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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนช้ัน
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 The purposes of this research were to : 1) compare the learning achievement on Thai society of 
Mathayomsuksa 3 students before and after using blended learning through problem based learning and social 
network; 2) study the problem solving abilities of Mathayomsuksa 3 students before and after using blended 
learning through problem based learning and social network  and 3) study the opinions of Mathayomsuksa 3 
students before and after using blended learning through problem based learning and social network. The 
sample of this research consisted of 50 Mathayomsuksa 3 students studying in the first semester of the 
academic year 2015 at Rattanaratbumrung School, Banpong District, Ratchaburi Province of the Office of 
Secondary School District 8. 
  The instruments employed to collect data were : 1) lesson plans; 2) lesson on social network Edmodo; 
3) a learning achievement test; 4) a problem solving abilities test and 5) a questionnaire on the opinion of 
students about using blended learning through problem based learning and social network. The data were 
analyzed by mean ( ̅) standard deviation (S.D.) t-test dependent and content analysis. 
 The findings were as follows:  
 1. The learning achievement  on Thai society of Mathayomsuksa 3 students gained after the 
participation using blended learning through problem based learning and social network was significantly 
higher than before at the .05 level. 
 2. Problem solving abilities of Mathayomsuksa 3 students using blended learning through problem 
based learning and social network were high level. 
 3. The opinions of Mathayomsuksa 3 students towards using blended learning through problem based 
learning and social network were at the high level.  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 
 ทักษะที่จําเป็นสําหรับคนในปัจจุบันที่ใช้ในการทํางาน การเป็นพลเมืองของสังคม และ
ความตระหนักรู้ในตนเอง สําหรับศตวรรษที่ 21 นั้นแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็
เพราะการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( information and communication 
technology) หรือไอซีทีท่ีกําลังก้าวหน้า งานที่เคยใช้คนทําซ่ึงต่างจากงานที่ใช้เครื่องจักรนั้น กําลัง
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องเพราะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้ขยายขีดความสามารถ
จนสามารถทํางานแทนที่คนทําได้ (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์, 2554 : 112)  ซ่ึงใน
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว   ทําให้
โลกเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นยุคของกระแสโลกาภิวัตน์   เกิดผลกระทบในหลายๆด้านโดยเฉพาะ
การดําเนินวิถีชีวิตในปัจจุบัน   ดังนั้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่างๆ รวมท้ังผลกระทบจากเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อประชาคมโลกจึงเป็น
ส่ิงท่ีจะช่วยให้การดําเนินชีวิตท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบันเป็นไปอย่างมั่นคงและรู้เท่าทันถึง
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อตนเองและสังคม   ทางด้านการศึกษานั้นก็ได้รับผลกระทบ
จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รวมระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบโทรคมนาคมการส่ือสารความเร็วสูง   เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว  
 ในการพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11                
(พ.ศ. 2555-2559) ระบุถึงการให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมนําไปสู่การ
พัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2554 : ช)  ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555-2559) 
ได้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยี นวัตกรรม   ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับปรับปรุง  (พ.ศ.2552-2559) : ฉบับสรุป   ที่ได้ระบุวัตถุประสงค์การศึกษา  ที่มุ่งมั่น
พัฒนาคนและสังคมไทยโดยรวมไว้ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ว่า   “เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของ

1 



2 
 

สังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  มี
สภาพแวดล้อมที่ เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน   มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษาและเรียนรู้   มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   มีการ
กระจายอํานาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   มีการระดม
ทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งความร่วมมือในภูมิภาคและนานาชาติมากขึ้น   
อันจะนําไปสู่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและการอยู่ร่วมกนักบัพลโลกอย่างสันติสุข มี
การพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 : 19) 
 จากการให้ความสําคัญกับเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาที่กล่าวมานั้น ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 23 ได้ระบุว่า การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่อง ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมท้ังความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน รวมท้ังในหมวด 9 เทคโนโลยีการศึกษา 
มาตรา 66 ได้ระบุไว้ว่า นักเรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 8-19) 
 รวมท้ังในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ระบุถึงสมรรถนะ
สําคัญของนักเรียน โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน มุ่งให้นักเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  
5 ประการ ซ่ึงประกอบด้วย ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซ่ึง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้ระบุว่าเป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ
ส่ือสาร การทํางาน การแก้ปัญหา อย่างสร้ างสรรค์  ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 4) โดยเฉพาะความสามารถในการแก้ปัญหา  ซ่ึงสํานักทดสอบทาง
การศึกษา (2555 : 3) ได้กล่าวไว้ว่าเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2550 : 8) กล่าวว่า การ
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แก้ปัญหาเป็นความสามารถในการเข้าใจปัญหา มองเห็นสาเหตุของปัญหาและผลที่จะเกิดขึ้นจาก
ปัญหานั้น รวมทั้งสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหานั้นๆได้อย่างมีเหตุผล  ดังนั้นจึงเป็นสมรรถนะ
สําคัญที่ควรพัฒนาเป็นอย่างยิ่งเพราะในสังคมปัจจุบันมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ดังนั้นจึงมีความ
จําเป็นที่นักเรียนต้องเข้าใจและฝึกฝนความสามารถในการแก้ปัญหา เพื่อ ใช้การแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวันได้ 
 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  สาระที่ 2 คือ สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองได้กําหนด
รายละเอียดไว้ว่า เกี่ยวกับเรื่ อง ระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสําคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ การดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย
และสังคมโลก (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 : 2)  ซ่ึงเนื้อหาในสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองมีจํานวนมาก ทําให้ครูส่วนใหญ่ใช้
การบรรยายในการสอน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ซ่ึง
สอดคล้องที่ อมรวิชช์ นาครทรรพ (2541 : 9) กล่าวว่า บทบาทสําคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มี
ทักษะการคิดและแก้ปัญหาแล้วนําไปปฏิบัติได้จริง คือ โรงเรียน โดยมีครูทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ 
อบรมส่ังสอน และปลูกฝังทักษะต่างๆให้เกิดขึ้นกับนักเรียน แต่การสอนของครูในโรงเรียนส่วน
ใหญ่จะสอนโดยใช้ตําราและเน้นท่องจํา สภาพการเรียนการสอนยึดครูเป็นศูนย์กลาง ถ่ายทอด
ความรู้โดยการบรรยายเนื้อหา และมีบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นักเรียนเป็นผู้รับฟังและจดจํา
ตามคําบอกของครู ไม่มีโอกาสที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือขัดแย้งใดๆทั้งส้ิน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรัตนา เขตผดุง (2542 : 2) ที่สรุปไว้ว่า นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาสังคมศึกษา เนื่องมาจาก 
เนื้อหาวิชาสังคมศึกษามีจํานวนมาก น่าเบื่อ ต้องเรียนในเรื่องท่ีไม่น่าสนใจ 
 ปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับ รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555-2557 (โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง , 2557) พบว่า 
คะแนนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2555 เท่ากับ 50.21 คะแนน
เฉล่ียในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เท่ากับ 47.98  และคะแนนเฉล่ียในระดับประเทศ เท่ากับ 47.12 ใน
ปีการศึกษา 2556 คะแนนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเท่ากับ 41.16   คะแนน
เฉล่ียในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เท่ากับ 40.86  และคะแนนเฉล่ียในระดับประเทศ เท่ากับ 39.37  
และในปีการศึกษา 2557 คะแนนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เท่ากับ 48.61 
คะแนนเฉล่ียในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เท่ากับ 47.34  และคะแนนเฉล่ียในระดับประเทศ เท่ากับ 
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46.79  ตามลําดับ ซ่ึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉล่ียในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมไม่ถึงร้อยละ 50 ตามเป้าหมายของโรงเรียน  รวมทั้งผู้วิจัยได้สอบถามหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  พบว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การจัดการเรียนการสอนใน
วิชาสังคมศึกษา โดยเฉพาะเนื้อหาในสาระหน้าที่พลเมือง ครูผู้สอนยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย 
สอนตามหนังสือเรียน และเน้นการท่องจํามากกว่าการฝึกให้นักเรียนได้คดิ ได้แก้ปัญหาจากตัวอยา่ง
หรือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น นักเรียนจึงไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ทําให้
นักเรียนขาดทักษะในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง การใช้เหตุผลในการพิจารณาเรื่องราวที่เกดิขึ้น รวมท้ังนักเรียนซ่ึงกําลังอยู่ในวัยที่เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ และมีการเปล่ียนแปลงในหลายๆด้าน ทําให้เมื่อนักเรียนมีปัญหาที่ตนไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง บางครั้งอาจจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการผิดๆไม่มีการคิดไตร่ตรองถึง
วิธีการแก้ไขปัญหากันอย่างถูกต้อง ขาดความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีดี  

จากที่กล่าวไว้ในข้างต้นในเรื่องของการให้ความสําคัญกับเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาที่มี
บทบาทอย่างมากในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงสนใจนําการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) มาใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนบน
เว็บกับการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม ซ่ึง Garnham and Robert Kaleta (2002) กล่าวว่า การเรียน
บนเว็บไซต์แบบผสมผสานเป็นการเรียนที่ดีที่สุดเนื่องจากเป็นการผสมผสานการจัดการเรียนการ
สอนโดยการเลือกใช้คุณลักษณะที่ดีที่สุดของการสอนในห้องเรียนและคุณลักษณะที่ดีที่สุดของการ
สอนออนไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่
กระฉับกระเฉง (Active learning) สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความกระฉับกระเฉงในการ
เรียน (Active learner) และสามารถลดเวลาในการเข้าชั้นเรียนได้ และสอดคล้องกับ Rovai and 
Jordan (2004) กล่าวว่า การเรียนบนเว็บไซต์แบบผสมผสานทําให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกต่อการมีส่วน
ร่วมในชุมชนการเรียน (Sense of community) มากกว่าการเรียนในสภาพแวดล้อมของห้องเรียน
ปกติ และการเรียนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว(Fully online) การเรียนรู้แบบผสมผสานจึงเป็น
วิธีการเรียนที่ยืดหยุ่นด้วยการออกแบบหลักสูตรที่สนับสนุนเวลาและสถานที่การเรียนที่ต่างกันจึง
ช่วยให้เกิดความสะดวกในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้แม้ไม่ได้ติดต่อผ่านการเผชิญหน้ากัน
ภายในห้องเรียนปกติก็ตามโดยการเรียนรู้แบบผสมผสานนั้นใช้ลักษณะบทเรียนทางอินเทอร์เน็ต 
(e-Learning) เป็นบทเรียนผ่านเว็บ โดยนักเรียนแต่ละคนจะศึกษาด้วยตนเอง ซ่ึงก่อให้เกิดความ
สะดวกสบาย เพียงมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ตลอดเวลา และทุกคนสามารถ
เรียนทนักันหมด ประหยัด ทั้งสามารถค้นข้อมูลเพิ่มเติมด้วยไฮเปอร์ลิงค์ นักเรียนสามารถเรียนได้



5 
 

ตามศักยภาพของตัวเอง เรียนรู้การใช้เครื่องมือช่วยเหลือในการใช้อินเทอร์เน็ต และก่อให้เกิดความ
มั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบมากขึ้น (ศุภชัย สุขะนินทร์ , 2545 : 129-137) 

ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผู้วิจัยจึงได้นําการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ซ่ึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้  เพื่อกระตุ้น จูงใจ เร้าความสนใจเพื่อเกิดการเรียนรู้และสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง และให้ผู้ เรียนสืบค้นข้อมูลความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ จากแหล่งวิทยาการ
หลากหลาย เพื่อตอบคําถามหรืออธิบายปัญหานั้นๆ ซ่ึงทําให้ผู้ เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะ
กระบวนการคิด และความสามารถในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2551 : 137) ได้
ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นการจัดสภาพการณ์ของการ
เรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอน
อาจนําผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา 
และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น 
รวมท้ังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ  
 นอกจากการใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้ว ดังที่กล่าวไว้ว่า การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส่ิงท่ีสําคัญในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ซ่ึงในปัจจุบัน สังคมออนไลน์สังคมออนไลน์ มีอิทธิพลและเป็นที่แพร่หลายในทุกกลุ่มคน ทุกเพศ 
ทุกวัย โดยสังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีอยู่เป็นจํานวนมาก อาทิเช่น Facebook  Twitter  Line  
Whatapp  Blog  Edmodo  กระดานสนทนา เป็นต้น ซ่ึงสังคมออนไลน์แต่ละโปรแกรมช่วยอํานวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น การสนทนา การแลกเปล่ียนข้อมูล การรับ-ส่งไฟล์ต่างๆ ซ่ึงสังคม
ออนไลน์ที่ผู้วิจัยให้ความสนใจคือ สังคมออนไลน์  Edmodo ซ่ึงเป็นเว็บโปรแกรม (Web 
Application) โดยมีวัตถุประสงค์รวมการศึกษา เข้ากับสังคมออนไลน์ เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานด้าน
การศึกษาและรองรับเทคโนโลยีด้านการส่ือสาร และสามารถเชื่อมโยงผู้ ใช้งานหลายกลุ่ม เช่น 
ผู้เรียน ครูผู้สอน โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่ และผู้ปกครอง ซ่ึงข้อดีของสังคมออนไลน์ Edmodo 
คือให้ความเป็นส่วนตัวของห้องเรียน สามารถรับ-ส่งไฟล์ ให้คะแนนกันได้ ลักษณะหน้าตา และ
วิธีการใช้ สังคมออนไลน์ Edmodo มีลักษณะคล้าย Facebook ที่ผู้เรียนมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว  และมี
ลักษณะคล้ายระบบอีเลิร์นนิ่ง (e-learning) กล่าวคือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่อาศัยส่ืออิเล็กทรอนิกส์
บนระบบอินเทอร์เน็ตแบบส่ือสารสองทาง ซ่ึงมุ่งเน้นการศึกษาบทเรียนต่างๆที่เป็นเนื้อหาแบบส่ือ
ประสม ที่มีตัวหนังสือ ภาพ ภาพวีดิทัศน์ เสียง ภาพเคล่ือนไหว และส่ือประสมต่างๆ และถูก
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ออกแบบให้เป็นเครื่องมือทางการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะระบบนี้รองรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับอุดมศึกษา 

จากแนวคิด ผลงานวิจัย ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการ
แก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์   
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา  ซ่ึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรูต้ามทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) โดย ชนาธิป พรกุล (2554 : 72) ได้กล่าวว่าทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  มีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของ 
Piaget และ Vygotsky เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นในบริบทที่นักเรียนสร้างความรู้ใน
ขณะที่ได้รับประสบการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ทฤษฎีนี้เกิดจากการสังเกตการเรียนรู้ของเด็กเล็กๆ 
เด็กสร้างความรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์แบบต่างๆ เช่น ดู ฟัง ชิม ดม สัมผัส แสดงว่าเด็กสร้างความรู้
ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวกับสถานการณ์ในชีวิตจริง และมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม เช่น 
บ้าน โรงเรียน ชุมชน และโลก  ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี ศรีศักดิ์ จามรมาน (2549 : 31-33) ได้กล่าวว่าการ
เรียนรู้แบบผสมผสานเป็นการมาบรรจบกันโดยการผสมผสานของลักษณะการเรียนการสอนแบบ
ดั้งเดิมในชั้นเรียน ที่ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันแบบเผชิญหน้า อีกด้านหนึ่งเป็นการนําเอา
ลักษณะของส่ิงแวดล้อมทางการเรียนการสอนที่นําเอาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโล ยี
ส่ือคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้แม้ว่าไม่ได้อยู่ภายในชั้นเรียน  

นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้  เพื่อกระตุ้น จูงใจ เร้าความ
สนใจเพื่อเกิดการเรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง และให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลความรู้ด้วยวิธีการ
ต่างๆ จากแหล่งวิทยาการหลากหลาย เพื่อตอบคําถามหรืออธิบายปัญหานั้นๆ ซ่ึงทําให้ผู้เรียนเกิด
ความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และความสามารถในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับที่ มัณฑรา 
ธรรมบุศย์ (2545 : 11-17) ได้กล่าวไว้ว่า  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  เป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) โดยให้นักเรียน
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สร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบท (Context) ของการ
เรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะในการคดิวิเคราะห์และคิดแกป้ัญหา รวมท้ังได้ความรู้ตามศาสตร์ใน
สาขากลุ่มสาระที่ตนศึกษาด้วย  โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดขั้นตอนในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 7-8)  เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ขั้นกําหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนใจและมองเห็นปัญหา สามารถกําหนดส่ิงที่เป็นปัญหาที่นักเรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิด
ความสนใจที่จะค้นหาคําตอบ 

2. ขั้นทําความเข้าใจกับปัญหา นักเรียนจะต้องทําความเข้าใจกับปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ 
และร่วมกันพิจารณาว่ามีประเด็นใดบ้างท่ีต้องการศึกษาเพิ่มเติม 

3. ขั้นดําเนินการศึกษาค้นคว้า นักเรียนวางแผนการศึกษาค้นคว้า แบ่งหน้าที่กันทํางาน และ
ดําเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย 

4. ขั้นสังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่นักเรียนนําความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของข้อมูล และหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 

5. ขั้นสรุปองค์ความรู้ นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอข้อมูล และให้นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกัน
อภิปรายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า  ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีก
ครั้ง 

6. นําเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนนําข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และนําเสนอ
เป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย นักเรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกัน
ประเมินผลงาน 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะเห็นได้ว่าเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา โดยหมายถึงความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยใช้ความรู้ ความคิด ประสบการณ์เดิม และ
แหล่งข้อมูลต่างๆ ในการทําความเข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆใน
สังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2551 : 137) ที่ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นการจัดสภาพการณ์ของการ
เรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอน
อาจนําผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา 
และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น 
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รวมท้ังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ และ
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ Weir (1974 : 16-18) ที่ได้เสนอขั้นตอนในการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอน 
ดังนี้  1) ขั้นตั้งปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา   2) ขั้นนิยามสาเหตุของปัญหาโดยแยกแยะจากลักษณะที่
สําคัญ  3) ขั้นค้นหาแนวทางแก้ปัญหาและตั้งสมมติฐาน  4) ขั้นพิสูจน์คําตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้จาก
การแก้ปัญหา  ซ่ึงในการการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนําแนวคิด
เรื่องขั้นตอนในการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของนักการศึกษา คือ Weir (1974 : 16-18) มา
เป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้   และจากการศึกษาสาระสําคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง
สังคมไทย ที่ได้ระบุเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหา จึงได้เพิ่มขั้นตอนขึ้นมา 1 ขั้นตอน คือ 
บอกผลกระทบจากปัญหา ดังนั้นสามารถสรุปขั้นตอนของการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาได้ 
ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา 
ขั้นที่ 2 คิดหาสาเหตุสําคัญ 
ขั้นที่ 3 บอกผลกระทบจากปัญหา 
ขั้นที่ 4 คิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 5 อภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา 

 สําหรับระดับในการผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียนกับการเรียนแบบออนไลนน์ัน้                  
ระดับท่ีผู้วิจัยนํามาใช้ในครั้งนี้ คือ ออฟไลน์ : ออนไลน์ เท่ากับ 70 : 30 ซ่ึงแบ่งออกเป็นการเรียนใน
ชั้นเรียน 70 % และการเรียนแบบออนไลน์ 30 %  ซ่ึงอาจปรับยืดหยุ่นไปตามเนื้อหาของแต่ละ
แผนการจัดการจัดการเรียนรู้   
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการเรียนแบบผสมผสานโดย
นําการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีสอนที่ช่วยทําให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ที่ท้าทาย มี
ความคิดลักษณะนิสัยและการปฏิบัติร่วมกับการแก้ปัญหา เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเรียนรู้การ
แก้ปัญหาโดยผ่านการสืบเสาะหาความรู้ และเรียนด้วยการค้นพบด้วยตนเองและจากการทํางานเป็น
กลุ่ม  แต่ข้อจํากัดคือเป็นวิธีการที่ต้องใช้เวลามาก ดังนั้นจึงนํามารวมกับสังคมออนไลน์ ซ่ึงทําให้
นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตามความต้องการของนักเรียน ซ่ึงจะช่วยลดข้อจํากัดดังกล่าว 

จากการศึกษาแนวคิดหลักการและขั้นตอนของรูปแบบการสอนดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทํากรอบ
แนวคิดการวิจัย ดังนี้  
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย 
 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
ความคดิเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนรู้

แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน ์

ตัวแปรต้น 

การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ
สังคมออนไลน์  
       สําหรับระดับในการผสมผสานระหว่างการเรียนใน
ห้องเรียนกับการเรียนแบบออนไลน์ที่ผู้วิจัยนํามาใช้ใน
ครั้งนี้ คือ ออฟไลน์ : ออนไลน์ เท่ากับ 70 : 30 ซ่ึงอาจ
ปรับยืดหยุ่นไปตามเนื้อหาของแต่ละแผนการจัดการ
จัดการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
       ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนอธิบาย
เกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ และจัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา  
       ขั้นที่  2 ขั้นทําความเข้าใจกับปัญหา  เป็นขั้นที่
นักเรียนจะต้องทําความเข้าใจกับปัญหาท่ีต้องการเรียนรู้  
       ขั้นที่  3 ขั้นดําเนินการศึกษาค้นคว้า  นักเรียน
ดํ า เนิ นก าร ศึ กษ าค้ นค ว้ าด้ วย ตน เอ ง ด้ว ยวิ ธีก า ร
หลากหลาย 
       ขั้นที่ 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้  เป็นขั้นที่นักเรียน
ดําเนินการสังเคราะห์ความรู้เพื่อเลือกคําตอบที่คิดว่า
ถูกต้องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
       ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปองค์ความรู้  นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกัน
สรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหา 
       ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน  นักเรียนนํา
ข้อมูลมานําเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย 
และประเมินผลงาน 
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ค าถามการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการ
เรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
หรือไม ่
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับใด 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคม
ออนไลน์  
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแกป้ัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้
แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
เรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน            
รัตนราษฎร์บํารุง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 
8 (ราชบุรี – กาญจนบุรี) ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 8 ห้องเรียน 
นักเรียนจํานวน 390 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียน
รัตนราษฎร์บํารุง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 
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8  (ราชบุรี – กาญจนบุรี) ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้องเรียน รวม
จํานวน 50 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ 
  2.1 ตัวแปรต้น คอื การเรยีนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคม
ออนไลน์ 
  2.2 ตัวแปรตาม คือ  
        2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย 
        2.2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
        2.2.3 ความคดิเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  
 3. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาในสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดํารงชีวิตในสังคม รายวิชา ส23103 สังคมศึกษา 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สังคมไทย  
 4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิัย 
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้เวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน รวมทั้งส้ิน   
12 คาบเรียน  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. การเรียนรู้แบบผสมผสาน  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่รวมการเรียนใน
ห้องเรียนกับการเรียนแบบออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีการติดต่อกับผู้สอนแบบออนไลน์ เพื่อ
พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาและตอบสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักเรียน ทําให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
 2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็น
จุดเริ่มต้นในการเรียนรู้  เพื่อกระตุ้น จูงใจ เร้าความสนใจเพื่อเกิดการเรียนรู้และสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ จากแหล่งวิทยาการหลากหลาย เพื่อตอบ
คําถามหรืออธิบายปัญหานั้นๆ ซ่ึงทําให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. สังคมออนไลน์  หมายถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่าง ครู 
นักเรียน โรงเรียน หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ สามารถติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนไฟล์ 
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ทํางานร่วมกัน ส่งการบ้าน ประเมินผล เพื่อช่วยให้นักการศึกษาสามารถจัดการห้องเรียนและจัดการ
นักเรียนทุกคนได้ 

4. การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ หมายถึง 
กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนในสังคม
ออนไลน์ โดยการเรียนในชั้นเรียนจะเป็นการกําหนดปัญหาที่นักเรียนสนใจ ทําความเข้าใจกับ
ปัญหา สรุปองค์ความรู้ นําเสนอและประเมินผลงาน ส่วนดําเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูล  นําความรู้
ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และสังเคราะห์ความรู้ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสังคม
ออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาทําความเข้าใจและฝึกการแก้ปัญหาได้ตามที่ต้องการตามความ
พร้อมของตนเอง 
 5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการทดสอบวัดความรู้ที่
ได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่อง สังคมไทย  ด้วยแบบทดสอบชนิดปรนัย จํานวน 30 ข้อ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 6. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง  คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการทํา 
แบบทดสอบอัตนัยโดยมีข้อความสถานการณ์เกี่ยวกับ เรื่อง สังคมไทย ซ่ึงแบบทดสอบ 1 ฉบับ จะมี
สถานการณ์ 5 สถานการณ์ และในแต่ละสถานการณ์จะมีคําถามทั้งหมด 5 ข้อ ซ่ึงประกอบด้วย ระบุ
ปัญหา คิดหาสาเหตุสําคัญ  บอกผลกระทบจากปัญหา  คิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา  อภิปรายผล
ที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 7. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ใน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านประโยชน์ที่รับจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สามารถวัดได้โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert)  
 8. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 (ราชบุรี – กาญจนบุรี) 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ได้พัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 2. นักเรียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหาจากการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  
 3. ครูได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถใช้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาแก่
นักเรียนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1 

 
บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง 
สังคมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์”  ผู้วิจัยขอเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรตันราษฎร์บํารุง: สาระการเรียนรู้และมาตรฐาน           
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 3. การเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 4. สังคมออนไลน์ 
 5. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง : 
สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
ความน า 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ที่ทบทวนจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  ที่ผ่านมาประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  
10 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการใน การพัฒนา
เยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 นําไปสู่การทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   ซ่ึง
นําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้มีความเหมาะสม 
ชัดเจน ท้ังเป้าหมายของหลักสูตร ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย 
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไว้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ได้กําหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ําของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี
ไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและ

14 
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จุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ 
และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ ดังนั้นในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง พุทธศักราช 2556  จึงใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกรอบความคิด กําหนดทิศทางในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง พุทธศักราช  2556 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน                
รัตนราษฎร์บํารุง พุทธศักราช 2556  ทางโรงเรียนจึงจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ครอบคลุมในส่วน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และกรอบหลักสูตรท้องถ่ินและดําเนินการ
นําหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง  พุทธศักราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  นี้สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง และท้องถ่ินว่า ผู้เรียนจะมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้  และเกิดสมรรถนะสําคัญ ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร สามารถอยู่ในส่ิงแวดล้อมได้อย่างมี
ความสุข เกิดความรัก ความผูกพันในประเทศ ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน  
 
วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง  พุทธศักราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซ่ึงเป็นกําลังของประเทศชาติให้มี
ความสมดุลทางด้านร่างกาย ความรู้ ความคิด คุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึง
ท้องถ่ินและวัฒนธรรมไทย ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษา  การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต  ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สากล สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อมุ่งสร้าง
ความเป็นพหุปัญญา สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสามารถประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน เป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีระเบียบวินัยอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบน
พื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง  พุทธศักราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการสําคัญดังนี้ 
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 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพให้ผู้เรียนมี พุทธพิสัย ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 2. เป็นหลักสูตรเพื่อปวงชน ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมี
คุณภาพ 
 3. เป็นหลักสูตรที่สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม
และความต้องการของท้องถ่ิน 
 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้าน สาระการเรียนรู้ / เวลา / การจัดการ
เรียนรู้ 
 5. เป็นหลักการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  มุ่งสร้างความเป็นพหุปัญญา สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียน ท้องถ่ินและ
เพื่อศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ 
 
จุดมุ่งหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง  พุทธศักราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม และจริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย มีศักยภาพเพื่อ
ศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต จึงกําหนดจุดมุ่งหมายให้กับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง  พุทธศักราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซ่ึงการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ซ่ึง
สอดคล้องกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน หรือโครงการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
ในการพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง 2556 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้  

1. ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมทั้งการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร และ
ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัด
และลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูก
ต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง และ
สังคม 

2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์ การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้ าใจ
ความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้น ต่อตนเองสังคม และส่ิงแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ  เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทํางาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
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ขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  
และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรียนรู้ ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม
และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง  พุทธศักราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซ่ึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เหล่านี้สอดแทรกบูรณาการในมาตรฐานและตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน หรือโครงการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ
ธํารงไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย  ศรัทธา  ยึดมั่นในศาสนา  และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ผู้ท่ีรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  คือ   ผู้ที่มีลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติมี
ความสามัคคีปรองดอง  ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  และ
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. ซ่ือสัตย์สุจริต  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง  ประพฤติ  
ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

ผู้ท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต  คือ ผู้ท่ีประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ  และ
ยึดหลักความจริง  ความถูกต้องในการดําเนินชีวิต  มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทําผิด 

3. มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 
 ผู้ที่มีวินัย  คือ   ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์  ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  
โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

4. ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน  
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน    
 ผู้ท่ีใฝ่เรียนรู้   คือ  ผู้ที่มีลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง
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สม่ําเสมอ   ด้วยการเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้  วิเคราะห์  สรุปเป็นองค์ความรู้  
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอด  เผยแพร่ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  
มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
           ผู้ท่ีอยู่อย่างพอเพียง  คือ  ผู้ที่ดําเนินชีวิตอย่างประมาณตน  มีเหตุผล  รอบคอบ ระมัดระวัง 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ   มีการ
วางแผนป้องกันความเส่ียงและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

6. มุ่งม่ันในการทํางาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบใน
การทําหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม  อดทน  เพื่อให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย 

ผู้ท่ีมุ่งมั่นในการทํางาน  คือ   ผู้ที่มีลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม  ทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้สําเร็จ
ลุล่วง ตามเป้าหมายที่กําหนดด้วยความรับผิดชอบ  และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

7. รักความเป็นไทย  หมายถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่าร่วม
อนุรักษ์  สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรม   ใช้ภาษาไทยใน
การส่ือสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ผู้ที่รักความเป็นไทย   คือ  ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่า  ชื่นชม  มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์  สืบทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรมไทย   มี
ความกตัญญูกตเวที  ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารอย่างถูกต้องเหมาะสม   

8. มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชนแ์ก่ผู้อ่ืน ชุมชน  และสังคม ด้วยความเต็มใจ  กระตือรือร้น โดยไม่
หวังผลตอบแทน 

ผู้ท่ีมีจิตสาธารณะ   คือ   ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อ่ืน แบ่งปันความสุขส่วนตน
เพือ่ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม  เข้าใจ  เห็นใจผู้ท่ีมีความเดือดร้อน  อาสาช่วยเหลือ 

นอกจากนี้สถานศึกษา ยังได้กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพิ่มเติมให้สอดคล้องตาม
บริบทและจุดเน้นของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. เป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ส่ือสารได้ 2 ภาษา 
3. ลํ้าหน้าทางความคิด 
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 



20 
 

จุดเน้น/เป้าหมายของ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
 โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุงกําหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้สู่สากล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและมีความเป็นสากล เป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีระเบียบวินัยอย่างยิ่ง  ซ่ึงโรงเรียน
ใช้เป็นกรอบในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาและมีจิตสาธารณะ 
 2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา 
 3. ผู้เรียนรัก เห็นคุณค่า อนุรักษ์และปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย เข้าใจวัฒนธรรมนานาชาติ  
 4. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่สากล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 
 5. ผู้เรียนสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีระเบียบวินัยอย่างยิ่ง 
 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้กําหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้ 
 1. ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการ
พัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทําความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ รวมท้ังบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต   ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและ
ความสําคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ 
ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ การ
ดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

3. เศรษฐศาสตร์  การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบ ริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน   

4. ประวัติศาสตร์  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่
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เกิดจากเหตุการณ์สําคัญในอดีต  บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความ
เป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่สําคัญของโลก   

5. ภูมิศาสตร์  ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของส่ิงต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การนําเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ในแต่ละสาระจะกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา โดยใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต ใน
เนื้อหาเรื่อง สังคมไทย และมีมาตรฐานการเรียนรู้กําหนดไว้ดังนี้ 
 มาตรฐาน  ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย  และสังคมโลกอย่าง
สันติสุข 
 
ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา ส 23103  (หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด ารงชีวิตใน
สังคม) 
 รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส 23103 (หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดํารงชีวิตใน
สังคม) เป็นรายวิชาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 1.5 หน่วยการเรียน  เวลา 3 ชั่วโมง/
สัปดาห์ โดยจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 มีเนื้อหาท่ีได้แสดงไว้ในคําอธิบายรายวิชา ดังนี้ 
 ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างของการกระทําความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง การมี
ส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือก
รับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และการเสนอ
แนวคิดในการลดความขัดแย้ง การดํารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบการ
ปกครองต่างๆ ท่ีใช้ในปัจจุบัน เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐ  ปัญหาที่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
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 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถดําเนินชีวิตอย่างสันติ สุขในสังคมไทย
และสังคมโลก 
 
หน่วยการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา ส 23103 (หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด ารงชีวิตในสังคม) 
 รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส 23103 (หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดํารงชีวิตใน
สังคม) เป็นรายวิชาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 1.5 หน่วยการเรียน  เวลา 3 ชั่วโมง/
สัปดาห์ โดยจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 โดยผู้สอนได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ ดัง
ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา ส 23103 (หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ 

   ดํารงชีวิตในสังคม) 
 

ล าดบั
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ /ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 กฎหมายแพ่ง

และอาญา 
ส 2.1   
   - ม. 3/1 
 

การกระทําความผิดทางอาญาและทางแพ่งมี
ความแตกต่างกันในลักษณะของการกระทํา
ความผิดและบทลงโทษ 

5 

2 สิทธิมนุษยชน ส 2.1   
   - ม. 3/2 

สิทธิมนุษยชนมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต
ของมนุษย์ ดังนั้นทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมใน
การคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน โดย
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยตามวาระและโอกาสที่
เหมาะสม 

5 

3 วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรม
สากล 

ส 2.1   
   - ม. 3/3 
 

วัฒนธรรมมีความสําคัญต่อวิถีการดําเนินชีวิต
ของมนุษย์ ดังนั้นทุกคนจึงต้องร่วมมือกัน
อ นุ รั ก ษ์ วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย แ ล ะ  เ ลื อ ก รั บ
วัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสม 

4 
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ตารางท่ี 1 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา ส 23103 (หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ 
   ดํารงชีวิตในสังคม) (ต่อ) 

 

ล าดบั
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ /ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
4 สังคมไทย ส 2.1    

   - ม. 3/4 
   - ม. 3/5 

การขัดแย้งในประเทศส่งผลกระทบต่อความ
ม่ันคงและการพัฒนาประเทศ ซึ่งทุกคนควร
ให้ความร่วมมือกันหาแนวทางเพื่อลดความ
ขัดแย้ง 

12 

5 การเมืองการ
ปกครองในยคุ
ปัจจุบัน 

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

การปกครองระบอบเผด็จการและระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ใช้
อยู่ในยุคปัจจุบัน ประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีความคล้ายคลึงและ
แตกต่างกับประเทศอื่น โดยมีรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกต้ัง การมีส่วนร่วม 
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ  

4 

 
 ในการวิจัยครั้งนีผู้้วิจัย ใชเ้นื้อหาในรายวิชา ส23103 สังคมศึกษา  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง
สังคมไทย มาทําการทดลอง ซ่ึงอยู่ในตัวชี้วัดที่ ส 2.1 ม. 3/4  วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง  และ ม. 3/5 เสนอแนวคิดในการ
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก  โดยประกอบด้วยเนื้อหา ความขัดแย้งใน
สังคมไทย  ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน ปัจจัยส่งเสริมการดํารงชีวิตให้มีความสุข โดยใช้เวลา
ทดลองจํานวน 12 คาบเรียน 
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2. การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 
2.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
 นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายและแนวคิดของการเรียนรู้แบบผสมผสานไว้
หลายแนวคิด ดังนี้ 

Allen and Seaman (2005) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสานว่ามีสัดส่วนของ
เนื้อหาท่ีนําเสนอทางอินเทอร์เน็ตเป็นร้อยละ 30-79 และมีการนําเสนอเนื้อหาผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
มีการใช้กระดานสนทนาออนไลน์ ร่วมกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ส่วนที่มีสัดส่วนของ
เนื้อหาท่ีนําเสนอทางอินเทอร์เน็ตน้อยกว่าร้อยละ 30 นั้น จัดเป็นการใช้เทคโนโลยีเว็บไซต์ช่วยการ
เรียนการสอน แม้ว่าจะมีการใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู้  มีการนําเสนอเนื้อหาผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต แต่จะมีปริมาณกิจกรรมที่นําเสนอทางออนไลน์ไม่มาก และยังคงเน้นการเรียนการ
สอนในห้องเรียนเป็นหลักอยู่ 
 Garnham and Robert Kaleta (2002) กล่าวว่า การเรียนบนเว็บไซต์แบบผสมผสานเป็นการ
เรียนที่ดีที่สุดเนื่องจากเป็นการผสมผสานการจัดการเรียนการสอนโดยการเลือกใช้คุณลักษณะที่ดี
ที่สุดของการสอนในห้องเรียนและคุณลักษณะที่ดีที่สุดของการสอนออนไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่กระฉบักระเฉง (Active learning) สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีความกระฉับกระเฉงในการเรียน (Active learner) และสามารถลดเวลาใน
การเข้าช้ันเรียนได้ 
 Rovai and Jordan (2004) กล่าวว่า การเรียนบนเว็บไซต์แบบผสมผสานทําให้ผู้เรียนมี
จิตสํานึกต่อการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียน ( Sense of community) มากกว่าการเรียนใน
สภาพแวดล้อมของห้องเรียนปกติ และการเรียนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว(Fully online) การ
เรียนรู้แบบผสมผสานจึงเป็นวิธีการเรียนที่ยืดหยุ่นด้วยการออกแบบหลักสูตรที่สนับสนุนเวลาและ
สถานที่การเรียนที่ต่างกันจึงช่วยให้เกิดความสะดวกในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้แม้ไม่ได้
ติดต่อผ่านการเผชิญหน้ากันภายในห้องเรียนปกติก็ตาม 
 Throne (2003 , อ้างถึงใน อภินภัศ จิตรกร, 2558 : 30) ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานไว้ว่า เป็นการปรับปรุงการเรียนรู้ที่ท้าทาย และพัฒนาความต้องการส่วนบุคคล เป็นการ
รวมนวัตกรรมและความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีเข้าด้วยกนั ด้วยการจัดให้มีปฏิสัมพันธ์บนการเรียน
แบบออนไลน์และการมีส่วนร่วมในการเรียนแบบดั้งเดิม ซ่ึงมีส่วนช่วยกระตุ้นสนับสนุนช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
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 เจนเนตร มณีนาค (2545 : 66) กล่าวว่า การเรียนแบบผสมผสาน หมายถึง การผสานกันของ
วิธีการสอนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสอนที่มีผู้สอนยืนบรรยาย ให้การอบรม ใช้ส่ือการสอน 
หรือการสอนให้ทําเวิร์คช็อป ที่มีผู้รู้คอยตอบคําถาม ทั้งแบบเผชิญหน้าหรือใช้ระบบที่ปรึกษา
ออนไลน์ การอ่านจากตํารา รวมท้ังการใช้อีเลิร์นนิง นอกจากนั้นยังต้องมีเครื่องมือควบคุมจัดการ
เรียนการสอน (Learning System - LMS) ไว้ใช้ในการติดตามผลการเรียน 
 ปณิตา วรรณพิรุณ (2557 : 103) ได้สรุปไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นหลักความยืนหยุ่น มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการสร้างส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการ
ผสมผสานยุทธวิธีในการเรียนการสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ทั้งวิธีการสอนของผู้สอน รูปแบบ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ช่องทางการส่ือสาร และรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียน
กับผู้เรียน ผู้เรียนกับเนื้อหา ผู้เรียนกับบริบทในการเรียนรู้ โดยใช้การส่ือสารการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน และรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์และการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน 

ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2557 : 54) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานเป็นการเรียนที่มีความหลากหลายในการเลือกใช้เทคโนโลยีการสอนเข้ามาผสมผสาน
ระหว่างกัน ทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียนออนไลน์ โดยผ่าน
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ หรือเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเข้ามาช่วยดําเนินการให้การเรียนการ
สอนแบบผสมผสานสามารถขยายการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นด้วย 
 จากการศึกษาความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสานจากนักการศึกษาต่างๆทั้งใน และ
ต่างประเทศ สามารถสรุปความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสานได้ว่า เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่รวมการเรียนในห้องเรียนกับการเรียนแบบออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีการติดต่อกับผู้สอน
แบบออนไลน์ เพ่ือพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาและตอบสนอง
ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ทําให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
 
2.2 การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 ในการออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ต้องศึกษาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะมีผลต่ อ
การเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา ความแตกต่างของผู้เรียน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบการเรียนรู้  การออกแบบบทเรียน และการ
ประเมินผลการเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ประสบผลสําเร็จ โดยมีผู้เสนอแนวทางในการออกแบบ
บทเรียนแบบผสมผสาน ดังนี้ 

Alvarez (2005) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบบทเรียนบนเว็บไซต์แบบ
ผสมผสานว่าประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การกําหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน และพิจารณาลําดับขั้นตอนในการเรียน 
2. การจัดกิจกรรมระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
3. การกําหนดทักษะ ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นต้องรู้ก่อนการเรียน (ถ้ามี) 
4. การกําหนดจุดมุ่งหมายของการเรียน 
5. การจัดการเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน 
6. การกําหนดกลยุทธ์ในการเรียน 
7. ยุทธวิธีในการประเมินผล 

 Littlejohn & Pegle (2007, อ้างถึงใน ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, 2557 : 54-55) ได้เสนอ
รูปแบบการผสมผสานแบบ wraparound 2 แบบ ได้แก่  
 1. ใช้ในกิจกรรมการเรียนออนไลน์และแหล่งเรียนรู้เป็นกิจกรรมเสริมซ่ึงพันรอบกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน 
 2. ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนเป็นกิจกรรมเสริมหรือคลุม
กิจกรรมการเรียนออนไลน์ 
  ปณิตา วรรณพิรุณ (2557 : 104-107) ได้ออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานไว้ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์และการวางแผน (analysis and planning) 
  1.1 วิเคราะห์ความต้องการขององค์กร 
  1.2 วิเคราะห์ผู้เรียน ได้แก่ รูปแบบการเรียน รูปแบบการคิด คุณลักษณะของผู้เรียน 
  1.3 วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
  1.4 วิเคราะห์เนื้อหาสําหรับการเรียนแบบผสมผสาน 
  1.5 วิเคราะห์ทรัพยากรที่สนับสนุนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนและบริบทที่
เกี่ยวข้อง 
  1.6 วิเคราะห์แผนงาน กระบวนการทํางาน การนําไปใช้ในภาพรวม เพื่อนําไปสู่
การสร้างวงจรในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบกระบวนการทํางานที่วางไว้ 
 ขั้นที่ 2 การออกแบบ (design solutions) 
  2.1 กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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  2.2 ออกแบบกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน (learning strategy) 
  2.3 ออกแบบบริบทที่เกี่ยวข้อง ( local context) เช่น บ้าน ที่ทํางาน ห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกัน และบุคลากรที่สนับสนุน 
  2.4 ออกแบบผู้เรียน (audience) เช่น การนําตนเอง (self-directed) เพื่อนช่วยเพื่อน 
(peer-to-peer) ผู้ฝึกสอนและผู้เรียน (trainer-learner) ผู้ให้คําปรึกษากับผู้เรียน (mentor-learner)  
  2.5 ออกแบบกลยุทธ์ในการประเมินผล (evaluation strategy) 
 ขั้นที่ 3 การพัฒนา (development) 
 การพัฒนาการเรียนการสอนแบบผสมผสานประกอบด้วย  3  องค์ประกอบ คือ                               
1) องค์ประกอบไม่ผสานเวลา (asynchronous) 2) องค์ประกอบแบบผสานเวลา (synchronous) และ 
3) องค์ประกอบแบบเผชิญหน้า (face-to-face) 
 ขั้นที่ 4 การนําไปใช้ (implementation) 
 การนําการเรียนการสอนบทเว็บแบบผสมผสานไปใช้ ต้องกําหนดประเด็น แนวทางการ
นําไปใช้ การวางแผนการนําไปใช้ การวางแผนการใช้เทคโนโลยี และการวางแผนในประเด็นอ่ืนๆ
ที่อาจเกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนําระบบการเรียนการสอนบทเว็บแบบ
ผสมผสานไปใช้ ได้แก่ ผู้เรียน เพื่อนร่วมเพื่อน ผู้สอน และสถาบันการศึกษา เกิดการยอมรับและมี
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 ขั้นที่ 5 การประเมินผล (evaluation) 
 การวัดและประเมินผลสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การ
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลที่เกิดกับผู้เรียน และการ
ประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2557 : 56-59) ได้พัฒนารูปแบบการออกแบบระบบการเรียน
การสอนจาก Dock, Carey & Carey และ Little & Pegle เพื่ออธิบายขั้นตอนการออกแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน ดังนี้ 
 1. การประเมินความต้องการจําเป็นเพื่อกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียน 
  ขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาและตัดสินว่าผู้เรียนจะต้องมีความสามารถใดบ้างเมื่อการเรียน
เสร็จส้ินแล้ว ซ่ึงถือเป็นจุดมุ่งหมายของการเรียน การรวบรวมข้อมูลนี้สามารถใช้มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กําหนดขึ้นของหลักสูตรเป็นเกณฑ์พิจารณาประกอบ รวมถึงการพิจารณาความจําเป็นใน
การพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะของผู้เรียนจากการพิจารณาผู้ใช้แรงงานหรือสภาพแวดล้อมการ
ทํางานในอนาคต เป็นต้น 
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 2. การวิเคราะห์การสอน และการวิเคราะห์ผู้เรียนและบริบท 
  2.1 การวิเคราะห์การสอน  ใช้ข้อมูลจุดมุ่งหมายการเรียนที่ได้จากข้อแรก จากนั้น
เป็นการวิเคราะห์ความสามารถเป็นรายด้านที่ต้องการทราบ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้าน
ทักษะ ซ่ึงจําเป็นต้องวิเคราะห์เนื้อหาของการเรียนการสอนให้ละเอียดว่า ส่วนใดเป็นส่วนที่จะทําให้
จุดมุ่งหมายบรรลุได้ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน และส่วนใดเป็นส่วน
ที่ทําให้จุดมุ่งหมายของการเรียนประสบความสําเร็จได้ไม่แตกต่างไปจากในชั้นเรียนเมื่อใช้กจิกรรม
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ต่อไป 
  2.2 การวิเคราะห์ผู้เรียนและบริบท ขั้นตอนนี้จัดว่าเป็นขั้นตอนคู่ขนานของการ
วิเคราะห์การสอน เนื่องจากจําเป็นต้องพิจารณาว่าความรู้ความสามารถและเจตคติที่ได้วิเคราะห์และ
กําหนดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ภายใต้บริบทแวดล้อมของผู้เรียน การวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้สอน
เข้าใจและช่วยสนับสนุนผู้เรียนได้มากขึ้นเม่ือขาดประสบการณ์ การใช้ระบบบริหารจัดการรายวิชา
หรือไม่มีประสบการณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน 
 3. การกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 จากข้อมูลการวิเคราะห์การสอนในขั้นที่ 2 ซ่ึงได้ผลการวิเคราะห์ทางด้านการสอนแล้วนั้น 
เป็นการกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนแบบ
เผชิญหน้าและการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงควรคํานึงถึงตัวบ่งชี้ความสําเร็จในการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเฉพาะส่วนของ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ทําให้ผู้เรียนมีลักษณะตั้งรับเท่านั้น ซ่ึงไม่แตกต่างกับการเรียน
การสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนแต่อย่างใด 
 4. การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 
 เมื่อเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้แล้ว ในขั้นตอนนี้จึงเป็นการกําหนดและเริ่มออกแบบ
พัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซ่ึงสามารถวัดความรู้ เจตคติ 
ทักษะ หรือพฤติกรรมในการเรียนรู้ได้ไม่แตกต่างจากที่ปฏิบัติกันในชั้นเรียน สําหรับการวัดผลใน
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ควรใช้เป็นส่วนที่วัดพัฒนาการเรียนรู้ส่วนบุคคลที่ชัดเจน เช่น 
โครงงานกลุ่ม แฟ้มสะสมผลงานรายบุคคล เป็นต้น ซ่ึงเป็นไปตามหลักการประเมินตามสภาพจริง 
 5. การพัฒนากลยุทธ์การสอน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การส่ือสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนเป็นตัวแปรสําคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานโดยเฉพาะในส่วนของการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
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 6. การพัฒนาและเลือกส่ือการสอน 
 สําหรับการจัดเตรียมส่ือสําหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์นั้น อาจจะเป็นส่ือการสอนที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันไป การกําหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ ส่ือการสอนสําหรับการนําส่งเนื้อหาจากผู้สอนไปยังผู้เรียนซ่ึงเป็นที่นิยม ได้แก่ ไฟล์
เอกสาร ไฟล์สไลด์ประกอบการสอน ไฟล์สไลด์ประกอบเสียงบรรยาย หรือไฟล์เสียงและวีดิทัศน์
การสอน (podcasts) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เกมและสถานการณ์จําลอง เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีการ
พัฒนาบทเรียนหรือเว็บช่วยสอน (courseware / web – based instruction) สําหรับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามอัตราความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล 
 7. การออกแบบและเก็บข้อมูลการประเมินความก้าวหน้า 
 การประเมินลักษณะนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน อีก
ทั้งยังให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้สอนเพื่อปรับปรุงกระบวนการสอนต่อไป การประเมิน
ความก้าวหน้าสามารถวัดได้จากแบบทดสอบ รายงานการค้นคว้า การตอบคําถาม การอภิปราย ซ่ึง
บางกรณีสามารถดําเนินการได้ผ่านกจิกรรมออนไลน์ และใช้เครื่องมือในระบบจัดการเรียนรูใ้นการ
เก็บหลักฐานการเรียนรู้ต่างๆ 
 8. การออกแบบและเก็บข้อมูลการประเมินรวบยอด 
 การประเมินลักษณะนี้ประเมินผลหลังจากที่ดําเนินการสอนส้ินสุดลงแล้ว เพื่อตรวจสอบว่า
ผู้เรียนได้รับความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

Valiathan  (2002) ได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บไซต์แบบผสมผสาน
โดยพัฒนาจากรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์และการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม โดยใช้
ซอฟต์แวร์สําหรับการเรียนรู้ร่วมกันหลักสูตรการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดองค์ความรู้ประกอบด้วยการเรียนแบบเผชิญหน้าในห้องเรียน 
การเรียนบนเว็บไซต์แบบสด และการเรียนด้วยตนเองบนเว็บไซต์ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานของ  Valiathan นั้นเน้นการ
พัฒนาการเรียนด้านทักษะ  (Skill driven learning) การพัฒนาการเรียนด้านเจตคติ (Attitude 
drivenlearning) และการพัฒนาการเรียนด้านความสามารถ (Competency driven learning) จาก
แนวคิดของ Valiathan สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บไซต์แบบผสมผสานโดยเน้น 
   การพัฒนาการเรียนด้านทกัษะ (Skill driven learning) ตามแนวคิดของ Valiathan 

 

องค์ประกอบ ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ไม่ใชเ้ทคโนโลยีเปน็ฐาน 
การประกาศ 
(Announcement) 

- ระบบบริหารการจัดการเรียนรู ้
(LMS) 
- การแจ้งเตือนผ่านไปรษณีย ์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail push) 

- จดหมาย 
- โทรศัพท์ 

การแจ้งภาพรวมใน 
ห้องเรียน 
(Overview session) 

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) 
- การสัมมนาผ่านระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต (Webinar) 

- การเรียนในห้องเรียนแบบ 
ดั้งเดิม (Traditional classroom) 

การเรียนด้วยตนเอง 
(Self paced learning) 

- การเรียนบนเว็บ (Web based 
tutorial) 
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สนับสนุนการเรียน (EPSS) 
-สถานการณจ์ําลอง  (Simulations) 

- บทความ 
- หนังสือ 
- การสอนงาน 
- การฝึกอบรมระหว่าง 
ปฏิบัติงาน 

การตอบข้อซักถาม 
(Query resolution) 

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-Mail) 
- คําถามที่ถามบ่อย (FAQ) 
โปรแกรมสนทนาแบบประสาน 
เวลา (Instant messenger) 

- การประชุมแบบเผชิญหน้า 

การสาธิต 
(Demonstration) 

- การประชุมผ่านเว็บไซต ์
- สถานการณจ์ําลอง 

- การเรียนในห้องเรียนแบบ 
ดั้งเดิม (Traditional classroom) 

การฝึกปฏิบัต ิ
(Practice) 

- สถานการณจ์ําลอง - การมอบหมายงานในสมุด 
ฝึกหัด (Workbook assignment) 

การแจ้งผลป้อนกลับ 
(Feedback) 

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์                   
(e-Mail) 

- การประชุมแบบเผชิญหน้า 
- ใบรายงานผลการเรียน 
(Print report) 
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ตารางท่ี 2 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บไซต์แบบผสมผสานโดยเน้น 
   การพัฒนาการเรียนด้านทกัษะ (Skill driven learning) ตามแนวคิดของ Valiathan (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ไม่ใชเ้ทคโนโลยีเปน็ฐาน 
การจบบทเรียน 
(Closing session) 

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-Mail) 
- การสัมมนาผ่านระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 

- การเรียนในห้องเรียนแบบ 
ดั้งเดิม (Traditional classroom) 

การรับรองผลการ 
เรียน (Certification) 

- การทดสอบผ่านเว็บไซต์ 
(Web based test) 

- การทดสอบในห้องเรียน 

 
ตารางท่ี 3 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บไซต์แบบผสมผสานโดยเน้น 

   การพัฒนาการเรียนด้านเจตคต ิ(Attitude Driven Learning) ตามแนวคิดของ Valiathan 
 

องค์ประกอบ ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ไม่ใชเ้ทคโนโลยีเปน็ฐาน 
การประกาศ 
(Announcement) 

- ระบบบริหารการจัดการเรียนรู ้
(LMS) 
- การแจ้งเตือนผ่านไปรษณีย ์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Push) 

- จดหมาย 

การแจ้งภาพรวมใน 
การเรียน 
(Overview session) 

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Mail) 
- การสัมมนาผ่านระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 

- การเรียนในห้องเรียนแบบ 
ดั้งเดิม (Traditional Classroom) 

การเรียนด้วยตนเอง 
(Self paced learning) 

- การเรียนบนเว็บไซต ์ 
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน
การเรียน (EPSS) 
- สถานการณจ์ําลอง (Simulations) 

- บทความ 
- หนังสือ 
- สมุดฝึกหัด (Workbooks) 
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ตารางท่ี 3 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บไซต์แบบผสมผสานโดยเน้น 

   การพัฒนาการเรียนด้านเจตคต ิ(Attitude Driven Learning) ตามแนวคิดของ Valiathan  
   (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ไม่ใชเ้ทคโนโลยีเปน็ฐาน 
การตอบข้อซักถาม 
(Query resolution) 

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-Mail) 
- คําถามที่ถามบ่อย (FAQ) 
- โปรแกรมสนทนาแบบประสาน
เวลา (Instant messenger) 

- การประชุมแบบเผชิญหน้า 
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 
(Face to Face Meeting with 
Expert) 

การประเมินผล 
(Assessment) 

- สถานการณจ์ําลอง (Simulations) - การทดสอบ (Print Test) 

การเรียนรว่มกัน 
(Collaborative 
Session) 

- การสัมมนาผ่านระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 
- การสนทนา (Chat) 

- บทบาทสมมติกับเพื่อน  
(Role Playing with Peers) 

การฝึกปฏิบัติ
(Practice) 

- สถานการณจ์ําลอง (Simulations) - บทบาทสมมติกับเพื่อน 

ผลป้อนกลับและการ
จบบทเรียน 
(Feedback and 
closing session) 

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-Mail) 
- การสัมมนาผ่านระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 

- การเรียนในห้องเรียนแบบ 
ดั้งเดิม 

 
ตารางท่ี 4 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บไซต์แบบผสมผสานโดยเน้น 

   การพัฒนาการเรียนด้านความสามารถ (Competency Driven Learning) ตามแนวคดิของ  
   Valiathan 

 
องค์ประกอบ ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ไม่ใชเ้ทคโนโลยีเปน็ฐาน 

การชี้แนวทางในการ
เรียน  

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Mail)  

- โทรศัพท์ 
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ตารางท่ี 4 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บไซต์แบบผสมผสานโดยเน้น 
   การพัฒนาการเรียนด้านความสามารถ (Competency Driven Learning) ตามแนวคดิของ  
   Valiathan (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ไม่ใชเ้ทคโนโลยีเปน็ฐาน 
การสร้างชุมชนการ
เรียนรู ้(Create a 
community) 

- พื้นที่บนอินเทอร์เน็ตหรือ 
อินทราเน็ต 

- การเรียนเป็นกลุ่ม 

การฝึกปฏิบัต ิ
(Practice) 

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Mail) 
- เวทีอภิปราย (Discussion forums) 
- สถานการณจ์ําลอง (Simulations) 

- การประชุมแบบเผชิญหน้า 
- การฝึกปฏิบัติการ 

การอภิปราย 
(Hold discussion) 

- เวทีอภิปราย 
- การสนทนา 

- การประชุมแบบเผชิญหน้า 
- ฝึกปฏิบัติการ 
- โทรศัพท์ 

รูปแบบการเรียน - เก็บรวบรวมข้อมูลในการเรียนโดย
ใช ้LMS/LCMS 

- เอกสารทางราชการ (White 
papers) 

การลงข้อสรุปเกี่ยวกับ 
ปัญหา (Resolve 
queries) 

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Mail) 
- โปรแกรมสนทนาแบบประสาน
เวลา 

- การประชุมแบบเผชิญหน้า 

 
2.3 ระดับการผสมผสาน 
 SLOAN-C (2005) ระบุไว้ว่า การเรียนรู้แบบผสมผสานหรือการเรียนแบบลูกผสม เป็นการ
เรียนการสอนที่ผู้เรียนต้องเรียนแบบต่อหน้าต่อตาส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งประมาณ ร้อยละ 30-
79 ของเวลาท่ีใช้ในรายวิชาจะต้องทําการเรียนออนไลน์ โดยมีลักษณะคือ นําเสนอเนื้อหาวิชาโดย
ผสมผสานวิธีออนไลน์และวิธีต่อหน้าต่อตา ส่วนมากของเนื้อหานําเสนอผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ห้อง
สนทนา และบางส่วนนําเสนอแบบต่อหน้าต่อตา  
 1. ร้อยละ 0  แบบดั้งเดิม (Traditional) วิชาที่ไม่มีการใช้เทคโนโลยีออนไลน์เลย นั่นคือ 
นําเสนอเนื้อหาโดยการเขียนหรือการบรรยาย 
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 2. ร้อยละ 1 – 29  แบบใช้เว็บไซต์ช่วย (Web-Facilitated) วิชาที่ใช้เทคโนโลยีเว็บไซต์เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการสอนวิชาที่เคยสอนแบบต่อหน้าต่อตา ใช้ระบบการจัดการวิชาหรือหน้า
เว็บไซต์เพื่อนําเสนอคําอธิบายรายวิชา และการบ้าน เป็นต้น 
 3. ร้อยละ 30 – 79  แบบลูกผสม (Blended/ Hybrid) นําเสนอเนื้อหาวิชาโดยผสมผสานวิธี
ออนไลน์และวิธีต่อหน้าต่อตา ส่วนมากของเนื้อหานําเสนอผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ห้องสนทนา และ
บางส่วนนําเสนอแบบต่อหน้าต่อตา 
 4. ร้อยละ 80 – 100  แบบออนไลน์หรือแบบอีเลิร์นนิ่ง (Online/ e-Learning) นําเสนอ
เนื้อหาทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทางออนไลน์หรือทางอินเทอร์เน็ต และโดยทั่วไปแล้วไม่มีการ
เรียนการสอนแบบต่อหน้าต่อตาหรือในห้องเรียนเลย 
 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2555, อ้างถึงใน ภัทรา วราจุต, 2550 : 25-26) ได้เสนอร้อยละของการ
เรียนแบบปกติในชั้นเรียนกับการเรียนแบบออนไลน์ ไว้ดังนี้ 
 1. ร้อยละ 5 -10 (Information)  ใช้ชั้นเรียนมากกว่า e-Learning โดยใช้ในส่วนของ
ประมวลผลการสอน ตารางเวลา ประกาศข่าว 
 2. ร้อยละ 20-30 (Supplemental) อยู่ในรูปของการเก็บสารสนเทศ เช่น เอกสารอ่าน
ประกอบ เอกสารประกอบการสอน การเชื่อมโยงไปยังเว็บ และการติดต่อทางเมล์ 
 3. ร้อยละ 50-60 (Blended) เป็นการเรียนในชั้นเรียน 50% และออนไลน์ 50% โดยใช้แทน
การเรียนในชั้นเรียน (บรรยาย/สัมมนา/ปฏิบัติ) การศึกษาส่ือออนไลน์แทนการฟังบรรยาย อภิปราย 
ทําแบบทดสอบ แบบฝึกหัดออนไลน์ 
 4. ร้อยละ 90-100 (Distance) มีการเรียนในชั้นเรียนน้อยมาก หรือไม่มีเลย เป็นโปรแกรม
เรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ ได้แก่ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ของไทย ซ่ึงยังมีอยู่น้อยมาก 
 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการวิจัยใช้ระดับการผสมผสาน คือ ออฟไลน์ : 
ออนไลน์ เท่ากับ 70 : 30 ซ่ึงแบ่งออกเป็นการเรียนในชั้นเรียน 70 % การเรียนแบบออนไลน์ 30 % 
ซ่ึงอาจปรับยืดหยุ่นไปตามเนื้อหาของแต่ละแผนการจัดการจัดการเรียนรู้ เพราะมีความเหมาะสมใน
การวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและสังคมออนไลน์ มีการ
บรรยายเนื้อหา และสร้างความเข้าใจในการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน และสรุปบทเรียนในชั้นเรียน ส่วนการศึกษาเพิ่มเติม และการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลาทําความเข้าใจและฝึก
การแก้ปัญหาได้ตามที่ต้องการตามความพร้อมของตนเอง 
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2.4 ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 Bonk and Graham (2006) กล่าวถึงประโยชน์ของการนําการเรียนแบบผสมผสานมาใช้ใน
กาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เนื่องมาจากคุณสมบัติของการเรียนแบบผสมผสาน 
ดังต่อไปนี้ 
 1. รองรับต่อความหลากหลายของผู้เรียน 
 2. ช่วยลดเวลาท่ีใช้ในการเรียน 
 3. ช่วยให้ผู้เรียนรับความรู้ความเข้าใจได้ดีขึ้น   
 สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มี
การผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียนที่มีการเผชิญหน้ากัน กับการเรียนแบบออนไลน์เข้าไว้
ด้วยกัน การเรียนรู้แบบผสมผสานนี้มีส่วนสนับสนุน และช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น โดยการ
ติดต่อกับผู้สอน เพื่อพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ที่ท้าทายและตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคล
ของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น  
 ในการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและสังคม
ออนไลน์ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2550 : 7-8)   มาเป็นแนวทางในงานวิจัยครั้งนี้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

1. ขั้นกําหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และมองเห็นปัญหา สามารถกําหนดส่ิงที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิดความ
สนใจที่จะค้นหาคําตอบ 

2. ขั้นทําความเข้าใจกับปัญหา ผู้เรียนจะต้องทําความเข้าใจกับปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ ซ่ึง
ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายส่ิงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 

3. ขั้นดําเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนกําหนดส่ิงที่ต้องเรียน ดําเนินการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย 

4. ขั้นสังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนนําความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
อภิปรายผลและสังเคราะห์ 

5. ขั้นสรุปองค์ความรู้  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมินผลงานว่า
ข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในก ลุ่ม
ของตนเองอย่างอิสระทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 
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6. นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนนําข้อมูลที่ได้จากการสรุปองค์ความรู้มานําเสนอเป็น
ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย นักเรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกันประเมินผล
งาน 
 กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการ
ผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียนที่มีการเผชิญหน้ากัน กับการเรียนแบบออนไลน์เข้าไว้
ด้วยกัน การเรียนรู้แบบผสมผสานนี้มีส่วนสนับสนุน และช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น โดยมี
การติดต่อกับผู้สอนแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและตอบสนองต่อความ
ต้องการส่วนบุคคลของนักเรียน ทําให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองได้ดี
ยิ่งขึ้น 
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3. การเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน 
 
3.1 ความเป็นมาของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545 : 11-17) กล่าวถึงความเป็นมาของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานว่า PBL พัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Faculty of Health Sciences) ของ
มหาวิทยาลัย McMaster ที่ประเทศแคนาดา นํามาใช้ในกระบวนการติว (Tutorial Process) ให้กับ
นักศึกษาแพทย์ฝึกหัด และกลายเป็นรูปแบบ (Model) ให้กับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกานําไป
เป็นแบบอย่าง โดยเริ่มจากปลาย ค.ศ.1960 มหาวิทยาลัย Case Western Reverse ได้นํามาใช้เป็นแห่ง
แรกและได้จัดตั้ งเป็นห้องทดลองพหุวิทยาการ (Multidisplinary Laboratory)  เพื่อทําเป็น
ห้องปฏิบัติการสําหรับรูปแบบการสอนใหม่ๆ รูปแบบการสอนที่มหาวิทยาลัย Case Western 
Reverse พัฒนาขึ้นมานั้น ได้กลายมาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนหลายแห่งใน
สหรัฐอเมริกา ท้ังในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย ในช่วงปลายทศวรรษที่ 
60 มหาวิทยาลัย McMaster ได้พัฒนาหลักสูตรการแพทย์ (Medical Curriculum) ที่ใช้ PBL ในการ
สอนเป็นครั้งแรก ทําให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่าเป็นผู้นํา PBL 
(World Class Leader)  
 ในประเทศไทยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเริ่มใช้ครั้งแรกในหลักสูตรแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2531 และประยุกต์ใช้ในหลักสูตรสาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ 
ทั้งนี้การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่นํามาปรับใช้ในหลายๆ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซ่ึงการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นการเรียนการสอนที่ให้ประสบการณ์ท้าทาย ความคิดลักษณะนิสัย
และการปฏิบัติร่วมกับการแก้ปัญหา เป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนเรียนรู้การแก้ปัญหาโดยผ่านการสืบ
เสาะหาความรู้ และเรียนด้วยการค้นพบด้วยตนเองและจากการทํางานเป็นกลุ่ม 
 
3.2 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

ทิศนา แขมมณี (2551 : 137) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก เป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนอาจนําผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือ
ผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและ
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วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น รวมท้ังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการ
คิด และกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ 

มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545 : 11-17) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning หรือ PBL)  เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลก
แห่งความเป็นจริงเป็นบริบท (Context) ของการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์
และคิดแก้ปัญหา รวมท้ังได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขากลุ่มสาระที่ตนศึกษาด้วย การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทํางานที่ต้องการอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหา
เป็นหลัก 

วัชรา เล่าเรียนดี (2556 : 107) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นยุทธวิธีในการจัดการเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญแบบหนึ่ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการ
แก้ปัญหา และวิธีการเรียนรู้อย่างมีความหมายอีกวิธีหนึ่ง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็น
หลักหรือจุดเริ่มต้นเพื่อกระตุ้น จูงใจ เร้าความสนใจเพื่อเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดย
ปัญหาเป็นฐานสําหรับกิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้นั้น ซ่ึงปัญหานั้นจะต้องเป็น
ปัญหาที่มาจากตัวนักเรียน เป็นปัญหาที่นักเรียนสนใจ ต้องการแสวงหา ค้นคว้าคําตอบและหา
เหตุผลมาแก้ปัญหา หรือทําให้ปัญหานั้นชัดเจนจนมองเห็นแนวทางแก้ไข ซ่ึงจะทําให้เกิดการเรียนรู้ 
สามารถผสมผสานความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน จะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นของนักเรียน 

วัลลี สัตยาศัย (2547 : 16) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ PBL คือวิธีการ
เรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 
จากแหล่งวิทยาการหลากหลาย เพื่อนํามาใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัวล่วงหน้า
เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวมาก่อน 

อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553 : 156) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ซ่ึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่มีขั้นตอน มีเหตุผล มี
การรวบรวมข้อมูล มีการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 

จากการศึกษาความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากนักการศึกษาสามารถ
สรุปความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้ว่า การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็น
จุดเริ่มต้นในการเรียนรู้  เพื่อกระตุ้น จูงใจ เร้าความสนใจเพื่อเกิดการเรียนรู้และสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ จากแหล่งวิทยาการหลากหลาย เพื่อตอบ



39 
 

คําถามหรืออธิบายปัญหานั้นๆ ซ่ึงทําให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
3.3 ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

Arends (2001 : 362-366) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
1. แนะนําปัญหา  เพื่อแจ้งจุดมุ่งหมายของการเรียน สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน บอกส่ิงที่

นักเรียนต้องทํา และแนะนําขั้นตอนการศึกษา 
2. กําหนดงานที่ต้องดําเนินการ  เพื่อช่วยนักเรียนให้สามารถกําหนดงานที่ต้องทําได้ 
3. รวบรวมข้อมูล  เพื่อช่วยให้นักเรียนใช้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลหรือ

ดําเนินการทดลองเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการเรียนรู้ 
4. เตรียมนําเสนอผลงาน  เพื่อช่วยนักเรียนวางแผนและเตรียมนําเสนอผลงานอย่าง

เหมาะสม 
5. วิเคราะห์และประเมินผลการทํางาน  เพื่อช่วยนักเรียนให้สามารถวิเคราะห์และประเมิน

กระบวนการแก้ปัญหาท่ีค้นพบได้ 
Lynda  (2002 อ้างถึงใน อนิรุทธ์ิ สติมั่น, สุรพล บุญลือ, ทิพย์รัตน์ สิทธิวงศ์, 2552 : 35-36) 

ได้เสนอขั้นตอนการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักไว้ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 จดักระบวนการกลุ่ม 
  - แนะนําสมาชิก 
  - อธิบายกฎและส่ิงท่ีต้องดําเนินการ 
  - อธิบายรายละเอียดหน้าที่ของผู้อํานวยความสะดวกและนกัเรียน 
 ขั้นที่ 2 ขยายรายละเอียดของปัญหา 
  - นําเสนอปัญหา 
  - ทําความเข้าใจและทําความกระจ่างกับปัญหา 
  - อธิบายปัญหา 
 ขั้นที่ 3 สร้างและขยายแนวคดิ 
  - วัตถุประสงคข์องแนวคิดในการทําความเข้าใจปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีได้รับ 
 ขั้นที่ 4 หัวข้อในการเรียนรู ้
  - กําหนดส่ิงท่ีต้องการรู้ และวิธีการเรียนรู้ในการทําความเขา้ใจและแก้ปัญหา 
  - กําหนดประเด็นทีต่้องการเรียนรู ้
  - หาแนวคดิในการทําแผนปฏิบัติการ 
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  - ไต่สวนหรือคน้คว้าถึงแหล่งข้อมูล 
 ขั้นที่ 5 เรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ค้นหาและสรุปข้อมูลให้ตรงกัน 
 ขั้นที่ 6 สังเคราะห์และนํามาใช ้
  - ประเมินแหล่งทรัพยากรการเรียน สําหรับความเชื่อมั่นและเที่ยงตรง 
  - ดําเนินการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่นํามารว่มกนั 
  - สังเคราะห์และประยุกต์ความรู้ใหมก่ับการแก้ปัญหา 
  - พัฒนาประเด็นต่างๆที่ใกล้เคียงกัน 
  - อภิปราย พัฒนาและตัดสินวิธีการแก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 7 สะท้อนและตอบกลับ 
  - ตอบกลับถึงวิธีการแก้ปัญหาของตนเองและของกลุ่ม ขบวนการในการแก้ปัญหา 
สร้างการเรียนรู้และวิธีการในการอํานวยความสะดวกของผู้อํานวยความสะดวกในการเรยีนรู ้

Peter Schwarts  (2001 : 2) ได้เสนอขั้นตอนการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักไว้ดังนี้ 
 1. เผชิญกับปัญหา    โดยให้นักเรียนสืบค้นจนพบปัญหาท่ีจะศึกษา 
 2. สํารวจความรู้    โดยสํารวจเกี่ยวกับปัญหาท่ีมีในทุกคนของกลุ่ม 
 3. ตั้งสมมติฐาน    ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและทดสอบสมมติฐานที่ตั้ง 
 4. ระบุส่ิงจําเป็นต้องเรียนรู้    เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา 
 5. ค้นหาข้อมูล    โดยแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลในการแก้ปัญหา 
 6. รวบรวมความรู้และแก้ปัญหา    โดยนักเรียนได้รวบรวมความรู้ที่ได้มาจากการค้นคว้า
กลุ่มย่อยและนําความรู้มาใช้กับปัญหา 
 7. ทบทวนการดําเนินการแก้ปัญหา    ซ่ึงหากยังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ดําเนินการในข้อ 3 -6 
ใหม่จนกว่าจะแก้ปัญหาได้ 
 8. สรุปความรู้    โดยสรุปความรู้ที่ได้ทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการ 

Stepien, W.J. and Gallagher, S.A. (1993 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2556 : 110-111) ได้
นําเสนอขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 เข้าสู่ปัญหาและนิยามปัญหา (Encountering and Defining the problem) ผู้เรียนจะ
ได้รับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจริงให้อ่านวิเคราะห์ทําความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหานั้น หรือให้ดูจากภาพ จาก VDO จากสถานที่จริง โดยอาจให้ตั้งคําถาม ถามตัวเองว่า 

 - รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับปัญหาหรือคําถามนี้ 
 - จําเป็นต้องรู้อะไรบ้างเพื่อจะได้แก้ปัญหานี้ได้ 
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 - ต้องใช้ข้อมูลส่ือการเรียนรู้อะไรบ้างเพื่อจะได้แนวทางการแก้ปัญหาหรือ
สมมติฐาน 

ในขั้นตอนก็ควรได้คําถามที่ชัดเจน ถึงแม้ว่าแนวทางการแก้ปัญหานั้นจะต้องใช้
ความรู้ใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 2 หาข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Data Collection) ประเมินข้อมูลและนําไปใช้
เมื่อผู้เรียนได้ปัญหาท่ีชัดเจนจากขั้นที่ 1 ผู้เรียนจะต้องศึกษาข้อมูลต่างๆหรือส่ือต่างๆที่ต้องการใช้ 
ซ่ึงข้อมูลและส่ือต่างๆ ต้องมีการประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความคุ้มค่าก่อนนําไปใช้
แก้ปัญหา 

ขั้นที่ 3 สังเคราะห์ข้อมูลและปฏิบัติ (Synthesis and Performance) เป็นขั้นที่ผู้เรียนสร้าง
หรือกําหนดแนวทางการแก้ปัญหา อาจมีการสร้างส่ือประกอบหรือจัดการกับสาระความรู้ใหม่ ซ่ึง
แตกต่างจากการทํารายงานธรรมดา แต่เป็นการนําเสนอแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจน และ
ดําเนินการแก้ปัญหา สรุปผล หรือหลักการทั่วไปที่ได้จากการแก้ปัญหาและนําเสนอผลการเรียนรู้
ในชั้นเรียน 

วัชรา เล่าเรียนดี (2556 : 111) ได้สรุปแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ได้ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เผชิญกับปัญหา  ได้แสวงหาค้นพบปัญหาด้วยตนเอง            
(จัดสถานการณ์ บทบาทสมมติ เรื่องส้ัน หรือใช้วีดิทัศน์ เป็นต้น) 

2. จัดกลุ่มนักเรียนร่วมมือกันเรียนรู้ (3-5 คน) ให้เด็กร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อทํา
ความเข้าใจกับปัญหาให้ชัดเจน 

3. ให้นักเรียนถามคําถามในเรื่องท่ีเขาสงสัย ไม่รู้ หรือไม่เข้าใจในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
(ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนถามคําถาม) 

4. นักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา และระบุส่ือ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
5. นักเรียนร่วมกันแสวงหาความรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 
6. นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหา หาคําตอบของปัญหาที่เลือก และนําเสนอผลการเรียนรู้หรือ

แก้ปัญหาอาจจะนําเสนอในรูปแบบโครงงาน การแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานและผลการหา
คําตอบของปัญหา 

7. ร่วมกันประเมินผลการทํางานกลุ่มและผลงานกลุ่ม นําเสนอข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 7-8)  ได้เสนอขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานไว้ดังนี้ 

1. ขั้นกําหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และมองเห็นปัญหา สามารถกําหนดส่ิงที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิดความ
สนใจที่จะค้นหาคําตอบ 

2. ขั้นทําความเข้าใจกับปัญหา ผู้เรียนจะต้องทําความเข้าใจกับปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ ซ่ึง
ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายส่ิงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 

3. ขั้นดําเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนกําหนดส่ิงที่ต้องเรียน ดําเนินการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย 

4. ขั้นสังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนนําความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
อภิปรายผลและสังเคราะห์ 

5. ขั้นสรุปองค์ความรู้  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมินผลงานว่า
ข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่ม
ของตนเองอย่างอิสระทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 

6. นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนนําข้อมูลที่ได้จากการสรุปองค์ความรู้มานําเสนอเป็น
ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย นักเรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกันประเมินผล
งาน 
 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553 : 156-158) ได้เสนอขั้นตอนการสอนแบบแก้ปัญหา มี 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียม 
  1.1 ผู้สอนศึกษาแผนการสอน เนื้อหา และจุดประสงค์การสอนอย่างละเอียด 
  1.2 ผู้สอนวางแผนกําหนดกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามลําดับ 
 2. ขั้นดําเนินการสอน 
  2.1 ขั้นกําหนดขอบเขตของปัญหา  เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหาและกําหนด
ขอบเขตของปัญหา ผู้สอนอาจใช้วิธีการเล่าเรื่อง สร้างสถานการณ์จําลอง อภิปราย ศึกษากรณีราย
เฉพาะ ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นปัญหานั้น ถ้ามีหลายปัญหา อาจแยกเป็นข้อๆได้ ดังนั้น บทบาท
ของผู้สอนในขั้นนี้ คือ 
   2.1.1 นําทางให้ผู้เรียนเห็นปัญหา 
   2.1.2 จัดส่ิงแวดล้อมให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหา 
   2.1.3 ช่วยตั้งจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาให้ทุกคนเข้าใจได้ตรงกัน 
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  2.2 ขั้นตั้งสมมติฐาน  เป็นขั้นวางแนวทางท่ีจะหาคําตอบของปัญหา โดยให้ผู้เรียน
ตั้งสมมติฐานว่า ปัญหานั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร หรือวิธีการแก้ปัญหานั้นน่าจะแก้ไขได้โดยวิธี
ใดบ้าง บทบาทของผู้สอนในขั้นนี้ คือ  
   2.2.1 ช่วยผู้เรียนวางแผนจะแก้ปัญหาได้โดยวิธีใดบ้าง 
   2.2.2 แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มรับผิดชอบงานตามความสามารถและความ
สนใจ 
  2.3 ขั้นรวบรวมข้อมูล  เป็นขั้นที่ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหา โดยอาจค้นคว้าจากตํารา เอกสารต่างๆ จากการสัมภาษณ์ ซักถามผู้เชี่ยวชาญ 
ฯลฯ แล้วจดบันทึกข้อมูลไว้ บทบาทของผู้สอนในขั้นนี้ คือ 
   2.3.1 แนะนําแหล่งความรู้เพ่ือค้นคว้าข้อมูล 
   2.3.2 ติดต่อบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญล่วงหน้าเพ่ือให้สัมภาษณ์แก่ผู้เรียน 
  2.4 ขั้นทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นขั้นที่ผู้เรียนนําข้อมูลมาพิจารณาโดยเริ่ม
จากการทดลองปฏิบัติดู และนําผลจากการทดลองปฏิบัติมาวิเคราะห์ว่าวิธีใดใช้ได้ผลในการ
แก้ปัญหา อาจใช้ได้หลายวิธีแตกต่างกันไป บทบาทของผู้สอนในขั้นนี้ คือ 
   2.4.1 สังเกตการณ์ทดลองหรือวิธีการแก้ปัญหาของผู้ เรียนและให้
คําแนะนําเมื่อจําเป็น 
   2.4.2 อํานวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์ และส่ิงจําเป็นต่างๆที่ผู้เรียน
ต้องการใช้ในการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.5 ขั้นประเมินผลและสรุปผล  เป็นขั้นสุดท้ายของลําดับขั้นสอน เม่ือผู้เรียนได้ทํา
การทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากขั้นที่ 2.4 แล้ว ผู้เรียนย่อมสามารถประเมินผลวิธีการ
แก้ปัญหาและสรุปได้ว่า วิธีการใดได้ผลดีที่สุดในการแก้ปัญหานั้น บทบาทของผู้สอนในขั้นนี้ คือ 
   2.5.1 ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรายงานวิธีการแก้ปัญหาตั้งแต่ขั้นที่ 1 จนถึงขั้น
ที่ 5  
   2.5.2 ผู้สอนอภิปรายซักถามผู้เรียน ช่วยเสริมและสรุปประเด็นสําคัญของ
การเรียนการสอนครั้งนี้ 
 3. ขั้นประเมินผล    ผู้สอนประเมินผลการทํางานของผู้เรียน แล้วแจ้งให้ผู้เรียนทราบข้อดี
และข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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 การจัดการเรียนรู้ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนําขั้นตอนการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ            
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 7-8) มาเป็นแนวทางในงานวิจัยครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. ขั้นกําหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และมองเห็นปัญหา สามารถกําหนดส่ิงที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิดความ
สนใจที่จะค้นหาคําตอบ 

2. ขั้นทําความเข้าใจกับปัญหา ผู้เรียนจะต้องทําความเข้าใจกับปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ ซ่ึง
ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายส่ิงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 

3. ขั้นดําเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนกําหนดส่ิงที่ต้องเรียน ดําเนินการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย 

4. ขั้นสังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนนําความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
อภิปรายผลและสังเคราะห์ 

5. ขั้นสรุปองค์ความรู้  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมินผลงานว่า
ข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่ม
ของตนเองอย่างอิสระทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 

6. นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนนําข้อมูลที่ได้จากการสรุปองค์ความรู้มานําเสนอเป็น
ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย นักเรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกันประเมินผล
งาน 

 
3.4 ลักษณะที่ส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545 : 11-17) กล่าวว่าลักษณะที่สําคัญของ PBL ได้แก่ 
 1. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 2. การเรียนรู้เกิดจากกลุ่มผู้เรียนที่มีขนาดเล็ก 
 3. ครูเป็นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู้ให้คําแนะนํา (Guide) 
 4. ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
 5. ปัญหาท่ีใช้มีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ปัญหาหนึ่งอาจมีได้หลายคําตอบ หรือแก้ไข
ปัญหาได้หลายทาง (Billed-Structure Problem)  
 6. ผู้เรียนแก้ไขปัญหาโดยแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) 
 7. ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ 
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 วัชรา เล่าเรียนดี (2556 : 107-108) ได้สรุปคุณลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ไว้ดังนี้ 
 1. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 2. การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ 
 3. ครูคือผู้ท่ีคอยแนะนําสนับสนุน นักเรียนคือผู้ท่ีมองเห็นปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 4. ปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือปัญหาจริง ซ่ึงปัญหาจะช่วยกําหนดกรอบแนวคิด
หรือกําหนดจุดเน้นและกระตุ้นการเรียนรู้ 
 5. ปัญหาคือส่ิงท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 
 6. ความรู้ใหม่จะเกิดขึ้นโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
3.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

Walton and Matthews (1989 อ้างถึงใน เอกนฤน บางท่าไม้, อนิรุทธ์ิ สติมั่น, มณฑิรา                   
พันธ์ุอ้น, 2554 : 36) กล่าวถึงประโยชน์ไว้ดังนี้ 

1. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องข้อมูล
ข่าวสารในโลกปัจจุบัน 

2. เสริมสร้างความสามารถในการใช้ทรัพยากรการเรียนให้ดีขึ้น 
3. ส่งเสริมการสะสมการเรียนรู้ และการคงรักษาข้อมูลใหม่ไว้ได้ดีขึ้น 
4. เมื่อใช้ในการแก้ปัญหาของสหสาขาวิชา ทําให้สนับสนุนความร่วมมือมากกว่าการ

แข่งขัน 
5. ช่วยให้เกิดการตัดสินแบบองค์รวม หรือแบบสหสาขาวิชาสําหรับปัญหาสุขภาพท่ีสําคัญ 
บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 67-68) ได้กล่าวถึงข้อดีและข้อจํากัดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐานไว้ดังนี้ 
ข้อด ี

 1. ผู้เรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนอย่างจริงจัง จึงเกิดความเข้าใจและจดจําได้นาน 
 2. การแก้ปญัหาเป็นการเรียนรู้ทั้งด้านพุทธิพิสัยและจิตพิสัย 
 3. ช่วยพัฒนาความรับผิดชอบของผู้เรียน 
 4. ช่วยเพิ่มพูนความสนใจในการเรยีนและแรงจูงใจ 
 5. ผู้เรียนได้ใช้ส่ือและแหล่งการเรียนอ่ืนๆ นอกเหนือจากตาํราเรียน 
 6. ผู้เรียนเรียนรูก้ารยอมรับความคดิเห็นของคนอ่ืน 
 7. พัฒนาความสามารถในการแก้ปญัหาและการคดิอย่างมีระบบ 
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 8. เป็นรูปแบบที่สามารถใช้ได้กับการแก้ปัญหาท่ีอาจเผชิญในอนาคต 
ข้อจํากดั 

 1. วิธีนี้อาจใช้เวลามาก 
 2. ประเด็นปัญหาท่ีโดยธรรมชาติจะมีลักษณะโต้แย้งกัน อาจสร้างปัญหาให้กับผู้บริหาร
ผู้ปกครอง หรือกลุ่มคนในสังคม 

มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2549 : 45) ได้กล่าวถึงอุปสรรคของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะมีข้อดีมากมาย แต่ผู้สอนบางคนไม่นิยมนําไปใช้ 
เนื่องจากผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่เปล่ียนแปลงตนเองจากผู้เชี่ยวชาญการบรรยายไปสู่การเป็นผู้อํานวย
ความสะดวก ไม่คุ้มค่าเรื่องเวลาเนื่องจากต้องใช้เวลามาก และไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอํานาจ
ในการจัดการศึกษา เช่น ผู้บริหารที่ไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้เรื่องการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน อาจมองว่าครูไม่สอนหนังสือ ปล่อยให้นักเรียนค้นคว้าเอง ซ่ึงอาจทําให้ผู้สอนเกิดความท้อแท้
และหมดกําลังใจที่จะใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553 : 158-159) ได้กล่าวถึงข้อดีและข้อจํากัดไว้ดังนี้ 
ข้อดี 
1. ผู้เรียนได้ฝึกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ฝึกการวิเคราะห์และการตัดสินใจ 
2. ผู้เรียนได้ฝึกการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ 
3. เป็นการฝึกการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม และฝึกความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
4. ประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับการฝึกแก้ปัญหา จะมีประโยชน์ในการนําไปใช้ในชีวิตจริง

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ข้อจํากัด 
1. ผู้ เรียนต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว้  ถ้าผิดไปจะทําให้ได้ผลสรุปที่

คลาดเคล่ือนหรือผิดความจริงไป 
2. ผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล จึงจะได้ผลสรุปท่ีดี 
3. ถ้าผู้สอนไม่คุ้นเคยกับวิธีการอาจนําไปผิดทางได้ 
4. การกําหนดปัญหา ถ้าเลือกปัญหาไม่ดีจะทําให้การเรียนการสอนไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
 

 กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยครูเป็นผู้อํานวยความสะดวก ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลความรู้มาเพื่อตอบคําถาม
หรืออธิบายปัญหานั้นๆและเกิดเรียนรู้การแก้ปัญหาโดยตรง ซ่ึงทําให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะ
กระบวนการคิด และความสามารถในการแก้ปัญหา  
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4. สังคมออนไลน ์
 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสังคมออนไลน์ ผูว้ิจัยขอนําเสนอวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ดังนี ้
 
4.1 ความหมายของสังคมออนไลน์ (Social Network) 
 ศิริพร กนกชัยสกุล (2553 : 29-32) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็น
ผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีและเว็บรูปแบบใหม่นั่นคือ WEB 2.0 ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ส่วนบุคคล/ความเป็นตัวตน (Profile) เขียนเล่าเรื่องราวต่างๆผ่าน Blog หรือแสดงรูปภาพเพื่อให้
เพื่อนๆได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของตน รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการรู้จักผ่านเพื่อนของเพื่อน ซ่ึง
ก็คือการใช้ networking ของเพื่อนเพื่อทําความรู้จักกับบุคคลอ่ืนนั่นเอง นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถ
เล่นเกมต่างๆกับเพื่อน โดยส่งข้อความถึงกันได้ในเวลาเดียวกัน ผู้ใช้และเพื่อนๆจึงมีช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารกันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถกําหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ว่าต้องการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะหรือจํากัดสิทธ์ิเฉพาะบุคคลที่อยู่ในสังคมเสมือนของตน 
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2551) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึง
กลุ่มคนที่รวมกันเป็นสังคมมีการทํากิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของเว็บไซต์มีการ
แผ่ขยายออกไปเรื่อยๆ เป็นรูปแบบของการส่ือสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ทําให้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเป็นสังคมขึ้นมา การสร้างชุมชนใหม่บนอินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือ
สําคัญในการติดต่อส่ือสาร สามารถทํากิจกรรมต่างๆ ท้ังเพื่อการศึกษา ธุรกิจ และความบันเทิง 
 อดิเทพ บุตราช (2553) ซ่ึงได้ให้นิยามคําว่าเครือข่าย สังคมออนไลน์ หมายถึง กลุ่มคนที่
รวมกันเป็นสังคมและ มีการทํากิจกรรมร่วมกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึง อยู่ในรูปแบบของ
เว็บไซต์มีการแพร่ขยายออกไปเรื่ อยๆ โดยใช้รูปแบบของการติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต มีการสร้างเครือข่ายชุมชนเสมือนบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําคัญ
ในการ ติดต่อส่ือสาร การทํากิจกรรมต่างๆ รวมท้ังการใช้ประโยชน์ ทางด้านการศึกษา ธุรกิจ และ
ความบันเทิง 
 เอกนฤน บางท่าไม้ (2555 : 10) ได้สรุปความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไว้ว่า กลุ่ม
บุคคลที่รวมตัวกันเป็นสมาชิกบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีลักษณะการส่ือสารข้อมูลต่างๆ และมีการ
เผยแพร่ความคิดเห็น บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เป็นเครื่องมือสําคัญในปัจจุบันมีบทบาทในด้าน
การศึกษา ธุรกิจ และความบันเทิง 
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4.2 ประเภทของสังคมออนไลน์  
 ธิติมา ทองทับ (2551 : 13-14) แบ่งประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังนี้ 
 1. ประเภท Publishing เป็นบล็อกและเว็บประเภทเนื้อหา เช่น Blogger, Wordpress, 
Bloggang, Exteen, TypePad เป็นต้น ซ่ึงในแต่ละบล็อกก็มีการแยกย่อยเนื้อหาเป็นหมวดต่างๆตาม
ความสนใจ เช่น Okanation.net บล็อกที่ทําให้ทุกคนเป็นนักข่าวได้ด้วยการเขียนบล็อกนําเสนอ
ข่าวสารต่างๆ  Blognone.com นําเสนอข่าวแวดวงไอที  Keng.com บล็อกสําหรับผู้ที่สนใจใน
การตลาด  Gotoknow.org บล็อกที่รวบรวมความรู้แขนงต่างๆ  Pzecret.net บล็อกแนะนํา Portable ที่
น่าสนใจ เป็นต้น 
 2. ประเภท Community เครือข่ายสังคมที่ช่วยสร้างเครือข่ายเพื่อนเก่าและหาเพื่อนใหม่ 
สามารถส่งข้อความแลกเปล่ียนความสนใจซ่ึงกันและกัน เช่น Facebook, Hi5, My Space เป็นต้น 
 3. ประเภท Media มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอวีดิโอ ภาพยนตร์ เพลง เช่น Youtube, 
Ustream.tv, Yahoo Video, Duocore.tv, Dailymotion, Thaitube.in.th, Veoh, Netflix, Imeem, 
Last.fm, Ijigg เป็นต้น 
 4. ประเภท Games เกมออนไลน์ที่สามารถสร้างตัวแทนในโลกเสมือนจริง ใช้ชีวิตอยู่ใน
โลกออนไลน์ ติดต่อส่ือสารทํากิจกรรมต่างร่วมกันกับผู้อ่ืน เช่น SecondLife, WorldWarCraft, 
Audition, Gamegun, Ragnarok, Pangya เป็นต้น 
 5. ประเภท Photo Mangement เป็นเว็บฝากรูปออนไลน์ที่ช่วยจัดการถ่ายภาพจากกล้อง
ดิจิตอลและยังสามารถแบ่งปันรูปภาพ หรือเปิดขายภาพได้ เช่น Photobucket, Flickr, Zoomr, 
Photoshop, Express, Glowfoto, Shutterfly เป็นต้น 
 6. ประเภท Business / Commerce เว็บเครือข่ายสังคมเพื่อธุรกิจซ้ือขายประมูลสินค้า
ออนไลน์ เช่น Amazon, eBay, Officelive, PayPal, Linkedin, Pramool, Tarad.com เป็นต้น 
 7. ประเภท Data / Knowledge แหล่งข้อมูลรวมความรู้ เช่น Wikipedia, Amswers, Zickr, 
Tag.in.th, Del.icio.us, Bittorent, Google Earth เป็นต้น 

มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ (2554) ได้จําแนกประเภทเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ดังนี้ 
 1. Weblogs หรือเรียกส้ันๆว่า Blogs คือ ส่ือส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารความรู้ ข้อคิดเห็น บันทึกส่วนตัว โดยสามารถแบ่งปันให้บุคคลอ่ืนๆ โดยผู้รับสารสามารถ
เข้าไปอ่าน หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ซ่ึงการแสดงเนื้อหาของบล็อกนั้นจะเรียงลําดับจาก
เนื้อหาใหม่ไปสู่เนื้อหาเก่า ผู้ เขียนและผู้อ่านสามารถค้นหาเนื้อหาย้อนหลังเพื่ออ่านและแก้ไข
เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา เช่น Exteen, Bloggang, Wordpress, Blogger, Okanation 
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 2. Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นเครือข่ายทางสังคมที่
ใช้สําหรับเชื่อมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม เพื่อร่วมกันแลกเปล่ียนและ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ทั้งด้านธุรกิจ การเมือง การศึกษา เช่น Facebook, Hi5, Ning, Linked in, 
MySpace, Youmeo, Friendster 
 3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรือที่เรียกส้ันๆว่า “บล็อกจิ๋ว” ซ่ึงเป็นเว็บเซอร์วิส
หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปสําหรับให้ผู้ใช้บริการเขียนข้อความส้ัน ประมาณ 140 
ตัวอักษร ที่เรียกว่า “Status” หรือ “Notice” เพื่อแสดงสถานะของตัวเองว่ากําลังทําอะไรอยู่ หรือแจ้ง
ข่าวสารต่างๆแก่กลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์  ทั้งนี้การกําหนดให้ใช้ข้อมูลในรูปข้อความส้ันๆ ก็
เพื่อให้ผู้ใช้ท่ีเป็นทั้งผู้เขียนและผู้อ่านเข่าใจง่าย ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ Twitter 
 4. Online Video เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการวีดิโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงปัจจุบัน
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้ใช้บริการ สามารถติดตามชมได้
อย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีโฆษณาคั่น รวมท้ังผู้ใช้สามารถเลือกชมเนื้อหาได้ตามความต้องการและยัง
สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บวีดิโออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้จํานวนมากอีกด้วย เช่น Youtube, Yahoo 
 5. Photo Sharing เป็นเว็บไซต์ที่เน้นให้บริการฝากรูปภาพ โดยผู้ใช้บริการสามารถอัพ
โหลดและดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อนํามาใช้งานได้ ที่สําคัญนอกเหนือจากผู้ใช้บริการจะมีโอกาส
แบ่งปันรูปภาพแล้ว ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่เพื่อเสนอขายภาพที่ตนเองนําเข้าไปฝากได้อีกด้วย เช่น 
Flickr, Photo bucket, Photoshop, Express, Zooomr 
 6. Wikis เป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นแหล่งข้อมูลหรือความรู้ (Data/Knowledge) ซ่ึงผู้เขียน
ส่วนใหญ่อาจเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ซ่ึงผู้ใช้สามารถเขียนหรือแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ เช่น Wikipedia, Google 
Earth, Diggzy Favorites Online 
 7. Virtual Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจําลองส่วนหนึ่งของชีวิตลงไป จัดเป็น
ส่ือสังคมออนไลน์ที่บรรดาผู้ท่องโลกไซเบอร์ใช้เพื่อส่ือสารระหว่างกันบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะ
โลกเสมือนจริง ซ่ึงผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการอาจจะเป็นบริษัท หรือองค์การด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา 
รวมถึงองค์การด้านส่ือ เช่น สํานักข่าวรอยเตอร์ สํานักข่าวซีเอ็นเอ็น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
พื้นที่เพื่อให้บุคคลในบริษัทหรือองค์กรได้มีช่องทางในการนําเสนอเรื่องราวต่างๆไปยังกลุ่ม
เครือข่ายผู้ใช้ส่ือออนไลน์ ซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าทั้งหลักและรอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทหรือองค์การก็ได้ ปัจจุบันเว็บไซต์หลัก Virtual Worlds ที่ประสบผลสําเร็จและมีชื่อเสียง คือ 
Second life 
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 8. Crowed Sourcing มาจากการรวมของคําสองคํา คือ Crowed และ Outsourcing เป็น
หลักการขอความร่วมมือจากบุคคลในสังคมออนไลน์ โดยสามารถจัดทําให้รูปแบบของเว็บไซต์ที่มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาคําตอบและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งทางธุรกิจ การศึกษา รวมทั้งการ
ส่ือสาร โดยอาจจะเป็นการดึงความร่วมมือจากเครือข่ายทางสังคมมาช่วยตรวจสอบข้อมูล เสนอ
ความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ กลุ่มคนที่เข้ามาให้ข้อมูลอาจจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือผู้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่อยู่ในภาคธุรกิจหรือแม้แต่ในสังคมนักข่าว ข้อดีของการใช้หลัก 
Crowed Sourcing คือ ทําให้เกิดความหลากหลายทางความคิดเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยตรวจสอบหรือคัดกรองข้อมูล ซ่ึงเป็นปัญหาสาธารณะร่วมกันได้ เช่น 
Idea storm, Mystarbucks Idea 
 9. Podcasting หรือ Podcast มาจากการรวมตัวของสองคํา คือ Pod กับ Broadcasting ซ่ึง 
Pod คือ อุปสงค์หรือความต้องการส่วนบุคคล ส่วน Broadcasting เป็นการนําส่ือต่างๆมารวมกันใน
รูปของภาพและเสียง หรืออาจกล่าวง่ายๆว่า Podcast คือ การบันทึกภาพและเสียงแล้วนํามาไว้ใน
เว็บเพจ เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกที่สนใจดาวน์โหลดเพื่อนําไปใช้งาน เช่น Dual Geek 
Podcast, Wiggly Podcast 
 10. Discuss / Review / Opinion เป็นเว็บบอร์ดที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถแสดงความ
คิดเห็น โดยอาจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เช่น 
Epinions, Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip, Yelp 
 อดิเทพ บุตราช (2553) ได้แบ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตามหมวดการใช้งานได้ 5 หมวด 
ดังนี้ 
 1. หมวดการส่ือสาร (Communication) ก็จัดแบ่งกลุ่มตามการใช้ Blogs เช่น Blogger 
(google), Blognone, gotoKnow, Typepad, WordPress   Internet forums เช่น vBulletin, phpBB 
Micro-blogging เช่น Twitter, Plurk, Pownce, Jaiku   Social Networking เช่น Facebook, LinkedIn,   
Myspace, Orkut, Skyrock, Netlog, Hi, Friendster, Multiply  Social network aggregation เช่น 
FriendFeed, NutshellMail, Spokeo, Youmeo 
 2. หมวดความร่วมมือและแบ่งปัน (Collaboration) จัดกลุ่มการใช้ Wikis เช่น Wikipedia, 
PBwiki, wetpaint   Social bookmarking เช่น Delicious, StumbleUpon, Stumpedia, Google Reader, 
CiteUlike Social news Digg, Mixx, Reddit   Opinion sites เช่น epinions, Yelp 
 3. หมวดมัลติมีเดีย (Multimedia) Photo sharing เว็บที่แบ่งปันการใช้งานรูป เช่น Flickr, 
zooomr, Photobucket, SmugMug   Video sharing แบ่งปันวีดีโอ เช่น YouTube, Vimeo, Revver  
Art Sharing แบ่งปันภาพศิลปะ deviantART   Livecasting การถ่ายทอดสด : Ustream.tv, Justin.tv, 
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Skype   Audio and Music Sharing  เว็บที่มีการแชร์เพลงจากสถานีวิทยา และเว็บเพลงหรือดนตรี 
เช่น imeem, The Hype Machine, Last.fm, ccMixter 
 4. หมวดรีวิวและแสดงความคิดเห็น (Reviews and Opinions) Product Reviews : 
epinions.com, MouthShut.com, Yelp.com,   Q&A : Yahoo Answers 
 5. หมวดบันเทิง (Entertainment) ส่วนใหญ่จะเป็นเกมส์ Virual worlds : Second Life, The 
Sims Online   Online gaming : World of Warcraft, EverQuest, Age of Conan, Spore  Game 
sharing : Miniclip  
 
4.3 ประโยชน์ของสังคมออนไลน์ 
 Ethier (2006) ได้รวบรวมแนวทางการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายสังคม (Social Network)
ดังนี้ 
 1. การใช้ความรู้ เกี่ยวกับเครือข่ายมนุษย์ ในการระยุกต์กับการออก แบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยเปรียบเทียบกิจกรรมการแลกเปล่ียนของมนุษย์ในเรื่องของสารสนเทศ ความรู้ 
ความคิด ตลอดจนทัศนคติ 
 2. การใช้แนวคิดเครือข่ายทางสังคม ในการวิจัยเชิงสุขภาพส่วนบุคคล โดยเฉพาะประเด็น
ของการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางสังคม ในการรักษาสุขภาพทั้ งในระดับส่วนบุคคลไป
จนถึงชุมชนและสังคมโดยรวม 
 3. การใช้แนวคิดเครือข่ายทางสังคมในการวิจัยตลาด ซ่ึงจะสามารถสร้างผลกําไรจํานวน
มหาศาลแก่หน่วยธุรกิจ เนื่องจากการศึกษาเครือข่ายสังคม และแบบแผนความสัมพันธ์ จะทําให้
ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองคว ามต้องการของสมาชิกใน
เครือข่ายทางสังคมนั้นๆ 
 4. การใช้แนวคิดเครือข่ายทางสังคมในการวิจัยชุมชนออนไลน์ บนระบบอินเทอร์เน็ต โดย
ตัวอย่างงานวิจัยที่มีชื่อเสียงและได้รับการกล่าวขวัญเป็นอย่างมาก คือ ผลการศึกษา Club Nexus 
ของนักวิจัยจาก Stanford University 
 5. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวคิดในการศึกษาวิจัย เพื่อให้เห็นผลิตภาพของแนวคิด
เครือข่ายสังคม  
 สังคมออนไลน์ที่ผู้วิจัยให้ความสนใจคือ สังคมออนไลน์ Edmodo ซ่ึงเป็นเว็บโปรแกรม 
(Web Application) โดยมีวัตถุประสงค์รวมการศึกษา เข้ากับสังคมออนไลน์ เพ่ือตอบสนองผู้ใช้งาน
ดา้นการศึกษาและรองรับเทคโนโลยีด้านการส่ือสาร และสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้งานหลายกลุ่ม เช่น 
ผู้เรียน ครูผู้สอน โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่ และผู้ปกครอง 
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4.4  ความเป็นมาของสังคมออนไลน์ Edmodo  
Edmodo เป็นเว็บโปรแกรม (Web Application) โดยมีวัตถุประสงค์รวมการศึกษา

(Education) เข้ากับ สังคมออนไลน์ (Social Network ) เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานด้านการศึกษาและ
รองรับเทคโนโลยีด้านการส่ือสาร และสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้งานหลายกลุ่ม เช่น ผู้เรียน ครูผู้สอน 
โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่ และผู้ปกครอง ผู้ก่อตั้ง Edmodo คือ นิโคลัส บอร์ก และเจฟฟ์ โอฮารา 
(Nicolas Borg, Jeff O'Hara) ก่อตั้งเมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ. 2551(2008) ที่เมือง San Mateo, 
California Edmodo รองรับภาษา อังกฤษ สเปน โปรตุเกส เยอรมัน กรีซ ฝรั่งเศส ตุรกี ดัตช์ จีน 
ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 33 ล้านคนทั่วโลก  

Edmodo เป็นระบบ LMS ที่ผนวกระหว่าง e-Learning กับ Social Network อาจเรียกได้ว่า
เป็น Social Learning ภายในมีระบบบริหารจัดการผู้เรียน (User, Group) ระบบจัดการข้อมูล 
(Resource: Content) และกิจกรรมการเรียนการสอน (Activity: Assignment, Quiz) แบ่งแยกส่วน
ติดต่อผู้ใช้งานออกเป็นสองส่วนคือ ครู/อาจารย์(Teacher) และนักศึกษา(Student) รวมทั้งสามารถ
ติดตั้งแอพผ่านทางอุปกรณ์ไร้สายอย่าง Tablets, Smart Phone ได้ 
 
4.5  ความหมายของสังคมออนไลน์ Edmodo 

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2555 : 1) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ Edmodo คือ เครือข่าย
สังคมที่ให้ความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้สอนและผู้เรียนในการแลกเปล่ียน แบ่งปันความคิดเห็น 
แลกเปล่ียนไฟล์ แจ้งเหตุการณ์ และมอบหมายงานต่างๆ สามารถรับส่งไฟล์ ให้คะแนนได้ ซ่ึงมี
ลักษณะคล้ายกับเฟสบุ๊ค โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์  Edmodo นั้น ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องมือ
ทางการศึกษาอย่างแท้จริง 

วรวิทย์ ไชยวงศ์คต  (2555) กล่าวว่า Edmodo คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์สําหรับ ครู 
นักเรียน โรงเรียน หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถ
ติดต่อส่ือสาร ทํางานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหา สามารถเข้าถึงการบ้าน สมุดเกรด และประกาศจากทาง
โรงเรียนได้อย่างง่ายดาย เป้าหมายสําคัญของ Edmodo คือการใช้ประสิทธิภาพของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพ่ือช่วยให้นักการศึกษาสามารถจัดการห้องเรียนและจัดการนักเรียนทุกคนได้ 

Doriano Carta (2008) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ Edmodo มีลักษณะคล้ายกับทวิต
เตอร์ สําหรับผู้สอน ผู้เรียน และองค์กรการศึกษา มีความปลอดภัย สามารถควบคุมความเป็น
ส่วนตัวของสมาชิกได้ บริการแบบไมโครบล็อกส่วนตัว (micri-blogging service) 

จากการศึกษาความหมายของสังคมออนไลน์ Edmodo จากนักการศึกษาต่างๆทั้งใน และ
ต่างประเทศ สามารถสรุปความหมายของสังคมออนไลน์ Edmodoได้ว่า Edmodo เป็นเครือข่าย
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สังคมออนไลน์ ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่าง ครู นักเรียน โรงเรียน หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ สามารถติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนไฟล์ ทํางานร่วมกัน ส่งการบ้าน ประเมินผล เพื่อช่วยให้นัก
การศึกษาสามารถจัดการห้องเรียนและจัดการนักเรียนทุกคนได้ 

 
4.6  ลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ Edmodo 

ลักษณะที่แท้จริงของเครือข่ายสังคมออนไลน์ Edmodo มีลักษณะคล้ายระบบอีเลิร์นนิ่ง    
(e-learning) กล่าวคือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่อาศัยส่ืออิเล็กทรอนิกส์บนระบบอินเทอร์เน็ตแบบ
ส่ือสารสองทาง ซ่ึงมุ่งเน้นการศึกษาบทเรียนต่างๆที่เป็นเนื้อหาแบบส่ือประสม ที่มีตัวหนังสือ ภาพ 
ภาพวีดิทัศน์ เสียง ภาพเคล่ือนไหว และส่ือประสมต่างๆ ซ่ึงนับเป็นกลไลที่สนับสนุนส่งเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของผู้สอนและผู้เรียนอย่างแท้จริง เครือข่ายสังคมออนไลน์ Edmodo 
จําเปน็ต้องประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ หนึ่งจะต้องมีการบริการอินเทอร์เน็ต ( internet service) 
และจะต้องมีตัวเนื้อหาของบทเรียน (content) 
 
4.7  ข้อดขีองสังคมออนไลน์ Edmodo 

ข้อดีของ Edmodo คือให้ความเป็นส่วนตัวของห้องเรียน สามารถรับ-ส่งไฟล์ ให้คะแนน
กันได้ ลักษณะหน้าตา และวิธีการใช้ Edmodo มีลักษณะคล้าย Facebook ที่ผู้เรียนมีความคุ้นเคยอยู่
แล้ว  สังคมออนไลน์ Edmodo นั้นถูกออกแบบให้เป็นเครื่องมือทางการศึกษาอย่างแท้จริง ผู้สอน
จําเป็นต้องมีอีเมล์ เพื่อลงทะเบียนใช้ ในขณะที่ผู้เรียนไม่จําเป็นต้องมีอีเมล์ก็ได้ เพราะระบบนี้
รองรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมปีศึกษาท่ี 1 จนถึงระดับอุดมศึกษาได้โดยไม่มีข้อจํากัด  

ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สนใจสังคมออนไลน์ Edmodo เนื่องจาก Edmodo เป็นเว็บ
โปรแกรม โดยมีวัตถุประสงค์รวมการศึกษา เข้ากับสังคมออนไลน์ เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานด้าน
การศึกษาและรองรับเทคโนโลยีด้านการส่ือสาร และสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้งานหลายกลุ่ม เช่น 
ผู้เรียน ครูผู้สอน โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่ และผู้ปกครอง ซ่ึงข้อดีของสังคมออนไลน์ Edmodo 
คือให้ความเป็นส่วนตัวของห้องเรียน สามารถรับ-ส่งไฟล์ ให้คะแนนกันได้ ลักษณะหน้าตา และ
วิธีการใช้ สังคมออนไลน์ Edmodo มีลักษณะคล้าย Facebook ที่ผู้เรียนมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว  และมี
ลักษณะคล้ายระบบอีเลิร์นนิ่ง กล่าวคือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่อาศัยส่ืออิเล็กทรอนิกส์บนระบ บ
อินเทอร์เน็ตแบบส่ือสารสองทาง ซ่ึงมุ่งเน้นการศึกษาบทเรียนต่างๆที่เป็นเนื้อหาแบบส่ือประสม ที่
มีตัวหนังสือ ภาพ ภาพวีดิทัศน์ เสียง ภาพเคล่ือนไหว และส่ือประสมต่างๆ และถูกออกแบบให้เป็น
เครื่องมือทางการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะระบบนี้รองรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 จนถึงระดับอุดมศึกษา 
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5. ความสามารถในการแกป้ัญหา 
 
ผู้วิจัยขอนําเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา ดังนี้ 
 
5.1 ความหมายของการแก้ปัญหา 

Gagne  (1970 อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555 : 138) อธิบายว่าการคิด
แก้ปัญหาเป็นรูปแบบการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวข้อง
กันตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป และใช้หลักการนั้นมาผสมผสานกันจนเป็นความสามารถชนิดใหม่ที่
เรียกว่าความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้ประเภทนี้ต้องอาศั ยการเรียนรู้ประเภท
ความคิดรวบยอดเป็นพื้นฐานของการเรียน เป็นการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยความสามารถใน
การมองลักษณะร่วมของส่ิงเร้าทั้งหมด 
 ชนาธิป พรกุล (2554 : 267) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนการเผชิญฝ่าฟันอุปสรรค 
และแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ปัญหานั้นหมดไป 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ  (2551 : 145) ได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาว่า หมายถึง การคิด
พิจารณาไตร่ตรองอย่างพินิจพิเคราะห์ส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นประเด็นสําคัญของเรื่องหรือส่ิงต่างๆ ท่ีคอย 
ก่อกวน สร้างความรําคาญ สร้างความยุ่งยากสับสนและความวิตกกังวล พยายามหาหนทางคล่ีคลาย
ส่ิงเหล่านั้นให้ปรากฏ และหาหนทางขจัดปัดเป่าส่ิงที่เป็นปัญหาก่อความรําคาญ วิตกกังวล ความ
ยุ่งยาก สับสนให้หมดไปอย่างมีขั้นตอน 

จากการศึกษาความหมายของการแก้ปัญหา จากนักการศึกษาสามารถสรุปความหมายของ
การแก้ปัญหาได้ว่า การแก้ปัญหาเป็นการใช้ประสบการณ์เดิม ความสามา รถในการรวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจแก้ไขปัญหานั้นให้หมดไป 
 
5.2 ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหา 

Glieiman (1992 : 202) กล่าวถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาว่า ในการแก้ปัญหา                        
ผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้กระบวนการคิด ที่เกิดขึ้นภายในสมองอย่างเป็นขั้นตอน ซ่ึงจะต้องมีการ
จัดระบบขององค์ประกอบต่างๆ โดยใช้วิธีการเฉพาะเป็นเรื่องๆ เพื่อให้กระบวนการแก้ปัญหามี
ทิศทางมุ่งตรงไปสู่เป้าหมาย และสามารถแก้ปัญหาได้ในที่สุด 

Piaget (1962 : 120) ได้อธิบายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาตามทฤษฎีทางด้าน
พัฒนาการในแง่ที่ว่า ความสามารถด้านนี้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ขั้นที่  3 คือ Stage of Concrete 
Operation เมื่อเด็กมีอายุประมาณ 7-8 ปี จะเริ่มแก้ปัญหาแบบง่าย ๆ ภายในขอบเขตจํากัด ต่อมาถึง 
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ระดับพัฒนาขั้นที่ 4 คือ Stage of Formal Operation เด็กมีอายุประมาณ 11-14 ปี จะมีความสามารถ 
ในการคิดหาเหตุผลดีขึ้นและสามารถคิดแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้ โดยเด็กสามารถเรียนรู้ในส่ิงท่ีเป็น 
นามธรรมชนิดสลับซับซ้อนได้  
  สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2555 : 138) ได้กล่าวว่า การนําประสบการณ์เดิมที่เกิดจาก
การเรียนรู้มาเป็นพื้นฐานการแก้ปัญหาในส ถานการณ์หรือปัญหาใหม่ โดยมีขั้นตอนหรือ
กระบวนการในการแกป้ัญหาให้บรรลุเป้าหมาย หรือเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้  ความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาของบุคคลจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะทางสมอง ประสบการณ์ ความสนใจ 
สติปัญญา ความพร้อม แรงจูงใจ อารมณ์ และสภาพแวดล้อม 
 สํานักทดสอบทางการศึกษา (2555 : 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม
และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม 
แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 จากการศึกษาความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหา จากนักการศึกษาสามารถสรุป
ความหมายได้ดังนี้ คือ ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยใช้
ความรู้ ความคิด ประสบการณ์เดิม และแหล่งข้อมูลต่างๆ ในการทําความเข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคคล 

ความสามารถในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่างกันออกไป เพราะคนเราจะมี 
ระดับสติปัญญา ความรู้ อารมณ์ ประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน ซ่ึงส่ิงเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหา นักการศึกษาหลายท่านได้แสดงทัศนะเกีย่วกับ และความสามารถใน
การแก้ปัญหาของบุคคลไว้ดังนี้ 

Grossnickle and Brueckner  (1959 อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555 : 139) 
กล่าวถึงองค์ประกอบของกระบวนการแก้ปัญหา ดังนี้ 
 1. ปัญหาต้องเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก 
 2. เป็นปัญหาท่ีสามารถทําการแก้ไขได้ 
 3. ปัญหานั้นอยู่ในขอบเขตที่ชัดเจนที่เด็กแต่ละคนสามารถเข้าใจได้ 
 4. เด็กจะเสนอวิธีแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ 
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 5. เด็กได้รับการแนะนําจากครูในการวางแผนการแก้ปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การประเมินผล 
 6. นําวิธีการต่างๆมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 7. เด็กจะนํากระบวนการแก้ปัญหาที่วางแผนไว้แล้วนั้นมาใช้ในสถานการณ์ที่เป็นต้น
กําเนิดของปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
 8. สรุปการแก้ปัญหา 

Morgan (1978 : 154-155) สรุปว่า วิธีแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันทําให้
ความสามารถในการแก้ปัญหาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ  

1. สติปัญญา (Intelligence) ผู้ท่ีมีสติปัญญาดีจะแก้ปัญหาได้ดี  
2. แรงจูงใจ (Motivation) ในการที่จะทําให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหา  
3. ความพร้อมในการที่จะแก้ปัญหาใหม่ ๆ โดยทันทีทันใดจากประสบการณ์ที่มีมาก่อน  
4. การเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (Functional Fixedness)  
Stollburg (1956 : 225-228) ได้ให้ความเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหานั้น       

ผู้แก้ปัญหาแต่ละคนย่อมมีลักษณะเฉพาะเป็นเอกัตบุคคล การแก้ปัญหาจึงไม่เหมือนกัน การ
แก้ปัญหาไม่มีขั้นตอนที่แน่นอนและไม่เป็นไปตามลําดับอาจสลับก่อนหลัง นอกจากนั้นการ
แก้ปัญหายังขึ้นอยู่กับ  

 1. ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  
 2. วุฒิภาวะทางสมอง  
 3. สภาพการณ์ที่แตกต่างกัน  
 4. กิจกรรมและความสนใจของแต่ละคนที่มีต่อปัญหานั้น  

 สุวิมล เขี้ยวแก้ว (2540 : 67) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล 
แตกต่างกันไปเนื่องจาก  

1. วิธีการที่เลือกใช้ในการแก้ปัญหา  
2. สติปัญญา (Intelligence) ผู้ท่ีมีสติปัญญาดีมีแนวโน้มท่ีจะแก้ปัญหาได้ดี  
3. ความรู้ อารมณ์ แรงจูงใจ ท่ีจะทําให้เกิดความพยายามในการแก้ปัญหา  
4. ประสบการณ์ในการแก้ปัญหานั้น ๆ 
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5.4 ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
 Bloom  (1956 อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555 : 141) ได้เสนอขั้นตอนการ
คิดแก้ปัญหา ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 เมื่อผู้เรียนได้พบปัญหา ผู้เรียนจะคิดค้นหาส่ิงท่ีเคยพบเห็น ที่เกี่ยวกับปัญหา 
 ขั้นที่ 2 ผู้เรียนจะใช้ผลจากขั้นที่หนึ่งมาสร้างรูปแบบของปัญหาขึ้นมาใหม่ 
 ขั้นที่ 3 จําแนกแยกแยะปัญหา 
 ขั้นที่ 4 การเลือกใช้ทฤษฎี หลักการ ความคิด และวิธีการที่เหมาะสมกับปัญหา 
 ขั้นที่ 5 การใช้ข้อสรุปของวิธีการแก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 6 ผลที่ได้จากการแก้ปัญหา 
 Dewey  (1976 : 130) เสนอวิธีการคิดแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) หมายถึง การรับรู้และเข้าใจปัญหา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ผู้
ประสบปัญหาจะต้องรับรู้และเข้าใจตัวปัญหาก่อนว่าปัญหาท่ีแท้จริงของเหตุการณ์นั้นคืออะไร 
 2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) เป็นการพิจารณาดูว่าส่ิงใดบ้างเป็นสาเหตุที่สําคัญของ
ปัญหา กล่าวคือ มีการระบุและแจกแจงลักษณะของปัญหาท่ีเกิดขึ้น จะมีลักษณะแตกต่างกัน ระดับ
ความยากง่ายท่ีจะแก้ไขต่างกัน โดยพิจารณาส่ิงต่อไปนี้ 
  2.1 มีตัวแปรต้นหรือองค์ประกอบอะไรบ้าง 
  2.2 มีอะไรบ้างที่ต้องทําให้เกิดปัญหา 

2.3 ขจัดการมองปัญหาในวงกว้างออกไป โดยให้มองเฉพาะส่ิงที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะ
แก้ปัญหาไปทีละขั้นตอน 

2.4 รู้จักถามคําถามที่จะเป็นกุญแจนําไปสู่การแก้ปัญหา 
2.5 พยายามดูเฉพาะส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาจริงๆ 

 3. ขั้นเสนอแนวทางการแก้ปัญหา (Production) หมายถึง การหาวิธีการให้ตรงกับสาเหตุ
ของปัญหา  ออกมาในรูปแบบของวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเพื่อการตั้งสมมติฐาน 
  3.1 จะมีวิธีการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาอย่างไร ใครเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้น 
  3.2 สร้างสมมติฐาน หรือคําถามที่อาจเป็นไปได้เพ่ือช่วยแก้ปัญหา 
 4. ขั้นตรวจสอบผล (Verfication) หมายถึง การเสนอเกณฑ์เพื่อการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้
จากการเสนอวิธีแก้ปัญหา ถ้าผลที่ได้รับไม่ถูกต้อง ก็เสนอวิธีแก้ปัญหาใหม่จนกว่าจะได้วิธีการที่ดี
ที่สุดหรือถูกต้องท่ีสุด 
 5. ขั้นการนําไปประยุกต์ใหม่ (Reapplication) หมายถึง การนําวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องไปใช้
ในการข้างหน้า เพื่อพบกับเหตุการณ์คล้ายกับปัญหาท่ีเคยพบมาแล้ว 
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Guilford and Hoepfner (1971 : 130) เห็นว่ากระบวนการในการแก้ปัญหานั้นประกอบด้วย 
กระบวนการต่าง ๆ 5 ขั้นตอน คือ  

1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) หมายถึง ขั้นในการตั้งปัญหาหรือค้นหาปัญหาว่าปัญหาที่
แท้จริงของเหตุการณ์นั้น ๆ คืออะไร  

2. ขั้นในการวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ขั้นในการพิจารณาดูว่าส่ิงใดบ้างที่เป็นสาเหตุที่
สําคัญของปัญหา หรือส่ิงใดที่ไม่ใช่สาเหตุที่สําคัญของปัญหา  

3. ขั้นในการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา (Production) หมายถึง การหาวิธีแก้ปัญหาให้
ตรงกับสาเหตุของปัญหาแล้วเสนอออกมาในรูปวิธีการสุดท้าย จะได้ผลลัพธ์ออกมา  

4. ขั้นตรวจสอบ (Verification) หมายถึง ขั้นในการเสนอเกณฑ์เพื่อการตรวจสอบวิธีการที่
ได้จากการเสนอวิธีแก้ปัญหา ถ้าเห็นว่าผลลัพธ์นั้นยังไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ก็ต้องมีการเสนอวิธีการ
แก้ปัญหานี้ใหม่จนกว่าจะได้วิธีการที่ดีที่สุดหรือถูกต้องท่ีสุด  

5. ขั้นในการนําไปประยุกต์ใหม่ (Reapplication) หมายถึง การนําวิธีการแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง
ไปใช้ในโอกาสต่อไป เมื่อพบกับปัญหาท่ีคล้ายคลึงกับปัญหาท่ีเคยพบมาแล้ว 
 Polya  (1957 อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555 : 141) ได้เสนอขั้นตอนของ
การคิดแก้ปัญหา ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในปัญหา พยายามเข้าใจในสัญลักษณ์ต่างๆ ในปัญหา สรุปวิเคราะห์ 
แปลความ ทําความเข้าใจได้ว่าโจทย์ถามอะไร โจทย์ให้ข้อมูลอะไรบ้าง ข้อมูลมีเพียงพอหรือไม่ 
 ขั้นที่ 2 การแยกแยะปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อสะดวกในการลําดับขั้นตอนในการ
แก้ปัญหา และวางแผนว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 3 การลงมือทําตามแผน รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาด้วย 
 ขั้นที่ 4 การตรวจสอบวิธีการและคําตอบ เพื่อให้แน่ใจว่าแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 

Weir (1974 : 16-18) ได้เสนอขั้นตอนในการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นตั้งปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปัญหาภายใน
ขอบเขตที่กําหนด 
 2. ขั้นนิยามสาเหตุของปัญหาโดยแยกแยะจากลักษณะที่สําคัญ หมายถึง ความสามารถใน
การบอกสาเหตุที่แท้จริงหรือสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาจากสถานการณ์ที่กําหนด 
 3. ขั้นค้นหาแนวทางแก้ปัญหาและตั้งสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการ
แก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหา 
 4. ขั้นพิสูจน์คําตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการ
อภิปรายผลที่เกิดขึ้นหลังจากใช้วิธีการแก้ปัญหาว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
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ชนาธิป พรกุล (2554 : 267) ระบุกระบวนการแก้ปัญหาไว้ดังนี้ 
 1. ทําความเข้าใจปัญหา 

 1.1 ปัญหาคืออะไร 
    1.2 ข้อมูลใดเกี่ยวข้องกับปัญหา 

 1.3 มีเงื่อนไข หรือ ต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติม 
2. วางแผนออกแบบแก้ปัญหา โดยคํานึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 

  2.1 เคยพบปัญหาทํานองนี้มาก่อนหรือไม่ 
  2.2 รู้จักทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือไม่ 
  2.3 ใช้วิธีแก้ปัญหาท่ีเคยประสบความสําเร็จมาก่อนได้หรือไม่ 

3. ดําเนินการตามแผน มีการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนที่ปฏิบัติ 
4. สรุปและตรวจสอบการแก้ปัญหา  
อุษณีย์ โพธ์ิสุขและคณะ (2544 : 44-45) ได้เสนอขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาว่า 

ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ คือ  
1. ขั้นนําเข้าสู่ปัญหา     เป็นการศึกษาถึงสภาพปัญหาว่าเป็นอย่างไร ปัญหาเกิดจาก

อะไรบ้าง ซ่ึงเป็นการค้นหาปัญหาท่ีอาจจะเป็นไปได้มากที่สุด ที่คิดว่าจะสามารถเป็นไปได้  
2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา     เป็นการศึกษาวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ให้รู้ถ่องแท้ว่าปัญหาที่

ต้องการที่แท้จริงที่ต้องการแก้ไขคืออะไรกันแน่ หรืออะไรบ้างที่ไม่ใช่ปัญหาท่ีแท้จริง ถ้าไม่รู้จักตัว
ปัญหาท่ีแท้จริง จะทําให้การทํางานปราศจากจุดมุ่งหมาย ไม่รู้ว่าจะทําเพื่ออะไร  

3. ขั้นระบุปัญหา     เป็นการนําเอาปัญหาท่ีเป็นสาเหตุที่แท้จริงมาเป็นจุดสําคัญในการศึกษา  
4. ขั้นกําหนดวัตถุประสงค์     เป็นการกําหนดเป้าหมาย เพื่อการแก้ปัญหานั้น ๆ ว่าจะให้

ผลสัมฤทธ์ิทางด้านใด เป็นปริมาณมากน้อยเพียงไร มีคุณค่าสูงต่ํา เพียงไร ในการกําหนด
วัตถุประสงค์นั้น จะต้องเขียนให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง สามารถมองเห็นภาพการกระทําได้  

5. ขั้นตั้งสมมุติฐาน     เป็นการเสนอแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุ 
ของปัญหาท่ีอาจจะสามารถทําให้การแก้ปัญหานั้นสําเร็จลงได้  

6. ขั้นทดลอง หรือตรวจสอบสมมุติฐาน เป็นการนําวิธีการแก้ปัญหาในขั้นตั้งสมมุติฐานไป
ใช้ในการแก้ปัญหา  

7. ขั้นสรุปผล  
8. ขั้นนําไปใช ้
การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนําแนวคิดเรื่องขั้นตอนในการ

วัดความสามารถในการแก้ปัญหาของนักการศึกษา คือ Weir (1974 : 16-18) มาเป็นแนวทางในการ
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วิจัยครั้งนี้  และจากการศึกษาสาระสําคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสังคมไทย ที่ได้ระบุเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหา จึงได้เพิ่มขั้นตอนขึ้นมา 1 ขั้นตอน คือ บอกผลกระทบจากปัญหา 
ดังนั้นสามารถสรุปขั้นตอนของการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาได้ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา 
ขั้นที่ 2 คิดหาสาเหตุสําคัญ 
ขั้นที่ 3 บอกผลกระทบจากปัญหา 
ขั้นที่ 4 คิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 5 อภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา 

 
5.5 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่างกันออกไป เพราะแต่ละคนมี
สติปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ช่วยพัฒนาปัจจัยต่างๆ อันจะส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนได้   

มังกร ทองสุขดี (2522 : 5-10) ได้เสนอวิธีการที่ครูช่วยฝึกให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาได้ดังนี้ 

1. ฝึกให้เด็กทํางานอยู่เสมอ (The Presistency Process) เป็นวิธีการที่ใช้กันมานาน เพราะ
การทํางานจะช่วยให้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น และช่วยให้เรามีแนวทางแก้ปัญหามากขึ้น 

2. ฝึกให้เด็กมีการทดลอง ฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ (The Testimonial Process) เพื่อฝึกผู้เรียนหา
คําตอบให้ได้ นักเรียนมีโอกาสฝึกคิดแก้ปัญหาอยู่เสมอนั้น อาจหาแนวทางต่างๆช่วยได้เป็นอย่างดี 

3. ฝึกให้เป็นผู้มีเหตุผลแก่ตัวเอง (The Innate Process) การฝึกแบบนี้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมี
ความเชื่อมั่นในตัวเอง บางครั้งอาจเป็นการเชื่อแบบลางสังหรณ์ ซ่ึงเป็นสัญชาตญาณของตนเอง 

4. ให้รู้จักการวิจารณ์ (Critical Thinking) โดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ปัญหาออกเป็นขั้นๆ 
ดังนี้  การกําหนดปัญหา รวบรวมข้อเท็จจริง ตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน ประเมินผล 

สายหยุด สมประสงค์ (2523 : 67-90) ได้กล่าวไว้ว่า การที่เด็กจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้
นั้น ผู้สอนจะต้องจัดสภาพการณ์ภายนอกต่างๆ เพื่อยั่วยุให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหา เช่น 

1. จัดสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายๆวิธี มาให้ผู้เรียนฝึกฝนในการคิดหา
วิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากๆ 

2. ปัญหาท่ีผู้สอนนํามาให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนนั้น นอกจากจะเป็นปัญหาใหม่ๆ ที่ผู้เรียนยังไม่
เคยประสบมาก่อนแล้ว ก็ควรเป็นปัญหาที่ไม่พ้นวิสัยของผู้เรียนที่จะแสดงความสามารถในการ
แก้ปัญหาได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ปัญหานั้นต้องอยู่ในกรอบของทักษะทางเชาว์ปัญญาของผู้เรียน 
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3. การฝึกการแก้ปัญหา ผู้สอนควรจะแนะนําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจปัญหาให้ถ่องแท้
เสียก่อนว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรและถ้าเป็นปัญหาใหญ่ก็ต้องแตกออกเป็นปัญหาย่อยๆแล้วคิด
แก้ปัญหาย่อยแต่ละปัญหา 

4. จัดบรรยากาศของการเรียน หรือส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นสภาพภายนอกของผู้เรียนให้เป็นไป
ในทางท่ีเปล่ียนแปลงได้ไม่ตายตัว ผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกว่าเขาสามารถคิดค้นเปล่ียนแปลงอะไรได้
บ้างในบทบาทต่างๆ 

5. ให้โอกาสผู้เรียนได้คิดอยู่เสมอ โดยผู้สอนไม่ควรบอกวิธีแก้ปัญหาโดยตรงให้แก่ผู้เรียน 
สรุปว่าแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

เน้นให้ผู้เรียนได้ทําการฝึกคิด โดยเริ่มจากปัญหาที่ง่ายไม่ซับซ้อน จนไปสู่ปัญหาที่ยากขึ้น และตัว
ปัญหานั้นต้องมีความน่าสนใจ ผู้เรียนไม่เคยได้พบมาก่อน แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของความสามารถ
ที่ผู้เรียนจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้ 
 
5.6 แนวทางการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 

ฉันทนา ภาคบงกช (2528 : 66-67) ได้เสนอเทคนิคที่สําคัญและเป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาไว้ดังนี้ 

1. พยายามมองปัญหาอย่างกว้าง หาภาพรวมของปัญหาให้ได้ อย่าปล่อยให้รายละเอียด
ต่างๆที่อภิปรายพาให้หลงทางหรือนอกประเด็นของปัญหา 

2. ประวิงการตัดสินใจ อย่าลงมือตัดสินเร็วเกินไป 
3. หาทางทําให้ปัญหาชัดเจนขึ้น โดยการใช้คําถาม รูปภาพ สมการหรือการวาดเข้าช่วย 
4. พยายามเสนอปัญหาในแนวทางต่างๆ เช่น ปัญหาที่ไม่กระจ่าง ไม่สมบูรณ์ ปัญหาที่

ชัดเจนในสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น 
5. ระบุปญัหาด้วยวาจาพยายามเปล่ียนรูปแบบของคําถามหรือปัญหาเพื่อตีความให้ชัดเจน 
6. พยายามลองตีความปัญหาอย่างยืดหยุ่น 
7. ลองคิดย้อนกลับเพื่อทบทวนการคิดว่าคิดว่าถูกต้องหรือไม่ 
8. ถ้าตีความปัญหาหรือแก้ปัญหาบางส่วนไม่ได้ ลองพยายามคิดเนื้อหาส่วนที่พอแก้ไขได้ 
9. ใช้การอุปมาอุปมัยเข้าช่วย 
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2555 : 146) ได้กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมนักเรียนคิด

แก้ปัญหาไว้ดังนี้ 
 1. ฝึกให้นักเรียนได้ทํางานหรือทํากิจกรรมอยู่เสมอ การทํางานหรือกิจกรรมจะช่วยสร้าง
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น และจะมีหนทางในการคิดแก้ปัญหามากขึ้น 
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 2. ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  เมื่อครูได้ให้ความรู้แก่นักเรียนแล้ว ควรได้
ทดลองปฏิบัติจริง หรือถ้าเรื่องนั้นไม่สามารถปฏิบัติได้ก็อาจแก้ปัญหาโดยการให้ทดสอบความรูน้ัน้
ด้วยการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เป็นการฝึกให้นักเรียนคิดแก้ปัญหา 
 3. ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีเหตุผล ให้มีความเชื่อมั่น 
 4. ฝึกให้นักเรียนรู้จักวิจารณ์ กําหนดวิธีคิดแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์วิจารณ์ปัญหา โดย
กําหนดวิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์ออกเป็นขั้นๆ ได้แก่ การกําหนดปัญหารวบรวมข้อเท็จจริง 
ตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน ประเมินผล 
 5. ฝึกให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ และฝึกให้รู้จักออกความคิดเห็น การฝึกให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ความคิดของตนเอง แต่ครู
จะต้องช่วยเหลืออยู่เสมอ เพราะนักเรียนอาจแสดงความคิดเห็นในส่ิงท่ีไม่ถูกต้องก็เป็นได้ 
 6. จัดส่ิงเร้าหรือมีการกระตุ้นที่ดีจัดสถานการณใ์หม่ หรือเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ท้าทาย
น่าสนใจ และมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีมานักเรียนได้ฝึกฝนการแก้ปัญหา และปัญหาที่หยิบยก
มาให้นักเรียนฝึกนั้น นักเรียนต้องยังไม่เคยประสบมาก่อน และอยู่ในวิสัยที่นักเรียนจะสามารถ
แก้ปัญหาได้ การฝึกแก้ปัญหานั้นครูควรได้ชี้แนะให้นักเรียนตีปัญหาให้แตกก่อน ถ้าเป็นปัญหา
ใหญ่ก็แตกเป็นปัญหาย่อยๆ แล้วคิดแก้ปัญหาย่อยทีละปัญหา 
 7. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ หรือจัดส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นสภาพภายนอกของนักเรียนเป็นไป
ในทางเปล่ียนแปลงได้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าเขาสามารถคิดค้นเปล่ียนแปลงอะไรได้บ้าง มี
อิสระในการคิด กล้าคิด กล้าแสดงออก  

อุษณีย์ โพธิสุข และคณะ (2544 : 99-100) ได้กล่าวถึงลักษณะของครูที่ดีในการส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหา คือ  

1. ควรกระตุ้นให้เด็กมองปัญหาขบคิดวิธีแก้ปัญหาในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่คําตอบ
เดียวตายตัวแล้วพอ 

2. ทัศนคติของครูเป็นส่ิงจําเป็นต้องมีลักษณะที่ชอบคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหา 
3. ครูต้องเตรียมปัญหาให้นักเรียนได้ฝึกฝนอยู่เสมอ 
4. รู้จักปรับปรุงและเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 
5. รู้ขีดความสามารถของนักเรียน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความศรัทธาต่องานของตน 

 กล่าวได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ฝึกความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ควร
ให้นักเรียนฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหาอยู่เสมอด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อ
การคิดแก้ปัญหา อีกทั้งควรฝึกให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมีเหตุผล 
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
งานวิจัยในประเทศ 
 ดารารัตน์ มากมีทรัพย์ (2553 : 121-123) ได้ทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 
วิชาการเลือกและการใช้ส่ือการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   มีวัตถุประสงค์เพื่อ     
1) เปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษาที่จัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีจัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งคือ นักศึกษา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ลงทะเบียน
เรียนในวิชา 468 301 การเลือกและการใช้ส่ือการเรียนการสอนภาคเรียนที่  1 ปี การศึกษา 2553 
ทั้งหมดจํานวน 22 คน โดยผลการวิจัยพบว่า  1) คะแนนความสามารถทางการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนของนักศึกษาที่จัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหามี
คะแนนเฉล่ียหลังเรียน (2 = 42.35) คิดเป็นร้อยละ 81.44 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน             
(1 = 25.90) คิดเป็นร้อยละ 49.81 โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผลของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แสดงความก้าวหน้าทางพัฒนาการเรียนรู้เพ่ิม ขึ้นร้อยละ 63   2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
ของนักศึกษาท่ีจัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหามีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน 
(2 = 28.41) คิดเป็นร้อยละ 71.03 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน (1 = 12.00) คิดเป็นร้อยละ 
30.00 โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผลของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแสดงความก้าวหน้าทาง
พัฒนาการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 59   3) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสาน
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัยคือนักศึกษามี
ความคิดเห็นต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี 

นัสชนก เศรษฐศักดาศิริ (2556 : 90-92) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนแบบผสมผสานโดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาซีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงคืของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการ
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แก้ปัญหา  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหา  โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ซ่ึงเป็นประชากรจํานวน 25 คน  ผลการวิจัยพบว่า       
1) คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา วิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาซี ก่อนและหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ก่อนและหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 74.40 สูง
กว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 30.13   3) ความคิดเห็นของของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี พบว่านักเรียนมี
ความคิดเห็นโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี 

ปาณิสรา จิตรประทักษ์ (2553 : 125 - 132) ได้ทําการวิจัยผลการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วย
การเรียนแบบผสมผสานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลทวารวดี เทศบาลนคร
นครปฐม มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วย
การเรียนแบบผสมผสาน 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะด้วยการ
เรียนแบบผสมผสาน เรื่องประวัติศาสตร์ไทย สมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
คะแนนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยการเรียนแบบผสมผสาน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 33 คน ท่ีศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการ
เรียนรู้โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยการเรียนแบบผสมผสาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลการเรียนรู้หลังเรียนโดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยการ
เรียนแบบผสมผสาน ที่มีคะแนนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน 
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยการเรียนแบบผสมผสาน โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
 ประพรรธน์ พละชีวะ (2550 : 57,71) ได้นําเสนอรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันในโครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับการฝึกแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการ
เรียนรู้ร่วมกันในการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ
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ผสมผสานโดยใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกันในการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์และการ
แก้ปัญหา ก่อนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการเรียนแบบผสมผสานโดย
ใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา จํานวน 37 คน  โดย
ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันใน
โครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับการฝึกแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้พัฒนาขึ้น
พบว่า ผู้เรียนที่ได้เรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้
ร่วมกัน จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 พลอยไพลิน ศรีอํ่าดี (2555 : 101-102) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วย
กิจกรรมการเรียนแบบแก้ปัญหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  โดย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียน
แบบผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียนแบบแก้ปัญหา เรื่องหลักการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) เพื่อเปรียบ เทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนที่เรียน
แบบผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียนแบบแก้ปัญหา เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วยกิจกรรมการ
เรียนแบบแก้ปัญหา เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ที่กําลังศึกษาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 40 คน จากการสุ่มอย่างง่าย ระยะเวลาใน 
การทดลอง 8 สัปดาห์   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียนแบบแก้ปัญหา 2) บทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) แบบทดสอบวัดความสามารถ ในการแก้ปัญหาของนักเรียน                      
5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียน
แบบแก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ สถิติทดสอบ ค่าที (t-test แบบ Dependent)   ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลคะแนนความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนแบบผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียนแบบ
แก้ปัญหา อยู่ในระดับดีมาก โดย มีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 79.73  2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียนแบบแก้ปัญหา หลังเรียนสูง
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กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
แบบผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียนแบบแก้ปัญหา พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71  
 ภัทรา วราจุต (2550 : 85-86,91) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ผลของการเรียนแบบผสมผสานและ
แบบใช้เว็บช่วย ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่มีบุคลิกภาพต่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาผลของการเรียน
แบบผสมผสานและแบบใช้เว็บช่วย ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีบุคลิกภาพต่างกัน  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตระดับ
ปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเรียนแบบผสมผสาน และเรียนแบบใช้เว็บช่วย  3) เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มี
บุคลิกภาพต่างกัน  โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตที่ผ่านการทําแบบทดสอบบุคลิกภาพ 
MPI เพื่อจําแนกบุคลิกภาพ โดยจําแนกเป็นบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัว กลุ่มละ 30 คน 
รวมจํานวนทั้งส้ิน 60 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่มีบุคลิกภาพต่างกัน เม่ือเรียนแบบผสมผสาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกับนิสิตที่เรียน
แบบใช้เว็บช่วย  2) นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเรียนแบบผสมผสาน มี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกับนิสิตที่เรียนแบบใช้เว็บช่วยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3) นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีบุคลิกภาพต่างกัน มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไม่แตกต่างกัน 
 สายชล จินโจ (2550 : 134) ได้ศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ซ่ึงประกอบด้วยการสอนแบบบรรยายปฏิสัมพันธ์ การสอนแบบชี้แนะ การสอนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายและการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยมีนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 
แบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานและกลุ่มท่ีเรียนตาม
กิจกรรมการเรียนรู้ปกติ จากผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองที่
จัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มควบคุม พบว่า มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  2) ความคงทนทางการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานที่พัฒนาขึ้นพบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น เป็นกิจกรรมที่
ทําให้ผู้เรียนมีความคงทนทางการเรียน เมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 วัน ผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มผู้เรียนลดลง 
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5.96% ซ่ึงลดลงไม่เกินเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ (10%) และเมื่อระยะเวลาผ่านไป 30 วัน ผลสัมฤทธ์ิของ
กลุ่มผู้เรียนลดลง 24.74% ซ่ึงลดลงไม่เกินเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ (30%) 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 

Comey (2009 : 101) ได้ศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาท่ีเรียนในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้า แบบออนไลน์ และแบบผสมผสาน โดยเปรียบเทียบผลการเรียน
แต่ละรูปแบบ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ความรู้สึกต่ออาจารย์ผู้สอน ความรู้สึกต่อการร่วมมือในชั้น
เรียนปกติ การรับรู้มากขึ้นว่าเป็นวิชาที่ท้าทายสติปัญญา ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา บทบาทของ
ผู้สอนในการสนับสนุนและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และความชัดเจนของเนื้อหาวิชาและการ
ประเมินผลผู้ร่วมวิจัยเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนจํานวน 368 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น
ในช่วงภาคฤดูร้อนปี 2007 สถิติที่ใช้ได้แก่ MANOVA Univarate ANOVAs และ Games - Howell 
ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรท้ังหกตัว โดยผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการเรียนแบบผสมผสาน
มีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีหรืออาจดีกว่าการเรียนแบบเผชิญหน้าและการเรียนแบบออนไลน์ ใน
เรื่องของการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักเรียนและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอน  โดยทั้งการเรียน
แบบเผชิญหน้าและการเรียนแบบผสมผสาน นักเรียนมีความเห็นว่าผู้สอนควรทําหน้าที่ในการ
สนับสนุนการเรียนและเน้นการเรียนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางและมีความรู้สึกว่าบรรยากาศใน
การเรียนมีการร่วมมือกันมากกว่าการเรียนแบบออนไลน์  

Dziuban and others (2004) ได้ทําการศึกษาผลของการใช้การเรียนแบบผสมผสานใน
ระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย Central Florida พบว่าการเรียนแบบผสมผสานช่วยเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษามากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับการ
เรียนในชั้นเรียนปกติหรือการเรียนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

Harvey (2003 : 51-54) ได้นําเสนอเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบผสมผสานมิติและ
องค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน จากงานวิจัยพบว่า มิติของการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน Blended Learning เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนและมีการปฏิสัมพันธ์ผ่านทาง 
e-Learning เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม มิติของการเรียนแบบผสมผสาน มีดังนี้  1) การ
ผสมผสานการเรียนแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยการเรียนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ
อินทราเน็ตและสําหรับการเรียนแบบออฟไลน์ ผู้เรียนและผู้สอนจะมาจัดการระบบผ่านทาง
ออนไลน์  2) การผสมผสานการเรียนด้วยตนเองและการเรียนแบบร่วมมือ การเรียนด้วยตนเอง
ผู้เรียนจะศึกษาหาความรู้ตามความประสงค์ของตนเอง เป็นการจัดการและควบคุมตนเอง ส่วนการ
เรียนแบบร่วมมือจะมีเพื่อนหรือกลุ่มบุคคลที่ทําให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และทําให้เกิดการส่ือสาร
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ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน อันจะก่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ การผสมผสานระหว่างการเรียนด้วย
ตนเองและการเรียนแบบร่วมมือจะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นมา 
ทําให้ได้ความรู้ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในองค์กร  3) การผสมผสานระหว่างการเรียนแบบมี
โครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง โดยรูปแบบของการเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการเรียนที่มีโครงสร้างหรือ
แบ่งออกเป็นส่วนย่อยเหมือนในหนังสือ ในความเป็นจริงการเรียนรู้สามารถเกิดได้จากการเรียนรู้
แบบไม่มีโครงสร้างโดยการที่มีปฏิสัมพันธ์กัน การพบปะ การสนทนาหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
การผสมผสานระหว่างการสนทนาและเนื้อหาการเรียนจะเป็นหนทางที่สนับสนุนให้เกิดการสร้าง
ความรู้ขึ้นมาใหม่  4) การผสมผสานเนื้อหาทั่วไปและเนื้อหาเฉพาะ โดยเนื้อหาที่เรียนแบบทั่วไป
หรือแบบเฉพาะนั้นไม่จําเป็นว่าต้องเป็นขององค์กรตนเอง อาจเกิดการไปซ้ือหรือใช้เนื้อหาของ
องค์กรอ่ืนก็ได้  5) การเรียนแบบผสมผสานแบบฝึกหัดปฏิบัติและการลงมือทํา การเรียนแบบ
ผสมผสานเป็นการเรียนรู้ที่เกิดได้จากการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติ โดยการมอบหมายชิ้นงานให้โดย
มีการสนับสนุนด้านเครื่องมือที่ใช้ในการทําของผู้เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้
ผู้เรียน  

Owston and others (2006) พบว่านักศึกษาชอบการเรียนแบบผสมผสานเนื่องมาจากมีการ
จัดตารางการเรียนที่มีความยืดหยุ่น และมีความหลากหลายของโอกาสทางการเรียน ในขณะที่มีการ
คงไว้ซ่ึงรูปแบบการเรียนแบบดั้งเดิม เช่น การอภิปรายในชั้นเรียน ทั้งคณะผู้จัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานและผู้เรียนต่างก็มีความรู้สึกว่าการเรียนแบบผสมผสานช่วยพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ และช่วยให้เกิดอิสระทางความคิด 

Rovai and Jordan (2004 : 9,11) ได้ศึกษาความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างการเรียน
ในชั้นเรียนปกติ การเรียนแบบผสมผสาน และการเรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาช้ันปี ที่ 3 จํานวน 68 คน และอาสาสมัครอีก 86 คน แบ่งเป็นผู้เรียนที่เรียนใน
ชั้นเรียนแบบดั้งเดิม 26 คน เป็นอาสาสมัคร 24 คน ผู้ที่เรียนบนเว็บไซต์แบบผสมผสาน 28 คน 
อาสาสมัคร 23 คน เรียนด้วยวิธีการผสมผสานทั้งในแบบชั้นเรียนปกติและแบบออนไลน์ ผู้ที่
ออนไลน์อย่างเดียว 25 คน อาสาสมัคร 21 คน เรียนผ่านระบบ Blackboard และการเรียนแบบ
ออนไลน์โดยใช้แบบวัด CCS เป็นเครื่องมือวัดลักษณะความเป็นชุมชนในชั้นเรียนในการวัดการ
ติดต่อสัมพันธ์และการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการวิจัยพบว่า การเรียนบนเว็บไซต์แบบผสมผสานนั้น
สามารถสร้างความรู้สึกการเรียนรู้แบบเป็นชุมชนการเรียนรู้ได้มากกว่ารูปแบบอ่ืนๆ โดยทําให้
บรรยากาศการเรียนเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางกา รเรียนรู้มากขึ้น โดยจะเน้นที่การเรียนแบบ
กระตือรือร้นโดยใช้กระบวนการการเรียนแบบร่วมมือ และสร้างสังคมแห่งความรู้ความเข้าใจให้
เกิดขึ้น 



 
 

 
1 

 
บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง 
สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม สอบก่อนและหลัง (The One Group Pretest – 
Posttest Design) ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
3. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
4. ระยะเวลาในการวิจัย 
5. แบบแผนการวิจัย 
6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
7. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
8. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
9. วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตนราษฎร์-
บํารุง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (ราชบุรี – 
กาญจนบุรี) ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 8 ห้องเรียน นักเรียนจํานวน 
390 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/6 โรงเรียน               
รัตนราษฎร์บํารุง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 
8  (ราชบุรี – กาญจนบุรี) ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้องเรียน รวม
จํานวน 50 คน ท่ีได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 2.1 ตัวแปรต้น คือ การเรยีนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  
 2.2 ตัวแปรตาม คือ  
  2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย 
  2.2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้การ
แก้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสังคมออนไลน์ 
 
3. เนื้อหาที่ใชใ้นการวิจัย 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาในสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดํารงชีวิตในสังคม รายวิชา ส23103 สังคมศึกษา 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สังคมไทย  

 
4. ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยดําเนินการจัดการ
เรียนรู้รวม 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน รวม 12 คาบเรียน 
 
5. แบบแผนการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม สอบก่อนและหลัง (The One Group Pretest – 
Posttest Design) 
 

ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
T1 X T2 

T1  หมายถึง  การทดสอบก่อนการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ
สังคมออนไลน์  

X  หมายถึง  การทดลองด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคม
ออนไลน์  

T2  หมายถึง  การทดสอบหลังการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ
สังคมออนไลน์  
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6. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดเครื่องมือไว้ ดังนี้ 
 6.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ 
เรื่อง สังคมไทย  จํานวน 6 แผน แผนละ 2 คาบเรียน รวมท้ังส้ิน 12 คาบเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 1 เรื่อง  ความขดัแย้ง  
แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 2 เรื่อง  ปัญหาสังคม  
แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 3 เรื่อง  ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข (ปญัหาส่ิงแวดล้อม) 
แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 4 เรื่อง  ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข (ปญัหายาเสพติด) 
แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 5 เรื่อง ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข (ปัญหาทุจริตฉ้อราษฎร์- 

บังหลวง) 
แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 6 เรื่อง  ปัจจัยส่งเสริมการดํารงชวีติให้มีความสุข 

 6.2 บทเรียนในสังคมออนไลน์ Edmodo เรื่อง สังคมไทย  
 6.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 
 6.4 แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นแบบทดสอบอัตนัย  เรื่อง สังคมไทย 
ซ่ึงแบบทดสอบ 1 ฉบับ จะมีสถานการณ์ 5 สถานการณ์ และในแต่ละสถานการณ์จะมีคําถาม
ทั้งหมด 5 ข้อ 
 6.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   
 
7. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 7.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ 
เรื่อง สังคมไทย  จํานวน 6 แผน แผนละ 2 คาบเรียน 
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ตารางท่ี 5 รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ 
   สังคมออนไลน์ เรื่อง สังคมไทย 

 

แผน
ที่ 

ตัวชี้วัด เร่ือง 
เวลา 
(คาบ
เรียน) 

1 - วิเคราะห์ปจัจัยทีก่่อให้เกดิปัญหาความขัดแย้งใน
ประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งและแนวทางใน
การลดความขัดแย้ง 

2 

2-5 - วิเคราะห์ปจัจัยทีก่่อให้เกดิปัญหาความขัดแย้งใน
ประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง 

ปัญหาสังคมและแนว
ทางแก้ไข 

8 

6 - เสนอแนวคิดในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขใน
ประเทศและสังคมโลก 

ปัจ จัย ที่ ส่ง เสริ มก า ร
ดํารงชีวิตให้มีความสุข 

2 

รวม 12 
 
โดยมีขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ

สังคมออนไลน์ เรื่อง สังคมไทย ดังนี้ 
 7.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   และหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง เพื่อวิเคราะห์ในส่วนของหลักการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 
 7.1.2  ศึกษาหลักการ วิธีสอน ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ
สังคมออนไลน์ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 7.1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สังคมไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ จํานวน 6 แผน 12 คาบเรียน โดยองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) มาตรฐานการเรียนรู้  2) ตัวชี้วัด  3) ข้อสรุปท่ัวไป  4) จุดประสงค์การ
เรียนรู้   5)  สาระการเรียนรู้   6)  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   7 )  การวัดและประเมินผล                         
8) กระบวนการจัดการเรียนรู้  9) ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้  10) แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  11) ภาคผนวก 
ประกอบด้วย ใบความรู้ ใบงาน แบบประเมินจากภาระงาน/ชิ้นงาน และส่ือการเรียนรู้ 
 7.1.4 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึน้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบและ
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยได้มีการปรับแก้กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ถูกต้องตามขั้นตอน
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ในการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ และเพิ่มเติมสาระการ
เรียนรู้ให้ครบถ้วน 
 7.1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นและได้ปรับปรุงแล้ว  นําเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้  และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ 
      +1 หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรูน้ั้นมคีวามสอดคล้อง 
        0     หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรูน้ั้นมคีวามสอดคล้อง 
       -1    หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรูน้ั้นไม่มีความสอดคล้อง  
  ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซ่ึงการหาค่าดชันีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญมีค่า
เท่ากับ 1.00 (ดังภาคผนวกหน้า  120-121) 
 7.1.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ โดยได้มีการ
ปรับแก้จํานวนชั่วโมงของแต่ละแผนให้เท่ากัน คือ 2 ชั่วโมง  ปรับแก้กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้
มีความสมบูรณ์  และเพิ่มเติมส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

7.1.7 สุ่มแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคม
ออนไลน์ จํานวน 2 แผน ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

7.1.8 นําแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สังคมไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 2 สรุปขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรือ่ง สังคมไทย 
  
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 
รัตนราษฎร์บํารุง เพื่อวิเคราะห์ในส่วนของหลักการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

ขั้นที่ 2 ศึกษาหลักการ วิธีสอน ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ขั้นที่ 3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สังคมไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ จํานวน 6 แผน 12 คาบเรียน 

ขั้นที่ 4 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สรา้งขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบและเสนอแนะ 

เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นที่ 5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สรา้งขึ้นและได้ปรับปรุงแล้ว  นําเสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ขั้นที่ 7 สุ่มแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  
จํานวน 2 แผน ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 

ขั้นที่ 8 นําแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สังคมไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
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7.2 บทเรียนในสังคมออนไลน์ Edmodo เรื่อง สังคมไทย 
 การสร้างบทเรียนในสังคมออนไลน์ Edmodo เรื่อง สังคมไทย มีขั้นตอนในการดําเนินการ
ดังนี้ 

7.2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง เพื่อวิเคราะห์ในส่วนของหลักการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 
 7.2.2  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบทเรียนในสังคม
ออนไลน์ Edmodo  
 7.2.3  ดําเนินการสร้างบทเรียนออนไลน์ ซ่ึงรูปแบบบทเรียนในสังคมออนไลน์ Edmodo 
ประกอบด้วยไฮเปอร์ลิงค์เว็บไซต์ วีดีโอในเว็บไซต์ต่างๆ PowerPoint สรุปเนื้อหา และคําถาม
เกี่ยวกับปัญหาสังคม 
 7.2.4  นําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมแล้ว
นําไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้มีการปรับแก้ให้บทเรียนออนไลน์ 
Edmodo มีความถูกต้อง และปรับแก้คําถามเกี่ยวกับปัญหาสังคมให้เหมาะสม  
 7.2.5  นําบทเรียนในสังคมออนไลน์ Edmodo เรื่อง สังคมไทย ให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน
ประเมินความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)                       
3 ระดับ ท่ีพัฒนาจากแนวคิดของลิเคิร์ท ซ่ึงได้กําหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  เห็นด้วยมาก  ให้ค่าระดับเท่ากับ 3 
  เห็นด้วยปานกลาง ให้ค่าระดับเท่ากับ 2 
  เห็นด้วยน้อย  ให้ค่าระดับเท่ากับ 1 
 โดยมีค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าสูงสุดเท่ากับ 3 
ค่าต่ําสุดเท่ากับ 2  (ดังภาคผนวกหน้า  122) 
 7.2.6 ปรับปรุงแก้ไขบทเรยีนในสังคมออนไลน์ Edmodo ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ 
โดยได้มกีารเพิ่มเติมส่ือการเรียนรู้และเว็บไซต์ต่างๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

7.2.7 นําบทเรียนในสังคมออนไลน์ Edmodo ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 7.2.8 นําบทเรียนในสังคมออนไลน์ Edmodo ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการทําบทเรียนในสังคมออนไลน์ Edmodo เรื่อง สังคมไทย 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 3 ขั้นตอนการสร้างบทเรียนในสังคมออนไลน์ Edmodo เรื่อง สังคมไทย 
  
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนรัต
นราษฎร์บํารุง เพื่อวิเคราะห์ในส่วนของหลักการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบทเรียนในสังคมออนไลน์ Edmodo 

ขั้นที่ 3 ดําเนินการสร้างบทเรียนในสังคมออนไลน์ Edmodo 

ขั้นที่ 4 นําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นที่ 5 นําบทเรียนในสังคมออนไลน์ Edmodo เรื่อง สังคมไทย ให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 คนประเมินความ

เหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ 

ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนในสังคมออนไลน์ Edmodo ตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 

ขั้นที่ 7 นําบทเรียนในสังคมออนไลน์ Edmodo ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนํามาปรับปรุง
แก้ไขให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

ขั้นที่ 8 นําบทเรียนในสังคมออนไลน์ Edmodo ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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7.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย  
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ซ่ึงมีเนื้อหาประกอบด้วย เรื่อง 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง   ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข   แนวทางความร่วมมือในการลด
ความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 30 
ข้อ มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

7.3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   และหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง เพื่อวิเคราะห์ในส่วนของการวัดและประเมินผล และสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

7.3.2 วิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วิเคราะห์เนื้อหา ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง และสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ โดยวัดทักษะด้านพุทธิพิสัยทั้ง 6 ด้านของ Bloom       
(1961 : 48-50) ดังตารางที่ 6 

7.3.3 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 
 
ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

เนือ้หา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
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1. ปัจจัยที่ก่อให้ 
เกิดความขัดแย้ง 
 
 

1. วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ในสังคมไทยในแต่ละด้านได้ 
2. บอกผลที่เกิดจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งในสังคมไทยได้ 

- 
 
- 

1 
 
1 

- 
 
- 

3 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 
 
 
5 

2. ปัญหาสังคม
แ ล ะ แ น ว ท า ง 
แก้ไข 
 

1. อธิบายสาเหตุ และผลกระทบของปัญหา
สังคมได้ 
2. บอกแนวทางในการแก้ปัญหาของปัญหา
สังคมได้ 

1 
 
1 

2 
 
- 

1 
 
3 

2 
 
3 

- 
 
1 

- 
 
1 

 
 
 

15 
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ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ต่อ) 
 

เนือ้หา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

คว
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 ์
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่า 
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3. แนวทางความ
ร่วมมือในการลด
ความขัดแย้งและ
ส ร้ า ง ค ว า ม
สมานฉันท์ 

1. บอกแนวทางความร่วมมือในการลด
ความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ได้
ถูกต้อง 
2. เลือกแนวทางความร่วมมือในการลด
ความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์เพื่อ
นําไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

- 
 
 
- 

1 
 
 
- 

- 
 
 
2 

1 
 
 
- 

- 
 
 
1 

- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
5 

4. ปัจจัยส่งเสริม
การดํารงชวีิตให้
มีความสุข 
 

1. บอกปัจจัยส่งเสริมการดํารงชีวิตให้มี
ความสุขได้ถูกต้อง 
2. เลือกปัจจัยส่งเสริมการดํารงชีวิตให้มี
ความสุขเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

1 
 
- 

1 
 
- 

- 
 
2 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
1 

 
 
 
5 

รวม 3 6 8 9 2 2 30 
 

7.3.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย  โดยผู้วิจัยสร้าง
แบบทดสอบ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้อ โดยต้องการใช้จริง จํานวน 30 ข้อ ซ่ึงมีเนื้อหา
ประกอบด้วย เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข  แนวทางความ
ร่วมมือในการลดความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามตารางวิเคราะห์
ข้อสอบท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 

7.3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข  โดยได้มีการแก้ไขคุณลักษณะที่
ต้องการวัดด้านพุทธิพิสัย 6 ด้าน ให้ถูกต้องตรงกับข้อคําถาม 

7.3.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 
3 คน ประกอบด้วยด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล พิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และคุณลักษณะที่ต้องการวัด ด้านพุทธิพิสัย 
6 ด้าน โดยหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้  (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้  
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      +1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคําถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
        0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
       -1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคําถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซ่ึงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญมีค่า
เท่ากับ 1.00  (ดังภาคผนวกหน้า 123-128 ) 

7.3.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย มาปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ โดยได้มีการปรับแก้ข้อคําถามและตัวเลือกให้มีความถูกต้องและมีความ
เหมาะสมในด้านของภาษา 

7.3.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ทดลองใชก้ับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและเรียนเนื้อหาดังกล่าวมาแล้ว                
1 ห้องเรียน จํานวน 40 คน แล้วนําผลการทดลองมาหาคุณภาพ โดยคํานวณหาค่าระดับความยากงา่ย 
(p) ซ่ึงต้องอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ได้ข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์
จํานวน 38 ข้อจึงคัดเลือกไว้จํานวน 30 ข้อตามท่ีต้องการ โดยข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 
0.22 ถึง 0.80 ส่วนค่าอํานาจจําแนก (r)  มีค่าตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.69 (ดังภาคผนวกหน้า 129-131) 

7.3.9 นําข้อสอบท่ีคัดเลือกไว้จํานวน 30 ข้อ มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร 
KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson Formular 20) ได้ค่าเท่ากับ 0.84  (ดังภาคผนวก
หน้า 131) 

7.3.10 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่คัดเลือกจํานวน 30 ข้อไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูล 

จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย สามารถ
สรุปเป็นแผนภูมิท่ี 4 ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 



80 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

แผนภูมิท่ี 4 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย 

ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด วเิคราะห์เนื้อหา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสรา้งตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 

ขั้นที่ 4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้อ 

ขั้นที่ 5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นที่ 6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้น เสนอผูเ้ช่ียวชาญจํานวน 3 คน พิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  และคุณลักษณะที่ต้องการวัดด้านพุทธิพิสัย 6 ด้าน 

โดยหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นที่ 7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 

ขั้นที่ 8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
และเรียนเนื้อหาดังกล่าวมาแล้ว จํานวน 1 ห้องเรียน แล้วนําผลการทดลองมาหาคุณภาพของข้อสอบ  

โดยการหาค่าระดับความยากง่าย (p)  
และอํานาจจําแนก (r)  

 
ขั้นที่ 9 นําข้อสอบที่คัดเลือกไว้จํานวน 30 ข้อมาหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability)  ด้วยสูตร KR-20  

ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 

ขั้นที่ 3 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 

ขั้นที่ 10 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่คัดเลือกจํานวน 30 ข้อไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูล 
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7.4 แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา  
เป็นแบบทดสอบอัตนัย โดยมีข้อความสถานการณ์เกี่ยวกับ เรื่อง สังคมไทย ซ่ึงเป็น

แบบทดสอบหลังเรียน 1 ฉบับ มีสถานการณ์ 5 สถานการณ์  ดังนี้  สถานการณ์ที่  1 ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม สถานการณ์ที่ 2 ปัญหายาเสพติด สถานการณ์ที่ 3 ปัญหาอาชญากรรม สถานการณ์ที่ 4 
ปัญหาทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง สถานการณ์ที่  5 ปัญหาการเมืองการปกครองในปัจจุบัน และข้อ
คําถามสถานการณ์ละ 5 ข้อ รวมข้อคําถามจํานวน 25 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างและหา
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา ดังนี้ 

7.4.1 ศึกษาเอกสารและหลักการเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา 
7.4.2 สร้างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาแบบอัตนัยโดยมีสถานการณ์ 5 

สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์มีคําถาม จํานวน 5 ข้อ รวมข้อคําถามจํานวน 25 ข้อ โดยกําหนด
เกณฑ์การประเมินระดับความสามารถในการแก้ปัญหา โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของเบสท์                    
(1986 : 182) ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย  2.26-3.00  หมายถึง  ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูงมาก  
คะแนนเฉล่ีย  1.51-2.25  หมายถึง  ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูง 
คะแนนเฉล่ีย  0.76-1.50  หมายถึง  ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย       0-0.75  หมายถึง  ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับต่ํา 

 7.4.3 เสนอแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข โดยได้มีการปรับแก้ข้อคําถามในแต่ละสถานการณ์
ให้มีความสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้ 

7.4.4 เสนอแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย ต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 
คน คือ ในด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ โดยหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้  
      +1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคําถามวัดตรงกับความสามารถที่ต้องการวัด 
        0   หมายถึง ไม่แน่ใจข้อคําถามวัดตรงกับความสามารถที่ต้องการวัด 
       -1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคําถามวัดไม่ตรงความสามารถที่ต้องการวัด 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซ่ึงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญมีค่า
เท่ากับ 1.00  (ดังภาคผนวกหน้า 133) 
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7.4.5 นําแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ โดยได้มีการปรับแก้สถานการณ์ให้มีความเหมาะสมกับระดับชั้นของ
นักเรียน และแก้ไขความถูกต้องด้านภาษา 

7.4.6 นําแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียน         
รัตนราษฎร์บํารุง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและเรียนเนื้อหาดังกล่าวมาแล้ว 1 ห้องเรียน จํานวน 40 คน 
เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา 

7.4.7 นําแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยสรุปขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญห า

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงมีขั้นตอนดังแผนภูมิที่ 5 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 5 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 2 สร้างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาแบบอัตนัยโดยมีสถานการณ์ 5 สถานการณ์ ในแต่ละ
สถานการณ์มีคําถาม จาํนวน 5 ข้อ รวมข้อคําถามจํานวน 25 ข้อ 

ขั้นที่ 3 เสนอแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 

 

ขั้นที่ 4 เสนอแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาต่อผู้เช่ียวชาญ 3 คน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดการ
เรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาดัชนีความสอดคล้อง 

ขั้นที่ 5 นําแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและหลักการเกี่ยวกับความสามารถในการแกป้ัญหา 

ขั้นที่ 6 นําแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างและเรียนเนื้อหาดังกล่าวมาแล้ว 1 ห้องเรียน 

 

ขั้นที่ 7 นําแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
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 7.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ 
 ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ มีดังนี้ 
 7.5.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
 7.5.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของลิเคิร์ท จํานวน 1 ฉบับ แยกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู ้และด้านประโยชน์ที่รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 เกณฑ์การแปลค่าเฉล่ีย  ระดับความคิดเห็น  คะแนน 

4.51 – 5.00  เห็นด้วยมากที่สุด       5 
3.51 – 4.50  เห็นด้วยมาก        4 
2.51 – 3.50   เห็นด้วยปานกลาง       3 
1.51 – 2.50   เห็นด้วยน้อย        2 
1.00 – 1.50  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด       1 

 7.5.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและนํามาปรับปรุงแก้ไขโดยปรับข้อคําถามในแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม 

7.5.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ทําการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ เชี่ยวชาญ 3 คน 
ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล พิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องด้านเนื้อหา ภาษาที่ใช้ แล้วหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้  
      +1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ต้องการวัด 
        0   หมายถึง  ไม่แน่ใจข้อคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ต้องการวัด 
       -1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับประเด็นที่
ต้องการวัด 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซ่ึงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญมีค่า
เท่ากับ 1.00  (ดังภาคผนวกหน้า 137-139) 
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 7.5.5 นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ โดยเพิ่มข้อคําถาม
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 2 ข้อ  

7.5.6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

จากขั้นตอนการความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหา
เปน็ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ สามารถสรุปเป็นแผนภูมิท่ี 6 ได้ดังนี้ 

 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

แผนภูมิท่ี 6 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรยีนที่มีต่อการเรียนรู้ 
แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รว่มกับสังคมออนไลน์ 

 
8. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

การดําเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ทําการทดลอง และเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  
2558  รวมท้ังส้ิน 4 สัปดาห์ โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมก่อนการทดลอง 

ขั้นที่ 2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ 
ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ 

ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนํามา
ปรับปรุงแก้ไขโดยปรับข้อคําถามในแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม 

ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ทําการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องด้านเนื้อหา ภาษาที่ใช้ แล้วหาดัชนีความสอดคล้อง 

ขั้นที่ 5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

ขั้นที่ 6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
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  1.1 ดําเนินการสร้างเครื่องมือ คือ แผนการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบทดสอบความสามารถ
ในการแก้ปัญหา   บทเรียนในสังคมออนไลน์ Edmodo   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  
  1.2 ผู้วิจัยชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ
สังคมออนไลน์ และให้นักเรียนทดลองใช้สังคมออนไลน์ โดยผู้วิจัยได้แนะนําการใช้งานในส่วน
ต่างๆของสังคมออนไลน์ เพ่ือสร้างความเข้าใจและความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนทําการทดลอง 
  1.3 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
เรื่อง สังคมไทย 
 2. ขั้นทดลองสอน  ผู้วิจัยดําเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการเรียนรู้ที่ได้สร้างไว้ โดยมี
ระยะเวลาทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน รวม 12 คาบเรียน  ซ่ึงมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ และจัด
สถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา สามารถกําหนดส่ิงที่เป็น
ปัญหาท่ีนักเรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิดความสนใจที่จะค้นหาคําตอบ 

ขั้นที่ 2 ขั้นทําความเข้าใจกับปัญหา  นักเรียนจะต้องทําความเข้าใจกับปัญหาที่
ต้องการเรียนรู้ โดยต้องทําการระบุปัญหา คิดหาสาเหตุสําคัญ และร่วมกันพิจารณาว่ามีประเด็น
ใดบ้างท่ีต้องการศึกษาเพิ่มเติม แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการศึกษาค้นคว้า  นักเรียนวางแผนการศึกษาค้นคว้า แบ่งหน้าที่
กันทํางาน และดําเนินการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองในสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ต่างๆ โดยนักเรียน
ต้องทําการสืบค้น และสามารถบอกผลกระทบของปัญหา คิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา และ
อภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาได้  

ขั้นที่  4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้    เป็นขั้นที่นัก เรียนนําความรู้ที่ได้ค้ นคว้ามา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หาข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน และ
ดําเนินการสังเคราะห์ความรู้ในสังคมออนไลน์เพื่อเลือกคําตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบ
เดียว 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปองค์ความรู้  นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอข้อมูลและให้นักเรียนทุก
กลุ่มช่วยกันอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมอีกครั้ง 

ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน  นักเรียนนําข้อมูลที่ได้จากการสรุปองค์
ความรู้มานําเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันประเมินผลงาน 
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 3. ขั้นสุดท้ายหลังจากการทดลอง 
  หลังจากผู้ วิจัยได้ดํ าเนินการสอนครบทุกแผนการเรียนรู้  ให้นักเรียนทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน จํานวน 30 ข้อ  แบบทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหา และทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ แล้วผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลนํามาวิเคราะห์ผลต่อไป 
 
9. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 9.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ เรื่อง สังคมไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยคํานวณหาค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และใช้สถิติทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) 

9.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ เรื่อง สังคมไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยคํานวณหาค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการแปลความหมายของแบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาใช้คะแนนตามเกณฑ์ของเบสท์ (1986 : 182)  ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย  2.26-3.00  หมายถึง  ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูงมาก  
คะแนนเฉล่ีย  1.51-2.25  หมายถึง  ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูง 
คะแนนเฉล่ีย  0.76-1.50  หมายถึง  ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย        0-0.75  หมายถึง  ความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับต่ํา 

  9.3 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ เรื่อง สังคมไทย โดยคํานวณหาค่าเฉล่ีย 
( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในการแปล
ความหมายของแบบสอบถามความคิดเห็น ใช้คะแนนเฉล่ียที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเทียบ
เกณฑ์ของ เบสท์ (1986 : 182)  ดังนี้ 
  ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นด้วยระดับมาก 
  ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง เห็นด้วยระดับปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง เห็นด้วยระดับน้อย 
  ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง เห็นด้วยระดับน้อยที่สุด 



 
 

 
1 

 
บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลู 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา  
เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์   2) เพื่อศึกษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการ
เรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ
สังคมออนไลน์  
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ 
 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สังคมไทย ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคม
ออนไลน์ 
 ผู้วิจัยได้ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่ อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง 
สังคมไทย ดังตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ก่อนเรียนและหลังเรียนของ 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
   ร่วมกับสังคมออนไลน์  

 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

N คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

( ̅) 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
t p 

ก่อนเรียน 50 30 14.08 3.03 
15.51 .00 

หลังเรียน 50 30 21.02 2.92 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์      
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน          
( ̅ = 21.02 , S.D. = 2.92)   สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ( ̅ = 14.08 , S.D. = 3.03)  ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1   
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ 
 ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ มีดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 8 ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
   ปีท่ี 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  

 

ความสามารถในการแกป้ัญหา N 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลีย่ 
( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

ระบุปัญหา 50 3 1.89 0.98 สูง 
คิดหาสาเหตุส าคญั 50 3 1.33 0.96 ปานกลาง 

บอกผลกระทบจากปัญหา 50 3 2.10 0.75 สูง 
คิดหาแนวทางในการแกป้ัญหา 50 3 2.09 0.68 สูง 
อภิปรายผลทีเ่กดิขึ้นจากการ

แก้ปญัหา 
50 3 2.17 0.71 สูง 

รวม 50 3 1.91 0.88 สูง 
 
 จากตารางท่ี 8 พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
( ̅ = 1.91 , S.D. = 0.88)  และเรียงลําดับคะแนนด้านที่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ นักเรียน
สามารถอภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ( ̅ = 2.17 , S.D. = 0.71) ลําดับ
ที่สอง คือ การบอกผลกระทบจากปัญหาอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ( ̅ = 2.10 , S.D. = 0.75) ลําดับที่สาม 
คือ การคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ( ̅ = 2.09 , S.D. = 0.68)  ลําดับที่ส่ี คือ 
การระบุปัญหา อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ( ̅ = 1.89 , S.D. = 0.98) และลําดับสุดท้ายคือ การคิดหา
สาเหตุสําคัญ อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ( ̅ = 1.33 , S.D. = 0.96)    
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ จํานวน 50 คน จากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเรียงลําดับเป็นรายข้อ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ̅) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําผลสรุปของการวิเคราะห์มาเทียบเกณฑ์ที่กําหนดไว้  ดัง
ตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีมีต่อการเรียนรู้ 
   แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ 

 

รายการประเมิน  ̅ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ล าดับที่ 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์  ได้ฝึกกําหนดปัญหาและทําความ
เข้าใจกับปัญหา 

4.60 0.53 มากที่สุด 2 

2. กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้า และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

4.64 0.52 มากที่สุด 1 

3. กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ 

4.38 0.69 มาก 7 

4. กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์  ฝึกให้เกิดการสรุปองค์ความรู้ คําตอบ
ที่ได้จากการค้นคว้า 

4.58 0.57 มากที่สุด 3 

5. กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ส่งเสริมให้เกิดการทํางานร่วมกันเป็น
กลุ่ม 

4.58 0.75 มากที่สุด 3 

6. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ทําให้นักเรียนมีอิสระในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.54 0.61 มากที่สุด 5 

7. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์  ทําให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับเพื่อนๆ 

4.52 0.57 มากที่สุด 6 

รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.55 0.62 มากที่สุด (1) 
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ตารางท่ี 9 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีมีต่อการเรียนรู้ 
   แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน  ̅ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ล าดับที่ 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
8. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ เป็นการกระตุ้นความสนใจในการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

4.36 0.74 มาก 2 

9. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์  ทําให้นักเรียนได้ร่วมกันระดม
ความคิด แบ่งงานและหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 

4.40 0.80 มาก 1 

10. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ทําให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
และสนุกสนาน 

4.18 0.86 มาก 3 

รวมด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.31 0.81 มาก (3) 

ด้านประโยชน์ที่รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
11. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ทําให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

4.64 0.62 มากที่สุด 1 

12. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ทําให้นักเรียนรู้จักการฝึกคิดแก้ปัญหา 
และทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

4.56 0.57 มากที่สุด 2 

13. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์  ทําให้นักเรียนได้ฝึกค้นควา้จากแหล่ง
เรียนรู้และสังคมออนไลน์  

4.54 0.67 มากที่สุด 3 

14. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดีขึ้น 

4.50 0.67 มากที่สุด 4 

15. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์  ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.40 0.63 มาก 5 

รวมด้านประโยชน์ที่รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.53 0.64 มากที่สุด (2) 

รวมทุกด้าน 4.49 0.67 มาก  
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 จากตารางท่ี 9 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                      
( ̅ = 4.49 , S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นลําดับที่หนึ่ง ( ̅ = 4.55 , S.D. = 0.62)  รองลงมาได้แก่ ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นัก เรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด                         
( ̅ = 4.53 , S.D. = 0.64)  และด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
( ̅ = 4.31 , S.D. = 0.81)  เป็นลําดับสุดท้าย ซ่ึงแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด              
( ̅ = 4.55 , S.D. = 0.62)  เรียงลําดับได้ดังนี้  กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ( ̅ = 4.64 , 
S.D. = 0.52)  กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ได้
ฝึกกําหนดปัญหาและทําความเข้าใจกับปัญหา ( ̅ = 4.60 , S.D. = 0.53)  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  ฝึกให้เกิดการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จาก
การค้นคว้า ( ̅ = 4.58 ,    S.D. = 0.57)  กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์  ส่งเสริมให้เกิดการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ( ̅ = 4.58 , S.D. = 0.75) การ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ทําให้นักเรียนมีอิสระ
ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( ̅ = 4.54 , S.D. = 0.61) การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  ทําให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ               
( ̅ = 4.52 , S.D. = 0.57) กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคม
ออนไลน์  ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ Edmodo ( ̅ = 4.38 , 
S.D. = 0.69) ตามลําดับ 
 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.53 , S.D. = 0.64)   เรียงลําดับได้ดังนี้ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  ทําให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ( ̅ = 4.64 , S.D. = 0.62)  การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์  ทําให้นักเรียนรู้จักการฝึกคิดแก้ปัญหา และทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม                
( ̅ = 4.56 , S.D. = 0.57)  การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคม
ออนไลน์ ทําให้นักเรียนได้ฝึกค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้และสังคมออนไลน์ Edmodo  ( ̅ = 4.54 , 
S.D. = 0.67)  การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ช่วย
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดีขึ้น  ( ̅ = 4.50 ,               
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S.D. = 0.67)  การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ช่วย
ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ่การเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ( ̅ = 4.40 , S.D. = 0.63) 
ตามลําดับ 
 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ( ̅ = 4.31 
, S.D. = 0.81)  เรียงลําดับได้ดังนี้ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ
สังคมออนไลน์  ทําให้นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิด แบ่งงานและหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม                 
( ̅ = 4.40 , S.D. = 0.80)  การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคม
ออนไลน์ เป็นการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน ( ̅ = 4.36 , S.D. = 0.74) การจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ทําให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและสนุกสนาน ( ̅ = 4.18 , S.D. = 0.86) ตามลําดับ 
  
ผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  
 ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ นํามาสรุปผลได้ดังนี ้
 1. ในการจัดการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนในภาพรวม นักเรียนมีความสนใจกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ความร่วมมือในการทํางานและส่งงานตรงเวลา ทําให้กิจกรรมการเรียนรู้สามารถดําเนินไปได้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ แต่การจัดการเรียนรูใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกบั
รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้  ทําให้นักเรียนบางคนข้ามขั้นตอนในกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงครูได้
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
 2. ในขั้นทําความเข้าใจกับปัญหา  ครูได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ปัญหาท่ีสนใจ โดยครูได้กําหนดหัวข้อที่ต้องศึกษาไว้ คือ ประเด็นปัญหาท่ีสนใจ สาเหตุสําคัญของ
ปัญหา ผลกระทบจากปัญหา แล้ววางแผนการศึกษาค้นคว้าและแบ่งหน้าที่กันทํางาน โดยใน
ขั้นตอนนี้จะช่วยฝึกให้นักเรียนได้ทําความเข้าใจกับปัญหา เพื่อให้สามารถหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้ในขั้นตอนต่อไปซ่ึงมีนักเรียนบางคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับกลุ่มของตนเองในการ
ช่วยกันอภิปราย ซ่ึงครูได้อธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงความสําคัญของการช่วยกันอภิปราย ทําให้
นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
 3. ขั้นดําเนินการศึกษาค้นคว้า  เป็นขั้นที่นักเรียนดําเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วย
วิธีการหลากหลาย เช่น การค้นคว้าจากหนังสือเรียน การค้นคว้าจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่
กําหนดให้ รวมท้ังค้นคว้าจากเว็บไซต์ที่นักเรียนสนใจ ทําให้นักเรียนได้เกิดการสืบเสาะหาความรู้
ด้วยตนเอง และเป็นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา โดยในขั้นตอนนี้นักเรียนบางคน
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ไม่ได้ค้นคว้าโดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยอาจใช้เพียงแหล่งข้อมูลเดียว และนํามาตอบ
คําถามโดยทันที โดยครูได้แจ้งให้กับนักเรียนทราบว่า ควรใช้แหล่งข้อมูลมากกว่า 1 แหล่ง จากนั้น
จึงค่อยเลือกแหล่งข้อมูลที่คิดว่าข้อมูลถูกต้องท่ีสุด หรืออาจนําข้อมูลจากหลายๆแหล่งมารวมกัน 
 4. ในขั้นสรุปองค์ความรู้ นักเรียนจะได้ช่วยกันคิดและทําความเข้าใจกับปัญหาของกลุ่ม
อ่ืนๆ ทําให้นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซ่ึงในการนําเสนอข้อมูลที่ได้จากการ
สังเคราะห์ความรู้ บางกลุ่มใช้สมาชิกคนเดียวในการนําเสนอ ครูจึงได้ให้แต่ละกลุ่มหมุนเวียน
สมาชิกที่ทําหน้าที่นําเสนอข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ความรู้ 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง 
สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงมีแบบแผนในการ
ทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม สอบก่อนและหลัง (The One Group Pretest – 
Posttest Design)  โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  2) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 (ราชบุรี – กาญจนบุรี) ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 
8 ห้องเรียน นักเรียนจํานวน 390 คน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/6 โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8  (ราชบุรี – กาญจนบุรี) ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 
1 ห้องเรียน รวมจํานวน 50 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย
วิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  เรื่อง สังคมไทย  จํานวน 6 แผน  2) บทเรียนในสังคม
ออนไลน์ Edmodo เรื่อง สังคมไทย   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย 
เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 4) แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา  
เป็นแบบทดสอบอัตนัย โดยมีข้อความสถานการณ์เกี่ยวกับ เรื่อง สังคมไทย ซ่ึงแบบทดสอบ 1 ฉบับ 
จะมีสถานการณ์ 5 สถานการณ์ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่า
ที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)  ท้ังนี้ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา 
เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน
ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ สูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับสูง 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา 
เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ สามารถอภิปรายผลของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการ
เรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานในข้อที่ 1 ท้ังนี้เนื่องมาจากการเรียนรู้
แบบผสมผสานเป็นการนําวิธีการจัดการเรียนรู้หลายวิธีมาผสมผสานกัน ซ่ึงก็คือการนําการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาผสมผสานกับสังคมออนไลน์ โดยการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการจัดการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) โดยนักเรียนจะเป็นผูก้ําหนดปัญหาท่ี
สนใจ ทําความเข้าใจกับปัญหา  ดําเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูล  นําความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน สังเคราะห์ความรู้ โดยนักเรียนฝึกปฏิบัติในสังคมออนไลน์ Edmodo จากนั้นสรุปองค์
ความรู้ และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน  เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาทําความเข้าใจและฝึกการแก้ปัญหา
ได้ตามที่ต้องการตามความพร้อมของตนเอง  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี                
(2551 : 94) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การนําทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน ผู้เรียนจะเป็นผู้
มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างตื่นตัว ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้จัดกระทํากับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆ 
และจะต้องสร้างความหมายให้กับส่ิงนั้นด้วยตนเอง โดยการให้ผู้เรียนอยู่ในบริบทจริง ซ่ึงไม่ได้
หมายความว่าผู้เรียนจะต้องออกไปยังสถานที่จริงเสมอไป แต่อาจจัดเป็นกิจกรรมที่ เรียกว่า 
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“physical knowledge activities” ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือ วัสดุ 
อุปกรณ์ ส่ิงของ หรือข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็นของจริงและมีความสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน  

ทั้งนี้แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ 
เรื่อง สังคมไทย  ได้ผ่านการตรวจและปรับแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้  และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
หลังจากได้ปรับแก้ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยได้นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนก่อนนําไปทดลองจริง ทําให้แผนการจัดการเรียนรู้นี้มีประสิทธิภาพ เมื่อผู้วิจัยนําไป
ทดลองจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อ
ที่ 1   

ในการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการร่วมกันระหว่างการเรียนในห้องเรียนที่มีการเผชิญหน้ากัน กับการเรียนแบบ
ออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน โดยในการเรียนในห้องเรียนผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ และจัด
สถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา สามารถกําหนดส่ิงที่เป็น
ปัญหาท่ีนักเรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิดความสนใจที่จะค้นหาคําตอบ  และนักเรียนจะต้องทํา
ความเข้าใจกับปัญหาท่ีต้องการเรียนรู้  รวมถึงการที่ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอข้อมูล และให้นักเรียนทุก
กลุ่มช่วยกันอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า  ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวม
ของปัญหาอีกครั้ง  โดยในขั้นตอนนี้ทําให้นักเรียนเข้าใจกับปัญหาอย่างชัดเจนและมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้นจากการที่แต่ละกลุ่มได้นําความรู้มาแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกัน  จากนั้นนักเรียน
ต้องมีการนําเสนอและประเมินผลงานด้วย  ซ่ึงจากการเรียนรู้ในห้องเรียนซ่ึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้
ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ สนใจที่จะเกิดการเรียนรู้ มองเห็นปัญหาและต้องการแสวงหา
คําตอบด้วยตนเอง เมื่อได้คําตอบของปัญหาแล้วก็มีร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาทําให้ได้ข้อมูลและ
ความคิดเห็นที่หลากหลาย มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ที่กว้างขึ้น  ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  

ในการเรียนแบบออนไลน์  นักเรียนวางแผนการศึกษาค้นคว้า แบ่งหน้าที่กันทํางาน และ
ดําเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลายในสังคมออนไลน์ Edmodo และเว็บไซต์
ต่างๆ จากนั้นนักเรียนนําความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล หาข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน และดําเนินการสังเคราะห์ความรู้เพื่อเลือกคําตอบที่คิดว่า
ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว  ซ่ึงจากการเรียนรู้แบบออนไลน์ทําให้นักเรียน  ได้ฝึกการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองได้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่มากมายและ
มีความทันสมัยในอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของ
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ตนเอง สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี มนต์ชัย เทียนทอง (2554 : 45) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานไว้ว่า สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ท้า
ทาย ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องแนวคิดของ Rovai and 
Jordan (2004) ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนบนเว็บไซต์แบบผสมผสานทําให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกต่อการมี
ส่วนร่วมในชุมชนการเรียน (Sense of community) มากกว่าการเรียนในสภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียนปกติ และการเรียนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว (Fully online) การเรียนรู้แบบผสมผสาน
จึงเป็นวิธีการเรียนที่ยืดหยุ่นด้วยการออกแบบหลักสูตรที่สนับสนุนเวลาและสถานที่การเรียนที่
ต่างกันจึงช่วยให้เกิดความสะดวกในการเรียนผ่านระบบออน ไลน์ได้แม้ไม่ได้ติดต่อผ่านการ
เผชิญหน้ากันภายในห้องเรียนปกติก็ตาม 

จากการที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย
การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ที่หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาณิสรา จิตรประทักษ์ (2553 : 125 - 132) ได้ทําการวิจัยผลการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยการเรียนแบบผสมผสานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล
ทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้  เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยการเรียนแบบผสมผสาน 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลังเรียนโดย
ใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะด้วยการเรียนแบบผสมผสาน เรื่องประวัติศาสตร์ไทย สมัยอยุธยา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีคะแนนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและ
กลุ่มอ่อน 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะด้วยการเรียนแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 33 คน ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนทวารวดี 
เทศบาลนครนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยการ
เรียนแบบผสมผสาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลการ
เรียนรู้หลังเรียนโดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยการเรียนแบบผสมผสาน ที่มีคะแนนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ ในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยการเรียนแบบ
ผสมผสาน โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rovai and Jordan 
(2004: 9,11) ได้ศึกษาความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างการเรียนในชั้นเรียนปกติ การเรียน
แบบผสมผสาน และการเรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
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จํานวน 68 คน และอาสาสมัครอีก 86 คน แบ่งเป็นผู้เรียนที่เรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม 26 คน เป็น
อาสาสมัคร 24 คน ผู้ท่ีเรียนบนเว็บไซต์แบบผสมผสาน 28 คน อาสาสมัคร 23 คน เรียนด้วยวิธีการ
ผสมผสานทั้งในแบบช้ันเรียนปกติและแบบออนไลน์ ผู้ท่ีออนไลน์อย่างเดียว 25 คน อาสาสมัคร 21 
คน เรียนผ่านระบบ Blackboard และการเรียนแบบออนไลน์โดยใช้แบบวัด CCS เป็นเครื่องมือวัด
ลักษณะความเป็นชุมชนในชั้นเรียนในการวัดการติดต่อสัมพันธ์และการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการ
วิจัยพบว่า การเรียนบนเว็บไซต์แบบผสมผสานนั้นสามารถสร้างความรู้สึกการเรียนรู้แบบเป็น
ชุมชนการเรียนรู้ได้มากกว่ารูปแบบอ่ืนๆ โดยทําให้บรรยากาศการเรียนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้มากขึ้น โดยจะเน้นที่การเรียนแบบกระตือรือร้นโดยใช้กระบวนการการเรียนแบบร่วมมือ 
และสร้างสังคมแห่งความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้น 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มีการฝึกฝนให้นักเรียนได้เกิดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย  1) ระบุปัญหา 2) คิดหาสาเหตุสําคัญ 3) บอกผลกระทบจาก
ปัญหา 4) คิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา และ 5) อภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา โดยการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาต้องอาศัยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ซ่ึงถือว่าส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหา 
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากสังคมออนไลน์ Edmodo และ
เว็บไซต์ต่างๆ โดยนักเรียนใช้เวลาทําความเข้าใจและฝึกการแก้ปัญหาได้ตามที่ต้องการตามความ
พร้อมของตนเอง และนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในชีวิตประจําวันได้  ซ่ึงสอดคล้องความหมายของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่สํานักทดสอบทางการศึกษา (2555 : 3) ให้ความหมายไว้ว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของ
หลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

โดยในขั้นตอนของการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคม
ออนไลน์ มี 6 ขั้นตอน ดังนี้  1) ขั้นกําหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ และ
จัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา สามารถกําหนดส่ิงที่
เป็นปัญหาที่นักเรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิดความสนใจที่จะค้นหาคําตอบ  2) ขั้นทําความ
เข้าใจกับปัญหา  นักเรียนจะต้องทําความเข้าใจกับปัญหาท่ีต้องการเรียนรู้ และร่วมกันพิจารณาว่ามี
ประเด็นใดบ้างท่ีต้องการศึกษาเพิ่มเติม  3) ขั้นดําเนินการศึกษาค้นคว้า  นักเรียนวางแผนการศึกษา
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ค้นคว้า แบ่งหน้าที่กันทํางาน และดําเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย  4) ขั้น
สังเคราะห์ความรู้   เป็นขั้นที่นักเรียนนําความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล หาข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน และดําเนินการสังเคราะห์ความรู้เพื่อเลือก
คําตอบท่ีคิดว่าถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว  5) ขั้นสรุปองค์ความรู้  นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอ
ข้อมูล และให้นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกนัอภิปรายขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาคน้คว้า  ทุกกลุ่มช่วยกันสรุป
องค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง และ  6) นําเสนอและประเมินผลงาน  นักเรียนนําข้อมูลที่
ได้จากการสรุปองค์ความรู้มานําเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย นักเรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกันประเมินผลงาน 

ขั้นตอนของการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  ที่
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ได้แก่ ขั้นทําความเข้าใจกับปัญหา  และขั้นดําเนินการศึกษา
ค้นคว้า โดยขั้นทําความเข้าใจกับปัญหา  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่กลุ่ม
ของตนเองสนใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันคิด และอภิปรายใน 2 หัวข้อ ดังนี้ 1) ประเด็นปัญหาที่
สนใจ 2 ) สาเหตุสําคัญของปัญหา  จากนั้นให้นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง แล้วให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาและอภิปรายว่ามีประเด็นหรือหัวข้อใดบ้างที่ต้องการศึกษา
เพิ่มเติม  ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้ฝึกระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นว่ามีประเด็นปัญหาใดบ้าง และนักเรียน
จะร่วมกันระดมสมองหาสาเหตุสําคัญของปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยในขั้นตอนนี้ครูมีหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะ
และส่งเสริมให้นักเรียนสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับปัญหานั้น ดังที่ สายหยุด สมประสงค์ (2523 : 67-90) ได้
กล่าวไว้ว่า การที่เด็กจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้นั้น ผู้สอนจะต้องจัดสภาพการณ์ภายนอกต่างๆ 
เพื่อยั่วยุให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหา เช่น  จัดสถานการณ์ใหม่ๆ ที่มีวิธีการแก้ปัญหาได้
หลายๆวิธี มาให้ผู้เรียนฝึกฝนในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากๆ และปัญหาที่ผู้สอนนํามาให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนนั้น นอกจากจะเป็นปัญหาใหม่ๆ ที่ผู้เรียนยังไม่เคยประสบมาก่อนแล้ว ก็ควรเป็น
ปัญหาที่ไม่พ้นวิสัยของผู้เรียนที่จะแสดงความสามารถในการแก้ปัญหาได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ปัญหานั้นต้องอยู่ในกรอบของทักษะทางเชาว์ปัญญาของผู้เรียน และขั้นดําเนินการศึกษาค้นคว้า  
เป็นขั้นตอนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มดําเนนิการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองในประเด็นหรือหัวขอ้ที่ต้องการ
ศึกษาเพิ่มเติม และประเด็นหัวข้อคือ ผลกระทบจากปัญหา   วิธีการแก้ปัญหาของปัญหา  ผลที่
เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา   โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการศึกษาค้นคว้าโดยแบ่ง
หน้าที่กันทํางานและดําเนินการศึกษาค้นคว้าจากสังคมออนไลน์ Edmodo และเว็บไซต์ต่างๆ 
จากนั้นนักเรียนบันทึกผลการศึกษาค้นคว้าลงในแบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในสังคม
ออนไลน์ Edmodo ที่ครูได้สร้างไว้สําหรับแต่ละกลุ่ม   ซ่ึงในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ฝึกฝน
ความสามารถในการแก้ปัญหาในสังคมออนไลน์ Edmodo ซ่ึงทําให้นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูล
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จากแหล่งความรู้ได้อย่างเต็มที่และตามความสนใจของนักเรียน และจากการสังเกตการเรียนการ
สอนและบันทึกหลังการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความสนใจในปัญหาต่างๆและมีการระดมสมอง
ภายในกลุ่มเพื่อกําหนดปัญหาท่ีสนใจและต้องการศึกษา นอกจากนั้นนักเรียนมีการร่วมมือกันใน
การเรียนทุกขั้นตอน มีแบ่งหน้าที่ในการทํางาน ร่วมกันอภิปราย ศึกษาค้นคว้าและสังเคราะห์ความรู้
เป็นอย่างดี ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้  ซ่ึงสอดคล้องแนวคิดของ  
อุษณีย์ โพธิสุข และคณะ (2544 : 99-100) ได้กล่าวถึงการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ไว้
ว่าควรกระตุ้นให้เด็กมองปัญหาขบคิดวิธีแก้ปัญหาในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่คําตอบเดียว
ตายตัวแล้วพอ  ครูต้องเตรียมปัญหาให้นักเรียนได้ฝึกฝนอยู่เสมอ  รู้จักปรับปรุงและเปล่ียนแปลง
ตามสถานการณ์ และรู้ขีดความสามารถของนักเรียน มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความศรัทธาต่อ
งานของตน 

ดังนั้นการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ได้ส่งเสริม
ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑนา                     
บรรพสุทธ์ิ (2553 : 100-106) ได้ทําการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิต ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน  โดยผลการวิจัยพบว่า        
1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉล่ีย
ของคะแนนการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียของคะแนนสูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้   2) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียของคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง 
และพัฒนาการของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละแผนกิจกรรมแนะแนว   และสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
ญดาภัค กิจทวี (2551 : 84-85) ซ่ึงทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้และทักษะการแก้ปัญหา 
เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน พบว่าทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน พบว่านักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาเรียงลําดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ 
นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหามากที่สุดในทักษะการระบุปัญหาอยู่ในเกณฑ์ระดับดี รองลงมาคือ 
ทักษะการอธิบายสาเหตุของปัญหาอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ ลําดับที่สาม คือ ทักษะวิธีการแก้ปัญหา
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และทักษะการสรุปผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหาอยู่ในเกณฑ์พอใช้เป็นลําดับ
สุดท้าย 
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3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.49 , S.D. = 0.67) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุดเป็นลําดับที่หนึ่ง ( ̅ = 4.55 , S.D. = 0.62) รองลงมาได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.53 , S.D. = 0.64)  และด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นลําดับสุดท้าย (  ̅ = 4.31 ,     
S.D. = 0.81)    

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีระดับความ
คิดเห็นที่สูงสุด  ( ̅ = 4.64 , S.D. = 0.52) ท้ังนี้เนื่องมาจากการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ เป็นการเรียนในรูปแบบที่นักเรียนไม่เคยเรียนด้วยวิธีการนี้มาก่อน 
ทําให้นักเรียนมีความสนใจ และเป็นการเรียนที่ไม่ได้อยู่เพียงแต่ภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่นักเรียน
สามารถเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งรูปแบบในการเรียนต้องทํากิจกรรมกลุ่ม ทําให้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อน และช่วยให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์                  
(2548: 75) ได้สรุปแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานไว้ว่าเป็นการบูรณาการการเรียนออนไลน์ผ่าน
ระบบเครือข่าย (Online learning) และการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม (Tradition classroom) ที่มี
การเรียนแบบเผชิญหน้า (Face to face meetings) เข้าด้วยกันโดยใช้ส่ิงอํานวยในอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือ
และเครื่องมือ ในสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์จากการเรียนแบบออนไลน์ และการมีส่วนร่วมในการเรียนแบบ
ดั้งเดิม เพื่อพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ที่ท้าทายและตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคลของผู้เรียน 
ทําให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น  ส่วนในด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีระดับความคิดเห็นที่ต่ําสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์   ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์               
( ̅ = 4.38 , S.D. = 0.69) ทั้งนี้เนื่องมาจาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขาดการกระตุ้นอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ ทําให้นักเรียนมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กันผ่านสังคมออนไลน์น้อย 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  ทําให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน มีระดับความคิดเห็นที่สูงสุด ( ̅ = 4.64 , S.D. = 0.62) ทั้งนี้เนื่องมาจากการเรียนรู้



103 
 

แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับทุก
วิชา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับในชีวิตประจําวนั เพราะสถานการณ์ปัญหาท่ีให้นักเรียนได้
ฝึกคิดเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคมและใกล้ตัวนักเรียน เช่น ปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหายาเสพติด 
ซ่ึงสอดคล้องแนวคิดของ มนต์ชัย เทียนทอง (2554 : 45) ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานไว้ว่า 1) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นทางเลือกใหม่สําหรับการจัด
การศึกษาทุกระดับ 2) สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ท้าทายตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 3) พัฒนาศักยภาพทางการเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น และอาภรณ์ ใจเที่ยง (2553 : 158-159) ได้กล่าวถึงข้อดีไว้ว่า ประสบการณ์ที่
ผู้เรียนได้รับการฝึกแก้ปัญหา จะมีประโยชน์ในการนําไปใช้ในชีวิตจริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ส่วนในด้านประโยชน์ที่ไดร้ับจากการจดักจิกรรมการเรียนรู้  ที่มีระดับความคิดเห็นที่ต่ําสุด คือ การ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ( ̅ = 4.40 , S.D. = 0.63) เนื่องจาก 
ระยะเวลาท่ีนักเรียนได้เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคม
ออนไลน์ เป็นการเรียนในระยะเวลาช่วงส้ันๆ และใช้เรียนกับเนื้อหาในเรื่องเดียว จึงอาจยังไม่
สามารถทําให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้มาก
เท่าที่ควร 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้   การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์  ทําให้นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิด แบ่งงานและหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสม มีระดับความคิดเห็นที่สูงสุด  ( ̅ = 4.40 , S.D. = 0.80) ทั้งนี้เนื่องมาจากขั้นตอนของการ
เรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ มีการขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้นักเรียนวางแผนการศึกษาคน้ควา้ แบ่งหน้าที่กันทํางาน และดําเนินการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซ่ึงสอดคล้องแนวคิดของ กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ (2548 : 95) ที่
กล่าวถึงการเรียนแบบผสมผสานไว้ว่า  ควรจัดการวางแผนกจิกรรมตามลําดับ เพื่อสร้างสถานการณ์
ในส่ิงซ่ึงผู้เรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงวิชาในทางออนไลน์ ซ่ึงต้นกําเนิดข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ และกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการทดลองทําจริง การรวมความรู้เข้าด้วยกัน การเรียนรู้ที่มีปัญหาเป็นพื้นฐานหรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ เทคโนโลยีต้องเป็นเครื่องมือง่ายๆ เหมาะสําหรับจุดมุ่งหมายการสอน การเรียนรู้คือ
ความพยายามส่วนแบ่งระหว่างผู้เรียน และครู ผู้เรียนจะสร้างความก้าวหน้าความรู้ด้วยตนเอง ส่วน
ในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  ที่มีระดับความคิดเห็นที่ต่ําสุด คือ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ทําให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน 
( ̅ = 4.18 , S.D. = 0.86) เนื่องจาก มีการเรียนผ่านสังคมออนไลน์ทําให้นักเรียนไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์
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กับเพื่อนในชั้นเรียนและครูโดยตรง มีเพียงการพูดคุยผ่านตัวอักษรในสังคมออนไลน์ ซ่ึงมีความ
แตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียน จึงอาจทําให้นักเรียนไม่มีความสุขและสนุกสนานมากเท่าที่ควร 

จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนจากการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ซ่ึงอยู่ในระดับสูงนั้น ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารารัตน์ มากมี
ทรัพย์ (2553 : 121-123) ได้ทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา วิชาการเลือกและการใช้ส่ือ
การเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญา โดยผลการวิจัยพบว่า  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน
ในการวิจัยคือนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอยู่
ในระดับดี  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลอยไพลิน ศรีอํ่าดี (2555 : 101-102) ได้ศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียนแบบแก้ปัญหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ที่มี
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  โดยผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบ
ผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียนแบบแก้ปัญหา พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71   

เมื่อกล่าวโดยภาพรวมของงานวิจัยในครั้งนี้ การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการตั้งคําถาม เกิดความสงสัย และค้นหา
คําตอบด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภามาส เทียนทอง (2553 : 79-80) ที่ได้วิจัยเรื่อง การ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับสูง 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา 

เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะของการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  มี
ขั้นตอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา สามารถกําหนดส่ิงที่เป็นปัญหาที่
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ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิดความสนใจที่จะค้นหาคําตอบ ดังนั้นครูจึงต้องทําหน้าที่ในการ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและให้นักเรียนกําหนดปัญหาท่ีต้องการศึกษาด้วยตนเอง 
  1.2 การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ เป็น
การเรียนที่มีขั้นตอน 6 ขั้นตอน และต้องใช้สังคมออนไลน์ Edmodo ดังนั้นครูควรทําความเข้าใจ
และอธิบายขั้นตอนในการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ และ
ให้นักเรียนได้ทดลองใช้สังคมออนไลน์ Edmodo เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนทาํ
การทดลอง 
  1.3 การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ
สังคมออนไลน์ ครูควรจัดบรรยากาศในการเรียนให้มีความสนุกสนาน ครูมีการเสริมแรง และคอย
ช่วยเหลือนักเรียนในการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าตนเองมีอิสระในการคิด การ
ค้นคว้า เพื่อให้นักเรียนเกิดความกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความกระตือรือร้นในการเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยโดยการนําการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ร่วมกับสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะในด้านต่างๆ  เช่น ทักษะการ
คิดวิเคราะห์  ทักษะการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 

 2.2 ควรมีการวิจัยโดยนําการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ
สังคมออนไลน์ ในสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

 2.3 ควรมีการวิจัยโดยการนําการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ
สังคมออนไลน์ โดยนําไปประยุกต์ใช้กับสังคมออนไลน์อ่ืนๆ 
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รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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ตารางท่ี 10  ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดย 
      ใช้ปัญหาเป็นฐาน รว่มกับสังคมออนไลน ์

 

รายการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง 

∑R IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
      1.1 องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถ้วนและมีความสัมพันธ์กัน 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

      1.2 องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มี
ล าดับขั้นตอนเป็นระบบ 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

2. ข้อสรุปทั่วไป 
      2.1 ข้อสรุปท่ัวไปมีความถูกต้อง ครอบคลุม
จุดประสงค์และเนื้อหาสาระที่ก าหนด 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

      2.2 ข้อสรุปท่ัวไปมีความกะทดัรัด ความ
ชัดเจน สมบูรณ์ และสามารถพัฒนาความคดิรวบ
ยอดของนักเรยีนได ้

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      3.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรยีนรู้ ตวัชี้วดั และสาระการเรียนรู ้

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

      3.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ระบคุวามสามารถ
ของนักเรียนที่ต้องการพัฒนาชดัเจน 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

      3.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้เรียงล าดับจาก
พฤติกรรมขั้นต้นไปหาขั้นสูง 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

4. สาระการเรียนรู้ 
      4.1 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู ้

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

      4.2 สาระการเรียนรู้บอกขอบข่ายเนื้อหาท่ีจะ
จัดให้นักเรียนในคาบนัน้ 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 10  ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดย 
      ใช้ปัญหาเป็นฐาน รว่มกับสังคมออนไลน์ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง 

∑R IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

      4.3 สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเวลา
ในการจัดการเรียนรู ้

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
      5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และสาระการเรียนรู ้

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

      5.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีล าดับขัน้ตอน
ที่ชัดเจนและสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

      5.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิด การค้นคว้าข้อมูล  และฝึกการท า
ความเข้าใจและแก้ปญัหาได ้

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

6. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
      6.1 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมการเรียนรู ้

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

      6.2 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

7. การวัดและประเมินผล 
      7.1 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

      7.2 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู ้

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

      7.3 การวดัและประเมินผลมีเกณฑใ์นการ
ประเมินที่ชัดเจน 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 
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ตารางท่ี 11  ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนในสังคมออนไลน์ Edmodo 
 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านการใช้งาน 
1. ขั้นตอนการลงทะเบียนสะดวกและเข้าใจง่าย 

3 3 3 3 0 

2. นักเรียนสามารถเข้ารว่มช้ันเรียนได้สะดวก 3 3 3 3 0 
3. การถาม-ตอบ (Post) ง่ายต่อการใช้งาน 3 3 3 3 0 
4. ช่องทางในการส่งงานและแบบฝึกหัด ง่ายต่อ
การใช้งาน 

3 3 3 3 0 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 
5. สอดคล้องกับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้

3 3 3 3 0 

6. การท าแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ง่ายต่อ
การใช้งาน 

3 3 3 3 0 

7. ช่องทางในการเข้าถึงส่ือการสอน แหล่งความรู้
มีความสะดวก รวดเร็ว 

3 3 3 3 0 

8. เครื่องมืออ านวยความสะดวกในการท าใบงาน  
แบบฝึกหัดต่างๆ 

3 3 2 2.67 0.58 

ด้านรูปแบบของสังคมออนไลน ์
9. ความเหมาะสมของขนาดและรูปแบบตัวอักษร
ที่ใช้ในการน าเสนอ 

3 3 3 3 0 

10. การออกแบบหน้าจอมคีวามเหมาะสม และ
สะดวกต่อการใช้งาน 

3 3 3 3 0 

11. ความหลากหลายของรูปแบบในการใช้งาน 3 3 3 3 0 
ค่าเฉล่ียรวม 2.97 
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ตารางท่ี 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจดุประสงคก์ารเรียนรู้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
      ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย  

 

ข้อ รายการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง 

∑R IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 ข้อใดไมใ่ชค่วามหมายของความขดัแย้ง (ความรู้
ความจ า) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

2 ประเทศคู่ใดในปัจจุบนัที่ไม่ได้มคีวามขดัแย้งเกดิขึ้น 
(วิเคราะห์) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

3 ข้อใดไมใ่ชค่วามขดัแย้งทางเศรษฐกิจ (ความเข้าใจ) + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
4 “นายสามัคคี ได้รับอุบัติเหตจุากการท างานจึงไป

ขอรับการรกัษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ โดย
ใช้สิทธิประกันสังคม แต่ผู้ป่วยอีกรายที่ใช้สิทธิของ
ประกันชวีิต ไดร้ับการรักษาพยาบาลก่อนทั้งท่ีมาที
หลัง” จากสถานการณ์นี้โรงพยาบาลปฏิบัติเหมาะสม
หรือไม่เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

5 “นโยบายการรับจ าน าขา้วที่สูงกว่าราคาตลาดของ
รัฐบาล ท าให้งบประมาณแผ่นดนิของรัฐบาลที่มาจาก
ภาษีอากรของประชาชนเสียหายเป็นเงินนับแสนล้าน
บาท ซ่ึงเป็นการท าลายผลประโยชนข์องประชาชน
ทั้งประเทศ และแสดงให้เห็นถึงนโยบายที่ขาดความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม” จากสถานการณ์นี้ จาก
สถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับปัญหาใดมากที่สุด 
(วิเคราะห์) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

6 การกระท าในข้อใด จดัว่าเป็นการแกไ้ขปัญหาความ
ขัดแย้งท่ีเหมาะสม (น าไปใช้) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

7 ข้อใดไมใ่ชก่ารสร้างความสมานฉันท ์(ความเข้าใจ) + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจดุประสงคก์ารเรียนรู้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
      ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง 

∑R IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

8 ข้อใดไมใ่ชแ่นวทางในการลดความขัดแย้ง (ความ
เข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

9 เมื่อเกิดปัญหากับเพื่อนในห้องเรียนอย่างรุนแรง 
นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร (น าไปใช้) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

10 วิธีการใดที่สามารถท าให้ชุมชนของตนเองมีความ
สามัคคีได้ดีที่สุด (วิเคราะห์) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

11 ข้อใดคือความหมายของปัญหาสังคม (ความจ า) + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
12 ส่ิงบ่งช้ีปัญหาสังคมคือข้อใด (ความเข้าใจ) + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
13 ข้อใดไมจ่ัดเป็นปัญหาสังคม (ความเข้าใจ) + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
14 สถานการณใ์นข้อใดที่ถือว่าเป็นปัญหาสังคม (ความ

เข้าใจ) 
+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

15 ข้อใดไมใ่ชอ่งค์ประกอบของปัญหาสังคม 
(ความจ า) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

16 ข้อใดคือปัญหาสังคมไทยทีเ่ป็นพื้นฐานที่จะ
ก่อให้เกดิปัญหาอ่ืนๆตามมา (วิเคราะห์) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

17 ปัญหาสังคมใดไม่ได้เกิดจากค่านิยม (ความเข้าใจ) + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
18 การแก้ปญัหาในสังคมท่ีได้ผลจะต้องเริ่มตน้อย่างไร

เป็นล าดับแรก (น าไปใช)้ 
+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

19 วิธีใดแก้ปัญหาสังคมไดด้ีที่สุด (วิเคราะห์) + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
20 นักเรียนจะมีส่วนชว่ยในการแก้ปัญหาของสังคมได้

อย่างไร (น าไปใช้) 
+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจดุประสงคก์ารเรียนรู้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
      ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง 

∑R IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

21 สถานการณใ์ดที่ไม่ไดก้่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม 
(ความเข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

22 ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อมนุษย์มาก
ที่สุดคือปัญหาใด (วิเคราะห์) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

23 สาเหตุที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้เกิดปญัหาส่ิงแวดล้อม
คือข้อใด (วิเคราะห์) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

24 การที่ประชากรเพ่ิมจ านวนมากขึน้มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมอย่างไร (ความเข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

25 บุคคลใดต่อไปนีก้ าลังสร้างปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม
ให้กับสังคม (ความเข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

26 ผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อมใดที่ส่งผลต่อ
มนุษย์มากที่สุด (วิเคราะห์) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

27 ในประเทศท่ีก าลังพัฒนาสาเหตุที่ท าให้เกิดความ
หายนะจากภัยธรรมชาติมักเป็นไปอย่างรนุแรง 
ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุใด (ความเข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

28 นักเรียนจะมีส่วนแก้ไขปญัหาวิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรป่าไม้ได้ดีที่สุด ได้อย่างไร (น าไปใช้) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

29 ข้อใดคือแนวทางการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ดี
ที่สุด (น าไปใช)้ 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

30 ข้อใดไมใ่ชผ่ลที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม (ความเข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

31 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค าจ ากดัความของสาร
เสพติด (ความจ า) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจดุประสงคก์ารเรียนรู้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
      ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง 

∑R IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

32 สารเสพติดในข้อใดที่มีสรรพคุณทางยาสามารถ
รักษาโรคได้ (ความเข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

33 ข้อใดไมใ่ช่ปัจจัยและพฤติกรรมที่เส่ียงต่อการติด
สารเสพติด (ความเข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

34 สาเหตุที่ท าให้คนตดิยาเสพติดมากที่สุดคือข้อใด 
(ความเข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

35 เหตุการณใ์ดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นผลร้ายของสารเสพ
ติดที่ส่งผลกระทบต่อตวัเรา (วิเคราะห์) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

36 เหตุใดผู้ติดยาเสพติดจึงมักก่ออาชญากรรม (ความ
เข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

37 ข้อใดคือผลเสียที่เกิดจากการเสพสารเสพติดมาก
ที่สุด (วิเคราะห์) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

38 เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพตดิได ้
(ความเข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

39 นักเรียนคิดว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดีที่สุดคือ
ข้อใด (วิเคราะห์) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

40 ข้อใดไมใ่ชก่ารป้องกันการแพรก่ระจายของยาเสพ
ติด (น าไปใช้) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

41 การที่พนกังานเจ้าหน้าที่เก็บเงินจากราษฎรแล้วไม่
ส่งหลวง เรียกว่าอะไร (ความเข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

42 ข้อใดถือว่าเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวง (ความ
เข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจดุประสงคก์ารเรียนรู้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
      ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง 

∑R IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

43 บุคคลใดมีแนวโน้มในการทุจริตมากที่สุด (ความ
เข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

44 ผู้ปกครองประเทศท่ีมีเล่ห์เหล่ียม ฉ้อราษฎร์บัง
หลวง ขาดทศพิธราชธรรมในข้อใด (วิเคราะห์) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

45 ค่านิยมใดส่งผลให้ปัญหาคอรัปชัน่ในสังคมไทย
รุนแรงมากขึ้น (วิเคราะห์) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

46 การฉ้อราษฎรบ์ังหลวงยังคงอยู่ในสังคมไทย 
เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด (ความ
เข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

47 ข้อใดไมใ่ชผ่ลจากปญัหาทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง 
(ความเข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

48 สภาพปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงท่ีเกิดขึน้ใน
สังคมไทยปัจจุบันควรแก้ไขด้วยวิธีการใด 
(น าไปใช)้ 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

49 นักเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจรติฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงได้อย่างไร (น าไปใช้) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

50 การป้องกนัปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวงใน
ข้อใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด (วิเคราะห์) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

51 ข้อใดเป็นหลักการอยู่รว่มกนัในสังคม (ความจ า) + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
52 การกระท าในข้อใดแสดงว่าเป็นผู้ท่ีสามารถสร้าง

ทักษะทางอารมณ์ได ้(ความเข้าใจ) 
+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

53 การด าเนนิชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
สอดคล้องกับข้อใด (ความเข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจดุประสงคก์ารเรียนรู้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
      ทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง 

∑R IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

54 กิจกรรมในข้อใดสามารถสร้างสันติสุขให้คนใน
สังคมได้มากที่สุด (วิเคราะห์) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

55 หลักการปกครองในข้อใดที่สามารถสร้างสันติภาพ
ให้กับมนษุยชาตไิด้ (ความเข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

56 ในฐานะท่านเป็นนกัเรียนท่านจะช่วยสร้างสันติสุข
ในสังคมได้อย่างไร (น าไปใช)้ 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

57 นักเรียนสามารถด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุขโดยใช้หลักธรรมใด (ความเข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

58 การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง
เพื่อให้ชีวิตมีความสุขมีวิธีการอย่างไร (น าไปใช)้ 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

59 การปฏิบัติของใครยดึทางสายกลาง เพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข (ความเข้าใจ) 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

60 ใครจัดเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุด (ความเข้าใจ) + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 
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ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล 
     สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สูตร  
     KR-20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน 

 
ข้อที ่ ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
1 0.39 0.08 ใช้ไม่ได ้
2 0.49 0.62 ใช้ได ้
3 0.39 0.38 ใช้ได ้
4 0.88 0.31 ใช้ไม่ได ้
5 0.51 0.69 ใช้ได ้
6 0.90 -0.08 ใช้ไม่ได ้
7 0.88 0.15 ใช้ไม่ได ้
8 0.76 0.38   ใช้ได ้
9 0.85 0.08 ใช้ไม่ได ้
10 0.56 0.54 ใช้ได ้
11 0.22 0.23 ใช้ได ้
12 0.49 0.63 ใช้ได ้
13 0.51 0.69 ใช้ได ้
14 0.80 0.08 ใช้ไม่ได ้
15 0.88 0.31 ใช้ไม่ได ้
16 0.93 -0.08 ใช้ไม่ได ้
17 0.29 0.31 ใช้ได ้
18 0.73 0.15 ใช้ไม่ได ้
19 0.68 0.38 ใช้ได ้
20 0.80 0.31 ใช้ได ้
21 0.88 0.15 ใช้ไม่ได ้
22 0.73 0.54 ใช้ได ้
23 0.73 0.23 ใช้ได ้
24 0.83 0.15 ใช้ไม่ได ้
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ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล 
     สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สูตร  
     KR-20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (ต่อ) 

 
ข้อที ่ ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
25 0.78 0.08 ใช้ไม่ได ้
26 0.49 0.62 ใช้ได ้
27 0.76 0.23 ใช้ได ้
28 0.37 0.38 ใช้ได ้
29 0.54 0.38 ใช้ได ้
30 0.44 0.31 ใช้ได ้
31 0.59 0.38 ใช้ได ้
32 0.76 -0.08 ใช้ไม่ได ้
33 0.22 0.23 ใช้ได ้
34 0.83 0.15 ใช้ไม่ได ้
35 0.73 0.15 ใช้ไม่ได ้
36 0.54 0.08 ใช้ไม่ได ้
37 0.63 0.23 ใช้ได ้
38 0.41 0.31 ใช้ได ้
39 0.63 0.23 ใช้ได ้
40 0.37 0.23 ใช้ได ้
41 0.73 0.23 ใช้ได ้
42 0.78 0.23 ใช้ได ้
43 0.76 0.23 ใช้ได ้
44 0.83 0.46 ใช้ไม่ได ้
45 0.10 0.15 ใช้ไม่ได ้
46 0.22 0.31 ใช้ได ้
47 0.24 -0.08 ใช้ไม่ได ้
48 0.51 0.31 ใช้ได ้
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ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล 
     สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สูตร  
     KR-20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (ต่อ) 

 
ข้อที ่ ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
49 0.83 0.15 ใช้ไม่ได ้
50 0.22 0.38 ใช้ได ้
51 0.46 0.15 ใช้ไม่ได ้
52 0.44 0.31 ใช้ได ้
53 0.49 0.62 ใช้ได ้
54 0.41 0.31 ใช้ได ้
55 0.44 0.31 ใช้ได ้
56 0.54 0.38 ใช้ได ้
57 0.39 0.23 ใช้ได ้
58 0.76 0.31 ใช้ได ้
59 0.76 0.31 ใช้ได ้
60 0.59 0.08 ใช้ไม่ได ้

 
หมายเหต ุ
 1. ข้อสอบข้อที่  4, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 21, 24, 34, 44 และ 49 มีค่าความยากง่าย (p) มากกว่า 
0.80 เป็นข้อสอบท่ีง่ายเกินไปจึงตัดออก 

2. ข้อสอบข้อที่ 45 มีค่าความยากง่าย (p) น้อยกว่า 0.20 เป็นข้อสอบท่ียากเกินไปจึงตัดออก 
3. ข้อสอบข้อที่  1, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 32, 34, 35, 36, 45, 47, 49, 51 และ 60 มี

ค่าอ านาจจ าแนก (r) น้อยกว่า 0.20 เป็นข้อสอบท่ีไม่สามารถจ าแนกเด็กเก่ง เด็กอ่อนได้จึงตัดออก  
 4. เนื่องจากมีข้อสอบเกินจ านวนที่ต้องการจึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ข้อที่ 2, 26, 30, 31, 
42, 53, 54 และ 59 
 5. รวมตัดข้อสอบออกทั้งหมด 30 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจ านวน 30 ข้อ 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง สังคมไทย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสันได้
เท่ากับ 0.84 
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ตารางท่ี 14  คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียน                  
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
      ร่วมกับสังคมออนไลน์  

 
คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 10 17 26 10 22 

2 13 20 27 14 15 

3 19 26 28 15 25 

4 11 19 29 16 22 

5 9 18 30 16 20 

6 9 19 31 17 21 

7 9 22 32 19 25 

8 11 18 33 18 22 
9 16 22 34 17 26 

10 14 18 35 16 21 

11 13 23 36 12 21 

12 13 15 37 14 25 

13 12 21 38 16 27 

14 11 17 39 19 24 

15 12 25 40 12 17 

16 16 18 41 10 21 
17 19 25 42 14 23 

18 16 21 43 16 23 

19 13 18 44 14 19 

20 18 18 45 16 20 

21 17 23 46 16 20 

22 16 19 47 12 19 

23 15 21 48 14 23 

24 15 25 49 8 21 
25 17 22 50 9 19 

ก่อนเรียน ( ̅) 14.08 (S.D.) 3.03 

หลังเรียน ( ̅) 21.02 (S.D.) 2.92 
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ตารางท่ี 15 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ 
     สังคมออนไลน์  
 

รายการประเมิน ข้อที ่
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที่ 3 

สถานการณ์ที่ 1 ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม  1 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
2 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
3 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
4 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
5 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

สถานการณ์ที่ 2 ปัญหายาเสพติด  1 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
2 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
3 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
4 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
5 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

สถานการณ์ที่ 3 ปัญหาอาชญากรรม  
 

1 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
2 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
3 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
4 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
5 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

สถานการณ์ที่ 4 ปัญหาทุจริตฉ้อราษฎร์
บังหลวง  
 

1 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
2 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
3 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
4 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
5 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

สถานการณ์ที่ 5 ปัญหาการเมอืงการ
ปกครองในปัจจุบัน  
 

1 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
2 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
3 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
4 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
5 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 
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ตารางท่ี 16  คะแนนแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปญัหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
      ที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน ์

 

คนที ่
สถานการณ์ 

ที่ 1 
(15 คะแนน) 

สถานการณ์ 
ที่ 2 

(15 คะแนน) 

สถานการณ์ 
ที่ 3 

(15 คะแนน) 

สถานการณ์ 
ที่ 4 

(15 คะแนน) 

สถานการณ์ 
ที่ 5 

(15 คะแนน) 

รวมคะแนน 
(75 คะแนน) 

1 9 12 9 7 11 48 
2 10 9 5 6 11 41 
3 13 11 10 5 11 50 
4 10 11 9 8 10 48 
5 8 6 6 4 8 32 
6 10 8 8 7 10 43 
7 12 10 6 6 9 43 
8 11 10 9 9 9 48 
9 6 9 8 6 11 40 
10 8 9 6 7 7 37 
11 12 12 8 5 8 45 
12 8 7 7 5 5 32 
13 12 14 12 10 11 59 
14 11 10 9 6 12 48 
15 11 10 10 8 12 51 
16 8 12 10 9 11 50 
17 13 13 14 12 14 66 
18 7 11 9 9 10 46 
19 8 10 8 7 9 42 
20 9 10 7 4 10 40 
21 8 12 7 6 9 42 
22 8 14 12 8 13 55 
23 10 13 12 11 13 59 
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ตารางท่ี 16  คะแนนแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปญัหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
      ที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ (ต่อ) 

 

คนที ่
สถานการณ์ 

ที่ 1 
(15 คะแนน) 

สถานการณ์ 
ที่ 2 

(15 คะแนน) 

สถานการณ์ 
ที่ 3 

(15 คะแนน) 

สถานการณ์ 
ที่ 4 

(15 คะแนน) 

สถานการณ์ 
ที่ 5 

(15 คะแนน) 

รวมคะแนน 
(75 คะแนน) 

24 11 12 10 9 6 48 
25 8 12 11 7 5 43 
26 9 15 7 12 13 56 
27 11 14 11 7 8 51 
28 6 10 6 9 6 37 
29 9 10 9 9 9 46 
30 11 13 10 11 15 60 
31 10 14 10 8 11 53 
32 10 14 11 8 8 51 
33 7 11 9 8 10 45 
34 9 14 10 8 12 53 
35 8 12 11 7 11 49 
36 5 12 9 6 10 42 
37 11 13 9 9 13 55 
38 13 14 11 12 13 63 
39 11 12 13 7 9 52 
40 9 10 6 7 9 41 
41 11 14 12 11 15 63 
42 8 12 10 9 8 47 
43 9 11 10 7 3 40 
44 15 10 10 10 12 57 
45 7 8 8 6 10 39 
46 7 12 8 7 8 42 
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ตารางท่ี 16  คะแนนแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปญัหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
      ที่มีต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ (ต่อ) 

 

คนที ่
สถานการณ์ 

ที่ 1 
(15 คะแนน) 

สถานการณ์ 
ที่ 2 

(15 คะแนน) 

สถานการณ์ 
ที่ 3 

(15 คะแนน) 

สถานการณ์ 
ที่ 4 

(15 คะแนน) 

สถานการณ์ 
ที่ 5 

(15 คะแนน) 

รวมคะแนน 
(75 คะแนน) 

47 15 9 7 11 4 46 
48 10 13 10 13 9 55 
49 6 12 10 10 12 50 
50 6 12 6 5 11 40 

( ̅) 47.78 

(S.D.) 7.82 
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ตารางท่ี 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีม่ีต่อการเรียนรู้ 
     แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รว่มกับสังคมออนไลน์ 

 

รายการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง 

∑R IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ได้ฝึกก าหนดปัญหาและท า
ความเข้าใจกับปัญหา 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

2. กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ส่งเสริมให้เกิดการคน้คว้า 
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

3. กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  ส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์  

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

4. กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  ฝึกให้เกิดการสรุปองค์
ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

5. กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  ส่งเสริมให้เกิดการท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

6. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน ์ ท าให้นกัเรียนมีอิสระใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

7. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ท าให้นกัเรียนได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีม่ีต่อการเรียนรู้ 
     แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รว่มกับสังคมออนไลน์ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง 

∑R IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
8. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์  เป็นการกระตุน้ความสนใจในการ
เรียนรู้ของนกัเรียน 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

9. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ท าให้นกัเรียนได้ร่วมกันระดม
ความคดิ แบ่งงานและหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

10. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ท าให้นกัเรียนเรยีนรู้อย่างมี
ความสุขและสนุกสนาน 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

ด้านประโยชน์ที่รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
11. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์  ท าให้นกัเรียนสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นชวีิตประจ าวัน 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

12. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ท าให้นกัเรียนรู้จกัการฝึกคดิ
แก้ปัญหา และท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

13. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ท าให้นกัเรียนได้ฝึกค้นคว้า
จากแหล่งเรียนรู้  และสังคมออนไลน์  

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

14. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมดขีึ้น 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีม่ีต่อการเรียนรู้ 

     แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รว่มกับสังคมออนไลน์ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง 

∑R IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

15. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ ช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

+ 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 
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ภาคผนวก ค 
 

เคร่ืองมอืที่ใชใ้นการวิจัย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส 23103 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2    โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
เร่ือง  ความขัดแย้ง      เวลา 2 ชั่วโมง  
ผู้สอน นายอิทธิพัทธ์ ศุภรัตนาวงศ์      โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จ.ราชบุรี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เร่ือง  ความขัดแย้ง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข 
 
ตัวชี้วัด  
 ส 2.1 ม 3/4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดใน
การลดความขัดแย้ง 
 
ข้อสรุปทั่วไป/สาระส าคัญ 
 ความขัดแย้งในสังคมไทยเกิดขึ้นจากการที่คนในสังคมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและไม่
เคารพเหตุผลซ่ึงกันและกัน  ดังนั้นควรใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา หลีกเล่ียงความรุนแรงเพื่อท าให้
สังคมด ารงอยู่ได้อย่างสงบสุข 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยในด้านการเมืองการ
ปกครอง  เศรษฐกิจและสังคม  ศาสนาและความเชื่อได้ 
 2. นักเรียนสามารถบอกแนวทางในการลดความขัดแย้งได้ถูกต้อง 
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สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายของความขัดแย้ง 
 ความขัดแย้ง หมายถึง การปฏิสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่เชื่อว่าเป้าหมายของตนนั้นไป
ด้วยกันไม่ได้กับอีกฝ่าย และมองว่าถูกอีกฝ่ายขัดขวางไม่ให้ได้ส่ิงที่ตนเองต้องการ หรือท าให้ตน
ต้องประสบกับส่ิงท่ีไม่ต้องการ 
2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  

2.1 การเมืองการปกครอง 
 - ความแตกต่างด้านความคิดทางการเมือง - ความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ 
 - ปัญหาการคอร์รัปชั่น   - ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม    
2.2 เศรษฐกิจและสังคม   
 - ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ - เกิดการผูกขาดทางการค้า 
 - ปัญหาการว่างงาน   - ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
2.3 ศาสนาและความเชื่อ 
 - มีความยึดมั่นในศาสนาของตนเอง - ความมีอคติ 

3. แนวทางในการลดความขัดแย้ง 
 3.1 ฟื้นฟูความไว้วางใจซ่ึงกนัและกันระหว่างกลุ่มหรือฝ่ายต่างๆในสังคม 
 3.2 ลดเงื่อนไขที่จะน าไปสู่ความรู้สึกอคติหรือเกลียดชัง 
 3.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบคุลากรพร้อมท้ังจัดการความขดัแย้งด้วยสันติวิธี 
 3.4 สร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 3.5 ด าเนินการจัดหาแนวทางหรือวิธีการในการขับเคล่ือนให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกัน แก้ไข ควบคุม ลด และเยียวยาปัญหาความขัดแย้ง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 1. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มุ่งมั่นในการท างาน 
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การวัดและประเมินผล 
ขอบเขตการวัด วิธีการ เคร่ืองมอื ผู้ประเมิน 

1. ความรู้ 
- ความหมายของความ
ขัดแย้ง 
- ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง 
- แนวทางในการลดความ
ขัดแย้ง 

 
- การตอบปากเปล่า 
- การบันทึก 
- แผนผังมโนทัศน์ 

 
- ค าถาม 
- แ บบ บั น ทึ ก ก า ร ศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- แบบประเมินแผนผังมโน
ทัศน์ 

 
- ครู 

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ 
   - ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
   - การอภิปราย 
   - การสรุปความ 
   - การท างานกลุ่ม 
   - การสังเคราะห์ข้อมูล 

 
- การตอบค าถาม 
- การสังเกต 
 

 
- ค าถาม 
 

 
- ครู 
 

3. ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
   - ใฝ่เรียนรู้ 
   - มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 
- การสังเกต 

 
 
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
 
- ครู 
 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นน า 
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สังคมไทย 
 2. นักเรียนดูวีดีทัศน์ เกี่ยวกับความขัดแย้ง โดยใช้เวลาประมาณ 7 นาที จากนั้นนักเรียน
ร่วมกันตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
  - นักเรียนคิดว่าวีดีทัศน์นี้ เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ความขัดแย้งระหว่างสองกลุ่ม) 
  - นักเรียนคิดว่าความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในวีดีทัศน์นี้เกิดจากสาเหตุใด (เกิดจากความ
ไม่เข้าใจระหว่างสองกลุ่ม โดยไม่ได้มีการพูดคุย เจรจา ท าให้เกิดความขัดแย้ง และมีการใช้ความ
รุนแรงท าให้เกิดความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น) 
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 3. ครูเช่ือมโยงค าตอบของนักเรียนเข้าสู่บทเรียน เรื่อง ความขัดแย้ง และนักเรียนจะเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และสังคมออนไลน์  
ขั้นสอน (การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและสังคมออนไลน์) 

1. ขั้นก าหนดปัญหา  
 1.1 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความขัดแย้ง 
จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมและให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถามว่า “ประเทศไทยมีความขัดแย้งในเรื่อง
ใดบ้าง นอกเหนือที่จากที่ศึกษาในใบความรู้” (ปัญหาส่ิงแวดล้อม  ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา       
ยาเสพติด ปัญหาคอรัปชั่น เป็นต้น)  
 1.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากหัวข้อที่ต้องศึกษาดังนี้ 

 1.2.1 การเมืองการปกครอง 
 - ความแตกต่างด้านความคิดทางการเมือง  - ความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ 
 - ปัญหาการคอร์รัปชั่น    - ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม    

1.2.2 เศรษฐกิจและสังคม   
 - ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ  - เกิดการผูกขาดทางการค้า 
 - ปัญหาการว่างงาน    - ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

1.2.3 ศาสนาและความเชื่อ 
 - มีความยึดมั่นในศาสนาของตนเอง  - ความมีอคติ 
2. ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา  

 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งท่ีกลุ่มของตนเอง
ได้รับ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันคิด และอภิปรายในหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
  - ประเด็นของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
  - สาเหตุส าคัญของการเกิดความขัดแย้ง 
  - ประเด็นหรือหัวข้อที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม 
 จากนั้นให้นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อน าไปศึกษา
ค้นคว้าในสังคมออนไลน์  (การอภิปราย,การท างานกลุ่ม) 

3. ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า  
 3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการศึกษาค้นคว้าโดยแบ่งหน้าที่กันในการศึกษา
ค้นคว้า โดยแต่ละกลุ่มก าหนดประธานกลุ่มจ านวน 1 คน 
 3.2 นักเรียนเข้าสังคมออนไลน์ที่ เว็บไซต์ www.edmodo.com โดยแต่ละกลุ่มด าเนิน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ในสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ต่างๆ ในประเด็นหรือ
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หัวข้อที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในขั้นที่ 2 และประเด็นหัวข้อ ซ่ึงครูได้แบ่งกลุ่มในสังคมออนไลน์ 
Edmodo ไว้ 10 กลุ่ม และได้ท าการโพสต์ค าถามไว้ให้ส าหรับแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
  - ผลกระทบของความขัดแย้ง 
  - แนวทางในการลดความขัดแย้ง 
  - ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขความขัดแย้ง 
 3.3 นักเรียนทุกคนบันทึกผลการศึกษาค้นคว้าโดยตอบทุกค าถามลงในโพสต์ ที่ครูได้สร้าง
ไว้ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ในสังคมออนไลน์ (การสรุปความ) 
 4. ขั้นสังเคราะห์ความรู้   
 4.1 ประธานของกลุ่มท าหน้าที่ในการตรวจสอบการตอบค าถามของสมาชิกในกลุ่มว่าตอบ
ค าถามครบท้ัง 5 ค าถามหรือไม่ ถ้าไม่ครบถ้วน ประธานด าเนินการแจ้งให้สมาชิกทราบเพื่อข้อมูล
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
 4.2 จากนั้นประธานท าหน้าที่ในการสังเคราะห์ความรู้ โดย น าข้อมูลที่สมาชิกของกลุ่มได้
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าแล้วตอบไว้มารวบรวมไว้ในโพสต์เดียวกัน  จากนั้นให้สมาชิกในกลุ่ม
ช่วยกันพิจารณาว่าค าตอบในเรื่อง ผลกระทบ  แนวทางในการลดความขัดแย้ง  ผลที่เกิดขึ้นจากการ
แก้ไขความขัดแย้งส่ิงแวดล้อม ค าตอบใดที่สมาชิกคิดว่าถูกต้องท่ีสุด (Obj.1)(การสังเคราะห์ข้อมูล) 
 4.3 ประธานท าหน้าที่ในการโพสต์ค าตอบที่สมาชิกคิดว่าถูกต้องที่สุดลงในโพสต์ เพื่อ
เตรียมน าเสนอหน้าชั้นเรียนในชั่วโมงต่อไป 
ขั้นสรุป 

5. ขั้นสรุปองค์ความรู้ 
 5.1 นักเรียนทุกกลุ่มออกมาน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ความรู้หน้าชั้นเรียน และ
ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลของกลุ่มตนเองบนกระดาน 

5.2 เมื่อน าเสนอครบทุกกลุ่มแล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าของแต่ละกลุ่มนั้นมีสาเหตุและผลกระทบของความขัดแย้ง  แนวทางในการลดความขัดแย้ง 
ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

5.3 นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกันเลือกค าตอบของแต่ละกลุ่มว่า สาเหตุและผลกระทบของความ
ขัดแย้ง  แนวทางในการลดความขัดแย้ง ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา ของกลุ่มใดมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเหมาะสมที่สุด (Obj.2)(ความสามารถในการแก้ปัญหา) 
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6. น าเสนอและประเมินผลงาน  
 6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ได้จากการสรุปองค์ความรู้  เขียนเป็นแผนผังมโนทัศน์ 
โดยมีประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของความขัดแย้ง  แนวทางในการลดความขัดแย้ง ผลที่
เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา และน าแผนผังมโนทัศน์ของตนเองติดบนป้ายนิเทศท่ีครูได้เตรียมไว้ 
 6.2 นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืนๆ จากนั้นครูสรุปความรู้ที่
ได้จากการเรียนในครั้งนี้โดยถามนักเรียนว่า “นักเรียนคิดว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น
สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใด และจะส่งผลอย่างไรบ้าง” (ความขัดแย้งในสังคมไทยเกิดขึ้นจากการที่มี
ความเห็นแตกต่างกัน ซ่ึงควรใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา หลีกเล่ียงความรุนแรงเพื่อท าให้สังคมด ารง
อยู่ได้อย่างสงบสุข)(Gen) 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ม.3 
 2. ห้องสมุดโรงเรียน 
 3. วีดีทัศน์เกี่ยวกับความขัดแย้ง 
 4. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความขัดแย้ง 
 5. แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 6. Power Point เรื่อง ความขัดแย้ง 
 7. www.edmodo.com 
 8. https://www.youtube.com/watch?v=fbEyLfIALG0 
 9. http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/combat/index.html 
 10. http://www.impressionconsult.com/web/index.php/articles/462-article29102012.html 
 11. http://www.peace.mahidol.ac.th/th/document/learn/PBPS101/Conflict.pdf 
 12. http://www.tpa.or.th/writer/author_des.php?authorID=212 
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บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้สอน 
                    ( นายอิทธิพัทธ์ ศุภรัตนาวงศ์ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนสามารถบอกปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยและสามารถบอกแนวทางใน
การลดความขัดแย้งได้ถูกต้อง  
- ผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน มีนักเรียนได้คะแนนเกินร้อยละ 50 จ านวน 24 คน 
- นักเรียนมีทักษะในการอภิปราย  การสรุปความ  การท างานกลุ่ม การสังเคราะห์ข้อมูลที่ดี 
 

- มีนักเรียนบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ
สังคมออนไลน์  
- นักเรียนบางคนพูดคุย เล่นในคาบเรียน 
 

- ได้มีการอธิบายรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและสังคมออนไลน์ 
ให้กับนักเรียนอีกครั้ง 
- ได้มีการเรียกนักเรียนที่พูดคุย เล่นในคาบเรียนมาท าความเข้าใจและตักเตือน 
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แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 
ค าชี้แจง 
 ให้พิจารณาตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตาม
ความเป็นจริง 
 

เลขที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ใฝ่เรียนรู ้ มุ่งม่ันในการท างาน 

รวม ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
21               
22               
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เลขที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ใฝ่เรียนรู ้ มุ่งม่ันในการท างาน 

รวม ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
23               
24               
25               
26               
27               
28               
29               
30               
31               
32               
33               
34               
35               
36               
37               
38               
39               
40               
41               
42               
43               
44               
45               
46               
47               
48               
49               
50               
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เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 

ใฝ่เรียนรู้ 

1. ตั้งใจ เพียรพยายาม
ในการเรี ยนและเข้ า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เรียนรู้ 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่ในการ
เรี ยน มี ส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรี ยนรู้
ต่างๆเป็นบางครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้ มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ และเข้า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เรียนรู้ต่างๆบ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้  มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ และเข้า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ า 

2. แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โ ร ง เ รี ย น ด้ ว ย ก า ร
เ ลื อ ก ใ ช้ ส่ื อ อ ย่ า ง
เ ห ม า ะ ส ม  บั น ทึ ก
ความรู้ วิเคราะห์ สรุป
เ ป็ น อ ง ค์ ค ว า ม รู้ 
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร 
ส่ิ ง พิ ม พ์  ส่ื อ
เท ค โนโ ล ยี  แห ล่ ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภ า ยน อก โร ง เ รี ย น 
เ ลือกใช้ ส่ือได้อย่ า ง
เหมาะสม มีการบันทึก
ความรู้ 

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร 
ส่ิ ง พิ ม พ์  ส่ื อ
เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ
สารสน เทศ  แห ล่ ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภ า ยน อก โร ง เ รี ย น 
เ ลือกใช้ ส่ือได้อย่ า ง
เหมาะสม มีการบันทึก
ความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
ผู้อ่ืนได้ 

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร 
ส่ิ ง พิ ม พ์  ส่ื อ
เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ
สารสน เทศ  แห ล่ ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภ า ยน อก โร ง เ รี ย น 
เ ลือกใช้ ส่ือได้อย่ า ง
เหมาะสม มีการบันทึก
ความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
แ ล ะ น า ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ 
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ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 

มุ่งมั่นในการท างาน 

1 .  ตั้ ง ใ จ แ ล ะ
รับผิดชอบในหน้าที่
การงาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้ รับมอบหมายได้
ส าเร็จ 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้ รับมอบหมายได้
ส าเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้ รับมอบหมายได้
ส าเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

2.  ท างานด้วยความ
เพี ย ร พย า ย าม แ ละ
อด ทน เพื่ อ ใ ห้ ง า น
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน พยายามท าให้
ง า น ส า เ ร็ จ ต า ม
เป้าหมาย 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่ อท้ อต่ อ
ปัญหาในการท างาน 
พยายามให้งานส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ชื่อชม
ผ ล ง า น ด้ ว ย ค ว า ม
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่ อท้ อต่ อ
ปั ญ ห า  พ ย า ย า ม
แก้ปัญหาอุปสรรคใน
การท า ง าน  ใ ห้ง าน
ส าเร็จตามเป้าหมาย
ภายในเวลาที่ก าหนด 
ชื่ น ช ม ผล ง า น ด้ ว ย
ความภาคภูมิใจ 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
     ช่วงคะแนน          ระดับคุณภาพ 
            11-12     ดีมาก 
  9-10        ดี 
  7-8     พอใช้ 
  4-6               ปรับปรุง 
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แบบประเมินแผนผงัมโนทัศน ์
 
ผู้ประเมิน............................................................................................................................................. 
ผู้รับการประเมิน.................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
ค าชี้แจง 
 ให้พิจารณาประเด็นการประเมินต่อไปนี้ แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของ
นักเรียนตามความเป็นจริง 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหต ุ
3 2 1 

1. ออกแบบแผนผังมโนทัศน์ได้สวยงาม     
2. ล าดับเรื่อง / เหตุการณ์ได้เหมาะสม     
3. เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน     
4. ใช้ภาษาส่ือสารได้ชัดเจน     
5. การส่งงานตรงเวลา     
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เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 
1.  ออกแบบแผนผัง
มโนทัศน์ได้สวยงาม 

ออกแบบแผนผังมโน
ทัศน์ไม่สวยงามและ
ไม่มีความคิดสร้ าง - 
สรรค์แปลกใหม่ 

ออกแบบแผนผังมโน
ทัศน์ได้สวยงามแต่ไม่
มีความคิดสร้าง- สรรค์
แปลกใหม่ 

ออกแบบแผนผังมโน
ทัศน์ได้สวยงามและมี
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ 

2 .  ล า ดั บ เ รื่ อ ง  / 
เหตุการณ์ได้เหมาะสม 

ล าดับเรื่องเหตุการณ์
วกวน 

ล าดับเรื่องเหตุการณ์
ได้ แต่มีการสลับท่ีบ้าง 

ล าดับเรื่องเหตุการณ์
ไม่สลับวกวน  

3 .  เ นื้ อ ห า ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน 

เขียนเนื้อหาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน 

เขียนเนื้อหาได้ถูกต้อง 
แต่ไม่ครบถ้วน 

เขียนเนื้อหาได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

4. ใช้ภาษาส่ือสารได้
ชัดเจน 

ใช้ภาษาส่ือสารได้ไม่
ชัดเจน 

ใช้ ภ าษา ส่ื อสาร ได้
ชัดเจนแต่ยังบกพร่อง
ในบางประเด็น 

ใช้ ภ าษา ส่ื อสาร ได้
ชัดเจน 

5. การส่งงานตรงเวลา ส่ ง ง า น เ กิ น เ ว ล า ที่
ก าหนดมาก 

ส่ ง ง า น เ กิ น เ ว ล า ที่
ก าหนดเล็กน้อย 

ส่งงานตรงเวลา 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
     ช่วงคะแนน          ระดับคุณภาพ 
             14-15     ดีมาก 
             11-13        ดี 
  8-10     พอใช้ 
  5-7               ปรับปรุง 
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ใบความรู้ที่ 1 เร่ือง ปัจจัยที่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ 

 
 
ความหมายของความขัดแย้ง 
 ความขัดแย้ง หมายถึง การปฏิสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่เชื่อว่าเป้าหมายของตนนั้นไป
ด้วยกันไม่ได้กับอีกฝ่าย และมองว่าถูกอีกฝ่ายขัดขวางไม่ให้ได้ส่ิงที่ตนเองต้องการ หรือท าให้ตน
ต้องประสบกับส่ิงท่ีไม่ต้องการ 
 
สาเหตุของความขัดแย้ง 
ความขัดแย้งมีสาเหตุมาจากปัญหาต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ปัญหาด้านความสัมพันธ์   

ส่ิงท่ีเรา เห็นหรือเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มอ่ืนในสภาพของความขัดแย้งนั้นอาจจะ
ท าให้ลักษณะของกลุ่มเปล่ียนไป  จากสาเหตุของประวัติของสัมพันธภาพอารมณ์ที่รุนแรง การรับรู้
ที่ผิดพลาดและลักษณะตายตัว การส่ือสารที่ไม่ดีหรือการส่ือสารที่บกพร่ อง พฤติกรรมที่ไม่
สร้างสรรค์ซ้ าแล้วซ้ าอีก ท าให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์จนน าไปสู่ความขัดแย้ง 
2. ปัญหาด้านค่านิยมที่แตกต่างกัน 
 เป็นระบบของความเชื่อที่น าไปสู่การตัดสินใจว่าอะไร หรือเลว อะไรถูกหรือผิด ซ่ึงความ
แตกต่างในค่านิยมไม่จ าเป็นที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งเสมอไป 
3. ปัญหาด้านข้อมูล 
 ความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีข้อมูลมากหรือน้อยเกินไปเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้อง
ตัดสินใจ มีการแปลผลข้อมูลผิดพลาดและข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง มีความเห็นที่แตกต่างกันไปใน
ข้อมูลและวิธีการได้มาซ่ึงข้อมูลที่แตกต่างกันก็น าไปสู่ความขัดแย้งได้ 
4. ปัญหาด้านโครงสร้าง 
 โครงสร้างเป็นส่ิงที่ถูกก าหนดไว้แล้ว ปัญหาด้านโครงสร้างบางอย่างจะเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากร กฎระเบียบ บทบาท ภูมิศาสตร์ ระยะเวลา กระบวนการ และระบบราชการที่ใช้อยู่ 
5. ปัญหาด้านความต้องการหรือผลประโยชน์ 
 การแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์หรือความต้องการที่มีอยู่ไม่จ ากัดกับปริมาณ
ของทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดอาจน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งได้  
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ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
1. การเมืองการปกครอง 
 ในอดีตสังคมไทยมีความขัดแย้งในระบอบการเมืองการปกครองภายในประเทศ ซ่ึงเป็น
ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับผู้มีอ านาจในการบริหารประเทศ เนื่องจากผู้บริการประเทศมักใช้
อ านาจในทางมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริต ความไม่โปร่งใสในการบริหารประเทศ การจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ซ่ึงเป็นลักษณะที่ขัดกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่ในที่สุด
ผู้คนก็ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และต่างเห็นว่าการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหมาะสมกับสังคมไทย ท าให้ความขัดแย้งทาง
การเมืองลดลงไปบ้าง แต่ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอยู่ ซ่ึงมาจากสาเหตุส าคัญ 
ได้แก่ 
 1.1 ความแตกต่างทางความคิดด้านการเมือง  
  ในยุคปัจจุบันคนไทยมีอิสรภาพทางความคิดมากขึ้น และสามารถแสดงออกทาง
การเมืองได้อย่างกว้างขวาง จึงท าให้เกิดภาพความขัดแย้งอย่างชัดเจนจนบางครั้งน าไปสู่ความ
รุนแรง ซ่ึงคนในสังคมจะต้องพยายามหาแนวทางเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง และต้องอยู่
ร่วมกันโดยใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาโดยยึดหลักการประนีประนอม สมาชิกรัฐสภาซ่ึงเป็นผู้แทน
ของประชาชนต้องตระหนักในหน้าที่และปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนการ
บังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐต้องชัดเจน มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม เพื่อให้สังคมไทยเกิด
สันติสุข และมีการพัฒนาต่อไป 
 1.2 ความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ 
  มีผลท าให้เกิดความขัดแย้งในการปกครอง เพราะอาจเกิดอคติต่อคนต่างเชื้อชาติ 
และน าไปสู่ปัญหาทางการเมืองได้ 
 1.3 ปัญหาการคอร์รัปชั่น 
  ถือเป็นปัญหาส าคัญอย่างมาก เนื่องจากผู้ท่ีเข้าไปมีบทบาทในการบริหารบ้านเมือง
ยังคงมีพฤติกรรมที่ทุจริตเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตนและหมู่คณะ สร้างความเสียหายแก่
ประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนร่วมอย่างมาก 
 1.4 ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม 
  สังคมไทยยังคงมีความเหล่ือมล้ าในด้านต่างๆ ส่งผลให้คนไทยเกิดความแตกต่าง
ไม่ว่าจะเป็น ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา การเข้าถึงทรัพยากร จึงท าให้คุณภาพชีวิตแตกต่างกันท า
ให้เกิดความคิด ความเชื่อ และความต้องการที่แตกต่างกันไป ซ่ึงมีผลต่อการตัดสินใจทางการเมือง 
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รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ จนบางครั้ งก่อให้เกิดความขัดแย้งและ
บางกลุ่มอาจกลายเป็นเหยื่อของคนบางกลุ่มจนน าไปสู่ความแตกแยกภายในสังคม 
 
2. เศรษฐกิจและสังคม 
 สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคม ซ่ึงมา
จากสาเหตุ เช่น 
 2.1 ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ  
  ก่อให้เกิดชนชั้นทางสังคมอย่างชัดเจน ระหว่างคนรวยกับคนจน และส่งผลให้เกิด
การเอารัดเอาเปรียบทางสังคม เช่น คนในชนบทต้องขายผลผลิตทางการเกษตรในราคาต่ า แต่ต้อง
ซ้ือสินค้าอุตสาหกรรมในราคาสูง ท าให้เกษตรกรมีรายได้และฐานะทางเศรษฐกิจต่ ากว่า
ผู้ประกอบการและพ่อค้าในเมือง 
 2.2 เกิดการผูกขาดทางการค้า 
  ในบางกรณีผู้ประกอบการบางกลุ่มผูกขาดสินค้าและบริการ ท าให้สามารถสร้าง
ผลก าไรมหาศาลให้กับธุรกิจของตนและพวกพ้อง เมื่อฐานะทางเศรษฐกิจมีความแตกต่างกันมาก 
โอกาสของการครอบครองปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะท่ีดินมักเป็นของนายทุน เกษตรกรบางคนไม่มี
ที่ดินเป็นของตนเอง ความขัดแย้งก็เกิดขึ้น เช่น การแย่งชิงผลประโยชน์ ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน 
และมีโจรผู้ร้ายชุกชุม เป็นต้น 
 2.3 ปัญหาการว่างงาน 
  จากภาวะทางด้านเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการชะลอ
ตัวหรือถดถอยทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายจ าเป็นต้องลดก าลังกายผลิต มีการเลิก
จ้าง หรือปลดพนักงานออก จึงเกิดการว่างงานมากขึ้น ซ่ึงสภาพดังกล่าวน าไปสู่ความขัดแย้ง
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้ ดังจะเห็นได้จากการที่มีกลุ่มลูกจ้างออกมารวมตัวกันเพื่อต่อต้านการ
ประกาศเลิกจ้างหรือปลดพนักงานต่างๆ 
 2.4 ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
  แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาท างานในประเทศไทย อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สังคมไทยในด้านต่างๆ เช่น การก่ออาชญากรรม การแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมไปถึงผลกระทบ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซ่ึงผลกระทบต่างๆเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคน
ในสังคมไทยกับคนที่เป็นชาวต่างด้าวได้ 
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3. ความเชื่อ 
 ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ อาจน าไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมได้ ซ่ึงโดยทั่วไปมักเกิดจาก
สาเหตุส าคัญ ได้แก่ 
 3.1 มีความยึดมั่นในศาสนาของตนเอง 
  เป็นลักษณะของการยึดมั่นในศาสนาอย่างเคร่งครัดจนเกินพอดี และไม่เปิดรับ
ศาสนาอ่ืนๆ 
 3.2 ความมีอคติ 
  คือ การมีอคติต่อคนที่นับถือศาสนาและความเชื่อที่แตกต่างไปจากตน อีกทั้งไม่
ยอมรับและต่อต้านจารีตประเพณีของศาสนาอ่ืน ดังตัวอย่างความขัดแย้งทางศาสนาและน าไปส่ากร
ท าสงคราม เช่น สงครามครูเสด ซ่ึงเป็นสงครามศาสนาระหว่างชาวคริสต์และชาวมุสลิมระหว่างปี 
ค.ศ.1095 – 1192 
 
แนวทางในการลดความขัดแย้ง 

สมาชิกในสังคมสามารถลดความขัดแย้งได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ฟื้นฟูความไว้วางใจซ่ึงกันและกันระหว่างกลุ่มหรือฝ่ายต่างๆในสังคม 
 2. ลดเงื่อนไขที่จะน าไปสู่ความอคติหรือความเกลียดชัง ด้วยการให้ความส าคัญและการ
ยอมรับคุณค่าท่ีมองเห็นความหลากหลายและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม 
 3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรพร้อมทั้งจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยให้มี
การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้วยสันติวิธี 
 4. สร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สถานการณ์ความขัดแย้งมีความ
รุนแรง 
 5. ด าเนินการจัดหาแนวทางหรือวิธากรในการขับเคล่ือนให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมหรือเป็นหุ้นส่วนในการป้องกัน แก้ไข ควบคุม ลด และเยียวยาปัญหาความขัดแย้ง 
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แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
 
กลุ่มที่.................... ชั้น....................เลขที่สมาชิก................................................................................ 
หัวข้อที่ศึกษา....................................................................................................................................... 
 
ประเด็นของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
 
 
 
 
 
สาเหตุส าคัญของการเกิดความขัดแย้ง 
 
 
 
 
 
ประเด็นหรือหัวข้อใดบ้างท่ีต้องการศกึษาเพิ่มเติม  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  รหัสวิชา ส 23103 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2     โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
เร่ือง  ปญัหาสงัคม      เวลา 2 ชั่วโมง  
ผู้สอน นายอทิธิพัทธ์ ศุภรัตนาวงศ์      โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จ.ราชบุรี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เร่ือง ปัญหาสังคม  

 
มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข 
 
ตัวชี้วัด  
 ส 2.1 ม 3/4 วิเคราะห์ปัจจัยทีก่่อให้เกดิปัญหาความขดัแย้งในประเทศ และเสนอแนวคดิใน
การลดความขดัแย้ง 
 
ข้อสรุปทั่วไป/สาระส าคัญ 
 ปัญหาสังคมส่งผลกระทบต่อการด าเนินชวีิตของคนในสังคม ส่ิงท่ีส าคัญที่สุด คือ เมื่อเกิด
ปัญหาสังคมขึ้น คนในสังคมจะต้องมีส่วนรว่มในการคิดและปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น จึงจะ
ท าให้สังคมเกิดความสงบสุข 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกสาเหตุ และผลกระทบของปัญหาสังคมได ้
 2. นักเรียนสามารถบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของปัญหาสังคมได้ 
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สาระการเรียนรู้ 
1.  ความหมายปัญหาสังคม 
 ปัญหาสังคม หมายถึง ภาวะหรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนจ านวนหนึ่ง
และมีความรู้สึกว่าควรจะแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
2. สาเหตุของปัญหาสังคม 
 จากการศึกษาปัญหาสังคม ทฤษฎีแนวคิดของสังคมวิทยาและนักวิชาการต่างๆ สรุปได้ว่า
สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม มีดังนี้ 

2.1 การเปล่ียนแปลงทางสังคม     ทุกสังคมจะต้องมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไม่มีสังคม
ใดหยุดนิ่งอยู่กับท่ี และการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคมย่อมท าให้สภาพความเป็นอยู่ของ
ผู้คนเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม ได้แก่ 

- ปัจจัยทางนิเวศวิทยา ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และส่ิงแวดล้อมทาง
ประชากร 

- การประดิษฐ์ส่ิงใหม่ เป็นการน าเอาความรู้ทางวิทยาการหรือเทคโนโลยีมา
ประดิษฐ์หรือคิดค้นเป็นส่ิงใหม่บางอย่างขึ้น เช่น รถยนต์ เครื่องบิน จรวด ดาวเทียม 
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

- การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นผลที่มนุษย์น าความรู้ความสามารถตลอดจน
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมมาก 
2.2  ความไม่เป็นระเบียบในสังคม     สังคมที่ไม่เป็นระเบียบ คือ สังคมที่ไม่สามารถจะ

ควบคุมสมาชิกของสังคมให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ โดยทั่วไปทุกสังคมมักจะวาง
กฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานให้สมาชิกในสังคมได้ใช้เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ 
โดยมีสถาบันทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน วัด มีหน้าที่อบรมถ่ายทอดคุณธรรมต่างๆ ให้กับ
สมาชิกในสังคม เนื่องจากสภาพสังคมได้เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ไม่สามารถควบคุมสมาชิก
ให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมได้ก าหนดไว้เป็นบรรทัดฐาน ท าให้เกิดการ
ละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม ส่ิงนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาและความสับสนวุ่นวายให้กับสังคม 

2.3 พฤติกรรมเบี่ยงเบน แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
2.3.1 เบี่ยงเบนน้อย เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องรุนแรง เช่น การท าความผิดเล็กๆ 

น้อยๆ ซ่ึงไม่ขัดต่อสังคมส่วนใหญ่ เช่น การไม่ข้ามถนนทางม้าลาย ท้ิงขยะบนถนน 
2.3.2 เบี่ยงเบนมาก สังคมจะมีปฏิกิริยาต่อผู้ฝ่าฝืน มีการลงโทษ ซ่ึงการเบี่ยงเบนนี้

เกิดจากความบกพร่องทางร่างกายหรือทางด้านจิตใจ เช่น การประกอบอาชญากรรม การ
ติดยาเสพติด 
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คุณลักษณะอนัพึงประสงค์   
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุง่ม่ันในการท างาน 
 
การวัดและประเมินผล 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เคร่ืองมอื ผู้ประเมิน 

1. ความรู้ 
   - ความหมายปัญหาสังคม 
   - สาเหตุของปัญหาสังคม 
 
 

 
- การตอบปากเปล่า 
- การบนัทึก 

 
- ค าถาม 
- แบบบันทึกการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
- คร ู

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ 
   - ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
   - การอภิปราย 
   - การสรุปความ 
   - การท างานกลุ่ม 
   - การสังเคราะห์ข้อมูล 

 
- การตอบค าถาม 
- การสังเกต 
 

 
- ค าถาม 
 

 
- ครู 
 

3. ด้านคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ 
   - ใฝ่เรียนรู ้
   - มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 
- การสังเกต 

 
 
- แบบประเมินคณุลักษณะ
อันพึงประสงค ์

 
 
- ครู 
 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นน า 
 1. นักเรียนดูข่าวเกี่ยวกับปัญหาสังคม (ข่าวปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหา
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง) ทั้งหมด 3 ข่าว แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ข่าวทั้ง 3 เรื่อง เกี่ยวกับ
เรื่องใด และมีผลต่อสังคมหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 2. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข และนักเรียนจะเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและสังคมออนไลน์ 
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ขั้นสอน (การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและสังคมออนไลน์) 
1. ขั้นก าหนดปัญหา  

 1.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) ให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบ
ความรู้ที่ 2 เรื่อง ปัญหาสังคม จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมและให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดว่า 
“ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีเรื่องใดบ้าง” (เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหาทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง ปัญหาชุมชนแออัด เป็นต้น) 
 1.2 ให้นักเรียนช่วยกันระดมสมองในกลุ่มของตนเองว่าสนใจและต้องการศึกษาปัญหา
สังคมในเรื่องใด มากลุ่มละ 1 เรื่องโดยไม่ซ้ ากันในแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งบอกเหตุผลว่าสนใจปัญหา
นั้นเพราะเหตุใด 
2. ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา  
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับขา่วปัญหาสังคมท่ีกลุ่มของตนเองสนใจ แล้วให้
แต่ละกลุ่มร่วมกันคิด และอภิปรายในหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
  - ประเด็นส าคัญของข่าว 
  - สาเหตุส าคัญของการเกิดปัญหาในข่าว 
  - ประเด็นหรือหัวข้อที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม 
 จากนั้นให้นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อน าไปศึกษา
ค้นคว้าในสังคมออนไลน์ (การอภิปราย,การท างานกลุ่ม) 

3. ขั้นด าเนินการศึกษาค้นควา้  
 3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการศึกษาค้นคว้าโดยแบ่งหน้าที่กันในการศึกษา
ค้นคว้า โดยแต่ละกลุ่มก าหนดประธานกลุ่มจ านวน 1 คน 
 3.2 นักเรียนเข้าสังคมออนไลน์ที่ เว็บไซต์ www.edmodo.com โดยแต่ละกลุ่มด าเนิน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ในสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ต่างๆ ในประเด็นหรือ
หัวข้อที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในขั้นที่ 2 และประเด็นหัวข้อ ซ่ึงครูได้แบ่งกลุ่มในสังคมออนไลน์ ไว้ 
10 กลุ่ม และได้ท าการโพสต์ค าถามไว้ให้ส าหรับแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
  - ผลกระทบจากปัญหาในข่าว 
  - วิธีการแก้ปัญหาของปัญหาในข่าว 
  - ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาในข่าว 

โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการศึกษาค้นคว้าโดยแบ่งหน้าที่กันท างานและ
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าจากสังคมออนไลน์ Edmodo และเว็บไซต์ต่างๆ 
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 3.3 นักเรียนทุกคนบันทึกผลการศึกษาค้นคว้าโดยตอบทุกค าถามลงในโพสต์ ที่ครูได้สร้าง
ไว้ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ในสังคมออนไลน์ (การสรุปความ) 
 4. ขั้นสังเคราะห์ความรู้   
 4.1 ประธานของกลุ่มท าหน้าที่ในการตรวจสอบการตอบค าถามของสมาชิกในกลุ่มว่าตอบ
ค าถามครบท้ัง 5 ค าถามหรือไม่ ถ้าไม่ครบถ้วน ประธานด าเนินการแจ้งให้สมาชิกทราบเพื่อข้อมูล
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
 4.2 จากนั้นประธานท าหน้าที่ในการสังเคราะห์ความรู้ โดย น าข้อมูลที่สมาชิกของกลุ่มได้
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าแล้วตอบไว้มารวบรวมไว้ในโพสต์เดียวกัน  จากนั้นให้สมาชิกในกลุ่ม
ช่วยกันพิจารณาว่าค าตอบในเรื่อง ผลกระทบ  วิธีการแก้ปัญหา  ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา  
ค าตอบใดที่สมาชิกคิดว่าถูกต้องท่ีสุด (Obj.1)(การสังเคราะห์ข้อมูล) 
 4.3 ประธานท าหน้าที่ในการโพสต์ค าตอบที่สมาชิกคิดว่าถูกต้องที่สุดลงในโพสต์ เพื่อ
เตรียมน าเสนอหน้าชั้นเรียนในชั่วโมงต่อไป 
ขั้นสรุป 

5. ขั้นสรุปองค์ความรู้ 
 5.1 นักเรียนทุกกลุ่มออกมาน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ความรู้หน้าชั้นเรียน และ
ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลของกลุ่มตนเองบนกระดาน 

5.2 เมื่อน าเสนอครบทุกกลุ่มแล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าของแต่ละกลุ่มนั้นมีสาเหตุ ผลกระทบ วิธีการแก้ปัญหา และผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในข่าว มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

5.3 นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกันเลือกค าตอบของแต่ละกลุ่มว่า สาเหตุ ผลกระทบ วิธีการ
แก้ปัญหา และผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในข่าวของกลุ่มใดมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเหมาะสมที่สุด (Obj.2)(ความสามารถในการแก้ปัญหา) 

6. น าเสนอและประเมินผลงาน  
 6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ได้จากการสรุปองค์ความรู้ แล้วมาจัดท าเป็นแผนผังมโน
ทัศน์โดยมีประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ วิธีการแก้ปัญหา และผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาใน
ข่าวนั้นและน าแผนผังมโนทัศน์ของตนเองติดบนป้ายนิเทศท่ีครูได้เตรียมไว้ 

6.2 นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืนๆ จากนั้นครูสรุปความรู้ที่
ได้จากการเรียนในครั้งนี้โดยถามนักเรียนว่า “เมื่อเกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในสังคมของเรา จะส่งผล
ต่อเราอย่างไร และนักเรียนควรท าอย่างไร เพราะเหตุใด” (ปัญหาสังคมส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
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ชีวิตของคนในสังคม ส่ิงท่ีส าคัญที่สุด คือ เมื่อเกิดปัญหาสังคมขึ้น คนในสังคมจะต้องมีส่วนร่วมใน
การคิดและปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น จึงจะท าให้สังคมเกิดความสงบสุข) (Gen) 
 
สื่อ/แหลง่การเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ม.3 
 2. ห้องสมดุโรงเรียน 
 3. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ปัญหาสังคม 
 4. แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 5. Power Point เรื่อง ปัญหาสังคม 
 6. www.edmodo.com 
 7. https://www.youtube.com/watch?v=6GqGmDzZ4QY 
 8. http://elearning2.utcc.ac.th/officialtcu/econtent/HG010/lesson7.pdf 
 9. http://www.sw2.ac.th/images/user/root/soc31101/4soc.pdf 
 10. http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-3/human_society/07.html 
 11. http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=SO265 
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บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้สอน 
                    ( นายอิทธิพัทธ์ ศุภรัตนาวงศ์ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนสามารถบอกสาเหตุ และผลกระทบของปัญหาสังคม และแนวทางในการแก้ปัญหา
ของปัญหาสังคมได ้
- นักเรียนมีทักษะในการอภิปราย  การสรุปความ  การท างานกลุ่ม การสังเคราะห์ข้อมูลที่ดี 
 

- นักเรียนบางคนใช้เว็บไซต์ในการสืบค้นที่ไม่หลากหลาย 
- นักเรียนบางคนไม่ได้ท าการสืบค้นข้อมูล ท าให้ประธานกลุ่มไม่สามารถสรุปค าตอบได้ 
 

- ได้มีการท าความเข้าใจกับนักเรียนทุกคนว่าให้ใช้เว็บไซต์ในการสืบค้นที่หลากหลาย 
- ครูได้อธิบายถึงหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ได้ค าตอบที่หลากหลาย 
และประธานของแต่ละกลุ่มจะได้ท าการสรุปค าตอบเพื่อส่งครูได้ 
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แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 
ค าชี้แจง 
 ให้พิจารณาตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตาม
ความเป็นจริง 
 

เลขที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ใฝ่เรียนรู ้ มุ่งม่ันในการท างาน 

รวม ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
21               
22               
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เลขที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ใฝ่เรียนรู ้ มุ่งม่ันในการท างาน 

รวม ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
23               
24               
25               
26               
27               
28               
29               
30               
31               
32               
33               
34               
35               
36               
37               
38               
39               
40               
41               
42               
43               
44               
45               
46               
47               
48               
49               
50               
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เกณฑ์ตัดสนิคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 

ใฝ่เรียนรู้ 

1. ตั้งใจ เพียรพยายาม
ในการเรียนและเข้า
ร่วมกจิกรรมการ
เรียนรู ้

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่ในการ
เรียน มีส่วนรว่มใน
การเรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆเป็นบางครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้ มีส่วนรว่ม
ในการเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกจิกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆบ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้ มีส่วนรว่ม
ในการเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกจิกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ า 

2. แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนดว้ยการ
เลือกใช้ส่ืออย่าง
เหมาะสม บันทึก
ความรู้ วิเคราะห์ สรุป
เป็นองค์ความรู้ 
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร 
ส่ิงพิมพ์ ส่ือ
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้ส่ือได้อย่าง
เหมาะสม มีการบันทึก
ความรู ้

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร 
ส่ิงพิมพ์ ส่ือ
เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้ส่ือได้อย่าง
เหมาะสม มีการบันทึก
ความรู ้วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
ผู้อ่ืนได้ 

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร 
ส่ิงพิมพ์ ส่ือ
เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้ส่ือได้อย่าง
เหมาะสม มีการบันทึก
ความรู ้วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
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ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 

มุ่งมั่นในการท างาน 

1. ตั้งใจและ
รับผิดชอบในหน้าที่
การงาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายได้
ส าเร็จ 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายได้
ส าเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึน้ 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายได้
ส าเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึน้ด้วยตนเอง 

2. ท างานด้วยความ
เพียรพยายามและ
อดทนเพื่อให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน พยายามท าให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาในการท างาน 
พยายามให้งานส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ชื่อชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมใิจ 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหา พยายาม
แก้ปัญหาอุปสรรคใน
การท างาน ให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย
ภายในเวลาท่ีก าหนด 
ชืน่ชมผลงานด้วย
ความภาคภูมใิจ 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
     ช่วงคะแนน          ระดับคุณภาพ 
            11-12     ดีมาก 
  9-10        ดี 
  7-8     พอใช้ 
  4-6               ปรับปรุง 
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แบบประเมินแผนผงัมโนทัศน ์
 
ผู้ประเมิน............................................................................................................................................. 
ผู้รับการประเมิน.................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
ค าชี้แจง 
 ให้พิจารณาประเด็นการประเมินต่อไปนี้ แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของ
นักเรียนตามความเป็นจริง 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหต ุ
3 2 1 

1. ออกแบบแผนผังมโนทัศน์ได้สวยงาม     
2. ล าดับเรื่อง / เหตุการณ์ได้เหมาะสม     
3. เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน     
4. ใช้ภาษาส่ือสารได้ชัดเจน     
5. การส่งงานตรงเวลา     
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เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 
1.  ออกแบบแผนผัง
มโนทัศน์ได้สวยงาม 

ออกแบบแผนผังมโน
ทัศน์ไม่สวยงามและ
ไม่มีความคิดสร้ าง - 
สรรค์แปลกใหม่ 

ออกแบบแผนผังมโน
ทัศน์ได้สวยงามแต่ไม่
มีความคิดสร้าง- สรรค์
แปลกใหม่ 

ออกแบบแผนผังมโน
ทัศน์ได้สวยงามและมี
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ 

2 .  ล า ดั บ เ รื่ อ ง  / 
เหตุการณ์ได้เหมาะสม 

ล าดับเรื่องเหตุการณ์
วกวน 

ล าดับเรื่องเหตุการณ์
ได้ แต่มีการสลับท่ีบ้าง 

ล าดับเรื่องเหตุการณ์
ไม่สลับวกวน  

3 .  เ นื้ อ ห า ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน 

เขียนเนื้อหาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน 

เขียนเนื้อหาได้ถูกต้อง 
แต่ไม่ครบถ้วน 

เขียนเนื้อหาได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

4. ใช้ภาษาส่ือสารได้
ชัดเจน 

ใช้ภาษาส่ือสารได้ไม่
ชัดเจน 

ใช้ ภ าษา ส่ื อสาร ได้
ชัดเจนแต่ยังบกพร่อง
ในบางประเด็น 

ใช้ ภ าษา ส่ื อสาร ได้
ชัดเจน 

5. การส่งงานตรงเวลา ส่ ง ง า น เ กิ น เ ว ล า ที่
ก าหนดมาก 

ส่ ง ง า น เ กิ น เ ว ล า ที่
ก าหนดเล็กน้อย 

ส่งงานตรงเวลา 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
     ช่วงคะแนน          ระดับคุณภาพ 
             14-15     ดีมาก 
             11-13        ดี 
  8-10     พอใช้ 
  5-7               ปรับปรุง 
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ใบความรู้ที่ 2 เร่ือง ปัญหาสังคม 
 
 

ความหมายปญัหาสงัคม 

 ปัญหาสังคม หมายถึง ภาวะหรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนจ านวนหนึ่ง
และมีความรู้สึกว่าควรจะแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

สาเหตุของปญัหาสงัคม 

 จากการศึกษาปัญหาสังคม ทฤษฎีแนวคิดของสังคมวิทยาและนักวิชาการต่างๆ สรุปได้ว่า
สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม มีดังนี้ 

1. การเปล่ียนแปลงทางสังคม     ทุกสังคมจะต้องมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไม่มีสังคม
ใดหยุดนิ่งอยู่กับท่ี และการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคมย่อมท าให้สภาพความเป็นอยู่ของ
ผู้คนเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม ได้แก่ 

- ปัจจัยทางนิเวศวิทยา ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และส่ิงแวดล้อมทางประชากร 
- การประดิษฐ์ส่ิงใหม่ เป็นการน าเอาความรู้ทางวิทยาการหรือเทคโนโลยีมาประดิษฐ์หรือ

คิดค้นเป็นส่ิงใหม่บางอย่างขึ้น เช่น รถยนต์ เครื่องบิน ดาวเทียม โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
- การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นผลที่มนุษย์น าความรู้ความสามารถตลอดจน

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมมาก 
2. ความไม่เป็นระเบียบในสังคม     สังคมที่ไม่เป็นระเบียบ คือ สังคมที่ไม่สามารถจะ

ควบคุมสมาชิกของสังคมให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ โดยทั่วไปทุกสังคมมักจะวาง
กฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานให้สมาชิกในสังคมได้ใช้เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ 
โดยมีสถาบันทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน วัด มีหน้าที่อบรมถ่ายทอดคุณธรรมต่างๆ ให้กับ
สมาชิกในสังคม เนื่องจากสภาพสังคมได้เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ไม่สามารถควบคุมสมาชิก
ให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมได้ก าหนดไว้เป็นบรรทัดฐาน ท าให้เกิดการ
ละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม ส่ิงนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาและความสับสนวุ่นวายให้กับสังคม 

3. พฤติกรรมเบี่ยงเบน แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
- เบี่ยงเบนน้อย เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องรุนแรง เช่น การท าความผิดเล็กๆ น้อยๆ ซ่ึงไม่

ขัดต่อสังคมส่วนใหญ่ เช่น การไม่ข้ามถนนทางม้าลาย ท้ิงขยะบนถนน 
- เบี่ยงเบนมาก สังคมจะมีปฏิกิริยาต่อผู้ฝ่าฝืน มีการลงโทษ ซ่ึงการเบี่ยงเบนนี้เกิดจากความ

บกพร่องทางร่างกายหรือทางด้านจิตใจ เช่น การประกอบอาชญากรรม การติดยาเสพติด 
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แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
 
กลุ่มท่ี.................... ชั้น....................เลขที่สมาชิก................................................................................ 
หัวข้อที่ศึกษา....................................................................................................................................... 
 
ประเด็นส าคัญของข่าว 
 
 
 
 
 
สาเหตุส าคัญของการเกิดปัญหาในข่าว 
 
 
 
 
 
ประเด็นหรือหัวข้อใดบ้างท่ีต้องการศกึษาเพิ่มเติม  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  รหัสวิชา ส 23103 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2     โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
เร่ือง  ปญัหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข (ปญัหาสิ่งแวดล้อม)  เวลา 2 ชั่วโมง  
ผู้สอน นายอทิธิพัทธ์ ศุภรัตนาวงศ์      โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จ.ราชบุรี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เร่ือง  ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข (ปัญหาส่ิงแวดล้อม) 

 
มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข 
 
ตัวชี้วัด  
 ส 2.1 ม 3/4 วิเคราะห์ปัจจัยทีก่่อให้เกดิปัญหาความขดัแย้งในประเทศ และเสนอแนวคดิใน
การลดความขดัแย้ง 
 
ข้อสรุปทั่วไป/สาระส าคัญ 
 ปัญหาสังคมส่งผลกระทบต่อการด าเนินชวีิตของคนในสังคม  ดังนัน้คนในสังคมจะต้องมี
ส่วนร่วมในการคดิเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น จึงจะท าให้สังคมเกิดความสงบสุข 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกสาเหตุ และผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ 
 2. นักเรียนสามารถบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 1. สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม 
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  - ประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  
- การพฒันาอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่ง 

 2. ผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อม 
  - ที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอ   - ผู้คนมีสุขภาพไม่ด ี
  - เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
 3. แนวทางในการแก้ไขและป้องกนัปัญหาส่ิงแวดล้อม 
  - มีมาตรการลดอัตราการเพิ่มประชากร - ร่วมกันปลูกป่า 
  - รณรงค์การขจดัมลพิษทางอากาศ น้ า และเสียง 
   
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์   
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งมั่นในการท างาน 
 
การวัดและประเมินผล 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เคร่ืองมอื ผู้ประเมิน 

1. ความรู้ 
   - ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 

 
- การตอบปากเปล่า 
- การบนัทึก 

 
- ค าถาม 
- แบบบันทึกการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
- คร ู

2. ด้านทกัษะ/กระบวนการ 
   - ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   - การอภิปราย 
   - การสรุปความ 
   - การท างานกลุ่ม 
   - การสังเคราะห์ข้อมูล 

 
- การตอบค าถาม 
- การสังเกต 
 

 
- ค าถาม 
 

 
- ครู 
 

3. ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
   - ใฝ่เรียนรู ้
   - มุ่งมั่นในการท างาน 

 
- การสังเกต 

 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

 
 
- ครู 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้  
ขั้นน า 
 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) และท ากิจกรรมระดม
สมอง ประลองปัญญา โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดค าท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมให้ได้มาก
ที่สุด โดยกลุ่มใดที่คิดได้ 1 ค าก็ให้ส่งตัวแทนออกมาเขียนบนกระดาน กลุ่มใดที่เขียนได้มากที่สุดจะ
เป็นผู้ชนะ  

2. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข (ปัญหาส่ิงแวดล้อม) 
และนักเรียนจะเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคม
ออนไลน์ 
ขั้นสอน (การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์) 

1. ขั้นก าหนดปัญหา 
 1.1 นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง ปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยใช้เวลาประมาณ 7 นาที จากนั้นครูถาม
นักเรียนในประเด็นดังนี้ 
  - ในปัจจุบันมีปัญหาส่ิงแวดล้อมเรื่องใดบ้าง (น้ าท่วม ไฟไหม้ป่า สึนามิ เป็นต้น) 
  - ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุใด (ตัดไม้ท าลายป่า โลกร้อน เป็นต้น) 

จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อม และให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่
สงสัย 
 1.2 ให้นักเรียนช่วยกันระดมสมองในกลุ่มของตนเองว่าสนใจและต้องการศึกษาปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในเรื่องใด มากลุ่มละ 1 เรื่องโดยไม่ซ้ ากันในแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งบอกเหตุผลว่าสนใจ
ปัญหานั้นเพราะเหตุใด 

2. ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา  
 นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อม ที่กลุ่มของตนเองสนใจ แล้วแต่ละ
กลุ่มตอบค าถาม ดังต่อไปนี้ 
  - ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีกลุ่มตนเองสนใจ 
  - สาเหตุส าคัญของปัญหาส่ิงแวดล้อม 
  - ประเด็นหรือหัวข้อที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม 
 จากนั้นให้นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อน าไปศึกษา
ค้นคว้าในสังคมออนไลน์ (การอภิปราย,การท างานกลุ่ม) 
 
 



178 
 

3. ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการศึกษาค้นคว้าโดยแบ่งหน้าที่กันในการศึกษา
ค้นคว้า โดยแต่ละกลุ่มก าหนดประธานกลุ่มจ านวน 1 คน 
 3.2 นักเรียนเข้าสังคมออนไลน์ที่ เว็บไซต์ www.edmodo.com โดยแต่ละกลุ่มด าเนิน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ในสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ต่างๆ ในประเด็นหรือ
หัวข้อที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในขั้นที่ 2 และประเด็นหัวข้อ ซ่ึงครูได้แบ่งกลุ่มในสังคมออนไลน์ ไว้ 
10 กลุ่ม และได้ท าการโพสต์ค าถามไว้ให้ส าหรับแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
  - ผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อม 
  - วิธีการแก้ปัญหาของปัญหาส่ิงแวดล้อม 
  - ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 3.3 นักเรียนทุกคนบันทึกผลการศึกษาค้นคว้าโดยตอบทุกค าถามลงในโพสต์ ที่ครูได้สร้าง
ไว้ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ในสังคมออนไลน์ (การสรุปความ) 
 4. ขั้นสังเคราะห์ความรู้   
 4.1 ประธานของกลุ่มท าหน้าที่ในการตรวจสอบการตอบค าถามของสมาชิกในกลุ่มว่าตอบ
ค าถามครบท้ัง 5 ค าถามหรือไม่ ถ้าไม่ครบถ้วน ประธานด าเนินการแจ้งให้สมาชิกทราบเพื่อข้อมูล
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
 4.2 จากนั้นประธานท าหน้าที่ในการสังเคราะห์ความรู้ โดย น าข้อมูลที่สมาชิกของกลุ่มได้
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าแล้วตอบไว้มารวบรวมไว้ในโพสต์เดียวกัน  จากนั้นให้สมาชิกในกลุ่ม
ช่วยกันพิจารณาว่าค าตอบในเรื่อง ผลกระทบ  วิธีการแก้ปัญหา  ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ค าตอบใดที่สมาชิกคิดว่าถูกต้องท่ีสุด (Obj.1)(การสังเคราะห์ข้อมูล) 
 4.3 ประธานท าหน้าที่ในการโพสต์ค าตอบที่สมาชิกคิดว่าถูกต้องที่สุดลงในโพสต์ เพื่อ
เตรียมน าเสนอหน้าชั้นเรียนในชั่วโมงต่อไป 
ขั้นสรุป 

5. ขั้นสรุปองค์ความรู้ 
 5.1 นักเรียนทุกกลุ่มออกมาน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ความรู้หน้าชั้นเรียน และ
ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลของกลุ่มตนเองบนกระดาน 

5.2 เมื่อน าเสนอครบทุกกลุ่มแล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าของแต่ละกลุ่มนั้นมีสาเหตุ ผลกระทบ วิธีการแก้ปัญหา และผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
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5.3 นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกันเลือกค าตอบของแต่ละกลุ่มว่า สาเหตุ ผลกระทบ วิธีการ
แก้ปัญหา และผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมของกลุ่มใดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เหมาะสมที่สุด (Obj.2)(ความสามารถในการแก้ปัญหา) 

6. น าเสนอและประเมินผลงาน  
 6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ได้จากการสรุปองค์ความรู้  แล้วมาจัดท าเป็นป้ายนิเทศ 
โดยมีประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ วิธีการแก้ปัญหา และผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม  และน าป้ายนิเทศจัดแสดงไว้ภายในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกกลุ่มได้มาศึกษา
เพิ่มเติม 

6.2 นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืนๆ จากนั้นครูสรุปความรู้ที่
ได้จากการเรียนในครั้งนี้โดยถามนักเรียนว่า “เมื่อเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมเกิดขึ้นในสังคมของเรา จะ
ส่งผลต่อเราอย่างไร และนักเรียนควรท าอย่างไร เพราะเหตุใด” (ปัญหาสังคมส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคม ส่ิงท่ีส าคัญที่สุด คือ เมื่อเกิดปัญหาสังคมขึ้น คนในสังคมจะต้องมีส่วน
ร่วมในการคิดและปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น จึงจะท าให้สังคมเกิดความสงบสุข) (Gen) 
 
สื่อ/แหลง่การเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ม.3 
 2. ห้องสมุดโรงเรียน 
 3. วีดีทัศน์ เรื่อง ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 4. แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 5. Power Point เรื่อง ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 6. www.edmodo.com 
 7. https://www.youtube.com/watch?v=T2ZRlHVOVDM 
 8. http://www.pw.ac.th/emedia/media/social/global_napaporn/globalEdUnit3.pdf 
 9. http://www.ptcn.ac.th/port_ptcn/Stu.Port/chutuma_ann/index_files/Page418.htm 
 10. http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi3/en-sakol/sakoln.htm 
 11. http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=21&chap=8&page=t21-8-
infodetail03.html 
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บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้สอน 
                       ( นายอิทธิพัทธ์ ศุภรัตนาวงศ์ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนสามารถบอกสาเหตุ และผลกระทบของปัญหาสังคม และแนวทางในการแก้ปัญหา
ของปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ 
- นักเรียนมีทักษะในการอภิปราย  การสรุปความ  การท างานกลุ่ม การสังเคราะห์ข้อมูลที่ดี 
 

- ในการด าเนินการศึกษาค้นคว้า นักเรียนบางคนยังไม่ค้นคว้าโดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
โดยอาจใช้เพียงแหล่งข้อมูลเดียว และน ามาตอบค าถามโดยทันที 
- การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ความรู้ บางกลุ่มใช้สมาชิกคนเดียวในการน าเสนอ 
 

-  ได้แจ้งให้กับนักเรียนทราบว่า ควรใช้แหล่งข้อมูลมากกว่า 1 แหล่ง จากนั้นจึงค่อยเลือก
แหล่งข้อมูลที่คิดว่าข้อมูลถูกต้องท่ีสุด หรืออาจน าข้อมูลจากหลายๆแหล่งมารวมกัน 
- ให้แต่ละกลุ่มหมุนเวียนสมาชิกที่ท าหน้าที่น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ความรู้ 
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แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 
ค าชี้แจง 
 ให้พิจารณาตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตาม
ความเป็นจริง 
 

เลขที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ใฝ่เรียนรู ้ มุ่งม่ันในการท างาน 

รวม ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
21               
22               
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เลขที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ใฝ่เรียนรู ้ มุ่งม่ันในการท างาน 

รวม ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
23               
24               
25               
26               
27               
28               
29               
30               
31               
32               
33               
34               
35               
36               
37               
38               
39               
40               
41               
42               
43               
44               
45               
46               
47               
48               
49               
50               
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เกณฑ์ตัดสนิคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 

ใฝ่เรียนรู้ 

1. ตั้งใจ เพียรพยายาม
ในการเรียนและเข้า
ร่วมกจิกรรมการ
เรียนรู ้

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่ในการ
เรียน มีส่วนรว่มใน
การเรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆเป็นบางครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้ มีส่วนรว่ม
ในการเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกจิกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆบ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้ มีส่วนรว่ม
ในการเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกจิกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ า 

2. แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนดว้ยการ
เลือกใช้ส่ืออย่าง
เหมาะสม บันทึก
ความรู้ วิเคราะห์ สรุป
เป็นองค์ความรู้ 
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร 
ส่ิงพิมพ์ ส่ือ
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้ส่ือได้อย่าง
เหมาะสม มีการบันทึก
ความรู ้

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร 
ส่ิงพิมพ์ ส่ือ
เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้ส่ือได้อย่าง
เหมาะสม มีการบันทึก
ความรู ้วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
ผู้อ่ืนได้ 

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร 
ส่ิงพิมพ์ ส่ือ
เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้ส่ือได้อย่าง
เหมาะสม มีการบันทึก
ความรู ้วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
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ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 

มุ่งมั่นในการท างาน 

1. ตั้งใจและ
รับผิดชอบในหน้าที่
การงาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายได้
ส าเร็จ 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายได้
ส าเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึน้ 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายได้
ส าเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึน้ด้วยตนเอง 

2. ท างานด้วยความ
เพียรพยายามและ
อดทนเพื่อให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน พยายามท าให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาในการท างาน 
พยายามให้งานส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ชื่อชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมใิจ 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหา พยายาม
แก้ปัญหาอุปสรรคใน
การท างาน ให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย
ภายในเวลาท่ีก าหนด 
ชื่นชมผลงานด้วย
ความภาคภูมใิจ 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
     ช่วงคะแนน          ระดับคุณภาพ 
            11-12     ดีมาก 
  9-10        ดี 
  7-8     พอใช้ 
  4-6               ปรับปรุง 
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แบบประเมินป้ายนิเทศ 
 
ผู้ประเมิน............................................................................................................................................. 
ผู้รับการประเมิน.................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
ค าชี้แจง 
 ให้พิจารณาประเด็นการประเมินต่อไปนี้ แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของ
นักเรียนตามความเป็นจริง 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหต ุ
3 2 1 

1. ตรงตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้     
2. ความสะอาดเรียบร้อย     
3. มีความคิดสร้างสรรค์     
4. การน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้     
5. การส่งงานตรงเวลา     
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เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 
1. ตรงตามจุดประสงค์
ที่ก าหนดไว้ 

ไ ม่ ต ร ง ต า ม
จุดประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ 

ตรงตามจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้บางประเด็น 

ตรงตามจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุกประเด็น 

2 .  ค ว า ม ส ะ อ า ด
เรียบร้อย 

ผลงานไม่สะอาด ไม่
เรียบร้อย  

ผ ล ง า น ส ะ อ า ด 
เรียบร้อยบางส่วน 

ผ ล ง า น ส ะ อ า ด 
เรียบร้อย  

3 .  มี ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ 

ผลงานไม่มีความคิด
สร้างสรรค์ 

ผล ง า น มี ค ว า ม คิ ด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ต่ ไ ม่
แปลกใหม่ 

ผล ง า น มี ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์แปลกใหม่ 

4 .  ก ารน า คว ามรู้ ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ 

น าความรู้ที่ได้มาจัดท า
เ ป็ น ผลง านได้ บ า ง
ประเด็น 

น าความรู้ที่ได้มาจัดท า
เป็นผลงานได้ครบเป็น
ส่วนใหญ่ 

น าความรู้ที่ได้มาจัดท า
เ ป็ น ผ ล ง า น ไ ด้
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

5. การส่งงานตรงเวลา ส่ ง ง า น เ กิ น เ ว ล า ที่
ก าหนดมาก 

ส่ ง ง า น เ กิ น เ ว ล า ที่
ก าหนดเล็กน้อย 

ส่งงานตรงเวลา 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
     ช่วงคะแนน          ระดับคุณภาพ 
             14-15     ดีมาก 
             11-13        ดี 
  8-10     พอใช้ 
  5-7               ปรับปรุง 
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แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
 
กลุ่มท่ี.................... ชั้น....................เลขที่สมาชิก................................................................................ 
หัวข้อที่ศึกษา....................................................................................................................................... 
 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีกลุ่มตนเองสนใจ 
   
 
 
 
 
สาเหตุส าคัญของปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
ประเด็นหรือหัวข้อใดบ้างท่ีต้องการศกึษาเพิ่มเติม  
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง สงัคมไทย   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2558   ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชาสังคมศึกษา 6  ส23103 
 

 

ค าชี้แจง 
1. แบบทดสอบนี้ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  มีจ านวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  

รวมคะแนนทั้งหมด 30 คะแนน 
2. ให้นักเรยีนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมาย X ลงใน

กระดาษค าตอบ 
 3. เวลาท่ีใช้ในการท าแบบทดสอบ 30 นาท ี
 
1. ประเทศคู่ใดในปัจจุบนัที่ไม่ได้มคีวามขดัแย้งทางด้านการเมืองเกิดขึ้น  
 ก. ไทยกับจีน 
 ข. เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต ้
 ค. สหรัฐอเมริกากับรัสเซีย 
 ง. ประเทศในตะวันออกกลาง 
2. “อดีตนักศึกษาสาว ม.ขอนแก่น เข้าแจ้งความต ารวจ สน.อุดมสุข หลังถูกสาวหล่อเพื่อนร่วม
สถาบันหลอก จะฝากเข้าท างานในบริษัทใหญ่ย่านอโศก แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบ้าง 
หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อเสียเงินไปกว่า 5 แสนบาท” จากสถานการณ์นี้ จากสถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาใดมากที่สุด  
 ก. ปัญหาด้านข้อมูล 
 ข. ปัญหาด้านโครงสร้าง 
 ค. ปัญหาด้านการท างานของรัฐบาล 
 ง. ปัญหาด้านความต้องการหรือผลประโยชน ์
3. ข้อใดไมใ่ช่แนวทางในการลดความขัดแย้ง  
 ก. ฟื้นฟคูวามไวใ้จซ่ึงกันและกนัระหว่างกลุ่มต่างๆ 
 ข. ลดเงื่อนไขที่จะน าไปสู่ความรู้สึกอคติหรือความเกลียดชงั 
 ค. ส่งเสริมการจัดการศกึษาให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ 
 ง. สร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรง 



190 
 

4. วิธีการใดที่ไมส่ามารถท าให้ชุมชนของตนเองมีความสามัคคีได้  
 ก. จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับความสามัคคี 
 ข. ตั้งองคก์รที่ประกอบด้วยภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมความสามัคคี 
 ค. ทุกคนในชุมชนรว่มกนัปลูกฝังลูกหลานของตนเองเรื่องความสามัคค ี
 ง. จัดให้มีงานเทศกาลต่างๆขึ้นในชุมชนและให้ทุกคนในชมุชนเข้าร่วมงาน 
5. ข้อใดคือความหมายของปัญหาสังคม  
    ก. ภาวะที่ท าให้คนในสังคมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย 
    ข. ภาวะที่ท าให้ให้คนจ านวนมากรู้สึกว่าต้องก าจัด 
    ค. ภาวะใดๆในสังคมท่ีคนจ านวนมากถือว่าเป็นส่ิงท่ีผิดปกติ ไม่พึงปรารถนา 
    ง. ภาวะใดๆในสังคมท่ีคนจ านวนมากถือเป็นอันตราย และต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งดว่น 
6. ส่ิงบ่งช้ีปัญหาสังคมคือข้อใด  
 ก. นกัวิชาการเห็นว่าเป็นปญัหาควรแก้ไข 
 ข. รัฐบาลระบุว่าเป็นปัญหาก าหนดไว้ในแผนพัฒนาประเทศ 
 ค. สถานการณใ์ดก็ตามท่ีเป็นปญัหาท าให้แต่ละบุคคลเดือดร้อน 
 ง. คนจ านวนมากในสังคมเห็นพ้องต้องกนัว่าเป็นปญัหาควรแก้ไข 
7. ข้อใดไมจ่ัดเป็นปัญหาสังคม  
 ก. ปัญหาครอบครัว 
 ข. ปัญหาการทจุริต 
 ค. ปัญหายาเสพติด 
 ง. ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
8. ปัญหาสังคมใดไม่ได้เกิดจากค่านิยม  
     ก. ส่ิงเสพย์ติด   

ข. ส่ิงแวดล้อม 
     ค. ชุมชนแออัด 

ง. การฉ้อราษฎร์บังหลวง  
9. วิธีใดแก้ปัญหาสังคมไดด้ีที่สุด  
     ก. สร้างความส านกึและรับผิดชอบแก่สมาชกิ 
     ข. ตั้งหน่วยงานแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านโดยตรง 
     ค. ใชก้ฎหมายและเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างเคร่งครดั 
     ง. ก าหนดหลักสูตรว่าดว้ยวิธีการแก้ปัญหาไว้ในการศกึษาทุกระดับ 
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10. นักเรียนจะมีส่วนชว่ยในการแก้ปัญหาของสังคมได้อยา่งไร  
 ก. เมื่อพบผู้ก่อปัญหาสังคมต้องเข้าไปตกัเตือน 
 ข. ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ 
 ค. จัดตั้งหน่วยงานส าหรับแก้ไขปญัหาต่างๆเป็นการเฉพาะ 
 ง. ตั้งใจศกึษาเล่าเรียนและน าความรู้ที่ได้รับมาพฒันาสังคม 
11. ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อมนุษย์มากที่สุดคอืปัญหาใด  
 ก. น้ าเสีย 
 ข. โลกร้อน 
 ค. ไฟไหม้ป่า 
 ง. อากาศเป็นพิษ 
12. สาเหตุที่ส าคัญทีสุ่ดที่ท าให้เกิดปญัหาส่ิงแวดล้อมคือขอ้ใด  
 ก. การพฒันาเกษตรกรรม 
 ข. ประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็ 
 ค. การพฒันาอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่ง 
 ง. ประชาชนขาดจิตส านกึในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
13. ในประเทศท่ีก าลังพัฒนาสาเหตุที่ท าให้เกิดความหายนะจากภัยธรรมชาติมักเป็นไปอย่างรุนแรง 
ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุใด  

ก. ไม่มีการเตรียมการป้องกันทีด่ ี   
ข. ประชากรยากจนและด้อยการศึกษา  
ค. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีแบบแผน 
ง. ประเทศเหล่านั้นอยู่ในเขตที่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างรนุแรง 

14. นักเรียนจะมีส่วนแก้ไขปญัหาวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ได้ดีที่สุด ได้อย่างไร  
    ก. ท าแนวป้องกันการเกิดไฟป่า 
    ข. เข้าร่วมโครงการปลูกป่าทดแทน 
    ค. ผลักดันให้มีการออกกฎหมายอนรุักษ์ป่าชุมชน 
    ง.ในงานกีฬาสีรณรงค์เรื่องป่าไม้เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่ทกุคนในสังคม 
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15. ข้อใดคือแนวทางการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ดีที่สุด  
 ก. ร่วมกันปลูกป่า  
 ข. สร้างจิตส านกึให้ประชาชน 
 ค. ออกกฎหมายบังคับใช้อย่างเข้มงวด 
 ง. รณรงคก์ารขจัดมลพษิทางอากาศ น้ า และเสียง 
16. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค าจ ากดัความของสารเสพติด  

ก. ส่ิงท่ีท าให้ร่างกายทรุดโทรมลง  
ข. เกิดอาการอยากยาเมื่อหยุดหรือเลิกใช้สารเหล่านั้น  
ค. สารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วมคีวามต้องการเพิ่มขึน้ทั้งขนาดและปริมาณ  
ง. สารที่เข้าสู่ร่างกายดว้ยวิธีการสูบและฉีดเท่านั้น แล้วก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย 

17. ข้อใดไมใ่ช่ปัจจัยและพฤติกรรมที่เส่ียงต่อการติดสารเสพติด  
 ก. ดาวใช้สารเสพติดเพื่อระงับอาการวกิลจริต 
 ข. แดงอยากรู้อยากเห็นจึงไปทดลองสารเสพติด 
 ค. ด าใช้สารเสพติดประเภทที่ 4 เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังจากผ่าตดั 
 ง. ดินมีฐานะที่ยากจนมากจนแทบไม่มีจะกินจึงต้องหันมาค้าขายยาเสพติด 
18. ข้อใดคือผลเสียที่เกิดจากการเสพสารเสพติดมากที่สุด  

ก. ช่ือเสียง เพื่อน 
ข. ทรัพย์สิน ชื่อเสียง 
ค. ทรัพย์สิน สุขภาพ 
ง. เศรษฐกิจ สุขภาพกาย และสุขภาพใจ 

19. นักเรียนคิดว่าการแก้ไขปญัหายาเสพติดที่ดีที่สุดคือข้อใด  
    ก. รู้เท่าทันพษิภัยของยาเสพติด 
    ข. การมีส่วนร่วมของคนในสังคม 
    ค. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว 
    ง. การที่ทุกคนมคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
20. ข้อใดไมใ่ชก่ารป้องกันการแพรก่ระจายของยาเสพติด  

ก. ตั้งจดุตรวจของเจ้าหน้าที่บริเวณที่ต้องสงสัย 
ข. ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับยาเสพตดิให้โทษ 
ค. ส่งผู้ป่วยเข้ารับการบ าบัดในสถานที่ท่ีเหมาะสม 
ง. เพิ่มโทษทางกฎหมายส าหรับผู้จ าหน่ายและผู้เสพยาเสพติด 
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21. การที่พนกังานเจ้าหน้าที่เก็บเงินจากราษฎรแล้วไม่ส่งหลวง เรียกว่าอะไร  
 ก. การทจุริต 
 ข. การฉ้อราษฎร ์
 ค. การคอร์รัปชัน 
 ง. การฉ้อราษฎร์บังหลวง 
22. บุคคลใดมีแนวโน้มในการทุจริตมากที่สุด  
 ก. นายประชา เปน็คนมีฐานะร่ ารวย ลงสมัคร สส. จึงใช้เงนิซ้ือเสียงเพื่อมาเป็น สส. 
 ข. นายประสงค์ เปน็เจ้าของธุรกจิขนาดใหญ่ มีหน้าตาในสังคม ผู้คนรูจ้ักเปน็จ านวนมาก  

จึงลงสมัคร สส. 
 ค. นายประวิทย์ เป็นลูกชาย สส. เก่า ลงสมัคร สส.ได้รับเลือกให้เป็น สส. เพราะพ่อมี 

อิทธิพลในแถบนั้น 
 ง. นายประสาน เป็นเกษตรกร มีฐานะยากจน แต่มวีุฒิปริญญาตรี จึงลงสมัคร สส. ปรากฏ 

ว่าได้รับเลือกให้เป็น สส. 
23. การฉ้อราษฎรบ์ังหลวงยังคงอยู่ในสังคมไทย เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ยกเวน้ข้อใด  
 ก. ป้องกันและตรวจจับได้ยาก 
 ข. เป็นคดคีวามที่ไม่มีผู้เสียหาย 
 ค. ข้าราชการและประชาชนรู้เห็นเป็นใจ 
 ง. มีการแบ่งปันผลประโยชน์แบบได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว 
24. สภาพปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงท่ีเกิดขึน้ในสังคมไทยปัจจุบันควรแก้ไขด้วยวิธีการใด  
 ก. รัฐควรออกกฎหมายป้องกันและลงโทษอย่างรนุแรง 
 ข. ส่ือมวลชนคอยสอดส่องดูแลและน าเสนอข่าวอย่างจริงจัง 
 ค. ประชาชนให้ความร่วมมือไมใ่ห้สินบนและไม่ยกย่องผู้ที่ร่ ารวยจากการคดโกง 
 ง. ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ไม่ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาที่ประพฤติมิชอบ 
25. การป้องกนัปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวงในข้อใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

ก. ส่งเสริมความกล้าหาญทางจริยธรรมของประชาชน 
ข. ปรับกฎระเบียบราชการให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน 
ค. ปรับเปล่ียนค่านยิมบางประการที่บกพร่องในสังคมไทย 
ง. จัดตั้งหนว่ยงานเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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26. การกระท าในข้อใดแสดงว่าเป็นผู้ท่ีสามารถสร้างทักษะทางอารมณ์ได ้ 
 ก. มีสติกับความคิด เข้าใจความคดิของตนเอง 
 ข. มีความเชื่อมั่นในการกระท าของตนเองว่าถูกต้อง 
 ค. ยอมเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตไปตามสภาพแวดล้อม 
 ง. สามารถเปรียบเทียบการกระท าของตนเองกับผู้อ่ืนได ้
27. หลักการปกครองในข้อใดที่สามารถสร้างสันติภาพให้กับมนษุยชาติได้  
     ก. หลักโลกาธิปไตย 
    ข. หลักอัตตาธิปไตย 
     ค. หลักธรรมาธิปไตย 
     ง. หลักประชาธิปไตย 
28. ในฐานะท่านเป็นนกัเรียนท่านจะช่วยสร้างสันติสุขในสังคมได้อย่างไร  
     ก. หมั่นฝึกฝนตนเองให้เก่งในทุกด้าน 
     ข. เคารพในระเบียบและกฎหมายของสังคม 
     ค. มุ่งม่ันท างานตา่งๆเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครวั 

ง. เข้าร่วมโครงการต่างๆที่ช่วยพัฒนาโรงเรียนของตนเอง 
29. นักเรียนสามารถด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขโดยใช้หลักธรรมใด  
 ก. ขันติธรรม 
 ข. คารวธรรม 
 ค. ปัญญาธรรม 
 ง. สามัคคีธรรม 
30. การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมตามหลักเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อให้ชีวิตมีความสุขมีวิธีการอย่างไร  

ก. การด าเนินชวีิตตามปกติ  
    ข. การต้องอาศัยในชนบทเท่านั้น 
   ค. การด าเนินชวีิตตามทางสายกลาง 

ง. การด าเนนิชีวิตอย่างสะดวกสบาย 
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แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปญัหา 
 
ค าช้ีแจง  

แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นแบบทดสอบอัตนัยโดยมีข้อความ
สถานการณ์เกี่ยวกับ เรื่อง สังคมไทย ซ่ึงแบบทดสอบ 1 ฉบับ จะมีสถานการณ์ 5 สถานการณ์และใน
แต่ละสถานการณ์จะมีค าถามทั้งหมด 5 ข้อ  ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วตอบค าถามตามที่
ก าหนดให้ 
 

สถานการณ์ที่ 1 ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม (15 คะแนน) 
 นักวิทยาศาสตร์สามารถวัดได้อย่างแม่นย าแล้วว่า  การทลายของแผ่นน้ าแข็ง บริเวณขั้วโลก
ใต้ ตั้งแต่เม่ือ 14,650 ปีมานี้ ท าให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นจากเดิม ระหว่าง 14–18 เมตร การละลายของ
น้ าแข็งเหล่านี้ จะท าให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นระยะยาว เป็นอันตรายกับชีวิตคนเรือนล้านตามแถบริม
ฝั่งทะเล 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2443 ระดับน้ าทะเลได้สูงขึ้นเฉล่ียแล้วประมาณ 7 นิ้ว แต่อุณหภูมิของโลก
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จะยิ่งเร่งให้เร็วขึ้นอีก  พวกเขากล่าวบอกเมื่อเดือนก่อนว่า ชั้นน้ าแข็งที่บางลง
และฝาน้ าแข็งที่ปกคลุมอยู่นั้น ได้ดันระดับน้ าทะเลสูงขึ้นอีกปีละ 1.5 มม. และผู้เชี่ยวชาญเกรงว่า 
มันจะท าให้ระดับน้ าทะเลสูงถึง 2 เมตร ในปี พ.ศ.2643 นี้ 

ปรากฏการณ์ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อ 14,650 ปี แต่
รายละเอียดยังไม่สู้ชัดเจนนัก สถิติระดับน้ าทะเลในอดีตส่อว่า ภูเขาน้ าแข็งที่ละลายอาจท าให้
ระดับน้ าทะเลขึ้นสูงถึง 20 เมตร ภายในเวลาไม่ถึง 500 ปี 
 
ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/250677 
สืบค้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 
 
1. ปัญหาส าคัญของสถานการณ์นี้คืออะไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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2. สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาในสถานการณน์ี้คืออะไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. ปัญหาในสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์นี้ นกัเรียนจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. ถ้าสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ได้ จะส่งผลอย่างไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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สถานการณ์ที่ 2 ปัญหายาเสพติด (15 คะแนน) 
 แก้วเป็นเด็กยากจนบ้านเดิมอยู่ที่อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบครัวแก้วไม่ค่อยมี
ความสุข พ่อแม่ทะเลาะกันเป็นประจ า เพราะพ่อชอบดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และบ่อยครั้งพ่อของแก้ว
ชอบเสพยาเสพติด  และท าร้ายร่างกายแม่และแก้วอยู่บ่อย  

ในที่สุดพ่อแม่ต้องแยกทางกัน แก้วจึงไม่ได้เรียนหนังสือ และต้องหารายได้เล้ียงแม่และ
น้อง แก้วพยายามหางานท าในที่ต่างๆ โดยตอนแรกได้เข้าไปท างานในโรงงานท าล าไยอบแห้ง แต่
เพราะเธอไม่มีความรู้และอายุต่ ากว่า 15 ปี ท าให้นายจ้างข่มขู่เธอและให้ค่าตอบแทนน้อยกว่าคน
อ่ืนๆ 
 
 
1. ปัญหาส าคัญของสถานการณ์นี้คืออะไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาในสถานการณน์ี้คืออะไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. ปัญหาในสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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4. ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์นี้ นกัเรียนจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. ถ้าสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ได้ จะส่งผลอย่างไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

สถานการณ์ที่ 3 ปัญหาอาชญากรรม (15 คะแนน) 
เรื่องราวจากการหายตัวไปอย่างปริศนาของชาวญี่ปุ่นสุดท้ายถูกฆาตกรรมแถมโยงใยคดีอื่น

อีก...เมื่อ นายโยชิโนริ ชิมาโตะ หรือ เทสซึโอะ ครูสอนภาษาญี่ปุ่นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อม
กับปริศนาที่เงินในบัญชีธนาคารถูกกดออกไป...ต ารวจได้ติดตามสืบสวนหาสาเหตุและเบาะแสจน
ได้ตัว นางพรชนก ไชยะปะ สาวไทยที่อยู่กินกับ นายโยชิโนริ ก่อนหายตัวไปโดยใช้เวลาสอบสวน
อยู่นานแต่ก็ไม่ได้รายละเอียดใด ๆ  จนกระทั่งมีการจับกุม นายสมชาย แก้วบางยาง สามี นางพรชนก 
ซ่ึงเป็นคนขับรถแท็กซ่ีมาสอบสวน  

ด้วยการสอบสวนที่กดดันและบีบคั้น...นายสมชาย รับสารภาพแบบหมดเปลือกว่าประสงค์
หวังต่อทรัพย์และความหึงหวงท่ีเห็นภาพ นายโยชิโนริ นอนอยู่กับ นางพรชนก จึงลงมือใช้หมอน
กดเหยื่อจนเสียชีวิตก่อนที่จะลากศพไปห้องน้ าและเริ่มช าแหละแยกชิ้นส่วนใส่ถุงไปทิ้งน้ าในคลอง
นางทิ้มย่านบางบ่อ จ.สมุทร ปราการ...นอกจากนี้ยังพบว่าก่อนหน้านี้ นางพรชนก และ นายสมชาย 
เคยร่วมกันฆ่า นายคาซิโต ชิทานากะ นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นด้วยการผลักตกบันไดจนเสียชีวิต...ตอน
แรกนั้นผู้ต้องหาไม่ยอมรับแต่สุดท้ายก็จนด้วยพยานหลักฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏจึงท าให้คดีฆ่า 2 
ศพ ชาวญี่ปุ่นคล่ีคลายส าเร็จ“ 

 
ที่มา http://www.dailynews.co.th/article/290682 
สืบค้นวันที่ 17 พฤศจกิายน 2558 
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1. ปัญหาส าคัญของสถานการณ์นี้คืออะไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาในสถานการณน์ี้คืออะไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. ปัญหาในสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์นี้ นกัเรียนจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. ถ้าสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ได้ จะส่งผลอย่างไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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สถานการณ์ที่ 4 ปัญหาทุจริตฉ้อราษฎร์บงัหลวง (15 คะแนน) 
นายโชคดี ต าแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย มีหน้าที่ในการรบัผิดชอบเรื่องเงินและบัญชีของ

สถานีอนามัย  ได้เบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ไปจ านวน 100,000 บาท  โดย
นายโชคดีเป็นผู้ที่ไปซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ดว้ยตนเอง แต่ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานในการซ้ือขาย 
 
1. ปัญหาส าคัญของสถานการณ์นี้คืออะไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาในสถานการณน์ี้คืออะไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. ปัญหาในสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์นี้ นกัเรียนจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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5. ถ้าสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ได้ จะส่งผลอย่างไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

สถานการณ์ที่ 5 ปัญหาการเมอืงการปกครองในปัจจุบัน (15 คะแนน) 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนทกุคนตอ้งไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนที่ดีเข้าสู่

สภา ไปท าหน้าที่แทนประชาชนทุกคน ถ้าประชาชนละเลยหน้าที่ ยอมขายสิทธิขายเสียง เท่ากับการ
ยอมขายชาต ิ เปิดโอกาสให้คนไมด่ีเข้าไปปกครองบ้านเมือง เข้าไปโกงกนิบ้านเมือง สุดท้าย
ประเทศชาติก็ล่มจม ประชาชนเดือดร้อนทกุหย่อมหญ้า หยุดขายเสียงเสียเถอะ เพื่อความมั่นคง และ
พัฒนาประเทศชาติเข้าสู่สากล 
 
1. ปัญหาส าคัญของสถานการณ์นี้คืออะไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาในสถานการณน์ี้คืออะไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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3. ปัญหาในสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์นี้ นกัเรียนจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. ถ้าสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ได้ จะส่งผลอย่างไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปญัหา 
รายการ เกณฑ์การให้คะแนน 

1. ระบุปัญหา 3 หมายถึง ระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ได้ตรงประเด็น 
2 หมายถึง ระบุปัญหาได้ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ 
1 หมายถึง ระบุปัญหาไม่ถูกต้อง 
0 หมายถึง ไม่ได้ระบุปัญหา 

2. คิดหาสาเหตุส าคัญ 3 หมายถึง สามารถคิดหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาได้ตรงประเด็นและครอบคลุม 
2 หมายถึง สามารถคิดหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาได้ตรงประเด็น แต่ไม่
ครอบคลุม 
1 หมายถึง อธิบายสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาไม่ตรงประเด็น 
0 หมายถึง ไม่ได้คิดหาสาเหตุส าคัญ 

3. บอกผลกระทบจากปัญหา 3 หมายถึง สามารถบอกผลกระทบจากปัญหาได้ครอบคลุมมากกว่า 3 ข้อขึ้นไป 
2 หมายถึง สามารถบอกผลกระทบจากปัญหาได้ครอบคลุม 1-2 ข้อ 
1 หมายถึง บอกผลกระทบจากปัญหาไม่ถูกต้อง 
0 หมายถึง ไม่ได้บอกผลกระทบจากปัญหา 

4. คิดหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

3 หมายถึง สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้สมเหตุสมผล อธิบายชัดเจน 
2 หมายถึง สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้ แต่ไม่สมเหตุสมผล 
1 หมายถึง เลือกแนวทางในการแก้ปัญหาได้ไม่เหมาะสม 
0 หมายถึง ไม่ได้คิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา 

5. อภิปรายผลที่เกิดข้ึนจาก
การแก้ปัญหา 

3 หมายถึง อภิปรายผลที่เกิดข้ึนจากการแก้ปัญหาได้ครอบคลุมมากกว่า 3 ข้อขึ้น
ไป 
2 หมายถึง อภิปรายผลที่เกิดข้ึนจากการแก้ปัญหาได้ครอบคลุม 1-2 ข้อ 
1 หมายถึง อภิปรายผลที่เกิดข้ึนจากการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง 
0 หมายถึง ไม่ได้อภิปรายผลที่เกิดข้ึนจากการแก้ปัญหา 

 
เกณฑ์ในการประเมินระดบัความสามารถในการแกป้ัญหา 

คะแนน ระดับความสามารถในการแก้ปญัหา 
58 – 75 คะแนน ระดับสูงมาก 
39 – 57 คะแนน  ระดับสูง 
20 – 38 คะแนน ระดับปานกลาง 
0 – 19 คะแนน ระดับต่ า 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 

 
 แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบงานวิจัย เรื่อง 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ 
     
ค าชี้แจง :  แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด จ านวน 15 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณคา่
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ โดยมี
การก าหนดค่าระดับความคิดเห็นของข้อค าถามในแบบสอบถาม ดังนี้  

 

   เห็นด้วยมากที่สุด ให้ค่าระดับเท่ากับ 5 
   เห็นด้วยมาก  ให้ค่าระดับเท่ากับ 4 
   เห็นด้วยปานกลาง ให้ค่าระดับเท่ากับ 3 
   เห็นด้วยน้อย  ให้ค่าระดับเท่ากับ 2 

  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด ให้ค่าระดับเท่ากับ 1 
  

ตอนที่ 2 เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  
  
 
 

            ขอขอบพระคณุในความร่วมมือ 
           ผู้วิจัย 

           นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์ 
    นักศกึษาปรญิญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา 
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ตอนที่ 1 ค าชี้แจง :  นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริง 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น ความ

คิดเห็น
เพิ่มเติม 

5 4 3 2 1 

 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       

1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน ์ ได้ฝึกก าหนดปญัหาและท าความ
เข้าใจกับปัญหา 

      

2. กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน ์ ส่งเสริมให้เกิดการคน้คว้า และ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

      

3. กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน ์ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์  

      

4. กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ฝกึให้เกิดการสรุปองค์ความรู้ที่ได้
จากการคน้คว้า 

      

5. กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน ์ ส่งเสริมให้เกิดการท างานรว่มกนั
เป็นกลุ่ม 

      

 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้       

6. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน ์ ท าให้นกัเรียนมีอิสระในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

      

7. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ท าให้นกัเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกับเพื่อนๆ 

      

8. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน ์ เป็นการกระตุน้ความสนใจในการ
เรียนรู้ของนกัเรียน 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น ความ

คิดเห็น
เพิ่มเติม 

5 4 3 2 1 

9. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์  ท าให้นกัเรียนได้ร่วมกันระดม
ความคดิ แบ่งงานและหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 

      

10. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ท าให้นกัเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและสนุกสนาน 

      

 ด้านประโยชน์ที่รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       

11. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ท าให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ไป
ประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวัน 

      

12. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน ์ ท าให้นกัเรียนรูจ้ักการฝึกคดิ
แก้ปัญหา และท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

      

13. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน ์ ท าให้นกัเรียนได้ฝึกค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้  และสังคมออนไลน์  

      

14. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน์ ชว่ยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมดขีึ้น 

      

15. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับสังคมออนไลน ์ ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

      

 
ตอนที่ 2 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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