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การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย ของนั กเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์ 3) ศึกษาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ยเป็ นนั กเรี ยนชั นมั ธยมศึกษา 3/5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ้าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส้านักงานเขต
พืนที่มัธยมศึกษา เขต 9 จ้านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สังคมไทย 2)
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย 3) แบบวัดทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย 4) แบบ
วัดพัฒนาการทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาระหว่างการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สังคมไทย และ 5) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test
dependent) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
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ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย หลังเรียนด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย หลังเรียนด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษา ปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์มีพัฒนาการสูงขึน
4. ความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
Abstract
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 on Thai Society 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 ( ̅ ), 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
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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.
บทนา

สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สังคม และการด้าเนินชีวิตของคนไทยอย่างมาก ท้าให้มนุษย์เราไม่สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ตนเผชิญ
อยู่ การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์ก้าวผ่านสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบและเหมาะสม ดังที่ส้านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551:4-5) กล่าวว่า การศึกษาเป็นกระบวนการที่ให้นักเรียนรู้จักการเรียนรู้
วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย รวมทังรู้จักคิดและรู้จักแก้ปัญหาช่วยให้
มนุษย์มีความพร้อม มีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเผชิญสถานการณ์และรับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึนในสังคมอย่างมี
สติปัญญา สามารถปรับตัวในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันได้เหมาะสม เลือกตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ อย่างรอบด้านและ
ยั่งยืน
การศึกษา จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ ก้ า วผ่ า นสถานการณ์ ที่ ต้ องแก้ปั ญ หาได้ อย่ า งรอบคอบและ
เหมาะสม รู้จักการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกในยุคปัจจุบัน สามารถด้าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และ
สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม อีกทังเป็นสิ่งส้าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป (วันทนา ทวี คุณธรรม,
2554: 21) ดังนันการศึกษาของแต่ละคน จึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมลงของสังคมนัน ๆ
ด้วย ซึ่งต้องเร่งแก้ไข ให้คนมีความพร้อมเพรียง ทังทางกาย ใจ สติปัญญา มีจิตส้านึก วัฒนธรรมที่ดีงาม และรู้คุณค่าของ
ความเป็นไทย ดังที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 (2550: 2) ระบุว่า การศึกษาเป็น
การส่งเสริมมนุษย์ให้มีความพร้อมทางด้านสมรรถนะ ทักษะ และความรู้พืนฐานที่จ้าเป็น สามารถเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันโลกอนาคต อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ดังนัน เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์และท้าให้
นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญ หาของนักเรียนในโรงเรียน วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
หลากหลาย รวมทังรู้จักคิดและแก้ปัญหา ช่วยให้มนุษย์มีความพร้อม มีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเผชิญสถานการณ์
และรับรู้เรื่องราวต่ าง ๆ ที่ เกิด ขึนในสังคมอย่ างมี สติปัญ ญา สามารถปรับตั วในการด้าเนินชีวิ ตประจ้า วันได้
เหมาะสม เลือกตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ อย่างรอบด้าน ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยอาศัยหลักการของเหตุผล และ
คุณธรรม เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา กระบวนการคิดแก้ปัญหาเป็นทักษะที่ส้าคัญของนักเรียนที่ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 (2555: 3) ก้าหนดไว้ว่า
สมรรถนะส้าคัญของนักเรียน เรื่อง ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา เป็นการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผล ประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค้านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 6) กล่าวว่า การจัดกระบวนการคิด เป็นสมรรถนะส้าคัญของนักเรียนด้าน
ความสามารถในการคิด ท้าให้นักเรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนควร
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จัดให้นักเรียนได้ในทุกระดับชัน เป็ นกระบวนการเพื่อหาสาเหตุของปัญหา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญา
นอกจากนี นักเรียนบางกลุ่มมีปัญหาด้านความคิด ขาดประสบการณ์และการพิจารณาไตร่ตรอง
ส้าหรับการตัดสินใจ ลักษณะการพัฒนาด้านอารมณ์ก็จะรุนแรง ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ มักจะหุนหันพลันแล่น ยังไม่
มีความสามารถในการยับยัง หรือควบคุมอารมณ์ได้ดีพอ นักเรียนจึงต้องได้รับการพัฒนากระบวนการคิด รวมถึงการ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการตัดสินใจ ไตร่ตรอง ประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผล รับรู้ปัญหา
สาเหตุของปัญหา หาทางเลือก และตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ กล้าที่จะ
แสดงออกทางความคิด และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองเลือก มีเป้าหมายชัดเจนในการน้าไปใช้ประโยชน์
(ส้านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 14) สอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2549: 1) กล่าวว่า นักเรียน
ต้องมีการปรับตัว พร้อมรับต่อสถานการณ์ใหม่ ๆ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ที่ท้าให้ต้องพัฒนาทักษะการคิ ด
แก้ปัญหา มีการอธิบายอย่างสมเหตุสมผล เพื่อน้าไปใช้ในการด้าเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมโลกที่มี การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน
ฉะนัน การคิด แก้ปั ญหาจึงเป็นกลไกส้ าคัญ ที่ใช้ ในการเรียนรู้ และแยกแยะสิ่ง ที่ดีกับไม่ ดี การคิ ด
แก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งจ้าเป็นที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึน เพราะการคิดแก้ปัญหานันเป็นทักษะไม่ใช่พรสวรรค์ สามารถ
ฝึกฝน ปลูกฝังกระบวนการคิดที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึน และมีเป้าหมายชัดเจนในการน้าไปใช้ประโยชน์ เพื่อ
การตัดสินอย่างถูกต้องภายใต้การพิจาณาอย่างรอบคอบมีเหตุผล เพื่อมิให้เป็นคนตัดสินใจผิดพลาด ขาดเหตุผล
ในการตัดสินใจ โดยเฉพาะสิ่งที่เข้ามาในชีวิตประจ้าวันของนักเรียนมากมายหลายทางทังโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่อ
อินเทอร์เน็ต ล้วนเป็นสื่อทางเทคโนโลยีที่ร้ายกาจในการครอบง้าความคิดของนักเรียนให้มีการลุ่มหลงไปตามภาพ
ลวงตา และเกิดความเชื่อถือ ปฏิบัติตามสิ่งที่ยั่วยุทางสื่อที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ตได้อย่างง่าย
(สุรางค์ โค้วตระกูล, 2548: 88) และสภาพบริบทของโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียน
ประจ้าชายแบบพับลิค สคูล (Public School) มีนักเรียนอยู่รวมกันเป็นจ้านวนมาก ท้าให้ต้องรู้จักการปรับตัวให้สามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมโรงเรียนประจ้า จากการสัมภาษณ์ครูบ้าน จ้านวน 3 ท่าน ที่ท้าหน้าที่ดูแลนักเรียนในการปกครอง
ของตน นักเรียนที่เข้ามาใหม่ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน มีวินัยในการอยู่
ร่วมกันทังบนหอนอนและในห้องเรียน มีการเลือกตัดสินใจในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันอย่างถูกต้องเหมาะสม เผชิญ
กับปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง และไม่หลงไปกับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่สังคมเพื่อนมีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรม
ภายนอก ดังนัน การด้าเนินชีวิตประจ้าวันและสถานการณ์ต่าง ๆ บนหอนอน ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการคิด การ
ตัดสินใจแก้ปัญหา และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้ประสบความส้าเร็จในด้านการเรียน และการท้ากิจกรรมต่าง ๆ
ของทางโรงเรี ยน (รายงานการประเมินผลการจัดการศึ กษาขันพืนฐาน โรงเรี ยน ภ.ป.ร.ราชวิ ทยาลั ย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 2555: 3) นอกจากนีปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (GPA) ปี 2556 ค่าเฉลี่ย 2.68 นักเรียนที่มีผลการเรียนระหว่างเกรด 3 และ 4 คิดเป็น ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนทังหมด อยู่ในเกณฑ์ ระดับคุณภาพพอใช้ สอดคล้องกับจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติพืนฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2556 พบว่านักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
นครปฐม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 43.69 อยู่ใน
ระดับคุณภาพพอใช้ และส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รายงานการ
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ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2556 มีผลการ
ประเมินที่ต่้ากว่ามาตรฐานอื่น คือ มาตรฐานที่ 4 นักเรียนมีสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล ผลการประเมินอิงเกณฑ์ ค่าเฉลี่ย 8.94 ระดับคุณภาพดี แต่ควรเน้นให้นักเรียนคิด
แก้ปัญหาที่น้าไปสู่การปฏิบัติจริง สนใจใฝ่เรียนรู้
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ในสังคมทุกแห่งบุคคลต้องเผชิญกับปัญหามากมาย มากน้อยแตกต่างกันไป
ในแต่ละบุคคล สอดคล้องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 34) กล่าวว่า กระบวนการเผชิญสถานการณ์
เป็นการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้สามารถวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา พัฒนาการ
ด้าเนินการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผลการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นแนวทางในการไปสร้าง
สถานการณ์ จัดกิจกรรม เพื่อฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาให้กับนักเรียนได้ ช่วยให้นักเรียนสามารถเผชิญกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถเอาชนะปัญหาเหล่านั นได้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ท้าให้นักเรียนมีเสรีภาพในการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2545: 27)
ดังนันการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ กระบวนการเผชิญ สถานการณ์ จึงเป็ นวิธีการที่ ช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน เพราะปัจ จุบันเป็นยุคแห่งข้อมู ล
ข่าวสาร สถานการณ์ใหม่ ๆ เกิดขึนตลอดเวลา นักเรียนจึงต้องมีการปรับตัว พัฒนาทักษะการคิด เพื่ อน้าไปใช้ใน
การด้าเนินชีวิตอย่างมีความสุข (วัชรา เล่าเรียนดี, 2549: 1) ซึ่งยุคสมัยปัจจุบัน สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
จ้าเป็นต้องพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา รู้จักคิดใคร่ครวญ เลือกสรรข้อมูลอย่างมีคุณภาพ ฝึกฝนจน
สามารถถ่ายโยงความคิดจากการเรียนไปสู่การแก้ปัญหาในสถานการณ์อื่น ๆ ของชีวิตประจ้าวันได้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการศึกษา และใช้ความสามารถในการแก้ปัญหา ตัดสินใจอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับสุมน อมร
วิวั ฒน์ (2542: 46-48) กล่ าวว่ า กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ เป็ นการจั ดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริ มและฝึ กทั กษะ
กระบวนการคิดอย่างสมเหตุสมผล โดยอาศัยการค้นหาข้อเท็จจริง หลักการและข้อสรุปมาพิสูจน์หาความจริงและเป็น
แนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหา สอดคล้องกับสมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2542: 30-31) กล่าวว่า การที่จะพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ควรมุ่งเน้นกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล การเผชิญสถานการณ์และ
การแก้ปัญหา เป็นการช่วยให้นักเรียนมีหลักการคิด รู้จักเลือกสรร ปรับตัวกับเหตุการณ์และสิ่งใหม่ ๆ เพื่อน้าไปสู่
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์นัน ผู้วิจัยได้น้าแนวคิดของสุมน อมร
วิวัฒน์ (2542: 46-48) ได้เสนอการเรียนรู้ที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ มีขันตอน 4 ขันตอน ดังนี 1. ขันเผชิญ
นักเรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยสามารถระบุปัญหาต่าง ๆ จากสถานการณ์ที่เกิดขึนจากการ
ค้นคว้าด้วยตนเองได้ 2. ขันผจญ นักเรียนน้าข้อมูลที่ศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสามารถบอกที่มาของปัญหาได้
3. ขันผสมผสาน นักเรียนเสนอแนวทางแก้ปัญหาจากสาเหตุของปัญหาแต่ละสาเหตุและน้าไปสู่การวิธีการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 4. ขันเผด็จ นักเรียนน้าสิ่งที่ได้เลือกและตัดสินใจไปสู่การลงมือปฏิบัติ หลังจากการใช้วิธีการแก้ปัญหา
ว่าผลที่เกิดขึนจะเป็นอย่างไร ได้เสนอการเรียนรู้ที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถเอาชนะปัญหาเหล่านัน
ได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส้าคัญของนักเรียนด้านความสามารถในการคิด
และการแก้ปัญหา มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม เมื่อเรียนรู้จากเนือหาสาระส้าคัญ นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ แสวงหาความรู้ ประยุกต์
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ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลข่าวสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
ขันตอนของวิธีสอนด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์จะเสริมสร้างให้เกิดทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา มีประโยชน์ต่อการด้ารงชีวิตที่วุ่นวายสับสนได้ดี ผู้ที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาจะสามารถเผชิญกับภาวะ
สังคมที่เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง มีการล้าดับขันตอนของการคิดและการด้าเนิ นการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน
เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยน้าแนวคิดของ
เวียร์ (Weir, 1974: 18) ขันที่ 1 ระบุปัญหาหรือตังปัญหา ขันที่ 2 นิยามสาเหตุของปัญหา ขันที่ 3 ค้นหาแนวทาง
แก้ปัญหา และตังสมมติฐานหรือวิธีการแก้ปัญหา ขันที่ 4 พิสูจน์ค้าตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา เป็นการท้า
ความเข้าใจปัญหาว่าเงื่อนไขของปัญหาคืออะไร สิ่งที่ต้องการคืออะไร พิจารณาว่าปัญหามีอะไรบ้าง ควรลดปัญหาหรือ
ขจัดปัญหาให้จบสินอย่างไร และลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบแน่ใจว่าถูกต้อง ดังนัน การสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์อาจจะท้าให้ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนสูงขึน และท้าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดีขึนได้ด้วย
จากความส้าคัญและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท้าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึน ท้าให้
นักเรียนรู้จักใช้มุมมองต่าง ๆ กันในการตีความ เข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบนหลักความจริงที่
เชื่อถือได้แม่นย้า เกิดข้อค้นพบด้วยตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ร่วมกันอย่างถูกต้อง และมีความสุข อันเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์
3. เพื่อศึกษาพัฒนาการทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชันมั ธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง
เรียนด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์สูงกว่าก่อนเรียน

1629

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

2. ทั กษะกระบวนการคิ ดแก้ปั ญหา ของนั กเรียนชั นมั ธยมศึกษาปี ที่ 3 หลั งการจั ดการเรียนรู้ ด้ วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์สูงกว่าก่อนเรียน
3. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างเรียนด้วยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์มีพัฒนาการสูงขึน
วิธีการศึกษา
วิจัยครังนีเป็นการวิจัยและพัฒนา ผู้วิจัยได้ด้าเนินการ ดังนี
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ
1.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจั ย ครังนี ได้แก่ นั กเรีย นชั นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรีย น ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ้าเภอสามพราน จั งหวัดนครปฐม สั งกัดส้า นักงานเขตพืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ้านวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียนทังหมด จ้านวน 216 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครังนี คือ นักเรียนชันมัธยมศึ กษาปีที่ 3/5 จ้านวน 40 คน
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ้าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย
2.2.2 ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย
2.2.3 ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนือหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด้าเนินชีวิตในสังคม
ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ้ารงรักษาประเพณี และ
สังคมไทย ด้ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สังคมไทย
ประกอบด้วย ลักษณะของสังคมไทย ปัญหาสังคมไทย (ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด) ปัญหาสังคมไทย 2
(ปัญหาการทุจริต ปัญหาอาชญากรรม) ความขัดแย้งในสังคม และการด้าเนินชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและ
สังคมโลก
4. ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษา ด้าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาใน การ
ทดลองรวมทังสิน 10 คาบเรียน จ้านวน 5 แผนการสอน แผนการสอนละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที
1630

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

5. แบบแผนการวิจัย
ในการวิจัยครังนี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิจัย
ตามแบบแผนการวิจัยก่อนมีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-Experimental Design) แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรียน (One Group Pretest – Posttest Design) ซึ่งมีแบบแผนดังนี (มาเรียม นิลพันธุ์ 2549: 144)

T1

X

T2

เมื่อ T1 คือ การทดสอบก่อนเรียน
X คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์
T2 คือ การทดสอบหลังเรียน
ขั้นการดาเนินการวิจัย
การด้าเนินการทดลองผู้วิจัยได้ด้าเนินการทดลอง 3 ขันตอน ดังนี
1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนีสร้างเครื่องมือในการวิจัย
และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สังคมไทย
1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย
1.3 แบบวัดทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย
1.4 แบบวัดพัฒนาการทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย
1.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์
2. ขั้นการทดลอง ผู้วิจัยด้าเนินการสอนตามแผนการสอนที่สร้างไว้ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือที่
จัดเตรียมไว้ ดังนี
2.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยท้าการทดลองตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน สัปดาห์ละ 4 คาบ รวม 10 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที
2.2 เนือหาที่ใช้ในการทดลอง คือ สาระวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด้าเนินชีวิต หน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง สังคมไทย ประกอบด้วย ลักษณะของสังคมไทย ปัญหาสังคมไทย (ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด) ปัญหา
สังคมไทย 2 (ปัญหาการทุจริต ปัญหาอาชญากรรม) ความขัดแย้งในสังคม และการด้าเนินชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศ
และสังคมโลก
2.3 กลุ่มตัวอย่างท้าแบบทดสอบก่อนเรียน
2.4 การน้ าแผนการจั ดการเรียนรู้ไปใช้ ในการด้ าเนิ นการวิ จั ย เพื่ อพัฒนาทักษะกระบวนการคิ ด
แก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์
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2.4.1 ขันน้าเข้าสู่บทเรียน ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในชันเรียนให้เหมาะสมกับเนือหาของ
บทเรียน สร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่นักเรียน ชีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ครูน้าเสนอสถานการณ์หรือกรณีตัวอย่างจากแหล่ง
ต่างๆ โดยใช้ค้าถามกระตุ้นนักเรียนได้ตอบค้าถามในประเด็นส้าคัญของเรื่องที่ศึกษา
2.4.2 ขันสอน
2.4.2.1 ขั นเผชิ ญ นั ก เรี ย นศึ ก ษา แสวงหาความรู้ แ ละรวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสาร หรื อ
สถานการณ์ที่เกิดขึนจริงในชีวิตประจ้าวันและสอดคล้องกับสาระส้าคัญของบทเรียน นักเรียนอภิปรายยกประเด็น
ปัญหาที่ต้องแก้ไข และครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
2.4.2.2 ขันผจญ นักเรีย นน้า ข้อมู ลที่ ศึกษาร่ว มกัน วิเคราะห์ปั ญหา ประเมิ นสถานการณ์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุใดบ้าง เลือกปัญหาส้า คัญที่สุดมาด้าเนินการแก้ไข
วิเคราะห์สถานการณ์และประเมินสถานการณ์ว่าข้อมูลที่ได้ศึกษานันมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด ประโยชน์หรือโทษ
อย่างไร
2.4.2.3 ขันผสมผสาน นักเรียนเสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือสาเหตุของปัญหาแต่ละสาเหตุว่า
มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง วิเคราะห์ผลดี-ผลเสีย วิธีการแก้ปัญหาที่เสนอมา แล้วเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่คิดว่าดีที่สุด
มาด้าเนินการแก้ไข ฝึกทักษะในการเลือกและการตัดสินใจในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์จากประเด็น
ปัญหา มีการแสดงความคิดเห็น อย่างหลากหลาย
2.4.2.4 ขันเผด็จ นักเรีย นน้า สิ่ งที่ ไ ด้เลื อกและตัด สิ นใจไปสู่ การลงมื อปฏิบัติ เพื่ อพิสู จ น์
ความรู้ว่าถูกต้องหรือไม่ นักเรียนน้าแนวคิดมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติหรือน้ามาสู่กิจกรรมการเรียนรู้ เป็น
การสรุปความเข้าใจ สามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเผชิญสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาในอนาคต
2.4.3 ขันสรุป ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้และประสบการณ์ที่ตนได้รับจากเรื่องที่ศึกษา ให้
เกิดความกระจ่างชัดเจนขึนและสังเกตวิธีปฏิบัติ ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข และครูวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอน เช่น แบบประเมินความคิดรวบยอดของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน ทดสอบข้อเขียน การสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน
3. ขั้นหลังทดลอง ภายหลังเสร็จสินการทดลองสอน ผู้วิจัยน้าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวั ดทั กษะกระบวนการคิด แก้ปัญ หาหลั งเรีย น (Post-test) แบบประเมิน ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหาในแต่ละแผนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง และ
น้าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ไปทดสอบกับนักเรียน
แล้วน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษา
1. หลั งได้ รับการจั ดการเรียนรู้ด้ วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เรื่ อง สั งคมไทย ของนั กเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ ( ̅ )= 24.80, S.D.= 1.76) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ ( ̅ )= 14.28, S.D.= 2.67) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยคะแนนทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาเฉลี่ยเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับดีทุก
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ด้าน โดยด้านที่มีคะแนนสูงสุดเป็นล้าดับแรก ได้แก่ ทักษะการอธิบายสาเหตุของปัญหา ( ̅ )= 14.73, S.D.=
0.64) รองลงมา ได้แก่ การเลือกวิธีการแก้ปัญหา ( ̅ )= 14.13, S.D.= 0.85) การระบุปัญหา ( ̅ )= 12.98, S.D.=
0.92) และผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหา ( ̅ )= 12.75, S.D.= 1.24) ตามล้าดับ
3. หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยคะแนนพัฒนาการทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาระหว่างเรียนด้วยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ (ท้ายแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้) พบว่า แผนการสอนที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ แผนการสอนที่ 5
( ̅ )= 2.99, S.D.= 0.06)รองลงมา ได้แก่ แผนการสอนที่ 4 ( ̅ )= 2.94, S.D.= 0.20)แผนการสอนที่ 3
( ̅ )= 2.79, S.D.= 0.35) แผนการสอนที่ 2 ( ̅ )= 2.57, S.D.= 0.44) และแผนการสอนที่ 1 ( ̅ )= 2.14, S.D.=
0.42)ตามล้าดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาพั ฒ นาการทั ก ษะกระบวนการคิ ด แก้ ปั ญ หาระหว่ า งเรี ย นด้ ว ยกระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์ (ท้ายแต่ละแผนจัดการเรียนรู้) เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงทุกด้าน โดยด้านที่มีคะแนน
สูงสุด ได้แก่ ทักษะการอธิบายสาเหตุของปัญหา ( ̅ )= 2.84, S.D.= 0.23) รองลงมาได้แก่ การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา ( ̅ )= 2.66, S.D.= 0.25) การระบุแต่ปัญหา ( ̅ )= 2.69, S.D.= 0.27)และผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหา
( ̅ )= 2.55, S.D.= 0.41) ตามล้าดับ และเมื่อพิจารณาพัฒนาการทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน พบว่า แผนการเรียนรู้ที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง และแผนการเรียนรู้ที่ 2-5 อยู่
ในเกณฑ์ระดับสูง
4. นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเผชิญโดย
ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.57 , S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยนักเรียนเห็นด้วยมากใน
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นล้าดับที่หนึ่ง( ̅ = 4.59, S.D. = 0.64) รองลงมาคือ
ด้านบรรยากาศในการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.58 , S.D.= 0.63) และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนเห็นด้วยเป็นล้าดับสุดท้ายอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.54 , S.D. = 0.59) ตามล้าดับ
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาเรื่อง
สังคมไทย ของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย หลังเรียนด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเมื่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 1 ทังนีเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
ท้าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน ได้คิด ได้ลงมือ ปฏิบัติเอง และน้าเสนอผลงานด้วย
ตนเอง จัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างสื่อและสถานการณ์ต่ างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ้าวันและเหมาะสมกับวัย และ
ความสนใจของนักเรียน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการ
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รวบรวมข้อมูลข่าวสาร (ขันเผชิญ) นักเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้ จากข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ต่าง ๆ
ท้าให้เกิดการสืบเสาะหาความรู้ เป็นการได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา อีกทังนักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้ เข้าใจปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึนอยู่รอบตัว
การประเมินค่า (ขันผจญ) นักเรียนได้ ฝึกการสรุปประเด็นส้าคัญของข้อมูล ท้าความเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เกิดเป็นความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเอง ความรู้ที่เกิดขึนท้าให้เกิดความยั่งยืน เพราะได้ศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง เกิดองค์ความรู้จนสามารถพิจารณาหาทางเลือกวิธีแก้ปัญหาว่าทางใดดีที่สุด มีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไร และ
ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกัน คิดวิเคราะห์หาข้อมูลที่มีประโยชน์ที่ดีที่สุด เลือกและตัดสินใจ (ขันผสมผสาน)
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยในการตอบค้าถาม ประเด็นตัวอย่าง เพื่อน้าไปสู่การอธิบาย และสรุปค้าตอบที่ได้
จากการค้นหาข้อมูล การพิจารณาผลดี-ผลเสียของปัญหาที่เผชิญอยู่ นักเรียนมีโอกาสพัฒนาความคิดอย่างเต็มที่
สามารถเลือกตัดสินใจด้วยตนเองได้ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์ที่ก้าหนดในการแก้ปัญหาที่
ถูกต้อง อาศัยหลักการพิจารณาข้อมูลอย่างมีเหตุผล ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติ (ขันเผด็จ) นักเรียนฝึกการคิดและลงมือ
กระท้า ท้าให้ได้เรียนรู้ขันตอนที่ได้จาการเผชิญสถานการณ์ เพื่อให้การเผชิญสถานการณ์ในครังต่อไป เกิดความรู้และ
ความคิดเพิ่มเติม สามารถน้าความรู้ ความสามารถจากการจัดการเรียนรู้น้าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ท้า
ให้เกิดความรู้ที่คงทน เพราะมีการถ่ายโยงการเรียนรู้ สามารถระบุผลจากการค้นคว้าได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545: 10)
ในมาตราที่ 24 ที่ระบุว่า กระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความ
ถนัด และความแตกต่างของนักเรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ เผชิญสถานการณ์และประยุกต์ใช้ เพื่อ
ป้องกันและแก้ปัญหาให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ ท้า ได้ คิดเป็น ท้าเป็น เกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มีการผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุลผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน อ้านวยความสะดวกแก่นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ (2554:
52) กล่าวว่า การจัดการเรียนรูด้ ้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับลักษณะ
ของเนือหาสาระและวัยของนักเรียน ตระหนักถึงความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล มีรูปแบบที่หลากหลาย
และมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์ (2548:
54-58) รัชดาภรณ์ ชื่นชม (2551: 55-61) และเบญจวรรณ ปรางประเสริฐ (2553: 86-92) ที่สอดคล้องในทิศทาง
เดียวกันว่า หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ.01
2. ผลการศึกษาทั กษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาเรื่อง สั งคมไทย หลังเรียนด้ วยกระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนเมื่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 เนื่องจากการคิดแก้ปัญหาเริ่มจากการเรียนรู้ปัญหา สามารถเข้าใจปัญหา มองเห็นสาเหตุ
ของปัญหาและผลที่เกิดขึนโดยอาศัยความรู้ หลักการ ประสบการณ์เดิมจากการเรียนรู้ของบุคคล น้ามาคิดแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้หลายแนวทาง โดยใช้กระบวนการเลือก
ตัดสินใจ พิจารณาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นใน
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การเรียน สามารถร่วมกิจกรรมและท้าใบงานตามที่ก้าหนดจากการยกตัวอย่างสถานการณ์ที่สอดคล้องกับเนือหา
ที่เรียน โดยทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ประกอบด้วย ขันที่ 1 ระบุปัญหาหรือตังปัญหา จากการจัดการเรียนรู้
ที่ให้นักเรียนได้เผชิญปัญหา ฝึกฝนให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้
ครูใช้ค้าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดหาค้าตอบ น้าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดความเข้าใจและ
สามารถระบุปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึนได้ ขันที่ 2 นิยามสาเหตุของปัญหา การจัดการเรียนการสอนแบบผจญ
ปัญหาท้าให้นักเรียนได้เกิ ดได้ฝึกการสรุปประเด็นข้อมูล เพื่อช่วยกันหาวิธีการแก้ปัญหา มีการตอบค้าถามที่
หลากหลายความคิด เมื่อมีการฝึกแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม ท้าให้นักเรียนเกิดการพิจารณา
คิดในสิ่งต่าง ๆ ทังสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี จนท้าให้นักเรียนสามารถบอกที่มาของปัญหาที่ เกิดขึนได้ ขันที่ 3 ค้นหา
แนวทางแก้ปัญหา โดยการหาทางออกของปัญหาต้องมีการผสมผสานแนวความคิดหลายแง่มุม มีการฝึกสรุป
ปัญหาที่เกิดขึนจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยร่วมกันลงมติหรือข้อสรุปที่เป็นไปได้ จากหลายเหตุผล อภิปรายและ
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจนน้าไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ขันที่ 4 อธิบายผลที่ได้จากการแก้ปัญหา
น้าไปสู่การพิสูจน์หาค้าตอบว่าหลังจากการใช้วิธี การแก้ปัญหานีเกิดผลอย่างไร หรือการเผด็จปัญหา เป็นการฝึก
ให้นักเรียนได้ลองกระท้าจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มา เป็นเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ และขยายความรู้ให้มากยิ่งขึ น โดย
สามารถจัดระบบความคิดและวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่ได้หาค้าตอบด้วย
ตนเอง ส่งผลให้จดจ้าเนือหาที่ค้นพบได้อย่างแม่นย้า สามารถเรียนรู้เนือหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ซึ่ง
สอดคล้องกับวัชรา เล่าเรียนดี (2554: 8-9) กล่าวว่า การคิดแก้ปัญหา เป็นความสามารถในเรื่องการเข้าใจปัญหา
มองเห็นสาเหตุของปัญหาและผลที่เกิดขึนจากปัญหานัน รวมทังสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหานัน ๆ ได้อย่างมีเหตุผล
ซึ่งการด้าเนินการแก้ปัญหานัน ต้องปฏิบัติตามล้าดับขันตอน เพื่อคิดหาทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้หลายแนวทาง
และสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในสังคมได้ตลอดชีวิต ส่งผลให้ด้านที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านบอกสาเหตุของปัญหา โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้มีอย่างหลากหลาย
นักเรียนแต่ละกลุ่มจึงสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึนเข้าด้วยกันได้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 154) กล่าวว่า การรวบรวมข้อมูลหรือการขันค้นหาสาเหตุของปัญหา เป็นขันพิจารณา
ถึงสิ่งที่ท้าให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวล สับสน วุ่นวายใจ เมื่ อพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบและมองเห็นปม
ปัญหาแล้ว จะต้องค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูล สอบถามค้นคว้าสิ่งที่คิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับปัญหาได้มากที่สุด
และจัดเรียงข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น การฝึกฝนวิธีหาสาเหตุของแก้ปัญหานัน นักเรียน
จะพบทางเลือกต่างๆที่คิดวิเคราะห์และพิจารณาอย่างมีเหตุผลกับสถานการณ์ที่ก้าหนดให้ สามารถอธิบายสาเหตุ
ของปัญหา โดยระบุเป็นข้อ ๆ ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ส่วนด้านที่นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ อธิบาย
ผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหา เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลประกอบได้ครบถ้วน อีกทังการ
ค้นหาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มมีหลากลายแนวทางในการแก้ปัญหานัน ไม่สามารถตัดสินว่า ความคิดไหนดี
ที่สุด เพราะต้องอาศัยประสบการณ์ในเรื่องนัน ๆ หรือความช้านาญทางด้านนันอย่างเพียงพอ จึงจ้าเป็นต้องฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ที่ มีความรู้หรือประสบการณ์จริง เพื่อให้ได้ค้าตอบที่ไม่สมบูรณ์และสอดคล้องกับประเด็นปัญหา
สอดคล้องกับแนวคิดของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ(2551: 56) กล่าวว่า การปฺฏิบัติการแก้ปัญหา สามารถ
อภิปรายผลที่เกิดขึนหลังจากการใช้วิธีการแก้ปัญหาว่าผลที่เกิดขึนจะเป็นอย่างไร น้าความรู้เดิมมาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ สามารถบอกและเตรียมสิ่งที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของส้ารวย จันทะกา
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(2550: 55-59) ศิริพร ศรีผึง (2552: 86-95) และสอดคล้องกับพงษ์ลดา สังคพัฒน์ (2553: 109-117) ที่สอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกันว่า หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตามขันตอน
การด้าเนินการจัดการเรียนรู้ได้ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
3. ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง
เรียนด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาท้ายแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า
พัฒนาการของทักษะกระบวนการในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึน ตามล้าดับ
โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ถึง 5 อยู่ในระดับสูง
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ทังนีเพราะการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พบว่า การปฏิบัติตามขันตอนการสอนที่ครูก้าหนดให้ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นมากในระยะแรก ส่วนนักเรียนที่แสดงความคิดเห็นยังตอบไม่ตรงกับประเด็น ค้าถามเท่าที่ควร ดังนัน
ในการสอนทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญ หาแต่ล ะขันตอน ครูจ ะต้องอธิบ ายประเด็น ค้า ถามและแนวทางใน
การตอบแต่ล ะขันให้นัก เรีย นเข้า ใจอย่า งชัด เจน เพื่อให้นั กเรีย นไม่หลงประเด็น หลัง จากนั นในแผน การ
จัด การเรีย นรู้ที่ 2 และ 3 พบว่า นักเรีย นกล้า พูด กล้า แสดงความคิด และมีทักษะการคิด แก้ปัญ หาที่ดีขึน
เรื่อย ๆ ทังนีพบว่าในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 และ 5 พบว่า นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาใน
ภาพรวมที่สูง ขึ น เนื่อ งจากนัก เรีย นสั่ง สมประสบการณ์ก ารแก้ปัญ หามาอย่า งต่อ เนื่อง และปรับ ประยุก ต์
สถานการณ์ให้เ ข้า กับ พัฒ นาการเจริญ เติบ โตและพัฒ นาการทางปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนได้คิดพิจารณา วิเคราะห์หาค้าตอบจากสถานการณ์ที่ก้าหนดให้ นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เหมื อนหรือคล้ ายคลึ งกับของจริงที่ จะต้ องไปประสบพบเห็นในอนาคต นักเรียนสามารถน้ าความรู้นี ไปใช้ ใน
สถานการณ์จริงได้ดี และยังเป็นการจูงใจให้นักเรียนมีความปรารถนาที่จะเรียน การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ และวัดทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนควบคู่กันไป ท้าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างเข้าใจได้ดี จดจ้าแม่นย้า และสามารถน้าความรู้นันๆ ออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับสุคนธ์ สินธพา
นนท์ และคนอื่น ๆ (2545: 205) กล่าวว่า การสอนทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาที่เป็นไปตามหลักการเรียนรู้
นั่นคือ การเรียนรู้จะเกิดขึนเมื่อมีปัญหาเกิดขึน วิธีสอนให้เกิดการเรียนรู้วิธีแก้ปัญ หา มีการประยุกต์ใช้ความรู้
เดิม ร่ว มกับ ความรู้ใหม่และกระบวนการต่า ง ๆ เพื่อใช้แก้ปัญ หาให้นักเรีย นคิด เป็น แก้ปัญ หาเป็น และน้า
ความรู้ไ ปใช้ใ นการแก้ปัญ หาได้ ดังที่กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2546: 15) และ โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2551:
13) กล่าวว่า กระบวนการคิดแก้ปัญหา เป็นความสามารถและทักษะที่เลยไปจากเนือหา สามารถน้ามาใช้ได้ทุก
เรื่อง เป็นความสามารถที่ตกผลึกติดตัวนักเรียน กลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของนักเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของมณฑนา บรรพสุทธิ์ (2553: 101-102) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ช่วยให้นักเรียน
มีพัฒนาการในกระบวนการคิดแก้ปัญหาเพิ่มสูงขึนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้น
และกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผลและเป็นการฝึกให้นักเรียนได้คิดเป็น ท้าเป็น และแก้ปัญหาเป็น สามารถน้า
ความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงในชีวิตประจ้าวันได้
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ พบว่า นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นโดยภาพรวม นักเรียนเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์ที่ได้รับการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็น อยู่ ในระดับเห็นด้วยมาก
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เป็นอันดับหนึ่ง โดยมีความคิดเห็นว่า นักเรียนสามารถน้าความรู้มาคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และน้าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันได้ ทังนีเป็นเพราะนักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มี
ค่านิยมที่ดี สามารถปรับตัวและด้ารงชีวิตอย่างราบรื่นเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างมีความสุ ข
นักเรียนสามารถอธิบาย สร้างสถานการณ์จ้าลองเพื่อให้คิดแก้ปัญหาได้ เลือ กใช้สื่อที่เหมาะสม เช่น การใช้ข่าว
บทความมาช่วยกันคิดวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล รองลงมาได้แก่ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเป็นอันดับสอง โดยมีความคิดเห็นว่า ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในชันเรียน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนือหา และเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ ตังใจเรียน ด้วยบรรยากาศใน
การเรียนรู้อย่างเป็นกันเอง ยิมแย้มแจ่มใส เกิดความสนุกสนานแก่นักเรียน ทังนีอาจเป็นเพราะ การจัดการเรียนรู้
ใช้ ส ถานการณ์ จ ริง กระตุ้ น ให้นั กเรีย นเกิด ความต้ องการที่ จ ะแสวงหาความรู้ ท้ า ให้นั กเรีย นได้ เรีย นรู้อย่ า ง
สนุกสนาน จากปัญหาที่ได้มาจากตัวนักเรียนเอง เกิดความอยากรู้อยากเห็น ต้องการหาค้าตอบ และได้เรียนรู้
อย่างอิสระตามความสนใจ สามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ เช่น ใบความรู้ วีดีทัศน์ ข่าวสาร และ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ได้เปลี่ยนบรรยากาศ ท้าให้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ที่คงทน เนื่องจากนักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และล้าดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ครูส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และมีโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
อภิ ป ราย ซั กถาม แสดงความคิด เห็น และยอมรับ ฟั ง ความคิด เห็น ของผู้ อื่น ได้ รับ ทราบปั ญ หาและหาแนว
ทางแก้ไข กระตุ้นให้นักเรียนคิดและตอบค้าถาม สอดคล้องกับ คอมส์ (Combs, 1976, อ้า งถึง ใน มณฑนา
บรรพสุทธิ์ , 2553: 51-52) การเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องประกอบไปด้วยบรรยากาศใน
การเรียน ควรช่วยสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ นักเรียนจะต้องรู้สึกปลอดภัยและเป็นที่
ยอมรับ เมื่ ออยู่ ภายในห้องเรีย น ห้องเรียนจะถูกจัด ขึนเพื่อให้นั กเรีย นได้ มีส่ ว นร่วมในการท้ า งานด้ว ยกัน มี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะท้าให้ง านบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตังไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของเบญจวรรณ
ปรางประเสริฐ (2553: 86-93) และจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์ (2548: 54-58) ที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันว่า นักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
จากข้อค้นพบของการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนและ
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ดังนี
1. จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอธิบายผลที่ได้จากการแก้ปัญหาในล้าดับ
น้อยสุด โดยครูใช้ค้าถามช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้มีความคิดที่ลึกซึงน้าไปสู่ความคิดนอกกรอบ หรือความคิดหา
ค้าตอบอย่างมีเหตุและผล และนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการคิดอย่างเป็น
ระบบตามขันตอนของการแก้ปัญหา อีกทังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจและความสงสัยอยากหาค้าตอบ โดย
มีครูแนะน้านักเรียนให้คิดและเขียนตอบในสิ่งที่นักเรียนคิด เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจตนเองและท้างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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2. จากผลการวิ จั ยพบว่ า ในการฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด แก้ ปั ญ หา นั ก เรี ย นควรได้ รั บ การฝึ ก
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารอย่างมีเหตุผล และน้าเนือหาที่สนใจมาอภิปรายร่วมกัน ค้นคว้าหา
ความรู้ที่สมบูรณ์นอกเวลาเรียน หรือท้ากิจกรรมเสริมความรู้เพื่อเติมเต็มความรู้ให้ครบถ้วน เช่น คอมพิวเตอร์
หนังสือพิมพ์ วัด พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น โดยจัดสถานการณ์ ปัญหา หรือเกมที่น่าสนใจ ท้าทายอยากให้คิด เพื่อให้ได้
ค้าตอบที่สมบูรณ์และสอดคล้องกับประเด็นปัญหา ดังนันครู ให้นักเรียนท้าการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อหรือ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ด้วยตนเอง และให้นักเรียนมีโอกาสท้างานร่วมกันในบรรยากาศแบบประชาธิปไตยมากขึน และ
กล้าเผชิญปัญหา โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีเพื่อนว่าหรือค้าตอบนั่นถูกหรือผิด
3. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ครูต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก
การบอกความรู้ ม าเป็ น ผู้ อ้ า นวยความสะดวกให้ นั ก เรีย นประสบความส้ า เร็จ ในเรื่ องการรู้ จั ก เผชิ ญ ปั ญ หา
การน้าสถานการณ์ต่างๆ มาตังค้าถามตามข้อสงสัย ครูจะเสนอปัญหาที่อยู่ในหรือนอกบทเรียนก็ได้ แต่ควรอยู่ใน
กรอบการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถช่วยกันหาค้าตอบได้ภายในระยะเวลาที่ครูก้าหนด และถ้านักเรียนตอบปัญหา
ได้ไม่ครอบคลุม ครูจะต้องเติมเต็มความรู้ให้พร้อมทังชีแนะแหล่งข้อมูลในการศึกษาเพิ่มเติม เน้นกระชับเวลาใน
เรื่องเนือหา เพื่อสามารถอธิบายสรุปค้าตอบที่ได้รับจากการเผชิญสถานการณ์ได้ ตามเวลาที่ก้าหนด ดังนันครูจึง
ต้องฝึกฝนตนเองและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน โดยพยายามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น การคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและมีความสนใจในการเรียน จนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง เกิดกระบวนการ
เรียนรู้เป็นล้าดับขันตอน
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา โดยการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เผชิญ
สถานการณ์แบบบูรณาการ เช่น สอนโดยทัศนศึกษา สอนโดยผ่านสื่อภาพยนตร์ สอนโดยบทบาทสมมติ เป็นต้น
เพื่อส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนต่อไป
2. ควรมี การศึ กษาวิ จั ยกั บทั กษะกระบวนการอื่นๆ โดยการจั ดการเรี ยนรู้ด้ วยกระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์ เช่น ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น เพื่ อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ประสิทธิภาพทางการเรียนที่ดียิ่งขึน
3. ควรมีการศึกษาวิจัย เพื่อค้นหาวิธีพัฒนากระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับวิธีการสอนหรือ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่นเพื่อให้เกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เช่น วิธีสอนโดยการสร้างศรัทธา
และโยนิโสมนสิการ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 และเทคนิคการใช้
ค้าถาม เป็นต้น
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