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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง ปญหา

สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ                        

หลังเรียน เรื่อง ปญหาสังคมไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  3) เพื่อศึกษาทักษะการคิดแกปญหา                      

เชิงสรางสรรค โดยการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 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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แผนการจัดการเรียนรู แบบปญหาเปนฐาน ตามแนวคิดของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                                     

กระทรวงศึกษาธิการ สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รวมท้ังหมดจํานวน 8 แผน                   

ซึง่แผนท่ีพฒันาขึน้สามารถพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได 2) นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา                   

เปนฐาน มีทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ไดคาเฉล่ียเทากับ 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 จากการใชปญหาท่ีเกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบท (Context) ของ                   

การเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา รวมท้ังไดความรูตามศาสตรใน                      

สาขาวิชาท่ีตนศึกษาดวย การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานท่ีตองอาศัย

ความเขาใจและการแกไขปญหาเปนหลัก (Thamabud, 2002, 12) ซึ่งยุทธวิธีในการจัดการเรียนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ เพื่อสงเสริมพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะการแกปญหา โดยจัดกิจกรรม               

การเรียนรูที่ใชปญหาเปนหลัก เพื่อกระตุนจูงใจ เราความสนใจเพื่อเรียนรู และสรางความรูดวยตนเอง                                

ซึ่งปญหานั้นจะตองเปนปญหาที่มาจากตัวนักเรียน เปนปญหาที่นักเรียนสนใจ ตองการแสวงหาคนควาหา              

คาํตอบหาเหตุผลมาแกปญหา หรอืทาํใหปญหาน้ันชดัเจน  จนมองเห็นแนวทางแกไข ซึง่จะทาํใหเกดิการเรียนรู

สามารถผสมผสานความรูนั้นไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ (Laorearndi, 2013) การจัดการเรียน                 

การสอนรูปแบบการใช PBL ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห 

รูจักใชเหตุผลและวิจารณญาณในการตัดสินใจ  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงไดศึกษาติดตาม

ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning: PBL)                                     

ของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณซึง่ไดทดลองพฒันากบัครใูนโรงเรยีนทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช  จาํนวน  2  โรงเรยีน 

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

งานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศยังพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้น สามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใหเหตุผล  ความคิดรวบยอด

ทางคณิตศาสตร  การพัฒนาตนเองของผูเรียน กระบวนการทํางานเปนกลุม สรางแรงกระตุนใหกับผูเรียน                              

ทําใหกลุมผูเรียนสามารถควบคุมแนวทางเพื่อท่ีจะคนหาคําตอบดวยตัวเองได ซึ่งการที่ผูเรียนตองหาความรู

อยางตอเนื่องจะทําใหการเรียนรูเปนกระบวนการตลอดชีวิต (Lifelong Process) เพราะความรูเกาที่ผูเรียน                

มีอยูจะถูกนํามาเช่ือมโยงใหเขากับความรูใหมตลอดเวลาจึงทําใหผูเรียนเปนคนไมลาหลัง ทันเหตุการณ                         

ทันโลก สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมโลกในอนาคตไดอยางดีที่สุด 

 ผูเรียนในยุคโลกปจจุบันยังจําเปนจะตองมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค ซึ่งเปนการคิด                       

ทีส่าํคญัสาํหรบัการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 เพราะสงัคมมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว สลบัซับซอนมากย่ิงข้ึน 

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารนําไปสูการเปลี่ยนแปลงขององคกรตางๆ ในสังคม ทําใหเกิด

การแขงขันกันสูง ทุกองคกรจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม   ดังนั้นการพัฒนา
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และสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค จะทําใหนักเรียนมีเคร่ืองมือในการท่ีจะนํา

ความรู ขอมูล และสิ่งตางๆ ที่ไดเรียนรูมาสรางสิ่งใหมที่เหมาะสมกับความตองการและปญหาที่เกิดข้ึนทั้งใน

ปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Chatwattana (2014, 87-101)                               

ซึง่ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค 

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึง่ผลของการวิจยัแสดงใหเหน็วา รปูแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ

เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถสงเสริมการเรียนรูและ                  

การจัดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรคใหแกผู เรียนตามความสามารถทางการเรียนท่ีแตกตางกัน                              

ทั้งยังสงเสริมพัฒนาทักษะการแกปญหาเพื่อใหเกิดกระบวนการคิดที่สรางสรรคในการนําไปสูการแกปญหา

เชิงสรางสรรคได

 จากคะแนนผลการประเมินการอานคิด วิเคราะห และเขียนในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน ตั้งแตปการศึกษา 2557-2559  พบวา                     

ในปการศกึษา 2557 มคีาเฉล่ียรอยละ 74.62  ป พ.ศ. 2558 พบวา มคีาเฉลีย่ 75.78 และ ป พ.ศ. 2559 พบวา 

มคีาเฉลีย่รอยละ 77.58 ตามลาํดบัซึง่แสดงใหเหน็วา นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในภาพรวมยงัตํา่กวา

เกณฑทีโ่รงเรียนกําหนดคอื รอยละ 80 (Samakkee Vittayathan School, Academic Affairs, 2016a, 12-15) 

ซึ่งอยูในระดับที่จะตองปรับปรุง ทั้งนี้เพราะจากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูปรากฏวา ครูยังใชระบบ

การเรียนการสอนท่ีมีครูเปนศูนยกลาง ไมคอยเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดคนควาหาคําตอบดวยตนเอง                         

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน พบวา นักเรียนไมกลาแสดงความคิดเห็นโตแยงกับ

เพื่อนหรือครู และไมคอยกลาตอบคําถามวาทําไมหรือเพราะเหตุใด จึงแสดงใหเห็นวานักเรียนขาดการแสดง

ความคดิสรางสรรค อกีท้ังครูผูสอนยังใชวธิกีารสอน  แบบบรรยายและเนนใหผูเรยีนทองจําประกอบกับการนํา

เทคนิคใหมๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน ไมหลากหลายขาดความยืดหยุน ทําใหไมสอดคลองกับ                  

สภาพแวดลอมทางสังคมของนักเรยีน กจิกรรมการเรยีนการสอนขาดลาํดบัขัน้ตอน จงึทาํใหผูเรียนไมเกดิการเรยีนรู

อยางตอเนือ่ง ผูวจิยัในฐานะผูสอนไดตระหนกัและเหน็ความสาํคญัของปญหาดงักลาวจึงไดศกึษาหาสาเหตุ

เบ้ืองตน โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการกับนักเรียน                

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เมื่อภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 พบวา นักเรียนมักไมคอยสนใจ ไมกระตือรือรน                        

สวนใหญเห็นวาวิชาสังคมศึกษาเปนวิชาท่ีไมยาก ทําใหไมใหเห็นความสําคัญและไมเห็นคุณคา สอดคลอง

กับความคิดของหัวหนากลุมสาระ และฝายวิชาการของโรงเรียนกลาววา ครูผูสอนยังใชเทคนิคในการจัดการ

เรียนการสอนไมหลากหลาย ทําใหผู เรียนไมมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู                                

ทาํใหนกัเรยีนขาดทักษะในการคิด การคนควาแสวงหาความรูและไมมกีารเสริมสรางทักษะในการแกปญหา  

จากเหตุผลดังกลาว วิธีการสอนวิชาสังคมศึกษาที่เนนใชการบรรยายโดยเปนผูสอนถายทอดความรูใหกับ                     

ผูเรียนจึงควรเปลี่ยนมาเปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Samakkee Vittayathan School, Academic 

Affairs,  2016b, 25)
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 จากสภาพปญหาดังกลาว  ผู วิจัยจึงสนใจที่จะนําการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน                               

(Problem-Based Learning: PBL) มาทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ     

ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค และนอกจากน้ียงัเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

วัตถุประสงค
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู แบบปญหาเป นฐาน  เรื่อง  ปญหาสังคมไทยของ                                                 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

 2.   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ปญหาสังคมไทยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

 3.  เพื่อศึกษาทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน                           

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

ทบทวนวรรณกรรม
 1. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดระบุความสําคัญของ                                   

วชิาสงัคมศกึษา ไววา “กลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมชวยใหผูเรียนมคีวามรูความเขาใจ

การดํารงชวีติของมนุษยท้ังในฐานะปจเจกบคุคลและการอยูรวมกนัในสงัคม  การปรับตวัตามสภาพแวดลอม  

การจดัการทรพัยากรทีม่อียูอยางจาํกดั เขาใจถงึการพฒันาเปลีย่นแปลงตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตปุจจัย

ตางๆ เกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตางและมีคุณธรรม 

สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศและสังคมโลก” (Ministry of                                   

Education, 2008, 1) ซึ่งสอดคลองกับ Mangkhang (2017, 11-17) ไดกลาววา อุดมคติของหลักสูตร                           

วิชาสังคมศึกษาจึงเปนคุณคาขององคความรูที่รัฐนําไปใชในการปลูกฝงใหมีความเปนพลเมืองที่สมบูรณ                            

โดยมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือ การเตรียมพลเมืองท่ีพึงประสงคสูสังคมโลก ดังนั้น องคความรูสังคมศึกษา                    

จึงไดชื่อวา “ศาสตรพลเมืองศึกษา” (Sciences of Civic Education) ซึ่งเปนการบูรณาการสาระความรู                      

ของศาสตรในทุกแขนงท่ีมคีวามสัมพนัธกบัการคิดและพฤติกรรมของมนุษยและคัดสรรสาระท่ีสาํคัญเพ่ือนาํ

ไปใชในการพฒันาทรพัยากรมนษุยในสงัคมใหม ี“พลงัทีเ่ขมแขง็เพือ่สรางเมอืงสนัตสิขุ” โดยผานกระบวนการ

พลเมืองศึกษา (Civic Education Approach) ทั้งในระบบการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษา

ตามอัธยาศัย ซึง่หลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานน้ันไดมหีลกัการท่ีมุงเสริมสรางใหผูเรียนไดพฒันาคุณลกัษณะ

ที่พึงประสงคโดยเนนให “ผูเรียนสําคัญที่สุด” คือกระบวนการสราง “พลเมืองเขมแข็ง” มโนทัศนดังกลาวจึงใช

เปนกรอบหลักของการจัดทําหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาและการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีตองคํานึงถึง
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ตลอดเวลา ซึ่งเปนการเนนยํ้าถึงการปฏิรูปการเรียนรู และการปฏิรูปหลักสูตรในสถานศึกษาจะบรรลุผลไดก็

ตองตระหนักรวมกันวา “ผูเรียนสําคัญที่สุด” ในการจัดการศึกษาที่ “เนนการพัฒนาพลเมืองเขมแข็ง” นั้นก็คือ 

จะตองพฒันาหลักสตูรและนําหลักสตูรสูการปฏิบตัทิีมุ่งประโยชนสงูสดุแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนแตละคนเกิด

คณุลกัษณะอนัพงึประสงคทีแ่ทจรงิ  เกดิการเรยีนรูอยางมคีวามสขุโดยผานกระบวนการทีเ่ปนไปตามธรรมชาติ 

เต็มศักยภาพ และสนองความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล

 2. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

  การจดัการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning: PBL) เปนการเรยีนรูทีเ่กดิ

ขึน้จากแนวคดิตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนยิม (Constructivism) ใหผูเรียนเรียนรูสิง่ทีเ่กดิข้ึนในโลก

แหงความเปนจริง  เปนบริบทของการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา                     

รวมท้ังไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาท่ีตนศกึษาดวยการเรียนรูโดยใช PBL จงึเปนผลมาจากกระบวนการ

ทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจ และการแกไขปญหาเปนฐาน

  การจดัการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรูทีน่กัเรยีนมบีทบาท

สําคัญในการกําหนดปญหาท่ีเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาขอมูลดวยตนเองจากแหลงเรียนรู

ตางๆ  เพื่อนําไปสูการแกปญหาโดยจะแบงผูเรียนเปนกลุมยอยเพ่ือชวยกันศึกษา อภิปรายปญหา แลวนํา

เสนอแลกเปล่ียนความรู โดยนําเอาขอมูลและประสบการณที่ผู เรียนมีอยูมาวิเคราะหอยางสรางสรรค                           

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 ผูเรียนจะตองทําความเขาใจปญหาท่ีตองการเรียนรู ซึ่งผูเรียน

จะตองอธิบายถึงสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาได

  ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ผูเรียนกําหนดส่ิงที่ตองเรียน ดําเนินการศึกษาคนควาดวยวิธี

ที่หลากหลาย

  ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู เปนขั้นที่ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปล่ียนเรียนรู รวมมือกัน 

อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวา  มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด เพียงพอกับการตรวจสอบ

สมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม  จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดไปตรวจสอบสมมติฐานและแกปญหา ถาไมเพียงพอกลุม

จะตองกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติม  แผนการเรียนรู และแหลงขอมูลแลวดําเนินการศึกษาอีกคร้ังหนึ่งเพื่อ

ใหไดขอมูลที่สมบูรณกอน
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  ขัน้ที ่5 สรปุและประเมินคาของคาํตอบ ผูเรียนแตละกลุมสรปุผลงานของกลุมตัวเองและประเมิน

ผลงานวา ขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุม

ของตนเองอยางอิสระ ทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกคร้ัง

  ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนนําขอมูลท่ีไดมาจัดระบบองคความรูและนําเสนอ

เปนผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูเรียนที่เกี่ยวของกับปญหารวมกันประเมินผลงาน 

 3. ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค

  Treffinger & Isaksen (2005) ไดกลาวถึง การแกปญหาเชิงสรางสรรค (Creative Problem 

Solving) ซึง่เปนความสามารถในการแสวงหาคําตอบในการแกไขปญหาในสถานการณทีจ่าํกดัหรือการแกไข

ปญหาเฉพาะหนาทีม่วีธิกีารแกปญหาทีมี่ความแตกตางแปลกใหมไปกวาเดมิ สามารถเลือกวิธกีารแกปญหา

ใหเหมาะสมกับสถานการณหรือปญหาตางๆ อยางเหมาะสม สามารถแกไขปญหาหรือสถานการณตางๆ                          

ไดดีกวาเดิม  รวมถึงการมีเหตุมีผล  สามารถอธิบายถึงเหตุผลและประยุกตใชกระบวนการแกปญหาใน                      

ขั้นตอนตางๆ ไดอยางสมเหตุสมผล และสามารถอธิบายถึงผลกระทบจากการเลือกวิธีการแกไขปญหาน้ันๆ 

ได ซึ่งทักษะความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคเปนทักษะที่สามารถฝกฝนและพัฒนาใหเกิดข้ึนได  

ดังนั้นทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคจึงสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนกับผูเรียนได  ไมวาจะผานกิจกรรม

การจัดการเรียนรู ผานเคร่ืองมือที่พัฒนาขึ้นตามกรอบการคิดตางๆ  ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมเปน

ทกัษะทีใ่กลตวัผูเรยีนมาก เปนทกัษะทีจ่าํเปนในการกาํหนดความพรอมของผูเรียนเขาสูโลกของการทาํงานจรงิ

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 โดยทําการประเมินเปนระยะตอเนื่องเพ่ือดูพัฒนาการความกาวหนาในการแสดงออกของการปฏิบัติ

กิจกรรมท่ีแสดงถึงการแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชในการประเมินทักษะการ                     

แกปญหาเชิงสรางสรรค ดังภาพที่ 1
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     ภาพที่ 1: รูปแบบกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค

     ที่มา:  Kanchanachaya, 2016

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 2: แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Experimental Research) เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบปญหา

เปนฐาน วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค                       

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนในการวิจัยไว ดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อําเภอเมือง                                   

จังหวัดเชียงใหม จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 98 คน

  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 จํานวน 35 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2560 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดมาโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม 

(Cluster Random  Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุมดวยการจับสลากมา 1 หองเรียนจากหองเรียน

ทัง้หมด ซึง่นกัเรยีนแตละหองมผีลการเรยีนไมตางกนั เนือ่งจากทางโรงเรยีนไดจดัหองเรยีนคละความสามารถ

ของนักเรียน

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก

  2.1 แผนจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง ปญหาสังคมไทยของนักเรียน                                

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5    

  2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ปญหาสังคมไทยของนักเรียน                              

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน

  2.3  แบบวัดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค 

 3. ขั้นตอนการวิจัย

  ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดแบงออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้

  3.1 ขั้นวางแผน 

   3.1.1 ผู วิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม                               

(Constructivism) การจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน รูปแบบและการวัดผลการคิดแกปญหา                                    

เชิงสรางสรรค มาตรฐานการเรียนรู  และตัวชี้วัดสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                               

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

   3.1.2   สรางเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 

        3.1.2.1 แผนจดัการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ปญหาสังคมไทยของนกัเรียน 

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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ผานการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หาโดยผูเช่ียวชาญ จาํนวน  5 ทาน ไดคาดชันคีวามสอดคลอง (IOC) 

ตั้งแต 0.60-1.00 มีคาดัชนีความสอดคลองโดยรวมเทากับ 0.82

    3.1.2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน เร่ือง ปญหาสงัคมไทย ของนกัเรียน                            

ชัน้มัธยมศกึษาปที ่5 มลีกัษณะเปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตวัเลอืก โดยผูวจิยัไดสรางแบบทดสอบจํานวน 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                  

มจีาํนวน 8 สถานการณ และมีคาํถามสถานการณละ 5 ขอ รวม 40 ขอ ไดแก 1) พอแมรงัแกฉัน 2) ใบประกาศ

ที่ภาคภูมิใจ 3) บานเห็ดหอม 4) การเมืองเรื่องน้ําเนา 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 ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pre-test)                    

เรื่อง ปญหาสังคมไทย เพื่อวัดความรูพื้นฐานและเก็บผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนไปเปรียบเทียบกับ                  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

  3.3  ขัน้ทดลอง ดาํเนนิการจดัการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู ไดแก 1) ปญหาของสถาบนั

ครอบครัว 2) ปญหาของสถาบันการศึกษา 3) ปญหาของสถาบันเศรษฐกิจ 4) ปญหาของสถาบันการเมือง

การปกครอง 5) ปญหาของสถาบันศาสนา 6) ปญหาของสถาบันสือ่มวลชน 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  

   หลงัการจัดการเรียนรูของแตละแผนการจัดการเรียนรูแลว ผูวิจยันําแบบวัดทักษะการคิด

แกปญหาเชิงสรางสรรคไปใหผูเรียนทําเพ่ือวัดทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค

  3.4 ขั้นหลังทดลอง ผูวิจัยนําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (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) ดานการคนหาคําตอบท่ีเปนที่ยอมรับ (Kanchanachaya, 2016) สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมลู ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน และหาคา t- test  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน

เปน 4 ระดบั และใชเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลีย่การวดัทกัษะการคดิแกปญหาเชงิสรางสรรค ดงันี้ 

(Srisa-ard, 2013, 120-127)  

   ระดับคะแนน        เกณฑการแปลความหมาย

 4  สามารถปฏบิตัไิดตามทีก่าํหนดและมวีธิคีดิทีห่ลากหลาย มคีวามชดัเจนถกูตอง ครบถวน 

   และตรงตามประเด็น (ดีเยี่ยม)

 3  สามารถปฏิบัติไดตามที่กําหนดและมีวิธีคิดที่หลากหลาย มีความชัดเจนและถูกตอง (ดี)

 2  สามารถปฏิบตัไิดตามท่ีกาํหนดแตใชวธิกีารเดียวไมหลากหลาย ซึง่คอนขางชัดเจนถูกตอง 

   (พอใช)

 1  ไมสามารถปฏบิตัไิดตามทีก่าํหนด หรือปฏิบตัยิงัไมชดัเจน ถกูตอง หรือไมตรงตามประเดน็ 

   (ปรับปรุง)   

  

 คาเฉล่ีย   เกณฑการแปลความหมาย

     3.51-4.00  นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในระดับดีเยี่ยม

     2.51-3.50   นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในระดับดี

     1.51-2.50   นักเรียนมีทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคในระดับพอใช

     1.00-1.50   นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในระดับควรปรับปรุง 

ผลการวิจัย
 1. ผลการพัฒนาแผนจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ปญหาสังคมไทยของ                            

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

  แผนการจัดการเรียนรูทั้ง 8 แผนการเรียนรู นําไปหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผานผูเชี่ยวชาญ

จาํนวน 5 ทาน ในภาพรวมของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพือ่พัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียน

และทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  ในครั้งนี้ผู วิจัยไดแผน                                  

การจัดการการเรียนรู  จํานวน 8 แผนการเรียนรู รวม 18 ชั่วโมง เปนแผนการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน                        

ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับเร่ือง ปญหาสังคมไทย โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน                                 

ประกอบดวย 6 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่1 กาํหนดสถานการณ ขัน้ที ่2 ทาํความเขาใจกบัสถานการณ ขัน้ที ่3 ดาํเนนิการ

ศึกษาคนควา ขั้นท่ี 4 สังเคราะหความรู ขั้นท่ี 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ และข้ันท่ี 6 นําเสนอและ

ประเมินผลงาน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนสามารถพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได รวมไปถึง                   
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ชวยเสรมิสรางทกัษะการคดิแกปญหาเชงิสรางสรรคโดยมกีระบวนการการจดักจิกรรมการเรยีนรูทีเ่นนผูเรียน

เปนสําคัญ  สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีคาความสอดคลองเทากับ 0.82 หมายความวา 

คาความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์                              

ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความเหมาะสม 

สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนได 

ตารางท่ี 1 

แสดงรายละเอียดแผนจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน เ ร่ือง ปญหาสังคมไทย ของนักเรียน                                               

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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 2.  การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนกอนเรยีนและหลงัเรยีน เรือ่ง ปญหาสังคมไทย                
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

ตารางท่ี 2 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง ปญหาสังคมไทยของนักเรียน                                     
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรบัการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5                              
มคีะแนนทดสอบกอนเรยีนเฉลีย่เทากบั 13.54 คะแนนทดสอบหลังเรยีนเฉล่ียเทากบั 27.03 มคีาเฉลีย่ของผลตาง 
เทากับ 13.49 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
 3. ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานของ                         
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

ตารางท่ี 3 
แสดงผลวเิคราะหการวดัระดบัทกัษะการคดิแกปญหาเชงิสรางสรรคโดยการจดัการเรยีนรูแบบปญหาเปนฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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 SD  SD SD SD SD  SD
 1:

 
  

3.34 0.48 3.20 0.41 3.40 0.50 3.80 0.41 3.46 0.51 3.44 0.50 3 

 2: 
 

  
3.20 0.41 3.00 0.00 3.80 0.41 3.40 0.50 3.60 0.50 3.40 0.49 6 

*p < .05 

   SD  SDd  
 35 13.54 2.72 13.49 

 
3.78 21.13 

 35 27.03 2.81 

n d t
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 5 

 
 

    

 
 

 

 SD  SD SD SD SD  SD
1 3:11

3.20 0.41 3.00 0.00 3.80 0.41 3.20 0.41 3.20 0.41 3.28 0.45 8 

 4:

3.40 0.50 3.20 0.41 3.80 0.41 3.40 0.50 3.43 0.50 3.45 0.50 2 

 5:
3.37 0.49 3.20 0.41 3.77 0.43 3.20 0.41 3.00 0.00 3.32 0.47 7 

 6:
3.43 0.50 3.00 0.00 3.80 0.41 3.40 0.50 3.40 0.50 3.41 0.49 5 

 7:

3.60 0.50 3.20 0.41 3.80 0.41 3.40 0.50 3.60 0.50 3.52 0.50 1 

 8:

3.49 0.51 3.20 0.41 3.46 0.51 3.23 0.43 3.80 0.41 3.42 0.49 4 

3.36 0.47 3.13 0.26 3.70 0.44 3.38 0.46 3.44 0.42 3.41 0.49

4 5 3 2

ตารางท่ี 3 
แสดงผลวเิคราะหการวดัระดบัทกัษะการคดิแกปญหาเชงิสรางสรรคโดยการจดัการเรยีนรูแบบปญหาเปนฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ตอ)
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 จากตารางที ่3 พบวา นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปที ่5 ทีไ่ดรบัการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน นกัเรยีน         

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. การพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูแบบปญหาเปนฐาน เรือ่ง ปญหาสงัคมไทยของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

  ผูวจิยัไดดาํเนนิการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐานตามแนวคดิข้ันตอนของ

สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิารมขีัน้ตอนในการจดัการเรยีนรูทัง้หมด 6 ขัน้ตอน  ไดแก 

1) ขั้นกําหนดปญหา  2) ขั้นทําความเขาใจกับปญหา 3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา 4) ขั้นสังเคราะหความรู 

5) ขั้นสรุปและประเมินคาคําตอบ  6) ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา                       

เปนฐาน เปนกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบ Active Learning เพือ่ใหผูเรยีนเกดิทกัษะตาง  ๆทีจ่าํเปนในการดํารงชวีติ     

ผู เรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและเรียนรูจากสถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวัน                                   

เพื่อใหไดฝกทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค กิจกรรมการเรียนรู แบบปญหาเปนฐานที่จัดขึ้น                              

เนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการทํางานกลุม การแสดงความคิดเห็น และการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น                            

ตลอดจนทักษะการสื่อสารที่ถือวา มีความจําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิตอยางมาก และใชปญหาเปน               

ตวักระตุนใหเกิดการเรียนรู ซึง่ผูเรยีนจะเปนผูแกปญหาโดยมีการแสวงหาขอมลูใหมๆ  ดวยตนเอง รวมท้ังไดรบั

ความรูในวิชาที่ตนศึกษาไปพรอมกันดวย ซึ่งสอดคลองกับ Makmee (2011) ไดกลาววา การเรียนการสอน

โดยใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL เปนรูปแบบการสอนที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู                   

ของผู เรียนที่ดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง คือ ทําใหผู เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และ                                             

คดิอยางสรางสรรค ผูเรยีนมสีวนรวมในการเรยีนไดลงมอืปฏบิตัมิากขึน้ นอกจากนีย้งัมโีอกาสออกไปแสวงหา

ความรูดวยตนเองจากแหลงทรัพยากรเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในสวนของผูสอนก็จะลด

บทบาทของการเปนผูควบคุมในชั้นเรียนลง แตในทางกลับกันผูเรียนจะมีอํานาจในการจัดการควบคุมตนเอง 

สวนจะหาความรูใหมไดมากหรือนอยเพียงใดก็แลวแตความประสงคของผูเรียนเนื่องจากผูเรียนเปนฝาย                   

รับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง การที่ผูเรียนตองหาความรูอยางตอเนื่อง ทําใหการเรียนรูเปนกระบวนการ

ตลอดชีวิต (Lifelong Process) เพราะความรูเกาที่ผูเรียนมีอยูแลวจะถูกนํามาเชื่อมโยงใหเขากับความรูใหม

ตลอดเวลา จึงทําใหผูเรียนเปนคนไมลาหลัง ทันเหตุการณ ทันโลก สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมโลก                              

ในอนาคตไดอยางดีที่สุด
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 2. การเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรือ่ง ปญหาสงัคมไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่5  

  ผลการวจิยัพบวา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรียนมคีาเฉล่ียสงูกวาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนกอนเรยีน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสามารถพัฒนา               

ผลการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึนได ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนวิธีการ                

ทีเ่ปดโอกาสใหผูเรยีนไดคนพบปญหาดวยตนเอง ประเมนิวธิกีารปญหา เพือ่เลอืกแนวทางทีเ่ปนวธิแีกปญหา

ที่ดีที่สุดสงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ทําใหไดรับการพัฒนาทักษะในการคิด ที่เนนผูเรียน                        

เปนศูนยกลาง โดยมีผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา และใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนจะเปน                  

ผูแกปญหาโดยมีการแสวงหาขอมูลใหมๆ ดวยตนเอง รวมทั้งไดรับความรูในวิชาที่ตนศึกษาไปพรอมกัน                

ดวยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและ                            

การแกไขปญหาเปนหลัก สอดคลองกับงานวิจัยของ Thanwiset (2018) ที่ไดทําการศึกษา เรื่อง การศึกษา                     

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการเรียนรูงานและพลังงานและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน               

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผลการวจิยัพบวา ภายหลังการจดัการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรูงานและพลังงานหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน และสูงกวาเกณฑ รอยละ 70 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซึ่งช้ีใหเห็นวา การจัดการเรียนรู                   

โดยใชปญหาเปนฐานเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนจากการทํางานกับปญหา                 

โดยผูเรียนเปนผูสืบเสาะแสวงหาความรูดวยตนเองโดยวิธีการตางๆ ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในปญหา

นั้นไดอยางชัดเจนผูเรียนดําเนินการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการวิเคราะห แลกเปล่ียนเรียนรูและ                                 

หาคาํตอบรวมกนัเปนทมี ทําใหผูเรยีนทีไ่ดรบัการจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มกีารพัฒนากระบวนการ

เรียนรูดวยตนเองมากขึ้น สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน

 3. การจดัการเรยีนรูแบบปญหาเปนฐาน เร่ือง ปญหาสงัคมไทย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่5 

                ผลการวิจัยพบวา ระดับทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้มี

ผลมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนมีโอกาสเรียนรู                       

ดวยตนเอง โดยใชปญหาเปนเครื่องกระตุนใหนักเรียนเกิดความตองการที่จะศึกษาหาความรู และคําตอบ                   

ดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแกปญหาทีช่วยใหนกัเรียนคิดเปน  ทาํเปนและแกปญหาเปน โดยแบงนกัเรียน

ออกเปนกลุมเพื่อแกปญหาจากสถานการณที่ครูกําหนดใหตามขั้นตอนกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค

อยางอิสระตามเวลาท่ีกําหนด และคําตอบของแตละคนจะไดรับการยอมรับทําใหนักเรียนทุกคนกลาแสดง

ความคดิเหน็ และนกัเรยีนมสีวนรวมในการจดัการเรยีนรูไดอยางเตม็ที ่ ทาํใหบรรยากาศในการเรยีนการสอน

เต็มไปดวยความสนุกสนานและเปนกันเอง เม่ือนักเรียนไดรับการฝกใหคิดแกปญหาอยางมีระบบและ                          

มีบรรยากาศเปนตัวกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการคิดซ่ึงสงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานความคิด                         

แกปญหาเชิงสรางสรรค สอดคลองกับแนวความคิดของ Khammani (2018) ที่กลาววา การจัดการเรียนรู                   

โดยใชปญหาเปนหลักการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนท่ีใชปญหาเปนเคร่ืองมือในการชวยใหนกัเรียน

เกิดการเรียนรูตามเปาหมายและสอดคลองกับงานวิจัยของ Wiboonat (2015) ที่พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดย
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การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีความสามารถในการคิด                         

แกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ             

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุป
 การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ                            

ทางการเรียนและทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 สามารถสรุปผล  

การวิจยัไดดงัน้ี  1) ผลการพัฒนาแผนจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เร่ือง 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 และข้ันที่ 6 นําเสนอและประเมิน

ผลงาน ซึง่แผนการจดัการเรยีนรูทีพ่ฒันาขึน้สามารถพฒันาผลการเรยีนของนกัเรยีนได รวมไปถงึชวยเสรมิสราง

ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยมีกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีคาความสอดคลองเทากับ 0.82.  2) นักเรียนมีคาเฉลี่ยผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน สูงกวาคาเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                 

ที่ระดับ .05 และ 5) นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค เรื่อง ปญหาสังคมไทย มีคาเฉลี่ย                          

ระดับการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคโดยรวม เทากับ 3.44 อยูในเกณฑระดับดี และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD) เทากับ 0.49

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

      1.1 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักเรียนใหสูงขึ้นได ซึ่งครูสามารถนําไปปรับใชกับการจัด                     

การเรียนรูไดตามความเหมาะสมของเนื้อหา และกลุมสาระการเรียนรู

  1.2 การสงเสริมใหนกัเรียนมทีกัษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค ซึง่เปนทกัษะทีจ่าํเปน

ในศตวรรษที ่21 เพือ่เตรยีมความพรอมใหกบันกัเรยีนในการเปนนกัแกปญหาโดยผานกจิกรรมการเรยีนรูตางๆ 

ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงรูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรู วัยของนักเรียน                   

และสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

                ควรมีการศึกษาการจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและ

ทักษะการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ และในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อใหเกิดประโยชน

กับนักเรียนทุกระดับชั้น



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 1   มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 119

References
Chatwattana, P. (2014). Web creative intelligent tutoring model to develop creative problem solving

 skill and learning achievement. FEU Academic Review. 8(2), 87-101. [in Thai]

Guiford, J. P. (1980). Traits of creativity. Harmondsworth Middiessx: Penguin Book.

Kanchanachaya, N. (2016). Creative problem solving process instructional management. 

 Academic Journal Suan Dusit Graduate School. 12(3), 207-224. [in Thai]

Khammani, T. (2018). The science of teaching knowledge for organizing effective learning 

 processes. (22th  ed.). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]

Laorearndi,  W. (2013). Thinking skills instructional models and strategies. (10th ed.). Nakhon Pathom: 

 Silpakorn University, Sanam Chan Palace Campus. [in Thai]

Makmee, P. (2011). Problem-based Learning. EAU Heritage Journal. 1(1), 7-14. [in Thai]

Mangkhang, C. (2017). Ideology: Social studies curriculum for all. (3rd ed.). Bangkok: Printing of 

 Chulalongkorn University. [in Thai]

Ministry of Education. (2008). Core Curriculum for Basic Education BE 2551. Bangkok:  

 The Agricultural Cooperative Federation of Thailand. [in Thai]

Ministry of Education, Office of the Education Council Secretary. (2007). The approach to 

 learner-centered learning is important: Problem-based learning management. Bangkok: 

 The Agricultural Cooperative Assembly of Thailand Limited. [in Thai]

Office of the Basic Education, Commission Office of Educational Innovation Development. (2008). 

 1 year, drive the idea to the classroom. Bangkok: Agricultural Cooperative Federation of 

 Thailand. [in Thai]

Samakkee Vittayathan School, Academic Affairs. (2016a). Record of meetings of learning area of

 social studies, religion and culture: Analysis of social studies, religion and culture of 

 mathayom suksa 5 students, Samakkee Vittayathan School. [Mimeographed]. 

 Chiang Mai: Samakkee Vittayathan School. [in Thai]

Samakkee Vittayathan School, Academic Affairs. (2016b). Report of assessment, reading, 

 analytical and writing assessment of mathayom suksa 1 students - mathayom suksa 

 6 students. Chiang Mai: Samakkee Vittayathan School. [in Thai]

Srisa-ard, B. (2013). Statistical methods for research. (Vol.1). (5th ed.). Bangkok: Suviriyasarn. 

 [in Thai]

Thamabud, M. (2002). Learning quality development using PBL (Problem Based Learning). 

 Academic Journals. 5(2), 11-17. [in Thai]



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 1   มกราคม 2562 - มีนาคม 2562120

Thanwiset, N. (2018). A Study of learning achievement on work and energy learning unit and 

 problem solving ability for grade 10 students using Problem Based Learning (PBL). 

 Academic Services Journal, Prince of Songkla University. 29(2), 43-50.  [in Thai]

Treffinger, D. & Isaksen, S. (2005). Creative problem solving: The history, development & 

 implications for gifted education & talent development. Gifted Child Quarterly. 49(4), 342.

Wannapaisan, C. (2017). Research methodology for social studies: Principles and applications. 

 Chiang Mai: krongchang Printing. [in Thai]

Wiboonat, T. (2015). Comparisons of creative problem solving and learning achievement of 

 Mattayomsueksa 5 students who learned using the Problem-Based Learning with 

 Project-Based Learning and Conventional Learning Approaches. Journal of Education, 

 Mahasarakham University. 9(3), 43-53. [in Thai]


