควรช่วยทบทวนความรู้เดิมทีจาํเป็นให้แก่นกัเรียนคอยดูแลช่วยเหลือ ควบคุม
ใหก้ารคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ให้ดาํเนินไปดว้ยดี ส่งเสริมนกัเรียนให้
มีกาํลงัใจในการคิดแกปั้ญหา 

 สรุปไดว้า่ ครูควรฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ซึงเป็นสิงทีจาํเป็นและสําคญัของ
มนุษย์ในสภาวะสังคมปัจจุบัน ซึงในระบบการศึกษาต้องให้ความสําคญัในการพฒันา ฝึกฝน
เยาวชนให้มีโอกาสคิดแกปั้ญหาให้มากและรูปแบบทีหลากหลาย เพือประโยชน์ต่อตนเอง สังคม
และประเทศชาติ นอกจากนีความสามารถในการแกปั้ญหาของบุคคลนนัแตกต่างกนัขึนอยู่กบัวุฒิ
ภาวะทางสมอง  ประสบการณ์  ความสนใจ สติปัญญา  ความพร้อม  แรงจูงใจ อารมณ์และ
สภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล  
 
ประโยชน์ของกระบวนการคิดแก้ปัญหา    

 สุคนธ์ สินธพานนทแ์ละคณะ (2545: 207) ไดเ้สนอประโยชน์ของกระบวนการคิดแกปั้ญหา 
ดงันี 

 1. ผูเ้รียนไดคิ้ดแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง  

 2. ผูเ้รียนไดฝึ้กปัญหาดว้ยวธีิการทีหลากหลาย  

 3. ผูเ้รียนไดฝึ้กสังเกต วเิคราะห์ การหาเหตุผล ใชข้อ้มูลในการตดัสินใจ  

 4. ผูเ้รียนไดฝึ้กการทาํงาน หรือแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีความคิดกวา้งไกล  

 5. สร้างความมนัใจ ความภูมิใจ  

 6. ช่วยใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจทีถาวรจากประสบการณ์ตรง  

 7. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สนใจ และรู้วธีิการหาคาํตอบอยา่งเป็นระบบ  

 8. ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  

 9. ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนการสอน และการฝึกการทาํงานเป็นทีม  

 10. ช่วยใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้ความมนัคงทางอารมณ์ หนกัแน่น ใจกวา้ง ยอมรับฟัง  

ความคิดเห็นซึงกนัและกนั 

 สํานกังานการศึกษาขนัพืนฐาน (2557: 23) ไดเ้สนอแนวทางการจดัการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียน
เป็นสาํคญั: การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการคิดแกปั้ญหา ซึงการคิดแกปั้ญหามีขอ้ดีหลายประการ
คือ 
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 1. การเสนอปัญหาทีผูเ้รียนสนใจจะทาํให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ทาํให้
บทเรียนหรือการเรียนในชวัโมงนนั ๆ มีความหมายและมีคุณค่าต่อผูเ้รียน 

 2. การเสนอปัญหาใหผู้เ้รียนขบคิดเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนฝึกฝนความสามารถใน
การแกปั้ญหา การคิดอยา่งมีระบบ มีความคิดสร้างสรรค ์และมีการตดัสินใจทีดี 

 3. การเรียนโดยมีวธีิการแกปั้ญหาจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนใชข้อ้มูลความรู้ทีเกียวขอ้งมา
ใชใ้นการแกปั้ญหาทาํ ใหส้ามารถจา บทเรียนไดดี้ดว้ย 

 4. การนาํวิธีการแกปั้ญหามาใช้ในการสอนแบบกลุ่มจะทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสทาํงาน
ร่วมกนัในบรรยากาศแบบประชาธิปไตย 

 5. ทกัษะทีไดจ้ากการแกปั้ญหา เช่น การเผชิญปัญหา การหาแนวทางในกลุ่มเพือ
แกปั้ญหาการตดัสินใจ ฯลฯ จะเป็นประโยชน์การนา ไปใชใ้นชีวติจริงทงัในปัจจุบนัและในอนาคต 

 

 สรุปได้ว่า  ประโยชน์ของกระบวนการคิดแก้ปัญหา  ทําให้นักเรียนสนใจ  เกิด                    
ความกระตือรือร้นในการเรียนทาํให้บทเรียนหรือการเรียนในชวัโมงนนั ๆ ฝึกการคิดแกปั้ญหา             
เปิดโอกาสให้นกัเรียนฝึกฝนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ฝึกความคิดอย่างมีเหตุ   
และมีผล และแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนีการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุ่มจะ             
ทาํให้นกัเรียนมีโอกาสทาํงานร่วมกนัในบรรยากาศแบบประชาธิปไตยมากขึน และกลา้เผชิญกบั
ปัญหา มีความเขา้ใจสิงทีเรียนอยา่งลึกซึง เกิดความจาํระยะยาว ซึงจะสามารถนาํสิงทีเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวติจริงทงัในปัจจุบนัและอนาคตได ้

 
4. งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 

งานวจัิยเกยีวกบักระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 งานวจัิยในประเทศ 
   ผูว้ิจยัได้ศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการนาํกระบวนการเผชิญสถานการณ์ไปใช้จดั               

การเรียนรู้ เพือพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียน ดงันี  

 จรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย ์( : 54-58) ไดศึ้กษาวิจยั เรืองการพฒันากระบวนการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ในวิชาสังคมศึกษา ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาหาความสามารถดา้นกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ            
ความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2547 โรงเรียน
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สมาคมสตรีไทย จาํนวน 22 คน ซึงเลือกมาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้ทีใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์วิชาสังคมศึกษาฯ สาระหน้าทีพอเมืองไทย                         

) แบบทดสอบวดัความสามารถด้านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ )แบบประเมิน                      
ความพึงพอใจ สถิติทีใช้ในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและ
ทดสอบ t-test ขนัตอนการสอน ดงันี 1) ขนันาํหรือสร้างศรัทธา ครูจดัสิงแวดลอ้มและบรรยากาศใน
ชนัเรียนให้เหมาะสมกบัเนือหาของนกัเรียน ครูสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบันกัเรียนแสดงความรัก 
เมตตาต่อนักเรียน 2) ขันสอน 2.1) ครูนําสถานการณ์ปัญหา หรือกรณีตัวอย่าง เพือฝึกทักษะ
กระบวนการคิด 2.2) ครูฝึกทกัษะในการแสวงหา รวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบแหล่งอา้งอิงต่าง ๆ            
2.3) นกัเรียนฝึกประเมินค่า เพือหาแนวทางในการแกปั้ญหาทีดีทีสุด ในหลายๆวิธี 2.4)นกัเรียนฝึก
การวเิคราะห์ผลดีผลเสียทีเกิดจาการเลือกหนทางทีดีทีสุด 2.5) นกัเรียนลงมือปฏิบติัตามทางเลือกที
ไดเ้ลือกไว ้3. ขนัสรุป 3.1) นกัเรียนแสดงออกดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การพูด การเขียน การกระทาํ 
3.2) นกัเรียนและครูสรุปบทเรียน 3.3) ครูวดัและประเมินผลการการสอน ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียน
ทีเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์มีความสามารถด้านกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั.  และมีความพึงพอใจต่อการจดั 
การเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์อยูใ่นระดบัมาก 

รัชดาภรณ์ ชืนชม (2551: 55-61) ไดศึ้กษาเรืองการพฒันาทกัษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5 

โรงเรียนมญัจาศึกษา มีวตัถุประสงค์เพือเปรียบเทียบทกัษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนกัเรียน
ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ เพือพฒันาผลสัมฤทธิทางการ
เรียนให้ผา่นเกณฑ์ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของนกัเรียนทงัหมด และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที 5/3 โรงเรียนมญัจาศึกษา ทีเรียนรายวิชา ส 42101 สังคมศึกษาฯ ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2551 

จาํนวน 40 คน เครืองมือทีใช้ในการศึกษา ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ ในรายวิชา ส 42101 สังคมศึกษาฯ เรือง วิกฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม จาํนวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  3) แบบทดสอบวดัทกัษะ         
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ สถิติทีใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลียเลขคณิต ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบทกัษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและ หลงัเรียนโดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ผลการพฒันาผลสัมฤทธิ
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ทางการเรียนของนกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์สูงกวา่เกณฑ์
ทีกาํหนดไว ้(ร้อยละ 70) และผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ดา้นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นการนาํไปใช ้ดา้นการรับรู้ของนกัเรียน และดา้นการวดัและประเมินผล 
ตามลาํดบั 

เบญจวรรณ ปรางประเสริฐ(2553: 86-92) ศึกษาการวจิยั เรืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
โดยใช้กระบวนการการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 4 มีวตัถุประสงค ์เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 เปรียบเทียบการคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 และ
ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 4 

จาํนวน 46 คน ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ซึงไดม้าจาก
การสุ่มอยา่งง่าย โดยใชห้อ้งเรียน เป็นหน่วยสุ่ม เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เรือง หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 3) แบบทดสอบวดั
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการจดัการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ สถิติทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั และการวิเคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) ลาํดบัขนัตอนการสอนดงันี 1) ขนันาํ 2) ขนัประกอบกิจกรรม 2.1)  ขนัการรวบรวม
ข่าวสาร ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความรู้และหลกัการ 2.2) ขนัการประเมินค่าและประโยชน์  2.3) ขนัเลือกและ
ตดัสินใจ 2.4) ขนัปฏิบติั 3) ขนัสรุป 3.1) นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปบทเรียน 3.2) วดัและประเมินผล 
ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนรู้ เรือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน การคิดแบบโยนิโส
มนสิการก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในภาพรวมอยูใ่น
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ระดับมาก โดยเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ ด้าน
บรรยากาศในการเรียน และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามลาํดบั 

 

งานวจัิยเกยีวกบัทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
 งานวจัิยในประเทศ 
 สาํรวย จนัทะกา (2550: 55-59) ศึกษาเรืองผลของการสอนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์

ต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรือง หลกัธรรมตามรอยพระยุคลบาท                
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 6 โรงเรียน                     
พระแม่สกลสงเคราะห์ จงัหวดันนทบุรี วตัถุประสงค์ เพือ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของ
นกัเรียนก่อนการเรียน และหลงัการเรียน เรืองหลกัธรรมตามรอย พระยุคลบาท โดยใช้วิธีการสอนแบบ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ 2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ก่อน             
การเรียนและหลงัการเรียน เรืองหลกัธรรมตามรอยพระยุคลบาท โดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษา ปีที 6/1 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2550 

จาํนวน 17 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย 1. แผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน 
ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ และ 3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาก่อน
และหลังเรียนชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 50 ข้อ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่                      
การทดสอบค่าที ผลการวิจยัพบว่า 1. นักเรียนทีได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์
คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05                 
และ 2. นกัเรียนทีไดรั้บการสอนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ คะแนนความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาหลงัเรียนมีค่าเฉลียสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 ศิริพร ศรีผึง (2552: 86-95) ศึกษาเรืองผลการสอนแบบโฟร์แมททีมีต่อผลสัมฤทธิทาง             
การเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน
ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 5 วตัถุประสงค์เพือ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีไดรั้บการสอน
แบบโฟร์แมท 2. ศึกษาจาํนวนนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีไดรั้บการสอนแบบโฟร์แมททีมีคะแนน
ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 3. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการสอนแบบโฟร์แมท กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั เป็น 
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นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 5 จาํนวน 35 คน ทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2551 

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อาํเภอบรรพตพิสัย จงัหวดันครสรรค์ ซึงไดม้าจากการสุ่มแบบขนัตอน 
เครืองมือทีใช้มรการวิจัยครังนี  ได้แก่  1. แผนการจัดการเรียนรู้ทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดย                  
ผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม          
เป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 32 ขอ้ ผลการวจิยัพบวา่ 1. นกัเรียนทีไดรั้บการสอนแบบ
โฟร์แมท มีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 2. นักเรียนทีได้รับการสอนแบบโฟร์แมท  ร้อยละ 88.57 ของ
นกัเรียนทงัหมด มีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70                      
ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 3. นักเรียนทีได้รับการสอนแบบโฟร์แมทมี
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 วนิดา แสวงนิล (2550: 89-99) ศึกษาเรืองการพฒันาการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
กิจกรรมทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2 วตัถุประสงค ์1. เพือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกิจกรรมทกัษะ
กระบวนการคิดแกปั้ญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2 2.เพือเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 

ก่อนและหลงัเรียน โดยใชแ้บบฝึกกิจกรรมทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 3. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา        
ปีที 2 ก่อนและหลงัเรียน โดยใชแ้บบฝึกกิจกรรมทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 4. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2                   
ทีเรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในครังนีเป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2                     
ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอปากพลี จงัหวดันครนายก  
ซึงประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่าง โรงเรียนวดัเพรหมเพชร โรงเรียนอนุบาลอาํเภอ               
ปากพลี โรงเรียนวดัเกาะกา และโรงเรียบา้นบุ่งเข ้จาํนวน 5 ห้องเรียน จาํนวนนกัเรียน 95 คน กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบา้นโคกสว่าง 
อาํเภอปากพลี จงัหวดันครนายก จาํนวน 1 ห้องเรียน นกัเรียน 23 คน ซึงไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย 

เครืองมือทีใช้ในงานวิจยั ประกอบด้วย 1.แบบฝึกกิจกรรมทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เรือง 
ปัญหาสิงแวดลอ้ม จาํนวน 10 เรือง 2.แผนการจดัการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบกิจกรรมทกัษะ
กระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง ปัญหาสิงแวดลอ้ม จาํนวน 10 แผนการจดัการเรียนรู้ แผนการจดัเรียนรู้
ละ 2 ชวัโมง รวมเวลาเรียน 20 ชวัโมง 3.แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เป็นขอ้สอบ
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แบบปรนยั จาํนวน 40 ขอ้ 4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองปัญหาสิงแวดลอ้ม เป็น
ขอ้สอบปรนยั 40 ขอ้ 5. แบบวดัความพึงพอใจในการเรียนโดยใชแ้บบฝึกกิจกรรมทกัษะกระบวนการ
คิดแกปั้ญหา หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชือมนั ผลการวิจยัในครังนี คือ 
1. แบบฝึกกิจกรรมทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดย E1 

เท่ากบั 85.39 E2 เท่ากบั 84.08 2. นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีเรียนโดยใชแ้บบฝึกกิจกรรมทกัษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีทักษะ
กระบวนการคิดแกปั้ญหาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 3. นกัเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที 2 ทีเรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระ            
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 4. นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 มีความพึงพอใจในการเรียนโดย
ใช้แบบฝึกกิจกรรมทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 

พงษล์ดา สังคพฒัน์ (2553: 109-117) ศึกษาเรืองการวิจยัและพฒันาการสอนตามขนัตอนของ
อริยสัจเพือพฒันาทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนเบ็ญจะ
มะมหาราช จงัหวดัอุบลราชธานี วตัถุประสงคเ์พือ 1) สังเคราะห์ขนัตอนการสอนอริยสัจเพือ พฒันา
ทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลงัเรียน และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการ
เรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองทีใช้ขนัตอนการสอนของอริยสัจกบักลุ่มควบคุมทีไดรั้บการสอนปกติ 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใช้ในการศึกษาในครังนี เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 
2552 ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จงัหวดัอุบลราชธานี สํานกังานเขตพืนทีการศึกษา อุบลราชธานี
เขต 1 จาํนวน 1,020 คน กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 60 คน โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย เครืองมือทีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหาซึงเป็นแบบทดสอบ จาํนวน 30 ขอ้ สถิติทีใชใ้นการวิจยัคือ สถิติพืนฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่า
ความยาก  ค่าอาํนาจจาํแนก ค่าความเชือถือไดข้องแบบทดสอบคาํนวณ โดยใชสู้ตร Kuder – Richardson  

(KR 20) ค่าความแม่นตรงเชิงเนือหา(IOC) ทดสอบความแตกต่าง คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน และ
เปรียบเทียบกลุ่มทดลองทีได้รับการสอนตามขนัตอนของอริยสัจ เพือพฒันาทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหา และกลุ่มควบคุมทีไดรั้บการสอนปกติ หาไดจ้ากสถิติ t – test independent ผลการวิจยั                   
6) นาํไปใช้หรือคดัออกจากรูปแบบการสอนอริยสัจไดจ้ดัขนัการสอนตามขนัตอนของอริยสัจดงันีคือ 

ขนัทุกข์ 1) ขนัทุกข ์ คือปัญหาทีการพฒันา 2) ขนัสมุทยัคือสังเคราะห์หาสาเหตุทีสําคญั, กาํหนด 
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เป้าหมาย เพือแกปั้ญหา 3) ขนันิโรธ คือ ออกแบบการแกปั้ญหา,วิเคราะห์หลกัการ, กาํหนดแนวทาง 4) ขนั
มรรค คือ ติดตามประเมินผลและปรับปรุง, นาํไปใชห้รือคดัออก และไดน้าํขนัตอนการสอนของอริยสัจมา
จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ตามขนัตอนการสอของอริยสัจเพือพฒันาทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช จงัหวดัอุบลราชธานี มีประสิทธิภาพโดย
คิดค่าเฉลีย 0.96 ทงั 9 แผนการจดัการเรียนรู้ 2.นกัเรียนกลุ่มทดลองมีทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาสูง
หลงัจากการไดรั้บการสอน ตามขนัตอนการสอนของอริยสัจก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .01 3.นกัเรียนกลุ่มทดลองทีไดรั้บการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ตามขนัตอนการสอนของ
อริยสัจ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุมทีไดรั้บการสอนตามรูปแบบการสอนแบบ
ปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .01 
 

 งานวจัิยต่างประเทศ 
 ซอร์ (shaw 1977: 5337-A) ได้ศึกษาถึงวิธีการฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ

แก้ปัญหาทีสามารถส่งผลถึงทกัษะการแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา โดยการฝึก
กระบวนการ แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ให้กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม ใช้เวลาฝึก 24 สัปดาห์ แล้วนาํ
เครืองมือวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา พบว่ากลุ่มทดลองมี
คะแนนสูงดา้นทกัษะการแกปั้ญหาทงัวทิยาศาสตร์ และสังคมศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญั 

 ฮอตคินส์ (Hopkins,T.S 1985: 2790)ได้ศึกษารูปแบบของห้องเรียนทีส่งผลต่อทกัษะ                  
การแกปั้ญหาของนกัเรียน พบวา่ จะตอ้งเป็นหอ้งเรียนทีมีข่าวสารน่าสนใจไดอ่้านไดท้ดลองวเิคราะห์ข่าว
อยูเ่สมอ มีภาพอุปกรณ์หรือสัญลกัษณ์ทีเคยกล่าวจากข่าวสารนนัๆ และเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดถ้กเถียง
ความคิดของตนเองอยา่งเป็นอิสระ จึงส่งผลต่อการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียน 

 

 จากการศึกษางานวิจัย  สรุปได้ว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหากได้รับ          
การจดัการเรียนรู้ทีหลากหลาย โดยมีสถานการณ์ต่าง ๆ ทีสามารถจะเกิดขึนไดจ้ริง ให้นกัเรียนได้
เผชิญกบัสถานการณ์ทีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ทาํการกระตุน้ให้นกัเรียนสามารถคิดอยา่งมีจุดหมาย เป็น
ลาํดบัต่อเนืองเป็นระบบ มีสติ ส่งผลให้นกัเรียนมีความสามารถในดา้นของการคิดอยา่งเป็นระบบ
และสร้างสรรค์ สามารถสร้างกระบวนการคิดแก่นักเรียนและสามารถปรับตวัให้อยู่ในสังคมได้
อยา่งมีความสุข นกัเรียนมีการพฒันาผลการเรียนรู้สูงขึน และทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาสูงขึน  
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บทท ี3 
วธิีการดําเนินการวจิัย 

 การวจิยั เรือง “การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา 
เรือง สังคมไทย  ของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์” เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจยัแบบหนึงกลุ่ม
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลงัเรียน (One Group Pretest-Pottest  Design) ซึงผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยั 
ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากร ทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียน ภ.ป.ร. 
ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม สังกดัสํานกังานเขตพืนที 

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 5 ห้องเรียน มีนกัเรียนทงัหมด                    
จาํนวน 216 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง ทีใชใ้นการวิจยัในครังนี คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 3/5 จาํนวน 40 คน
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม สังกัด
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 ไดจ้ากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ดว้ยวธีิการจบัสลาก โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
 

ตัวแปรทศึีกษา 
 ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัแปรทีศึกษาในครังนี 

 1. ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

 2.1 ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย 
 2.2 ทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา 
 2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์
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เนือหาทใีช้ในการวจัิย 
 เนือหาทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ สาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตใน

สังคม ส 2.1  เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ทีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดีงาม และธาํรงรักษาประเพณีและ
สังคมไทย ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข หน่วยการเรียนรู้ที 4 เรือง 
สังคมไทย ประกอบดว้ย ลกัษณะของสังคมไทย ปัญหาสังคมไทย (ปัญหาสิงแวดลอ้ม ปัญหายาเสพติด) 
ปัญหาสังคมไทย 2 (ปัญหาการทุจริต ปัญหาอาชญากรรม) ความขดัแยง้ในสังคม และการดาํเนิน
ชีวติอยา่งมีความสุขในประเทศและสังคมโลก  
 
ระยะเวลาในการศึกษา 

 ระยะเวลาในการศึกษา ดาํเนินการทดลองในภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา 2557 ใชเ้วลาในการทดลอง                     
จาํนวน 5 แผนการสอน แผนการสอนละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที  
 
แบบแผนการวจัิย 
 ในการวจิยัครังนี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
วจิยัตามแบบแผนการวจิยัก่อนมีแบบแผนการวิจยัเชิงทดลอง (Pre-Experimental Design) แบบหนึง
กลุ่มทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน (One Group Pretest – Posttest Design) ซึงมีแบบแผนดงันี           
(มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2555: 144)  
 

 

T1 

 

X 

  

T2 

 

เมือ   T1  คือ  คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

  X   คือ  การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

  T2  คือ  คะแนนทดสอบหลงัเรียน 
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 นอกจากนี การวิจยัครังนีไดด้าํเนินการศึกษาพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผูว้ิจ ัย
ดาํเนินการวจิยัตามแบบแผนวจิยักลุ่มเดียววดัหลายครังแบบอนุกรมเวลา (Time Series Design) ของ
แคมเบลและสแตนเลย ์(Campbel & Stanley, 1973) ซึงมีแบบแผนดงันี (จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทยั 
2557: 89)  
 

 

T1 T2 T3 

 

X 

  

T4 T5T6 

 

เมือ   T1 T2 T3  คือ  คะแนนทดสอบก่อนเรียนครังที 1,2,3 

                    X   คือ  การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

            T4 T5T6  คือ  คะแนนทดสอบหลงัเรียนครังที 4,5,6 

 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดก้าํหนดเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ดงันี 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ เพือ
แกปั้ญหาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 เป็นการจดักิจกรรมเร้านกัเรียนให้เกิดการคิดตดัสินใจ 
เพือพิจารณาข้อมูลโดยการวิเคราะห์การโยงความสําคญั และการประเมินค่า ซึงจะนําไปสู่การ
ตดัสินใจทีเหมาะสม และการปฏิบติั 

 .  การกาํหนดเวลาการจดัการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ผูว้ิจยั
พิจารณาจากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเ รียน  ภ .ป .ร .ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ ์                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม รายวิชา หน้าทีพลเมือง วฒันธรรม และ          
การดาํเนินชีวิต ซึงกาํหนดหน่วยการเรียนรู้ที4 เรือง สังคมไทย จาํนวน 5 แผนการสอน แผนการ
สอนละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดยการวจิยัครังนีก่อนดาํเนินการทดลอง ผูว้ิจยัไดก้าํหนด
แผนปฐมนิเทศกระบวนการเผชิญสถานการณ์ จาํนวน 1 คาบ ก่อนเขา้สู่เนือหาในหน่วยการเรียนรู้ที 
4  ดงัตารางที 9       
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ตารางที 9 โครงสร้างการแบ่งเวลารายชวัโมงในการจดัการเรียนรู้ 

  

 .  การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษา วิเคราะห์
และสังเคราะห์ขนัตอนการสอนเอกสารและงานวจิยัต่างๆ จนสามารถแสดงเป็นขนัตอนการสอนได ้
ดงันี 
 1. ขันนําเข้าสู่บทเรียน ครูจดัสิงแวดลอ้มและบรรยากาศในชนัเรียน ชีแจงจุดประสงค ์นาํเสนอ
สถานการณ์ต่างๆ หรือกรณีตวัอย่าง โดยใชค้าํถามกระตุน้คาํตอบให้นกัเรียนสนใจถึงความสําคญั
ของเรืองทีศึกษา                ‘ 
 2 ขนัสอน 
   2.1 ขนัเผชิญ นกัเรียนศึกษาแสวงหาความรู้และรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร หรือสถานการณ์
ทีเกิดขึนจริงในชีวิตประจาํวนัและสอดคล้องกับสาระสําคญัของบทเรียน นักเรียนอภิปรายยก
ประเด็นปัญหาทีตอ้งแกไ้ข และครูมอบหมายให้นกัเรียนศึกษาขอ้มูล คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง  

ครูจดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดการคิดวธีิต่าง  ๆ 

 2.2 ขันผจญ นกัเรียนนาํขอ้มูลทีศึกษาร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา ประเมินสถานการณ์
แลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกบัปัญหาว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุใดบา้ง เลือกปัญหาสําคญัทีสุดมา
ดาํเนินการแกไ้ข วิเคราะห์สถานการณ์และประเมินสถานการณ์วา่ขอ้มูลทีไดศึ้กษานนัมีคุณค่ามาก
นอ้ยเพียงใด ประโยชน์หรือโทษอยา่งไร          

หน่วยการเรียนรู้ /  
แผนการจัดการเรียนรู้ 

เรือง เวลา / คาบ
เรียน 

หน่วยการเรียนรู้ท ี4 
แผนการจดัการเรียนรู้ครังที 1   

สังคมไทย  
- ลกัษณะของสังคมไทย 2 

แผนการจดัการเรียนรู้ครังที 2 - ปัญหาสังคมไทย (ปัญหาสิงแวดลอ้ม ปัญหายา-
เสพติด) 

2 

แผนการจดัการเรียนรู้ครังที 3 - ปัญหาสังคมไทย 2 (ปัญหาการทุจริต ปัญหา
อาชญากรรม) 

2 

แผนการจดัการเรียนรู้ครังที 4 - ความขดัแยง้ในสังคม 2 

แผนการจดัการเรียนรู้ครังที 5 - การดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและ   
สังคมโลก  

2 
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 2.3 ขันผสมผสาน นกัเรียนเสนอแนวทางแกปั้ญหาหรือสาเหตุของปัญหาแต่ละสาเหตุ
ว่ามีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง วิเคราะห์ผลดี-ผลเสีย วิธีการแก้ปัญหาทีเสนอมา แล้วเลือกวิธีการ
แกปั้ญหาทีคิดวา่ดีทีสุดมาดาํเนินการแกไ้ข ฝึกทกัษะในการเลือกและการตดัสินใจในการแกปั้ญหา 
การคิดวเิคราะห์ วจิารณ์จากประเด็นปัญหา มีการแสดงความคิดเห็นอยา่งหลากหลาย 
 2.4 ขันเผด็จ นักเรียนนาํสิงทีไดเ้ลือกและตดัสินใจไปสู่การลงมือปฏิบติั เพือพิสูจน์
ความรู้ว่าถูกตอ้งหรือไม่ นกัเรียนนาํแนวคิดมาเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัหรือนาํมาสู่กิจกรรมการ
เรียนรู้ เป็นการสรุปความเขา้ใจ สามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเผชิญสถานการณ์ทีตอ้ง
แกปั้ญหาในอนาคต 
 3. ขันสรุป 
  3.1 ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปความรู้และประสบการณ์ทีตนไดรั้บจากเรืองทีศึกษา 
ครูตรวจสอบโดยการวดัและประเมินผล 

 3.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย เป็นแบบทดสอบทีผูว้ิจยั
สร้างขึนเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนระดับชัน
มธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ จาํนวน 1 ฉบบั ซึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั
ชนิด 4 ตวัเลือก กาํหนดการให้คะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้  คะแนน 

จาํนวน 30 ขอ้ 

 3.3 แบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย เป็นแบบวดัทีผูว้จิยัสร้างขึน
เป็นแบบวดัก่อนเรียน (Pretest) และหลงัเรียน (Posttest) ของนกัเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาปีที 3 
จาํนวน 1 ฉบบัซึงเป็นแบบวดัเชิงสถานการณ์ นันคือ แบบอตันัยตามแนวคิดของเวียร์ (Weir)                     
มี 4 ขนัตอน ดังนี 1. ระบุปัญหา  2. อธิบายสาเหตุของปัญหา 3. วิธีการแก้ปัญหา 4. ผลทีได้รับจาก                    
การแกปั้ญหา แลว้ตงัคาํถามให้นกัเรียนเกิดทกัษะการคิดแกปั้ญหา จาํนวน 5 สถานการณ์ สถานการณ์ละ            
4 ขอ้ ทงัหมด 20 ขอ้ โดยขนัตอนของทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ประกอบดว้ย 

 3.3.1  ขนัระบุปัญหา หมายถึง นักเรียนสามารถระบุปัญหาหรือบอกปัญหาที
สาํคญัภายในขอบเขตสถานการณ์ทีกาํหนดให ้และสามารถตอบได ้ทาํไมจึงเกิดปัญหานนัได ้

 3.3.2 ขนัอธิบายสาเหตุของปัญหา หมายถึงนักเรียนสามารถบอกสาเหตุ อธิบาย
สาเหตุทีแทจ้ริง สาเหตุทีเป็นไปไดข้องปัญหาจากสถานการณ์ทีกาํหนดให้ และสามารถตอบได ้
ทาํไมจึงเกิดปัญหานนัได ้ 
 3.3.3 ขนัวิธีการแกปั้ญหา หมายถึง นกัเรียนสามารถรวบรวมขอ้มูลหาสามเหตุว่า
เกิดขึนไดอ้ยา่งไร และการนาํมาวเิคราะห์เพือหาวธีิการแกปั้ญหาใหไ้ดต้รงกบัสาเหตุของปัญหาและมี                  
วธีิแกปั้ญหา 
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 3.3.4 ขันผลทีได้รับจากการแก้ปัญหา หมายถึง นักเรียนสามารถอภิปรายผลที
เกิดขึนหลงัจากการใช้วิธีการแกปั้ญหาว่าผลทีเกิดขึนจะเป็นอย่างไร และนาํผลมาสรุปหาวิธีการ
แกปั้ญหา หรือใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาได ้
 3.4 แบบวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย เป็นแบบวดั
ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ทีผูว้ิจยัสร้างขึนระหวา่งเรียนดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ของ
นกัเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาปีที 3 จาํนวน 1 ฉบบั ซึงเป็นแบบวดัเชิงสถานการณ์ เป็นแบบอตันยัตาม
แนวคิดของเวียร์ (Weir) มี 4 ขนัตอน ดงันี . ระบุปัญหา . อธิบายสาเหตุของปัญหา . วิธีการแกปั้ญหา  
. ผลทีไดรั้บจากการแกปั้ญหา แลว้ตงัคาํถามและตวัเลือกใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการคิดแกปั้ญหา จาํนวน 5 
สถานการณ์ สถานการณ์ละ 4 ขอ้ ทงัหมด 20 ขอ้  
 3.5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เป็นแบบทดสอบ 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น  ตอน ดงันี 

 ตอนที 1 แบบสอบถามปลายปิด นกัเรียนประเมินการจดัการเรียนรู้และผลการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ แสดงความคิดเห็นใน 3 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ทีไดรั้บ 
ดว้ยแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จาํนวน 10 ขอ้  
 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เสนอแนะความคิดเห็นเพิมเติมของ
นกัเรียนเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ในดา้นกิจกรรมการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้และดา้นประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ทีไดรั้บ จาํนวน 1 ขอ้ 

 
การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจัิย  
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 1.  การสร้างเครืองมือ แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ หน่วย        
การเรียนรู้ที 4 เรือง สังคมไทย ประกอบดว้ย ประกอบด้วย ลกัษณะของสังคมไทย ปัญหาสังคมไทย 
(ปัญหาสิงแวดลอ้ม ปัญหายาเสพติด) ปัญหาสังคมไทย 2 (ปัญหาการทุจริต ปัญหาอาชญากรรม) 
ความขัดแย้งในสั งคม  และการดํา เ นินชีวิตอย่าง มีความสุขในประเทศและสังคมโลก                            
ซึงประกอบดว้ย 5 แผน ใชเ้วลา 10 คาบเรียน ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 มีขนัตอนสร้างดงันี 
 1.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 2551 เกียวกับ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ศึกษาหลกัสูตรของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยศึกษาเกียวกบั มาตรฐานการเรียนรู้ 
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ตวัชีวดั สาระรายวชิาหนา้ทีพลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิต ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยศึกษา
คาํอธิบายรายวชิาและรายละเอียดของหวัขอ้สภาพทางสังคมไทย  
 1.2 ศึกษาเอกสาร หนังสือ งานวิจยัทีเกียวข้องกับการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ         
เผชิญสถานการณ์ ซึงในการวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกรูปแบบวิธีการสอนดว้ยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ของสุมน อมรววิฒัน์ (2542: 42-60) มาประยกุตเ์ป็นขนัตอนการจดัการเรียนรู้  
 1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ และทักษะ
กระบวนการคิดแกปั้ญหา เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบทีทางโรงเรียนกาํหนด จาํนวน            
5 แผน ใช้เวลา 10 คาบเรียน นาํแผนการจดัการเรียนรู้เสนอให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งใหข้อ้เสนอแนะ 

 1.4 นาํแผนการจดัการเรียนรู้เสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือให้ขอ้เสนอแนะ 
ซึงอาจารยที์ปรึกษาให้ขอ้เสนอแนะว่า กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนให้มีความชดัเจน 
อ่านเขา้ใจง่าย สอดคลอ้งกบัเนือหาเรือง สังคมไทย โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนมีการเขา้ใจถึง
ปัญหา สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ทัง                   
4 ขนัตอน และการจดัการเรียนรู้ให้ส่งเสริมให้ไดเ้กิดทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาอย่างมีเหตุผล 
องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ควรเขียนให้ถูกตอ้ง ปรับเกณฑ์การวดัทกัษะกระบวนการ
คิดแก้ปัญหาและระดับคุณภาพให้เหมาะสม และนําแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
 1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้ชียวชาญ 3 คน ประกอบด้วย 1)ด้านเนือหา              
2) ดา้นการสอนสังคมศึกษา 3) ดา้นการวดัและประเมินผล ใชดุ้ลพินิจเพือตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) ของแผนการจดัการเรียนรู้และนาํไปวิเคราะห์หา
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยให้ผูเ้ชียวชาญพิจารณา
ดงันี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2552 : 177)  
 +1  หมายถึง เมือแน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ความสอดคลอ้งและเหมาะสม 

   0  หมายถึง เมือไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งและเหมาะสม 
 -1  หมายถึง เมือแน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้นันไม่มีความสอดคล้องและ
เหมาะสม 

 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence : IOC) ค่าดชันี 
ความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.5 ขึนไป ถือว่าสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ซึงจากการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของผูเ้ชียวชาญ เฉลียเท่ากบั 0.94 (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ข หนา้ 145-148) 
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 1.6 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมา
ปรับปรุงแกไ้ข ซึงผูเ้ชียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่า การเขียนขอ้สรุปทวัไปควรเขียนให้ชัดเจนและ
สามารถครอบคลุมเนือหาทีเรียน แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 ปรับจุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้สอดคลอ้ง
กันกับพฤติกรรมทีต้องการให้นักเรียนเกิดขึน  และปรับเกณฑ์การประเมินชินงานให้เขียน                     
การประเมินทีสอดคลอ้งกนัในแต่ละขนัตอน 
 1.7 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Tryout) กบันักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/3 
จาํนวน 40 คน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 กาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 
2557 ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มแผนการจดัการเรียนรู้ที 1 สังคมไทย เรือง ลกัษณะของ
สังคมไทย และแผนการจดัการเรียนรู้ที 4 สังคมไทย เรือง ความขดัแยง้ในสังคมไทยไปใช้ทดลองสอน   
เพือตรวจดูความบกพร่องในดา้นการลาํดบัขนัตอน การประกอบกิจกรรม ความเหมาะสมในเรือง
เวลา แลว้นาํผลการทดลองสอนไปปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ให้ดียิงขึนก่อนนาํไปใชจ้ริง 
ซึงจาการทดลองสอนพบบกพร่องในการจดัการเรียนรู้ แลว้นาํมาปรับปรุง ดงันี ครูปรับเตรียมสือ
การสอนทีกระตุน้ความคิด การแสดงความคิดเห็นของนักเรียน เพิมคาํถามในขนัผสมผสานให้
นกัเรียนวเิคราะห์ผลดี-ผลเสีย เพือใหน้กัเรียนสามารถคิดวธีิการแกปั้ญหาไดดี้ยงิขึน 
 1.8 นาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ เรือง สังคมไทย 
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์นาํไปใช้
เป็นเครืองมือในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง ดงัรายละเอียดแสดงแผนภูมิที 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แผนภูมิที 4 ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย เป็นแบบทดสอบทีผูว้ิจยัสร้าง
ขึนเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และหลงัเรียน (Posttest) ของนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษา        
ปีที 3 ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ จาํนวน 1 ฉบบั ซึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.2551 ศึกษาเอกสาร หนงัสือ งานวจิยัที
เกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ และทกัษะกระบวนการคิด

แกปั้ญหา 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ ให้อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง  

ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้ชียวชาญ  คน เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียงตรงของ
เนือหา  (content validity) แลว้นาํไปวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ปรับปรุง

แผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช(้Tryout) กบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเพือปรับปรุง
แผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ความเหมาะสมและมีคุณภาพ 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยัทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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กาํหนดการให้คะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน จาํนวน 30 ขอ้  
ทีครอบคลุมเนือหา สาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิต โดยมีขนัตอนการสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน ดงันี 

 2.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ภ .ป . ร.              
ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในดา้นมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั สาระ
การเรียนรู้  

 2.2 ศึกษาหลกัการและวิธีสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนแบบปรนยั
จากหนงัสือและเอกสารทีวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตร 

 2.3 สร้างตารางวเิคราะห์เนือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ซึงประกอบดว้ยแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิทางการเรียน จาํนวน 30 ขอ้ โดยวดัทกัษะดา้นพุทธพิสัยทงั 6 ดา้นของบลูม และคณะ 
(Bloom, Englehart, Furst, Hill.1956) ทีปรับปรุงใหม่ โดยแอนเดอร์สันและคาร์ทวอล (Anderson & 

Krathwohl. 2001: 212-218) ไดแ้ก่ ดา้นความจาํ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นประยุกต์ใช้ ดา้นวิเคราะห์ ดา้น
ประเมินค่า และดา้นสร้างสรรค์  ทงันีผูว้ิจยัออกขอ้สอบจาํนวน 60 ขอ้ แล้วจึงคดัเลือกขอ้สอบทีได ้             
ค่าตามเกณฑที์กาํหนด ใหค้งเหลือ 30 ขอ้ ดงัตารางที 10 

 

ตารางที 10 การวิเคราะห์ขอ้สอบผลสัมฤทธิทางการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ตามแนวคิด 

                   แอนเดอร์สันและคาร์ทวอล (Anderson & Krathwohl. 2001: 212-218) 

 

 

แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

               พฤติกรรมการวดั 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ คว
าม
จํา 

คว
าม
เข้า

ใจ 
ปร

ะยุ
กต์

ใช้ 
วเิค

ราะ
ห์ 

ปร
ะเม

ินค่
า 

สร้
างส

รรค์
 

รวม
 

ลกัษณะของ
สังคมไทย 

1. นกัเรียนบอกความหมายและ
ลกัษณะเด่นของสังคมไทยได ้

- 1 - 1 - - 2 

2. นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะ
ของสังคมชนบทและสังคมเมืองได ้ - 1 - 1 - - 2 
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ตารางที 10 การวิเคราะห์ขอ้สอบผลสัมฤทธิทางการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ตามแนวคิด 

                   แอนเดอร์สันและคาร์ทวอล (Anderson & Krathwohl. 2001:212-218) (ต่อ) 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

               พฤติกรรมการวดั 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ คว
าม
จํา 

คว
าม
เข้า

ใจ 
ปร

ะยุ
กต์

ใช้ 
วเิค

ราะ
ห์ 

ปร
ะเม

ินค่
า 

สร้
างส

รรค์
 

รวม
 

ลกัษณะของ
สังคมไทย 

3. นกัเรียนสามารถระบุสาเหตุของการ
เปลียนแปลงทางสังคมไทยในอดีต
จนถึงปัจจุบนัได ้

- 1 - 1 - - 2 

ปัญหาสังคม 4. นกัเรียนสามารถบอกสาเหตุ 
ผลกระทบจากปัญหาสิงแวดลอ้มและ
ปัญหายาเสพติดได ้

- 1 - 1 - - 2 

5. นักเรียนสามารถบอกแนวทางในการ
แกปั้ญหาสิงแวดลอ้มและปัญหายาเสพ
ติดได ้

- 1 1 1 - - 3 

6. นกัเรียนตระหนกัถึงความสาํคญัใน
การแกปั้ญหาสิงแวดลอ้มและปัญหายา
เสพติดได ้

- 1 - 1 1 - 3 

ปัญหาสังคม 2 7. นั ก เ รี ย นส า ม า ร ถบอ ก ส า เ ห ตุ 
ผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและปัญหาอาชญากรรมได ้

- 1 - 1 - - 2 

8. นกัเรียนสามารถบอกแนวทางในการ
แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ปั ญห า
อาชญากรรมได ้ 

- 1 1 1 - - 3 

9. นกัเรียนตระหนกัถึงความสําคญัในการ
แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ปั ญห า
อาชญากรรมได ้ 

- 1 - 1 1 - 3 

ความขัดแย้งใน
สังคม 

10. นกัเรียนบอกสาเหตุของความ
ขดัแยง้ภายในสังคมไดอ้ยา่งนอ้ย 3 

สาเหตุ 
- 1 - - - - 1 
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ตารางที 10 การวิเคราะห์ขอ้สอบผลสัมฤทธิทางการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ตามแนวคิด 

                   แอนเดอร์สันและคาร์ทวอล (Anderson & Krathwohl. 2001:212-218) (ต่อ) 

 

 2.4 นาํแบบทดสอบเสนอให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง
และให้คาํแนะนาํ ซึงผูเ้ชียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่าโดยแต่ละคาํถามบางขอ้ไม่ชดัเจน อาจทาํให้
นกัเรียนเกิดความสับสนได้ เน้นคาํถามทีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ของนกัเรียน และ
คาํถามและตวัเลือกตรวจสอบอกัษรทีบางคาํถามมีการเขียนผิด เรียงตวัเลือกจากประโยคทีสันไปสู่
ประโยคยาวปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

               พฤติกรรมการวดั 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ คว
าม
จํา 

คว
าม
เข้า

ใจ 
ปร

ะยุ
กต์

ใช้ 
วเิค

ราะ
ห์ 

ปร
ะเม

ินค่
า 

สร้
างส

รรค์
 

รวม
 

ความขัดแย้งใน
สังคม 

 

11. นกัเรียนจาํแนกประเภทของความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ ได ้

- - - 1 - - 1 

12. นกัเรียนอธิบายปัจจยัทีก่อใหเ้กิด
ปัญหาความขดัแยง้ภายในสังคมไทยได ้

- - - 1 - - 1 

13. นกัเรียนบอกแนวทางในการลด
ความขดัแยง้และสร้างความร่วมมือใน
การแกปั้ญหาได ้

- - - 1 - - 1 

การอยู่ร่วมกนั
อย่างสันติสุขใน
ประเทศและ      
สังคมโลก 

14. นกัเรียนบอกปัจจยัของการ
ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขใน
ประเทศและสังคมโลกได ้

- 1 - 1 - - 2 

15. นกัเรียนระบุความสาํคญัในการ
ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขใน
ประเทศและสังคมโลกได ้                      

- - - 1 - - 1 

16. นกัเรียนวิเคราะห์แนวทางในการ
ปฏิบติัตนตามแนวคิดในการดาํเนิน
ชีวติอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขใน
ประเทศและสงัคมโลกได ้

- - - 1 - - 1 

 รวม - 11 2 15 2 - 30 
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 2.5 นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย และตารางวิเคราะห์
แบบทดสอบทีปรับปรุงแลว้นาํไปให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย 1) ดา้นเนือหา 2) ดา้น                
การสอนสังคมศึกษา 3) ด้านการวดัและประเมินผล ใช้ดุลพินิจเพือตรวจสอบความถูกตอ้งและ   
ความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) ของแผนการจดัการเรียนรู้และนาํไปวิเคราะห์หาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยให้ผูเ้ชียวชาญพิจารณาดงันี 
(มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2552: 177)  
 +1  หมายถึง เมือแน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ความสอดคลอ้งและเหมาะสม 

   0  หมายถึง เมือไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งและเหมาะสม   
 -1  หมายถึง เมือแน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นนัไม่มีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสม 

  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ค่าดชันี
ความสอดคล้องตงัแต่ 0.5 ขึนไปถือว่าสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ซึงจากการหาค่าดชันี
ความสอดคล้องของผูเ้ชียวชาญได้ค่าสูงสุดเท่ากบั 1.00 ค่าตาํสุดเท่ากบั 0.67 เฉลียเท่ากบั 0.96 

(รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ข หนา้ 148-151) 
 2.6 นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข ซึงผูเ้ชียวชาญให้ขอ้เสนอแนะวา่คาํถามขอ้สอบดา้นความเขา้ใจ ซึงมี
บางคาํถามสอดคลอ้งกบัขอ้สอบในดา้นความจาํ และแกไ้ขภาษาของขอ้คาํถามให้มีตวัเลือกต่างๆ 
ใหช้ดัเจนผูว้จิยัมีการปรับเปลียนคาํถามขอ้สอบดา้นความเขา้ใจตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 
 2.7 นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน จาํนวน 60 ขอ้ ไปทดลองใช ้(Tryout) 
กบันักเรียนชันมธัยมศึกษา ปีที 3/3 จาํนวน 40 คน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั  ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 
กาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง    
 2.8 นาํผลการทดลองมาวิเคราะห์รายขอ้ เพือหาค่าทางสถิติของแบบทดสอบ คือ ค่า
ความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) เพือหาคุณภาพของขอ้สอบ  
 การตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.20-

0.80 และการตรวจสอบหาค่าอาํนาจจาํแนก (r) โดยใช้เกณฑ์ค่าอาํนาจจาํแนกตงัแต่ 0.20 ขึนไป   
(มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2552: 178) จากขอ้สอบทีมีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.20-0.78 และมีค่าอาํนาจ
จาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.20-0.55 (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ข หนา้ 152-155) 
 2.9 นาํขอ้สอบมาหาค่าความเชือมนั (reliability)โดยผูว้ิจยัเลือกขอ้สอบทีผา่นเกณฑ์
จาํนวน 30 ขอ้ เพือหาค่าความเชือมนั (reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนดว้ย
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กระบวนการเผชิญสถานการณ์ โดยวิธีการของคูเลอร์ ริชาร์คสัน(Kuder Richardson) ดว้ยสูตร KR-

20 ซึงแบบทดสอบมีค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.80 (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ข หนา้ 155-156) 
 2.10 นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย ของนกัเรียนระดบัชนั
มธัยมศึกษาปีที 3 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์นาํไปใชเ้ป็นเครืองมือ
ในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง ดงัรายละเอียดแสดงแผนภูมิที 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาชนัพืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั ฯ 

ศึกษาหนงัสือและเอกสารทีเกียวขอ้งเพือสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนจาก
เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนและตารางการวเิคราะห์ทีครอบคลุมเนือหาทีตอ้งการวดั  

นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนทีสร้างขึน เสนอใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกตอ้งและใหข้อ้เสนอแนะ 

นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนไปทดลองใชก้บันกัเรียน 

ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพือหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

นาํแบบทดสอบไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยั 

นาํผลตรวจสอบวเิคราะห์รายขอ้ ตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ผูว้จิยัคดัเลือก
ขอ้สอบทีมีค่าตามเกณฑใ์หเ้หลือจาํนวน 30 ขอ้ และนาํขอ้สอบมาหาค่าความเชือมนัของ 

คูเดอร์และริชาร์ดสัน 

ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนทีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถูก
ตอ้งและความเทียงตรงของเนือหา แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

แผนภูมิที 5 ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนโดยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
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 3. แบบวดัทกัษะกระบวนการในการคิดแกปั้ญหา ผูว้จิยัดาํเนินการดงันี 

 สร้างแบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย เป็นแบบวดัทีผูว้ิจยั
สร้างขึนเป็นแบบวัดก่อนเรียน  (Pre-test) และหลังเรียน  (Post-test) ของนักเรียนระดับชัน
มธัยมศึกษาปีที 3 จาํนวน 1 ฉบบั ซึงเป็นแบบวดัเชิงสถานการณ์ นนัคือ แบบอตันยัตามแนวคิดของ
เวียร์ (Weir) 4 ขนัตอน ดงันี 1.ระบุปัญหา 2.อธิบายสาเหตุของปัญหา 3.วิธีการแก้ปัญหา 4.ผลที
ไดรั้บจากการแกปั้ญหา แลว้ตงัคาํถามให้นกัเรียนเกิดทกัษะการคิดแกปั้ญหา จาํนวน 5 สถานการณ์ 
สถานการณ์ละ 4 ขอ้ ทงัหมด 20 ขอ้ โดยมีขนัตอนในการสร้างและตรวจสอบ ดงันี  
 3.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวจิยัต่างๆ รวมทงัเอกสาร ทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบ
วดัทกัษะกระบวนการคิดแบบนิรนัย จากเอกสาร ตาํราและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือกาํหนดเป็น
กรอบในการสร้างแบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา 
 3.2 สร้างแบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เป็นแบบวดัเชิงสถานการณ์ นันคือ 
แบบอัตนัยตามแนวคิดของเวียร์ (Weir) 4 ขันตอน ดังนี 1. ระบุปัญหา 2. อธิบายสาเหตุของปัญหา                 
3. วิธีการแกปั้ญหา 4. ผลทีไดรั้บจากการแกปั้ญหา จาํนวน 5 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 4 ขอ้ ทงัหมด 
20 ขอ้ โดยกาํหนดเกณฑค์่าเฉลียการวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา 4 ขนัตอน ดงัตารางที 11 

 

ตารางที 11 เกณฑค์่าเฉลียระดบัคะแนนการวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา  
 

ค่าเฉลยี ระดับทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา  
12.00-15.00 สูง 
8.00-11.00  ปานกลาง 

4.00-7.00 ตาํ 
 3.3 นาํแบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาเสนอใหอ้าจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและใหค้าํแนะนาํ ซึงอาจารยที์ปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะวา่ขอ้คาํถามในแต่
ละสถานการณ์ให้มีความชัดเจนยิงขึน ปรับเปลียนสํานวนของตวัเลือกให้เหมาะสม โดยแต่ละ
สถานการณ์ตอ้งวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งชดัเจน  

 3.4 นาํแบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาทีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารย์
ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้ให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย 1) ด้านเนือหา 2) ด้านการสอน
สังคมศึกษา 3) ดา้นการวดัและประเมินผล ใชดุ้ลพินิจเพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียงตรงของ
เนือหา (Content Validity) ของแผนการจดัการเรียนรู้และนาํไปวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใหผู้เ้ชียวชาญพิจารณาดงันี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2552 : 177)  
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 +1  หมายถึง เมือแน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ความสอดคลอ้งและเหมาะสม 

     หมายถึง เมือไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งและเหมาะสม 

 - 1  หมายถึง เมือแน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นนัไม่มีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสม 

 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.5 ขึนไปถือวา่สอดคลอ้งกนัในเกณฑที์ยอมรับได ้ซึงจากการหาค่าดชันี          
ความสอดคลอ้งของผูเ้ชียวชาญ เฉลียเท่ากบั 1.00 (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ข หนา้ 158-165) 
 3.5 นาํแบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข ซึงผูเ้ชียวชาญให้ข้อเสนอแนะว่าสถานการณ์ตวัอย่างมีบาง
สถานการณ์มีเนือหาทีใกลเ้คียงกนั จึงปรับเปลียนสถานการณ์ให้เหมาะสม เพือให้การคิดแกปั้ญหา
มีความหลากหลายมากขึน และสถานการณ์ให้เลือกสถานการณ์ทีเกียวขอ้งเพียง 8 สถานการณ์ 
จาํนวน 32 ขอ้ และนาํไปหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
 3.6 นาํแบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา จาํนวน 20 ขอ้ และนาํไปทดลองใช ้
(Tryout) กบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/3 จาํนวน 40 คน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั  ในพระ
บรมราชูปถมัภ ์อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

 3.7 นาํผลการทดลองมาวิเคราะห์รายขอ้ เพือหาค่าทางสถิติของแบบวดัรายดา้น คือ 
ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) เพือหาคุณภาพของแบบวดัรายดา้น  
 การตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.20-

0.80 และการตรวจสอบหาค่าอาํนาจจาํแนก (r) โดยใช้เกณฑ์ค่าอาํนาจจาํแนกตงัแต่ 0.20 ขึนไป   
(มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2552 : 178) จากขอ้สอบทีมีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.28-0.78 และมีค่าอาํนาจ
จาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.25-0.90 (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ข หนา้ 165-166) 
 3.8 นําแบบวดัทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหามาหาค่าความเชือมนั(reliability)          
โดยผูว้ิจยัเลือกแบบวดัทกัษะกระบวนการทีผ่านเกณฑ์จาํนวน 5 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 4 ขอ้ 
ทงัหมด 20 ขอ้ ตอบถูกให้ขอ้ละ 3 คะแนน รวมทงัหมด 60 คะแนน เพือหาค่าความเชือมนั (reliability) 
ของแบบวดัทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยวิธีการใช้สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึงแบบทดสอบมีค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.86 (รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก ข หนา้ 167-168) 
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 3.9 นาํแบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย ของนกัเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 3 ทีไดผ้า่นการวิเคราะห์แลว้นาํมาใชเ้ป็นเครืองมือในการวิจยั โดยทดลองกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง เพือนาํผลทีไดไ้ปใชด้าํเนินการต่อไป ดงัรายละเอียดแสดงแผนภูมิที 6 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิที 6 ขนัตอนการสร้างแบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา 

ศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวจิยัต่าง ๆ รวมทงัเอกสาร ทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบวดัทกัษะ
กระบวนการคิดการคิดแกปั้ญหา 

สร้างแบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เป็นแบบอตันยั จาํนวน 5 สถานการณ์ 

นาํแบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาทีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 3 คน เพือหา
ตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) และค่าดชันีความสอดคลอ้งของ

แบบทดสอบ 

นาํแบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาใชเ้ป็นเครืองมือในการวิจยั 

ปรับปรุง แกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

นาํแบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนมธัยมศึกษาปีที 4  ทีเคย
ศึกษา ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 40 คน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์  

ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

นาํผลตรวจสอบวิเคราะห์รายขอ้ ตรวจสอบค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก ผูว้จิยัคดัเลือกแบบ
วดัรายดา้นทีมีค่าตามเกณฑใ์หเ้หลือจาํนวน 20 ขอ้ และนาํขอ้สอบมาหาค่าความเชือมนัโดย

วธีิการใชส้ัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

นาํแบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาให้อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและใหข้อ้เสนอแนะ    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



94 

 

 

 4. แบบวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย เป็นแบบประเมินใน
แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ทีผูว้ิจยัสร้างขึนระหว่างเรียนด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ของ
นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 จาํนวน 1 ฉบบั ซึงเป็นแบบวดัเชิงสถานการณ์ นนัคือ แบบอตันยั
ตามแนวคิดของเวียร์ (Weir) 4 ขนัตอน ดงันี 1.ระบุปัญหา 2.อธิบายสาเหตุของปัญหา 3.วิธีการแกปั้ญหา 
4.ผลทีไดรั้บจากการแกปั้ญหา แลว้ตงัคาํถามและตวัเลือกให้นกัเรียนเกิดทกัษะการคิดแกปั้ญหา จาํนวน 

5 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 4 ขอ้ ทงัหมด 20 ขอ้ มีขนัตอนในการสร้างแบบประเมิน ดงันี 

 4.1 ศึกษาหลกัการและวธีิสร้างแบบวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา 
 4.2 สร้างแบบวดัพฒันาการตามขนัตอนทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา โดยให้คะแนน
ตามเกณฑที์ปรับจากเกณฑท์กัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาของเวียร์ (Weir 1974; 18) กาํหนดแบบคะแนน
รูบริค (Rubric Score) 4 ขนัตอน ดงันี 1. ระบุปัญหา 2. อธิบายสาเหตุของปัญหา 3. วิธีการแก้ปัญหา             
4. ผลทีไดรั้บจากการแกปั้ญหา ทุกขนัมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน รวม 4 ขนัตอน โดยมีเกณฑ์การประเมิน                       
ดงัตารางที 12 

 

ตารางที 12 เกณฑก์ารวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาตามแนวคิดของเวยีร์ 

ประเดน็การประเมนิ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1.ระบุปัญหา สามารถระบุปัญหาใน

สถานการณ์นนัๆ ได้
และสือความหมายได้
ถกูตอ้ง มีเหตุผลชดัเจน
สอดคลอ้งกบัประเดน็
ปัญหา  

สามารถระบุปัญหาใน
สถานการณ์นนัๆ ได ้
และสือความหมายได้
ถกูตอ้ง แต่การให้
เหตุผลไม่สอดคลอ้งกบั
ประเดน็ปัญหา 

สามารถระบุปัญหาใน
สถานการณ์นนัๆ ได ้แต่
สือความหมายไม่
ถกูตอ้งทงัหมด และ  
การใหเ้หตุผลไม่
สอดคลอ้งกบัประเดน็
ปัญหา 

2. อธิบายสาเหตุของ
ปัญหา 
 

สามารถอธิบายสาเหตุที
ก่อใหเ้กิดปัญหาไดแ้ละ
สือความหมายได้
ถกูตอ้ง มีเหตุผลชดัเจน
สอดคลอ้งกบัประเดน็
ปัญหา 

สามารถอธิบายสาเหตุที
ก่อใหเ้กิดปัญหาไดแ้ละ
สือความหมายได้
ถกูตอ้ง แต่การให้
เหตุผลไม่สอดคลอ้งกบั
ประเดน็ปัญหา 

สามารถอธิบายสาเหตุที
ก่อใหเ้กิดปัญหาได ้แต่
สือความหมายไม่
ถกูตอ้งทงัหมด และ การ
ใหเ้หตุผลไม่สอดคลอ้ง
กบัประเดน็ปัญหา 
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ตารางที 12 เกณฑก์ารวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาตามแนวคิดของเวยีร์ (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
3. วธีิการแกปั้ญหา 
 

สามารถนาํเสนอวธีิการ
แกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง 
และมีคาํตอบสมบูรณ์
ตงัแต่ 3 ประเด็นขึนไป 

สามารถนาํเสนอวธีิการ
แกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง 
และมีคาํตอบอยา่งนอ้ย 
2 ประเด็น 

สามารถนาํเสนอวธีิการ
แกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง แต่
ไม่ครบถว้น และมี
คาํตอบทีไม่ตรงประเด็น
ปัญหา 

4. ผลทีไดรั้บจาก     
การแกปั้ญหา 
 

สามารถระบุผลทีได้
จากการแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้ง  และมีคาํตอบ
สมบูรณ์ตงัแต่ 3 
ประเด็นขึนไป 

สามารถระบุผลทีได้
จากการแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้ง และมีคาํตอบ
อยา่งนอ้ย 2 ประเด็น 

สามารถระบุผลทีไดจ้าก
การแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง 
แต่ไม่ครบถว้น และมี
คาํตอบทีไม่ตรงประเด็น
ปัญหา 

 

 โดยกาํหนดเกณฑค์่าเฉลียการวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา 4 ขนัตอน 
ดงัตารางที 13 

 

ตารางที 13 เกณฑค์่าเฉลียระดบัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา  
 

ค่าเฉลยี ระดับทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา  
2.50-3.00    สูง 
1.50-2.49    ปานกลาง 

1.00-1.49    ตาํ 

 4.3 นาํแบบวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาในแต่ละแผนระหวา่งเรียน
ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  เสนอให้อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือตรวจสอบ              
ความถูกต้องและให้ค ําแนะนํา ซึงอาจารย์ทีปรึกษาให้ข้อเสนอแนะว่าปรับสถานการณ์หลังแผนการ                
จดัการเรียนรู้ที 1 ใหมี้ความชดัเจนยงิขึน เพือใหฝึ้กใหเ้กิดการคาํตอบทีเกียวขอ้งกบัการคิดแกปั้ญหา
มากขึน 
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 4.4 นาํแบบวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาในแต่ละแผนระหวา่งเรียน
ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ทีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แลว้ให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย 1) ดา้นเนือหา 2) ดา้นการสอนสังคมศึกษา 3) ดา้น
การวดัและประเมินผล ใช้ดุลพินิจเพือตรวจสอบความถูกต้องและความเทียงตรงของเนือหา 
(Content Validity) ของแผนการจดัการเรียนรู้และนาํไปวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 

of Item Objective Congruence : IOC) ค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.5 ขึนไป ถือวา่สอดคลอ้งกนั
ในเกณฑที์ยอมรับได ้โดยมีการกาํหนดคะแนนในการประเมิน ดงันี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2552 : 177)  
 + 1  หมายถึง เมือแน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ความสอดคลอ้งและเหมาะสม 

    0  หมายถึง เมือไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งและเหมาะสม 

 -  1  หมายถึง เมือแน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นนัไม่มีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสม 

 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าดชันี
ความสอดคล้องตงัแต่ 0.5 ขึนไปถือว่าสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ซึงจากการหาค่าดชันี          
ความสอดคลอ้งของผูเ้ชียวชาญ เฉลียเท่ากบั 1.00 (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ข หนา้ 168-169) 
 4.4 นาํแบบวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาในแต่ละแผนระหวา่งเรียน
ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ทีปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุง
แก้ไข ซึงผูเ้ชียวชาญให้ข้อเสนอแนะว่า อาจใช้สถานการณ์ตวัอย่างทีเกียวข้องกบัเหตุการณ์ใน
ปัจจุบนัหรือใชส้ถานการณ์ทีนกัเรียนใหค้วามสนใจแต่ควรเกียวขอ้งกบัเนือหาทีเรียน 
 4.5 นาํแบบวดัพฒันาการกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 3 ทีไดผ้า่นปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญแลว้ นาํมาใชเ้ป็นเครืองมือ
ในการวิจยั โดยทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง เพือนาํผลทีได้ไปใช้ดาํเนินการต่อไป ดงัรายละเอียดแสดง
แผนภูมิที 7 
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แผนภูมิที 7 ขนัตอนการสร้างแบบวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา 
 

 5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เป็นแบบทดสอบ 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี 

 ตอนที 1 แบบสอบถามปลายปิด นกัเรียนประเมินการจดัการเรียนรู้และผลการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ แสดงความคิดเห็นใน 3 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ทีได้รับ  ด้วย
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จาํนวน 10 ขอ้  
 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เสนอแนะความคิดเห็นเพิมเติมของนักเรียน
เกียวกับการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ในด้านกิจกรรมการจดักิจกรรม             
การเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้และดา้นประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ทีไดรั้บ จาํนวน 1 ขอ้ 
 5.1 ศึกษาหลกัการ จากงานวิจยัและเอกสารการวดัและประเมินผล ทีเกียวกบัการสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน  

ศึกษาหลกัการและวธีิสร้างแบบวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา  

สร้างแบบวดัพฒันาการตามขนัตอนทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา  

นาํแบบวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาทีปรับปรุงแลว้ไปใชก้บั                  
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

ปรับปรุง แกไ้ขแบบวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาตามคาํแนะนาํ                
ของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ 

เสนอแบบวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์           
และผูเ้ชียวชาญ 

นาํแบบวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาทีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 3 คน 
เพือหาตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) และค่าดชันีความสอดคลอ้งของ

แบบทดสอบ 
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 5.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 4 ขอ้ 
ดา้นบรรยากาศในการเรียน จาํนวน 3 ขอ้ และดา้นประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ จาํนวน 3 ขอ้ และกาํหนดเกณฑ์ระดบัความคิดเห็นตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert,    
อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 107) ดงัตารางที 14 

 

ตารางที 14 เกณฑก์ารแปลผลความหมายของค่าเฉลียความคิดเห็น 
 

ช่วงคะแนนเฉลยี เกณฑ์การแปลผลความหมายของค่าความคิดเห็น 
4.50-5.00 เห็นดว้ยมากทีสุด 
3.50-4.49 เห็นดว้ยมาก 

2.50-3.49 เห็นดว้ยปานกลาง 

1.50-2.49 เห็นดว้ยนอ้ย 

1.00-1.49 เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 
  

 5.3 นาํแบบทดสอบของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
คาํถาม และความเหมาะสมของการใชภ้าษา  
 5.4 นาํแบบสอบถามของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ทีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์แลว้ให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 
3 คน ประกอบดว้ย 1) ดา้นเนือหา 2) ดา้นการสอนสังคมศึกษา 3) ดา้นการวดัและประเมินผล ใช้
ดุลพินิจเพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) ของแผนการ
จดัการเรียนรู้และนาํไปวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : 

IOC) ดงันี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2552 : 177)  
 + 1  หมายถึง เมือแน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ความสอดคลอ้งและเหมาะสม 

    0  หมายถึง เมือไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งและเหมาะสม 

  - 1  หมายถึง  เมือแน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นนัไม่มีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสม 

 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ค่าดชันีความ
สอดคล้องตงัแต่ 0.5 ขึนไปถือว่าสอดคล้องกนัในเกณฑ์ทียอมรับได้ ซึงจากการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของผูเ้ชียวชาญไดค้่าเฉลียเท่ากบั 1.00 (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ข หนา้ 170) 
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 5.5 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการจดัเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ไปใช้เป็นเครืองมือในการวิจยั โดยทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง ดงัรายละเอียดแสดง
แผนภูมิที 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 8 ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย 

                   กระบวนการเผชิญสถานการณ์  
 
การดําเนินการทดลอง 
 ในการดาํเนินการทดลองผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลอง 3 ขนัตอน ดงันี 

 1. ขนัก่อนการทดลอง เป็นการเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

 สร้างเครืองมือในการวจิยัและหาประสิทธิภาพของเครืองมือ 
 1.1 แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย 

 1.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย  
 1.3 แบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย 

 .4 แบบวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย 

 .5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญ

นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของอาจารยที์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงสร้างคาํถาม และความเหมาะสมของการใชภ้าษา 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวิจยั  

ศึกษาหลกัการ งานวจิยัและเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวกบัการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



100 

 

 

 2. ขนัการทดลอง ผูว้ิจยัดาํเนินการสอนตามแผนการสอนทีสร้างไวด้ว้ยตนเองโดยใช้
เครืองมือทีจดัเตรียมไว ้ดงันี 
 2.1 ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลองภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 โดยทาํการทดลอง
ตามแผนการจดัการเรียนรู้ 5 แผน สัปดาห์ละ 4 คาบ รวม 10 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 
 2.2 เนือหาทีใช้ในการทดลอง  คือ  สาระวิชาหน้าทีพลเมือง  วัฒนธรรมและ               
การดาํเนินชีวิต หน่วยการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย ประกอบด้วย ลกัษณะของสังคมไทย ปัญหา
สังคมไทย (ปัญหาสิงแวดล้อม ปัญหายาเสพติด) ปัญหาสังคมไทย 2 (ปัญหาการทุจริต ปัญหา
อาชญากรรม) ความขดัแยง้ในสังคม และการดาํเนินชีวติอยา่งมีความสุขในประเทศและสังคมโลก  
 2.3 กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

 2.4 การนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นการดาํเนินการวิจยั เพือพฒันาทกัษะกระบวนการ
คิดแกปั้ญหาและผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ 

 2.4.1 ขนันาํเขา้สู่บทเรียน ครูจดัสิงแวดลอ้มและบรรยากาศในชนัเรียนให้เหมาะสม
กบัเนือหาของบทเรียน สร้างสัมพนัธ์ทีดีแก่นกัเรียน ชีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ครูนาํเสนอสถานการณ์
หรือกรณีตวัอย่างจากแหล่งต่างๆ โดยใช้คาํถามกระตุน้นักเรียนไดต้อบคาํถามในประเด็นสําคญัของ          
เรืองทีศึกษา  
 2.4.2 ขนัสอน  
  2.4.2.1 ขันเผชิญ นักเรียนศึกษา แสวงหาความรู้และรวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร หรือสถานการณ์ทีเกิดขึนจริงในชีวิตประจาํวนัและสอดคลอ้งกบัสาระสําคญัของบทเรียน 
นักเรียนอภิปรายยกประเด็นปัญหาทีต้องแก้ไข และครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษา ค้นควา้หา
ความรู้ดว้ยตนเอง  

 2.4.2.2 ขนัผจญ นกัเรียนนาํขอ้มูลทีศึกษาร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา ประเมิน
สถานการณ์แลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกบัปัญหาวา่น่าจะเกิดจากสาเหตุใดบา้ง เลือกปัญหาสําคญั
ทีสุดมาดาํเนินการแกไ้ข วิเคราะห์สถานการณ์และประเมินสถานการณ์ว่าขอ้มูลทีได้ศึกษานันมี
คุณค่ามากนอ้ยเพียงใด ประโยชน์หรือโทษอยา่งไร          
 2.4.2.3 ขนัผสมผสาน นกัเรียนเสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือสาเหตุของ
ปัญหาแต่ละสาเหตุวา่มีวิธีแกไ้ขอยา่งไรบา้ง วิเคราะห์ผลดี-ผลเสีย วิธีการแกปั้ญหาทีเสนอมา แลว้
เลือกวิธีการแกปั้ญหาทีคิดว่าดีทีสุดมาดาํเนินการแกไ้ข ฝึกทกัษะในการเลือกและการตดัสินใจใน
การแกปั้ญหา การคิดวเิคราะห์ วจิารณ์จากประเด็นปัญหา มีการแสดงความคิดเห็น อยา่งหลากหลาย 
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 2.4.2.4 ขนัเผด็จ นักเรียนนําสิงทีได้เลือกและตัดสินใจไปสู่การลงมือ
ปฏิบติั เพือพิสูจน์ความรู้ว่าถูกตอ้งหรือไม่ นกัเรียนนาํแนวคิดมาเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติั
หรือนาํมาสู่กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการสรุปความเขา้ใจ สามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปประยุกตใ์ช้ใน
การเผชิญสถานการณ์ทีตอ้งแกปั้ญหาในอนาคต 

 2.4.3 ขนัสรุป ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปความรู้และประสบการณ์ทีตนไดรั้บ
จากเรืองทีศึกษา ใหเ้กิดความกระจ่างชดัเจนขึนและสังเกตวิธีปฏิบติั ตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ข และ
ครูวดัและประเมินผลการเรียนการสอน เช่น แบบประเมินความคิดรวบยอดของนกัเรียนเกียวกบั                
สิงทีเรียน ทดสอบขอ้เขียน การสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 
 3. ขนัหลงัทดลอง ภายหลงัเสร็จสินการทดลองสอน ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาหลงัเรียน (Post-test) แบบประเมิน
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาในแต่ละแผนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ ใชท้ดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง และนาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ไปทดสอบกบันกัเรียน แลว้นาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์ สรุปผล
และอภิปรายผลการวจิยั 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทใีช้ 
 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ 

 1. การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือสําหรับการวจัิย  
 1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
โดยตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of 

Item Objective Congruence : IOC) 
 1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้และแบบวดัทกัษะ
กระบวนการคิดแกปั้ญหา ก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย ดงันี 

 1.2.1 ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity)โดยการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 1.2.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้
และแบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย 

  1.2.3 ตรวจสอบอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้
และแบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย 
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 1.2.4 ตรวจสอบความเชือมนั (Reliability) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิทาง          
การเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย ใช้สูตร KR20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder 

Richardson) และแบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย 

ใชสู้ตร KR20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson)   

 1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาในแต่
ละแผนหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ โดยตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหา (Content Validity) การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence : 

IOC) และการตรวจสอบความเชือมนัใชสู้ตร KR20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) 
 1.4 ตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3ทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ โดยตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา 
(Content Validity) การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 

 2. วเิคราะห์ข้อมูลเพอืตอบวตัถุประสงค์การวจัิย 
 2.1 สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์เพือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง 
สังคมไทย โดยใช้การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย ( x ) ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) 
 2.2 สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์เพือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบทกัษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา เรือง สังคมไทย โดยใช้การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ได้แก่ 
ค่าเฉลีย ( x )ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test 

dependent) 
 2.3 สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์เพือศึกษาคะแนนทดสอบทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา
ในแต่ละแผนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย ( x )
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2.4 ศึกษาคะแนนจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศในการเรียนรู้ และ
ประโยชน์ทีไดรั้บ  
 2.4.1 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียน แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) สถิติทีใช ้ค่าเฉลีย ( x )และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2.4.2 การวิเคราะห์คาํถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์ได้เชิงเนือหา (Content 

analysis) 
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สรุป 
 

 การวิจยัเรือง การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา 
เรือง สังคมไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจยัก่อนการทดลอง 
(Pre Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั (The One-Group Pretest-Posttest 

Design) กลุ่มตวัอยา่งทีใช ้คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/5 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม สํานักงานเขตพืนที
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 จาํนวน 40 คน โดยผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
จากนันนาํข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าเฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ โดยทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบเผชิญสถานการณ์ คือ ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ
การเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศการเรียน และดา้นการกิจกรรมการเรียนรู้ ขอ้มูลโดยใช้ส่วนเฉลีย ( x ) 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และขอ้มูลทีเป็นขอ้เสนอแนะใช้การวิเคราะห์เชิงเนือหา (content 

analysis) สรุปวธีิดาํเนินการวจิยัไดด้งัตารางที 15 
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ตารางที 15 สรุปวธีิดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/ 
 การวเิคราะห์มูล 

1. เพือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิทางการ
เรียน เรือง สังคมไทย  
ของนั ก เ รี ยนชั น
มัธยมศึกษาปี ที   
ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ 

- ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบ ด้วย
ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนก่อนเรียน 

- ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิทางการ
เรียนหลงัเรียน 

นั ก เ รี ย น ชั น
มธัยมศึกษาปีที 3/5 

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราช
วิทยาลัย  ในพระ
บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ ์
อํา เภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
จาํนวน 40 คน ซึง
กําลัง ศึกษาอยู่ ใน
ภ า ค เ รี ย น ที 2      

ปีการศึกษา 2557 

แ บ บ ท ด ส อ บ
ผลสัมฤทธิทางการ
เรียน เรือง สังคมไทย 
เป็นแบบปรนัยชนิด 
4 ตวัเลือก จาํนวน 30 
ข้อ  โดยใช้ค่ า เฉลีย 
( x ) ส่วนเ บียง เบน
มาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบค่าทีแบบไม่
เ ป็ น อิ ส ร ะ ต่ อ กั น      
(t-test dependent) 

2. เพือเปรียบเทียบ
ทกัษะกระบวนการ
คิดแก้ปัญหา เรือง 
สั ง คมไทย  ของ
นั ก เ รี ย น ชั น
มัธยมศึกษาปีที 3 

ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ 

- ทดสอบโดยใช้
แ บ บ วั ด ทั ก ษ ะ
กระบวนการคิด
แ ก้ ปั ญ ห า ก่ อ น
เรียน 

- ทดสอบโดยใช้
แ บ บ วั ด ทั ก ษ ะ
กระบวนการคิด
แกปั้ญหาหลงัเรียน 

นั ก เ รี ย น ชั น
มธัยมศึกษาปีที 3/5 

โรงเรียนภ.ป.ร.ราช
วิทยาลัย  ในพระ
บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ ์
อํา เภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
จาํนวน 40 คน ซึง
กําลัง ศึกษาอยู่ ใน
ภ า ค เ รี ย น ที  2      

ปีการศึกษา 2557 

แ บ บ วั ด ทั ก ษ ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด
แก้ปัญหา แบบอตันัย 
มี 5 ส ถ า น ก า ร ณ์ 
สถานการณ์ละ 4 ขอ้ 
จาํนวน 20 ขอ้ โดยใช้
ค่ า เฉ ลี ย  ( x ) ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบ
ค่ า ที แ บ บ ไ ม่ เ ป็ น
อิสระ ต่อกัน  (t-test 

dependent) 
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ตารางที 15 สรุปวธีิดาํเนินการวจิยั (ต่อ) 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/ 
 การวเิคราะห์มูล 

3. เพือศึกษาพฒันาการ
ทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหาในแต่ละแผน
ร ะ ห ว่ า ง เ รี ย น ด้ ว ย
กระบวนก าร เ ผ ชิญ
ส ถ า น ก า ร ณ์  เ รื อ ง 
สังคมไทย ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

- ทดสอบ โ ด ย ใ ช้
แบบวัดพัฒนาการ
ทักษะกระบวนการ
คิดแก้ปัญหาในแต่
ละแผนระหวา่งเรียน 

นั ก เ รี ย น ชั น
มัธยมศึกษาปีที 3/5 

โร ง เ รี ยน  ภ .ป . ร .  
ราชวิทยาลยั ในพระ
บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ ์
อํา เ ภอส ามพร าน 
จั ง ห วัด นค รป ฐม 
จาํนวน 40 คน ซึง
กาํลงัศึกษาอยูใ่นภาค
เรียนที 2 ปีการศึกษา 
2557 

แ บบ วัด พัฒ น า ก า ร
ทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหาในแต่ละแผน
หลังการจัดการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการเผชิญ
ส ถ า น ก า ร ณ์  แ บ บ
อตันยั มี 5 สถานการณ์ 
สถานการณ์ละ 4 ข้อ 
จาํนวน 20 ขอ้ โดยใช้
ค่ า เ ฉ ลี ย  ( x ) ส่ ว น
เ บี ย ง เบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบค่าที
แบบไม่ เป็นอิสระต่อ
กนั (t-test dependent) 

4. ศึกษาความคิดเห็น
ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั น
มธัยมศึกษาปีที 3 ทีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ 

สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์  เ รื อง 
สังคมไทย 

นั ก เ รี ย น ชั น
มัธยมศึกษาปี ที  3/5 

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัย ในพระบรม
ราชู ปถัมภ์  อํา เภอ   
สามพราน  จังหวัด
นครปฐม จํานวน 40 

คน ซึงกําลังศึกษาอยู่
ใ น ภ า ค เ รี ย น ที  2   

ปีการศึกษา 2557 

แ บ บ ส อ บ ถ า ม   
ความคิดเห็นของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วย
ก ร ะบวนก า ร เ ผ ชิ ญ
สถานการณ์ โดยใช้ส่วน
เฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ
ขอ้มูลทีเป็นขอ้เสนอแนะ 
ใช ้content analysis  
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยในครังนีเป็นการพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียน และทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา เรือง สังคมไทย ของนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ               
เผชิญสถานการณ์ โดยผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง ซึงเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 3/5 ภาคเรียนที 2 
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถมัภ์ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม               
สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 จาํนวน 40 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลาก โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่                       
1) แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย โดยใช้การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์          
2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 3) แบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  4) แบบวดัพฒันาการทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหาระหว่างการจดัการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย โดยใช้การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย โดยใช้
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ซึงผูว้จิยัดาํเนินการวิจยัตามขนัตอนและขอนาํเสนอ
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียด แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตามลาํดบั ดงัต่อไปนี 

ตอนที 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

ตอนที 2 ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

ตอนที 3 ผลการศึกษาพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
ระหวา่งเรียนดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  

ตอนที 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
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ตอนที 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย ของนักเรียน                     
ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
ปีที 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ มีรายละเอียดดงัตารางที 16 
 
ตารางที 16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา                  
                  ปีที 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 

ผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม 

คะแนน
เฉลยี  
x  

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน  

S.D. 
T p 

ก่อนเรียน 40 30 14.28 2.67 -37.038 .000 
หลงัเรียน 40 30 24.80 1.76 

 
 จากตารางที 16 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง 
สังคมไทย ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05                 
โดยคะแนนเฉลียหลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ( x = 24.80, 
S.D.= 1.76) สูงกวา่คะแนนเฉลียก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ ( x = 14.28, S.D.= 2.67) ซึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 1 
 

 ตอนที 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา  ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี3 ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 การเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3                
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ มีรายละเอียดดงัตารางที 17 
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ตารางที 17 การเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3      
                  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 

ทกัษะ
กระบวนการคิด

แก้ปัญหา 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลยี 

x  

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน  

S.D. 
T p 

ก่อนเรียน 40 60 49.03 4.64 -8.508 
 

.000 
หลงัเรียน 40 60 54.58 2.49 

 
 จากตารางที 17 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยคะแนนเฉลียทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาหลงัไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ( x = 49.23, S.D.= 4.66) สูงกวา่คะแนนเฉลีย
ทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ ( x = 54.88, S.D.= 2.51) ซึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 2 

ตารางที 18  ผลคะแนนทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 หลงัการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เมือพิจารณาทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา
เป็นรายดา้น 

ทักษะกระบวนการ
คดิแก้ปัญหา 

จํานวน
นักเรียน 

ก่อนเรียน การ 

แปล 

ผล 

หลงัเรียน การ
แปล
ผล 

ลาํดบั
ที 

คะแนน
เต็ม 

x  S.D. คะแนน
เต็ม x  S.D. 

1. การระบุปัญหา 40 15 11.70 1.38 ปานกลาง 15 12.93 0.92 สูง 3 

2. อธิบายสาเหตุ 40 15 13.63 1.27 สูง 15 14.95 0.85 สูง 1 
3. เลือกวิธีการ
แกปั้ญหา 

40 15 13.43 1.39 สูง 15 13.95 1.04 สูง 2 

4. ผลทีไดรั้บจาก
การแกปั้ญหา 

40 15 10.63 1.45 ปานกลาง 15 12.75 1.24 สูง 4 

รวมทงัฉบบั 60 49.03 4.64 ปานกลาง 60 54.58 2.49 สูง  
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 จากตารางที 18 เมือพิจารณาคะแนนทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 3 หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เป็นรายดา้น พบวา่ อยู่
ในเกณฑ์ระดบัดีทุกดา้น โดยดา้นทีมีคะแนนสูงสุดเป็นลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ทกัษะการอธิบายสาเหตุ
ของปัญหา ( x = 14.73, S.D.= 0.64) รองลงมา ไดแ้ก่ การเลือกวิธีการแกปั้ญหา ( x = 14.13, S.D.= 
0.85) การระบุปัญหา ( x = 12.98, S.D.= 0.92)  และผลทีไดรั้บจากการแกปั้ญหา ( x = 12.75, S.D.= 
1.24) ตามลาํดบั  

 
 ตอนที 3 ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชัน

มัธยมศึกษาปีท ี3 ระหว่างเรียนด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  

 ผลการศึกษาพฒันาการทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ระหวา่ง
เรียนด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  (ท้ายแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้) มีรายละเอียดดัง            
ตารางที 19 
 
ตารางที 19  ผลคะแนนแบบวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย                             
                   ระหวา่งเรียนดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ทา้ยแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้) 
 

ทักษะ
กระบวนการ
คิดแก้ปัญหา 

แผนการสอน ค่าเฉลีย
รวม 

การ
แป

ลผ
ลร
วม

 
ลําดับ
ท ี

แผนการสอนที 1 แผนการสอนที 2 แผนการสอนที 3 แผนการสอนท ี4 แผนการสอนที 5 

x  S.D. 

การ
แป

ลผ
ล 

x  S.D. 

การ
แป

ลผ
ล 

x  S.D. 

การ
แป

ลผ
ล 

x  S.D. 

การ
แป

ลผ
ล 

x  S.D. 

การ
แป

ลผ
ล 

x  S.D. 

1.ระบุปัญหา 2.05 0.22 ปาน
กลาง 2.50 0.51 สูง 2.80 0.41 สูง 2.93 0.27 สูง 3.00 0.00 สูง 2.66 0.25 สูง 3 

2.อธิบาย
สาเหตุ 2.28 0.72 ปาน

กลาง 2.93 0.27 สูง 2.98 0.16 สูง 3.00 0.00 สูง 3.00 0.00 สูง 2.84 0.23 สูง 1 

3.เลือกวธีิการ
แกปั้ญหา 2.08 0.27 ปาน

กลาง 2.50 0.51 สูง 2.88 0.33 สูง 2.98 0.16 สูง 3.00 0.00 สูง 2.69 0.27 สูง 2 

4.ผลทีไดรั้บ 2.15 0.48 ปาน
กลาง 2.33 0.47 ปาน

กลาง 2.48 0.51 ปาน
กลาง 2.85 0.36 สูง 2.95 0.22 สูง 2.55 0.41 สูง 4 

ค่าเฉลียรวม 2.14 0.42 ปาน
กลาง 2.57 0.44 สูง 2.79 0.35 สูง 2.94 0.20 สูง 2.99 0.06 สูง    

ลาํดบัที 5 4 3 2 1    
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 จากตารางที 19 พฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาระหวา่งเรียนดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ (ท้ายแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้) พบว่า แผนการสอนทีมีคะแนนสูงสุด ได้แก่ 
แผนการสอนที 5 ( x = 2.99, S.D.= 0.06) รองลงมา ไดแ้ก่ แผนการสอนที 4 ( x = 2.94, S.D.= 0.20) 
แผนการสอนที 3 ( x = 2.79, S.D.= 0.35)  แผนการสอนที 2 ( x = 2.57, S.D.= 0.44)  และแผนการสอนที 1 
( x = 2.14, S.D.= 0.42) ตามลาํดบั 

 เมือพิจารณาพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาระหวา่งเรียนดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ (ทา้ยแต่ละแผนจดัการเรียนรู้) เป็นรายดา้น พบวา่ อยู่ในเกณฑ์ระดบัสูงทุกดา้น 
โดยดา้นทีมีคะแนนสูงสุด ไดแ้ก่ ทกัษะการอธิบายสาเหตุของปัญหา ( x = 2.84, S.D.= 0.23) 
รองลงมาไดแ้ก่ การเลือกวิธีการแกปั้ญหา ( x = 2.66, S.D.= 0.25) การระบุแต่ปัญหา ( x = 2.69, 
S.D.= 0.27) และผลทีไดรั้บจากการแกปั้ญหา ( x = 2.55, S.D.= 0.41) ตามลาํดบั และเมือพิจารณา
พฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาระหว่างการจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผน พบว่า แผนการ
เรียนรู้ที 1 อยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง และแผนการเรียนรู้ที 2-5 อยูใ่นเกณฑร์ะดบัสูง 

 
 ตอนท ี4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั          
ในพระบรมราชูปถมัภ ์อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีรายละเอียดดงัตารางที 20 

ตารางที 20 ความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ x  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ลาํดบั
ท ี

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดข้นัเผชิญปัญหา ขนั
ผจญ ขนัผสมผสาน ขนัเผด็จปัญหา ขนัสรุป และปฏิบติัจริง
ในการแกปั้ญหา 

4.50 0.67 มากทีสุด 3 

2. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดปฏิบติั 
แสดงออก เพือการแกปั้ญหาและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

4.38 0.73 มาก 4 

3. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดแกปั้ญหา             
อยา่งรอบคอบและมีเหตุผลในการตดัสินใจ 

4.70 0.46 มากทีสุด 1 
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ตารางที 20 ความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย 
    โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ต่อ) 

 
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ x  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
ลาํดับ
ท ี

4. กิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์
ทีเกิดขึน สามารถนาํไปประยกุตใ์นชีวติประจาํวนั 

4.58 0.49 มากทีสุด 2 

รวมด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 4.54 0.59 มากทสุีด (3) 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

5. การจดัการเรียนรู้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีอิสระ               
ในการศึกษา คน้ควา้ แลกเปลียนความคิดเห็น 

4.50 0.74 มากทีสุด 3 

6. การจดัการเรียนรู้ช่วยใหน้กัเรียนมีความสุขในการได้
ลงมือปฏิบติักิจกรรม และกระตุน้ใหน้กัเรียนอยากมี 
ส่วนร่วม 

4.68 0.57 มากทีสุด 1 

7. การจดัการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างใหน้กัเรียนเกิด
ประสบการณ์ใหม่ในการทาํงาน 

4.55 0.59 มากทีสุด 2 

รวมด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 4.58 0.63 มากทสุีด (2) 
ด้านประโยชน์ทไีด้รับจากการเรียนรู้ 
8. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการคิด 
การทาํงานไดอ้ยา่งเป็นระบบตามขนัตอน 

4.48 0.81 มาก 3 

9. การจดัการเรียนรู้เนน้ใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการ
แสวงหาความรู้ สามารถศึกษาคน้ควา้หาความรู้จาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  

4.53 0.71 มากทีสุด 2 

10.การจดัการเรียนรู้เป็นการสอนใหน้กัเรียนเห็น
ความสาํคญัเกียวกบั  เรืองสังคมไทย โดยเขา้ใจถึงปัญหา
ทีเกิดขึน สามารถเลือกปัญหา ระบุปัญหา หาสาเหตุ           
ของปัญหาต่าง ๆไดช้ดัเจนและตดัสินใจในการลงมือ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

4.78 0.42 มากทีสุด 1 

รวมประโยชน์ทไีด้รับจากการเรียนรู้ 4.59 0.64 มากทสุีด (1) 
รวมทงัฉบับ 4.57 0.62 มากทสุีด  
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 จากตารางที 20 พบวา่ นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ โดยภาพรวม เห็นดว้ยใน
ระดบัมากทีสุด ( x = 4.57, S.D.= 0.62) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น นกัเรียนเห็นอยูใ่นระดบั มากทีสุดทุกดา้น 
โดยนกัเรียนเห็นดว้ยมากในดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากทีสุด เป็นลาํดบัทีหนึง 
( x = 4.59, S.D.= 0.64) รองลงมาคือดา้นบรรยากาศในการเรียนอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( x = 4.58, S.D.= 0.63) 
และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนเห็นดว้ยเป็นลาํดบัสุดทา้ยอยู่ในระดบัมากทีสุด ( x = 4.54, 
S.D.= 0.59) ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ซึงนกัเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบั         
มากทีสุด โดยเรียงสาํดบัความคิดเห็นรายขอ้จากมากไปหานอ้ย ดงันี การจดัการเรียนรู้เป็นการสอน
ให้นักเรียนเห็นความสําคญัเกียวกบั เรืองสังคมไทย โดยเขา้ใจถึงปัญหาทีเกิดขึน สามารถเลือก
ปัญหา ระบุปัญหา หาสาเหตุของปัญหาต่างๆไดช้ดัเจนและตดัสินใจในการลงมือแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
มีเหตุผล นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด เป็นลาํดบัทีหนึง ( x = 4.78, S.D.= 0.42) 
รองลงมาคือ การจดัการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ สามารถศึกษา
คน้ควา้หาความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด ( x = 4.53, 
S.D.= 0.71) และการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการคิด การทาํงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ
ตามขนัตอน นกัเรียนเห็นดว้ยเป็นลาํดบัสุดทา้ยอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.48, S.D.= 0.81) ตามลาํดบั 
 ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ซึงนกัเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด 
โดยเรียงลาํดบัรายขอ้จากมากไปหานอ้ย ดงันี การจดัการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนมีความสุขในการได้
ลงมือปฏิบติักิจกรรม และกระตุน้ให้นกัเรียนอยากมีส่วนร่วม นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากทีสุด เป็นลาํดบัทีหนึง ( x = 4.68, S.D.= 0.57) รองลงมาคือ การจดัการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้าง       
ให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ใหม่ในการทํางาน นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุด                
( x =4.55, S.D.=0.59) และจดัการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีอิสระในการศึกษาคน้ควา้ แลกเปลียน
ความคิดเห็น นกัเรียนเห็นดว้ยเป็นลาํดบัสุดทา้ยอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( x = 4.50, S.D.= 0.74) ตามลาํดบั 
 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซึงนกัเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมระดบัมากทีสุด 
โดยเรียงลาํดบัรายขอ้จากมากไปหานอ้ย ดงันี การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนไดคิ้ดแกปั้ญหา 
อย่างรอบคอบและมีเหตุผลในการตดัสินใจ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด เป็นลาํดบัทีหนึง 
( x = 4.70, S.D.= 0.46) รองลงมาคือ กิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์ทีเกิดขึน 
สามารถนาํไปประยุกต์ในชีวิตประจาํวนั นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( x = 4.58 , 
S.D.= 0.49) ลาํดบัทีสามคือ การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ขนัเผชิญปัญหา ขนัผจญ               
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ขนัผสมผสาน ขนัเผด็จปัญหา ขนัสรุป และปฏิบติัจริงในการแก้ปัญหา นักเรียนมีความคิดเห็นอยู ่             
ในระดบัมาก ( x = 4.50, S.D.= 0.67) และการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนไดคิ้ดปฏิบติั แสดงออก 
เพือการแกปั้ญหาและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนเห็นดว้ยเป็นลาํดบัสุดทา้ย อยูใ่นระดบัมาก 
( x = 4.38, S.D.= 0.73)  ตามลาํดบั 
 เนืองจากการกระบวนการสอนดว้ยเผชิญสถานการณ์ ส่งผลให้เกิดทกัษะกระบวนการ
คิดแก้ปัญหา โดยผูว้ิจยัสามารถพิจารณาจากบนัทึกหลงัการสอน สรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่            
มีความเขา้ใจในกระบวนการเผชิญสถานการณ์และจากการดาํเนินกิจกรรมแต่ละขนัสอน นกัเรียน มี
ความกระตือรือร้นในการเรียน และการสืบคน้หาคาํตอบร่วมกนั นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจใน
สิงทีเรียน ในระยะแรกครูและนกัเรียนร่วมกนักาํหนดปัญหาใหม่ทีนกัเรียนยงัไม่เคยประสบมาก่อน 
สามารถหาคาํตอบไดด้ว้ยตนเอง สามารถเผชิญกบัปัญหาและแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้โดยเปิดโอกาสให้
นกัเรียนใช้ความคิดและฝึกการแกปั้ญหา เพือให้เกิดความชาํนาญ เน้นทกัษะการแสวงหาความรู้ 
การคน้พบ การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง หาเวลาในการติดตามการปฏิบติังานของนกัเรียนและให้
ปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด  
 ดงันนัถา้นักเรียนทาํกิจกรรมตามขนัตอนทีกาํหนดไว ้เมือทาํผิดไปจะทาํให้ผลสรุป             
ทีคาดเลือนไปจากความเป็นจริง นักเรียนต้องมีทักษะในการค้นควา้หาข้อมูลจึงจะสรุปผล              
การแก้ปัญหาได้ดี วางแผนแก้ปัญหา ควรใช้หลากหลายวิธีการ และแยกแยะปัญหาออกมาเป็น
ส่วนย่อย ๆ เพือสะดวกต่อการลาํดบัขนัตอน รวมทงัการแลกเปลียนความคิดเห็นของตนกบัผูอื้น             
จะทาํใหน้กัเรียนเกิดความจาํในระยะยาวได ้
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บทท ี5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหา เรือง สังคมไทย  ของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย  
ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์                    
2) เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนและ
หลังการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 3) ศึกษาพฒันาการทักษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหาระหวา่งเรียนดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เรือง สังคมไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 
3 4) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจยัแบบหนึงกลุ่มทดสอบก่อน
เรียน (Pre-Experimental Design) แบบหนึงกลุ่มทดสอบก่อนเรียน–หลงัเรียน (One Group Pretest – Posttest 
Design) กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัในครังนี คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 3/5 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต   จาํนวน 40 คน ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ 1) แผนการ
จดัการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ เพือแก้ปัญหาของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 3 จาํนวน 5 แผนการเรียนรู้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) เท่ากบั 1.00 2) แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย เป็นแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ มีค่าความยากง่าย 
(p) ระหวา่ง 0.20 - 0.78 มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) ระหวา่ง 0.20 - 0.55  ค่าความเชือมนั 0.80 3) แบบวดัทกัษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาปีที 3 เป็นแบบอตันัย มี 5 สถานการณ์ 
สถานการณ์ละ 4  ขอ้ จาํนวน 20 ขอ้  มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.28 - 0.78  มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
ระหวา่ง 0.25 - 0.90  ค่าความเชือมนั 0.86 4) แบบวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาระหวา่ง
เรียนดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เป็นแบบทดสอบอตันยั มี 5 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 4  ขอ้ 
จาํนวน 20 ขอ้ ค่าความเชือมนั  0.83 และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ที
มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



115 
 

 

เท่ากบั 1.00 การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชค้่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)การทดสอบค่าทีแบบ 
ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) เพือเป็นการตอบ
วตัถุประสงคแ์ละขอ้คาํถามในการวจิยั โดยผูว้จิยัสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ไดด้งันี 
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการดาํเนินการตามขนัตอนของการวิจยัทีไดน้าํเสนอปรากฏผลการวิจยัเป็นไปตาม
วตัถุประสงคที์ตงัไว ้ดงันี 
 1.  ผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง สังคมไทย หลังเรียนด้วยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 2.  ทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย หลงัเรียนดว้ยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
              3.  ทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ระหวา่งเรียนดว้ย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์อยูใ่นระดบัสูง 
   4.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ อยูใ่นระดบัมากทีสุด  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยั เรือง การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหาเรือง สังคมไทย ของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลการวจิยั ไดด้งันี 

 1. ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย หลังเรียนด้วยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 พบว่านกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนเมือ         
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที 1 ทงันีเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการส่งเสริม
ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ ทาํให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
มากขึน ไดคิ้ด ไดล้งมือปฏิบติัเอง และนาํเสนอผลงานดว้ยตนเอง จดัการเรียนรู้ทีเนน้การสร้างสือและ
สถานการณ์ต่างๆ ทีเกียวกบัชีวิตประจาํวนัและเหมาะสมกบัวยั และความสนใจของนกัเรียน นอกจากนี
ยงัมีขนัตอนการนาํเขา้สู่บทเรียน เพือเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนระหวา่งครูและนกัเรียน ส่งผล
ใหเ้กิดความเชือมนัในการเรียนรู้ ทาํใหก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น 
และคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบและต่อเนือง สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและตรงประเด็น ผา่น
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กระบวนการฝึกทกัษะการรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร (ขนัเผชิญ) นกัเรียนเกิดทกัษะการแสวงหาความรู้
จากขอ้มูลข่าวสาร สถานการณ์ต่าง ๆ ทาํให้เกิดการสืบเสาะหาความรู้ เป็นการไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองและกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา อีกทงันกัเรียนไดรั้บการปลูกฝังให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เขา้ใจปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนอยูร่อบตวั การประเมินค่า (ขนัผจญ) นกัเรียน
ไดฝึ้กการสรุปประเด็นสําคญัของขอ้มูล ทาํความเขา้ใจความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทีเกียวขอ้ง เกิดเป็น
ความรู้เรืองใดเรืองหนึงดว้ยตนเอง ความรู้ทีเกิดขึนทาํให้เกิดความยงัยืน เพราะไดศึ้กษาหาความรู้
ดว้ยตนเอง เกิดองคค์วามรู้จนสามารถพิจารณาหาทางเลือกวธีิแกปั้ญหาวา่ทางใดดีทีสุด มีประโยชน์
หรือมีโทษอย่างไร และในสถานการณ์ทีใกลเ้คียงกนั คิดวิเคราะห์หาขอ้มูลทีมีประโยชน์ทีดีทีสุด 
เลือกและตดัสินใจ (ขนัผสมผสาน) กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดขอ้สงสัยในการตอบคาํถาม ประเด็น
ตวัอยา่ง เพือนาํไปสู่การอธิบายและสรุปคาํตอบทีไดจ้ากการคน้หาขอ้มูล การพิจารณาผลดี-ผลเสีย
ของปัญหาทีเผชิญอยู ่นกัเรียนมีโอกาสพฒันาความคิดอยา่งเต็มที สามารถเลือกตดัสินใจดว้ยตนเอง
ได้ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์ทีกาํหนดในการแก้ปัญหาทีถูกตอ้ง อาศยั
หลกัการพิจารณาขอ้มูลอยา่งมีเหตุผล ฝึกคิดและฝึกปฏิบติั (ขนัเผด็จ) นกัเรียนฝึกการคิดและลงมือ
กระทาํ ทาํให้ไดเ้รียนรู้ขนัตอนทีไดจ้าการเผชิญสถานการณ์ เพือให้การเผชิญสถานการณ์ในครัง
ต่อไป เกิดความรู้และความคิดเพิมเติม สามารถนาํความรู้ ความสามารถจากการจดัการเรียนรู้นาํไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อืนๆ ทาํให้เกิดความรู้ทีคงทน เพราะมีการถ่ายโยงการเรียนรู้ สามารถ
ระบุผลจากการคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2542 (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545: 10) ในมาตราที 24 ทีระบุวา่ กระบวนการ
เรียนรู้ ตอ้งจดัเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดั และความแตกต่าง
ของนกัเรียน ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ เผชิญสถานการณ์และประยุกต์ใช้ เพือป้องกนั
และแกปั้ญหาใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ ทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็น เกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนือง มีการผสมผสานความรู้ดา้นต่างๆ อย่างสมดุล ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม สือการเรียน อาํนวยความสะดวกแก่นกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ และสอดคลอ้งกบั 
สุคนธ์ สินธพานนทแ์ละคณะ (2554: 52) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
เป็นการจดัการเรียนการสอนทีเหมาะกบัลกัษณะของเนือหาสาระและวยัของนกัเรียน ตระหนกัถึง
ความถนดัและความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีรูปแบบทีหลากหลาย และมีกระบวนการเรียนการสอนที
เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เช่นเดียวกนักบั ทิศนา แขมมณี (2547: 124) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้ทีดีมี
ประสิทธิภาพ ควรมีความสอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการ ความสนใจ ความถนดัและความสามารถ
ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  
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 จากลักษณะการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว นักเรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ และ
สามารถเชือมโยงการกระทาํกับการคิดอย่างมีเหตุผลเข้าด้วยกัน ซึงเป็นการฝึกให้นักเรียนมี                
ความเชือมนัในการนาํความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร มาสรุปประเด็น เพือประเมินค่าวา่สิงใดถูกตอ้ง เกิด
ประโยชน์ ควรหรือไม่ควรแก่การปฏิบติั รู้จกัสิงใดดี สิงใดไม่ดี หรือคุณ-โทษ โดยให้นักเรียน
สืบค้นข้อมูลมาก่อน และร่วมกันหาทางออกของปัญหานัน ซึงเน้นการวิเคราะห์และการคิด
แกปั้ญหา การไดเ้ผชิญสถานการณ์ในลกัษณะต่างๆ และเจอปัญหาวิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ช่วยส่งเสริมให้สามารถนาํความรู้ ประสบการณ์ไปใชป้ฏิบติัในชีวิตจริงได้ ส่งผลดีต่อนกัเรียนใน
ดา้นการเรียนรู้เนือหาบทเรียนทีเกียวขอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ทาํให้มีภูมิคุม้กนัทีดี คิดพิจารณา
ไตร่ตรองและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยอาศยัหลกัการคิดอยา่งมีเหตุผล อนันาํไปสู่ผลสําเร็จ
ของการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี ซึงสอดคลอ้งกบัสุมน อมรวิวฒัน์ (2542: 46-60) กล่าววา่ การจดั
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยเผชิญสถานการณ์เป็นการพฒันาพฤติกรรม ความรู้สึก การรับรู้ การพิจารณา 
และส่วนทีเป็นความรู้แจง้ของมนุษย ์โดยมุ่งเนน้ให้มีการเผชิญกบัสถานการณ์จริงทียกตวัอยา่งมา 
ได้รับรู้ลักษณะทีดีงามของมนุษย์ ได้เผชิญสถานการณ์และปัญหา ได้ฝึกทักษะการคิดและ                       
การปฏิบติั การฝึกซาํยาํทวนอยา่งสมาํเสมอ จนมนุษยส์ามารถแกปั้ญหานนัได ้และไม่ตกเป็นทาส
ของเทคโนโลย ี 
 ดังทีกล่าวมาข้างต้น  พบว่า  ผลสัมฤทธิทางเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  ซึงสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของ จรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย ์(2548: 54-58)ไดศึ้กษาเรืองการพฒันากระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียน                         
ชนัประถมศึกษาปีที 6 พบวา่ นกัเรียนทีเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์มีความสามารถ
ด้านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ.05 
เช่นเดียวกนักบัรัชดาภรณ์ ชืนชม (2551: 55-61) ไดท้าํการศึกษาเรืองการพฒันาทกัษะการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ของนักเรียน                          
ชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนมญัจาศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบทกัษะการคิดแบบโยนิโส
มนสิการของนกัเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 ผลการพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนทีได้รับ                           
การจดัการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ สูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้(ร้อยละ 70) และ                 
เบญจวรรณ ปรางประเสริฐ (2553: 86-92) ศึกษาการวิจยัเรือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้
กระบวนการการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 4 พบว่า ผลการเรียนรู้ เรือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้
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กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน   
 2.  ทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาเรือง สังคมไทย หลงัเรียนดว้ยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 พบวา่นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาหลงั
เรียนเมือการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 ซึงสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที 2 เนืองจากการคิดแก้ปัญหาเริมจาก              
การเรียนรู้ปัญหา สามารถเขา้ใจปัญหา มองเห็นสาเหตุของปัญหาและผลทีเกิดขึนโดยอาศยัความรู้ 
หลกัการ ประสบการณ์เดิมจากการเรียนรู้ของบุคคล นาํมาคิดแกปั้ญหาในสถานการณ์ทีเป็นปัญหา
ในปัจจุบนั เพือหาทางแก้ปัญหาทีเป็นไปได้หลายแนวทาง โดยใช้กระบวนการเลือกตดัสินใจ 
พิจารณาวธีิการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล ซึงวิธีดงักล่าวจะช่วยให้นกัเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น
ในการเรียน สามารถร่วมกิจกรรมและทาํใบงานตามทีกาํหนดจากการยกตวัอย่างสถานการณ์ที
สอดคล้องกับเนือหาทีเรียน จะเห็นได้ว่าแต่ละสถานการณ์มีประเด็นคาํถามให้นักเรียนตอบ
ตามลาํดบัขนัตอนของ ทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ประกอบดว้ย ขนัที  ระบุปัญหาหรือตงั
ปัญหา จากการจัดการเรียนรู้ทีให้นักเรียนได้เผชิญปัญหา ฝึกฝนให้นักเรียนแสวงหาความรู้                 
จนสามารถสืบคน้ขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งให้ครูใช้คาํถามกระตุน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดหา
คาํตอบ นําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดความเข้าใจและสามารถระบุปัญหาใน
สถานการณ์ทีเกิดขึนได ้ขนัที 2 นิยามสาเหตุของปัญหา การจดัการเรียนการสอนแบบผจญปัญหาทาํ
ใหน้กัเรียนไดเ้กิดไดฝึ้ก  การสรุปประเด็นขอ้มูล เพือช่วยกนัหาวิธีการแกปั้ญหา มีการตอบคาํถามที
หลากหลายความคิด เมือมีการฝึกแสดงความคิดเห็น แลกเปลียนกนัภายในกลุ่ม ทาํให้นกัเรียนเกิด
การพิจารณาคิดในสิงต่างๆ ทงัสิงทีดีและสิงทีไม่ดี จนทาํให้นกัเรียนสามารถบอกทีมาของปัญหาที
เกิดขึนได้ ขนัที 3 คน้หาแนวทางแก้ปัญหา โดยการหาทางออกของปัญหาตอ้งมีการผสมผสาน
แนวความคิดหลายแง่มุม มีการฝึกสรุปปัญหาทีเกิดขึนจากสถานการณ์ต่างๆ โดยร่วมกนัลงมติหรือ
ขอ้สรุปทีเป็นไปได ้จากหลายเหตุผล อภิปรายและร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาจนนาํไปสู่แนวทางแกไ้ข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ขนัที 4 อธิบายผลทีได้จากการแกปั้ญหา นาํไปสู่การพิสูจน์หาคาํตอบว่า
หลงัจากการใชว้ธีิ การแกปั้ญหานีเกิดผลอยา่งไร หรือการเผด็จปัญหา เป็นการฝึกให้นกัเรียนไดล้อง
กระทาํจากสิงทีไดเ้รียนรู้มา เป็นเพิมพูนความรู้ใหม่ๆ และขยายความรู้ให้มากยิงขึน โดยสามารถ
จดัระบบความคิดและวิธีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเป็นการเชือมโยงการเรียนรู้ทีไดห้าคาํตอบ
ดว้ยตนเอง ส่งผลให้จดจาํเนือหาทีคน้พบไดอ้ยา่งแม่นยาํ สามารถเรียนรู้เนือหาทีเกียวขอ้งไดอ้ยา่ง
ง่ายและรวดเร็ว ดงันนันกัเรียนไดรั้บประสบการณ์จากกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ส่งผลให้นกัเรียน
สามารถเขียนอธิบายประเด็นต่างๆตามทีครูกาํหนดให้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นกัเรียนเกิดความสามารถใน
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การคิดพิจารณาไตร่ตรองสิงต่างๆ ทีเป็นประเด็นปัญหาจากข่าวสาร ขอ้มูล แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
สามารถอธิบายตน้เหตุทีก่อให้เกิดปัญหาได้อย่างถูกตอ้งและตรงประเด็น สามารถคิดหาวิธีการ
แกปั้ญหาทีเผชิญอยูด่ว้ยเหตุผล และมีลาํดบัขนัตอน ระบุผลของการตดัสินใจเลือกวธีิการขจดัปัญหา
ต่าง ๆ ให้หมดไปอย่างหลากหลาย สามารถระบุเป็นรายขอ้ อย่างน้อย 3 ขอ้ และอธิบายเชือม
ความสัมพนัธ์ในแต่ละขนัตอนไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนทาํงานร่วมกนั
ในบรรยากาศแบบกนัเองมากขึนและกลา้เผชิญกบัปัญหา ซึงสอดคลอ้งกบัวชัรา เล่าเรียนดี (2554: 
8-9) กล่าววา่ การคิดแกปั้ญหา เป็นความสามารถในเรืองการเขา้ใจปัญหา มองเห็นสาเหตุของปัญหา
และผลทีเกิดขึนจากปัญหานัน รวมทงัสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหานัน ๆ ไดอ้ย่างมีเหตุผล ซึง                    
การดาํเนินการแกปั้ญหานนั ตอ้งปฏิบติัตามลาํดบัขนัตอน เพือคิดหาทางแกปั้ญหาทีเป็นไปไดห้ลาย
แนวทาง 
 จากการศึกษาทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาก่อนและหลงัเรียน ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ผลปรากฏวา่ อยูใ่นเกณฑ์ระดบั
ดี เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีนักเรียนมีคะแนนเฉลียสูงสุด คือ ด้านบอกสาเหตุของ
ปัญหา ทงันีเนืองจากกิจกรรมการเรียนการสอนและสือการเรียนรู้มีอยา่งหลากหลาย นกัเรียนแต่ละ
กลุ่มจึงสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์ทีเกิดขึนเขา้ด้วยกนัได้ ครูกาํหนดเวลาให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายหาทีมาของปัญหาดงักล่าว นกัเรียนตงัคาํถามและคาํตอบดว้ยตนเอง 
โดยใชค้าํถามต่าง ๆ ประกอบดว้ย เช่น ทาํไม อะไร เมือไร ทีไหน ใคร อยา่งไร เป็นตน้ เขียนสาเหตุ
ของปัญหาทีตอ้งการจะแก้ให้ชดัเจน จากนันครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตวัแทนแต่ละกลุ่มออกมา
นําเสนอสถานการณ์ทีเกิดขึนหน้าชันเรียน ซึงแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันอภิปรายและแสดง               
ความคิดเห็นอยา่งเต็มที พิจารณาถึงสิงทีทาํให้เกิดความวิตกกงัวล สับสน วุ่นวายใจ และมองเห็น
ภาพของปัญหาอยา่งรอบคอบ ครูใหน้กัเรียนคน้หาขอ้มูลและตรวจสอบคาํถามทีแต่ละกลุ่มนาํเสนอ 
ครูและเพือนกลุ่มอืน ๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิมเติมและคดัเลือกปัญหานันถูกต้องหรือ
เกียวขอ้งอยา่งไร จึงทาํให้นกัเรียนไดรั้บการฝึกคิด ฝึกใชป้ระสบการณ์อยา่งสร้างสรรค ์ดว้ยความรู้
และเหตุผลในการพิจารณาหาทีมาของปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม นาํไปสู่การคาํตอบทีถูกตอ้ง และ
สามารถทีจะแกปั้ญหาไดจ้ริง สอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณีและคณะ(2545: 311) ทีกล่าววา่ นกัเรียน
ไดอ้ภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น เพือแยกแยะประเด็นปัญหาสภาพ สาเหตุ และลาํดบัความสําคญั
ของปัญหาได ้เช่นเดียวกนักบั ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 154) กล่าววา่ การรวบรวมขอ้มูลหรือ
การขนัคน้หาสาเหตุของปัญหา เป็นขนัพิจารณาถึงสิงทีทาํให้นกัเรียนเกิดความวิตกกงัวล สับสน 
วุ่นวายใจ เมือพิจารณาสิงต่าง ๆ อย่างรอบคอบและมองเห็นปมปัญหาแลว้ จะตอ้งคน้หาและเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สอบถามคน้ควา้สิงทีคิดวา่มีความเกียวขอ้งกบัปัญหาไดม้ากทีสุดและจดัเรียงขอ้มูล
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ให้เป็นหมวดหมู่ จากขอ้มูลทีกล่าวมาขา้งตน้ การฝึกฝนวิธีหาสาเหตุของแกปั้ญหานนั นกัเรียนจะ
พบทางเลือกต่างๆทีคิดวิเคราะห์และพิจารณาอย่างมีเหตุผลกบัสถานการณ์ทีกาํหนดให้ สามารถ
อธิบายสาเหตุของปัญหา โดยระบุเป็นขอ้ ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง สามารถเขียนอธิบายและสือ
ความหมายไดช้ดัเจน นาํไปสู่การเลือกวธีิการแกปั้ญหาไดค้าํตอบทีครบถว้นสมบูรณ์  
 ส่วนดา้นทีนกัเรียนไดค้ะแนนเฉลียน้อยทีสุด คือ อธิบายผลทีไดรั้บจากการแกปั้ญหา 
ทงันีเนืองจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลประกอบไดค้รบถว้น อีกทงัการคน้หา
ข้อสรุปทีเป็นทียอมรับในกลุ่มมีหลากลายแนวทางในการแก้ปัญหานัน ไม่สามารถตัดสินว่า 
ความคิดไหนดีทีสุด การหาขอ้มูลสนบัสนุนในการเลือกวา่ความคิดนีดีและถูกตอ้งมีนอ้ย การเลือก
ความคิดทีดีทีสุดมีความกลวัวา่จะเป็นการตดัสินใจทีผิดพลาด ดว้ยเนือหาบทเรียน เรือง สังคมไทย 
ทีจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ คือ ขนัเผชิญ นักเรียนรู้จกัคิดพิจารณาข่าว 
เหตุการณ์ หรือขอ้มูลทีได้รับ เพือศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง อภิปรายและยกประเด็นปัญหาที
ตอ้งการแก้ไขได ้ซึงในกิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวนกัเรียนอาจขาดการวิเคราะห์ขอ้มูล ข่าวสาร
อย่างมีเหตุผล เพราะต้องอาศยัประสบการณ์ในเรืองนัน ๆ หรือความชาํนาญทางด้านนันอย่าง
เพียงพอ จึงจาํเป็นตอ้งฟังความคิดเห็นจากผูที้มีความรู้หรือประสบการณ์จริง เพือให้ไดค้าํตอบทีไม่
สมบูรณ์และสอดคลอ้งกบัประเด็นปัญหา ดงันนัครูจึงมีบทบาทในการคอยช่วยเหลือและเสนอแนะ
คาํตอบในแต่ละขนัตอน ซึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฒันาการสติปัญญาของเพียเจท ์ Piaget (1962) 
กล่าววา่ นกัเรียนจะเรียนรู้สิงต่าง ๆ รอบตวั โดยอาศยัขบวนการทาํงานทีสําคญัของโครงสร้างทาง
สติปัญญา คือ ขบวนการปรับเขา้สู่โครงสร้างจะทาํหน้าทีรับขอ้มูลเขา้มาตีความหมายเท่าทีระดบั
สติปัญญาจะรับรู้ได ้โดยนาํสิงใหม่มาปรับให้เขา้กบัความรู้เดิมทีมีอยู ่ถา้ขอ้มูลใหม่ทีรับเขา้ไปใน
โครงสร้างทางความคิดให้เข้ากับสิงแวดล้อมได้ โดยปรับโครงสร้างทางความคิดให้เหมาะกับ
ประสบการณ์ทีจะรับเขา้ไป เช่นเดียวกนักบั กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ(2543: 56) กล่าววา่ 
การปฺฏิบติัการแกปั้ญหา สามารถอภิปรายผลทีเกิดขึนหลงัจากการใชว้ิธีการแกปั้ญหาวา่ผลทีเกิดขึน
จะเป็นอยา่งไร นาํความรู้เดิมมาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ สามารถบอกและเตรียมสิงทีตอ้งใช้
ในการแก้ปัญหาได้ สามารถแก้ปัญหาตามขันตอนทีกําหนดให้ได้ และเช่นเดียวกันกับ                  
พระธรรมปิฏก ประยุทธ์ ปยุตฺโต (2542: 28) กล่าววา่ การคิดแกปั้ญหา เป็นการคิดอยา่งมีระเบียบ 
รู้จกัการพิจารณาสิงทีอยู่รอบตวัเรานนัเป็นสิงธรรมชาติ สืบคน้เรืองราวให้ชดัเจน แยกแยะปัญหา
นนัๆ ออก เป็นการไม่เอาความรู้สึกมาเป็นใหญ่  
 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียน
เกิดความคิดรวบยอดในการสร้างหลกัการหรือความรู้ใหม่ขึนในกลุ่มเพือนนกัเรียนดว้ยกนั และยงั
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น มีเหตุผล มีทกัษะการคิด การค้นพบคาํตอบผ่าน
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ขนัตอนต่างๆ การเรียนการสอนกระตุน้ให้นกัเรียนไดมี้การเรียนรู้และเผชิญกบัสถานการณ์ต่าง ๆ 
ดว้ยตนเองอยา่งมีภูมิตา้นทานทีดี เกิดการเสาะแสวงหาความรู้ โดยการฝึกให้นกัเรียนรู้จกัตงัคาํถาม
และตอบคาํถามเหล่านนัดว้ยตนเอง หาเหตุผลของสิงนนั มีอะไรบา้งทีเกียวขอ้งกบัสิงทีคน้หา เพือ
ทาํให้มองเห็นปัญหาไดช้ดัเจนมากยิงขึน สามารถเผชิญหน้ากบัปัญหาดว้ยความคิดรอบคอบและ
กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา และประยกุตใ์ชค้วามรู้ของตนเองและนาํความรู้ใหม่แกปั้ญหาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ซึงสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551                    
(2552: 17) กาํหนด 5 สมรรถนะสําคญั โดยการวิจยัครังนีสอดคลอ้งกบั ความสามารถในการแกปั้ญหา 
เพือใหน้กัเรียนเกิดประสิทธิภาพ มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นและ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทงัมีศกัยภาพเพือการศึกษาต่อในชันสูงตามความประสงค์ได ้
ส่งเสริมให้มีนิสัยทีดี เลือกและตดัสินใจได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและเกิด          
การดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุและผลเสียจากการรับเอาวฒันธรรม
ตะวนัตก ปัญหา ความขดัแยง้และสังคมไทย มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามให้กบัสังคม เป็นผู ้
มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ชีนาํตนเองได ้และสามารถแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในสังคมไดต้ลอดชีวติ  
 นอกจากนีย ังมีงานวิจัยของสํารวย  จันทะกา  (2550: 55-59) ศึกษาเรือง  ผลของ                 
การสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถใน      
การคิดแกปั้ญหา เรือง หลกัธรรมตามรอยพระยคุลบาท กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จงัหวดันนทบุรี 
พบว่า 1. นักเรียนทีได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์คะแนนผลสัมฤทธิทาง               
การเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และ 2. นกัเรียนทีไดรั้บ 
การสอนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ คะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาหลงัเรียนมี
ค่าเฉลียสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และงานวิจยัของศิริพร ศรีผึง 
(2552: 86-95) ผลการสอนแบบโฟร์แมททีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 5 พบว่า            
1. นักเรียนทีได้รับการสอนแบบโฟร์แมท มีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 2. นกัเรียนทีไดรั้บการสอน
แบบโฟร์แมท ร้อยละ 88.57 ของนกัเรียนทงัหมด มีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรมผา่นเกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 3. นกัเรียน         
ทีได้รับการสอนแบบโฟร์แมทมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                     
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัพงษ์ลดา สังคพฒัน์ (2553: 109-117) การวิจยั                 
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และพฒันาการสอนตามขนัตอนของอริยสัจเพือพฒันาทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา สําหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ 1. มีประสิทธิภาพโดยคิด
ค่าเฉลีย 0.96 ทงั 9 แผนการจดัการเรียนรู้ 2. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาสูง
หลงัจากการไดรั้บการสอน ตามขนัตอนการสอนของอริยสัจก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .01 3. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีไดรั้บการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ตามขนัตอนการสอนของ
อริยสัจ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมทีไดรั้บการสอนตามรูปแบบการสอนแบบ
ปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 3.  พัฒนาการทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 
ระหว่างเรียนด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์อยู่ในระดับสูง เมือพิจารณาท้ายแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า พฒันาการของทกัษะกระบวนการในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน
ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สูงขึน ตามลาํดบั โดยแผนการจดัการเรียนรู้ที 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ส่วนแผนการจดัการเรียนรู้ที 2 ถึง 5 อยูใ่นระดบัสูง ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ที 3 ทงันี
เพราะการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  ในแผนการจดัการเรียนรู้ที 1 พบว่า                 
การปฏิบติัตามขนัตอนการสอนทีครูกาํหนดให้ นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่กลา้แสดงความคิดเห็นมากใน
ระยะแรก ส่วนนกัเรียนทีแสดงความคิดเห็นยงัตอบไม่ตรงกบัประเด็นคาํถามเท่าทีควร ดงันนัใน 
การสอนทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาแต่ละขนัตอน ครูจะต้องอธิบายประเด็นคาํถามและ
แนวทางในการตอบแต่ละขนัใหน้กัเรียนเขา้ใจอยา่งชดัเจน เพือใหน้กัเรียนไม่หลงประเด็น หลงัจาก
นนัในแผน การจดัการเรียนรู้ที 2 และ 3 พบว่า นกัเรียนกลา้พูดกลา้แสดงความคิด และมีทกัษะ        
การคิดแกปั้ญหาทีดีขึนเรือย ๆ ทงันีพบวา่ในแผนการจดัการเรียนรู้ที 4 และ 5 พบว่า นกัเรียนมี
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาในภาพรวมทีสูงขึน เนืองจากนักเรียนสังสมประสบการณ์                     
การแกปั้ญหามาอย่างต่อเนือง และปรับประยุกตส์ถานการณ์ให้เขา้กบัพฒันาการเจริญเติบโตและ
พฒันาการทางปัญญาทีเหมาะสมวยั สอดคล้องกบัทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ 
(1966) ซึงอธิบายไวว้่า การเจริญเติบโตทางสติปัญญาของเด็กขึนอยู่กบัประสบการณ์ทีเรียนรู้และ
สะสมเพิมขึน โดยลกัษณะการเจริญเติบโตนีมีลกัษณะคลา้ยกบัการรู้จกัตนซึงทาํให้ตนสามารถปรับ
ตนเองเขา้กบัสิงแวดลอ้มได ้
 จากลกัษณะการเรียนรู้ดงักล่าว แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนได้
คิดพิจารณา วิเคราะห์หาคาํตอบจากสถานการณ์ทีกาํหนดให้ นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้           
ทีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัของจริงทีจะตอ้งไปประสบพบเห็นในอนาคต นกัเรียนสามารถนาํความรู้นี
ไปใช้ในสถานการณ์จริงไดดี้ และยงัเป็นการจูงใจให้นกัเรียนมีความปรารถนาทีจะเรียน การจดัการ
เรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ และวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนควบคู่
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กนัไป ทาํให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างเขา้ใจไดดี้ จดจาํแม่นยาํ และสามารถนาํความรู้นนัๆ 
ออกมาใช้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึงจะเห็นไดว้่าจากการทีครูให้นกัเรียนมีโอกาสฝึกฝนบ่อย ๆ เพือเสริม
ความเขา้ใจให้สมบูรณ์มากขึน ดว้ยการถาม ตอบคาํถาม การทาํใบงาน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ร่วมกนั การหาแนวทางแกไ้ขปัญหา จึงทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ ทาํให้สามารถ
ตอบคาํถามไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงประเด็นปัญหา ซึงเมือวเิคราะห์ขนัตอนการคิดแกปั้ญหา จะเห็นไดว้า่ 
นกัเรียนไดพ้บกบัสถานการณ์ปัญหา ก็จะตอ้งพยายามระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทงัอธิบาย
ผลทีได้รับจาก การแก้ปัญหา ส่วนสถานการณ์ปัญหาทีใช้มกัเป็นปัญหาสําคญัทีพบบ่อย หรือ
สถานการณ์ทีเป็นปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัเนือหาทีเรียน เมือนกัเรียนไดไ้ปศึกษาคน้ควา้เพิมเติมแลว้ก็
จะนาํความรู้ทีไดรั้บมาทาํการอภิปราย ถกเถียง และสรุปเป็นหลกัการทีจะนาํไปใชไ้ดต่้อไป จากการ
เรียนรู้ของนกัเรียนในแต่ละแผนการเรียนรู้ทีมีกิจกรรมกระบวนการเผชิญสถานการณ์แทรกอยูใ่น
ทุกกิจกรรม ทาํให้นกัเรียนเกิดการอยากเรียนรู้ และเมือนกัเรียนแกปั้ญหาไดแ้ลว้ก็จะมีส่วนทาํให้
นักเรียนจําเนือหาความรู้ในเรืองทีเรียนนันได้ง่ายและนานขึน  เพราะได้มีการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ในการแกปั้ญหา นกัเรียนมีอิสระและความสามารถในการแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง
เต็มที โดยไม่ถูกกฎเกณฑ์ใด ๆ มากาํหนดกระบวนการจดัการเรียนไม่ทาํให้นกัเรียนกดดนั แต่กลบั
ให้แรงจูงใจในเรียน (Boud and  Felleti, 1997: 36, อา้งถึงใน สุวรรณา วงษว์ิเชียร, 2553: 81) จึงนาํผูเ้รียน
ไปสู่การแสวงหาความรู้ และสร้างทกัษะด้วยตนเองโดยผ่านขนัตอนการแก้ปัญหาทีจดัไวใ้ห้ และ
สอดคลอ้งกบัสุคนธ์ สินธพานนท์ และคนอืน ๆ (2545: 205) กล่าววา่ การสอนทกัษะกระบวนการ
คิดแกปั้ญหาทีเป็นไปตามหลกัการเรียนรู้ นนัคือ การเรียนรู้จะเกิดขึนเมือมีปัญหาเกิดขึน วิธีสอนให้
เกิดการเรียนรู้วิธีแกปั้ญหา มีการประยุกต์ใชค้วามรู้เดิมร่วมกบัความรู้ใหม่และกระบวนการต่าง ๆ 
เพือใชแ้กปั้ญหาให้นกัเรียนคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น และนาํความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้นกัเรียน
อาศัยประสบการณ์ในการฝึกทักษะการคิดความเข้าใจ สามารถเรียนรู้และการเชือมโยงไปสู่
สถานการณ์อืนครูช่วยให้นกัเรียนนาํขอ้มูลทีไดรั้บไปจดัระบบความคิดความเขา้ใจจนสามารถนาํไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ และช่วยให้การเรียนรู้เรืองอืน ๆ ได้รวดเร็วดงัทีกษมา วรวรรณ ณ 
อยุธยา (2546: 15) และ โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2551: 13) กล่าวว่า กระบวนการคิดแกปั้ญหา เป็น
ความสามารถและทกัษะทีเลยไปจากเนือหา สามารถนาํมาใช้ไดทุ้กเรือง เป็นความสามารถทีตกผลึก                
ติดตวันกัเรียน กลืนเขา้ไปเป็นส่วนหนึงของนกัเรียน  
 นอกจากนีงานวิจยัของมณฑนา บรรพสุทธิ (2553: 101-102) กล่าววา่ การพฒันาความสามารถ
ในการคิดแกปั้ญหาทกัษะชีวิต ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานซึงวิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ประกอบดว้ย 6 ขนัตอน ไดแ้ก่   
1) ขนัระบุปัญหา 2) ทาํความเขา้ใจและเลือกปัญหา 3) คิดหาทางแกไ้ขปัญหา 4) พิจารณาแนวทาง
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แกไ้ขโดยใชเ้กณฑเ์พือประเมินแนวทางแกปั้ญหา 5) ประเมินแนวทางแกปั้ญหา เพือเลือกแนวทางที
ดีทีสุดในการแกปั้ญหา 6) เสนอแนวทางแกปั้ญหาและพฒันาแผนปฏิบติังาน พบวา่ ความสามารถ
ในการคิดแกปั้ญหาทกัษะชีวติ ของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหา
เป็นฐาน มีค่าเฉลียของคะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง และพฒันาการของความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาทกัษะชีวิตดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานของนกัเรียนเพิมสูงขึนในแต่ละแผน
กิจกรรมแนะแนว โดยนกัเรียนมีพฒันาการอยูใ่นระดบัปานกลาง เป็นอนัดบัที 1 คือ พิจารณาแนวทาง
แก้ไขปัญหาโดยกาํหนดเกณฑ์ เพือประเมินแนวทางแก้ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ปัญหาและ
พฒันาแผนปฏิบติังานอยู่ในระดบัตาํเป็นอนัดบัสุดทา้ย ดงันนัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาจึง
เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดคน้และกล้าแสดงออกอย่างอิสระระบุปัญหา ศึกษาปัญหา 
วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแกไ้ขทีหลากหลาย การตดัสินเลือกแนวทางทีเหมาะสม และนาํไปสู่ 
การปฏิบติั เป็นการทาํให้นักเรียนเกิดความเชือมนัในตนเองมากขึน เพราะได้เผชิญสถานการณ์
ปัญหาทีเกิดขึนจริงในปัจจุบนั และเป็นการฝึกให้นักเรียนได้คิดเป็น ทาํเป็น และแก้ปัญหาเป็น 
สามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปเชือมโยงในชีวิตประจาํวนัได ้และสอดคลอ้งกบัณัชชา โคตรสินธ์ุ (2550: 
59-61) ผลของการสอนแบบอริยสัจสีโดยใชก้รณีตวัอยา่งทีมีต่อทกัษะการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 5 พบวา่ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 ทีไดรั้บการสอนแบบอริยสัจสีโดยใช้
กรณีตวัอยา่งมีทกัษะการคิดแกปั้ญหาสูงกวา่นกัเรียนทีไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 เปิดโอกาสให้มีการปฏิบติักรรมกลุ่ม แสดงความคิดเห็นร่วมกนัและแก้ปัญหา
ร่วมกนัอยา่งมีเหตุผล จนทาํใหง้านสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 4. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ พบวา่ นกัเรียนทีตอบแบบสอบถามความคิดเห็นโดยภาพรวม นกัเรียนเห็นดว้ยอยู่
ในระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บการเรียนรู้ นกัเรียนมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบัหนึง โดยมีความคิดเห็นวา่ นกัเรียนสามารถนาํความรู้มาคิด
วิเคราะห์ แกปั้ญหา และนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัได ้ ทงันีเป็นเพราะนกัเรียนเขา้ใจ
และปฏิบัติตนตามหน้าทีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดีงาม และธํารงรักษาประเพณีและ
วฒันธรรมไทย ปลูกฝังค่านิยมทีดี สามารถปรับตวัและดาํรงชีวิตอยา่งราบรืนเขา้กบัการเปลียนแปลง
ของสังคมโลกไดอ้ยา่งมีความสุข นกัเรียนสามารถอธิบาย สร้างสถานการณ์จาํลองเพือให้คิดแกปั้ญหา
ได้ เลือกใช้สือทีเหมาะสม เช่น การใช้ข่าว บทความมาช่วยกันคิดวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบั
สอง โดยมีความคิดเห็นว่า ครูจดัสิงแวดลอ้มและบรรยากาศในชนัเรียน เพือส่งเสริมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกบัเนือหา และเร้าให้นกัเรียนเกิดความสนใจ ตงัใจเรียน ด้วยบรรยากาศในการเรียนรู้
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อย่างเป็นกนัเอง ยิมแยม้แจ่มใส เกิดความสนุกสนานแก่นกัเรียน ทงันีอาจเป็นเพราะ การจดัการ
เรียนรู้ใชส้ถานการณ์จริง กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความตอ้งการทีจะแสวงหาความรู้ ทาํให้นกัเรียนได้
เรียนรู้อยา่งสนุกสนาน จากปัญหาทีไดม้าจากตวันกัเรียนเอง เกิดความอยากรู้อยากเห็น ตอ้งการหา
คาํตอบ และไดเ้รียนรู้อย่างอิสระตามความสนใจ สามารถคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง  ๆได ้เช่น ใบความรู้        
วดีีทศัน์ ข่าวสาร และคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ไดเ้ปลียนบรรยากาศ ทาํให้เรียนรู้อยา่งสนุกสนาน เกิดการ
เรียนรู้ทีคงทน เนืองจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง โดยมีครูคอยแนะนําและให้ความ
ช่วยเหลือนกัเรียนแต่ละกลุ่มดว้ยความยินดีและเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งสมาํเสมอ และลาํดบัสุดทา้ย 
ไดแ้ก่ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีความ
คิดเห็นว่า ครูส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการแลกเปลียนความ
คิดเห็นซึงกนัและกนั และมีโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง ทงันีอาจเป็นเพราะในกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละขนัตอน ครูฝึกฝนให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้โดยรู้จกัคิด มีเหตุผล คิดวิเคราะห์เนือ
เรืองทีเรียน โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดอ้ภิปราย ซกัถาม คดัคา้น แสดงความคิดเห็น และยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผูอื้น รู้จกัคิดพิจารณาข่าว เหตุการณ์ หรือขอ้มูลทีไดรั้บ เพือศึกษาสิงทีควรเป็น
แบบอยา่ง ไดรั้บทราบปัญหาและหาแนวทางแกไ้ข โดยครูสร้างความเชือมนัในการเรียนรู้ควบคู่กบั
การสอนเนือหาบทเรียน กระตุน้ให้นกัเรียนคิดและตอบ หลงัจากตงัคาํถามในแต่ละครัง นกัเรียนที
เรียนเก่งก็จะคิดตาํตอบได้เร็วและอยากแสดงความคิดเห็น อยากตอบรีบยกมือ และจับฉลาก             
ชือนกัเรียนเพือตอบทาํให้นกัเรียนคนอืนมีส่วนร่วมหรือมีโอกาสเท่าเทียมกนั และพิจารณาคาํตอบ 
อธิบายเหตุผลต่อให้ลึกซึงขึน นกัเรียนคนใดกล่าวถูกตอ้ง ครูกล่าวชม หรือกล่าวให้กาํลงัใจต่างๆ 
และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ปฏิบติัผลงานตามทีครูมอบหมายให้ เช่น การสร้างโมเดลจาํลอง             
การจดักลุ่มเสวนา และการจดัสถานทีแสดงผลงาน เป็นตน้ จึงทาํให้นกัเรียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง มีการแลกเปลียนความคิดเห็น และมีโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างสร้างสรรค ์
สอดคลอ้งกบัคอมส์ (Combs, 1976, อา้งถึงใน มณฑนา บรรพสุทธิ, 2553: 51-52) การเรียนรู้ใน
ห้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องประกอบไปด้วยบรรยากาศในการเรียน ควรช่วย
สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการกระตือรือร้นทีจะเรียนรู้ นักเรียนจะต้องรู้สึกปลอดภยัและเป็นที
ยอมรับเมืออยู่ภายในห้องเรียน ห้องเรียนจะถูกจดัขึนเพือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทาํงาน
ดว้ยกนั มีปฏิสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั เพือทีจะทาํให้งานบรรลุวตัถุประสงค์ทีตงัไว ้นกัเรียนไดรั้บ
โอกาสในการสืบเสาะแสวงหาขอ้มูลใหม่ ๆ ดว้ยตวัเองบ่อยขึน นกัเรียนจะตอ้งมีอิสระในการใช้
ประสบการณ์เดิมของตวัเอง ผนวกกบัขอ้มูลใหม่ทีหาเพิมเติม โดยปราศจากการบงัคบัของครูผูส้อน 
เช่นเดียวกนักบัสุรางค ์โควต้ระกูล (2553: 14) กล่าววา่ ครูจะตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของกระบวนการ
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เรียนรู้และสามารถทีจะให้วิธีสอนทีเหมาะสม จดับรรยากาศในห้องเรียนให้เอือต่อการเรียนรู้ และ
จูงใจใหน้กัเรียนอยากเรียนรู้  
 นอกจากนี เบญจวรรณ ปรางประเสริฐ (2553: 86-93) การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ 
เรือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 พบวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียน ชนัมธัยมศึกษา
ปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ เพราะนกัเรียนเป็นวยั
ทีเริมคิดถึงการเรียนต่อในอนาคตของตน เริมตระหนกัถึงความสาํคญัของเนือหาวิชาต่าง ๆ นกัเรียน
มีความละเอียดในการคิดและการตดัสินใจ ดา้นบรรยากาศในการเรียน นกัเรียนมีความสนุกสนาน
กบักระบวนการเผชิญสถานการณ์ ไดเ้ผชิญสถานการณ์ทีนาํมาจากประเด็นต่าง ๆ  ทงัทีเป็นเรืองจริง
ของสังคมและประยุกต์จากเหตุการณ์จริง เกิดความสนใจในการวิพากษ์วิจารณ์แลกเปลียน
ความเห็นกนั และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ทาํให้มีความเขา้ใจสิงต่าง ๆ ในสังคมไดอ้ย่าง
ลึกซึงและสามารถปรับตวัในการอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข โดยนกัเรียนมีความคิดเห็นวา่ควร
สอดแทรกเนือหาข่าวทีเป็นเหตุการณ์ปัจจุบนั ให้นกัเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์ โดยมีคาํถามให้หา
สาเหตุอย่างมีขันตอนและสมเหตุผล  เลือกวิธีการต่าง ๆ  ให้ตรงกับสาเหตุ เพือนํามาใช้ใน               
การแกปั้ญหา เกิดความมนัใจในคิดหาเหตุผลประกอบ มีการเปรียบเทียบ สรุปผลการแกไ้ขปัญหา
ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัญดาภคั กิจทวี (2551: 83-85) กล่าวว่าการศึกษาผล        
การเรียนรู้และทักษะการแก้ปัญหา  เรืองเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําว ันของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  ทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ             
การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากในดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการช่วยให้นกัเรียนทาํงานไดอ้ยา่งเป็นระบบตามขนัตอนมากขึน 
เป็นลาํดบัที  รองลงมาคือด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกิจกรรมที
ส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาทีเกิดขึนจริงและพบไดใ้นชีวิตประจาํวนั และ
ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ทีทาํให้นกัเรียนมีความสุขในการลงมือปฏิบติักิจกรรมโดยนกัเรียนเห็น
ดว้ยมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวจิยั เรือง การศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการ
คิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย  ของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์  ผู ้วิจ ัยได้สรุปข้อแสนอแนะเกียวกับประเด็นต่อไปนี  คือ 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ ข้อเสนอแนะเพือการทาํวิจัยครังต่อไป โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ 

 จากข้อค้นพบของการวิจัย   ผู ้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะเกียวกับการศึกษาการพัฒนา
ผลสัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย  ของนกัเรียนระดบัชนั
มธัยมศึกษาปีที 3 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ดงันี 
 .จากผลการวจิยั พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการอธิบายผลทีไดจ้ากการแกปั้ญหา
ในลาํดบันอ้ยสุด โดยครูใชค้าํถามช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนไดมี้ความคิดทีลึกซึงนาํไปสู่ความคิดนอก
กรอบ หรือความคิดหาคาํตอบอยา่งมีเหตุและผล และนกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ฝึกฝน
ให้นกัเรียนรู้จกัการคิดอยา่งเป็นระบบตามขนัตอนของการแกปั้ญหา อีกทงัส่งเสริมให้นกัเรียนเกิด
ความสนใจและความสงสัยอยากหาคาํตอบ โดยมีครูแนะนาํนกัเรียนให้คิดและเขียนตอบในสิงที
นกัเรียนคิด เพือใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจตนเองและทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 2.จากผลการวิจยัพบว่า ในการฝึกทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา นักเรียนควรได้รับ               
การฝึกประสบการณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ข่าวสารอยา่งมีเหตุผล และนาํเนือหาทีสนใจมาอภิปราย
ร่วมกนั คน้ควา้หาความรู้ทีสมบูรณ์นอกเวลาเรียน หรือทาํกิจกรรมเสริมความรู้เพือเติมเต็มความรู้
ให้ครบถว้น เช่น คอมพิวเตอร์ หนงัสือพิมพ ์วดั พิพิธภณัฑ์ เป็นตน้ โดยจดัสถานการณ์ ปัญหา หรือ
เกมทีน่าสนใจ ทา้ทายอยากให้คิด เพือให้ไดค้าํตอบทีสมบูรณ์และสอดคลอ้งกบัประเด็นปัญหา 
ดงันันครูให้นักเรียนทาํการสืบคน้ขอ้มูลเพิมเติมจากสือหรือแหล่งเรียนรู้อืนๆ ด้วยตนเอง และให้
นกัเรียนมีโอกาสทาํงานร่วมกนัในบรรยากาศแบบประชาธิปไตยมากขึน และกลา้เผชิญปัญหา โดยไม่
ตอ้งกลวัวา่จะมีเพือนวา่หรือคาํตอบนนัถูกหรือผดิ 

 3.การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ครูตอ้งปรับเปลียนบทบาทของ
ตนเองจากการบอกความรู้มาเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกให้นักเรียนประสบความสําเร็จในเรือง                    
การรู้จกัเผชิญปัญหา การนาํสถานการณ์ต่างๆ มาตงัคาํถามตามขอ้สงสัย ครูจะเสนอปัญหาทีอยูใ่น
หรือนอกบทเรียนก็ได ้แต่ควรอยูใ่นกรอบการเรียนรู้ทีนกัเรียนสามารถช่วยกนัหาคาํตอบไดภ้ายใน
ระยะเวลาทีครูกาํหนด และถา้นกัเรียนตอบปัญหาไดไ้ม่ครอบคลุม ครูจะตอ้งเติมเต็มความรู้ให้พร้อมทงั
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ชีแนะแหล่งข้อมูลในการศึกษาเพิมเติม เพือสามารถอธิบายสรุปคําตอบทีได้รับจากการเผชิญ
สถานการณ์ได ้ดงันนัครูจึงตอ้งฝึกฝนตนเองและเตรียมความพร้อมใหก้บันกัเรียน โดยพยายามกระตุน้ให้
นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสามารถสืบคน้ขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง 
 4.การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ครูเตรียมความพร้อมในการเรียน
ใหก้บันกัเรียน พดูคุย อธิบายทาํความเขา้ใจการจดัการเรียนการสอนแต่ละขนัสอนอยา่งชดัเจน เนน้
กระชับเวลาในเรืองเนือหา การแสดงความคิดเห็น และการสรุปเนือหาตามทีกาํหนดให้ เพือให้
นกัเรียนสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเนือง และเกิดทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา
เสร็จสินภายในเวลาทีกาํหนด โดยครูพยายามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิด
แกปั้ญหาและมีความสนใจในการเรียน จนนกัเรียนสามารถดาํเนินการตามขนัตอนการวิจยัได ้เกิด
กระบวนการเรียนรู้เป็นลาํดบัขนัตอน 
 
ข้อเสนอแนะเพอืการทาํวจัิยครังต่อไป 

 การศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง 
สังคมไทย  ของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์เป็นแนวทางหนึงในการสนับสนุนการจดัการเรียนรู้  ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัตาม
สมรรถนะการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงันนัในการศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะ
กระบวนการคิดแกปั้ญหา ควรมีการศึกษาเพิมเติมและทาํการวจิยัในประเด็นดงัต่อไปนี 
 1.  ควรมีการวิจยัและพฒันาทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา โดยการจดัการเรียนรู้ให้
นกัเรียนไดเ้ผชิญสถานการณ์แบบบูรณาการ เช่น สอนโดยทศันศึกษา สอนโดยผา่นสือภาพยนตร์ 
สอนโดยบทบาทสมมติ เป็นตน้ เพือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียนต่อไป 
 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยกับทักษะกระบวนการอืน  ๆ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ เช่น ทกัษะการคิดอย่างมีเหตุผล ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้ 
เพือส่งเสริมใหน้กัเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนทีดียงิขึน 
 3.  ควรมีการศึกษาวิจัย เพือคน้หาวิธีพฒันากระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับ
วิธีการสอนหรือรูปแบบการจดัการเรียนการสอนอืนเพือให้เกิดความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
เช่น วิธีสอนโดยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry 
Method) วธีิสอนแบบอริยสัจ 4 และเทคนิคการใชค้าํถาม เป็นตน้   
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 . แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ 

      1.1. ความเทียงตรงของเนือหา (IOC) 
   2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใช้การ

จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
      2.1 ความเทียงตรงของเนือหา (IOC) 
 2.2 ความยากง่าย 
    2.3 อาํนาจจาํแนก 
      2.4 ความเชือมนั ใชว้ธีิสูตร KR 20 ตามวธีิของ Kuder-Richardson 
 3. แบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้

ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
     3.1 ความเทียงตรงของเนือหา (IOC) 
      3.2 ความยากง่าย 
      3.3 อาํนาจจาํแนก 
     3.4 ความเชือมนั ใชว้ธีิการใชส้ัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) 
 4. แบบประเมินทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาหลงัการจดัการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย 

โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 4.1 ความเทียงตรงของเนือหา (IOC) 
 5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย โดยใชก้าร

จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 5.1 ความเทียงตรงของเนือหา (IOC) 

 
 
 
 
 
 

   ส
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1. แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ 
เผชิญสถานการณ์ 

 .  ความเทียงตรงของเนือหา (IOC) 

ตารางที 21 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง  
สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ 

คนที R  IOC 
1 2 3 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

     1.1 องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถว้นโดยใช้การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ 

q+1 +1 +1 3.00 1.00 

1.2 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มี
ลาํดบัขนัตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. แนวคิดสําคัญและจุดประสงค์ 
  2.1 แนวคิดสาํคญัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้และเนือหา 

+1 0 +1 2.00 0.67 

 2.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัชีวดั +1 0 +1 2.00 0.67 
 2.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ชดัเจน สามารถวดั
พฤติกรรมได ้

+1 0 +1 2.00 0.67 

 2.4 เขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ถูกตอ้งตาม
หลกัการเขียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. เนือหาหรือสาระการเรียนรู้ 

 3.1 เนือหาหรือสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 0 +1 2.00 0.67 

 3.2 เนือหาหรือสาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
ตวัชีวดั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   ส
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ตารางที 21 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดัชนีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง  
สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ 

คนที R  IOC 
1 2 3 

 3.4 เนือหาหรือสาระการเรียนรู้มีความเหมาะสม
กบัเวลา  

+1 +1 +1 3.00 .  

 3.5 เนือหาหรือสาระการเรียนรู้มีลําดับขันตอน
ชดัเจนและสัมพนัธ์ต่อเนือง  

+1 +1 +1 3.00 .  

4. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 4.1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 4.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
เนือหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

     4.3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
 4.4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีลาํดบัขนัตอน
ชดัเจนและสัมพนัธ์ต่อเนือง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. สือการเรียนการสอน 

 5.1 สือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 5.2 สือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัเนือหา
สาระ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 5.3 สือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบักิจกรรม 
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6. การวดัและการประเมินผล 

 .  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 21 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดัชนีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง  
สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญ 

คนที R  IOC 
1 2 3 

 6.2 การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 6.3 เครืองมือทีใชว้ดัผลมีความเหมาะสมกบั
เนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 6.4 เกณฑก์ารประเมินผลมีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทงัฉบับ 0.94 

 
 2.  แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 2.1 ความเทียงตรงของเนือหา (IOC) 
 
ตารางที 22 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์ของแบบทดสอบวดัผล        

การเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ 

 

ขอ้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ประเภท ผูเ้ชียวชาญคนที  
R  

 
IOC 1 2 3 

1 1. นกัเรียนอธิบายความหมาย
และลกัษณะเด่นของสังคมไทย
ได ้

ความเขา้ใจ 0 +1 +1 2.00 0.67 
2 ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
4 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 22 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์ของแบบทดสอบวดัผล             
การเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ (ต่อ) 

ขอ้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ประเภท 
ผูเ้ชียวชาญคนที  

R  
 

IOC 1 2 3 
5 2. นกัเรียนสามารถบอกลกัษณะ 

ของสังคมชนบทและสังคม
เมืองได ้

ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
6 ความเขา้ใจ 0 +1 +1 2.00 0.67 
7 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
8 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
9 3.นกัเรียนสามารถบอกสาเหตุ

ของการเปลียนแปลงทางสังคม
ได ้

ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
10 ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
11 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
12 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
13 4. นกัเรียนสามารถบอกสาเหตุ 

ผลกระทบจากปัญหา
สิงแวดลอ้มและปัญหา 
ยาเสพติดได ้

ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
14 ความเขา้ใจ 0 +1 +1 2.00 0.67 
15 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
16 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
17 5. นกัเรียนสามารถบอก

แนวทางในการแกปั้ญหา
สิงแวดลอ้มและปัญหายาเสพ
ติดได ้

ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
18 ความเขา้ใจ 0 +1 +1 2.00 0.67 
19 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
20 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
21 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
22 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
23 6. นกัเรียนตระหนกัถึง

ความสาํคญัในการแกปั้ญหา
สิงแวดลอ้มและปัญหา 
ยาเสพติดได ้
 

ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
24 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
25 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
26 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
27 การประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 
28 การประเมินค่า 0 +1 +1 2.00 0.67 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



150 
 

ตารางที 22 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์ของแบบทดสอบวดัผล             
การเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ (ต่อ) 

ขอ้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ประเภท 
ผูเ้ชียวชาญคนที  

R  
 

IOC 1 2 3 
29 7. นกัเรียนสามารถบอกสาเหตุ 

ผลกระทบจากการแกไ้ขปัญหา      
การทุจริตและปัญหา
อาชญากรรมได ้

ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
30 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
31 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
32 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
33 8. นกัเรียนสามารถบอก

แนวทางในการแกปั้ญหา     
การทุจริตและปัญหา
อาชญากรรมได ้ 

ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
34 ความจาํ 0 +1 +1 2.00 0.67 
35 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
36 การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
37 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
38 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
39 9. นกัเรียนตระหนกัถึง

ความสาํคญัในการแกปั้ญหา       
การทุจริตและปัญหา
อาชญากรรมได ้ 

การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
40 ความเขา้ใจ 0 +1 +1 2.00 0.67 
41 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
42 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
43 การประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 
44 การประเมินค่า 0 +1 +1 2.00 0.67 
45 10. นกัเรียนบอกสาเหตุของ         

ความขดัแยง้ภายในสังคมได้
อยา่งนอ้ย 3 สาเหตุ 

ความเขา้ใจ 0 +1 +1 2.00 0.67 
46 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

47 11. นกัเรียนจาํแนกประเภทของ   
ความขดัแยง้ต่าง ๆ ได ้

การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
48 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
49 12. นกัเรียนอธิบายปัจจยัที

ก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้
ภายในสังคมไทยได ้

การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
50 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 22 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์ของแบบทดสอบวดัผล             
การเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ (ต่อ) 

 
 2.2 ความยากง่าย 
 2.3 อาํนาจจาํแนก 
 
 
 
 

ขอ้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ประเภท 
ผูเ้ชียวชาญคนที R  

IOC 
   

51 13. นกัเรียนบอกแนวทางในการ
ลดความขดัแยง้และสร้างความ
ร่วมมือในการแกปั้ญหาได ้

การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
52 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

53 14. นกัเรียนบอกปัจจยัของการ
ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุขในประเทศและสังคม
โลกได ้

ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
54 ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
55 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
56 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
57 15. นกัเรียนระบุความสาํคญัใน       

การดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุขในประเทศและสังคม
โลกได ้                      

การประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
58 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

59 16. นกัเรียนวิเคราะห์แนวทาง
ในการปฏิบติัตนตามแนวคิด 
ในการดาํเนินชีวิตอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุขในประเทศและ
สังคมโลกได ้

การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
60 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทงัฉบับ 0.96 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 23 ผลการวเิคราะห์ความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบก่อนเรียน และ 
 หลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 

ขอ้ P R สรุปผล 
1 0.38 -0.05 ตดัทิง 
2 0.43 0.45 ใชไ้ด ้
3 0.40 0.10 ตดัทิง 
4 0.43 0.55 ใชไ้ด ้
5 0.40 0.30 ใชไ้ด ้
6 0.88 0.25 ตดัทิง 
7 0.55 0.30 ใชไ้ด ้
8 0.85 0.20 ตดัทิง 
9 0.50 -0.30 ตดัทิง 

10 0.78 0.25 ใชไ้ด ้
11 0.38 -0.15 ใชไ้ด ้
12 0.40 -0.20 ตดัทิง 
13 0.55 0.30 ใชไ้ด ้
14 0.98 0.05 ตดัทิง 
15 0.43 0.15 ตดัทิง 
16 0.43 0.25 ใชไ้ด ้
17 0.48 0.35 ใชไ้ด ้
18 0.73 0.15 ตดัทิง 
19 0.38 0.25 ใชไ้ด ้
20 0.48 0.25 ใชไ้ด ้
21 0.48 0.35 ใชไ้ด ้
22 0.28 0.25 ใชไ้ด ้
23 0.28 -0.05 ตดัทิง 
24 0.78 0.20 ใชไ้ด ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 23 ผลการวเิคราะห์ความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบก่อนเรียนและ 
หลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
(ต่อ) 

ขอ้ P R สรุปผล 
25 0.83 0.25 ตดัทิง 
26 0.38 0.25 ใชไ้ด ้
27 0.75 0.30 ใชไ้ด ้
28 0.18 -0.05 ตดัทิง 
29 0.45 0.20 ใชไ้ด ้
30 0.08 -0.05 ตดัทิง 
31 0.58 0.15 ตดัทิง 
32 0.73 0.45 ใชไ้ด ้
33 0.40 0.20 ใชไ้ด ้
34 0.58 0.05 ตดัทิง 
35 0.73 0.35 ใชไ้ด ้
36 0.65 0.40 ใชไ้ด ้
37 0.33 -0.05 ตดัทิง 
38 0.60 0.25 ใชไ้ด ้
39 0.75 0.30 ใชไ้ด ้
40 0.65 0.10 ตดัทิง 
41 0.75 0.20 ใชไ้ด ้
42 0.50 0.30 ใชไ้ด ้
43 0.30 0.20 ใชไ้ด ้
44 0.65 -0.20 ตดัทิง 
45 0.23 0.15 ตดัทิง 
46 0.65 0.40 ใชไ้ด ้
47 0.38 0.05 ตดัทิง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 23 ผลการวเิคราะห์ความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบก่อนเรียนและ 
หลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
(ต่อ) 

ขอ้ P R สรุปผล 
48 0.25 0.30 ใชไ้ด ้
49 0.45 -0.10 ตดัทิง 
50 0.38 0.29 ใชไ้ด ้
51 0.70 0.30 ใชไ้ด ้
52 0.65 0.30 ใชไ้ด ้
53 0.20 0.20 ใชไ้ด ้
54 0.55 0.30 ใชไ้ด ้
55 0.58 -0.05 ตดัทิง 
56 0.63 0.45 ใชไ้ด ้
57 0.33 0.35 ใชไ้ด ้
58 0.18 -0.05 ตดัทิง 
59 0.55 0.20 ใชไ้ด ้
60 0.60 0.30 ใชไ้ด ้

 
ITEMS =  60      N of Case =  40 

                      x = 51.40                       (S.D.) = 4.97 

หมายเหตุ 
 1. ขอ้สอบขอ้ที 14 มีค่า p สูงกวา่ 0.80 และมีค่า r ตาํกวา่ 0.20 จดัเป็นขอ้สอบทีง่าย
เกินไปและมีอาํนาจจาํแนกไม่ดี จึงตดัออกจาํนวน 1 ขอ้ 
 2. ขอ้สอบขอ้ที 6, 25 มีค่า p สูงกวา่ 0.80 และมีค่า r สูงกวา่ 0.20 จดัเป็นขอ้สอบทีง่าย
เกินไปและมีอาํนาจจาํแนกไม่ดี จึงตดัออกจาํนวน 2 ขอ้ 
 3. ขอ้สอบขอ้ที 8 มีค่า p สูงกวา่ 0.80 และมีค่า  r เท่ากบั 0.20 จดัเป็นขอ้สอบทีง่าย
เกินไปและมีอาํนาจจาํแนกไม่ดี จึงตดัออกจาํนวน 1 ขอ้ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4. ขอ้สอบขอ้ที 1, 3, 9, 12, 15, 18, 23, 28, 30, 31, 34, 37, 40, 44, 45, 47, 49, 55, 58     
มีค่า p ตาํกวา่ 0.80 และมีค่า r ตาํกวา่ 0.20 จดัเป็นขอ้สอบทียากเกินไปและมีอาํนาจจาํแนกไม่ดี จึงตดั
ออกจาํนวน 19 ขอ้ 
 5. เนืองจากมีขอ้สอบเกินจาํนวนทีตอ้งการจึงตดัออกแบบเจาะจง ได้แก่ ขอ้สอบขอ้ที         
16,  21, 24, 41, 52, 53, 59 จาํนวน 7 ขอ้ รวมตดัขอ้สอบออกไปทงัหมด 30 ขอ้ และเหลือขอ้สอบที
นาํไปใชจ้ริง จาํนวน 30 ขอ้ 
 
ตารางที 24 ค่าความเชือมนัของแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง 

สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 

ค่า P ค่า R ค่า q ค่า pq 
0.88 0.05 0.13 0.11 
0.93 0.05 0.08 0.07 
0.80 0.30 0.20 0.16 
0.93 0.05 0.08 0.07 
0.65 0.30 0.35 0.23 
0.63 0.35 0.38 0.23 
0.93 0.15 0.08 0.07 
0.55 0.30 0.45 0.25 
0.48 0.25 0.53 0.25 
0.60 0.20 0.40 0.24 
0.60 -0.20 0.40 0.24 
0.50 0.40 0.50 0.25 
0.45 0.30 0.55 0.25 
0.50 0.40 0.50 0.25 
0.43 0.55 0.58 0.24 
0.50 0.50 0.50 0.25 
0.35 0.50 0.65 0.23 
0.40 0.60 0.60 0.24 
0.53 0.45 0.48 0.25 
0.50 0.70 0.50 0.25 
0.55 0.50 0.45 0.25 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 24 ค่าความเชือมนัของแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง 
สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  (ต่อ) 

 

ค่า P ค่า R ค่า q ค่า pq 
0.78 0.15 0.23 0.17 
0.78 0.15 0.23 0.17 
0.83 0.15 0.18 0.14 
0.83 -0.05 0.18 0.14 
0.75 0.10 0.25 0.19 
0.73 0.15 0.28 0.20 
0.73 0.25 0.28 0.20 
0.88 0.15 0.13 0.11 
19.78 7.85 10.23 5.83 

 
ตารางที 25 คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย 

โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 

   เลขที 
คะแนน 

เลขที 
คะแนน 

X X2 X X2 
1 30 900 21 19 361 
2 30 900 22 19 361 
3 29 841 23 19 361 
4 28 784 24 18 324 
5 27 729 25 18 324 
6 26 676 26 18 324 
7 26 676 27 18 324 
8 23 529 28 17 289 
9 23 529 29 17 289 

10 22 484 30 17 289 
11 22 484 31 17 289 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 25 คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย 
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ต่อ) 

 

 

 
 
 

 3. แบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย 
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  
 3.1 ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เลขที 
คะแนน 

เลขที 
คะแนน 

X X2 X X2 
12 22 484 32 17 289 
13 22 484 33 16 256 
14 22 484 34 16 256 
15 21 441 35 15 225 
16 21 441 36 14 196 
17 20 400 37 13 169 
18 20 400 38 13 169 
19 20 400 39 9 81 
20 20 400 40 7 49 

X 791 16691 

4040
)791(1669140 2

X
22.26 0.80  KR20

2tt S
pq1

1 -k 
k  r

26.22
5.831

1 - 40
40  rtt

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที 26 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะกระบวนการคิด 
แกปั้ญหาก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ย 

 

ขอ้ คาํถามสถานการณ์ที 1 

ทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหา ผูเ้ชียวชาญคนที 

 
R

 
IOC 

ระ
บุปั

ญห
า 

อธิ
บา
ยส

า เห
ต ุ

เลือ
กว
ธิีก

าร 

บอ
กว
ธิีก

าร 

 
1 

 
2 

 
3 

1. จากสถานการณ์ทีกําหนดให้  ปัญหา
สาํคญัของสถานการณ์นี คืออะไร  
 ปัญหาพืนฐานทางครอบครัว การขาด
ความเอาใจใส่ในการเลียงดูส่งผลให้เด็ก
ขาดความพยายามยบัยงัชังใจ รู้ผิดชอบ
ชวัดี เมือเกิดการตงัครรภ์ หันไปทาํแทง้ 
และกลายเป็นปัญหาสงัคมต่อไป 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

2. สาเหตุของปัญหาทีเกิดขึน มาจากอะไร 
1. รูปแบบวถีิชีวติของพลเมืองเปลียนไป 
ใหค้วามสาํคญักบัการหาเลียงปากทอ้ง 
2. การสืบพนัธ์ุอยา่งไม่พึงประสงคเ์กิดขึน  
3. ระบบเศรษฐกิจฝึกให้คนเป็นนกับริโภค
ทางกายรักสนุก 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

3. เสนอวธีิการหรือแนวทางการแกปั้ญหา
ในสถานการณ์นี(ตอบมาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้)   
1. ปรับเปลียนรูปแบบวธีิการดาํเนินชีวติ 
2. ป้องกนัทุกครังเมือมีเพศสมัพนัธ์ 
3. สร้างภูมิคุม้กนัในตนเองไม่ใหลุ่้มหลง
กบัสิงยวัยวน 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

4. การแกปั้ญหาในขอ้ 3 จะเกิดผลอยา่งไร
บา้ง  (ตอบมาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้)   
1. รูปแบบวถีิชีวติของคนในสงัคมจะเปลียนไป 
2. คนไม่ลุ่มหลงไปกบัสิงยวัยวนต่างๆ  
3.คนจะป้องกนัเวลามีเพศสมัพนัธ์ 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมสถานการณ์ท ี1 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 26 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะกระบวนการคิด 
แกปั้ญหาก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ย 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ต่อ) 

ขอ้ คาํถามสถานการณ์ที 1 

ทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหา ผูเ้ชียวชาญคนที 

R  IOC 

ระ
บุปั
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ยส
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5. จากเรืองราวของนาํคา้งแขง็ ปัญหา
ทีสร้างความเสียหายใหแ้ก่คนใน
พนืทีนี คืออะไร 
สร้างความเสียหายใหแ้ก่พืชผกั
ต่างๆ ชาวนาชาวไร่ ชาวสวน
ไดรั้บความเดือดร้อน 

   

 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6. เพราะเหตุใดจึงเกิดนาํคา้งแข็ง  
1. นาํคา้งแขง็เกิดจากไอนาํทีใกล้
ผวิดิน ลดอุณหภูมิตาํลงกวา่จุด
เยอืกแขง็ 
2. นาํคา้งแขง็เกาะบริเวณตน้พืช 
สร้างความเสียหายใหแ้ก่พืชต่างๆ 
เช่น เมล็ดลีบการเจริญเติบโตของ
พืชชะงกั 

   

 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. เสนอวธีิการหรือแนวทางการ
แกปั้ญหานีในสถานการณ์นี (ตอบ
มาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้)  
1. หาวธีิการป้องกนัพืชผกัจากการ
เกิดแม่คะนิง 
2. ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการ
ท่องเทียวใหน้กัท่องเทียวชมแม่คะนิง 
3. ปลูกพืชผลทางการเกษตรที
เหมาะสมกบัความหนาวเยน็ 

   

 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 26 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะกระบวนการคิด 
แกปั้ญหาก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ย 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ต่อ) 

 

ขอ้ คาํถามสถานการณ์ที 1 

ทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหา ผูเ้ชียวชาญคนที 

R  IOC 
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8. การแกปั้ญหานีในขอ้ 7 จะเกิดผล
อยา่งไรบา้ง (ตอบมาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้) 
1. ช่วยลดความเสียหายทีเกิดขึนกบั
ตน้พืช 
2. มีแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติแห่ง
ใหม ่
3. เกิดรายไดห้มุนเวยีนในชุมชน 

  

  +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมสถานการณ์ท ี2 1.00 
9. จากขอ้ความนี ปัญหาสาํคญัที

กาํลงัเกิดขึนคือเรืองใด  
 ปัญหาการทุจริตในการเลือกตงั 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

10. สาเหตุสาํคญัทีเกิดขึนเนืองมาจาก
อะไร  
       ประชาชนละเลยหน้าทียอม
ขายสิทธิ ขายเสียง เปิดโอกาสให้
คนไม่มีเขา้ไปปกครองบา้นเมือง 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

11. เสนอวิ ธีการหรือแนวทางการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์นี (ตอบ
มาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้)  
1. ออกกฎหมายควบคุมการซือเสียง 
ขายสิทธิของพรรคการเมืองต่างๆ 
 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 26 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะกระบวนการคิด 
แกปั้ญหาก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ย 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ต่อ) 

ขอ้ คาํถามสถานการณ์ที 1 

ทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหา ผูเ้ชียวชาญคนที 

R  IOC 
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3 

11. 2. รณรงคใ์หป้ระชาชนทุกตนไม่ซือ
เสียง ขายสิทธิในการเลือกตงั 
3. ใหค้วามรู้แก่ประชาชนในเรือง
การซือเสียงขายสิทธิ ส่งผลต่อการ
พฒันาประเทศ 

  

       

12. การแกปั้ญหาในสถานการณ์ขอ้ที 11 
จะเกิดผลอยา่งไร (ตอบมาอยา่งนอ้ย 
3 ขอ้)   
1. ลดปัญหาการซือเสียง ขายสิทธิของ
พรรคการเมืองต่าง  ๆ
2. ไดน้กัการเมืองทีดีมีความรู้ความ
สามรถเขา้ไปบริหารประเทศ 
3. ส่งผลใหเ้กิดความมนัคงและ
สามารถพฒันาประเทศชาติไดดี้ยงิขึน 

   

 +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมสถานการณ์ท ี3 1.00 
13
. 

จากขอ้ความนี ปัญหาใดเป็นปัญหา
สาํคญัทีถูกกล่าวถึง ในสังคมปัจจุบนั
 ปัญหาการซือขายยาเสพติดและ
แพร่ระบาดของ ยาเสพติดทีเขา้มา
เกียวขอ้งกบัเยาวชน ซึงเป็น
สมาชิกแฝงตวัอยูใ่นหน่วยงาน
สาํคญัต่างๆ การมวัสุมในกลุ่ม
วยัรุ่น สร้างความเดือดร้อนรําคาญ 

   

 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 26 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะกระบวนการคิด 
แกปั้ญหาก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ย 

 

 

ขอ้ คาํถามสถานการณ์ที 1 

ทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหา ผูเ้ชียวชาญคนที 

R  IOC 

ระ
บุปั

ญห
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อธิ
บา
ยส
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กว
ธิีก

าร 
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กว
ธิีก

าร  
1 

 
2 

 
3 

14. 
 

ปัญหานีมีสาเหตุมาจากอะไร  
1. ภาครัฐไม่ปรับบทบาทและเขา้มาแกไ้ข
ยาเสพติดอยา่งจริงจงั ทาํใหปั้ญหานีทวี
ความรุนแรงมากยงิขึน 
2. หน่วยงานต่าง  ๆไม่มีการรณรงค์
เกียวกบัโทษของยาเสพติดใหเ้ยาวชน
ไดรั้บรู้ขอ้มูลอยา่งสมาํเสมอ 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

15. เสนอวธีิการหรือแนวทางการแกปั้ญหา
ในสถานการณ์นี (ตอบมาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้) 
1. สถานศึกษาตอ้งวางกฎระเบียบเคร่งครัด
เกียวกบัโทษของการมีสิงเสพติด 
2. ใหห้น่วยงานต่างๆ จดัใหมี้การรณรงค์
เกียวกบัโทษของยาเสพติด 
3. ภาครัฐวางนโยบายแกไ้ขปัญหายา       
เสพติดในสถานศึกษาอยา่งจริงจงั 

 

   +1 +1 +1 3.00 1.00 

16. การแกปั้ญหาในขอ้ 15 จะเกิดผลอยา่งไร
บา้ง  (ตอบมาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้)  
1. ทาํใหก้ารแพร่ระบาดของยาเสพติด
สถานศึกษา หมดไป 
2. ทาํใหเ้ยาวชนรู้จกัป้องกนัตนเองให้
ห่างไกลยาเสพติดได ้
3. สงัคมมีความสงบสุขขึน ปัญหา
ทางดา้นต่างๆ  ลดนอ้ยลง เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ 

 

   +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมสถานการณ์ท ี6 1.00 

                   กระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ต่อ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 26 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะกระบวนการคิด 
แกปั้ญหาก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ย 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ต่อ) 

 
 
 

ขอ้ คาํถามสถานการณ์ที 1 

ทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหา 

ผูเ้ชียวชาญคนที 
R  IOC 

ระ
บุปั

ญห
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2 

 
3 

17. ปัญหา ทีสํ าคัญของสถานการณ์ 
นีคืออะไร  
1. ฟาร์มไก่ส่งกลินเหม็น สร้างความ 
เดือดร้อนต่อโรงเรียน ชุมชน วดั 
2. ฟาร์มไก่มีจาํนวนมากในชุมชน ทาํ 
ใหเ้กิด  ความเดือนร้อน โรคติดต่อ 
มลพิษ นาํเน่าเสีย เชือโรคต่างๆ 

   

 

+1 +1 +1 3.00 .  

18. สา เหตุของปัญหาในสถานการ ณ์ 
นีคืออะไร  
1. ฟาร์มไก่ไม่ทาํตามระเบียบขอ้บงัคบั  
2. ฟาร์มไก่มีจาํนวนมากเกินไป 
3. ฟาร์มไก่ขาดสุขลกัษณะ ไม่สะอาด 

 

  

 

+1 +1 +1 3.00 .  

19. เสนอวิธีการหรือแนวทางแกปั้ญหาใน
สถานการณ์นี(ตอบมาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้)   
1. บงัคบัใช้กฎหมายควบคุมการส่งกลิน
เหมน็ของฟาร์มไก่ 
2. ตรวจตราอยา่งสมาํเสมอใหฟ้าร์มปฏิบติั
ตามขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด 
3. ใหฟ้าร์มไก่รับผิดชอบและดาํเนินการโดย
คาํนึงถึงสิงแวดลอ้มในชุมชน 

 

  

 

+1 +1 +1 3.00 .  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 26  ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะกระบวนการคิด 
แกปั้ญหาก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ย 

 

ขอ้ คาํถามสถานการณ์ที 1 

ทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหา ผูเ้ชียวชาญคนที 
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20. การแกปั้ญหาในขอ้ 27 จะเกิดผลอย่างไร
(ตอบมาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้)   
 1. ไม่มีปัญหาส่งกลินเหมน็จากฟาร์มไก่
รบกวนโรงเรียน ชุมชน วดั 
 2. โรคติดต่อ มลพิษ นาํเน่าเสีย เชือโรค
ลดลง 
 3. หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการ
ตรวจสอบฟาร์มไก่อยา่งจริงจงั 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมสถานการณ์ที 7 1.00 

21. ปัญหาทีสาํคญัของสถานการณ์นีคืออะไร  
      การแพร่ระบาดของยาเสพติด อนัส่ง  
ผลตามอาการเกิดอาชญากรรมในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาสูง 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

22. สาเหตุของปัญหาในสถานการณ์นีคือ
อะไร  
1. ภาวะทางเศรษฐกิจตกตาํ รายได้ไม่
เพียงพอต่อรายจ่าย คนเกิดการว่างงาน
จาํนวนมากขึน 
 2.  อาวธุปืนต่าง  ๆสามารถประดิษฐแ์ละผลิต
ไดง่้ายและสะดวกมากขึน  

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

23. เสนอวิธีการหรือแนวทางแก้ปัญหาใน
สถานการณ์นี (ตอบมาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้) 
1. ภาครัฐและเอกชนร่วมกนัเขา้มาแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอย่าง
เคร่งครัด 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ต่อ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 26  ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะกระบวนการคิด 
แกปั้ญหาก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ย 

 

 
ตารางที 27  ผลการวิเคราะห์ความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกของแบบวดัทกัษะกระบวนการคิด   

แก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน เรือง สังคมไทย โดยใช้การจดัการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

ข้อ P R สรุปผล 
1 0.68 0.00 ตดัทิง 
2 0.63 0.35 ใชไ้ด ้
3 0.88 0.25 ตดัทิง 
4 0.70 0.40 ใชไ้ด ้
5 0.45 0.35 ใชไ้ด ้
6 0.48 0.35 ใชไ้ด ้
7 0.78 -0.05 ตดัทิง 
8 0.73 0.05 ตดัทิง 
9 0.45 0.50 ใชไ้ด ้

ขอ้ คาํถามสถานการณ์ที 1 

ทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหา ผูเ้ชียวชาญคนที 
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24. การแกปั้ญหาในขอ้ 31 จะเกิดผลอยา่งไร  (ตอบ
มาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้)           
1. การใช้อาวุธปืนเพือใชใ้นการก่อ
อาชญากรรมและเสพยาเสพติดลดลง 
2. ประเทศชาติของเรากลายเป็นสังคมที
น่าอยู่มากขึน                              
3. หลายคนเกรงกลวัต่อบทลงโทษที 
เขม้งวด จนไม่กลา้กระทาํความผิด 

   

 +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมสถานการณ์ท ี8 1.00 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ต่อ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 27  ผลการวิเคราะห์ความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกของแบบวดัทกัษะกระบวนการคิด   
แก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน เรือง สังคมไทย โดยใช้การจดัการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ต่อ) 

ข้อ P R สรุปผล 
10 0.73 0.45 ใชไ้ด ้
11 0.65 0.30 ใชไ้ด ้
12 0.65 0.30 ใชไ้ด ้
13 0.33 0.25 ใชไ้ด ้
14 0.50 0.40 ใชไ้ด ้
15 0.75 0.30 ใชไ้ด ้
16 0.75 0.50 ใชไ้ด ้
17 0.40 0.80 ใชไ้ด ้
18 0.53 0.65 ใชไ้ด ้
19 0.63 0.65 ใชไ้ด ้
20 0.70 0.60 ใชไ้ด ้
21 0.38 0.75 ใชไ้ด ้
22 0.40 0.50 ใชไ้ด ้
23 0.65 0.30 ใชไ้ด ้
24 0.58 0.45 ใชไ้ด ้
25 0.38 0.75 ใชไ้ด ้
26 0.55 0.80 ใชไ้ด ้
27 0.78 0.35 ใชไ้ด ้
28 0.50 0.80 ใชไ้ด ้
29 0.28 0.45 ใชไ้ด ้
30 0.40 0.50 ใชไ้ด ้
31 0.45 0.90 ใชไ้ด ้
32 0.55 0.90 ใชไ้ด ้

   ITEMS =  32                 N of Case =  40 

                         x = 72.03                            (S.D.) = 10.47 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



167 
 

หมายเหตุ 

 1. ขอ้สอบขอ้ที 3 มีค่า p สูงกวา่ 0.80 และมีค่า  r สูงกวา่ 0.20 จดัเป็นขอ้สอบทีง่าย
เกินไปและมีอาํนาจจาํแนกไม่ดี จึงตดัออกจาํนวน 1 ขอ้ 
 2. ขอ้สอบขอ้ที 1, 7, 8 มีค่า p ตาํกวา่ 0.80 และมีค่า r ตาํกวา่ 0.20 จดัเป็นขอ้สอบทียาก
เกินไปและมีอาํนาจจาํแนกไม่ดี จึงตดัออกจาํนวน 3 ขอ้ 
 3. เนืองจากมีขอ้สอบเกินจาํนวนทีตอ้งการจึงตดัออกแบบเจาะจง ไดแ้ก่ ขอ้สอบขอ้ที 
2, 4, 5, 6, 29, 30, 31, 32  จาํนวน 8 ขอ้ รวมตดัขอ้สอบออกไปทงัหมด 12 ขอ้ และเหลือขอ้สอบที
นาํไปใชจ้ริง จาํนวน 20 ขอ้ 
 

ตารางที 28  ค่าความเชือมนัของวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง 
สังคมไทย  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ โดย
วธีิการใชส้ัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

mean Sum sd sd^2 
1.98 79 0.77 0.59 
2.13 85 0.65 0.42 
2.03 81 0.80 0.64 
1.98 79 0.77 0.59 
2.00 80 0.88 0.77 
2.10 84 0.84 0.71 
2.03 81 0.77 0.59 
1.98 79 0.73 0.54 
2.13 85 0.82 0.68 
2.03 81 0.89 0.79 
2.00 80 0.68 0.46 
2.13 85 0.61 0.37 
2.03 81 0.80 0.64 
1.95 78 0.75 0.56 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 28  ค่าความเชือมนัของวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง 
สังคมไทย  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์โดย
วธีิการใชส้ัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (ต่อ) 

mean sum sd sd^2 
1.93 77 0.83 0.69 
2.08 83 0.83 0.69 
2.18 87 0.75 0.56 
2.00 80 0.75 0.56 
2.13 85 0.82 0.68 
1.98 79 0.86 0.74 

40.73 40.49 8.11 65.79 

sum sd^2    12.26 
ALPHA =  0.86 

 4. แบบวดัพฒันาการทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาระหวา่งการเรียน เรือง สังคมไทย 
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้) 
   

 4.1 ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
 

ตารางที 29  ค่าความตรง เชิง เ นือหาและด ัชนีความสอดคล ้องของแบบวดัพ ัฒนาการ
ทักษะกระบวนการคิด แกปั้ญหาระหว่างการจดัการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย โดยใช้
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้) 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญคนที R

 
IOC 

1 2 3 
ประเมินสถานการณ์ที 1 ในการระบุปัญหา อธิบายสาเหตุของ
ปัญหา  เ ลือกวิธีการแก้ปัญหา  และบอกผลทีได้จากการ
แก้ปัญหาทีตนเลือกได้จากสถานการณ์ทีกาํหนดให้ได้อย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น 

+1 +1 +1 3.00 .  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 29 ค่าความตรง เชิง เ นือหาและด ัชนีความสอดคล ้องของแบบวดัพ ัฒนาการ
ทักษะกระบวนการคิด แกปั้ญหาระหว่างการจดัการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย โดยใช้
การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  (ทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้)  
(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชียวชาญคนที R

 
IOC 

1 2 3 
ประเมินสถานการณ์ที 2 ในการระบุปัญหา อธิบายสาเหตุของ
ปัญหา  เ ลือกวิธีการแก้ปัญหา  และบอกผลทีได้จากการ
แก้ปัญหาทีตนเลือกได้จากสถานการณ์ทีกาํหนดให้ได้อย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น 

+1 +1 +1 3.00 .  

ประเมินสถานการณ์ที 3 ในการระบุปัญหา อธิบายสาเหตุของ
ปัญหา  เ ลือกวิธีการแก้ปัญหา  และบอกผลทีได้จากการ
แก้ปัญหาทีตนเลือกได้จากสถานการณ์ทีกาํหนดให้ได้อย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น 

+1 +1 +1 3.00 .  

ประเมินสถานการณ์ที 4 ในการระบุปัญหา อธิบายสาเหตุของ
ปัญหา  เ ลือกวิธีการแก้ปัญหา  และบอกผลทีได้จากการ
แก้ปัญหาทีตนเลือกได้จากสถานการณ์ทีกาํหนดให้ได้อย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น 

+1 +1 +1 3.00 .  

ประเมินสถานการณ์ที 5 ในการระบุปัญหา อธิบายสาเหตุของ
ปัญหา  เ ลือกวิธีการแก้ปัญหา  และบอกผลทีได้จากการ
แก้ปัญหาทีตนเลือกได้จากสถานการณ์ทีกาํหนดให้ได้อย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น 

+1 +1 +1 3.00 .  

รวมทงัฉบับ 1.00 
 

 5.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย 
โดยใช้การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  
 5.1 ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 30 ค ่า ค ว ามตร ง เ ชิง เ นื อห าและด ัชนีค ว ามสอดคล ้อ ง ก ับ จ ุดประส งค ์ข อ ง
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย โดยใชก้าร
จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

รายการประเมนิ ระดบัความคดิเห็นของ
ผู้เชียวชาญ 

 

R  
 

IOC 

1 2 3 

ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

1. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดข้นัเผชิญปัญหา ขนั
ผจญ  ขนัผสมผสาน ขนัเผดจ็ปัญหา ขนัสรุป และปฏิบติัจริงใน
การแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 3.00 .  

2. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดปฏิบติั แสดงออก 
เพือการแกปั้ญหาและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง +1 +1 +1 3.00 .  

3. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดแกปั้ญหา อยา่ง
รอบคอบและมีเหตุผลในการตดัสินใจ +1 +1 +1 3.00 .  

4. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์
ทีเกิดขึน สามารถนาํไปประยกุตใ์นชีวติประจาํวนั +1 +1 +1 3.00 .  

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

5. การจดัการเรียนรู้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีอิสระในการศึกษา 
คน้ควา้ แลกเปลียนความคิดเห็น 

+1 +1 +1 3.00 .  

6. การจดัการเรียนรู้ช่วยใหน้กัเรียนมีความสุขในการไดล้งมือ
ปฏิบติักิจกรรม และกระตุน้ใหน้กัเรียนอยากมีส่วนร่วม +1 +1 +1 3.00 .  

7. การจดัการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างใหน้กัเรียนเกิดประสบการณ์
ใหม่ในการทาํงาน +1 +1 +1 3.00 .  

ด้านประโยชน์ทไีด้รับจากการเรียนรู้ 
8. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการคิด              
การทาํงานไดอ้ยา่งเป็นระบบตามขนัตอน 

+1 +1 +1 3.00 .  

9. การจดัการเรียนรู้เนน้ให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการแสวงหา
ความรู้ สามารถศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  +1 +1 +1 3.00 .  

10. การจดัการเรียนรู้เป็นการสอนให้นกัเรียนเห็นความสาํคญั
เกียวกบั เรืองสงัคมไทย โดยเขา้ใจถึงปัญหาทีเกิดขึน สามารถ
เลือกปัญหา ระบุปัญหา หาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆไดช้ดัเจนและ
ตดัสินใจในการลงมือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตผุล 

+1 +1 +1 3.00 .  

รวมทงัฉบบั .  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน 
ตารางที 31  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใช ้                 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 

 
 

เลขที คะแนน ก่อนเรียน  
ปรนยั 30 คะแนน 

คะแนนหลงัเรียน 
ปรนยั 30 คะแนน 

ส่วนต่างของคะแนน 

1 12 24 12 
2 14 26 8 
3 13 25 12 
4 11 23 12 
5 17 27 10 
6 12 24 12 
7 16 26 10 
8 17 27 10 
9 19 27 8 

10 13 24 11 
11 17 26 9 
12 18 28 10 
13 17 27 10 
14 15 25 10 
15 14 27 13 
16 11 23 12 
17 15 25 10 
18 15 24 9 
19 16 26 10 
20 8 22 14 
21 14 25 11 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 31  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใช ้                 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ต่อ) 

 
 
 

เลขที คะแนนก่อนเรียน  
ปรนยั 30 คะแนน 

คะแนนหลงัเรียน 
ปรนยั 30 คะแนน 

ส่วนต่างของคะแนน 

22 15 26 11 
23 9 23 14 
24 11 25 14 
25 15 25 10 
26 14 24 10 
27 13 23 10 
28 15 24 9 
29 16 22 6 
30 15 24 9 
31 15 24 9 
32 10 23 13 
33 19 29 10 
34 9 21 12 
35 17 25 8 
36 16 24 8 
37 16 27 11 
38 14 25 11 
39 15 23 8 
40 13 24 11 
รวม 571 992 421 

ค่าเฉลีย 14.28 24.80 10.43 
S.D. 2.67 1.76 .  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 32  ผลคะแนนทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 หลงัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เมือพิจารณาตามทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา
เป็นรายดา้น 

เลขที 

ทกัษะกรบวนการคิดแกปั้ญหาหลงัการจดัการเรียนรู้ 

ระบุปัญหา  
15 คะแนน 

อธิบายสาเหตุ  
15 คะแนน 

วธีิการ
แกปั้ญหา 

 15 คะแนน 

ผลทีไดรั้บจาก
การแกปั้ญหา  
15 คะแนน 

รวมคะแนน  
60 คะแนน 

1 14 15 14 12 55 
2 14 15 14 14 57 
3 13 15 13 12 53 
4 12 15 12 12 51 
5 12 15 14 12 53 
6 13 15 13 14 55 
7 12 15 14 12 53 
8 12 15 13 12 52 
9 14 15 14 14 57 
10 14 15 14 14 57 
11 14 15 13 15 57 
12 14 15 14 14 57 
13 12 15 14 13 54 
14 12 14 14 14 54 
15 14 15 15 12 56 
16 12 15 15 11 53 
17 12 12 12 12 48 
18 14 15 15 14 58 
19 12 15 15 11 53 
20 12 14 14 12 52 
21 14 15 15 12 56 
22 13 15 15 12 55 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 32  ผลคะแนนทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 หลงัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เมือพิจารณาตามทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา
เป็นรายดา้น (ต่อ) 

เลขที 

ทกัษะกรบวนการคิดแกปั้ญหาหลงัการจดัการเรียนรู้ 

ระบุปัญหา  
15 คะแนน 

อธิบายสาเหตุ  
15 คะแนน 

วธีิการ
แกปั้ญหา 

 15 คะแนน 

ผลทีไดรั้บจาก
การแกปั้ญหา  
15 คะแนน 

รวมคะแนน  
60 คะแนน 

23 12 15 15 12 54 
24 13 14 14 12 53 
25 12 13 13 12 50 
26 13 15 15 15 58 
27 14 14 14 12 54 
28 12 15 15 12 54 
29 13 15 15 15 58 
30 14 15 15 14 58 
31 14 15 15 12 56 
32 13 15 15 10 53 
33 12 15 15 14 56 
34 11 14 14 13 52 
35 14 15 15 15 59 
36 13 14 14 12 53 
37 14 15 14 13 56 
38 13 15 13 13 54 
39 13 15 14 12 54 
40 14 15 14 12 55 
รวม 519 589 565 510 2183 

เฉลยี 12.98 14.73 14.13 12.75 54.58 

S.D. 0.92 0.64 0.85 1.24 2.41 

ลาํดับ 3 1 2 4  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 33  ผลคะแนนแบบประเมินทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย หลงัการ
จดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ทา้ยแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้) 

เลขที 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 

ระบุปัญหา  
3 คะแนน 

อธิบายสาเหตุ  
3 คะแนน 

วธีิการ
แกปั้ญหา 
 3 คะแนน 

ผลทีไดรั้บจาก
การแกปั้ญหา  

3 คะแนน 

รวมคะแนน  
12 คะแนน 

1 2 3 2 2 9 
2 3 2 3 2 10 
3 2 2 2 2 8 
4 2 1 2 2 7 
5 2 3 2 2 9 
6 2 3 2 2 9 
7 2 2 2 2 8 
8 2 2 2 2 8 
9 3 2 3 2 10 

10 2 3 2 3 10 
11 2 2 2 1 7 
12 2 3 2 3 10 
13 2 2 2 1 7 
14 2 1 2 2 7 
15 2 2 2 2 8 
16 2 2 2 2 8 
17 2 1 2 2 7 
18 2 2 2 2 8 
19 2 3 2 2 9 
20 2 3 2 2 9 
21 2 3 2 2 9 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 33   ผลคะแนนแบบประเมินทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย หลงัการ    
จดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ทา้ยแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้) (ต่อ) 

เลขที 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 

ระบุปัญหา  
3 คะแนน 

อธิบายสาเหตุ  
3 คะแนน 

วธีิการ
แกปั้ญหา 
3 คะแนน 

ผลทีไดรั้บจาก
การแกปั้ญหา  

3 คะแนน 

รวมคะแนน  
12 คะแนน 

22 2 2 2 2 8 
23 2 2 2 2 8 
24 2 1 2 2 7 
25 2 2 2 2 8 
26 2 3 2 2 9 
27 2 2 2 2 8 
28 2 1 2 2 7 
29 2 3 2 3 10 
30 2 3 2 3 10 
31 2 3 2 3 10 
32 2 2 2 2 8 
33 2 3 2 2 9 
34 2 3 2 3 10 
35 2 3 3 3 11 
36 2 3 2 2 9 
37 2 2 2 2 7 
38 2 3 2 3 10 
39 2 1 2 2 7 
40 2 2 2 2 8 
รวม 82 91 83 86 342 

เฉลยี 2.05 2.28 2.08 2.15 8.55 

S.D. 0.22 0.72 0.27 0.48 1.13 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 33   ผลคะแนนแบบประเมินทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย หลงัการ
จดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ทา้ยแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้) (ต่อ) 

เลขที 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 

ระบุปัญหา  
3 คะแนน 

อธิบายสาเหตุ  
3 คะแนน 

วธีิการ
แกปั้ญหา 
3 คะแนน 

ผลทีไดรั้บจาก
การแกปั้ญหา  

3 คะแนน 

รวมคะแนน  
12 คะแนน 

1 2 3 2 3 10 
2 3 3 3 2 11 
3 3 3 3 2 11 
4 3 3 3 2 11 
5 2 3 2 3 10 
6 3 3 3 2 11 
7 2 3 2 3 10 
8 2 3 2 3 10 
9 3 3 3 3 12 

10 3 3 3 2 11 
11 3 3 3 2 11 
12 3 3 3 3 12 
13 3 3 3 2 11 
14 2 3 2 3 10 
15 3 3 3 2 11 
16 2 3 2 2 9 
17 2 2 2 2 8 
18 3 3 3 2 11 
19 2 3 2 3 10 
20 2 3 2 2 9 
21 2 3 2 3 10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 33   ผลคะแนนแบบประเมินทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย หลงัการ
จดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ทา้ยแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้) (ต่อ) 

เลขที 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 

ระบุปัญหา  
3 คะแนน 

อธิบายสาเหตุ  
3 คะแนน 

วธีิการ
แกปั้ญหา 
3 คะแนน 

ผลทีไดรั้บจาก
การแกปั้ญหา  

3 คะแนน 

รวมคะแนน  
12 คะแนน 

23 2 3 2 2 9 
24 2 2 2 2 8 
25 3 3 3 2 11 
26 3 3 3 2 11 
27 2 3 2 3 10 
28 2 3 2 2 9 
29 3 3 3 2 11 
30 3 3 3 3 12 
31 3 3 3 2 11 
32 2 3 2 2 9 
33 2 3 2 3 10 
34 3 3 3 2 11 
35 3 3 3 2 11 
36 2 3 2 2 9 
37 2 3 2 2 8 
38 3 3 3 3 12 
39 2 2 3 2 9 
40 2 3 2 2 9 
รวม 100 117 101 93 411 

เฉลยี 2.50 2.93 2.53 2.33 10.28 

S.D. 0.51 0.27 0.51 0.47 1.09 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 33   ผลคะแนนแบบประเมินทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย หลงัการ
จดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ทา้ยแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้) (ต่อ) 

เลขที 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 

ระบุปัญหา  
3 คะแนน 

อธิบายสาเหตุ  
3 คะแนน 

วธีิการ
แกปั้ญหา 
3 คะแนน 

ผลทีไดรั้บจาก
การแกปั้ญหา  

3 คะแนน 

รวมคะแนน  
12 คะแนน 

1 3 3 3 2 11 
2 3 3 3 3 12 
3 3 3 3 2 11 
4 3 3 3 2 11 
5 2 3 2 3 10 
6 3 3 3 2 11 
7 2 3 3 3 11 
8 2 3 2 3 10 
9 3 3 3 3 12 

10 3 3 3 3 12 
11 3 3 3 3 12 
12 3 3 3 3 12 
13 3 3 3 2 11 
14 2 3 3 3 11 
15 3 2 3 2 10 
16 3 3 3 2 11 
17 3 3 3 2 11 
18 3 3 3 2 11 
19 2 3 2 3 10 
20 2 3 2 3 10 
21 2 3 3 3 11 
22 3 3 3 2 11 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 33  ผลคะแนนแบบประเมินทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย หลงัการ
จดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ทา้ยแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้) (ต่อ) 

เลขที 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 

ระบุปัญหา  
3 คะแนน 

อธิบายสาเหตุ  
3 คะแนน 

วธีิการ
แกปั้ญหา 
3 คะแนน 

ผลทีไดรั้บจาก
การแกปั้ญหา  

3 คะแนน 

รวมคะแนน  
12 คะแนน 

23 3 3 3 2 11 
24 3 3 3 3 12 
25 3 3 3 2 11 
26 3 3 3 2 11 
27 3 3 3 2 11 
28 3 3 3 2 11 
29 3 3 3 3 12 
30 3 3 3 3 12 
31 3 3 3 2 11 
32 3 3 3 3 12 
33 2 3 2 3 10 
34 3 3 3 2 11 
35 3 3 3 3 12 
36 3 3 3 2 11 
37 3 3 3 2 11 
38 3 3 3 3 12 
39 3 3 3 2 11 
40 3 3 3 2 11 
รวม 112 119 115 99 445 

เฉลยี 2.80 2.98 2.88 2.48 11.13 

S.D. 0.41 0.16 0.33 0.51 0.65 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 33   ผลคะแนนแบบประเมินทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย หลงัการ
จดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ทา้ยแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้) (ต่อ) 

เลขที 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 4 

ระบุปัญหา  
3 คะแนน 

อธิบายสาเหตุ  
3 คะแนน 

วธีิการ
แกปั้ญหา 
3 คะแนน 

ผลทีไดรั้บจาก
การแกปั้ญหา  

3 คะแนน 

รวมคะแนน  
12 คะแนน 

1 3 3 2 3 11 
2 3 3 3 3 12 
3 3 3 3 3 12 
4 3 3 3 3 12 
5 3 3 2 3 11 
6 3 3 3 2 11 
7 3 3 3 3 12 
8 2 3 3 3 11 
9 3 3 3 3 12 

10 3 3 3 3 12 
11 3 3 3 3 12 
12 3 3 3 3 12 
13 3 3 3 3 12 
14 3 3 3 3 12 
15 3 3 3 2 11 
16 3 3 3 2 11 
17 3 3 3 2 11 
18 3 3 3 2 11 
19 2 3 3 3 11 
20 3 3 3 3 12 
21 2 3 3 3 11 
22 3 3 3 2 11 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 33  ผลคะแนนแบบประเมินทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย หลงัการ
จดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ทา้ยแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้) (ต่อ) 

เลขที 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 4 

ระบุปัญหา  
3 คะแนน 

อธิบายสาเหตุ  
3 คะแนน 

วธีิการ
แกปั้ญหา 
3 คะแนน 

ผลทีไดรั้บจาก
การแกปั้ญหา  

3 คะแนน 

รวมคะแนน  
12 คะแนน 

23 3 3 3 3 12 
24 3 3 3 3 12 
25 3 3 3 3 12 
26 3 3 3 3 12 
27 3 3 3 3 11 
28 3 3 3 3 12 
29 3 3 3 3 12 
30 3 3 3 3 12 
31 3 3 3 3 12 
32 3 3 3 3 12 
33 3 3 3 3 12 
34 3 3 3 3 12 
35 3 3 3 3 12 
36 3 3 3 3 12 
37 3 3 3 3 12 
38 3 3 3 3 12 
39 3 3 3 3 12 
40 3 3 3 3 12 
รวม 117 120 118 114 469 

เฉลยี 2.93 3.00 2.95 2.85 11.73 

S.D. 0.27 0.00 0.22 0.36 0.45 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 33   ผลคะแนนแบบประเมินทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย หลงัการ
จดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ทา้ยแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้) (ต่อ) 

เลขที 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 5 

ระบุปัญหา  
3 คะแนน 

อธิบายสาเหตุ  
3 คะแนน 

วธีิการ
แกปั้ญหา 
3 คะแนน 

ผลทีไดรั้บจาก
การแกปั้ญหา  

3 คะแนน 

รวมคะแนน  
12 คะแนน 

1 3 3 3 3 12 
2 3 3 3 3 12 
3 3 3 3 3 12 
4 3 3 3 3 12 
5 3 3 3 3 12 
6 3 3 3 3 12 
7 3 3 3 3 12 
8 3 3 3 3 12 
9 3 3 3 3 12 

10 3 3 3 3 12 
11 3 3 3 3 12 
12 3 3 3 3 12 
13 3 3 3 3 12 
14 3 3 3 3 12 
15 3 3 3 3 12 
16 3 3 3 3 12 
17 3 3 3 2 11 
18 3 3 3 3 12 
19 3 3 3 3 12 
20 3 3 3 3 12 
21 3 3 3 3 12 
22 3 3 3 3 12 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 33   ผลคะแนนแบบประเมินทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย หลงัการ
จดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (ทา้ยแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้) (ต่อ) 

เลขที 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 5 

ระบุปัญหา  
3 คะแนน 

อธิบายสาเหตุ  
3 คะแนน 

วธีิการ
แกปั้ญหา 
3 คะแนน 

ผลทีไดรั้บจาก
การแกปั้ญหา  

3 คะแนน 

รวมคะแนน  
12 คะแนน 

23 3 3 3 3 12 
24 3 3 3 3 12 
25 3 3 3 3 12 
26 3 3 3 3 12 
27 3 3 3 3 12 
28 3 3 3 3 12 
29 3 3 3 3 12 
30 3 3 3 3 12 
31 3 3 3 3 12 
32 3 3 3 3 12 
33 3 3 3 3 12 
34 3 3 3 3 12 
35 3 3 3 3 12 
36 3 3 3 3 12 
37 3 3 3 2 11 
38 3 3 3 3 12 
39 3 3 3 3 12 
40 3 3 3 3 12 
รวม 120 120 120 118 478 

เฉลยี 3.00 3.00 3.00 2.95 11.95 

S.D. 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย โดยใช้การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง สังคมไทย โดยใช ้                 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 3.  แบบวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย โดยใช้การจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 4. แบบประเมินทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาหลงัการจดัการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย 
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  

 5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังการจดัการเรียนรู้ เรือง สังคมไทย      
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม              โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวทิยาลยั ฯ 
รหัสวชิา  ส 23101     หน้าทีพลเมืองฯ            ชันมัธยมศึกษาปีท ี 3 

หน่วยการเรียนรู้ท ี4   สังคมไทย                     
เรือง  ลกัษณะของสังคมไทย                         จํานวน  2  ชัวโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส .  เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ทีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดีงาม และธาํรง

รักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข 
 

2. ตัวชีวดั  

 ม. /5 วิเคราะห์ปัจจยัทีก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ในประเทศ และเสนอแนวคิดใน
การลดความขดัแยง้   
 

3. ข้อสรุปทวัไป 

 สังคมไทยมีการเปลียนแปลงมาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จึงควรทาํความเขา้ใจและรู้เท่า
ทนักบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึน เพือเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัทีดีใหแ้ก่คนในสังคม 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 . นกัเรียนบอกความหมายและลกัษณะเด่นของสังคมไทยได ้
 . นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะของสังคมชนบทและสังคมเมืองได ้
 . นกัเรียนสามารถระบุสาเหตุของการเปลียนแปลงทางสังคมไทยในอดีตจนถึง 
           ปัจจุบนัได ้ 

 

5. สาระการเรียนรู้ 

 ความรู้ 
 . ลกัษณะของสังคมไทย 
    1.1 ความหมายของสังคมไทย 
     1.2 ลกัษณะทวัไปของสังคมไทย 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2. ปัจจยัทีทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางสังคม 
 3. ประเภทของสังคมไทย 
 4. สาเหตุของการเปลียนแปลงในสังคม 
 4.1 สาเหตุภายใน เช่น การเกิด การตาย การยา้ยถินฐาน 
 4.2 สาเหตุภายนอก เช่น การคมนาคม การผสมผสานทางวฒันธรรม 
 

ทกัษะ/กระบวนการ 

 1. ทกัษะการคิดวเิคราะห์   . ทกัษะการคิดแกปั้ญหา   
 . ทกัษะการอธิบาย     . ทกัษะการแสดงความคิดเห็น  

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 . ใฝ่เรียนรู้      
 . มุ่งมนัในการทาํงาน  
 . รักความเป็นไทย 
 

6.  ชินงาน/ภาระงาน 

 1. ใบงาน เรือง สภาพสังคมไทย  
 2. ใบงาน เรือง การเปลียนแปลงทางสังคม 
 3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มสร้างโมเดลจาํลองเกียวกบั “ สังคมไทยในความฝันของขา้พเจา้”  
ลงในกระดาษร้อยปอนดข์นาด 12X12 นิว พร้อมตกแต่งใหส้วยงาม 
 

7. การวดัและประเมินผล 

ขอบเขตการวดั วธีิการ เครืองมือ ผูป้ระเมิน 
ความรู้ 

. ลกัษณะของสังคมไทย 
    1.1 ความหมายของสังคม 
ไทย 
    1.2 ลกัษณะทวัไปของ
สังคมไทย 

- การตอบคาํถาม 
- การทาํใบงานที 1 
เรือง สภาพสังคมไทย 
และใบงานที 2 เรือง         
การเปลียนแปลงทาง
สังคม 

- คาํถาม 
- ใบงานที 1 เรือง สภาพ
สังคมไทย และใบงานที 
2 เรือง การเปลียนแปลงทาง
สังคม 
 

ผูส้อนและ
นกัเรียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7. การวดัและประเมินผล (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 

ขอบเขตการวดั วธีิการ เครืองมือ ผูป้ระเมิน 
2. ปัจจยัทีทาํใหเ้กิดการ
เปลียนแปลงทางสังคม 
3. ประเภทของสังคมไทย 
4. สาเหตุของการ
เปลียนแปลงในสังคม 
    4.1 สาเหตุภายใน  เ ช่น 
การเกิด การตาย การยา้ยถิน
ฐาน 
      4..2 สาเหตุภายนอก เช่น  
การคมนาคม การผสมผสาน
ทางวฒันธรรม 

- ใบงาน/ชินงาน 
(โมเดลจาํลองเกียวกบั 
“สภาพสังคมไทยใน
ความฝันของขา้พเจา้”) 

- แบบประเมินใบงาน/
ชินงาน (โมเดลจาํลอง
เกียวกบั “สภาพสังคม 
ไทยในความฝันของ
ขา้พเจา้”) 

 

ทกัษะกระบวนการ 

1. ทกัษะการคิดวิเคราะห์  
. ทกัษะการคิดแกปั้ญหา   
. ทกัษะการอธิบาย 
. ทกัษะการแสดงความ
คิดเห็น 

 
- การสังเกตพฤติกรรม 

 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
ผูส้อน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

. ใฝ่เรียนรู้      

. มุ่งมนัในการทาํงาน  

. รักความเป็นไทย 

- การสังเกตพฤติกรรม
กลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
กลุ่ม 

ผูส้อน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7.1 เกณฑ์การประเมินใบงาน 

 เรือง สภาพสังคมไทย  
 เรือง การเปลียนแปลงทางสังคม 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 

1. ความถูกตอ้งของ
เนือหา 

คํา ถ ามและคําตอบ
ส า ม า ร ถ แ ท ร ก
เหตุผลบางอย่าง  ทาํ
ใ ห ้เ รื อ ง น ่า ส น ใ จ
อ่านสือความหมาย
ได้ 

คาํถามและคําตอบ
สอดคล ้อ ง ก ับ เ นื อ
เรือง  สําด ับเ รืองได้
ชัดเจนไม่วกวน 

คํา ถ า ม แ ล ะ คํา ต อ บ
ส อ ด ค ล ้อ ง ก ับ เ นื อ
เ รื อ ง แ ต ่ย งั อ ธ ิบ า ย
วกวน 

2. ความรับผดิชอบ นกัเรียนส่งใบงานตรง
ตามเวลาทีกาํหนด 

นักเรียนส่งใบงานช้า
กวา่วนัทีกาํหนด 1 วนั 

นักเ รียนส่งใบงานช้า
ก ว่ า ว ั น ที กํ า ห น ด
มากกวา่ 1 วนั 

3. การใชภ้าษา ภาษา ถู กต้อ ง เ กื อบ
ทั ง ห ม ด  มี ภ า ษ า ที
สละสลวยเชือมโยง
ภาษาไดดี้ 

ภาษาถูกตอ้งส่วนมาก
และสือความหมายได ้

ภาษาผิดพลาดมาก แต่
ยงัสือความหมายได ้

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 คะแนนรวม 7-9 หมายถึง  ดี 
 คะแนนรวม  4-6  หมายถึง  พอใช ้
 คะแนนรวม 1-3  หมายถึง  ปรับปรุง 

 

หมายเหตุ  คะแนนผา่นเกณฑ ์คือ 3 คะแนนขึนไป 
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7.2 เกณฑ์การให้คะแนนชินงาน  

      โมเดลจาํลองเกียวกบั “สังคมไทยในความฝันของขา้พเจา้” 

ประเดน็การ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน นาํหนกั 
จุดเนน้ ดี (3) ปานกลาง (2) พอใช ้(1) 

1. รูปแบบชินงาน - รูปแบบชินงานถูกตอ้ง 
   ตามทีกาํหนด 
- รูปแบบแปลกใหม่ 
   น่าสนใจ 
- มีขนาดเหมาะสม  
- รูปภาพมีสีสัน 
   สวยงามสัมพนัธ์กบั 
   เนือหา 

- รูปแบบชินงานถกูตอ้ง 
   ตามทีกาํหนด 
- รูปแบบแปลกใหม่ แต่ 
   น่าสนใจนอ้ย 
- มีขนาดเหมาะสม  
- รูปภาพมีสีสัน  
   สวยงามแต่ไม ่
   สัมพนัธ์กบัเนือหา 

- รูปแบบชินงานไม่   
   ถกูตอ้งตามทีกาํหนด 
- รูปแบบแปลกใหม่แต่ 
  ไม่น่าสนใจ 
- มีขนาดไม่เหมาะสม  
- รูปภาพมีสีสันสวยงาม  
    แต่ไม่สัมพนัธ์กบั 
    เนือหา 

3 

2. ความถูกต้อง
ของเนือหา 

- เนือหาถูกตอ้งตาม 
   หวัเรืองทีกาํหนด 
- เนือหาเป็นไปตามที 
   กาํหนด 
- เนือหารายละเอียด 
   ครอบคลุม 
- รูปภาพสอดคลอ้ง 
   เนือหา 

- เนือหาไม่ถูกตอ้ง 
   ตามหวัเรืองทีกาํหนด 
- เนือหาบางเรืองไม่ 
   เป็นไปตามทีกาํหนด 
- เนือหารายละเอียด 
   ครอบคลุม 
- รูปภาพสอดคลอ้ง 
   เนือหา 

- เนือหาไม่ถูกตอ้งตาม 
   หวัเรืองทีกาํหนด 
- เนือหาบางเรืองไม่ 
   เป็นไปตามทีกาํหนด 
- เนือหาราละเอียดไม่  
   ครอบคลุม 
- รูปภาพไม่สอดคลอ้ง 
   เนือหา 

3 

3. ความสะอาด
เรียบร้อย 

ชินงานมีความสะอาด
เรียบร้อยทุกส่วน 

ชินงานขาดความสะอาด 
เรียบร้อยบางส่วน 

ชินงานไม่มีความสะอาด 
เรียบร้อย 

3 

4. ความคิดริ เ ริม
สร้างสรรค ์

- มีการประยกุตใ์หท้นั 
   เหตุการณ์ 
- มีความคิดที 
   หลากหลายแตกต่าง 
   อยา่งโดดเด่น 

- ไม่มีการประยกุต ์
   ผลงาน 
- มีความคิดที  
   หลากหลาย 
 

- ไม่มีการประยกุต ์
   ผลงาน 
- ลอกแบบจากเพือน 

3 

5. ผลสาํเร็จของ
งาน 

- เสร็จครบถว้นตามที 
ตอ้งการและ
วางแผนไว ้

- เสร็จแต่ไม่ครบถว้น
ตามทีตอ้งการและ
วางแผนไว ้

- ไม่เสร็จตามแผนที 
   วางไว ้

3 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 คะแนนรวม 13 – 15  หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนนรวม  9  -  12  หมายถึง  พอใช ้
 คะแนนรวม 5  -  8   หมายถึง  ปรับปรุง 

 

8. กจิกรรมการเรียนรู้ 

 คาบท ี1 

 ขันนําเข้าสู่บทเรียน  
 1. นกัเรียนดูวดีีทศัน์สะทอ้นสังคม เรือง เรียนรู้และเขา้ใจ โดยมีเนือหาเกียวกบัมีแม่ลูกคู่
หนึง ลูกชายทาํงานอยา่งหนกั จนไม่มีเวลากลบัไปเยยีมแม่ ทาํความสะอาดห้อง ดูแลตวัเอง วนัหนึง
แม่มาหาทีหอ้งพกั ช่วยทาํความสะอาด ทาํกบัขา้วให้ลูกชายทาน แต่ลูกชายทาํงาน กลบัดึก ไปเทียว
กบัเพือน โดยไม่สนใจแม่ทีรอกินขา้วจนดึก ลูกชายกลบัมาทีห้องพกัเห็นแม่นอนรอตวัเองก็นึกถึง
แม่ทีคอยดูแลตนเอง เมือยงัเด็กๆ ทงัป้อนขา้ว ดูแลอยา่งใกลชิ้ด จนตอนทีแม่เดินทางกลบั ลูกชายจึง
ตดัสินใจกลบับา้นกบัแม่และบวชพระให้แม่ ตามความตอ้งการของแม่ ครูสอบถามนกัเรียน โดยมี
ประเด็นคาํถาม ดงัต่อไปนี 

       1.1 วดีีทศัน์ทีดูเป็นเรืองเกียวกบัอะไร (การแสดงออกถึงสภาพสังคมไทยทีห่างไกลกนั
ระหวา่งคนในครอบครัว เนืองจากการทาํงานหนกัและละเลยบุคคลทีคอยเป็นห่วงเรา) 
                   1.2 นกัเรียนคิดวา่เรืองดงักล่าวเกียวขอ้งกบัการเปลียนแปลงทางสังคมไทยอยา่งไร 
(ปัจจุบนัมีการเปลียนแปลงไป คนไทยส่วนใหญ่ทาํงานหนกั เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินชีวิต  มี
เงินเก็บจาํนวนมากๆ และความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนก็จางหายไปดว้ย) 
 1.3 ในฐานะทีนกัเรียนเป็นเด็กในยุคปัจจุบนั นกัเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกบั
สังคมไทยตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (สังคมไทยเป็นสังคมทีมีวฒันธรรมทีดีงาม ในอดีตอาจจะไม่มี
เทคโนโลยีทีทันสมัย แต่สังคมไทยในอดีต  มีความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวทีดี  มีนําใจ 
เอือเฟือเผอืแผ ่ช่วยเหลือเกือกลูกนัมากกวา่ทีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั) 

 2. ครูถามนักเรียนว่า “จากวีดีทัศน์ทีนักเรียนดูไปแล้ว นักเรียนคิดว่า “ลักษณะ
สังคมไทยในอดีตและปัจจุบนั มีลกัษณะเด่นของแต่ละสังคมทีต่างกนัออกไป ดงันัน วนันีจะมา
เรียนเรืองลกัษณะของสังคมไทยวา่เป็นอยา่งไร” 
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ขนักจิกรรมการเรียนรู้ 

 1. ขนัเผชิญปัญหา 
 1.1 ครูนาํภาพเกียวกบัสังคมในอดีต เช่น การทาํเกษตรกรรม ประเพณีสงกรานต ์ตลาดนาํ 

การนุ่งโจงกระเบน ฯลฯ และภาพเกียวกับสังคมในปัจจุบนั เช่น ห้างสรรพสินค้า รถไฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม โทรศพัทมื์อถือ มาใหน้กัเรียนดู 

 

จากภาพครูตงัคาํถาม โดยมีประเด็นดงัต่อไปนี 
  1. นกัเรียนระบุภาพทงัสองกลุ่ม มีความแตกต่างกนัอยา่งไร (กลุ่มแรกคือลกัษณะของ

สังคมไทยในอดีต กลุ่มสอง คือลกัษณะสังคมไทยในปัจจุบนั) 
 2. นกัเรียนอธิบายลกัษณะสังคมไทยในอดีตกบัปัจจุบนัมีความแตกต่างกนัอย่างไร

(สังคมในอดีตความเจริญมีน้อย การดาํเนินชีวิตเรียบง่าย มีการพึงพาธรรมชาติเป็นสําคญั ผูค้น
มุ่งมนัในการประกอบอาชีพ อยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม/ชุมชน ส่วนสังคมปัจจุบนันีมีเทคโนโลยีทนัสมยั
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สิงอาํนวยความสะดวกมากมาย เป็นสังคมทีมีการแข่งขนั วุ่นวาย การติดต่อสือสารอย่างรวดเร็ว) 
(ทกัษะการอธิบาย) 

             1.2 นกัเรียนดูภาพลกัษณะเด่นของสังคมไทย แลว้ตอบคาํถามต่อไปนี  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 นกัเรียนพิจารณาแต่ละภาพ เป็นภาพทีบ่งบอกถึงลกัษณะทางสังคมในเรืองอะไรบา้ง 
(สังคมไทยเคารพและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ซึงเป็นสถาบนัทีอยู่เคียงขา้งประชาชนมา
ทุกๆ สมยั คนไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนทีดี โดยยดึมนัปฏิบติัตนตามหลกัธรรมคาํสอนของ
ศาสนา เคารพผูอ้าวโุส รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของสังคมไทยใหค้งอยูต่่อไป)  

               1.3 ครูถามนกัเรียนวา่ “จากภาพทงัหมด นกัเรียนบอกลกัษณะเด่นของสังคมไทย 
คือ เรืองอะไร และมีวิธีการปฏิบติัตนอยา่งไรทีสามารถกระทาํไดใ้นสังคม” (ระบุเป็นขอ้ๆ) โดยให้
นกัเรียนอธิบายและยกตวัอย่างกิจกรรมทีสามารถทาํได ้ (1. นาํหลกัธรรมคาํสอนไปใช้ในชีวิต 
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ประจาํวนั 2. คน้ควา้ความรู้ทีเกียวกบัพระราชประวติัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 3. เขา้ร่วม
กิจกรรมทีจดัขึนในวนัสําคญั เช่น วนัลอยกระทง วนัสงกรานต์ วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา) (ทกัษะ                
การแสดงความคิดเห็น) 

 1.4 นกัเรียนร่วมกนัให้ความหมายของคาํวา่ ลกัษณะของสังคมไทย ครูเพิมเติมให้
สมบูรณ์ (ลกัษณะของสังคมไทย หมายถึง กลุ่มชนชาติทีอาศยัอยูร่่วมกนั มีขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรมทีสืบทอดกนัมาเป็นเวลานาน มีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีโดดเด่นต่างจากชาติอืน ไดแ้ก่ 
ภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่งกาย ความเชือ มารยาท อาหาร การดาํเนินชีวิตทีมีพุทธศาสนาเป็น
พืนฐาน เป็นตน้) หลงัจากนนัทาํใบงานที 1 เรือง สภาพสังคมไทย (obj.1)  
 
 2. ขนัผจญ 

 2.1 นกัเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม แต่กลุ่มส่งตวัแทนออกมาจบัสลากหวัเรืองเลือก
และศึกษาคน้ควา้ และนาํขอ้มูลสถานการณ์ของปัญหามาอภิปรายร่วมกนั ดงัต่อไปนี  
 กลุ่มที 1 ความหมายและลกัษณะทวัไปของสังคมไทย 
 กลุ่มที 2 ปัจจยัทีก่อใหเ้กิดลกัษณะเด่นของสังคมไทย 
 กลุ่มที 3 ประเภทของสังคมไทย 
 กลุ่มที 4 สาเหตุและผลของการเปลียนแปลงทางสังคม 
 2.2 แต่ละกลุ่มเมือไดห้วัขอ้แลว้  แสดงความคิดเห็นโดยการวาดภาพเรืองราวลกัษณะของ
สังคมชนบทและสังคมเมือง ในความคิดของนกัเรียน พร้อมทงันาํเสนอผลงานหนา้ชนัเรียน (obj.2) 

 2.3 ศึกษาใบความรู้เรือง ลกัษณะของตอบคาํถาม ในประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปนี 
 2.3.1 สังคมไทยในปัจจุบนั มีลกัษณะเป็นอยา่งไรทีเด่นชดัมากทีสุด (เป็นสังคม
ทีมีการพึงพาเทคโนโลยี ความสะดวกสบาย แต่ก็ยงัคงมีความเป็นสังคมเกษตรกรรม มีการนบัถือ
พระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์รักถินฐานบา้นเกิด มีความยึดมนัใน
ประเพณี) (ทกัษะการอธิบาย) 
 2.3.2 ปัจจยัในเรืองใด ทีส่งผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางสังคมมากทีสุด เพราะ
เหตุใด (สิงแวดลอ้มทางสังคม เกิดจากความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดระหว่างกลุ่มคนในสังคม ทีมีการทาํ
ความรู้จกั ปฎิสัมพนัธ์กนัระหวา่งบุคคล สร้างความผกูพนัทีดี จนกลายเป็นสังคมขึนมา) (ทกัษะการ
คิดวเิคราะห์) 
 2.3.3 สังคมไทยในปัจจุบนัสามารถแบ่งออกเป็นกีประเภทอะไรบา้ง (แบ่งออก 2 
ประเภท คือ สังคมเมืองและสังคมชนบท)  
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 2.3.4 ลักษณะของสังคมเมืองและสังคมชนบท มีประเด็นคําถามต่าง ๆ 
ดงัต่อไปนี  
 2.3.5 จาํนวนประชากร (สังคมชนบทมีประชากรอยูก่นัอยา่งกระจาย สังคมเมือง
มีประชากรหนาแน่น) 
 2.3.6 ลกัษณะครอบครัว (สังคมชนบทมีลกัษณะครอบครัวขยาย สังคมเมืองมี
ลกัษณะครอบครัวเดียว) 
 2.3.7 อาชีพ (สังคมชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตร สังคมเมืองส่วนใหญ่มี
อาชีพหลากหลาย) 
 2.3.8 รายได ้(สังคมชนบทรายไดน้อ้ย สังคมเมืองมีรายไดดี้) 
 2.3.9 ความเชือ (สังคมชนบทมีความศรัทธาในศาสนา ยึดถือขนบธรรมเนียม
ประเพณี สังคมเมืองมีความศรัทธาในศาสนาไม่มากนกั) 
 2.3.10 ลกัษณะของความสัมพนัธ์ของกลุ่มคน (สังคมชนบทมีความสัมพนัธ์
แบบปฐมภูมิ เคารพนบัถือกนัแบบเครือญาติ สังคมเมืองมีความสัมพนัธ์แบบเป็นทางการ) 
 2.3.11 ลกัษณะเด่น (สังคมชนบทมีความเป็นธรรมชาติไม่วุน่วาย สังคมเมืองมี
ความเจริญในทุกดา้น) 
 2.3.12 สาเหตุของการเปลียนแปลงทางสังคม คืออะไร และส่งผลดี-ผลเสีย อยา่งไร
บา้ง จงยกตวัอยา่งประกอบ (การเปลียนแปลงทางสังคม มี 2 สาเหตุ คือ 
 2.3.12.1 ปัจจยัภายในสังคม คือ การเปลียนแปลงทีเกิดจากสมาชิกหรือ
สิงแวดล้อมภายในสังคม เช่น การทีสังคมมีประชากรเพิมขึนอย่างรวดเร็ว ย่อมทาํให้เกิด                     
การเปลียนแปลงในดา้นการตงัถินฐานทีอยูอ่าศยั เป็นตน้  
 2.3.12.2 ปัจจยัภายนอกสังคม คือ เกิดจากการทีมีการติดต่อสัมพนัธ์กบั
สังคมอืนๆ เช่น การทีสังคมไทยรับแบบแผนการปกครองระบอบประชาธิปไตย วิทยาการแพทย์
สมยัใหม่ และเทคโนโลยีจากสังคมตะวนัตก  เป็นตน้ ส่งผลดี คือ การเปลียนแปลงช่วยให้มนุษยมี์
ความสามารถเพิมมากขึน เช่น ทาํให้มนุษยห์าอาหารไดม้ากขึน ผลิตสิงของเครืองใช้ต่างๆ เพือช่วย
อํานวยความสะดวกสบายได้มากขึน ติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วยิงขึน เป็นต้น ผลเสีย คือ                  
การเปลียนแปลงทาํให้เกิดมลภาวะ การเป็นทาสของผลิตผลซึงเกิดจากการนาํเอาเทคโนโลยีเขา้ช่วย 
โดยเฉพาะทาสทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางวตัถุ ความมงัคงัรํารวย) ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ 
(ทกัษะการคิดวเิคราะห์) (ทกัษะการสรุปความ) 
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คาบท ี2 

 3. ขนัผสมผสาน 
 3.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มอ่านบทความเกียวกบั บทบาทสตรีต่อการเปลียนแปลงทางสังคม 
ร่วมกันวิ เคราะห์ เ กียวกับ  ปัญหา  สาเหตุ  ผลดี -ผลเสีย  และแนวทางแก้ปัญหาการเ กิด                      
การเปลียนแปลงทางสังคม โดยตงัคาํถามในประเด็นดงัต่อไปนี 
 ประเด็นที 1 ปัญหาของสตรีในสังคมยคุปัจจุบนั คือเรืองใด 
 ประเด็นที 2  สาเหตุทีส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงบทบาทของสตรีในสังคมไทย 
คืออะไร 
 ประเด็นที 3 การเปลียนแปลงทางสังคมส่งผลกระทบต่อบทบาทของสตรี อยา่งไรบา้ง
 ประเด็นที 4 นกัเรียนยกตวัอย่างแนวทางการแกปั้ญหาการเกิดการเปลียนแปลง
บทบาทของสตรีในสังคมไทย พร้อมบอกเหตุผล 
 3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมานาํเสนอหน้าชันเรียน เขียนคาํตอบเกียวกบั               
บทบาทของสตรีต่อการเปลียนแปลงทางสังคม ลงบนกระดานดาํ โดยแต่ละกลุ่มไดร่้วมกนัวิเคราะห์
พร้อมใหเ้พือนๆ ร่วมกนัอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
 3.3 นกัเรียนร่วมกนัสรุปหวัขอ้ แนวทางแกปั้ญหาการเกิดการเปลียนแปลงบทบาทของ
สตรีในสังคมไทย โดยให้อิสระในการตอบคาํถามทีคิดว่าเป็นคาํตอบทีดีทีสุด โดยให้เหตุผลอย่าง
ชัดเจน ครูอธิบายเพิมเติม โดยกล่าวว่า “บทบาทของสตริต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในสังคม                            
ส่วนใหญ่มาจากการสิทธิเสรีภาพของผูห้ญิงไม่เท่าผูช้าย มีการเอารัดเอาเปรียบผูห้ญิง อาชีพของผูห้ญิง
ทาํงานหนกั เหนือยลา้ เสียวงอนัตรายและไดค้่าจา้งตาํ” (obj.3) (ทกัษะการคิดแกปั้ญหา) นกัเรียนทาํ   
ใบงานที 2 เรือง การเปลียนแปลงทางสงัคม 

 
 4. ขนัเผด็จปัญหา 
 4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปขอ้มูลและอภิปรายร่วมกนัเกียวกบั เรือง ลกัษณะของ
สังคมไทยในความคิดเห็นของขา้พเจา้ เขียนสรุปแผนผงัความคิด ลงในกระดาษทีครูกาํหนดให ้
พร้อมทงัออกมานาํเสนอหนา้ชนัเรียน นกัเรียนแต่ละกลุ่มสอบถามเพิมเติม 
 4.2 ครูมอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มสร้างโมเดลจาํลองเกียวกบั เรือง “สังคมไทยใน                   
ความฝันของขา้พเจา้” ลงในกระดาษร้อยปอนดข์นาด 12x12 นิว พร้อมตกแต่งใหส้วยงาม 
 4.3 นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํผลงานการสร้างโมเดลจาํลอง จดัแสดงผลงานหรือนาํเสนอให้
สมาชิกกลุ่มอืนๆ ศึกษาและชืนชมหรือวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของทุกกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ พร้อม
ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 
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 4.4 นกัเรียนติดตามผลงานของตนเอง ทาํแบบสอบถามเพือนๆ เพือพิสูจน์การเลือก
และการตดัสินใจวา่สามารถนาํไปใชก้บัสถานการณ์ทีเกิดขึนในชีวติประจาํวนัของนกัเรียนไดจ้ริง 

 

ขันสรุปผลการเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนช่วยกนัระดมความคิด โดยมีประเด็นคาํถาม ดงัต่อไปนี 
 1.1 นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่วา่ วิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละยุคสมยัเปลียนแปลงไป
ตามลกัษณะของสังคมอยา่งไร 
 1.2 สังคมไทยส่วนใหญ่ เป็นสังคมทีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัธรรมชาติ 
และสอดคลอ้งกบัประเพณีวฒันธรรมดว้ยใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 1.3 นกัเรียนนาํเสนอวิธีการดาํรงชีวิตให้เหมาะสมกบัลกัษณะของสังคมไทยในปัจจุบนั
วา่เป็นอยา่งไร 
 2. นกัเรียนคิดวา่สังคมไทยทุกวนันีมีการเปลียนแปลงและแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ 
อยา่งไร 

 (ลกัษณะของสังคมไทย เป็นสังคมทีประกอบไปดว้ยคนจาํนวนมาก มีความแตกต่างกนัใน 
ดา้นต่างๆ อย่างมาก เช่น ความคิด ความเชือ ฐานะ และเชือชาติ ฯลฯ ซึงเมือตอ้งดาํเนินชีวิตอยู่ร่วมกนั 
ยอ่มเกิดปัญหาดา้นต่างๆ และเกิดการเปลียนแปลงทางสังคมไปจากเดิมตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ดงันนั 
คนในสังคมจึงควรรู้เท่าทนัและทาํความเข้าใจกบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึน เพือเป็นการสร้าง
ภูมิคุม้กนัทีดี และสามารถปรับตวัอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งสงบสุข) (Gen) (ทกัษะการสรุปความ) 
(ทกัษะการคิดวเิคราะห์) 
 

9. สือการเรียนรู้ 

 1. ภาพการดาํเนินชีวิตในอดีต เช่น การแต่งกาย ตลาดโบราณ ประเพณีสงกรานต ์
 2. ภาพเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ หา้งสรรพสินคา้ 
 3. ภาพการเคารพสถาบนัพระมหากษตัริย ์ยดึมนัในศาสนา เคารพผูอ้าวโุส  
 4. ใบความรู้ เรือง ลกัษณะของสังคมไทย 
 5. ใบงานที 1 เรือง สภาพสังคมไทย 
 6. ใบงานที 2 เรือง การเปลียนแปลงทางสังคม 
 7. แบบประเมินทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง ลกัษณะโครงสร้างของ
สังคมไทย 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



200 
 

10. แหล่งการเรียนรู้/หนังสืออ้างองิ 

กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ .(2552). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืนฐาน หน้าทีพลเมือง         
วัฒนธรรม และการดํารงชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชันมัธยมศึกษาปีที 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551.  
กรุงเทพฯ : บริษทั อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จาํกดั. 

ธวชั ทนัโตภาส และคณะ.(2551). หนังสือเรียนรายวิชาพนืฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชันมัธยมศึกษาปีที 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร
การศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์บริษทัวฒันาพานิช จาํกดั. 
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บันทกึหลงัสอน 

 ผลการสอน 

 ……………………………….……………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………… 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

 ……………………………….……………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………… 
 

ข้อเสนอแนะเพมิเติม / แนวทางแก้ไข 

 ……………………………….……………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………… 
……………………………………….…………………………………………………………… 
 

                                      ลงชือผูส้อน…............................................................. 
   (นางสาวจิราพร โบสิทธิพิเชฎฐ์) 

                                                                                                           …..…/……/….… 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
คําชีแจง : ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ขีด ลงใน
ช่องทีตรงกบัระดบัคะแนน 

 

 
ลงชือ...................................................ผูป้ระเมิน 

                                                                                           ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสมาํเสมอ ให ้  คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง ให ้  คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง ให ้  คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมนอ้ยครัง ให ้  คะแนน 
 
                                                          เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 18 –  ดีมาก  

 14 –  ดี  

 10 –  พอใช ้  

 ตาํกวา่  ปรับปรุง  

ท ี ชือ-สกลุ 

 

การแบ่งงาน ความ
รับผดิชอบ 

วางแผนใน
การทาํงาน 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

ผลสําเร็จของ
งาน 

รวม 

 
คะแนน 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
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แบบประเมินชินงาน 
คําชีแจง : ครูประเมินผลงานจาํลองของนกัเรียน แลว้ขีด ลงในช่องทีตรงกบัระดบัคะแนน 

 

 

 

ลงชือ...................................................ผูป้ระเมิน 
                                                               ............../.................../................ 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 13-  ดีมาก  

 9-12 พอใช ้  

 5-8 ปรับปรุง  

ลาํดบัที 
ชือ-สกุล 

 

รูปแบบ
ชินงาน 

ความ
ถกูตอ้งของ
เนือหา 

ความ
สะอาด
เรียบร้อย 

ความคิด
ริเริม

สร้างสรรค ์

ผลสาํเร็จ
ของงาน 

 

รวม 
15 คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  
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ภาพเกยีวกบัสังคมไทยในอดีต  
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ภาพการดําเนินชีวติในสังคมปัจจุบัน 
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ใบความรู้ 

เรือง ลกัษณะสังคมไทย 
ความหมาย 

 สังคม หมายถึง กลุ่มคนทีอยู่รวมกนั มีความสัมพนัธ์กนั พึงพาอาศยัซึงกนัและกนั มี
ระเบียบกฎเกณฑ์และความเชือถือทีสําคญัร่วมกนั ตลอดจนมีความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกนัเอง
และระหวา่งบุคคลกบักลุ่มสังคม . 
 สังคมไทย หมายถึง กลุ่มชนชาติทีอาศยัอยู่ร่วมกนัในประเทศไทย มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบไทย มีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีโดดเด่นต่างจากสังคมอืน ได้แก่ ภาษาพูด ภาษา
เขียน การแต่งกาย ความเชือ มารยาท อาหาร การดาํเนินชีวติทีมีพุทธศาสนาเป็นพืนฐาน เป็นตน้ 

 สังคมไทย หมายถึง กลุ่มคนทีอยูร่่วมกนั ดาํเนินชีวิตร่วมกนั อาจมีเชือชาติ ศาสนาและ
วฒันธรรมทีแตกต่างกนั แต่ยดึถือวฒันธรรมไทยเป็นพืนฐานในการดาํรงชีวติร่วมกนั 
 ลกัษณะของสังคมไทย หมายถึง ชนทุกกลุ่มทีดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัโดยมีวฒันธรรมไทย
เป็นพืนฐานในการดาํรงชีวิต สังคมไทยมิไดเ้นน้เฉพาะชนเชือชาติไทยเท่านนั แต่รวมถึงชนกลุ่ม
นอ้ยอืนๆ ซึงอาจมีเชือชาติ ศาสนา และวฒันธรรมบางอยา่งแตกต่างกนั แต่ทุกกลุ่มยึดถือวฒันธรรม
ไทยเป็นพืนฐานในการดาํรงชีวติร่วมกนั รวมทงัยอมรับและปฏิบติัตามวิถีการดาํเนินชีวิตทางสังคม
และวฒันธรรม 
  
ลกัษณะทวัไปของสังคมไทย 

 1. สังคมไทยเป็นสังคมทียึดถือพระมหากษตัริย  ์เนืองจากประเทศไทยมีการปกครอง
ในระบอบกษตัริยม์าตงัแต่โบราณ ทรงมีฐานะเป็นพระเจา้แผ่นดิน ยึดถือหลกัทศพิธราชธรรม ใน                    
การปกครองประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ถึงแม้ในปัจจุบนัการปกครองของไทยได้เปลียนจาก
ระบอบราชาธิปไตยมาเป็นประชาธิปไตย พระมหากษตัริยก์็ยงัคงไดรั้บการเคารพเทิดทูนอยา่งเช่น
ในอดีต โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบนั ทรงตรากตรํางาน
หนักเพือพสกนิกรของพระองค์ ทรงเป็นมิงขวญั และศูนยร์วมแห่งความสามคัคีของคนในชาติ 
ไดรั้บการยกยอ่งเทิดทูนอยา่งสูงในสังคมไทย 
 2. สังคมไทยเป็นสังคมทียึดมนัในพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
พุทธศาสนา มีบทบาทสําคญัในการดาํเนินชีวิตคนไทย นับตงัแต่เกิดมา สังคมไทยคนไทยจะมี
พิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัพุทธศาสนาตลอดจนกระทงัตาย 
 3. สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรมีชีวิตอยูอ่ยา่งง่าย ๆ ซึงเป็นอาชีพหลกั
ทางเศรษฐกิจไทยมาแต่ดงัเดิม ทงัยงัเป็นอาชีพทีสร้างรายไดใ้ห้กบัประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
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ซึงทาํเงินเขา้ประเทศปีละมากๆ แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของการเกษตรในสังคมไทย ลกัษณะ
ของสังคมเกษตรไดห้ล่อหลอมชีวิตจิตใจของคนไทยให้รักอิสระอยูอ่ยา่งเรียบง่าย มีจิตใจอ่อนโยน
เอือเฟือเผือแผเ่กือกูลกนัและกนั แมว้ิถีชีวิตในปัจจุบนัจะเปลียนแปลงไปจากเดิม มีการแข่งขนักนั
ในทางธุรกิจมากขึน แต่จากการทีสังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธ มีความเอือเฟือเผือแผ่กนัทาํให้
สมาชิกในสังคม สามารถปรับตวัเขา้หากนัได้อย่างสงบสุข ไม่มีปัญหาการขดัแยง้กนัเหมือนใน
สังคมประเทศอืนๆ บางประเทศ 
 4. สังคมไทยส่วนใหญ่ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นหลัก รวมทงัมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
 5. สังคมไทยเป็นสังคมทีมีโครงสร้างของชนชนัยึดสถานภาพ ทรัพยส์มบติั อาํนาจ 
เกียรติยศ คุณงามความดี เป็นเกณฑก์ารแบ่งชนชนั ซึงเป็นส่วนหนึงของระบบอุปถมัภ ์และรักอิสระ 
มีเสรีภาพส่วนบุคคล มีการผอ่นปรนในเรืองต่างๆ มีโครงสร้างแบบหลวม ๆ จนไม่ค่อยรักษาระบบ
ระเบียบกฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด 
 6. สังคมไทยเป็นสังคมทีมีความรักในถินฐานบา้นเกิดของตน คนไทยมีความผกูพนักบั
ถินกาํเนิดของตน ทาํให้มีความหวงแหนในประเทศชาติ แมว้า่จะอยูที่ใดก็ตามก็ยงัคงรักและนึกถึง
ประเทศตนเสมอ 
 7. สังคมไทยเป็นสังคมทีมีความผูกพนักันในระหว่างเครือญาติกันอย่างใกล้ชิด 

เนืองจากการทีสังคมไทยเป็นสังคมเกษตร จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัแรงงานของคนในครอบครัวเป็นส่วน
ใหญ่ ทาํให้ครอบครัวของคนไทยแต่เดิมเป็นครอบครัวใหญ่ มีพ่อแม่ ลูก หลาน ปู่  ยา่ ตา ยาย หรือ
ญาติอืนๆ รวมอยูด่ว้ยเป็นสายสัมพนัธ์ทางระบบเครือญาติ เกิดความผกูพนั ห่วงใยดูแลทุกขสุ์ขกนั 
เป็นสายสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นทีตอ้งอุปการะเกือกลูกนั กตญั ูต่อผูมี้พระคุณ และญาติผูใ้หญ่ 
 8. สังคมไทยเป็นสังคมทีใหค้วามสาํคญัในเรืองอาวุโส ให้เกียรติยกยอ่งผูใ้หญ่ หรือผูที้
อาวุโสกว่า ซึงถือเป็นลกัษณะเด่นของสังคมไทย ซึงจะพบเห็นได้ในทุกกลุ่มทุกชัน โดยพ่อแม่ 
ผูป้กครองจะสังสอนลูกหลานกนัต่อ ๆ มา ให้เด็กมีสัมมาคารวะต่อผูที้อาวุโสกว่า ซึงในทางพุทธ
ศาสนากล่าวรับรองวา่เป็นความดีงาม ผูที้ปฏิบติัจะไดรับความสุขความเจริญ 

 
ปัจจัยทีก่อให้เกดิลกัษณะเด่นของสังคมไทย 

 1. สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรและพืช
พรรณธรรมชาติ สิงแวดลอ้มทางธรรมชาตินีทาํให้สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมาตงัแต่อดีตมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอยา่ง ทีเกียวขอ้งกบัสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ เช่น ลกัษณะการสร้าง
บา้นเรือน ประเพณี   แห่นางแมว เป็นตน้ 
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 2. สิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ สิงประดิษฐ์ ศิลปะ ภาษาและวรรณคดี ความเชือ 
ตลอดจนค่านิยมทางสังคม อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในปัจจุบนัยงัรับเทคโนโลยีสมยัใหม่จาก
สังคมตะวนัตกทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงวถีิชีวติของสังคมไทยไปจากอดีต 
 3. สิงแวดลอ้มทางสังคม หมายถึง แบบแผนความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม 
เช่น  ความเป็นไมตรีช่วยเหลือเกือกูลต่อกนั การให้ความเคารพต่อผูใ้หญ่ การมีความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกในครอบครัวอยา่งใกลชิ้ดสนิทสนม เป็นตน้ สิงแวดลอ้มทางสังคมทียกตวัอยา่งมานี 
บางอย่างก็เปลียนไปจากอดีต เนืองจากโครงสร้างประชากรของสังคมไทยเปลียนแปลงไป  และ
เนืองจากการทีได้ติดต่อสัมพนัธ์กบัสังคมอืนๆ โดยเฉพาะอิทธิพลจากสังคมตะวนัตก ทาํให้
สิงแวดล้อมทางสังคมได้ขยายกวา้งออกไปกว่าเดิม และมีผลต่อรูปแบบความสัมพนัธ์ในการ
ดาํรงชีวติของสังคมไทยปัจจุบนั            
 

ประเภทของสังคมไทย   

 สังคมไทยมี 2 ประเภท คือ สังคมชนบทและสังคมเมือง  
 1. สังคมชนบท หมายถึง พืนทีทีอยูน่อกเขตเมือง โดยทวัไปมีการตงัถินฐานเบาบาง 
ความหนาแน่นของประชากรน้อย มีความเป็นอยู่ในลกัษณะของสังคมแบบชนบทการเกษตร 
ห่างไกลจากศูนยก์ลาง การบริหารและการบริการ ส่วนใหญ่การใช้ทีดินในชนบทจะเป็นการใช้
ทีดินเพือการเกษตร เช่น ทีนา ทีปลูกพืชไร่ ทีปลูกไมผ้ล และไมย้นืตน้ เป็นตน้ 
 ลกัษณะทวัไป ชาวชนบทมกัประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั ขนาดของชุมชนมี
ขนาดเล็ก จึงทาํให้คนในชุมชนรู้จกัมกัคุน้กนั ค่าครองชีพตาํ คือ สามารถอยู่หากินไดดี้กว่าชุมชน
เมือง ยงัสามารถพึงพาอาศยัทรัพยากรธรรมชาติ ความเจริญและเทคโนโลยีสมยัใหม่ยงัไม่ทวัถึง              
มีการรวมตวักนัง่ายกวา่ชุมชนเมือง ซึงมีกลุ่มอาชีพผลประโยชน์แตกต่างกนั มีการติดต่อกนัแบบตวั
ถึงตวั สภาพแวดลอ้มของทอ้งถินและวฒันธรรมทีมีอยูเ่ดิม ซึงคลา้ยคลึงกนั ทาํให้สถานภาพและ
บทบาทของคนในสังคมชนบทไม่แตกต่างกนัมากนกั ในสังคมชนบทมีการรวมตวักนัอยา่งเหนียว
แน่น สมาชิกของสังคมทาํหนา้ทีสอดคลอ้งต่อเนืองกนัอยา่งราบรืน โดยมีระบบความสัมพนัธ์แบบ
เครือญาติ มีการนบัถืออาวุโส มีความเห็นอกเห็นใจกนั และมีค่านิยมในเรืองคุณความดีทางศาสนา
เป็นตวัควบคุมความประพฤติทางสังคมของคนชนบท สถานภาพจะมีลกัษณะ จาํเพาะของตวับุคคล
เอง เช่น อาย ุความสามารถ และคุณความดี ผูที้ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นผูน้าํในสังคมชนบทมกัไดแ้ก่ 
พระ ผูใ้หญ่บา้น กาํนนัและผูอ้าวโุสทีชาวบา้นเคารพนบัถือ 
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 2. สังคมเมือง หมายถึง ทีอยูใ่นเขตเทศบาลทีมีประชากรหนาแน่นตงัแต่ ,  คนต่อ
ตารางกิโลเมตร เป็นชุมชนทีมีศูนยก์ลางของความเจริญดา้นการปกครอง การเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรมของธรรมชาติโดยทวัไปถือว่าเขตทีมีประชากรอยู่รวมกนัประมาณ ,  คนขึนเป็น
ชุมชนเมือง 
 ลกัษณะทวัไป มีความสะดวกสบายในดา้นการคมนาคมขนส่ง การสือสาร มากกว่า
ชนบท มีการพึงพาอาศยักนัน้อยกวา่ในชนบท เพราะสามารถพึงตนเองได ้ชาวเมืองมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนา สังคม น้อยกว่าชนบท มีการแบ่งชนชันทางสังคมด้วยฐานะทางเศรษฐกิจ 
ตาํแหน่งหน้าทีสูงกว่าชนบท มีสถาบนัทางเศรษฐกิจสังคมตงัอยู่มากกว่าชนบท สถานภาพทาง
สังคมของบุคคลในเมืองหลวงขึนกบัฐานะทางเศรษฐกิจ อาํนาจและความเกียวขอ้งทางการเมือง 
และระดบัการศึกษาดีหรือสูงกว่า นอกจากนนัแลว้โครงสร้างชนชนัทางสังคมในเมืองหลวง ดูจะ
ชดัเจน คือ ประกอบดว้ยกลุ่มคนทีเป็นผูสื้บเชือสายมาจากตระกูลเก่าและขุนนาง ผูบ้ริหารในสาขา
อาชีพต่าง ๆ นกัธุรกิจ ขา้ราชการ ช่างฝีมือ และกลุ่มผูใ้ช้แรงงาน ซึงส่วนใหญ่แลว้จะเป็นผูอ้พยพ
จากสังคมชนบทมาอาศยัอยู ่ตามชุมชนแออดัทงัหลายของสังคมเมืองหลวง 
 

การเปลยีนแปลงทางสังคม 

 การเปลียนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลียนแปลงดา้นโครงสร้างทางสังคมและ
ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในสังคม การทีสังคมจะเปลียนแปลงตอ้งอาศยัวฒันธรรมเป็น
ตวันาํและวฒันธรรมตอ้งอาศยับุคคลเป็นผูก้ระทาํ 
 

สาเหตุของการเปลยีนแปลงทางสังคม 

 1. การเปลียนแปลงทีเกิดจากสาเหตุภายใน ทีเรียกวา่ ปัจจยัภายในสังคม หมายถึง การ
เปลียนแปลงทีเกิดจากสมาชิกหรือสิงแวดลอ้มภายในสังคมนนัเอง เช่น การทีสังคมมีประชากร
เพิมขึนอยา่งรวดเร็ว ยอ่มทาํให้เกิดการเปลียนแปลงในดา้นการตงัถินฐานทีอยูอ่าศยั เกิดการบุกรุก
ทีดิน และการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติเพิมขึน เป็นตน้ 

 2. การเปลียนแปลงทีเกิดจากสาเหตุภายนอก ทีเรียกว่า ปัจจยัภายนอกสังคม ทงันี
เนืองจากการทีมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัสังคมอืนๆ เช่น การทีสังคมไทยรับแบบแผนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย วิทยาการแพทยส์มยัใหม่ และเทคโนโลยีจากสังคมตะวนัตก เป็นตน้ 
นอกจากนีสังคมไทยยงัรับวฒันธรรมแบบตะวนัตกอีกมากมาย เช่น การแต่งกาย ดนตรี 
สถาปัตยกรรม และสิงประดิษฐต่์างๆมาใชท้าํใหส้ังคมไทยแบบเดิมเปลียนแปลงไป  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



211 
 

 การเปลียนแปลงทีเกิดขึนในแต่ละสังคมจะมีอตัราแตกต่างกนัไป เช่น ชุมชนเมืองยอ่ม
มีการเปลียนแปลงรวดเร็วกว่าชุมชนชนบท สังคมในภูมิภาคตะวนัออก เช่น ญีปุ่น เกาหลี มี                          
การเปลียนแปลงทีรวดเร็วกวา่สังคมในเอเชียใต ้เช่น อินเดีย ปากีสถาน ศรีลงักา  

 ทงันีอาจเนืองมาจากสาเหตุทีสาํคญัคือ 
 1. การติดต่อกับสังคมภายนอก สังคมทียอมรับการติดต่อกับสังคมอืน ๆ ย่อมมี                

การเปลียนแปลงได้รวดเร็วกว่าสังคมทีสกดักันการติดต่อของสมาชิกกบัสังคมภายนอก ดงันัน
สังคมประชาธิปไตยจึงมีการเปลียนแปลงไดเ้ร็วกวา่สังคมคอมมิวนิสต ์เป็นตน้ 

 2.  สมาชิกสังคมเห็นความจํา เ ป็นของการเปลียนแปลง  โดยสมาชิกรับรู้ว่า                        
การเปลียนแปลงใดมีคุณค่าและใหป้ระโยชน์ต่อความตอ้งการของตนและสังคม เช่น ชาวกรุงเทพฯ  
ต่างเห็นว่าจาํเป็นตอ้งมีมาตรการป้องกนันําท่วม ระบบการกาํจดัขยะทีมีประสิทธิภาพ มีระบบ
ขนส่งทีรวดเร็วและปลอดภยั ดว้ยเหตุนีกรุงเทพฯจึงมีการเปลียนแปลงตามความจาํเป็นดงักล่าวเร็ว
กวา่จงัหวดัอืนๆ ของไทย 

  3. ความสามารถของผูน้ํา ผู ้นําทีสามารถและเป็นทียอมรับของสมาชิกย่อมเป็น                
บ่อเ กิดของการเปลียนแปลง  เ ช่น  พระมหากษัต ริย์ของไทยหลายพระองค์ทีทําให้ เ กิด                            
การเปลียนแปลงทงัทางกา้วหนา้และถดถอย 

 4. การสะสมความรู้และเทคนิควทิยาการของสังคม สังคมตะวนัตกมีการสะสมความรู้
และเทคนิควิทยาการมาอย่างต่อเนือง ทาํให้เกิดการประดิษฐ์คิดคน้สิงใหม่ต่อเนืองกนัไปไดอ้ย่าง
รวดเร็ว วิทยาการทางการเกษตรปัจจุบนัเจริญอยา่งรวดเร็ว เพราะมีการคน้ควา้มาชา้นาน ตรงกนั
ข้ามกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ทีเพิงเข้ามาในสังคมไทยจึงมีอุปสรรคทีจะพัฒนา ทังนีเพราะ
การศึกษาไทยไม่เคยปลูกฝังเรืองนีมาก่อน 
 
ผลของการเปลยีนแปลงทางสังคม 
 การเปลียนแปลงทางสังคมก่อใหเ้กิดผลดี-ผลเสีย คือ 

 1. ผลดี การเปลียนแปลงช่วยให้มนุษยมี์ความสามารถเพิมมากขึน เช่น ทาํให้มนุษยห์า
อาหารไดม้ากขึน ผลิตสิงของเครืองใชต่้างๆ เพือช่วยอาํนวยความสะดวกสบายไดม้ากขึน ติดต่อ
ถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วยงิขึน เป็นตน้ 

 2. ผลเสีย การเปลียนแปลงทาํให้เกิดมลภาวะ การเป็นทาสของผลิตผลซึงเกิดจากการ
นําเอาเทคโนโลยีเข้าช่วย โดยเฉพาะทาสทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางวตัถุ ความมงัคงัรํารวย 
นอกจากนันความสะดวกสบายเกินไปบางครังทําให้คนเกียจคร้านไม่ รู้จักช่วยตนเอง 
ความสัมพนัธ์ของผูค้นเปลียนไป เป็นตน้ 
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ใบงานที 1 

เรือง สภาพของสังคมไทย 
คําชีแจง ใหน้กัเรียนดูภาพเกียวกบัสังคมไทย และวเิคราะห์และตอบคาํถามดงัต่อไปนี 

 1. การติดต่อสือสารทีทนัสมยั มีเทคโนโลยีมากมาย และสิงอาํนวยความสะดวกสบาย  
เป็นลกัษณะสังคมแบบใด ....................................  
     การดํารงชีวิตเรียบง่าย ไม่มีเครืองมือทุ่นแรง ส่วนใหญ่ยึดมันปฏิบัติสืบตาม                 
บรรพบุรุษ พอ่แม่ และญาติผูใ้หญ่ เป็นลกัษณะสังคมแบบใด ................................... 
 

 2. นกัเรียนอธิบายลกัษณะสังคมไทยในอดีตกบัปัจจุบนัมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3. นกัเรียนบอกลกัษณะของสังคมไทยทีเด่นชดั มีลกัษณะอย่างไรบา้ง (ระบุมาอย่าง
นอ้ย 3 ขอ้) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 4. นกัเรียนจะมีพฤติกรรมหรือวิธีการปฏิบติัตนอย่างไรทีแสดงออกถึงการเป็นส่วนหนึง
ของสมาชิกทีดีของสังคมไทย (ระบุมาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 5. ลกัษณะของสังคมไทย หมายถึงอะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 6. การเปลียนแปลงทางสังคมทีเกิดขึนตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีการเปลียนแปลง
ลกัษณะใดบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที 2 

เรือง การเปลยีนแปลงทางสังคม 
คําชีแจง  ใหน้กัเรียนอ่านบทความต่อไปนีแลว้ตอบปัญหาขอ้ 1 - 5 

 
 แมว้า่ผูห้ญิง จะมีสถานะค่อนขา้งสูง และเป็นผูส่้งเสริมครอบครัวตามประเพณีไทยในชนบท 

แต่ไม่ไดห้มายความว่า ผูห้ญิงจะมีสิทธิ เสรีภาพเท่าผูช้ายเสมอไป ในสังคมไทย การเอารัดเอาเปรียบ
ผูห้ญิง และความลาํเอียงเขา้ขา้งผูช้ายมีมานานแลว้ เช่น “การไปเทียวผูห้ญิง” แมว้่าโสเภณี จะผิดกฎหมาย 
แต่ผูช้ายก็ยงัคงไปเทียวกนัไม่หยุดหย่อน นอกจากนี การไปร้านนาํชา บาร์ และ สถานอาบอบนวด ซึงมี
ผูห้ญิงเป็นพนกังานบริการ กถื็อวา่เป็นเรืองของผูช้าย ผูห้ญิงบางคนรับว่า เธอเลือกอาชีพนี เพราะอยากอยู่
ในเมือง อยากดาํเนินชีวิต แบบฟุ้ งเฟ้อ อยากไดอ้ะไร  ก็หาซือเอาได ้อย่างไรก็ตาม มีผูห้ญิงจากชนบทที
ยากจนจาํนวนไม่นอ้ย เลือกการขายบริการทางเพศ เพือคาํจุนครอบครัว หรือถูกพ่อแม่ทีขดัสน ขายไป
ตงัแต่ยงัเป็นสาววยัรุ่น หญิงไทยไม่นอ้ยถูกใชใ้นโรงงาน อุตสาหกรรม ซึงมีอยู่ทวัไปในประเทศซึงกาํลงั
พฒันา ผูห้ญิงซึงทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบความลาํบาก เช่น ทาํงานหนักเกินชัวโมงที
กาํหนด เหนือยลา้ อยูใ่นสภาวะทีเสียงอนัตราย และไดค่้าจา้งตาํ  

                                                               ทีมา: www.service.nso.go.th 
 

 1. จากบทความขา้งตน้ กล่าวถึงบทบาทของสตรีในสงัคมไทย อยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 2. ปัญหาของสตรีในสงัคมยคุปัจจุบนั คือเรืองใด 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3. สาเหตุทีส่งผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงบทบาทของสตรีในสงัคมไทย คืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 4. การเปลียนแปลงทางสงัคมส่งผลกระทบต่อบทบาทของสตรี อยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 5. ยกตวัอยา่งแนวทางการแกปั้ญหาการเกิดการเปลียนแปลงบทบาทของสตรีในสังคมไทย 
พร้อมบอกเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงานท ี1 

เรือง สภาพของสังคมไทย 
 

คําชีแจง ใหน้กัเรียนดูภาพเกียวกบัสังคมไทย และวเิคราะห์และตอบคาํถามดงัต่อไปนี 
 

 1. การติดต่อสือสารทีทนัสมยั มีเทคโนโลยีมากมาย และสิงอาํนวยความสะดวกสบาย 
เป็นลกัษณะสังคมแบบใด สังคมไทยสมยัใหม่ การดาํรงชีวิตเรียบง่าย ไม่มีเครืองมือทุ่นแรง ส่วน
ใหญ่ยึดมนัปฏิบติัสืบตามบรรพบุรุษ พ่อแม่ และญาติผูใ้หญ่ เป็นลกัษณะสังคมแบบใด สังคมไทย
ในอดีต 
 

 2. นกัเรียนอธิบายลกัษณะสังคมไทยในอดีตกบัปัจจุบนัมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
 (สังคมในอดีตความเจริญมีนอ้ย การดาํเนินชีวิตเรียบง่าย มีการพึงพาธรรมชาติเป็น

สําคัญ ผู ้คนมุ่งมันในการประกอบอาชีพ อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม/ชุมชน ส่วนสังคมปัจจุบันนีมี
เทคโนโลยีทันสมัยสิงอํานวยความสะดวกมากมาย  เป็นสังคมทีมีการแข่งขัน  วุ่นวาย  การ
ติดต่อสือสารอยา่งรวดเร็ว) 
 

 3. นกัเรียนบอกลกัษณะของสังคมไทยทีเด่นชดั มีลกัษณะอย่างไรบา้ง (ระบุมาอย่าง
นอ้ย 3 ขอ้) 

       1. สังคมไทยเป็นสังคมทียดึถือพระมหากษตัริย ์ 
 2. สังคมไทยเป็นสังคมทียดึมนัในพระพุทธศาสนา 
 3. สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม  

 

 4. นกัเรียนจะมีพฤติกรรมหรือวิธีการปฏิบติัตนอย่างไรทีแสดงออกถึงการเป็นส่วนหนึง
ของสมาชิกทีดีของสังคมไทย (ระบุมาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้) 

 1. นาํหลกัธรรมคาํสอนไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
 2. คน้ควา้ความรู้ทีเกียวกบัพระราชประวติัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  
 3. เขา้ร่วมกิจกรรมทีจดัขึนในวนัสําคญั เช่น วนัลอยกระทง วนัสงกรานต ์วนัสําคญั

ทางพระพุทธศาสนา 

 

 5. ลกัษณะของสังคมไทย หมายถึงอะไร 
 (ลกัษณะของสังคมไทย หมายถึง กลุ่มชนชาติทีอาศยัอยู่ร่วมกนั มีขนบธรรมเนียม
ประเพณี วฒันธรรมทีสืบทอดกนัมาเป็นเวลานาน มีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีโดดเด่นต่างจากชาติ
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อืน ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่งกาย ความเชือ มารยาท อาหาร การดาํเนินชีวิตทีมีพุทธ
ศาสนาเป็นพืนฐาน เป็นตน้)  
 

 6. การเปลียนแปลงทางสังคมทีเกิดขึนตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีการเปลียนแปลง
ลกัษณะใดบา้ง 
  (มีการเปลียนแปลงไปจากเดิม มีทงัดีและไม่ดี ในอดีตมีวฒันธรรมทีดีงาม แต่สมยันี
มีเทคโนโลยีทีทนัสมยัมากขึน ทาํให้วฒันธรรมทีดีงามหายไป หลายๆ อยา่ง เช่น ในอดีตมีการเอือ
เฟือเผือแผ่ แต่ปัจจุบนัมีการแข่งขนั เร่งรีบทางการดาํรงชีวิตประจาํวนั ผูค้นส่วนใหญ่เสพสือทาง
สังคมออนไลน์มากขึน ทาํใหผู้ค้นขาดพดูคุย ปฏิสัมพนัธ์กนัภายในครอบครัวและสังคม) 
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เฉลยใบงานที 2 

เรือง การเปลยีนแปลงทางสังคม 
คําชีแจง  ใหน้กัเรียนอ่านบทความต่อไปนีแลว้ตอบปัญหาขอ้ 1-5 

 
แมว้า่ผูห้ญิง จะมีสถานะค่อนขา้งสูง และเป็นผูส่้งเสริมครอบครัวตามประเพณีไทยในชนบท แต่

ไม่ไดห้มายความว่า ผูห้ญิงจะมีสิทธิ เสรีภาพเท่าผูช้ายเสมอไป ในสังคมไทย การเอารัดเอาเปรียบผูห้ญิง 
และความลาํเอียงเขา้ขา้งผูช้ายมีมานานแลว้ เช่น “การไปเทียวผูห้ญิง” แมว้่าโสเภณี จะผิดกฎหมาย แต่
ผูช้ายก็ยงัคงไปเทียวกนัไม่หยุดหย่อน นอกจากนี การไปร้านนาํชา บาร์ และ สถานอาบอบนวด ซึงมี
ผูห้ญิงเป็นพนกังานบริการ กถื็อวา่เป็นเรืองของผูช้าย ผูห้ญิงบางคนรับว่า เธอเลือกอาชีพนี เพราะอยากอยู่
ในเมือง อยากดาํเนินชีวิต แบบฟุ้ งเฟ้อ อยากไดอ้ะไร  ก็หาซือเอาได ้อย่างไรก็ตาม มีผูห้ญิงจากชนบทที
ยากจนจาํนวนไม่นอ้ย เลือกการขายบริการทางเพศ เพือคาํจุนครอบครัว หรือถูกพ่อแม่ทีขดัสน ขายไป
ตงัแต่ยงัเป็นสาววยัรุ่น หญิงไทยไม่นอ้ยถูกใชใ้นโรงงาน อุตสาหกรรม ซึงมีอยู่ทวัไปในประเทศซึงกาํลงั
พฒันา ผูห้ญิงซึงทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบความลาํบาก เช่น ทาํงานหนักเกินชัวโมงที
กาํหนด เหนือยลา้ อยูใ่นสภาวะทีเสียงอนัตราย และไดค่้าจา้งตาํ                               

                                                                                                    ทีมา:www.service.nso.go.th     
 1. จากบทความขา้งตน้ กล่าวถึงบทบาทของสตรีในสังคมไทย อยา่งไรบา้ง 

  (บทบาทของสตรีในสังคมปัจจุบนั วฒันธรรมและประเพณีไทยทีสืบทอดต่อกนัมา 
การประกอบอาชีพของผูห้ญิงบางคนเกิดจากความจาํเป็นตอ้งดูแลครอบครัว) 
 2. ปัญหาของสตรีในสังคมยคุปัจจุบนั คือเรืองใด 

 (การดาํเนินชีวติแบบฟุ้งเฟ้อ อยากไดอ้ะไร ก็หาซือเอาได)้ 
 3. สาเหตุทีส่งผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงบทบาทของสตรีในสังคมไทย คืออะไร 

 (สิทธิเสรีภาพทีไม่ไดเ้ท่าเทียมกบัผูช้าย เกิดความลาํเอียงเขา้ขา้งผูช้ายมากกวา่ สภาพ
ทางสังคมทีผูห้ญิงตอ้งดูแลครอบครัว ส่งผลใหเ้กิดการเอารัดเอาเปรียบผูห้ญิง) 
 4. การเปลียนแปลงทางสังคมส่งผลกระทบต่อบทบาทของสตรี อยา่งไรบา้ง 

 (บางคนฟุ้งเฟ้อ ตอ้งการใชชี้วิตในเมือง ตอ้งรับทาํอาชีพขายบริการทางเพศ เพือคาํ
จุนครอบครัว และทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทาํงานหนกัเกินชวัโมง เหนือยลา้ เสียงอนัตราย 
และไดค้่าจา้งตาํ) 
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 5. ยกตัวอย่างแนวทางการแก้ปัญหาการเกิดการเปลียนแปลงบทบาทของสตรีใน
สังคมไทยพร้อมบอกเหตุผล 

 (สร้างค่านิยมทีดีงามในการเลือกประกอบอาชีพทีสุจริต รัฐบาลเขา้มาให้การช่วยเหลือ
จดัหาอาชีพให้แก่ผูห้ญิงทียงัยืนต่อไป ออกกฎหมายควบคุม ปราบปราม การเอารัดเอาเปรียบสตรีใน
สังคมไทย) 
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แบบประเมินทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
เรือง ลกัษณะของสังคมไทย 

 

คําชีแจง ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ทีกาํหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. จากสถานการณ์ทีกาํหนดให ้เทวาประสบปัญหาในเรืองใดบา้ง 
………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 . ปัญหาทีเกิดขึนกบัเทวา มีสาเหตุมาจากอะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 3. นักเรียนมีวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาดงักล่าวได้อย่างไร (ระบุคาํตอบ 3 
ประเด็น) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 . ปัญหาของเทวา หากไดรั้บการแกไ้ข จะเกิดผลอยา่งไรบา้ง (ระบุคาํตอบ 3 ประเด็น) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

เทวาเป็นนกัธุรกิจหนา้ตาดี มีความสามารถ แต่งตวัดีมีรสนิยม ชอบเขา้สังคม
และใชจ่้ายฟุ่มเฟือย ต่อมาไม่นานธุรกิจของเทวาเริมเกิดปัญหาขาดทุน ครอบครัวทีเคย
อยูก่นัอยา่งมีความสุข ก็เริมมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกนั เทวากบัภรรยามกัทะเลาะกนั
เรืองการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยและหนีสินทีเทวาสร้างไว ้วนัหนึงเทวาไดม้าขอยืมเงินคน
ในครอบครัวของภรรยา เมือมีการให้ยืมเงินไปลงทุนแล้ว ปรากฏธุรกิจขาดทุน ไม่มี
เงินมาใชห้นีคืน ครอบครัวของภรรยาจึงมีการวา่จา้งคนมาทาํร้ายร่างกายเทวา จนไดรั้บ
บาดเจบ็สาหสั ตอ้งนาํส่งเขา้โรงพยาบาล    ส
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เฉลยแบบประเมินทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
เรือง ลกัษณะของสังคมไทย 

 

คําชีแจง ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ทีกาํหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถาม 
 

เทวาเป็นนกัธุรกิจหน้าตาดี มีความสามารถ แต่งตวัดีมีรสนิยม ชอบเขา้สังคมและใช้
จ่ายฟุ่มเฟือย ต่อมาไม่นานธุรกิจของเทวาเริมเกิดปัญหาขาดทุน ครอบครัวทีเคยอยู่กนัอย่างมี
ความสุข ก็เริมมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกนั เทวากบัภรรยามกัทะเลาะกนัเรืองการใช้จ่ายเงิน
ฟุ่มเฟือยและหนีสินทีเทวาสร้างไว ้วนัหนึงเทวาไดม้าขอยืมเงินคนในครอบครัวของภรรยา เมือ
มีการใหย้มืเงินไปลงทุนแลว้ ปรากฏธุรกิจขาดทุน ไม่มีเงินมาใชห้นีคืน ครอบครัวของภรรยาจึง
มีการวา่จา้งคนมาทาํร้ายร่างกายเทวา จนไดรั้บบาดเจบ็สาหสั ตอ้งนาํส่งเขา้โรงพยาบาล 

 

 1.จากสถานการณ์ทีกาํหนดให ้เทวาประสบปัญหาในเรืองใดบา้ง 
 (การใชจ่้ายเงินฟุ่มเฟือย ชอบแต่งตวัดีมีรสนิยม ชอบเขา้สังคม ครอบครัวทะเลาะเบาะแวง

กนัยมืเงินครอบครัวของภรรยา แต่ไม่สามารถใชห้นีคืนได)้ 
 . ปัญหาทีเกิดขึนกบัเทวา มีสาเหตุมาจากอะไรบา้ง 
  (การทาํธุรกิจของเทวาเกิดปัญหาขาดทุน ทะเลาะกนัเรืองการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย และ
หนีสินทีเทวาสร้างไวจ้าํนวนมาก มีการยืนเงินไม่สามารถให้คืน จึงถูกคนทาํร้ายร่างกาย จนไดรั้บบาดเจ็บ 
นาํส่งโรงพยาบาล) 
 3. นักเรียนมีวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร(ระบุคาํตอบ 3 
ประเด็น) 
 (1. เทวาควรปรับเปลียนพฤติกรรมการใช้ชีวิต รู้จกัการประหยดัค่าใช้จ่าย 2.หันหน้ามา
พดูคุยกนัภายในครอบครัว สร้างความเขา้ใจทีดีต่อกนั 3.หารายไดเ้สริม เพือมาใชห้นีสินให้หมดโดยเร็ว 
และไม่ควรยมืเงินเพือไปลงทุนอีก) 
 . ปัญหาของเทวา หากไดรั้บการแกไ้ข จะเกิดผลอยา่งไรบา้ง (ระบุคาํตอบ 3 ประเด็น) 
 (1.ส่งผลให้เทวามีเงินเก็บ รู้จกัการออม ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 2. ส่งผลไม่ประสบ
ปัญหาการทะเลาะเบาะแวงในครอบครัว 3. ส่งผลไม่ตอ้งยืมเงิน จนเกิดธุรกิจขาดทุน และถูกทาํ
ร้ายร่างกายจนไดรั้บบาดเจ็บสาหัส) 
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เกณฑ์การให้คะแนนการทาํใบงานกิจกรรมทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา  (แบบประเมิน) 

 
 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ดี (3) พอใช ้(2) ปรับปรุง (1) 
1. การระบุปัญหา สามารถระบุปัญหาใน

สถานการณ์นนัๆ ได้
และสือความหมายได้
ถูกตอ้ง มีเหตุผล
ชดัเจนสอดคลอ้งกบั
ประเด็นปัญหา  

สามารถระบุปัญหาใน
สถานการณ์นนัๆ ได ้
และสือความหมายได้
ถูกตอ้ง แต่การให้
เหตุผลไม่สอดคลอ้ง
กบัประเด็นปัญหา 

สามารถระบุปัญหาใน
สถานการณ์นนัๆ ได ้แต่
สือความหมายไม่ถูกตอ้ง
ทงัหมด และการให้
เหตุผลไม่สอดคลอ้งกบั
ประเด็นปัญหา 

2. อธิบายสาเหตุของ
ปัญหา 
 

สามารถอธิบายสาเหตุ
ทีก่อใหเ้กิดปัญหาได้
และสือความหมายได้
ถูกตอ้ง มีเหตุผล
ชดัเจนสอดคลอ้งกบั
ประเด็นปัญหา 

สามารถอธิบายสาเหตุ
ทีก่อใหเ้กิดปัญหาได้
และสือความหมายได้
ถูกตอ้ง แต่การให้
เหตุผลไม่สอดคลอ้ง
กบัประเด็นปัญหา 

สามารถอธิบายสาเหตุที
ก่อใหเ้กิดปัญหาได ้แต่
สือความหมายไม่ถูกตอ้ง
ทงัหมด และการให้
เหตุผลไม่สอดคลอ้งกบั
ประเด็นปัญหา 

3. วธีิการแกปั้ญหา 
 

สามารถนาํเสนอ
วธีิการแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้ง และมีคาํตอบ
สมบูรณ์ตงัแต่ 3  
ประเด็นขึนไป 

สามารถนาํเสนอ
วธีิการแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้ง และมีคาํตอบ
อยา่งนอ้ย 2 ประเด็น 

สามารถนาํเสนอวธีิการ
แกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง แต่
ไม่ครบถว้น และมี
คาํตอบทีไม่ตรงประเด็น
ปัญหา 

4. ผลทีไดรั้บจาก     
การแกปั้ญหา 
 

สามารถระบุผลทีได้
จากการแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้ง  และมีคาํตอบ
สมบูรณ์ตงัแต่ 3  
ประเด็นขึนไป 

สามารถระบุผลทีได้
จากการแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้ง และมีคาํตอบ
อยา่งนอ้ย 2 ประเด็น 

สามารถระบุผลทีไดจ้าก
การแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง 
แต่ไม่ครบถว้น และมี
คาํตอบทีไม่ตรงประเด็น
ปัญหา 

   ส
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เกณฑ์การตัดสินทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา  
 9 - 12   คะแนน   หมายถึง  ความสามารถในทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาระดบัดี 
 5 - 8     คะแนน   หมายถึง  ความสามารถในทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาระดบัพอใช ้
  1 - 4     คะแนน   หมายถึง  ความสามารถในทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาระดบัควร
ปรับปรุง 
 

เกณฑ์การตัดสินทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาตามขันตอน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)  
               2.50 - 3.00   คะแนน  หมายถึง  ความสามารถในทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาระดบัดี 
               1.50 - 2.49   คะแนน  หมายถึง  ความสามารถในทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาระดบัพอใช ้
                 1.00 - 1.49    คะแนน  หมายถึง   ความสามารถในทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาระดบัควรปรับปรุง 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 
 เรือง สังคมไทย  

คําชีแจง 
 1. แบบทดสอบฉบบันีจดัทาํขึนเพือวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง สังคมไทย ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ 
 2. แบบทดสอบฉบบันีมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 
30 นาที 
 3.นักเรียนตอบคาํถามโดยเลือกตอบคาํถามทีถูกตอ้งทีสุดเพียงคาํตอบเดียว โดยทาํ
เครืองหมาย X ลงในกระดาษคาํตอบ 

1. 
 
 
 
 

ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะทีปรากฏในสังคมไทย (ความเขา้ใจ)                                                        
ก. เป็นสังคมเกษตรกรรม 
ข. เป็นสังคมแบ่งชนชันวรรณะ 

ค. เป็นสังคมยดึมนัในพระพุทธศาสนา 
ง. เป็นสังคมยดึมนัสถาบนัพระมหากษตัริย ์

2. 
 
 
 
 

ขอ้ใดคือลกัษณะเฉพาะของสังคมไทย (การวเิคราะห์) 
      ก. เป็นสังคมทีไร้ระเบียบกฎเกณฑ์  
      ข. เป็นสังคมทีไม่ยดึถือชนชนั สถานภาพ 

ค. เป็นสังคมทีประชากรส่วนใหญ่มีรายไดม้าก มีความเป็นอยูที่ดี 
ง. เป็นสังคมทมีีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

3. 
 
 
 
 

ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของสังคมเมือง (ความเขา้ใจ) 
ก. ประชากรมีอาชีพอยา่งหลากหลาย 

      ข. ความสัมพนัธ์ในสังคมเป็นแบบทุติยภูมิ 
ค. การบริการของรัฐในด้านสาธารณูปโภคโภคมีน้อย 

ง. เกิดความแตกต่างกนัทางดา้นเชือชาติของประชากร 
4. 
 
 
 
 

สมาชิกในสังคมชนบท มีลกัษณะเด่นอยา่งไร  (การวิเคราะห์) 
ก. มีความทะเยอทะยานสูง  
ข. มีนําใจโอบอ้อมอารีต่อกนั  

ค. มีการประกอบอาชีพทีหลากหลาย 
ง. มีการแข่งขนักนัเพือใหส้ามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งมีความสุข 
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5. 
 
 
 
 

การกระทาํขอ้ใดแสดงถึงการเปลียนแปลงทางสังคม  (ความเขา้ใจ) 
ก. สตรีมีสถานภาพสูงขึน 
ข. ปริมาณนาํฝนมีมากขึน 
ค. ฝงูนกมีการยา้ยถินทีอยูอ่าศยัในช่วงฤดูหนาว 
ง. ข่าวพยากรณ์อากาศรายงานวา่ วนัพรุ่งนีกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนกัทงัวนั 

6. ขอ้ใดคือแนวโนม้การพฒันาของสังคมไทยทีจะเกิดขึนในอนาคต  (การวิเคราะห์) 
ก. สังคมทีมนัคงัทางเศรษฐกิจ และพึงตวัเองได ้ 
ข. สังคมเกษตรกรรมทียากจน และมีปัญหาคุณภาพผลผลิต 
ค. สังคมไทยจะประสบปัญหาดา้นเศรษฐกิจ เพราะสินคา้ต่างๆ จะแพงขึน 
ง. สังคมทมีีศักยภาพทางเศรษฐกจิแต่กระจายรายได้ยงัไม่เป็นธรรม ไม่เสมอภาค 

7. 
 
 
 
 

ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุทีทาํให้เกิดปัญหาสิงแวดลอ้ม (ความเขา้ใจ) 
       ก. การขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
       ข. การใชเ้ทคโนโลยทีีทนัสมยั 
       ค. การเพิมขึนของจาํนวนประชาชน 
       ง. การอพยพของคนชนบทสู่สังคมเมือง   

8. 
 
 
 
 

ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัหลกัการใชท้รัพยากรแบบยงัยนื (ความเขา้ใจ) 
ก. ใชต้ามความตอ้งการ 
ข. ใชอ้ยา่งระมดัระวงัทีสุด 
ค. ใช้เฉพาะทรัพยากรหมุนเวียน 
ง. ใชท้รัพยากรมาพฒันาเทคโนโลยเีพือการดาํรงชีวิต 

9. 
 
 
 

 

บุคคลใดมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีใหผ้ลยงัยนื
ยาวนาน (การประยกุตใ์ช)้ 

ก. เด็กชายดอนสักตรวจวดัคุณภาพอากาศเป็นประจาํ 
ข. เด็กชายเกริกปลูกหญ้าแฝกเพอืป้องกนันํากดัเซาะตลงิพงั 
ค. เด็กชายป้องรัฐใชส้ารดีดีทีแทนซีเอฟซีในการกาํจดัแมลง 
ง. เด็กชายภาสพงศใ์ชห้นงัสือพิมพที์อ่านแลว้ห่อขยะเปียกก่อนนาํไปทิงในถงัขยะ         

สีเหลือง 
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10. 
 
 
 
 

การปฏิบติัตนในขอ้ใดทีทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรณรงคใ์นการต่อตา้นยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง                      
(การประยกุตใ์ช)้ 
       ก. ไม่เข้าไปเกยีวข้องกบัยาเสพติดทุกชนิด 

         ข.  ไม่คบคา้สมาคมกบัผูที้เกียวขอ้งกบัยาเสพติด 
       ค. อบรมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจในการป้องกนัยาเสพติด 
       ง. ควบคุม สอดส่องดูแลประชาชนของตนไม่ใหเ้กียวขอ้งกบัยาเสพติด 

11. 
 
 
 
 

ประเทศไทยมีบทบาทสาํคญัในการแกปั้ญหายาเสพติดระหวา่งประเทศอยา่งไร                 
(การวเิคราะห์) 
      ก. เป็นประเทศผูน้าํในการกาํหนดบทลงโทษ 
        ข.  เป็นศูนยก์ลางการฟืนฟูและบาํบดัผูติ้ดยาเสพติด 

ค. ใหค้วามรู้กบันานาประเทศเกียวกบัโทษของยาเสพติด 
      ง. ลงนามในกฎหมายระหว่างประเทศทเีกียวกบัการควบคุมยาเสพติดให้หมดไป 

12. 
 
 
 
 

ปัญหาใดทีส่งผลเสียต่อสุขภาพและคุณภาพชีวติของประชากร (การวิเคราะห์) 
 ก.  ปัญหาสังคม      
 ข.  ปัญหาการเมือง 
 ค.  ปัญหาเศรษฐกิจ 
 ง. ปัญหายาเสพติด 

13. 
 
 
 
 
 

เกษตรกรใชย้าปราบศตัรูพืชในเรือกสวนไร่นาแลว้ แหล่งนาํบริเวณนนัยอ่มไดรั้บพิษจาก
ยาดงักล่าว จากขอ้ความดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มหรือไม่อยา่งไร                 
(ประเมินค่า) 

ก. ส่งผลกระทบ เพราะสารพิษไม่สามารถกาํจดัใหห้มดไปได ้
ข. ไม่ส่งผลกระทบ เพราะธรรมชาติมีกลไกในการสลายและกาํจดัสารพิษ 
ค. ไม่ส่งผลกระทบ เพราะยาปราบศตัรูพืชส่วนใหญ่ยอ่ยสลายไดง่้าย ไม่มีพิษตกคา้ง 
ง. ส่งผลกระทบ เพราะยาปราบศัตรูพชืจะละลายไปกบันํา ทาํให้นํามีสารพษิปะปนอยู่ 

14. 
 
 
 
 

พฤติกรรมการฉอ้ราษฎร์บงัหลวง สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคลในขอ้ใด (ความเขา้ใจ) 
ก. นายสันติขโมยเงินจากตูเ้อทีเอม็ของธนาคารกรุงไทย 
ข. นางสาลีจ่ายค่าเช่าทีใหเ้จา้ของตลาด 
ค. นายสุชาติเกบ็เงินทอนจากการซือยาเข้าโรงพยาบาลจังหวดั 

ง. ครูสมชายไม่จ่ายเงินค่าตวัการแสดงงานคืนสู่เหยา้ใหก้บันกัเรียน 
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15. 
 
 
 
 

สิงใดไม่จดัเป็นผลกระทบทีเกิดจากปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย (การวเิคราะห์) 
ก. เกดิการขยายตัวทางเศรษฐกจิ 
ข. ประชาชนชาวไทยอยูแ่บบหวาดกลวั 
ค. ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเทียวนอ้ยลง 
ง. เป็นภยัคุกคามต่อการดาํรงชีวติของประชาชน 

16. 
 
 
 
 

มาตรการในขอ้ใด เหมาะสาํหรับการแกปั้ญหาการฉ้อราษฎร์บงัหลวงในสังคมไทย (ความเขา้ใจ) 
ก. ส่งเสริมความกลา้หาญทางจริยธรรมของประชาชน 
ข. ปรับกฎระเบียบราชการใหเ้หมาะสมกบัสังคมปัจจุบนั 
ค. จดัตงัหน่วยงานเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ง. ปรับเปลียนค่านิยมโดยมุ่งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 

17. 
 

 

ขอ้ใดแสดงถึงวธีิการมีส่วนร่วมในการป้องกนัปัญหาฉอ้ราษฎร์บงัหลวงในสังคมไทย                  
(การประยกุตใ์ช)้ 

ก. หามาตรการลงโทษผูก้ระทาํความผดิ 
ข. ประกาศใหค้นทวัไปรู้ถึงการกระทาํของเจา้หนา้ทีรัฐทีคดโกงประชาชน 
ค. แจง้ความต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจเมือสงสัยการกระทาํของผูที้ขาดความซือสัตย ์
ง. ร่วมเดินขบวนรณรงค์สร้างค่านิยมและปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติตนด้วยความ

ซือสัตย์สุจริต 
18. 

 
 
 
 

พฤติกรรมใดไม่เกียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิทางอาชญากรรม (การประยกุตใ์ช)้  
 ก. นายสมชายทาํร้ายร่างกายภรรยาของตนเอง 
      ข. นางสาวนําหวานปล่อยให้แม่วัย 80 อยู่บ้านตามลาํพงั 
      ค. นายณฐัพลปลน้ธนาคาร เพราะตอ้งการนาํเงินไปใชห้นี 
         ง.  นายอศัวนิทะเลาะกบัเพือนบา้นและโมโหใชมี้ดแทงเพือนบา้นตาย 

19. เพราะเหตุใดไทยจึงตอ้งใหค้วามร่วมมือในการต่อตา้นขบวนการก่อการร้ายสากล                
(การวเิคราะห์) 
      ก. เพอืสร้างแนวร่วมป้องกนัการก่อการร้ายข้ามชาติ 

ข. เพือตอ้งการความช่วยเหลือในการป้องกนัการก่อการร้าย 
ค. เพือใหค้วามช่วยเหลือนานาประเทศทีประสบปัญหา การก่อการร้าย 
ง. เพือตอบโตข้บวนการก่อการร้ายภายในประเทศทีมีพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม 
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20. 
 
 
 
 

ค่านิยมในขอ้ใดสอดคลอ้งกบัปัญหาการฉ้อราษฎร์บงัหลวงในสังคมไทย (ความเขา้ใจ) 
ก. เชือโชคลางของขลงั 
ข. ใชว้ถีิดาํเนินชีวิตแบบชาวตะวนัตก 
ค. การบริโภคสิงฟุ่มเฟือยและค่านิยมในด้านวตัถุ 
ง. รักพวกพอ้งในทางทีผดิและระบบเล่นพรรคเล่นพวก 

21. 
 
 
 
 

เหตุใดผูติ้ดยาเสพติด จึงมกัก่ออาชญากรรม (การวเิคราะห์) 
ก. ประชดตวัเอง 
ข. ไม่พอใจในสภาพชีวติของตนเอง 
ค. ไม่สามารถควบคุมสติของตนเองได้ 
ง. ตอ้งการให้ผูอื้นไดรั้บความเดือดร้อย 

22. 
 
 
 
 
 

นายวโิรจน์เป็นผูใ้หญ่บา้น จะเลือกติดต่อกบัเจา้หนา้ทีเทศบาลทีตนรู้จกั เพือสามารถ 
ติดต่อราชการไดอ้ยา่งรวดเร็ว พฤติกรรมดงักล่าว เหมาะสมหรือไม่อยา่งไร                
(การประเมินค่า) 

ก. เหมาะสม เพราะเป็นค่านิยมของคนในสังคม 
ข. เหมาะสม เพราะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทีดี 
ค. ไม่เหมาะสม เพราะก่อให้เกดิการให้อามิสสินจ้าง 
ง. ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการเสียงภยัในการดาํรงชีวติ 

23. 
 
 
 
 

ปัญหาความขดัแยง้ในสังคมไทยเกิดมาจากการสาเหตุในขอ้ใด (ความเขา้ใจ) 
ก. การเพมิขึนของสัตวใ์นธรรมชาติ 
ข. การเพมิขึนของจํานวนประชากร 
ค. การเพมิขึนของทรัพยากรธรรมชาติ  
ง. ความหลากหลายในการผลิตสินคา้และบริการ 

24. 
 
 

 
 

ปัจจยัสาํคญัในขอ้ใดทีก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางสังคมไทยในปัจจุบนั  

(การวเิคราะห์) 
ก. ความคิดเห็นทีไม่ตรงกนั 
ข. การละเลยความรับผดิชอบต่อหนา้ที  
ค. การขาดความมีนาํใจทีเอือเฟือเผือแผต่่อคน 
ง. การขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
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25. ขอ้ใดไม่ใช่ผลกระทบทีเกิดจากปัญหาความขดัแยง้ทางศาสนา (การวเิคราะห์) 
ก. เศรษฐกจิชะลอตัว 
ข. การก่อการร้ายลดลง  
ค. การเมืองของโลกตึงเครียด 
ง. การแทรกแซงของชาติมหาอาํนาจ  

26. 
 
 
 
 

ขอ้ใดสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการช่วยลดความขดัแยง้ในสังคมไทย                      
(การวเิคราะห์) 

ก. การพดูแต่สิงดีไม่ขดัแยง้ 
ข. การช่วยเหลือซึงกนัและกนั 
ค. เคารพในศักดิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อนื 

ง. การยดึถือประโยชน์ส่วนรวมมากวา่ประโยชน์ส่วนตน 
27. 

 
 
 
 
 

สังคมทางการเมืองทีดีจะทาํใหเ้รามีชีวิตทีมนัคงปลอดภยัมีความเป็นอยูที่ดีและมี                 
ความสงบสุข ทงันีตอ้งอาศยัปัจจยัขอ้ใด (ความเขา้ใจ) 

ก. มีพรรคการเมืองทีเขม้แขง็เพียงพรรคเดียว 
ข. มีผูน้าํประเทศทีอยูใ่นอาํนาจติดต่อกนัหลายวาระ 
ค. มีประชาชนทรู้ีจักใช้สิทธิและหน้าทขีองตนเองตามกฎหมาย 

ง. มีประชาชนทีเรียกร้องสิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง 
28. 

 
 
 
 
 

ความเชือของบุคคลในขอ้ใดเป็นปัจจยัส่งเสริมการดาํรงชีวิตใหเ้กิดความสุขอยา่งยงัยนื  
(การวเิคราะห์) 

ก. เด็กชายหสัดีเชือวา่ชีวติถูกลิขิตไวแ้ลว้จะสุขจะทุกขอ์ยูที่พระพรหมท่านลิขิต 
ข. เด็กชายธนพลเชือวา่ดวงดาวมีอิทธิพลต่อชีวิต จึงตงัใจศึกษาวชิาโหราศาสตร์อยา่ง

จริงจงั 
ค. เด็กชายปรุฬห์เชือวา่มนุษยเ์กิดมาเพือชดใชก้รรม จึงกม้หนา้กม้ตาชดใชก้รรมเก่าให้

หมดไป 
ง. เด็กชายศุภกรเชือว่าจะดีจะชัวอยู่ทตีัวทาํ จึงหมันศึกษาหาความรู้และประกอบ

อาชีพอย่างจริงจัง 
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29. 
 
 
 
 

ขอ้ใดทาํใหบุ้คคลในสังคมมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขอยา่งยงัยนืและมงัคง                    
(การวเิคราะห์)            

ก. ตงัใจศึกษาใฝ่เรียนรู้ 
ข. มุ่งมนัช่วยงานครอบครัวหารายไดช่้วยครอบครัว 
ค. เคารพในระเบียบสังคม และกฎหมายของประเทศ 

ง. นาํเสนอแผนงานใหช้าวบา้นนาํไปปฏิบติัและสร้างงาน 
30. 

 
 
 
 

ขอ้ใดไม่ใช่พฤติกรรมของบุคคลในการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ (การวเิคราะห์)            
ก. ชาวบ้านหนองนําขุ่นร่วมกันเดินขบวนปิดถนนในหมู่บ้าน  
ข. ตาํรวจจราจรปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความเคร่งครัดและอดทน   
ค. ชาวบา้นช่วยกนัสอดส่องดูแลการทาํงานของคณะกรรมการประจาํหมู่บา้น 
ง. สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร่วมลงชือเพือเขา้ร่วมประชุม อภิปรายหรือถอด

ถอนประธาน  
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เฉลยแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อที คําตอบ ข้อที คําตอบ 
1 ข 16 ง 
2 ง 17 ง 
3 ค 18 ข 
4 ง 19 ก 
5 ก 20 ค 
6 ง 21 ค 
7 ง 22 ค 
8 ค 23 ข 
9 ข 24 ง 

10 ก 25 ก 
11 ง 26 ค 
12 ง 27 ค 
13 ง 28 ง 
14 ค 29 ค 
15 ก 30 ก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



231 
 

แบบวัดทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 

ลาํหรับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที 3 

 

คําชีแจง 
 1. แบบทดสอบฉบบันีจดัทาํขึนเพือวดัทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เรือง สังคมไทย 
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ 
 2. แบบทดสอบฉบบันีมีลกัษณะเป็นแบบอตันยั จาํนวน 5 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 4 
ขอ้ รวมทงัหมด 20 คะแนน ใชเ้วลา 30 นาที 
 3. นกัเรียนเขียนคาํตอบลงในกระดาษคาํตอบทีครูกาํหนดให ้
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สถานการณ์ท ี1 

  เป็นความตืนตะลึงเมือตาํรวจพบซากทารกถึง  2002 ศพ ทีเก็บศพของวดัใน
กรุงเทพมหานคร จึงเกิดคาํถามว่าเกิดอะไรขึนกบัสังคม นีคือวิกฤตทางสังคมอย่างนนัหรือมีผลก็
ตอ้งมีเหตุ ตวัชีวดัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคือ การทาํให้รูปแบบวิถีชีวิตของพลเมืองเปลียนไป 
การดินรนทาํมาหากินถือเป็นเรืองใหญ่ ความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัวเริมถดถอย สถาบนั
ครอบครัวลม้เหลว ระบบเศรษฐกิจฝึกใหค้นเป็นนกับริโภคทางกาย แสวงหาเพียงความรักสนุก ยอม
ทุกวิถีทาง เพือไดว้ตัถุมาประดบักาย สือรูปแบบใหม่ทีรวดเร็ว เห็นภาพเสมือนจริงก็เหมือนตวัเร่ง 
สถานบริการทางเพศก็เกิดขึนเป็นดอกเห็ด วดัส่วนใหญ่ไม่ใช่ทีกล่อมเกลาคนให้รู้สํานึกรับผิดชอบ
ชวัดี แต่บางแห่งกลบักลายเป็นสถานทีปลุกพระขายพระเชิงพุทธพาณิชย ์เมือตน้เหตุคือจิตสํานึก 
ผนวกกบัเทคโนโลยีและสิงยวัยวนเป็นตวัเร่ง เมือพืนฐานของมนุษยที์วา่ กิน ขบัถ่าย สืบพนัธ์ุ และ
พกัผ่อน ไม่มีการปลูกฝังจิตสํานึกอย่างถูกตอ้ง ลุ่มหลงกบัสิงยวัยวน การสืบพนัธ์ุอย่างไม่พึง
ประสงค ์ จึงเกิดขึน ปลายเหตุก็คือเมือเด็กในทอ้งสร้างความทุกข ์คลินิกทาํแทง้จึงเป็นทางเลือกของ
การดบัทุกขแ์บบเฉียบพลนัแต่นนัเป็นสิงถูกตอ้งแลว้หรือ 

ทีมา : ไทยรัฐ ฉบบัวนัที 19, 20 พ.ย. 2553 
 

1. จากสถานการณ์ทีกาํหนดให ้นกัเรียนคิดวา่ปัญหาสาํคญัของสถานการณ์นี คืออะไร (ระบุปัญหา) 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

 

2. สาเหตุของปัญหาทีเกิดขึน มาจากอะไร (อธิบายสาเหตุของปัญหา) 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

 

3. แนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าวควรเป็นอยา่งไร (วิธีการแกปั้ญหา)  (ระบุคาํตอบ 3 ประเด็น) 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  
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4.  นกัเรียนคิดวา่การแกปั้ญหาในขอ้ 3  จะเกิดผลอยา่งไรบา้ง  (ผลทีไดรั้บ)  (ระบุคาํตอบ 3 ประเด็น) 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 

 
สถานการณ์ท ี2 

 ก่อนทีจะพูดถึงการจดัการวฒันธรรม เราอาจจะตอ้งพูดถึงปัญหาต่างๆ ทีรุมเร้างาน
วฒันธรรม จนทาํให้เกิดแนวคิดเรืองการจดัการวฒันธรรมขึน เราลองมาถอดรหัสดูซิว่ามีปัญหา
อะไรบ้างทีท้าทายงานวฒันธรรมในปัจจุบัน  อะไรบ้างทีส่งผลกระทบโดยตรง  สิงเหล่านี
ประกอบดว้ย กระแสโลกาภิวตัน์ หรือ ยคุทีขอ้มูลข่าวสารหรือปรากฏการณ์ทีเกิดขึนในมุมหนึงของ
โลกส่งผลกระทบถึงส่วนอืนๆ ของโลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว หรือทีบางคนเรียกวา่โลกไร้พรมแดน เช่น 
เร็วๆ นี มีงานทียงิใหญ่ของโลกเกิดขึนและส่งผลกระทบกบัคนไทยมาก นนัก็คือบอลโลก ซึงจริงๆ 
แลว้ไม่ใช่กีฬาประจาํชาติไทยเลย แต่เวลามีการแข่งขนัก็ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
เรืองของการพนนั เกิดการรวมกลุ่มของแฟนบอลทีมชาติต่าง ๆ มีการทายผลฟุตบอล ฯลฯ  
 โลกาภิวตัน์ส่งผลต่อการเร่งอตัราการเคลือนยา้ยถ่ายเทวฒันธรรมโลก จากซีกโลกหนึง
ไปอีกซีกโลกหนึง เป็นการเคลือนยา้ยถ่ายเท อย่ามองวา่โลกาภิวตัน์ทาํให้เรารับกระแสวฒันธรรม
ตะวนัตกฝ่ายเดียวจริงๆ แลว้โลกตะวนัตกก็รับของเราไป เช่น เขารับเรืองการดูแลสุขภาพ เอาโยคะ 
เอาอะไรดีๆ ของเราไป แล้วผลิตเป็นสือต่างๆ ทีสร้างกระแสได้แล้วเอากลับมาขายในโลก
ตะวนัออก ทงัๆ ทีโยคะ มีตน้กาํเนิดอยู่ทีอินเดีย ถา้ถามวา่ให้คนไทยเรียนโยคะ อาจไม่มีใครสนใจ 
แต่ถา้เมือไหร่มนัไปผา่นกลินไอของขนมปังทีอเมริกาแลว้กลบัมา เราจะรู้สึกวา่มนัน่าสนใจมากขึน  
 ฉะนนัโลกาภิวตัน์ เองทาํให้เกิดกระแสการเคลือนยา้ยถ่ายเทสิงทีเขา้มากบักระแสโลกาภิ
วตัน์ คือ บริโภคนิยม และวตัถุนิยม ดงัจะเห็นไดว้่าเราหลายคนนิยมซือของทีมี อาจจะเกินความ
ตอ้งการ รถยนต์กลายมาเป็นปัจจยัที 5 โทรศพัท์มือถือเป็นปัจจยัที 6 มีอะไรเต็มไปหมดทงัๆ ที 
เมือก่อนเราอยู่ได้โดยไม่มีวตัถุบางชนิด แต่พอวฒันธรรมบริโภคนิยม เขา้มา เรารู้สึกว่าอยู่ไม่ได ้
เพราะผูค้นรอบขา้งเราเปลียนไปหมด  
 เมือเพือนทุกคนมีโทรศพัทมื์อถือ เราก็ตอ้งมี ลูกไปโรงเรียนก็เกิดความห่วงใย อาจจะ
ตอ้งซือโทรศพัทมื์อถือให ้เกิดเป็นกระแสวตัถุนิยมทีนาํไปสู่ประเด็นปัญหาทางวฒันธรรมทีเกิดขึน
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เช่นในอดีต เรามองคนและให้ความเคารพคนทีคุณงามความดี ความรู้ ปราชญท์อ้งถินหลายๆ ท่าน 
เรายกย่องท่านอย่างมากในฐานะผูรู้้ หรือเป็นปูชนียบุคคล ทีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัคน แต่
ภายใตก้ระแสบริโภคนิยม วตัถุนิยม ในปัจจุบนั คนส่วนใหญ่เริมตดัสินคนจากวตัถุ การแต่งกาย ชืน
ชมคนทีมีฐานะ มีบา้นหลงัใหญ่ ๆ มากกวา่ ซึงอาจไม่ใช่กบัทุกคน แต่ก็มีกระแสทาํให้เกิดความคิด
นีขึนมาทา้ทายวฒันธรรมเดิมๆ ของเรามากขึนทุกที 
 

ทีมา : บทความ “โลกาภิวตัน์กบัการจัดการวฒันธรรม” โดย อ. ประภัสสร โพธิศรีทอง  

นักวชิาการด้านการจดัการวฒันธรรม http://www.oknation.net/blog/thaitourismsociety/ / / /entry-  
 

5. จากขอ้ความนี ปัญหาสาํคญัทีกาํลงัเกิดขึนคือเรืองใด (ระบุปัญหา) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 

6. สาเหตุสาํคญัทีเกิดขึนเนืองมาจากอะไร (อธิบายสาเหตุของปัญหา) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

7. นกัเรียนมีวิธีการหรือแนวทางในการแกปั้ญหานี อย่างไร (วิธีการแกปั้ญหา) (ระบุคาํตอบ 3 
ประเด็น) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

8. นักเรียนคิดว่า การแก้ปัญหานีในข้อ 7 จะเกิดผลอย่างไรบา้ง (ผลทีได้รับ) (ระบุคาํตอบ 3 
ประเด็น) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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สถานการณ์ท ี3 
 เมือเวลา .  น.วนัที  ส.ค. ร.ต.ต.อานุภาพ ทุมมณี รอง สวป. สภ.เมืองขอนแก่น 
นาํกาํลงัตาํรวจเขา้ตรวจคน้ห้องพกัหมายเลข  แมนชนัแห่งหนึง เขตเทศบาลนครขอนแก่น พบ
วยัรุ่นจาํนวน 4 คน อายุ  ปี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหนึงในจงัหวดั
ขอนแก่น กาํลงัอยูใ่นอาการเมายาเสพติดหลงัไดเ้สพกญัชาและยาบา้เขา้ไป จึงควบคุมตวัไปตรวจ
ปัสสาวะ พบทงั  คนปัสสาวะมีสีม่วง ทงันีจากตรวจคน้ในห้องยงัพบยาบา้  เม็ด กญัชาจาํนวน
หนึง บอ้งกญัชา  กระบอก และอุปกรณ์เสพยาบา้ จึงเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 สอบสวนนายธันยา สารภาพว่า ซือกญัชาจากพ่อคา้รายหนึง แลว้โทรศพัทเ์รียกเพือน
มามวัสุมปาร์ตีเสพยาเสพติดเป็นประจาํ ซึงกญัชาจะซือมาครังละ  ถึง  บาท ส่วนยาบา้จะซือ
ในราคาเม็ดละ  บาท จนกระทงัถูกจบักุมในครังนีสําหรับการจบักุมในครังนีสืบ เนืองจากไดมี้
ชาวบา้นใกล้เคียง ได้โทรศพัท์แจ้งว่าทีห้องดงักล่าว มกัมีการรวมกลุ่มมวัสุมเสพยาเสพติดเป็น
ประจาํ จึงไดเ้ขา้จบักุมไดผู้ต้อ้งหาและยาเสพติดดงักล่าว เพือดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 ปัญหายาเสพติดในสังคมปัจจุบนั จึงเป็นมหันตภยัทีน่ากลวัและกาํลงัแพร่ระบาดไปกบั
อนาคตของชาติ ขบวนการคา้ยาเสพติดมีสมาชิกแฝงตวัอยูใ่นหน่วยงานสําคญัต่างๆไดแ้ก่ โรงเรียน 
มหาวทิยาลยั โดยมีเครือข่ายและฐานอาํนาจทีใหญ่โต จนกลายเป็นปัญหาระดบัชาติ หากภาครัฐไม่
ปรับบทบาทและเขา้มาแกไ้ข สิงทีจะเกิดกบัอนาคตของประเทศคงจะหาทางกอบกูล้าํบากไม่แพก้บั
การแกปั้ญหาเศรษฐกิจ 
ทีมา : นสพ.เดลินิวส์ หนา้ 12  ฉบบัวนัที  ส.ค.  
 

 

9. จากข้อความนี นักเรียนคิดว่าปัญหาใดเป็นปัญหาสําคญัทีถูกกล่าวถึงในสังคมปัจจุบนั  
(ระบุปัญหา) 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

 

10. ปัญหานีมีสาเหตุมาจากอะไร (อธิบายสาเหตุของปัญหา) 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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สถานการณ์ท ี4 

 เมือ เวลา 09.00 น. วนัที 23 พ.ค. นายอนนัต ์ไชยศกัดิ นายอาํเภอดอนเจดีย ์จ.สุพรรณบุรี 
กล่าววา่กรณีชาวบา้นร้องเรียนฟาร์มไก่ ในพืนที หมู่ 7 ต.ดอนเจดีย ์ส่งกลินเหม็นสร้างความเดือดร้อน
เรืองนีตนไม่ไดนิ้งนอนใจไดเ้ขา้ไปตรวจสอบแลว้พบวา่มีกลินจริง ขณะนีอยูใ่นขนัตอนของปศุสัตว์
และสาธารณสุขดาํเนินการในเรืองของระเบียบกฎหมายทีมีการบงัคบัให้ทาํให้ถูกตอ้ง นอกจากนีจะได้
เรียกผูป้ระกอบการมาชีแจงวิธีการทาํฟาร์มและการบาํบัดสิงปฏิกูล โดยให้คาํนึงถึงผลกระทบ
สิงแวดลอ้มชุมชนเป็นสําคญั พร้อมทาํสัญญาวา่ให้ดาํเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง  ถูกสุขลกัษณะในเรือง
ของความสะอาดไม่ส่งกลินเหม็นรบกวนชาวบา้น แต่ถา้ไม่ทาํตามสัญญาก็จะให้อาํนาจของทอ้งถิน 
คือ อบต.ดําเนินการทันที อย่างไรก็ตามทีผ่านมามีฟาร์มไก่ในพืนทีมากพอสมควร สร้างความ
เดือดร้อน ทงัโรคติดต่อ มลพิษ นาํเน่าเสีย รวมถึงเชือโรคต่างๆ ทีจะส่งผลกระทบต่อโรงเรียน ชุมชน 
และวดั ซึงตนไดด้าํเนินการแกไ้ขไปแลว้บางส่วน 

ทีมาข่าว:นสพ.เดลินิวส์  วนัที 24พ.ค. 2556 
 
 
 

11. นักเรียนจะมีวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร (วิธีการแก้ปัญหา)  
(ระบุคาํตอบ 3 ประเด็น) 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

12. นกัเรียนคิดวา่การแกปั้ญหาในขอ้ 11 จะเกิดผลอยา่งไรบา้ง  (ผลทีไดรั้บ) (ระบุคาํตอบ 3 
ประเด็น) 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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13. ปัญหาสาํคญัของสถานการณ์นี คืออะไร (ระบุปัญหา)  
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

14. ปัญหาดงักล่าวมาจากสาเหตุใด (อธิบายสาเหตุของปัญหา) 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

15. นกัเรียนจะมีวธีิการหรือแนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าวอยา่งไร (วธีิการแกปั้ญหา) (ระบุ
คาํตอบ 3 ประเด็น) 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

16. นกัเรียนคิดวา่การแกปั้ญหาในขอ้ 15 จะส่งผลอยา่งไร (ผลทีไดรั้บ) (ระบุคาํตอบ 3 ประเด็น) 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

 

สถานการณ์ที  5 

                      ปัญหาการทุจริตคอรัปชนัในระบบการบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย เป็นปัญหา
มาชา้นานและยงัไม่มีแนวโนม้ทีดีขึน โดยสถานการณ์ภายในประเทศ ประชาชนส่วนหนึงรับไดก้บั
การโกงกินทุจริตคอรัปชนั ในทางระหว่างประเทศไม่เป็นทียอมรับในความโปร่งใส เห็นไดจ้าก
ดชันีชีวดัภาพลกัษณ์คอรัปชนั 20 อนัดบัแรก ประจาํปี พ.ศ.2554 ของประเทศในภูมิภาค ASIA 
PACIFIC ทีชีว่าประเทศไทยอยู่ในลาํดบัที 15 จาก 20 อนัดบั น่าคิดว่าทงัๆ ทีเรามีระบบการ
ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชันมากมาย มีกฎหมายหลายฉบบั มีองค์กรอิสระทาํหน้าทีควบคุม
ตรวจสอบ แต่ปัญหาก็ไม่ไดล้ดลงแต่กลบัเพิมขึนเรือยๆ ประเทศไทยกาํลงัทาํอะไรอยู่!!! เราเดินหน้า
แกปั้ญหากนัถูกทางจริงๆ หรือ หากจะพิจารณาถึงรากเหงา้เผ่าพนัธ์ุของคอรัปชนัเราอาจแบ่งกลุ่มบุคคลที
เกียวขอ้งกบัการคอรัปชนัออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
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 1. เจา้หนา้ทีของรัฐใชอ้าํนาจหนา้ทีของตนโดยตรงแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
 2. เจา้หน้าทีของรัฐร่วมมือกบันักธุรกิจในการใช้กฎหมายหรือการอาศยัช่องว่างทาง
กฎหมายแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  

 3. กลุ่มบุคคลขอ้ 2 ร่วมมือกบันกัวชิาการเพือสร้างเงือนไขใหก้ารกระทาํต่างๆ มี 
ความชอบธรรมโดยอาศัยนโยบายเหล่านันแสวงหาผลประโยชน์  ปัจจุบันนิยมเรียกว่า                
“การคอรัปชนัเชิง แผนโยบาย” (Policy Corruption) การคอรัปชนัทีน่ากลวัทีสุดในปัจจุบนัน่าจะเป็น
การคอรัปชนัเชิงนโยบายการคอรัปชนัในขอ้ 1 และขอ้ 2 นนัเราสามารถพิสูจน์ไดว้า่ การดาํเนินงาน
ดังกล่าวมีเจตนา หรือ พฤติกรรมทีส่อไปในทางทุจริตหรือแสดงข้อสังเกตให้เห็นได้ว่าเกิดการ
คอรัปชนัขึน จึงพอทีจะใชม้าตรการดา้นวตัถุวิสัย (Objective) คือ การควบคุมทางการเมืองใชก้ฎหมาย
เขา้จดัการแกปั้ญหาได ้
 การแก้ปัญหาน่าจะมีอยู่เพียงประการเดียวเท่านัน คือ แก้ทีความคิดของบุคคล โดย
อาจจะใช้มาตรการด้าน อตัวิสัย (Subjective) คือ ถ่ายทอดปลูกฝังค่านิยม หรือรณรงค์ให้คนทาํดีมี
ศีลธรรมซึงดูประหนึงคลา้ยกบัวา่ “อมพระมาพูด” ไม่น่าจะแกปั้ญหานีได ้แต่ก็ตอ้งยอมรับว่านนัเป็น
การแกปั้ญหาทีรากฐานของจิตของคนในชาติ เป็นการแกปั้ญหาทีถูกตรงทีสุด แต่ตอ้งมีการดาํเนินการ
อยา่งจริงจงัและต่อเนืองอยา่งไม่ขาดสาย 
วนัจนัทร์ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 00:05 น 
ทีมา : นายพรหมพริิยะ พรสุข 
สํานักกฎหมาย สํานักงานเศรษฐกจิการคลงั 
https://www.facebook.com/สํานักกฎหมาย-สํานักงานเศรษฐกจิการคลงั 
  

17. ปัญหาสาํคญัของสถานการณ์นี คืออะไร (ระบุปัญหา)  
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

18. ปัญหาดงักล่าวมาจากสาเหตุใด (อธิบายสาเหตุของปัญหา) 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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19. นกัเรียนจะมีวธีิการหรือแนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าวอยา่งไร (วธีิการแกปั้ญหา) (ระบุ
คาํตอบ 3 ประเด็น) 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

20. นกัเรียนคิดวา่การแกปั้ญหาในขอ้ 15 จะส่งผลอยา่งไร (ผลทีไดรั้บ) (ระบุคาํตอบ 3 ประเด็น) 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา  

เรือง สังคมไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  

(ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้) 
 

คําชีแจง 
 1. แบบทดสอบฉบบันีจดัทาํขึนเพือศึกษาทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาในแต่ละแผนหลงั
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เรือง สังคมไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
 2. แบบทดสอบฉบบันีมีลกัษณะเป็นแบบอตันยั จาํนวน 5 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 4 
ขอ้ รวมทงัหมด 20 คะแนน ใชเ้วลา 30 นาที 
 3. นกัเรียนเขียนคาํตอบลงในกระดาษคาํตอบทีครูกาํหนดให ้
 

รายการประเมินสถานการณ์ท ี1 

                    เทวาเป็นนกัธุรกิจหนา้ตาดี มีความสามารถ แต่งตวัดีมีรสนิยม ชอบเขา้สังคมและใช้
จ่ายฟุ่มเฟือย ต่อมาไม่นานธุรกิจของเทวาเริมเกิดปัญหาขาดทุน ครอบครัวทีเคยอยู่กนัอย่างมี
ความสุข ก็เริมมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกนั เทวากับภรรยามกัทะเลาะกันเรืองการใช้จ่ายเงิน
ฟุ่มเฟือยและหนีสินทีเทวาสร้างไว ้วนัหนึงเทวาไดม้าขอยืมเงินคนในครอบครัวของภรรยา เมือมี
การให้ยืมเงินไปลงทุนแลว้ ปรากฏธุรกิจขาดทุน ไม่มีเงินมาใชห้นีคืน ครอบครัวของภรรยาจึงมี
การวา่จา้งคนมาทาํร้ายร่างกายเทวา จนไดรั้บบาดเจบ็สาหสั ตอ้งนาํส่งเขา้โรงพยาบาล 
1. จากสถานการณ์ทีกาํหนดให้ นกัเรียนคิดวา่ปัญหาสําคญัของสถานการณ์นีคืออะไร (การระบุ
ปัญหา) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
2. สาเหตุของปัญหาทีเกิดขึน มาจากอะไร (อธิบายสาเหตุของปัญหา) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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3. นกัเรียนมีวิธีการหรือแนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าวไดอ้ย่างไร (วิธีการแกปั้ญหา) (ระบุ
คาํตอบ 3 ประเด็น) 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
4. นกัเรียนคิดวา่ ถา้แกปั้ญหานีได ้จะเกิดผลอยา่งไรบา้ง  (ผลทีไดรั้บจากการแกปั้ญหา)              
(ระบุคาํตอบ 3 ประเด็น) 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
รายการประเมินสถานการณ์ท ี2 

นักค้ามีความระมัดระวงัตัวมากขนึ และมีแนวโน้มทจีะค้ายามากกว่า 1  ชนิด 
                    กลุ่มการคา้ยาเสพติด พบวา่ กลุ่มนกัคา้รายเก่าทีถูกจบักุม หรือยุติบทบาทในช่วงของ
การประกาศสงครามกบัยาเสพติด เริมกลบัเขา้มาเคลือนไหวทาํการคา้อีกครังโดยมีการดาํเนินการ
ในลกัษณะของเครือข่าการคา้ทีเชือมโยงกันในหลายพืนที บางกลุ่มมีนักโทษทีถูกขงัอยู่ใน
เรือนจาํเป็น ผูส้ังการทีสาํคญัคือพฤติกรรมการคา้ยาเสพติดในระยะหลงัผูค้า้จะมีความระมดัระวงั
ตวัมากขึน มีการพกพาอาวุธเพือเตรียมต่อสู้กบัเจา้หนา้ที นอกจากนี ยงัมีผูเ้สพยาเสพติดเดิมผนั
ตวัเองขึนมาเป็นนักคา้รายใหม่ในพืนทีเพิมมากขึนดว้ย และเมือพิจารณาขอ้มูลการจบักุมคดี  
ยาเสพติดรายสําคญั จาํแนกตามชนิดยาเสพติด พบวา่ นกัคา้ยาเสพติดมีแนวโนม้ทีจะทาํการคา้  
ยาเสพติดมากกวา่ 1 ชนิดเพิมมากขึน โดยชนิดยาเสพติดทีนกัคา้มกัจะคา้ร่วมกนั ไดแ้ก่ ยาบา้ และ  
ยาไอซ์ 
 

1. จากสถานการณ์ทีกาํหนดให้ นกัเรียนคิดวา่ปัญหาสําคญัของสถานการณ์นีคืออะไร (การระบุ
ปัญหา) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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2. สาเหตุของปัญหาทีเกิดขึน มาจากอะไร (อธิบายสาเหตุของปัญหา)  
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

 

3. นกัเรียนมีวธีิการหรือแนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งไร (วิธีการแกปั้ญหา) (ระบุ
คาํตอบ 3 ประเด็น) 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

4. นกัเรียนคิดวา่ ถา้แกปั้ญหานีได ้จะเกิดผลอยา่งไรบา้ง  (ผลทีไดรั้บจากการแกปั้ญหา) (ระบุ
คาํตอบ 3 ประเด็น) 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

รายการประเมินสถานการณ์ท ี3 

    การทุจริตคอรัปชนัถา้คนในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นพวกราชการ หรือผูใ้หญ่ทวัไป
จนกระทงัเด็กทีเป็นอนาคตของชาติ  เมือเห็นการกระทาํจากผูใ้หญ่แลว้  เด็กจะซึมซบัการกระทาํ
ทีเป็นการผดิศีลธรรม ทงัยงัจะเป็นปัญหาสังคมในต่อมา ซึงแน่นอนวา่ผลเสียยอ่มเกิดขึน นนัก็คือ
ประเทศชาติเราไม่พฒันา  เพราะวา่ถา้เรามีผูน้าํทีดี หรือบุคลากรของชาติก็ดี  ซึงผลดีนนัยอ่มตาม
มานแน่นอน แต่ถา้บุคคลเหล่านีหรือคนในสังคมเห็นวา่การทุจริตนนัเป็นเรืองธรรมดา นนัก็ยอ่ม
ให้ชาวต่างชาติหรือประเทศไทยนันอ่อนแอ ไม่ไวใ้จ ไม่เชือใจในการลงทุนในเมืองไทย  
แมก้ระทงัในประเทศยอ่มมีปัญหามากมายเช่นกนั 
1. จากสถานการณ์ทีกาํหนดให้ นักเรียนคิดว่าปัญหาสําคญัของสถานการณ์นีคืออะไร (การระบุ
ปัญหา) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

2. สาเหตุของปัญหาทีเกิดขึน มาจากอะไร (อธิบายสาเหตุของปัญหา) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

   ส
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3. นกัเรียนมีวธีิการหรือแนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งไร (วิธีการแกปั้ญหา) (ระบุ
คาํตอบ 3 ประเด็น) 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

4. นกัเรียนคิดวา่ ถา้แกปั้ญหานีได ้จะเกิดผลอยา่งไรบา้ง  (ผลทีไดรั้บจากการแกปั้ญหา) (ระบุ
คาํตอบ 3 ประเด็น) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

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

 

รายการประเมินสถานการณ์ท ี4 

                    ชาวบ้านป่าหวายไม่พอใจทีบริษัทดีโก้จะสร้างโรงงานทอผ้า เพือผลิตเสือผ้า
สําเร็จรูปไปขายยงัต่างประเทศกาํชัยซึงเป็นแกนนาํหมู่บา้นพาชาวบา้นจาํนวนหนึงเดินขบวน
ประทว้งและปิดลอ้มบริเวณทีกาํลงัจะก่อสร้างโรงงาน สมาชิกผูเ้ดินขบวนใช้เครืองขยายเสียง
ประกาศใหช้าวบา้นทุกคนรู้วา่ การสร้างโรงงานจะก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ อากาศเสีย และนาํ
ในคูคลองของหมู่บา้นจะไดรั้บผลกระทบจากการปล่อยนาํเสียจากโรงงาน นายอาลกัษณ์ซึงเป็น
เจา้ของบริษทัจึงขอให้กาํนนัโพธิช่วยนดัเจรจากบัตวัแทนชาวบา้น ซึงเป็นแกนนาํ เพือหาทางยุติ
การต่อตา้นสร้างโรงงานกาํนนัโพธิผูเ้ป็นคนกลางพยายามเจรจาต่อรองให้ทงัสองฝ่ายพยายามลด
เงือนไขและหาทางออกทีดีทีสุดทงัสองฝ่าย ในทีสุดก็สามารถเจรจากนัไดส้ําเร็จบริษทัดีโก ้ให้
สัญญาว่าจะทาํเครืองกรองอากาศ เครืองบาํบดันําเสียก่อนปล่อยนาํเสียลงคลอง จดัทาํระบบ
ป้องกนัเสียงดงัของเครืองจกัร และจะรับคนงานฝ่ายต่างๆ จากชาวบา้นจาํนวน  % ของคนงาน
ทงัหมด ชาวบา้นทุกคนมีความพึงพอใจ เมือโรงงานสร้างเสร็จดาํเนินกิจการ ทงัฝ่ายโรงงานและ
ชาวบา้นต่างก็มีสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั 
1. จากสถานการณ์ทีกาํหนดให้ นักเรียนคิดว่าปัญหาสําคญัของสถานการณ์นีคืออะไร (การระบุ
ปัญหา) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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2. สาเหตุของปัญหาทีเกิดขึน มาจากอะไร (อธิบายสาเหตุของปัญหา) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

3. นกัเรียนมีวธีิการหรือแนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งไร (วธีิการแกปั้ญหา) (ระบุ
คาํตอบ 3 ประเด็น) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

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

 

4. นกัเรียนคิดวา่ ถา้แกปั้ญหานีได ้จะเกิดผลอยา่งไรบา้ง  (ผลทีไดรั้บจากการแกปั้ญหา) (ระบุ
คาํตอบ 3 ประเด็น) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

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

 

รายการประเมินสถานการณ์ท ี5 

                     หมู่บา้นอ่างทองเป็นหมู่บา้นเล็กๆ อยูท่างตอนเหนือของประเทศไทย ชาวบา้นส่วน
ใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรมทาํนา ทาํสวนผกัและผลไม้ และมีรายได้พิเศษจากการเป็นแหล่ง
ท่องเทียว เมือว่างจากอาชีพการทาํนาน ทาํสวนพวกเขาจะผลัดหมุนเวียนกันนําเรือพายพา
นกัท่องเทียวไปเทียวในถาํซึงสวยงามตามธรรมชาติ  มีหินงอกหินยอ้ยเป็นรูปสัตวต่์างๆ บางคนมี
หน้าทีฉายไฟส่องทาง บางคนทาํหน้าทีพายเรือ บางคนทาํหน้าทีเป็นมคัคุเทศก์ให้คาํแนะนาํแก่
นกัท่องเทียว พวกเขาทาํงานดว้ยความซือสัตย ์ไม่หลอกลวงนกัท่องเทียว บางครังนกัท่องเทียวลืม
ของมีค่าไวก้็นําส่งคืน แม่บ้านบางคนหารายได้พิเศษโดยทาํของทีระลึกจากวสัดุธรรมชาติ
ถึงแมว้า่พวกชาวบา้นจะมีรายไดจ้ากอาชีพทาํนา ทาํสวนไม่มากนกั แต่ก็พอมีรายไดพ้ิเศษกนัทุก
คน พวกเขาช่วยกนัอนุรักษส์ภาพความงามของธรรมชาติซึงเป็นภูเขา ถาํ ป่าไม ้เพราะพวกเขารู้วา่
จะส่งผลต่ออาชีพและสภาพความเป็นอยูที่ดี และความมนัคงต่อลูกหลานต่อไป 
1. จากสถานการณ์ทีกาํหนดให ้นกัเรียนคิดวา่ปัญหาสาํคญัของสถานการณ์นีคืออะไร (การระบุ
ปัญหา) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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2. สาเหตุของปัญหาทีเกิดขึน มาจากอะไร (อธิบายสาเหตุของปัญหา) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

3. นกัเรียนมีวธีิการหรือแนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งไร (วธีิการแกปั้ญหา) (ระบุ
คาํตอบ 3 ประเด็น) 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

4. นกัเรียนคิดวา่ ถา้แกปั้ญหานีได ้จะเกิดผลอยา่งไรบา้ง  (ผลทีไดรั้บจากการแกปั้ญหา) (ระบุ
คาํตอบ 3 ประเด็น) 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

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

......................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 

ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 

คําชีแจง 

 1. แบบสอบถามฉบบันีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  
 2. คาํถามแต่ละขอ้ไม่มีขอ้ถูกหรือขอ้ผิด ผูว้ิจยัจึงขอให้นกัเรียนตอบความคิดเห็น
ของนกัเรียนตามความเป็นจริง และไม่มีผลต่อการเรียนของนกัเรียน ซึงเป็นประโยชน์ต่อ                      
การปรับปรุงและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ 
             3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี 
                       ตอนที  1 สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 
ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ จาํนวน 10 ขอ้ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั 
ดงันี 

   5         หมายถึง       เห็นดว้ยมากทีสุด 
   4           หมายถึง       เห็นดว้ยมาก 
   3         หมายถึง       เห็นดว้ยปานกลาง 
   2  หมายถึง       เห็นดว้ยน้อย 
   1  หมายถึง       เห็นดว้ยน้อยทีสุด 

 ตอนที 2 เป็นขอ้เสนอแนะเพิมเติม โดยให้นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น
เกียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ทีครูจดัให้กบันกัเรียน 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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ตอนที 1 ให้นกัเรียนทาํเครืองหมาย ลงในช่องความคิดเห็นตามความเป็นจริง 

รายการ 
 

ระดบัความคิดเห็น           
ของนกัเรียน 

5 4 3 2 1 
ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดข้นัเผชิญปัญหา         
ขนัผจญขนัผสมผสาน ขนัเผด็จปัญหา ขนัสรุป และปฏิบติัจริงใน
การแกปั้ญหา 

   

  

2. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดปฏิบติั แสดงออก 
เพือการแกปั้ญหาและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

   
  

3. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดแกปั้ญหา อยา่ง
รอบคอบและมีเหตุผลในการตดัสินใจ 

   
  

4. . การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จาก
สถานการณ์ทีเกิดขึน สามารถนาํไปประยกุตใ์นชีวติประจาํวนั 

   
  

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

5. การจดัการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีอิสระในการศึกษา 
คน้ควา้ แลกเปลียนความคิดเห็น 

   
  

6. การจดัการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนมีความสุขในการไดล้งมือ
ปฏิบติักิจกรรม และกระตุน้ใหน้กัเรียนอยากมีส่วนร่วม 

   
  

7. การจดัการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างใหน้กัเรียนเกิดประสบการณ์
ใหม่ในการทาํงาน 

   
  

ด้านประโยชน์ทไีด้รับจากการเรียนรู้ 
8. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการคิด การ
ทาํงานไดอ้ยา่งเป็นระบบตามขนัตอน 

   
  

9. การจดัการเรียนรู้เนน้ให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการแสวงหา
ความรู้ สามารถศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  

   
  

10. การจดัการเรียนรู้เป็นการสอนใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญั
เกียวกบั เรืองสังคมไทย โดยเขา้ใจถึงปัญหาทีเกิดขึน สามารถ
เลือกปัญหา ระบุปัญหา หาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆไดช้ดัเจน
และตดัสินใจในการลงมือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
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ตอนที 2 ให้นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ทีครูจดัให้กบันกัเรียน 

……………………………………………..………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………… 
…………………………………………….….……………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………..……………………………………………… 
 

    ขอบคุณในความร่วมมือ 
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