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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง ปญหา
สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียน เรื่อง ปญหาสังคมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 3) เพื่อศึกษาทักษะการคิดแกปญหา
เชิงสรางสรรค โดยการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยาง
ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 35 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) แผนจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบวัดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค
การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคา t-test ผลการวิจัย พบวา 1) การพัฒนา
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แผนการจั ด การเรี ย นรู  แ บบป ญ หาเป น ฐาน ตามแนวคิ ด ของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รวมทั้งหมดจํานวน 8 แผน
ซึง่ แผนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน มีทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.49 อยูในระดับดี

คําสําคัญ
การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน วิชาสังคมศึกษา ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค

Abstract
The purpose of this research were 1) to develop a problem-based learning management
on social problems in Thailand of Mathayomsuksa 5 Students. 2) to compare learning achievement
of Mathayomsuksa 5 Students before and after learning about social problems in Thailand.
3) to develop creative problem-solving thinking skills of mathayomsuksa 5 students by using
problem-based learning management. The research sample consisted of 35 students in
Mathayomsuksa 5/1 students, Samakkee Vittayathan School, Muang District, Chiang Mai Province.
by Cluster random sampling. The research instruments were 1) a problem-based learning plan
2) the test of learning achievement on social problems in Thailand. and 3) creative problem solving
thinking test. Data were analyzed using the mean, standard deviation and t-test. The research found
that 1) the problem-based learning management plan designed according to the concept of the
Secretariat of the Council of Education, Ministry of Education contained 8 learning plans.
The developed learning plans could improve student achievement. 2) students’ s learning
achievement after using the developed plans were higher than before, with the statistical significance
at .05 level 3) the average value of their creative problem solving thinking skills was 3.41 and a
standard deviation 0.49 which was at the “good” level.

Keywords
Problem–Based Learning, Social Studies, Creative Problem Solving Thinking Skills
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บทนํา
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning หรือ PBL) เปนรูปแบบการเรียนรู
ที่ใหผูเรียนสรางความรูใหม จากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบท (Context) ของ
การเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรใน
สาขาวิชาที่ตนศึกษาดวย การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัย
ความเขาใจและการแกไขปญหาเปนหลัก (Thamabud, 2002, 12) ซึ่งยุทธวิธีในการจัดการเรียนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ เพื่อสงเสริมพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะการแกปญหา โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ใชปญหาเปนหลัก เพื่อกระตุนจูงใจ เราความสนใจเพื่อเรียนรู และสรางความรูดวยตนเอง
ซึ่งปญหานั้นจะตองเปนปญหาที่มาจากตัวนักเรียน เปนปญหาที่นักเรียนสนใจ ตองการแสวงหาคนควาหา
 หานัน้ ชัดเจน จนมองเห็นแนวทางแกไข ซึง่ จะทําใหเกิดการเรียนรู
คําตอบหาเหตุผลมาแกปญ
 หา หรือทําใหปญ
สามารถผสมผสานความรูนั้นไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ (Laorearndi, 2013) การจัดการเรียน
การสอนรูปแบบการใช PBL ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห
รูจักใชเหตุผลและวิจารณญาณในการตัดสินใจ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงไดศึกษาติดตาม
ผลการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช ป  ญ หาเป น ฐาน (Problem-Based Learning: PBL)
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณซงึ่ ไดทดลองพัฒนากับครูในโรงเรียนทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 2 โรงเรียน
พบวา การจัดการเรียน การสอนโดย PBL เปนรูปแบบการสอนแนวทางหนึ่งที่จะนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา
อยางแทจริง ที่จะสงผลใหการเรียนการสอนของครูเปลี่ยนไปเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบ PBL ที่ทําใหนักเรียนไดรวมกันคิด รวมกันทํางานเปนทีม กลาพูด
กลาแสดงออกมากขึ้น นักเรียนสามารถคิดเปนระบบมากขึ้น รูจักคิดอยางมีเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา
ตามสถานการณที่ครูและนักเรียนรวมกันกําหนด หรือปญหาในชีวิตประจําวัน (Office of the Basic
Education Commission, Office of Educational Innovation Development, 2008, 57-65) จากการศึกษา
งานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศยังพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้น สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใหเหตุผล ความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร การพัฒนาตนเองของผูเรียน กระบวนการทํางานเปนกลุม สรางแรงกระตุนใหกับผูเรียน
ทําใหกลุมผูเรียนสามารถควบคุมแนวทางเพื่อที่จะคนหาคําตอบดวยตัวเองได ซึ่งการที่ผูเรียนตองหาความรู
อยางตอเนื่องจะทําใหการเรียนรูเปนกระบวนการตลอดชีวิต (Lifelong Process) เพราะความรูเกาที่ผูเรียน
มีอยูจะถูกนํามาเชื่อมโยงใหเขากับความรูใหมตลอดเวลาจึงทําใหผูเรียนเปนคนไมลาหลัง ทันเหตุการณ
ทันโลก สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมโลกในอนาคตไดอยางดีที่สุด
ผูเรียนในยุคโลกปจจุบันยังจําเปนจะตองมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค ซึ่งเปนการคิด
ทีส่ าํ คัญสําหรับการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 เพราะสังคมมีการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว สลับซับซอนมากยิง่ ขึน้
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารนําไปสูการเปลี่ยนแปลงขององคกรตางๆ ในสังคม ทําใหเกิด
การแขงขันกันสูง ทุกองคกรจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้นการพัฒนา
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และสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค จะทําใหนักเรียนมีเครื่องมือในการที่จะนํา
ความรู ขอมูล และสิ่งตางๆ ที่ไดเรียนรูมาสรางสิ่งใหมที่เหมาะสมกับความตองการและปญหาที่เกิดขึ้นทั้งใน
ปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Chatwattana (2014, 87-101)
ซึง่ ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค
และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ซึง่ ผลของการวิจยั แสดงใหเห็นวา รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ
เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถสงเสริมการเรียนรูและ
การจัดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรคใหแกผูเรียนตามความสามารถทางการเรียนที่แตกตางกัน
ทั้งยังสงเสริมพัฒนาทักษะการแกปญหาเพื่อใหเกิดกระบวนการคิดที่สรางสรรคในการนําไปสูการแกปญหา
เชิงสรางสรรคได
จากคะแนนผลการประเมินการอานคิด วิเคราะห และเขียนในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน ตั้งแตปการศึกษา 2557-2559 พบวา
ในปการศึกษา 2557 มีคา เฉลีย่ รอยละ 74.62 ป พ.ศ. 2558 พบวา มีคา เฉลีย่ 75.78 และ ป พ.ศ. 2559 พบวา
มีคา เฉลีย่ รอยละ 77.58 ตามลําดับซึง่ แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในภาพรวมยังตํา่ กวา
เกณฑทโี่ รงเรียนกําหนดคือ รอยละ 80 (Samakkee Vittayathan School, Academic Affairs, 2016a, 12-15)
ซึ่งอยูในระดับที่จะตองปรับปรุง ทั้งนี้เพราะจากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูปรากฏวา ครูยังใชระบบ
การเรียนการสอนที่มีครูเปนศูนยกลาง ไมคอยเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดคนควาหาคําตอบดวยตนเอง
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน พบวา นักเรียนไมกลาแสดงความคิดเห็นโตแยงกับ
เพื่อนหรือครู และไมคอยกลาตอบคําถามวาทําไมหรือเพราะเหตุใด จึงแสดงใหเห็นวานักเรียนขาดการแสดง
ความคิดสรางสรรค อีกทัง้ ครูผสู อนยังใชวธิ กี ารสอน แบบบรรยายและเนนใหผเู รียนทองจําประกอบกับการนํา
เทคนิคใหมๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน ไมหลากหลายขาดความยืดหยุน ทําใหไมสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางสังคมของนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนขาดลําดับขัน้ ตอน จึงทําใหผเู รียนไมเกิดการเรียนรู
อยางตอเนือ่ ง ผูว จิ ยั ในฐานะผูส อนไดตระหนักและเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาวจึงไดศกึ ษาหาสาเหตุ
เบื้องตน โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เมื่อภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 พบวา นักเรียนมักไมคอยสนใจ ไมกระตือรือรน
สวนใหญเห็นวาวิชาสังคมศึกษาเปนวิชาที่ไมยาก ทําใหไมใหเห็นความสําคัญและไมเห็นคุณคา สอดคลอง
กับความคิดของหัวหนากลุมสาระ และฝายวิชาการของโรงเรียนกลาววา ครูผูสอนยังใชเทคนิคในการจัดการ
เรี ย นการสอนไม ห ลากหลาย ทํ า ให ผู  เ รี ย นไม มี โ อกาสเข า มามี ส  ว นร ว มในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู 
 หา
ทําใหนกั เรียนขาดทักษะในการคิด การคนควาแสวงหาความรูแ ละไมมกี ารเสริมสรางทักษะในการแกปญ
จากเหตุผลดังกลาว วิธีการสอนวิชาสังคมศึกษาที่เนนใชการบรรยายโดยเปนผูสอนถายทอดความรูใหกับ
ผูเรียนจึงควรเปลี่ยนมาเปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Samakkee Vittayathan School, Academic
Affairs, 2016b, 25)
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จากสภาพป ญ หาดั ง กล า ว ผู  วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะนํ า การจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ป  ญ หาเป น ฐาน
(Problem-Based Learning: PBL) มาทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญ
 หาเชิงสรางสรรค และนอกจากนีย้ งั เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ พั ฒ นาแผนการจั ด การเรี ย นรู  แ บบป ญ หาเป น ฐาน เรื่ อ ง ป ญ หาสั ง คมไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ปญหาสังคมไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
3. เพื่อศึกษาทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

ทบทวนวรรณกรรม
1. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ได ร ะบุ ค วามสํ า คั ญ ของ
วิชาสังคมศึกษา ไววา “กลุม สาระการเรียนรูส งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชวยใหผเู รียนมีความรูค วามเขาใจ
การดํารงชีวติ ของมนุษยทงั้ ในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูร ว มกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม
การจัดการทรัพยากรทีม่ อี ยูอ ยางจํากัด เขาใจถึงการพัฒนาเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจ จัย
ตางๆ เกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตางและมีคุณธรรม
สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศและสังคมโลก” (Ministry of
Education, 2008, 1) ซึ่งสอดคลองกับ Mangkhang (2017, 11-17) ไดกลาววา อุดมคติของหลักสูตร
วิชาสังคมศึกษาจึงเปนคุณคาขององคความรูที่รัฐนําไปใชในการปลูกฝงใหมีความเปนพลเมืองที่สมบูรณ
โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญคือ การเตรียมพลเมืองที่พึงประสงคสูสังคมโลก ดังนั้น องคความรูสังคมศึกษา
จึงไดชื่อวา “ศาสตรพลเมืองศึกษา” (Sciences of Civic Education) ซึ่งเปนการบูรณาการสาระความรู
ของศาสตรในทุกแขนงทีม่ คี วามสัมพันธกบั การคิดและพฤติกรรมของมนุษยและคัดสรรสาระทีส่ าํ คัญเพือ่ นํา
ไปใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสังคมใหมี “พลังทีเ่ ขมแข็งเพือ่ สรางเมืองสันติสขุ ” โดยผานกระบวนการ
พลเมืองศึกษา (Civic Education Approach) ทั้งในระบบการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษา
ั นาคุณลักษณะ
ตามอัธยาศัย ซึง่ หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนัน้ ไดมหี ลักการทีม่ งุ เสริมสรางใหผเู รียนไดพฒ
ที่พึงประสงคโดยเนนให “ผูเรียนสําคัญที่สุด” คือกระบวนการสราง “พลเมืองเขมแข็ง” มโนทัศนดังกลาวจึงใช
เปนกรอบหลักของการจัดทําหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาและการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาที่ตองคํานึงถึง
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ตลอดเวลา ซึ่งเปนการเนนยํ้าถึงการปฏิรูปการเรียนรู และการปฏิรูปหลักสูตรในสถานศึกษาจะบรรลุผลไดก็
ตองตระหนักรวมกันวา “ผูเรียนสําคัญที่สุด” ในการจัดการศึกษาที่ “เนนการพัฒนาพลเมืองเขมแข็ง” นั้นก็คือ
จะตองพัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรสูก ารปฏิบตั ทิ มี่ งุ ประโยชนสงู สุดแกผเู รียน เพือ่ ใหผเู รียนแตละคนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงคทแี่ ทจริง เกิดการเรียนรูอ ยางมีความสุขโดยผานกระบวนการทีเ่ ปนไปตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ และสนองความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล
2. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
การจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐาน (Problem Based Learning: PBL) เปนการเรียนรูท เี่ กิด
ขึน้ จากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแ บบสรางสรรคนยิ ม (Constructivism) ใหผเู รียนเรียนรูส งิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลก
แหงความเปนจริง เปนบริบทของการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา
รวมทัง้ ไดความรูต ามศาสตรในสาขาวิชาทีต่ นศึกษาดวยการเรียนรูโ ดยใช PBL จึงเปนผลมาจากกระบวนการ
ทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจ และการแกไขปญหาเปนฐาน
การจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐาน เปนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท นี่ กั เรียนมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดปญหาที่เปนตัวกระตุนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาขอมูลดวยตนเองจากแหลงเรียนรู
ตางๆ เพื่อนําไปสูการแกปญหาโดยจะแบงผูเรียนเปนกลุมยอยเพื่อชวยกันศึกษา อภิปรายปญหา แลวนํา
เสนอแลกเปลี่ยนความรู โดยนําเอาขอมูลและประสบการณที่ผูเรียนมีอยูมาวิเคราะหอยางสรางสรรค
เพื่อที่จะใหผูเรียนไดจดจําความรูใหมไวไดนาน และรูจักนําไปประยุกตใชกับสถานการณตางๆ จนสามารถ
แกไขปญหาที่พบไดในที่สุด และมีจุดมุงหมายเพื่อชวยใหนักเรียนพัฒนาการคิด การแกปญหาและทักษะ
ทางปญญา เรียนรูบทบาทของผูใหญโดยผานประสบการณจริง และพัฒนาโดยอิสระ เรียนรูตามธรรมชาติ
Ministry of Education, Office of the Education Council Secretary (2007, 6-8) ไดกลาวถึง
ขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา เปนขั้นที่ผูสอนจัดสถานการณตางๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ
และมองเห็นปญหา สามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรู อยากเรียนไดและเกิดความสนใจที่จะ
คนหาคําตอบ
ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ผูเรียนจะตองทําความเขาใจปญหาที่ตองการเรียนรู ซึ่งผูเรียน
จะตองอธิบายถึงสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาได
ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ผูเรียนกําหนดสิ่งที่ตองเรียน ดําเนินการศึกษาคนควาดวยวิธี
ที่หลากหลาย
ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู เปนขั้นที่ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมมือกัน
อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวา มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด เพียงพอกับการตรวจสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดไปตรวจสอบสมมติฐานและแกปญหา ถาไมเพียงพอกลุม
จะตองกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติม แผนการเรียนรู และแหลงขอมูลแลวดําเนินการศึกษาอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
ใหไดขอมูลที่สมบูรณกอน
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ขัน้ ที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูเ รียนแตละกลุม สรุปผลงานของกลุม ตัวเองและประเมิน
ผลงานวา ขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุม
ของตนเองอยางอิสระ ทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง
ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรูและนําเสนอ
เปนผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูเรียนที่เกี่ยวของกับปญหารวมกันประเมินผลงาน
3. ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค
Treffinger & Isaksen (2005) ไดกลาวถึง การแกปญหาเชิงสรางสรรค (Creative Problem
Solving) ซึง่ เปนความสามารถในการแสวงหาคําตอบในการแกไขปญหาในสถานการณทจี่ าํ กัดหรือการแกไข
 หา
ปญหาเฉพาะหนาทีม่ วี ธิ กี ารแกปญ
 หาทีม่ คี วามแตกตางแปลกใหมไปกวาเดิม สามารถเลือกวิธกี ารแกปญ
ใหเหมาะสมกับสถานการณหรือปญหาตางๆ อยางเหมาะสม สามารถแกไขปญหาหรือสถานการณตางๆ
ไดดีกวาเดิม รวมถึงการมีเหตุมีผล สามารถอธิบายถึงเหตุผลและประยุกตใชกระบวนการแกปญหาใน
ขั้นตอนตางๆ ไดอยางสมเหตุสมผล และสามารถอธิบายถึงผลกระทบจากการเลือกวิธีการแกไขปญหานั้นๆ
ได ซึ่งทักษะความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคเปนทักษะที่สามารถฝกฝนและพัฒนาใหเกิดขึ้นได
ดังนั้นทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคจึงสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นกับผูเรียนได ไมวาจะผานกิจกรรม
การจัดการเรียนรู ผานเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นตามกรอบการคิดตางๆ ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมเปน
ทักษะทีใ่ กลตวั ผูเ รียนมาก เปนทักษะทีจ่ าํ เปนในการกําหนดความพรอมของผูเ รียนเขาสูโ ลกของการทํางานจริง
เพื่อเตรียมใหผูเรียนที่เปนนักแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับ Guilford (1980, 167-188) กลาววา กระบวนการ
ของความคิดสรางสรรคและการคิดการแกปญหามีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางใกลชิดและผลผลิตของ
ความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนผลผลิตใหมนั้น นับเปนผลลัพธสุดทายของกระบวนการแกปญหา ดวยเหตุนี้ใน
การอธิบายการประเมินผลผลิตของการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่ง Kanchanachaya (2016) ไดสรุป
กระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคเปน 5 ขั้นตอน คือ 1) การคนหาความจริง 2) การคนหาปญหา
3) การคนหาความคิด 4) การคนหาคําตอบ และ 5) การคนหาคําตอบที่เปนที่ยอมรับ โดยสามารถพิจารณา
ไดจากการสังเกต การใชคําถาม ในขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกลุมดวยการบันทึก
ภาพ สังเกตพฤติกรรม และการสัมภาษณ เพี่อเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะหพฤติกรรม ผลงาน การประเมิน
ผลงาน โดยทําการประเมินเปนระยะตอเนื่องเพื่อดูพัฒนาการความกาวหนาในการแสดงออกของการปฏิบัติ
กิจกรรมที่แสดงถึงการแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชในการประเมินทักษะการ
แกปญหาเชิงสรางสรรค ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: รูปแบบกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ที่มา: Kanchanachaya, 2016

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่ 2: แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Experimental Research) เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบปญหา
เปนฐาน วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนในการวิจัยไว ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 โรงเรี ย นสามั ค คี วิ ท ยาทาน อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 98 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 จํานวน 35 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดมาโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม
(Cluster Random Sampling) โดยใชหอ งเรียนเปนหนวยการสุม ดวยการจับสลากมา 1 หองเรียนจากหองเรียน
ทัง้ หมด ซึง่ นักเรียนแตละหองมีผลการเรียนไมตา งกัน เนือ่ งจากทางโรงเรียนไดจดั หองเรียนคละความสามารถ
ของนักเรียน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
2.1 แผนจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ป  ญ หาเป น ฐาน เรื่ อ ง ป ญ หาสั ง คมไทยของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2.2 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง ป ญ หาสั ง คมไทยของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
2.3 แบบวัดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค
3. ขั้นตอนการวิจัย
ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดแบงออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้นวางแผน
3.1.1 ผู  วิ จั ย ได ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู  แ บบสร า งสรรค นิ ย ม
(Constructivism) การจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ป  ญ หาเป น ฐาน รู ป แบบและการวั ด ผลการคิ ด แก ป  ญ หา
เชิงสรางสรรค มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
3.1.2 สรางเครื่องมือในการวิจัย ไดแก
3.1.2.1 แผนจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐาน เรือ่ ง ปญหาสังคมไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 5 จํานวน 8 แผนการเรียนรู แผนละ 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาในการจัดการเรียนรู ใชเวลา
18 ชั่วโมง ไดแก 1) ปญหาของสถาบันครอบครัว 2) ปญหาของสถาบันการศึกษา 3) ปญหาของสถาบัน
เศรษฐกิจ 4) ปญหาของสถาบันการเมืองการปกครอง 5) ปญหาของสถาบันศาสนา 6) ปญหาของสถาบัน
สื่อมวลชน 7) ปญหาของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 8) ปญหาอาชญากรรมในสังคมไทย และ
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ผานการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 ทาน ไดคา ดัชนีความสอดคลอง (IOC)
ตั้งแต 0.60-1.00 มีคาดัชนีความสอดคลองโดยรวมเทากับ 0.82
3.1.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ปญหาสังคมไทย ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 มีลกั ษณะเปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยผูว จิ ยั ไดสรางแบบทดสอบจํานวน 60 ขอ
และผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) ตั้งแต 0.60-1.00 โดยรวมเทากับ 10.62 และนําแบบทดสอบไป Tryout เพื่อหาคาความยากงาย และ
คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบขอที่มีคาความยากงาย ระหวาง 0.2-0.8 และ
คาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.2 ขึ้นไป จํานวน 40 ขอ ไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.35-0.65 และคาอํานาจ
จําแนก (r) ตั้งแต 0.30-0.60 และคาความเชื่อมั่น (Reliability) สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cornbach’s
Alpha-Coefficient) เทากับ 0.83 (Wannapaisan, 2017, 140)
3.1.2.3 แบบวัดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค มีลักษณะเปนกรณีศึกษา
มีจาํ นวน 8 สถานการณ และมีคาํ ถามสถานการณละ 5 ขอ รวม 40 ขอ ไดแก 1) พอแมรงั แกฉัน 2) ใบประกาศ
ที่ภาคภูมิใจ 3) บานเห็ดหอม 4) การเมืองเรื่องนํ้าเนา 5) ศาสนามัวหมอง 6) พฤติกรรมเลียนแบบสื่อ
7) ตัดเทาไหรก็ไมพอ 8) สูตรลับนํ้าสีทองที่นากลัว และผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยรวมเทากับ 0.80 และคาความเชื่อมั่น
(Reliability) สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cornbach’s Alpha-Coefficient) มีคาระหวาง 0.83-0.91
(Wannapaisan, 2017, 140)
3.2 ขั้นกอนทดลอง ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pre-test)
เรื่อง ปญหาสังคมไทย เพื่อวัดความรูพื้นฐานและเก็บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนไปเปรียบเทียบกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
3.3 ขัน้ ทดลอง ดําเนินการจัดการเรียนรูต ามแผนการจัดการเรียนรู ไดแก 1) ปญหาของสถาบัน
ครอบครัว 2) ปญหาของสถาบันการศึกษา 3) ปญหาของสถาบันเศรษฐกิจ 4) ปญหาของสถาบันการเมือง
การปกครอง 5) ปญหาของสถาบันศาสนา 6) ปญหาของสถาบันสือ่ มวลชน 7) ปญหาของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 8) ปญหาอาชญากรรมในสังคมไทย โดยจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ตามแนวคิด
ของ Ministry of Education, Office of the Education Council Secretary (2007, 7) มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1
กําหนดปญหา ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ขั้นที่ 4 สังเคราะห
ความรู ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ และ ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน
หลังการจัดการเรียนรูข องแตละแผนการจัดการเรียนรูแ ลว ผูว จิ ยั นําแบบวัดทักษะการคิด
แกปญหาเชิงสรางสรรคไปใหผูเรียนทําเพื่อวัดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค
3.4 ขั้นหลังทดลอง ผูวิจัยนําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test)
ใหผูเรียนทําแลวนําผลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหขอมูล สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับ
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4. การวิเคราะหขอมูล การวัดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค แบงออกเปน 5 ดาน คือ
1) ดานการคนหาความจริง 2) ดานการคนหาปญหา 3) ดานการคนหาความคิด 4) ดานการคนหาคําตอบ
และ 5) ดานการคนหาคําตอบที่เปนที่ยอมรับ (Kanchanachaya, 2016) สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนน และหาคา t- test โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
เปน 4 ระดับ และใชเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลีย่ การวัดทักษะการคิดแกปญ
 หาเชิงสรางสรรค ดังนี้
(Srisa-ard, 2013, 120-127)
ระดับคะแนน
เกณฑการแปลความหมาย
4
สามารถปฏิบตั ไิ ดตามทีก่ าํ หนดและมีวธิ คี ดิ ทีห่ ลากหลาย มีความชัดเจนถูกตอง ครบถวน
และตรงตามประเด็น (ดีเยี่ยม)
3
สามารถปฏิบัติไดตามที่กําหนดและมีวิธีคิดที่หลากหลาย มีความชัดเจนและถูกตอง (ดี)
2
สามารถปฏิบตั ไิ ดตามทีก่ าํ หนดแตใชวธิ กี ารเดียวไมหลากหลาย ซึง่ คอนขางชัดเจนถูกตอง
(พอใช)
1
ไมสามารถปฏิบตั ไิ ดตามทีก่ าํ หนด หรือปฏิบตั ยิ งั ไมชดั เจน ถูกตอง หรือไมตรงตามประเด็น
(ปรับปรุง)
คาเฉลี่ย
3.51-4.00
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

เกณฑการแปลความหมาย
นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในระดับดีเยี่ยม
นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในระดับดี
นักเรียนมีทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคในระดับพอใช
นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในระดับควรปรับปรุง

ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาแผนจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง ปญหาสังคมไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูทั้ง 8 แผนการเรียนรู นําไปหาคุณภาพของเครื่องมือโดยผานผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน ในภาพรวมของแผนการจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐาน เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในครั้งนี้ผูวิจัยไดแผน
การจัดการการเรียนรู จํานวน 8 แผนการเรียนรู รวม 18 ชั่วโมง เปนแผนการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน
ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง ป ญ หาสั ง คมไทย โดยมี ขั้ น ตอนในการจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ป  ญ หาเป น ฐาน
ประกอบดวย 6 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่ 1 กําหนดสถานการณ ขัน้ ที่ 2 ทําความเขาใจกับสถานการณ ขัน้ ที่ 3 ดําเนินการ
ศึกษาคนควา ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ และขั้นที่ 6 นําเสนอและ
ประเมินผลงาน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได รวมไปถึง
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ชวยเสริมสรางทักษะการคิดแกปญ
 หาเชิงสรางสรรคโดยมีกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรูท เี่ นนผูเ รียน
เปนสําคัญ สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีคาความสอดคลองเทากับ 0.82 หมายความวา
ค า ความสอดคล อ งของแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  โ ดยใช ป  ญ หาเป น ฐานเพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความเหมาะสม
สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนได
ตารางที่ 1
แสดงรายละเอี ย ดแผนจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ป  ญ หาเป น ฐาน เรื่ อ ง ป ญ หาสั ง คมไทย ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
¸É
1

®n ª¥µ¦
Á¦¸ ¥¦¼o
µ¦´µ¦
Á¦¸¥¦¼o
Á¦ºÉ° {®µ
´¤Å¥


Âµ¦´µ¦Á¦¸ ¥¦¼o

´Ê °Äµ¦
´µ¦Á¦¸ ¥¦¼o

- °n °Á¦¸ ¥
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 1 Á¦ºÉ° {®µ °µ´
1) ´ÊÎµ®
¦°¦´ª
{®µ
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 2 Á¦ºÉ° {®µ °
2) ´ÊÎµªµ¤
µ´µ¦«¹¬µ
Á oµÄ´{®µ
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 3 Á¦ºÉ° {®µ °µ´
3) ´ÊÎµÁ·µ¦
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«¹¬µoªoµ
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2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรือ่ ง ปญหาสังคมไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ตารางที่ 2
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ปญหาสังคมไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ÖćøìéÿĂï
ÖŠĂîđøĊ÷î
ĀúĆÜđøĊ÷î

n

SD
2.72
2.81

ത
13.54
27.03

35
35

SDd
3.78

d

13.49

t
21.13

*p < .05
จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทีไ่ ดรบั การจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
มีคะแนนทดสอบกอนเรียนเฉลีย่ เทากับ 13.54 คะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลีย่ เทากับ 27.03 มีคา เฉลีย่ ของผลตาง
เทากับ 13.49 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ตารางที่ 3
แสดงผลวิเคราะหการวัดระดับทักษะการคิดแกปญ
 หาเชิงสรางสรรคโดยการจัดการเรียนรูแ บบปญหาเปนฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
µ¦ª´´¬³µ¦·Âo ´®µÁ·¦o µ¦¦r µ¤Ár
¦³ªµ¦Âo ´®µÁ·¦o µ¦¦r 5 ´Ê °
µµ¦r ´®µµ¤
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Á¦ºÉ° Ä¦³µ«¸É£µ£¼¤·Ä
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o µµ¦
o ®µ
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ത
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ªµ¤·
ത

SD

o µµ¦
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ത
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o µµ¦o ®µ
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¸ÉÁÈ ¸É¥°¤¦´

ത

SD

£µ¡¦ª¤

ത

¨Îµ´
¸É

SD

0.48 3.20 0.41 3.40 0.50 3.80 0.41 3.46

0.51

3.44 0.50

3

0.41 3.00 0.00 3.80 0.41 3.40 0.50 3.60

0.50

3.40 0.49

6
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ตารางที่ 3
แสดงผลวิเคราะหการวัดระดับทักษะการคิดแกปญ
 หาเชิงสรางสรรคโดยการจัดการเรียนรูแ บบปญหาเปนฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ)
µ¦ª´´¬³µ¦·Âo ´®µÁ·¦o µ¦¦r µ¤Ár
¦³ªµ¦Âo ´®µÁ·¦o µ¦¦r 5 ´Ê °
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µ¦¦° Á¦ºÉ° µ¦Á¤º°
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จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 ทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐาน นักเรียน
มีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในภาพรวมอยูในระดับดี (x̅ = 3.41, SD = 0.49) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคเปนลําดับ ที่หนึ่ง คือ ความสามารถดาน
การคนหาความคิด อยูในเกณฑระดับดีเยี่ยม (x̅ = 3.70, SD = 0.44) ลําดับที่สอง คือ ความสามารถดาน
การคนหาคําตอบที่เปนที่ยอมรับ อยูในเกณฑระดับดี (x̅ = 3.44, SD = 0.42) ลําดับที่สาม คือ ความสามารถ
ดานการคนหาคําตอบ อยูในเกณฑดี (x̅ = 3.38, SD = 0.46) ลําดับที่สี่ คือ ความสามารถดานการคนหา
ความจริง อยูในเกณฑดี (x̅ = 3.36, SD = 0.47) และลําดับที่หา คือ ความสามารถดานการคนหาปญหา
อยูในเกณฑดี (x̅ = 3.13, SD = 0.26)

อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแ บบปญหาเปนฐาน เรือ่ ง ปญหาสังคมไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแ บบใชปญ
 หาเปนฐานตามแนวคิดขัน้ ตอนของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีขนั้ ตอนในการจัดการเรียนรูท งั้ หมด 6 ขัน้ ตอน ไดแก
1) ขั้นกําหนดปญหา 2) ขั้นทําความเขาใจกับปญหา 3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา 4) ขั้นสังเคราะหความรู
5) ขั้นสรุปและประเมินคาคําตอบ 6) ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน เปนกระบวนการจัดการเรียนรูแ บบ Active Learning เพือ่ ใหผเ ู รียนเกิดทักษะตางๆ ทีจ่ าํ เปนในการดํารงชีวติ
ผู  เ รี ย นได เ รี ย นรู  จ ากการปฏิ บั ติ จ ริ ง และเรี ย นรู  จ ากสถานการณ ป  ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในชี วิ ต ประจํ า วั น
เพื่อใหไดฝกทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค กิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานที่จัดขึ้น
เนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการทํางานกลุม การแสดงความคิดเห็น และการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ตลอดจนทักษะการสื่อสารที่ถือวา มีความจําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิตอยางมาก และใชปญหาเปน
 หาโดยมีการแสวงหาขอมูลใหมๆ ดวยตนเอง รวมทัง้ ไดรบั
ตัวกระตุน ใหเกิดการเรียนรู ซึง่ ผูเ รียนจะเปนผูแ กปญ
ความรูในวิชาที่ตนศึกษาไปพรอมกันดวย ซึ่งสอดคลองกับ Makmee (2011) ไดกลาววา การเรียนการสอน
โดยใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL เปนรูปแบบการสอนที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
ของผู  เ รี ย นที่ ดี ม ากที่ สุ ด วิ ธี ห นึ่ ง คื อ ทํ า ให ผู  เ รี ย นเกิ ด ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห คิ ด แก ป  ญ หา และ
คิดอยางสรางสรรค ผูเ รียนมีสว นรวมในการเรียนไดลงมือปฏิบตั มิ ากขึน้ นอกจากนีย้ งั มีโอกาสออกไปแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากแหลงทรัพยากรเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในสวนของผูสอนก็จะลด
บทบาทของการเปนผูควบคุมในชั้นเรียนลง แตในทางกลับกันผูเรียนจะมีอํานาจในการจัดการควบคุมตนเอง
สวนจะหาความรูใหมไดมากหรือนอยเพียงใดก็แลวแตความประสงคของผูเรียนเนื่องจากผูเรียนเปนฝาย
รับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง การที่ผูเรียนตองหาความรูอยางตอเนื่อง ทําใหการเรียนรูเปนกระบวนการ
ตลอดชีวิต (Lifelong Process) เพราะความรูเกาที่ผูเรียนมีอยูแลวจะถูกนํามาเชื่อมโยงใหเขากับความรูใหม
ตลอดเวลา จึงทําใหผูเรียนเปนคนไมลาหลัง ทันเหตุการณ ทันโลก สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมโลก
ในอนาคตไดอยางดีที่สุด
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2. การเรียนรูแ บบปญหาเปนฐาน เรือ่ ง ปญหาสังคมไทย ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5
ผลการวิจยั พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนมีคา เฉลีย่ สูงกวาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถพัฒนา
ผลการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นได ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนวิธีการ
 หา
ทีเ่ ปดโอกาสใหผเู รียนไดคน พบปญหาดวยตนเอง ประเมินวิธกี ารปญหา เพือ่ เลือกแนวทางทีเ่ ปนวิธแี กปญ
ที่ดีที่สุดสงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ทําใหไดรับการพัฒนาทักษะในการคิด ที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง โดยมีผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา และใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนจะเปน
ผูแกปญหาโดยมีการแสวงหาขอมูลใหมๆ ดวยตนเอง รวมทั้งไดรับความรูในวิชาที่ตนศึกษาไปพรอมกัน
ดวยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและ
การแกไขปญหาเปนหลัก สอดคลองกับงานวิจัยของ Thanwiset (2018) ที่ไดทําการศึกษา เรื่อง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรูงานและพลังงานและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐาน ผลการวิจยั พบวา ภายหลังการจัดการเรียนรู
โดยใชปญ
 หาเปนฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรูงานและพลังงานหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน และสูงกวาเกณฑ รอยละ 70 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งชี้ใหเห็นวา การจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนจากการทํางานกับปญหา
โดยผูเรียนเปนผูสืบเสาะแสวงหาความรูดวยตนเองโดยวิธีการตางๆ ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในปญหา
นั้นไดอยางชัดเจนผูเรียนดําเนินการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการวิเคราะห แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
 หาเปนฐาน มีการพัฒนากระบวนการ
หาคําตอบรวมกันเปนทีม ทําใหผเู รียนทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
เรียนรูดวยตนเองมากขึ้น สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. การจัดการเรียนรูแ บบปญหาเปนฐาน เรือ่ ง ปญหาสังคมไทย ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5
ผลการวิจัยพบวา ระดับทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้มี
ผลมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนมีโอกาสเรียนรู
ดวยตนเอง โดยใชปญหาเปนเครื่องกระตุนใหนักเรียนเกิดความตองการที่จะศึกษาหาความรู และคําตอบ
ดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแกปญ
 หาทีช่ ว ยใหนกั เรียนคิดเปน ทําเปนและแกปญ
 หาเปน โดยแบงนักเรียน
ออกเปนกลุมเพื่อแกปญหาจากสถานการณที่ครูกําหนดใหตามขั้นตอนกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค
อยางอิสระตามเวลาที่กําหนด และคําตอบของแตละคนจะไดรับการยอมรับทําใหนักเรียนทุกคนกลาแสดง
ความคิดเห็น และนักเรียนมีสว นรวมในการจัดการเรียนรูไ ดอยางเต็มที่ ทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอน
เต็มไปดวยความสนุกสนานและเปนกันเอง เมื่อนักเรียนไดรับการฝกใหคิดแกปญหาอยางมีระบบและ
มีบรรยากาศเปนตัวกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการคิดซึ่งสงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานความคิด
แกปญหาเชิงสรางสรรค สอดคลองกับแนวความคิดของ Khammani (2018) ที่กลาววา การจัดการเรียนรู
โดยใชปญ
 หาเปนหลักการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนทีใ่ ชปญ
 หาเปนเครือ่ งมือในการชวยใหนกั เรียน
เกิดการเรียนรูตามเปาหมายและสอดคลองกับงานวิจัยของ Wiboonat (2015) ที่พบวา นักเรียนที่เรียนโดย
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การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีความสามารถในการคิด
แกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุป
การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สามารถสรุปผล
การวิจยั ไดดงั นี้ 1) ผลการพัฒนาแผนจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐาน เรือ่ ง ปญหาสังคมไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ซึ่งการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน ตามแนวคิดของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน
รวมทั้งหมดจํานวน 8 แผนการเรียนรู โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย
6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กําหนดสถานการณ ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับสถานการณ ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษา
คนควา ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ และขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมิน
ผลงาน ซึง่ แผนการจัดการเรียนรูท พี่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได รวมไปถึงชวยเสริมสราง
ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยมีกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีคาความสอดคลองเทากับ 0.82. 2) นักเรียนมีคาเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ 5) นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค เรื่อง ปญหาสังคมไทย มีคาเฉลี่ย
ระดับการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยรวม เทากับ 3.44 อยูในเกณฑระดับดี และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) เทากับ 0.49
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักเรียนใหสูงขึ้นได ซึ่งครูสามารถนําไปปรับใชกับการจัด
การเรียนรูไดตามความเหมาะสมของเนื้อหา และกลุมสาระการเรียนรู
1.2 การสงเสริมใหนกั เรียนมีทกั ษะการคิดแกปญ
 หาเชิงสรางสรรค ซึง่ เปนทักษะทีจ่ าํ เปน
ในศตวรรษที่ 21 เพือ่ เตรียมความพรอมใหกบั นักเรียนในการเปนนักแกปญ
 หาโดยผานกิจกรรมการเรียนรูต า งๆ
ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงรูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรู วัยของนักเรียน
และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หาเปนฐาน เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและ
ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ และในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อใหเกิดประโยชน
กับนักเรียนทุกระดับชั้น
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