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          This research aims to study of of Mathayomsuksa II Students’ Achievement and   
Problem Solving in Social Studies Through Integrated Learning Management.  
          A sample of 35 Mathayomsuksa II students of MathayomnarknarwarOupatump 
school. Suanluang district Bangkok in the second semester of the 2009 academic year. 
Through simple random group(cluster random sampling)time trial in 12 hours.  
           To do this test. Research trial One group Pretest-Posttest Design tools are used in 
research.Test Measurement bronze Learning social studies.Value.90 and a confidence 
measure is problem solving. Value.79 confidence data analysis using statistical t-test 
dependent Samples . 
 
           The results of research showing that.  
           1. Learning social studies Achievement of students through integrated learning 
management. After high school than before school. Are statistically significant at. 01.  
           2. The problem solving of students through integrated learning management. After 
high school than before school. Are statistically significant at. 01. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ทรัพยากรมนุษยนับวาเปนสิ่งสําคัญในการที่จะพัฒนาประเทศไปสูความเจริญในดานตางๆ 
ประเทศใดมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ประเทศนั้นจะมีความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  
หัวใจหลักที่จะทําใหมนุษยมีคุณภาพที่ดี มีความสามารถในการพัฒนาประเทศขึ้นอยูกับการศึกษา 
ดังนั้นในแตละประเทศจึงมีความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหอยู ในระดับที่ ดี  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545) หมวดที่ 1 มาตรา 6 ระบุวา 
การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา  
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 2542: 5) นอกจากนั้นยังกําหนดใหมีการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาใหเด็กเยาวชนและคนไทยในอนาคตเปนคนดีมีคุณธรรม เปนคนเกง คิดดี 
ทํางานไดดี มีคุณภาพ มีความเปนไทย ปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
แตดวยโครงสราง วิธีคิด กระบวนการ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยี ตลอดจนคุณภาพการ
จัดการศึกษาที่มีอยูในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไมชวยแกปญหาสังคม (สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา. 2545: 1-3) เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําให
เยาวชนไมสามารถปรับตัวใหรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางถูกตอง จึงเกิดปญหาตางๆ
ตามมา เชน ปญหาการมั่วสุมติดเพื่อน ติดยาเสพติด ตั้งแกงแขงรถบนถนนหลวงทําใหผูอื่น
เดือดรอน การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรที่จะนําไปสูปญหาการทําแทงหรือตองหยุดเรียนกลางคัน  
ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังน้ันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
9 (พ.ศ.2545-2549) เปนตนมา จึงมุงพัฒนาโดยยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” เพ่ือสรางและ
พัฒนาเยาวชนใหมีความพรอมดานสติปญญา อารมณและศีลธรรม สืบเน่ืองถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ยังคงยึดหลัก “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
เชนเดียวกัน นอกจากนั้นยังมุงพัฒนาประเทศสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ซ่ึงเนนการพัฒนาคน
ใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรมและรอบรูอยางเทาทัน โดยใหไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ  
ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ ละมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ซ่ึงการจะบรรลุ
เปาหมายดังกลาวนี้ควรสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรูจักใชความคิด รูจักการแกปญหาเมื่อเผชิญ
สถานการณที่เสี่ยง เพ่ือใหเยาวชนเกิดทักษะความสามารถในการคิดแกปญหาและเติบโตไปเปน
อนาคตของชาติที่มีคุณภาพ  โดยการจัดการศึกษาที่เนนทักษะการแกปญหา เพ่ือนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง นอกจากนั้นการจัดการศึกษาจะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
เพียงใด ตองอาศัยองคประกอบหลายประการ ทั้งความพรอมของตัวผูเรียน ครูผูสอน สื่อการเรียนรู  
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และรูปแบบการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ ในการชวยสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู เนนกิจกรรม
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากสภาพจริง เนนการแกปญหาดวยตนเอง โดยคํานึงถึงศักยภาพของ
นักเรียนตามแนวการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ัน
ควรใหผูเรียนไดคนหาคําตอบดวยตนเองนั้น ครูผูสอนควรลดบทบาทในการสอนและจัดกิจกรรม 
การเรียนรูที่ใหผูเรียนไดใชความสามารถของตน เม่ือน้ันผูเรียนก็จะเกิดทักษะและความสามารถใน
การคิดแกปญหา 
 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ฝกให
ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหา มีอยูมากมายหลายวิธี เชน การจัดการเรียนรูโดยกระบวนการกลุม  
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ซ่ึงมีทั้งการบูรณาการภายใน
กลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน บูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู นอกจากนั้นยังสามารถบูรณา
การวิธีการจัดการเรียนรูวิธีตางๆ เขาดวยกัน จากงานวิจัยของ พรนิภา สมาเอ็ม (2545: 95) ที่ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการสอนแบบบูรณาการ พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบูรณาการมี
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวาการสอนตามแนวคูมือครู จากงานวิจัยดังกลาว
ผูวิจัยมีความเชื่อวาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการนอกจากพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณแลว ยังสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาของผูเรียนไดอีกดวย เพราะ
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมีจุดมุงหมาย เพ่ือสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูหลายรูปแบบ  
เนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริมกระบวนการคิด คิดอยางมีเหตุผล มีทักษะในการจัดการและแกปญหา 
โดยการแกปญหานั้นนักเรียนจะตองอาศัยความรูจากหลายสาขาวิชาในเวลาเดียวกัน ทําใหนักเรียน
มีสวนรวมในการเรียนรูโดยตรงอยางมีจุดหมายและมีความหมาย ทํานักเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
รวมแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน และชวยสรางความเขาใจใหนักเรียนอยางลึกซึ้ง 
(สิริพัชร เจษฎาวิโรจน. 2546: 16) เพราะสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงจําเปนตองใชความรู และ
ทักษะจากหลายสาขาวิชามารวมกันเพ่ือแกปญหาการเรียนรูในลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธกัน จะชวย
ใหผูเรียนเขาใจถึงความสัมพันธระหวางวิชาตางๆ กับชีวิตจริงได (วิริยะ บุญยะนิวาสน. 2544: 13) 
นอกจากนั้นการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการยังสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2544) มาตรา 24 ที่ใหสถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรู โดยใหฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใช เพ่ือปองกันและแกไขปญหา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 2542: 5) ดังน้ันการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการจึงเหมาะสมอยางยิ่งที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด และ
ความสามารถในการแกปญหาดวยตนเอง  ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพราะเปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใช
เปนหลักในการเรียนการสอน เพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติ
ของชาติ (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2544: 5)   
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 นอกจากนั้นนโยบายดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูภายใตกรอบแนวคิด  
โรงเรียนอัจฉริยะ เพ่ือยกระดับการศึกษาโรงเรียนกรุงเทพมหานคร สูมาตรฐานคุณภาพ โดยมุงเนน
ใหผูเรียนไดเรียนรู 5 ดาน ดังน้ี 1.การเรียนรูคูความสําเร็จ 2. การเรียนรูคูคุณธรรม 3. การเรียนรูคู
กิจกรรม 4. การเรียนรูที่สามารถนําไปเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตประจําวัน 5.การใชเทคโนโลยีสมัยใหมใน
การเรียนรู  ซ่ึงสอดคลองกับจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ที่ใหผูเรียนมองเห็น
ความสัมพันธคิดเชื่อมโยงความรูแขนงตางๆ เขาดวยกัน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีทักษะใน
การเผชิญสถานการณและการคิดแกปญหา  
 จากสภาพการณดังกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ เพื่อใหผูเรียนเกิดองคความรู สามารถเชื่อมโยงความรูในเนื้อหาสาระตางๆ ได และ
พัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีความหลากหลาย มีคุณภาพมุงใหผูเรียนเกิดความสามารถในการคิด
แกปญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาใหดีขึ้น 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ   
 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ   
 
ความสําคัญของการวิจัย 

 1. สําหรับเปนแนวทางใหครูผูสอนนําไปปรับปรุงการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 2. สําหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดแกปญหาของผูเรียน  
และใหผูเรียนสามารถนําไปปรับใชเม่ือประสบปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน   
 3. สําหรับใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย  
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมนาค
นาวาอุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  จํานวน 5 
หองเรียน  นักเรียนจํานวน  194  คน 
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 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ  เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 35 คน 1 หองเรียนซึ่งไดมา
โดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 
 3.  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โดยใชเวลาทดลองสัปดาหละ  
2 คาบ  คาบละ 50 นาที  รวม 12 คาบ 
 4.  เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัย คือ เน้ือหารายวิชากรุงเทพฯศึกษา จํานวน 4 หนวยการเรียนรู   
ไดแก    
  4.1  เรื่อง มหานครกรุเทพ  
  4.2  เรื่อง กรุงเทพความพิเศษที่ไมเหมือนใคร   
  4.3  เรื่อง แบกเป...เฮรอบกรุง   
  4.4  เรื่อง ใครควรแก...แลปญหากรุงฯ   
 5. ตัวแปรที่ศึกษา 
  5.1  ตัวแปรอิสระ  ไดแก การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
  5.2  ตัวแปรตาม  ไดแก 
        5.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา  
        5.2.2  ความสามารถในการคิดแกปญหา 
 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดประสบการณการเรียนรูที่
เชื่อมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณใหม หรือเชื่อมโยงเนื้อหาสาขาวิชาตางๆ ที่มีความ
เกี่ยวของกัน โดยเนนใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดและแกปญหาในการแสวงหาความรู  เพ่ือใหเกิด
ความรูแบบองครวมที่สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได ในการทําวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยโดยใชการบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน  ซ่ึงเปนลักษณะการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิด หลักการ สงเสริมทักษะความคิดรวบยอด 
ที่อยูในสาระการเรียนรูหรือขอบเขตของเนื้อหาเดียวกัน และสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหา โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการหลายวิธีการ เชน การบรรยาย การอภิปราย 
การสืบสวน การคนควาหาขอมูล ซ่ึงมีขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ดังน้ี 
  1. ขั้นการนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นตอนที่เราความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนเกิด
แรงจูงใจในการทํากิจกรรม ทําไดโดยวิธีการอภิปราย ซักถาม หรือใชสื่อประเภทตางๆ เปนการ
กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดแกปญหา จากสถานการณหรือปญหาที่ถูกกําหนดขึ้น 
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  2. ขั้นปฏิบัติการ เปนขั้นตอนที่ผูเรียนไดกระทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการศึกษา
คนควาหาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร ใบความรู หรือแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ เพ่ือคนหาคําตอบของ
สถานการณหรือปญหาที่ถูกกําหนดขึ้น   
  3. ขั้นกิจกรรมสรุป เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดนําเสนอกิจกรรมของตน หลังจากการ
ดําเนินกิจกรรม โดยใหสรุปเชื่อมโยงความสัมพันธจากขอมูลที่ไดศึกษาคนความา โดยผูเรียนสามารถ
กระทําไดหลายวิธี  ชน การนําเสนอผลงาน การสาธิต การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร เปนตน 
  4. ขั้นประเมินผล เปนขั้นตอนที่ครูจะประเมินผลจากการที่ผูเรียนทํากิจกรรม หรือให
ผูเรียนเปนผูประเมินตนเอง  โดยการสังเกต การซักถามและการทดสอบ ซ่ึงทําใหผูเรียนตระหนักถึง
จุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว และเปนแนวทางปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมของตนและกลุมได 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา หมายถึง คะแนนสอบที่นักเรียนทําไดจากการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เรื่อง กรุงเทพฯศึกษา โดยครอบคลุมพฤติกรรม 6 ดาน ไดแก   
  1.  ความรูความจํา หมายถึง การระลึกถึงเรื่องราวที่ผานมา ความรู เฉพาะเรื่อง ความรู
เกี่ยวกับศัพทเทคนิคหรือศัพทเฉพาะ 
  2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความ การขยายความ และ
สรุปความเกี่ยวกับเรื่องราว  เหตุการณตางๆ  ที่ไดพบเห็นหรือที่ไดรับรูมา 
  3. การนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู หลักการไปประยุกตใชให
เหมาะสมตามสถานการณที่ประสบ 
  4. การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว หลักการออกเปน
สวนยอย  เพ่ือหาใจความสําคัญที่อยูในเรื่องราวน้ัน 
  5. การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการจัดการระบบ ขอความ เน้ือหา ขอมูล  
เพ่ือสื่อความหมายจากสวนยอยๆ หรือหัวขอยอยๆ เขาเปนหัวขอหรือหลักการใหญ 
  6. การประเมินคา หมายถึง ความสามารถในการตัดสิน พิจารณาหรือวินิจฉัยเร่ืองราว
ตางๆ อยางมีหลักการเปนเหตุเปนผล   
 สําหรับการวิจัยครั้งน้ีใชแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเปน
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
 3. ความสามารถในการคิดแกปญหา หมายถึง พฤติกรรมดานความรูความคิดของ
บุคคลที่ใชในการคิดแกปญหา โดยสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แกปญหา ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบขึ้นตามแบบวัดความสามารถในการคิด
แกปญหา  ตามขั้นตอนการแกปญหาของ เวียร ดังน้ี 
  ขั้นที่ 1   การกําหนดตัวปญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปญหาที่เกิดขึ้น  
ภายใตขอบเขตของสถานการณที่กําหนดให   
  ขั้นที่ 2   การวิเคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในระบุสาเหตุของปญหาจาก
สถานการณที่กําหนดให 
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  ขั้นที่ 3  การเสนอวิธีการคิดแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการคนหาวิธีที่ใชใน
การแกปญหา 
  ขั้นที่ 4   การตรวจสอบผลลัพธ หมายถึง ความสามารถในการบอกผลที่จะเกิดขึ้น
หลังจากการแกปญหาดวยวิธีการที่ไดนําเสนอไป 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
         ตัวแปรตน                         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

สมมติฐานที่ใชในการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

   
   การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา  
2.  ความสามารถในการคิดแกปญหา 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนสังคมศึกษา   
 2. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 3. เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
 4. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการคิดแกปญหา   
 5. เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ      
 

1.  เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนสังคมศึกษา   
 1.1 ความหมายของสังคมศกึษา 
  ประนอม เดชชัย (2536: 7-8) กลาววา สังคมศึกษา หมายถึง การใหการศึกษาวิชา
สังคมศึกษาในโรงเรียน ที่ประกอบไปดวยเนื้อหาที่มีลักษณะบูรณาการ คือ มีเน้ือหาผสมผสานกัน  
โดยคัดเลือกเน้ือหามาจากสาขาวิชาตางๆ เชน สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร มนุษยศาสตร 
จริยศาสตร  และปรัชญา ฯลฯ  แลวจัดรวมเขาเปนหลักสูตรสังคมศึกษาในโรงเรียน 
  บุญนาค ตีวกุล (2532: 2) ไดใหความหมายวา สังคมศึกษา หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนา
บุคคลใหเปนพลเมืองที่ มีความรับผิดชอบเปนเบื้องตน เปนวิชาที่ศึกษาความสัมพันธ และ
ปฏิสัมพันธของมนุษย ในเขตพื้นที่และวัฒนธรรมที่เลือกไว โดยศึกษาทั้งอดีต ปจจุบันและอนาคต  
ชวยพัฒนาความสามารถทางสติปญญา สังคม และบุคลิกภาพของผูเรียน เพ่ือใหมีศักยภาพในการ
เขารวมตอการตัดสินใจและรวมกิจกรรมตางๆ ได 
  วันเพ็ญ วรรณโกมล (2544: 3) และ ลาวัณย วิทยาวุฑิกุล (2533: 5) ไดใหความหมาย
ของสังคมศึกษาไวสอดคลองกัน ดังนี้ สังคมศึกษา หมายถึง วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับมนุษย และมนุษยกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาวิชาที่คัดเลือกมาอยางเหมาะสม
จากวิชาสังคมศาสตรทุกแขนง เพ่ือพัฒนาใหพลเมืองดีมีประสิทธิภาพ สามารถอยูรวมกันในสังคมได
อยางสันติสุข และสรางสรรค 
  สรุปไดวา สังคมศึกษา เปนวิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย และ
มนุษยกับสิ่งแวดลอม โดยเนื้อหาบทเรียนมีลักษณะบูรณาการหลายสาขาวิชา มุงพัฒนาผูเรียนให
เปนพลเมืองดีมีประสิทธิภาพ และอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข  
 
 



 8 

 1.2 ความสําคัญและคุณคาของสังคมศึกษา 
  ประนอม เดชชัย (2536: 9) กลาววา ความสําคัญของสังคมศึกษาอยูที่การชวยให
ผูเรียนไดมีความเขาใจความสัมพันธตางๆ ระหวางวิถีชีวิตของมนุษยกับภาวะแวดลอมในสังคม  
และสามารถตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล ในการแกปญหาที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน 

   เจริญ จามรธัญญวาท (2534: 10 – 12) กลาวถึงความสําคัญของสังคมศึกษา ไวดังน้ี 
  1. สังคมศึกษากอใหเกิดความรูความเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอม  
คือผูเรียนไดศึกษาปญหาตางๆ ทั้งใกลตัวและไกลตัวออกไป ทั้งปญหาของตนเองและสวนรวม 
ศึกษาถึงกลไกและรูปแบบองคกรตางๆ ของสังคม เขาใจปญหาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ได
เรียนรูพฤติกรรมของกลุมชน และปญหาตางๆ ที่มนุษยกําลังเผชิญอยู 
  2. สังคมศึกษากอใหเกิดกระบวนการและทักษะทางสังคม ฝกใหผูเรียนเกิดทักษะ
ทางสังคม เชน ทักษะการแกปญหา ทักษะการอยูรวมกัน ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการศึกษาหา
ความรู ซ่ึงทักษะตางๆ เหลานี้ จะชวยใหผูเรียนมีความคิด มีเหตุผล มีวิจารณญาณ รูจักตัดสินใจ  
และแกปญหารวมกัน   
  3. สังคมศึกษาชวยปลูกฝงเจตคติ คานิยม และความซาบซึ้ง ใหผูเรียนเห็นคุณคา
ของกฎหมาย จารีตประเพณี ขัดเกลาเยาวชนใหมีคานิยมที่ดี มีความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีของชาติ ระเบียบกฎเกณฑตางๆ ของสังคม ตระหนักถึงภาระหนาที่ของตน มีความรับผิดชอบ 
และแกไขปญหาของสังคมดวยความเต็มใจ 
  4. สังคมศึกษาสงเสริมมาตรฐานทางสังคม  ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูกฎเกณฑตางๆ
ของสังคม กฎหมาย ขอบังคับ ซ่ึงจะชวยใหสังคมนั้นมีความสงบสุข  ลดปญหาการขัดแยง 
  5. สังคมศึกษาชวยใหเกิดการแกปญหารวมกัน  โดยปลูกฝงวิถีทางแหงประชาธิปไตย  
ฝกใหผูเรียนแกไขอยางมีหลักการ และเหตุผล  มีการตัดสินใจรวมกัน รูจักเสียสละ เห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี สามารถวินิจฉัยขอเท็จจริงโดย
อาศัยเหตุผลและหลักฐานตางๆ รูจักนําขอมูลมาเปรียบเทียบ วิเคราะหปญหาตางๆ ของสังคม  
  6. สังคมศึกษาปลูกฝงใหเกิดความรักชาติ มีความหวงแหนและรูจักเสียสละเพื่อ
สวนรวมเขาใจและซาบซึ้งผลงานอันดีเดนของคนไทย และธํารงรักษาไวซ่ึงประเพณีอันดีงามของชาติ 
  7. สังคมศึกษาปลูกฝงเกิดความรับผิดชอบ เขาใจบทบาทและหนาที่ของตน เสริมสราง
ความเขาใจอันดีระหวางสมาชิกขององคกรตางๆ และสถาบันตางๆ ของสังคม 
  8. สังคมศึกษาปลูกฝงใหมีความรัก และความผูกพันกับทองถิ่นของตนใหความรวมมือ
ในการอนุรักษทรัพยากร และสภาพแวดลอม โดยคํานึงถึงประโยชนรวมกัน 
  9. สังคมศึกษาปลูกฝงใหเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย หากผูเรียนไดผาน
กระบวนการเรียนการสอนไดอยางครบถวนก็เชื่อแนวาจะเปนพลเมืองดีในอนาคตได 
  วันเพ็ญ  วรรณโกมล (2544: 16-17) ไดกลาวถึงคุณคาของสังคมศึกษาที่มีตอผูเรียน  
ไวดังน้ี 
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  1. ใหมีความรูความเขาใจในความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ผูเรียนได
ศึกษาปญหาตางๆ ทั้งปญหาของตนเองและสวนรวม เขาใจปญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
ไดเรียนรูพฤติกรรมของกลุมชนรวมทั้งปญหาตางๆ ที่มนุษยเผชิญอยู  
  2. กอใหเกิดกระบวนการและทักษะทางสังคม ฝกใหผูเรียนเกิดทักษะทางสังคม เชน 
ทักษะการแกปญหา ทักษะการอยูรวมกัน ทักษะการศึกษาหาความรู ทักษะกระบวนการ ทักษะการ
ทํางานกลุม 
  3. ปลูกฝงเจตคติคานิยม และความซาบซึ้ง คือ พัฒนาดานจิตพิสัย ชวยใหเห็น
คุณคาของกฎหมาย จารีตประเพณี ระเบียบกฎเกณฑตางๆ ของสังคม 
  4. มีมาตรฐานทางสังคม เปนวิชาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูกฎเกณฑตางๆ ของสังคม  
หากผูเรียนไดมีความรูความเขาใจ ปฏิบัติตนตามอยางเครงครัดยอมทําใหสังคมนั้นมีความสงบสุขมี
มาตรฐานดีขึ้นในที่สุด   
  5. การแกปญหารวมกัน มุงที่จะปลูกฝงวิถีทางแหงประชาธิปไตย คือ ฝกใหผูเรียน
แกไขปญหาอยางมีหลักการและเหตุผล  รูจักเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนตน 
  6. ปลูกฝงใหเกิดความรักชาติ   
  7. ปลูกฝงใหเกิดความรับผิดชอบ 
  8. ปลูกฝงใหมีความรัก และความผูกพันกับทองถิ่นของตน 
  9. ปลูกฝงใหเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 
  จากความสําคัญและคุณคาของสังคมศึกษาขางตน สรุปไดวาสังคมศึกษา ชวยใหผูเรียน
เขาใจความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม ฝกใหผูเรียนเกิดทักษะทางสังคม ทักษะการแกปญหา  
สามารถตัดสินปญหาและแกปญหารวมกันไดอยางมีเหตุผล ทักษะการอยูรวมกัน ทักษะการทํางานกลุม  
ทักษะการศึกษาหาความรู ปลูกฝงความรับผิดชอบ เพื่อใหเขาใจบทบาทและหนาที่ของตน เปน
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย และทําใหสังคมมีมาตรฐานที่ดีอยูรวมกันอยางสงบ  
 
 1.3 เปาหมายของสังคมศึกษา 
  บุญนาค  ตีวกุล (2532: 5) กลาวถึงเปาหมายของสังคมศึกษาวา เปนวิชาที่มุงใหเด็ก
มีความสามารถทางสติปญญา และทัศนคติ ซึ่งหมายถึงใหมีความรู มีทักษะ คุณคาและสามารถเขามี
สวนรวมในสังคมได 
  วันเพ็ญ  วรรณโกมล (2544: 5) ไดกลาวถึงเปาหมายของสังคมศึกษา  ไวดังน้ี 
  1. ตองการใหผูเรียนไดมีประสบการณทางสังคม ไดแก การเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม  
ประเพณี  อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทีมีตอมนุษย   
  2. มุงศึกษาใหผูเรียนเกิดประสบการณตางๆ ที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  
เชน การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตนตามกฎหมายบานเมือง ฯลฯ 
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  3. มุงฝกฝนใหเยาวชนมีคานิยมที่ดี เจตคติที่ดี มีความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรม  
และเต็มใจที่จะเขารวมกิจกรรมของสังคม 
  4.  ใหเปนพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย  ใหมีความเขาใจระบอบการเมือง
การปกครอง  รูจักสิทธิและหนาที่  มีบทบาทการเมือง  ยึดหลักประชาธิปไตยในการดํารงชีพ 
  5. ฝกใหเปนคนมีนิสัยใฝรู มีความกระตือรือรนที่จะหาความรูเพ่ิมเติม ติดตาม
ขาวสาร และสถานการณรอบๆ ตัว เพ่ือใหเปนคนทันตอเหตุการณ และทันโลก 
  6.  ฝกใหเปนคนมีศรัทธา และยึดม่ันในศาสนาที่ตนนับถือ การยึดม่ันและปฏิบัติตาม
หลักคําสอนของศาสนา  จะชวยใหชีวิตมีแตความสงบสุข   
  จากเปาหมายของสังคมศึกษาขางตน สรุปไดวา สังคมศึกษามุงใหผูเรียนเกิดประสบการณ
ในการดําเนินชีวิต ฝกฝนใหมีคานิยมและเจตคติที่ดี ทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม  
และปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข 
 
 1.4 ทักษะจําเปนที่ควรฝกสําหรับนักเรียนในการเรียนสังคมศึกษา 
  ประนอม เดชชัย (2521: 79-82)  กลาวถึงทักษะที่จําเปนในการเรียนสังคมศึกษา ไว
ดังน้ี 
  1. ทักษะในการเรียนสังคมศึกษา (Study Skill) หมายถึง ทักษะในการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษาซึ่งระบุไวในหลักสูตรของโรงเรียนในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ควรมุงใหผูเรียน
ไดรับการฝกทักษะในดานตางๆ ดังตอไปน้ี  
   1.1 ทักษะการอาน (Reading Skill) เปนทักษะพื้นฐานของสังคมศึกษา เปนการอาน
และตีความ ควรฝกใหผูเรียนอานและจับใจความได รูจักสรุปความคิดรวบยอดในเรื่องที่อานมา
สัมพันธกันได 
   1.2 ทักษะในการคิด (Thinking Skill) คือ การฝกคิดอยางมีวิจารณญาณ รูจักพิจารณา
อยางมีเหตุผล รูวาอะไรเปนขอเท็จจริงอะไรเปนความคิดเห็น และฝกใหมีความคิดวิพากษวิจารณ  
เพ่ือจะไดตัดสินใจไดถูกตองตามสถานการณที่ประสบ 
   1.3 ทักษะในการคนควาวิจัย (Research Skill) คือ การฝกใหผูเรียนรูจักคนควา
หาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ จากการอาน การฟง ตลอดจนฝกทักษะในการใชหนังสือคูมือและ
สารานุกรม เพ่ือสรุปและนําเสนอดวยการเขียนรายงาน หรือรายงานปากเปลา 
   1.4 ทักษะในการใชแผนที่และลูกโลก (Map & globe Skill) คือ การฝกใหมีทักษะ
ในการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิชาสังคมศึกษา โดยฝกใหผูเรียนรูจักการอานแผนที่ และการใช
ลูกโลก การหาตําแหนงที่ตั้ง สถานที่ตางๆ ตลอดจนรูถึงอิทธิพลและความสัมพันธระหวางที่ตั้งและ
มาตราสวน ละติจูด ลองตจูิด อันมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต 
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   1.5 ทักษะในการใชและเขาใจสิ่งพิมพที่เขียนเปนกราฟ (Graphing Skill) คือ  
การฝกใหผูเรียนเขาใจและสามารถอานหรือตีความหมายของสิ่งที่เปนสัญลักษณที่ใชแทนคําอธิบาย
หรือคําประกอบได  ไดแก  ภาพ  ตาราง  แผนภูมิ  แผนผัง  เปนตน 
  2. ทักษะในการทํางานเปนกลุม (Group work Skill) คือ การการฝกใหผูเรียนได
ทํางานเปนกลุม มีการอภิปราย นําเสนอรายงานและแกปญหาเปนกลุม ทําใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบ  
รูจักการทํางานรวมกันอยางอดทน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  3. ทักษะในการเกิดความรูขั้นปญญา (Intellectual Skill) คือ ทักษะที่ลึกซึ้งไปกวา
การมีความรูตามปกติธรรมดา โดยตองฝกใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด ทักษะการคนควาและทักษะ
ในการคิดสรางสรรค  ใหเกิดความรูใหมและสามารถประดิษฐสิ่งใหมอันเปนประโยชนยิ่งๆ ขึ้นไป 
  4. ทักษะในการดําเนินชีวิตอยูในสังคม (Social Skill) เปนทักษะที่จะนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันและสามารถปฏิบัติตนอยูในสังคมไดอยางถูกตอง เชน ทักษะในการปฏิบัติตนในสังคม  
มารยาทในสังคม การรูจักคานิยมในสังคม ระเบียบขอบังคับกฎหมายและความตองการของสังคม   
สงเสริมทักษะในการใชเหตุผลและตองรูจักคิดประยุกตใหดีกวาเดิม การรับสิ่งใหมๆ มาตองรูจัก
นํามาพิจารณาไตรตรอง เลือกสิ่งที่ดีมีประโยชนมาดัดแปลงและปรับปรุงใชใหเหมาะกับการดําเนิน
ชีวิตในสังคม 
  สรุปไดวาทักษะที่จําเปนในการเรียนสังคมศึกษา  เพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูเรียนนั้น 
ครูผูสอนตองจัดการเรียนรูที่เนนทักษะการอาน ทักษะการคิด ทักษะการคนควาวิจัย ทักษะการใช
แผนที่และลูกโลก การใชและเขาใจสิ่งพิมพที่เขียนเปนกราฟ นอกจากนั้นตองเนนใหผูเรียนฝกทักษะ
การทํางานเปนกลุม  ทักษะในการเกิดความรูขั้นปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิตอยูในสังคม 
 
 1.5 แนวโนมของการสอนสังคมศึกษาแนวใหม 
  ประนอม  เดชชัย (2521: 75-78) ไดกลาวถึงการสอนสังคมศึกษาแนวใหม ไวดังน้ี   
  การสอนสังคมศึกษาแนวใหม ควรเนนในเรื่องการสรุปรวบยอดหรือความคิดรวบยอด 
(Concept)  ซ่ึงเปนความเขาใจขั้นสุดทาย  เม่ือเกิดขึ้นแลวสามารถนําไปใชหรือแยกประเภทได   
เพราะเปนวิธีการเรียนที่ทําใหผูเรียนสามารถตีความหมายได มีความคิดสรางสรรค รูจักคิดพิจารณา
ตลอดจนการตัดสินไดวาจะทําอยางไร และนําไปประยุกตใชไดอยางไรบาง นอกจากนั้นในการสอน
ประวัติศาสตรแนวใหมจะสอนโดยเนนการสรุปรวบยอด หรือเปนหัวขอ (Topic) เปนสมัยๆ เปนหนวยๆ 
ไป ไมตองเรียงตามลําดับสมัย ดังน้ันการสอนประวัติศาสตรในแนวใหม ตองเริ่มจากตัวเรา จะตอง
ถามวา ทําไมจึงเปนอยางนั้น เริ่มปญหาจากตัวเองกอน แลวยอนไปถึงปญหาตางๆ ถอยหลังไป  
จากจุดนี้จะสืบสวนสอบถามตอๆ ไป การสอนแบบสืบสวนนี้จะมีจุดมุงหมาย มีระบบ มีหลักเกณฑ  
มีเหตุผลในตัวเอง และมีจุดจบ การสอนแบบสืบสวนที่ดีน้ันตองตั้งเคาโครงวาจะคนในขอบขายเทานั้น  
และตองคนตามแนวสืบสวนที่ตั้งไวจึงจะไมหลงทางนักเรียนจะไปหาขอสรุปตามแนวที่ตั้งไว ไมออก
นอกแนว 
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  เอ็ดวิน (ธารีรัตน  ยิ่งยง. 2542: 59-60; อางอิงจาก Edwin. n.d.) ไดเสนอวิธีการสอน
สังคมศึกษาแนวใหม  ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 
  1. การสอนสังคมศึกษา ครูอาจจะใชวิธีการแกปญหา ซ่ึงเปนวิธีการที่เนนใหนักเรียน
รูจักคิดโดยผานกระบวนการสืบสวน วิธีการนี้จะทําใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค รูจักใชเหตุผล  
มีวิจารณญาณมากกวาการสอนแบบเกาที่เนนใหผูเรียนทองจํา ซ่ึงครูเปนผูที่มีบทบาทมากที่สุด  
เปนผูคอยจํ้าจ้ีจําไชใหความรูแกนักเรียน สวนความรูที่ครูใหน้ันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ในที่สุด
นักเรียนจะกลายเปนผูที่ไมรูอะไรเลย เพราะขาดประสบการณในการใชความคิด ดังน้ันการสอน
สังคมศึกษาแนวใหมจึงเนนในเรื่องการใชความคิด  ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญตอชีวิตของนักเรียนในอนาคต 
  2. การสอนแบบบรรยายนั้น ยังคงจําเปนที่จะตองใชในการสอนสังคมศึกษาอยูบาง  
แตครูไมควรใหการสอนแบบบรรยายอยูตลอดเวลา ควรหาวิธีสอนอื่นมาใชดวย การสอนแบบบรรยายนั้น
เปนที่ยอมรับกันวา เปนวิธีการสอนที่ทําใหนักเรียนไดรับความรูและเนื้อหามากถาครูเปนผูบรรยาย
ที่ดี แตจะนําไปใชกับสภาพหองเรียนอยูตลอดเวลาไมได การนําไปใชควรอยูในดุลยพินิจของครู 
  3. วิธีการสอนอีกประการหนึ่งที่นํามาใชสอนสังคมศึกษาแนวใหมคือ การสอนแบบ
อภิปราย เรื่องที่จะนํามาอภิปรายนั้น ไมจําเปนตองเปนความรูที่ถูกตอง ในลักษณะที่เปนขอเท็จจริง
เสมอไป เพราะขอเท็จจริงเหลานั้นนักเรียนสามารถหาอานไดดวยตนเอง ครูอาจจะใชคําถามให
นักเรียนตอบปากเปลา เพ่ือตรวจสอบดูวานักเรียนมีความรู ความเขาใจในขอมูลที่สําคัญบางเร่ือง
เพียงใด ในขณะที่มีการอภิปราย ครูอาจจะบรรยายสั้นๆ ซ่ึงจะทําใหนักเรียนไดรับความรูใหมๆ อยู
เสมอ 
  4. การสอนโดยวิธีการแกปญหา เปนวิธีการสอนที่ใชกันมากในการสอนสังคมศึกษา
แนวใหม ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ นักเรียนอาจจะเริ่มดวยการถามปญหาหรือคําถามที่เขาสงสัย
และมีความหมายอยางแทจริงในชีวิตของเขา ดวยแรงกระตุนที่อยากจะเรียนรู จะทําใหนักเรียนเกิด
ความเขาใจดีขึ้น จําไดนาน และสามารถถายทอดสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลวไดงายขึ้น ในสถานที่แหงใหม  
ที่สําคัญที่สุดคือนักเรียนจะรูจักวิธีคิดและวิธีการแกปญหา ซ่ึงจะทําใหนักเรียนสามารถดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข 
 วันเพ็ญ วรรณโกมล (2544: 19 - 21) ไดกลาวถึงขอบเขตของการจัด การเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังน้ี 
 1. การเรียนรูตองบูรณาการ ในเรื่องของตนเองและธรรมชาติสิ่งแวดลอม การเรียนรู
ทักษะชีวิต และการประกอบอาชีพ การเรียนรูเรื่องประชาธิปไตย ภูมิปญญา และศิลปวัฒนธรรม  
การเรียนรูโดยผสมผสานความรู และคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียน 
 2. การจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางตามแนวคิดนิรมิตนิยม ซ่ึงมีพ้ืนฐาน
ความเชื่อวา ผูเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง จากความรูและประสบการณที่มีอยูโดยผาน
กระบวนการคิดที่จะเชื่อมโยงสิ่งใหมที่ไดเรียนรู และประสบการณเดิม โดยจะตองจัดโอกาสใหกับ
ผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมสรางสรรค ลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง รับและแปลขอมูลขาวสารสู
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กระบวนการสรางเปนองคความรู แลวนําไปแกปญหาหรือสรางสรรคสิ่งตางๆ ได โดยใชวิธีสอนที่
หลากหลาย เชน การสอนแบบรวมมือ การสอนแบบแกปญหา นอกจากนั้นผูสอนยังตองฝก กระตุน
ผูเรียนใหไดใชกระบวนกรสรางความรูดวยตนเอง โดยใหผูเรียนไดฝกใชกระบวนการคิดและฝกการ
เรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม 
 3. การพัฒนาการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาไทย หมายถึงรูปแบบการเรียนที่นําเอาเนื้อหา
และวิธีการสอนของภูมิปญญาไทยมาใชในการเรียนการสอน ขอบขายเนื้อหาของภูมิปญญาไทย 
จําแนกเปน 10 สาขา คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม การแพทยแบบไทย การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กองทุนและธุรกิจชุมชนสวัสดิการ ศิลปกรรม การจัดการ ภาษา
และวรรณกรรม ศาสนา และประเพณี และรูปแบบการนําภูมิปญญาไทยมาใชพัฒนาการเรียนรู       
มี 2 รูปแบบ 
  1. การพัฒนาการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาบนรากฐานของชุมชน 
  2. การพัฒนาการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาบนรากฐานของโรงเรียน 
 4. ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การที่สังคมโลกเปนยุคของขอมูล
ขาวสาร เพ่ือใหเยาวชนรูเทาทันโลก จึงตองทําใหสังคมไทยเปน “สังคมแหงการเรียนรู” คนไทยมี
แหลงความรูสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต ไดแก เครือขายหองสมุด เครือขายวิทยุและโทรทัศนเพ่ือ
การศึกษา ตลอดจนเครือขายเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน 
นอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัย 
 จากแนวโนมการสอนสังคมศึกษาแนวใหมที่ไดนําเสนอขางตน สามารถสรุปวิธีการสอน
สังคมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ไดหลายวิธีทั้งการสอนแบบบรรยาย การอภิปราย การสอนโดยผาน
กระบวนการสืบสวนและการสอนโดยวิธีการแกปญหา การสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และการ
สอนแบบบูรณาการ ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมาใชในการ
วิจัย เพ่ือใหผูเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดไดดวยตนเอง และเกิดองคความรูที่จะสามารถ
นําไปใชในการแกปญหาตางๆ ได 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 2.1 ความหมายของบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  ในยุคปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมีความสําคัญอยางมาก เปน
การเรียนรูในลักษณะองครวม จัดการเรียนรูดวยรูปแบบหรือวิธีการที่หลากหลาย เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง เนนการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน และการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง 
  สําหรับความหมายของคําวาบูรณาการ อาจพิจารณาไดเปนสองความหมาย คือ
ความหมายโดยทั่วไป และความหมายโดยเฉพาะในทางศึกษาศาสตร     
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  พิมพันธ  เดชะคุปต และ พเยาว  ยินดีสุข (2544: 1) ไดใหความหมายของการบูรณา
การ ไวดังน้ี การบูรณาการ คือ การทําใหสมบูรณ คือการทําหนวยยอยๆ ที่สัมพันธกันมาผสมผสาน
กลืนเปนหนึ่งเดียวให ครบสมบูรณในตัวเอง 
  วัฒนาพร  ระงับทุกข (2545: 141) และ สุวิทย  มูลคํา และ อรทัย มูลคํา(2547: 183)  
ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ไวสอดคลองกัน ดังน้ี การจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ หมายถึง การจัดประสบการณการเรียนรูโดยเชื่อมโยงระหวางประสบการณเดิมและประสบการณ
ใหม และเปนประสบการณตรงที่เชื่อมโยงศาสตรหรือเน้ือหาสาขาวิชาตางๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน
มาผสมผสานเขาดวยกัน โดยใชกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา และ
กระบวนการแสวงหาความรู ที่เชื่อมโยงทั้งหลักสูตรและวิธีการสอน เพ่ือใหเกิดความรูที่มีความหมาย
เปนความรูแบบองครวม  และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน 
  จากการใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ สรุปไดวา การจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดประสบการณการเรียนรูที่เชื่อมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณ
ใหม หรือเชื่อมโยงเนื้อหาสาขาวิชาตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกัน โดยเนนใหผูเรียนไดใชกระบวนการคดิ
และแกปญหาในการแสวงหาความรู เพ่ือใหเกิดความรูแบบองครวมที่สามารถนําไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได 
 
 2.2 รูปแบบของการบูรณาการ 
  ลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับเกณฑในการ
จําแนก 
  เสริมศรี ไชยศรี (2526: 55) ไดแบงลักษณะของการบูรณาการ ออกเปน 2 ประการ คือ 
  1. บูรณาการเชิงเนื้อหา คือ การผสมผสานเนื้อหาวิชาของการหลอมรวมแบบแกน  
หรือแบบสหวิทยาการ จะเปนหนวยก็ไดหรือจะเปนโปรแกรมก็ได นอกจากนี้อาจจะเปนการผสมผสาน
ของเนื้อหาวิชาในแงทฤษฎีกับการปฏิบัติ หรือเน้ือหาวิชาที่สอนกับชีวิตจริง 
  2. บูรณาการเชิงวิธีการ คือ การผสมผสานวิธีการเรียนการสอนแบบตางๆ โดยใชสื่อ
ประสม และการใชวิธีการประสมใหมากที่สุด 
  สุวิทย  มูลคํา และ อรทัย  มูลคํา (2547: 184-189) และประดิษฐ  เหลาเนตร และ 
ณัฐภัสสร เหลาเนตร (2549: 9-12) ไดอธิบายรูปแบบของการบูรณาการไวใกลเคียงกัน ดังน้ี 
  1. แบงตามการเชื่อมโยงในวิชา   แบงได 2 แบบ  คือ 
      1.1 บูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน เปนลักษณะการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่มุงใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิด ทักษะความคิดรวบยอด ที่อยูในสาระการเรียนรู
หรือขอบเขตของเนื้อหาเดียวกัน   
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   1.2 บูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู เปนลักษณะการจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่
นําเอาสาระการเรียนรูหลายกลุมสาระมาเชื่อมโยง เพื่อจัดการเรียนรูภายใตหัวขอเรื่อง (Theme) 
เดียวกัน โดยผูสอนแตละกลุมสาระจะกําหนดหัวขอเรื่องรวมกัน หรือกําหนดรวมกับผูเรียน 
  2. แบงตามลักษณะการสอน  แบงได 3 แบบ  คือ 
      2.1 การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว (Infusion Instruction) ผูสอนสามารถ
จัดการเรียนรูโดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรูตางๆ กับหัวขอเร่ืองที่สอดคลองกับชีวิตจริงหรือสาระ
ที่กําหนดขึ้น มีการประเมินผลโดยผูสอนคนเดียว 
      2.2 การบูรณาการแบบคูขนาน (Parallel Instruction) มีผูสอนตั้งแตสองคนขึ้นไป
รวมกันจัดการเรียนการสอน  โดยอาจยึดหัวขอเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลวบูรณาการเชื่อมโยง
แบบคูขนานกันไปภายใตหัวขอเรื่องเดียวกัน แตตางคนตางนําไปสอนในเนื้อหาของตนเอง เขียน
แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลดวยตนเอง 
   2.3 การบูรณาการแบบสหวิทยา (Multildisciplinary Instrution) เปนลักษณะ
การบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู ซ่ึงเปนการนําเอาสาระการเรียนรูจากหลายกลุมสาระมา
เชื่อมโยงใหเปนเนื้อเดียวกัน เชน ครูในระดับชั้นเดียวกันในทุกกลุมสาระ เขียน “โครงการ” ประกอบ
แผนการจัดการเรียนรูรวมกัน ใหความรูและแนะนํานักเรียนรวมกัน และใหนักเรียนสืบคนขอมูล  ให
ทํารายงานหรือชิ้นงานเพียงชิ้นเดียว หรือจัดกิจกรรมคาย หรือศึกษาแหลงการเรียนรูรวมกัน โดยมี
การประเมินผลและกําหนดเกณฑการใหคะแนนรวมกัน  
  จากรูปแบบของการบูรณาการขางตน  สรุปไดวา รูปแบบการบูรณาการแบงออกเปน 
2 ประการ คือ  1. บูรณาการเชิงเนื้อหา เปนการสอนโดยการผสมผสานเนื้อหาในหลายๆ เรื่อง      
2. บูรณาการเชิงวิธีการ เปนการสอนโดยใชวิธีการสอนหรือสื่อการสอนที่หลากหลาย นอกจากนั้น
แบงตามเกณฑการเชื่อมโยงในวิชา ได 2 แบบ คือ 1. บูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน  
เปนลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเชื่อมโยงสาระการเรียนรูหรือขอบเขตของเนื้อหาใน
วิชาเดียวกัน 2.บูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู เปนลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
นําเอาสาระการเรียนรูหลายกลุมสาระมาเชื่อมโยง เพื่อจัดการเรียนรูภายใตหัวขอเรื่องเดียวกัน   
แบงตามลักษณะการสอน แบงได 3 แบบ คือ 1. การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว ผูสอนจัดการเรียนรู
โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรูตางๆ กับหัวขอเร่ืองหรือกลุมสาระที่ตนสอน 2. การบูรณาการแบบ
คูขนาน มีผูสอนตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันจัดการเรียนการสอน โดยสอนในหัวเรื่องเดียวกัน  แตตางคน
ตางนําไปสอนในกลุมสาระของตนเอง 3.การบูรณาการแบบสหวิทยา เปนการนําเอาสาระการเรียนรู
จากหลายกลุมสาระมาเชื่อมโยงใหเปนเนื้อเดียวกัน โดยครูรวมกันแนะนําใหความรู และใหชิ้นงาน
เพียงชิ้นเดียว แตสามารถประเมินผลและใหคะแนนผูเรียนในทุกกลุมสาระ ซ่ึงในการทําวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดยใชวิธีการบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน 
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 2.3 ประโยชนของการบูรณาการ    
  สิริพัชร เจษฎาวิโรจน (2546: 22-23) และ สําลี รักสุทธี และคนอื่นๆ (2544: 14 -17)  
ไดอธิบายถึงประโยชนของการบูรณาการ  ไวใกลเคียงกัน  ดังน้ี 
  1. ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาในลักษณะองครวม  มองเห็นความสัมพันธคิดเชื่อมโยง
ความรูระหวางเนื้อหาวิชา ทําใหนักเรียนระลึกถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วมีโลกทรรศน กระตุนนักเรียน
ใหมีความรูลึกและกวาง ลดความซ้ําซอนของเนื้อหาแตละวิชา และทําใหมีเวลาเรียนมากขึ้น  
  2. ทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีทักษะในการเผชิญสถานการณ  
และสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตจริงอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  3. สงเสริมใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูหลายรูปแบบ โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ  สงเสริม
กระบวนการคิด คิดอยางมีเหตุผล มีทักษะในการจัดการ และแกปญหา และนําไปประยุกตใชใน
ทักษะตางๆ 
  4. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รูจักเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน เห็นแก
ผลประโยชนสวนรวม 
  5. ชวยแกปญหาดานการขาดครูสอนในแตละรายวิชา 
  6. สงเสริมใหผูเรียนมีความพึงพอใจ การยอมรับผูอ่ืน อยูรวมกันเปนรูสึกเปนสวน
หน่ึงของหมูคณะ  และเกิดการเรียนรูจากการกระทํารวมกัน 
  7. ชวยทําใหการสอนและการศึกษามีคุณคามากขึ้น เนนพัฒนาทักษะที่จําเปน ชวย
สรางใหคนเปนมนุษยที่พึงประสงค 
  8. ชวยใหผูเรียนสามารถสรางความรูใหม สงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค
ในดานตางๆ  และเกิดความสนุกสนานเพราะไดเรียนรูหลายได 
  จากประโยชนของการบูรณาการขางตน สามารถสรุปไดดังน้ี การจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการจะทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาแบบองครวม ไดฝกคิด แกปญหา ทําใหเกิดการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง และนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมการทํางานเปนกลุม รูจักเคารพสิทธิ
ของผูอ่ืน และสามารถแกไขปญหาการขาดครูสอนในแตละรายวิชาได 
 
 2.4 ขอจํากัดของการบูรณาการ 
  สิริพัชร  เจษฎาวิโรจน (2546: 23) ไดกลาวถึงขอจํากัดของการบูรณาการไวดังน้ี  
  1. การบูรณาการหลักสูตรเปนวิธีการที่ทําไดคอนขางยาก เพราะตองอาศัยความ
รวมมือจากครูผูสอนหลายคนมาปรึกษาหารือรวมกัน ตองมีความเขาใจตรงกัน และตองเปนความ
รวมมืออยางจริงจังและจริงใจ ตองทุมเททั้งความรู ความสามารถ และเวลาอยางเต็มที่ 
  2. บูรณาการหลักสูตรเขาดวยกัน อาจทําใหผูเรียนขาดความลึกซึ้งในการเรียนรู  
มองไมเห็นความสําคัญของเน้ือหาสาระหรือวิชาการตางๆ ตามที่ครูตองการได 
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  3. การจัดตารางสอนของครูทุกคน โดยเฉพาะครูที่สอนประจําวิชาตางๆ เชน ศิลปะ 
พลศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป งานเกษตร ตองสอนหลายชั้น หลายหอง จึงตองจัดตารางสอนของแต
ละหองแนนอนตายตัว ซ่ึงไมสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพราะการสอน
เน้ือหาวิชาตางๆ จะคลุกเคลากันไปตามบรรยากาศของการเรียนการสอน 
  จากขอจํากัดของการบูรณาการ สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ อาจมี
ปญหาในการปรึกษาหารือ หรือทําขอตกลงระหวางผูสอนหลายๆ ทาน เนื่องจากเวลาไมตรงกัน  
และการบูรณาการหลักสูตร อาจทําใหการเรียนการสอนขาดความลึกซึ้ง ขาดความกระจางใน
เน้ือหาวิชาที่สอน 
 
 2.5 ข้ันตอนในการสอนแบบบูรณาการ 
  กองวิจัยทางการศึกษา (2535: 19) ไดสรุปขั้นตอนของวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ ไวดังน้ี 
  1. การนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นตอนที่เราความสนใจของผูเรียน และจูงใจใหผูเรียน
ทํากิจกรรม  โดยวิธีการอภิปราย ซักถาม หรือใชสื่อประเภทตางๆ 
  2. ปฏิบัติการ เปนขั้นตอนที่ผูเรียนกระทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการศึกษาคนควา
ขอมูลจากหนังสือ  เอกสาร  ใบความรู  หรือแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ   
  3. กิจกรรมสรุป เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดเสนอกิจกรรมของตนหลังจากการทํา
กิจกรรม  โดยใหสรุป โยงสัมพันธ  จัดนิทรรศการหรือนําเสนอผลงาน   
  4. ประเมินผล เปนขั้นตอนที่ครูจะประเมินผลจากการที่ผูเรียนทํากิจกรรมโดยการ
สังเกต  การซักถามและการทดสอบ 
  ลารดิซาเบล (พรนิภา  สมาเอ็ม. 2545: 19-20; อางอิงจาก Lardizabal. n.d.) ไดเสนอ
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ดังน้ี 

  1.  ขั้นนํา (Initiating the Unit) เปนขั้นที่ครูเราความสนใจ หรือนําทางใหผูเรียนได
ตระหนักถึงปญหาที่ผูเรียนประสบอยู ครูอาจมีวิธีการเริ่มไดหลายวิธี เชน การจัดสภาพหองเรียนให
เราความสนใจใครรู ใชโอกาสพิเศษและเหตุการณสําคัญเปนการเริ่มหนวย การศึกษานอกสถานที่  
การเยี่ยมเยียนสถานที่ ศึกษาปญหาตางๆ ในครอบครัวหรือโรงเรียน อาจนํามาใชเปนการเริ่มหนวย 
การใชสื่อตางๆ ภาพยนตร สไลด เทปบันทึกเสียง เทปโทรทัศน การเลาเรื่อง บทความหรือบทประพันธ 
นํามาใชเริ่มตนหนวยได หนวยการเรียนอาจเริ่มจากขอเสนอบางดานของโรงเรียนหรือทองถิ่น  
ปญหาดังกลาวนําไปสูการกระทํา ครูอาจตั้งคําถามวาเราจะแกปญหานี้อยางไร ตองใชอุปกรณ
อะไรบาง  และอะไรเปนปญหายอยที่เราตองแกไขกอนปญหาใหญ 
  2. ขั้นปฏิบัติการ (Point of Experience) เปนขั้นที่ผูเรียนวางแผนพิจารณาตั้งจุดมุงหมาย
ในการแกปญหา และตกลงใจเลือกดําเนินการ หรือเก็บรวบรวมขอมูล ครูชวยใหคําแนะนําการทํา
กิจกรรม มีการแบงกลุมและหนาที่ ในขั้นน้ีตองอาศัยทักษะความสามารถของครูที่จะแนะนํากิจกรรม  
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ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนตามความถนัดมากที่สุด กิจกรรมตางๆ ไดแก  
การคนควา การเก็บรวบรวมขอมูล การอาน การรวบรวมวัสดุอุปกรณ การทัศนศึกษา การเขียน  
และแปลความดวยภาพ สถิติ การสัมภาษณ เปนตน 
  3. ขั้นกิจกรรมสรุป (Cumulating Activities) ในขั้นน้ีครูเนนที่บูรณาการ (Integration) 
ของหนวย  ผูเรียนสรุปกิจกรรม โดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําในขณะที่ทํากิจกรรมแบบหนวย  
ผูเรียนตางแบงงานกันทําคนละดาน ดังน้ัน การผสมผสานงานทุกดานเขาดวยกันเปนสิ่งที่สําคัญ
อยางยิ่ง ผูเรียนควรไดรับคําแนะนําใหสังเกตคนหาวากิจกรรมของตนสามารถตอบปญหาในกลุม
ใหญไดอยางไร และในการเสนอผลงานของตนใหเพ่ือนๆ ที่ไมไดทํากิจกรรมสวนนั้นไดเขาใจอยาง
ลึกซึ้ง จะใชการสื่อความหมายอยางไรจึงจะมีประสิทธิภาพ วิธีการที่กลุมแลกเปลี่ยนหรือการรายงาน
การคนควาของตนเองเปนโอกาสของการเรียนที่มีคุณคา ฝกการแสดงออกในการสรางสรรค 
(Creative Expression) การที่ผูเรียนโยงความสัมพันธของกิจกรรมยอยเขาดวยกันเปนงานกลุมใหญ
ทําใหผูเรียนไดรับความรูดานเนื้อหา ฝกทักษะความสามารถและพัฒนาเจตคติในการเสนอผลงาน  
ผูเรียนกระทําไดหลายวิธี เชน จัดแสดงนิทรรศการภาพ การสาธิต การทดลอง การแสดงละคร การ
รายงาน เปนตน อยางไรก็ตามผลงานเหลานี้ตองมีการอภิปรายกลุมติดตามมา 
  4. ขั้นประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลถือเปนกระบวนการตอเน่ืองในทุกระยะ
ของการเรียนการสอน  ไมไดหมายถึงการวัดผลขั้นตอนสุดทายเทานั้น การประเมินผลอาจแบงออกเปน
การวัดความรู ความเขาใจในดานวิชาการ ประเมินความสามารถในการทํางานรวมกันภายในกลุม 
และความสามารถระหวางกลุม ผูเรียนจะตองไดรับการกระตุนใหตระหนักวาการประเมินผลของกลุม  
เปนสิ่งที่มีคุณคายิ่งกวาการที่ครูเปนผูประเมิน เพราะในขณะที่ผูเรียนตองประเมินผลการทํางานของตน  
จะชวยใหผูเรียนไดตระหนักถึงจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว ซ่ึงเปนการตรวจสอบ และเปนแนวทาง
ปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมของตนและของกลุมได 
  สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ
ตามที่กองวิจัยทางการศึกษาไดเสนอไว มาใชในการดําเนินการทดลอง ซ่ึงมีดวยกันทั้งหมด 4 ขั้นตอน  
ดังน้ี 
  1. ขั้นการนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นตอนที่เราความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนเกิด
แรงจูงใจในการทํากิจกรรม ทําไดโดยวิธีการอภิปราย ซักถาม หรือใชสื่อประเภทตางๆ เปนการ
กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดแกปญหา  จากสถานการณหรือปญหาที่ถูกกําหนดขึ้น   
  2. ขั้นปฏิบัติการ เปนขั้นตอนที่ผูเรียนไดกระทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการศึกษา
คนควาหาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร ใบความรู หรือแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ เพ่ือคนหาคําตอบของ
สถานการณหรือปญหาที่ถูกกําหนดขึ้น  
  3. ขั้นกิจกรรมสรุป เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดนําเสนอกิจกรรมของตน หลังจากการ
ดําเนินกิจกรรม โดยใหสรุปเชื่อมโยงความสัมพันธจากขอมูลที่ไดศึกษาคนความา โดยผูเรียน
สามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การนําเสนอผลงาน การสาธิต การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร 
เปนตน 
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  4. ขั้นประเมินผล เปนขั้นตอนที่ครูจะประเมินผลจากการที่ผูเรียนทํากิจกรรม หรือให
ผูเรียนเปนผูประเมินตนเอง โดยการสังเกต การซักถามและการทดสอบ ซ่ึงทําใหผูเรียนตระหนักถึง
จุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว และเปนแนวทางปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมของตนและกลุมได 
 
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  งานวิจัยภายในประเทศ 
  อรวรรณ  เชาวบวร (2549: 47) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชกิจกรรมภาษาในลักษณะบูรณาการ พบวานักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมภาษาใน
ลักษณะบูรณาการ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  ศิรสา  พฆันกุล (2548: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยา
ศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรบูรณาการ พบวา
นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรบูรณาการ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาสูงกวา
กอนเรียน 
  พาฝน อารีมา (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของเยาวชน
ชายในสถานฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บานกาญจนาภิเษก โดยใชกิจกรรมบูรณาการ พบวา  
เยาวชนชายในสถานฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บานกาญจนาภิเษก ที่ไดเขารวมกิจกรรม
บูรณาการ มีการเห็นคุณคาในตนเอง ดานทั่วไป ดานโรงเรียน-การศึกษา ดานบุคคลที่มีความสําคัญ
กับตน และการเห็นคุณคาในตนเองโดยรวม สูงกวาเยาวชนชายในสถานฝกและอบรม บานกาญจนาภิเษก  
ที่ไมไดเขารวมกิจกรรมบูรณาการ 
  พรนิภา  สมาเอ็ม (2545: 95) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โดยการสอนแบบบูรณาการตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กับตาม
แนวคูมือครู  พบวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบบูรณาการตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบ
บูรณาการตามคูมือครู 
  อรรถวรรฒ  นิยะโต (2536: 81) ไดทําการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ความรับผิดชอบตอตนเอง และความรับผิดชอบตอสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใชการสอนแบบบูรณาการกับการสอนตามคูมือครู พบวานักเรียน
ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนแบบบูรณาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียน
ดวยการสอนตามคูมือครู    
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  รัตนา นภารตัน (2531: 54) ไดทําการศกึษาเรื่องการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียน
และความมีวนัิยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยใชการสอน
แบบบูรณาการมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนตามคูมือแนวการสอน
ของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญ    
  
  งานวิจัยในตางประเทศ 
  เกรย (Gray. 1998: 187)ไดศึกษาการนํานวัตกรรมมาใชกับวิธีการจัดการเรียนการสอน
ดวยวิธีอันหลากหลาย เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทดสอบบทบาทของแตละคน ในการเปลี่ยนแปลง
การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  และการศึกษารายกรณีที่บูรณาการการสอน วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษา ประวัติศาสตร สังคมศึกษา ศิลปะ ครูที่สอนตองใชกลยุทธตางๆ และนํานวัตกรรมมาใช พบวา
ครูและกระบวนการเรียนรูมีความสําคัญอยางยิ่งการสนับสนุน กระตุนใหผูเรียนไดแสดงออก จะเพ่ิมพูน
การเรียนรูควบคูกับการเปลี่ยนแปลง ดังน้ันการบูรณาการสิ่งตางๆ มาใชในการสอนเปนสิ่งที่ทําให
การเรียนรูของผูเรียนดีขึ้น 
  เคลลี่ (Kelly. 1991) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการสอนแบบบูรณาการเสริมทักษะกับ
นักศึกษาที่เรียนวิชาบัญชี 1 เพ่ือฝกการอาน การเขียน การพูด และการฟง เพ่ือใชสําหรับการสมัคร
งาน พบวา การสอนลักษณะนี้ ไดบูรณาการการพัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารเขากับหลักสูตรบัญชี 
โดยนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูเอง และมีการเรียนแบบรวมมือในการเรียนการสอน ทําใหการ
ผสมผสานระหวางการสอน และการสื่อสารประสบความสําเร็จ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยขางตน สรุปไดวา การจัดการเรียนรูดวยวิธีการบูรณาการ  
ชวยสงเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงความรูในลักษณะองครวม สงเสริมการเรียนรูจากประสบการณ
จริง รวมทั้งใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและทักษะในการแกปญหาเม่ือเผชิญกับสถานการณตางๆ 
สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถนําทักษะที่ไดรับ
จากการเรียนดวยวิธีจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 
 

3.  เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา   
 3.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
              ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) เปนสมรรถภาพของสมองในดานตางๆ ที่
นักเรียนจะไดรับจากประสบการณทั้งทางตรงและทางออมจากครู นักการศึกษาจึงไดใหความหมาย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังน้ี 
           พวงรัตน ทวีรัตน (2530: 29) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา  
หมายถึง  คุณลักษณะรวมทั้งความรูความสามารถหรือมวลประสบการณทั้งปวงที่บุคคลไดรับจาก
ประสบการณการเรียนการสอน  ทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานตางๆ  
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                ไพศาล หวังพานิช (2526: 9) กลาวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอสรุปไดวา เปนพฤติกรรม
หรือความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เปนคุณลักษณะของผูเรียนที่พัฒนาขึ้นมา
จากการฝกอบรมสั่งสอนโดยตรง คือพฤติกรรมที่เปนผลการเรียนของเด็ก ซ่ึงไดแก ความจํา ความเขาใจ 
การนําไปใช การวิเคราะห สังเคราะหและการประเมินคา 
                 เดโช สวนานนท (2512: 3) กลาวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง ความสําเร็จ
ที่ไดรับจากความพยายาม จากการลงแรง เพ่ือมุงในจุดหมายปลายทางที่ตองการหรืออาจจะหมายถึง
ความสําเร็จที่ไดรับแตละดาน 
                 อารมณ เพชรชื่น (2527: 46) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดขึ้น
จากการเรียนการสอน การฝกฝนหรือประสบการณตางๆ ทั้งที่โรงเรียนที่บานและสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ  
  จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขางตนสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
หมายถึง คุณลักษณะรวมทั้งความรูความสามารถของบุคคลที่มีการพัฒนาขึ้นหลังจากไดรับ        
การฝกฝนอบรมหรือจากประสบการณการเรียนการสอน จนประสบความสําเร็จในดานความรู ทักษะ 
และสมรรถภาพดานตางๆ  
 
 3.2 การวัดและการประเมินผลการเรียนสังคมศึกษา 
  3.2.1 ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   สมเกียรติ ปดิฐพร (2525: 1) กลาวถึงความหมายของการวัดผลไว ดังน้ี     
การวัดผลเปนการกําหนดตัวเลขใหกับสิ่งตางๆ ที่ทําการวัด    
   พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2548: 3) ไดกลาวถึงความหมายของการวัดผลไวดังน้ี การวัดผล 
หมายถึง กระบวนการกําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณใหกับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณอยาง
มีกฎเกณฑ เพ่ือใหไดขอมูลที่แทนปริมาณ หรือคุณภาพของคุณลักษณะที่จะวัด 
   ลวน  สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543: 1) กลาวถึงความหมายของการวัดผล  
ไวดังน้ี การวัดผล หมายถึง การนําเครื่องมือไปกระตุนยุแหยหรือไปเราสิ่งหน่ึงสิ่งใด เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ปริมาณของสิ่งน้ัน 
   พวงรัตน ทวีรัตน (2529: 9) และ เยาวดี วิบูลยศรี (2545: 190-191) ไดกลาวถึง
การจําแนกจุดมุงหมายในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวสอดคลองกัน โดยแบงออกเปน 3 ดาน
ดังน้ี 
     1. พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย หรือดานความรูความคิด  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
    1.1 ความรูความจํา หมายถึง ความรูเฉพาะเรื่อง ความรูเกี่ยวกับศัพทเทคนิค
หรือศัพทเฉพาะความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงเฉพาะ ความรูเกี่ยวกับการจัดการกับปญหาเฉพาะ 
    1.2 ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความ การ
ขยายความ และสรุปความเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่ไดพบเห็นหรือเหตุการณที่ไดรับรูมา 
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    1.3 การนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู หลักการไปประยุกตใช
ใหเหมาะสมตามควรแกกรณี 
    1.4 การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว หลักการ
ออกเปนสวนยอย  
    1.5 การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานหรือการจัดระบบ
ขอความเพื่อสื่อความหมาย  เพ่ือการวางแผนโครงการหรือแผนการดําเนินงานใดๆ จากสวนยอยๆ 
เขาเปนหลักใหญ 
    1.6 การประเมินผล หมายถึง ความสามารถในการตัดสินคุณคาหรือวินิจฉัย
เรื่องราวตางๆ อยางมีหลักการ 
   2. พฤติกรรมดานจิตพิสัย หรืออารมณความรูสึก ประกอบไปดวยพฤติกรรม
ยอย 5 ประเภท ไดแก การรับรู การตอบสนอง การสรางคุณคา การจัดระบบคุณคา และการสราง
ลักษณะนิสัย 
         3. พฤติกรรมดานทักษะพิสัย หรือดานการปฏิบัติเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ
ความชํานาญและทักษะในดานการปฏิบัติ ประกอบดวยพฤติกรรมยอย 5 ประเภท ไดแก การเลียนแบบ  
การทําตาม  ความถูกตอง  การทําอยางตอเน่ือง  และการทําโดยธรรมชาติ  
   ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ (2543: 2)  ไดกลาวถึงโครงสรางของการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วาการวัดผลที่ดีตองวัดครอบคลุม 3 ดานใหญๆ ดังน้ี 
   1. ดานสติปญญา ดานนี้รวมคลุมถึงพฤติกรรมดานการคิดเปนสําคัญ สิ่งที่
จะตองสอบวัดก็ควรจะเปนพฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห  
และการประเมินคา    
   2. ดานความรูสึก การสอบวัดจะเฉพาะเจาะจงแตดานสติปญญาดังที่เคยทํา
มาแลวไมได เพราะการสอนมนุษยน้ันควรปลูกฝงใหเขามีทัศนคติ คานิยม ความสนใจ ฯลฯ ไปทางใด
ทางหนึ่งดวย   
   3. ดานทักษะกลไก ดานนี้มองในรูปความคลองตัวในการใชอวัยวะใหสัมพันธ
กับการสั่งการของสมอง   
   สําหรับการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจะวัดผลสัมฤทธิ์ดานพุทธิพิสัย จากการตอบแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกรุงเทพฯศึกษา  โดยจัดทําเปนแบบทดสอบชนิด 5 ตัวเลือก โดย
วัดความสามารถดวยกัน 6 ดาน คือ 1.ความรูความจํา 2. ความเขาใจ 3. การนําไปใช 4. การวิเคราะห   
5.การสังเคราะห  และ 6. การประเมินคา 
  3.2.2 การประเมินผลการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
   พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2548: 5) กลาวถึง การประเมินผลการเรียน หมายถึง การตัดสิน
คุณคาหรือคุณภาพของผลที่ไดจากการวัดโดยเปรียบเทียบกับผลการวัดอ่ืนๆ หรือเกณฑที่  ตั้งไว 
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   ลวน  สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543: 2-3) กลาวถึงความหมายของการ
ประเมินผลการเรียนไวดังน้ี การประเมินผลการเรียน หมายถึง การนําเอาผลการวัดมาพิจารณาโดย
อาศัยเกณฑและเหตุผลแลวลงสรุปวา  สิ่งน้ันดีหรือเลว ควรหรือไมควร ไดหรือตก เหมาะสมหรือไม
เหมาะสมเพราะเหตุผลใด    
   พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2548: 14-15) กลาวถึง ประเภทและกระบวนการประเมินผล
การเรียน สามารถจําแนกไดดังน้ี 
         1. จําแนกตามวัตถุประสงคของการประเมิน แบงเปน 3 ประเภท คือ 
    1.1 การประเมินผลการเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบความรูพ้ืนฐาน
และทักษะของผูเรียนวามีความรูเพียงพอที่จะเรียนตอในรายวิชาใหมหรือเน้ือหาใหมไดหรือไม ถา
พบวามีความรูพ้ืนฐานไมเพียงพอหรือไมมีพฤติกรรมขั้นตนกอนเรียน ครูจะจัดใหมีการสอนปรับ
พ้ืนฐานจนผูเรียนมีความรูเพียงพอที่จะเรียนในเนื้อหาใหมได 
    1.2 การประเมินผลระหวางเรียน หรือประเมินความกาวหนา มีจุดมุงหมาย
เพ่ือตรวจสอบวาผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด หากพบวามี
ขอบกพรองในจุดประสงคใด ก็หาแนวทางปรับปรุงแกไขขอบกพรองในจุดประสงคน้ันๆ โดยจัดสอน
ซอมเสริมใหแกผูเรียน 
    1.3 การประเมินผลรวมสรุป เปนการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนมี
จุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาวาผูเรียนมีความรูทั้งสิ้นเทาไร ควรตัดสินได-ตก ผาน-ไมผาน หรือควรได
เกรดอะไร  เปนตน 
         2. จําแนกตามระบบการวัดผล แบงเปน  2 ประเภท คือ 
    2.1 การประเมินผลแบบอิงกลุม เปนการตัดสินคุณคาของคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรม โดยเปรียบเทียบกับผู เรียนที่อยูในกลุมเดียวกันที่ทําขอสอบฉบับเดียวกันโดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือจําแนกหรือจัดลําดับบุคคลในกลุมน้ันๆ   
    2.2 การประเมินผลแบบอิงเกณฑ เปนการตัดสินคุณคาของคุณลักษณะ
หรือพฤติกรรมโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ ซึ่งเกณฑมีทั้งเกณฑมาตรฐาน ที่มีอยูแลวหรือเกณฑที่     
ผูประเมินกําหนดขึ้น ในทางปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกณฑจะหมายถึง กลุม
พฤติกรรมตามจุดมุงหมายในแตละบทหรือหนวยการเรียนโดยทั่วไป นิยมใชจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
หรือกลุมของพฤติกรรม 
   วันเพ็ญ วรรณโกมล (2544: 193) กลาวถึง การประเมินผลการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา วาจะตองประเมินผลจากวัตถุประสงคของการสอนสังคมศึกษา 
8 ประการ ดังน้ี   

1. ความรูความเขาใจ 
2. การนําความรูไปใช 
3. เจตคติของการเรียนรู 
4. คานิยมและเจตคติตอความเปนพลเมืองดี 
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5. คุณธรรม มีวิจารณญาณ ในการตัดสินคุณคาตางๆไดอยางถูกตอง 
6. ทักษะทางวิชาการ เชน สามารถแยกแยะขอมูล และแกปญหาได 
7. ทักษะทางสังคม สามารถทํางานกลุม มีสวนรวม เปนผูนําและผูตามได มี 

ความเปนประชาธิปไตย 
8. ทักษะกระบวนการ สามารถคิดแกปญหา ทํางานอยางมีระบบ มีแผนปฏิบัติงาน 

 
 3.3 เครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู 
  การวัดผลการเรียนหรือการวัดพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน จะมีความเชื่อถือได
น้ันตองมีเครื่องมือในการสอบวัดที่มีคุณภาพ ซ่ึงเครื่องมือในการวัดผลการเรียน ลวน สายยศ และ 
อังคณา สายยศ (2543: 4-7) ไดจําแนกไวดังน้ี 
  1. แบบทดสอบ คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งที่สรางขึ้นอยางเปนขบวนการ และมีระบบ
เพ่ือเปนสิ่งชักนําใหผูถูกสอบแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาใหสามารถสังเกตและวัดได  
แบบทดสอบแบงได 3 ชนิด คือ  
       1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สรางขึ้นเพื่อจะวัดวาผูนั้นเรียนรูวิชาการที่เขา
สอบน้ันมามากนอยเพียงใด เปนเครื่องมือวัดความรูความสามารถทางวิชาการที่เรียนผานมาแลว
น่ันเอง หรือจะเรียกวาแบบทดสอบที่ใชวัดความรูในอดีตก็ได การสอบไลปลายป จัดอยูในแบบทดสอบ
ประเภทนี้   
       1.2  แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน แบบทดสอบชนิดนี้มุงวัดความสามารถ
ทั่วไป จุดมุงหมายของแบบทดสอบประเภทนี้เพ่ือทํานายความสําเร็จในอนาคต เปนการสอบดู
ศักยภาพของแตละบุคคล 
       1.3  แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ แบบทดสอบประเภทนี้จะวัดลักษณะของคน เชน   
ความเปนผูนํา  ความเกรงใจ  ทัศนคติ  ความสนใจ  สภาพจิต  เปนตน 
  2. แบบสอบถาม ใชวัดความคิดเห็นหรือถามสิ่งที่ตองการรู จากผูตอบ มี 3 แบบ ดังน้ี 
       2.1  แบบปลายปด แบบสอบถามประเภทนี้ ถามโดยใหผูตอบเลือกตอบจากคําตอบ
ที่กําหนดให เชน ชอบ  ไมชอบ  หรือใหตอบตามชวงที่กําหนด  
       2.2 แบบปลายเปด เปนแบบสอบถามที่มีคําถามแลวเวนไว เพ่ือใหผูตอบไดแสดง
ความคิดเห็นอยางเสรี 
       2.3 แบบรูปภาพ เหมาะสําหรับผูที่อานหนังสือไมออก การสอบถามตองใชคนที่
ฝกมาอยางดี มิฉะนั้นการสงภาพใหดูเฉยๆ จะไมเกิดสิ่งเราและสิ่งตอบสนอง 
  3. การสัมภาษณ คือ การสนทนากันอยางมีจุดมุงหมายตามวัตถุประสงคที่เรากําหนด
ลวงหนา การสัมภาษณอาจเปนแบบมาตรฐานมีระบบ คือ การถามการตอบเตรียมไวอยางเปนปรนยั 
อีกแบบเปนการสัมภาษณไมเปนระเบียบแบบแผน ไมมีอะไรกําหนดไวตายตัว ผูถูกสัมภาษณแสดง
ความคิดเห็นเต็มที่ 
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  4. การสังเกต เปนเครื่องมือวัดผลที่ตองใชความสามารถของผูสังเกตอยางยิ่ง ผูสังเกต
จะตองมีความตั้งใจดี ระบบอวัยวะและการรับรูตองดี เครื่องมือที่สําคัญของการสังเกตคือ หูกับตา  
การสังเกตเปนวิธีการพ้ืนฐานที่ทําใหเราไดขอมูลตามที่ตองการ การสังเกตใชวัดพฤติกรรมภายนอก
ไดดี 
  5. การจัดอันดับคุณภาพ ใชในกรณีสิ่งที่ตองการวัดนั้นใหเปนตัวเลขไดไมแนนอน  
เชน ความดี ความสวยงาม ความเหมาะสม เปนตน ดังน้ันการจัดอันดับคุณภาพจึงเปนเครื่องมือที่
ใชประเมินคาของสถานการณหรือคุณลักษณะตางๆ ออมาเปนระดับแตกตางกัน 
  จากขอความขางตนสามารถจําแนกเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู ไดดังน้ี 1.แบบทดสอบ    
2.แบบสอบถาม  3.การสัมภาษณ 4.การสังเกต  5.การจัดอันดับคุณภาพ 
 
 3.4 หลักการและขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
  3.4.1 หลักการในการสรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์   
    พวงรัตน ทวีรัตน (2529: 41-46) ไดเสนอหลักการในการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ วาการสรางขอสอบหรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใหมีคุณภาพ ขึ้นอยูกับ 2 ประการ  
คือ การทราบคุณลักษณะของขอสอบที่ดี กับการทราบคุณลักษณะที่จําเปนของผูเขียนของสอบที่ดี  
ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 
    1. คุณลักษณะของขอสอบที่ดี  มีดังตอไปน้ี 
     1.1 มีคุณภาพดานความเที่ยงตรง หมายถึง เครื่องมือที่สามารถวัดไดตรง
ตามจุดประสงคที่ตองการ 
     1.2 มีคุณภาพดานความเชื่อม่ัน หมายถึง เครื่องมือวัดที่สามารถใหผลการ
วัดไดคงที่  ไมวาจะนําเครื่องมือน้ันไปสอบวัดกี่ครั้งก็ตาม  
     1.3 มีความเปนปรนัย  มีลักษณะ 3 ประการ  ไดแก 
          1.  คําถามมีความแจมแจงชัดเจน 
          2.  การตรวจใหคะแนนชัดเจน ทําใหผูตรวจไมวาใครก็ตามตรวจให      
คะแนนไดตรงกัน 
          3.   การแปลความหมายตรงกัน กลาวคือคะแนนที่ไดบอกสภาพของ       
ผูสอบตรงกัน 
     1.4 มีการถามลึก หมายถึง ไมถามเพียงแคพฤติกรรมขั้นความรูความจํา  
ถามตามตําราหรือที่ครูสอนเทานั้น ตองตามพฤติกรรมขั้นสูงกวา ไดแก ความเขาใจ การนําไปใช  
การวิเคราะหสังเคราะหและการประเมินคา 
     1.5 มีความยุติธรรม หมายถึง ขอคําถามตองไมมีชองทางแนะใหเด็กฉลาด
ใชไหวพริบในการเดาไดถูก ไมเปดโอกาสใหคนเกียจครานที่ตูตําราลวกๆ ตอบได 
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     1.6 มีลักษณะยั่วยุเปนเยี่ยงอยางในทางที่ดี หมายถึง ขอสอบตองประกอบดวย
คําถามที่สรางแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  ไมควรถามสิ่งที่เปนตัวอยางที่ไมเหมาะสมไมควรปฏิบัติตาม 
     1.7 มีอํานาจจําแนก หมายถึง ขอสอบตองประกอบดวยคําถามที่สามารถ
จําแนกผูสอบออกเปนประเภท ไดทุกขั้นทุกระดับอยางถวนถี่ ตั้งแตออนสุดจนถึงเกงสุด 
     1.8 มีความยาก หมายถึง ขอสอบจะตองไมยากเกินไป และงายเกินไป 
     1.9 มีลักษณะเฉพาะเจาะจง หมายถึง ขอสอบนั้นจะตองประกอบดวยคําถาม
ที่มีความชัดเจน  ไมคลุมเครือ  จนผูสอบตีความหมายกันไปคนละอยาง   
     1.10 มีประสิทธิภาพ หมายถึง ขอสอบนั้นจะตองใหผลการสอบวัดที่เที่ยงตรง
และเชื่อถือไดมากที่สุด   
        2. คุณลักษณะที่จําเปนของผูเขียนขอสอบที่ดี 
      2.1  มีความรูในเนื้อหา 
      2.2  รูจุดมุงหมายของวิชา 
      2.3  รูเทคนิคการถาม 
      2.4  มีทักษะในการใชภาษา 
      2.5  มีทักษะในการเขียนขอสอบและวิจารณ 
  3.4.2 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
    พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2548: 97-99) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ไวดังน้ี 
     1. วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร เพ่ือวิเคราะหเน้ือหาสาระ
และพฤติกรรมที่ตองการจะวัด ตารางวิเคราะหหลักสูตรจะใชเปนกรอบในการออกขอสอบ โดยระบุ
จํานวนขอสอบในแตละเรื่องและพฤติกรรมที่ตองการจะวัด 
     2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูเปนพฤติกรรมที่เปนผล
การเรียนรูที่ผูสอนมุงหวังจะใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ซ่ึงผูสอนจะตองกําหนดไวลวงหนาสําหรับเปน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน  และการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
     3. กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง ผูออกขอสอบตองพิจารณาและ
ตัดสินใจเลือกใชชนิดของขอสอบที่จะใชวัดวาจะเปนแบบใด โดยตองเลือกใหสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน แลวศึกษาวิธีเขียนขอสอบชนิดนั้นใหมีความรูความเขาใจ
ในหลักการและวิธีการเขียนขอสอบ 
     4. เขียนขอสอบ ผูออกขอสอบลงมือเขียนขอสอบตามรายละเอียดที่กําหนดไว
ในตารางวิเคราะหหลักสูตร และใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู   
     5. ตรวจทานขอสอบ เพ่ือใหขอสอบที่เขียนไวมีความถูกตองตามหลักวิชา มี
ความสมบูรณครบถวนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร ผูออกขอสอบตอง
พิจารณาทบทวนตรวนทานขอสอบอีกครั้งกอนที่จะจัดพิมพและนําไปใชตอไป 
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     6. จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง เม่ือตรวจทานขอสอบเสร็จแลวใหพิมพ
ขอสอบทั้งหมด จัดทําเปนแบบทดสอบฉบับทดลองโดยมีคําชี้แจงหรือคําอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ  
และจัดวางรูปแบบการพิมพใหเหมาะสม 
     7. ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ เปนวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบกอนนําไปใชจริง  โดยนําแบบทดสอบไปทดลองสอบกับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
กับกลุมที่ตองการสอบจริง  แลวนําผลการสอบมาวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบใหมีคุณภาพ   
    8. จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง จากผลการวิเคราะหขอสอบ หากพบวาขอสอบ
ขอใดไมมีคุณภาพหรือมีคุณภาพไมดีพอ อาจจะตองตัดทิ้งหรือปรับปรุงแกไขขอสอบใหมีคุณภาพ  
ดีขึ้น แลวจึงจัดทําแบบทดสอบฉบับจริงที่จะนําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไป 
    สมเกียรติ ปดิฐพร (2525: 26-27) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการวิเคราะหหลักสูตร
ไว ดังน้ี 
    1. วิเคราะหเน้ือหา เปนการแยกแยะเนื้อหาของรายวิชานั้นออกเปนหนวย
ยอยๆ หรือหัวขอยอย เพ่ือใหเห็นองคประกอบ และโครงสรางของเนื้อหาน้ันๆ แลวนํามาเรียงกัน
ตามอันดับการสอนจากกอนไปหาหลัง 
    2.  วิเคราะหจุดมุงหมายของการศึกษา จัดทําเม่ือวิเคราะหเน้ือหาแลว โดยแยกแยะ
จุดมุงหมายออกมาเปนพฤติกรรมที่มุงหวังวาหลักสูตรตองการใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมอะไรบาง  
แลวนํามาเรียงอันดับใหเหมาะสม โดยแยกออกเปนกลุมและจําแนกจากพฤติกรรมพื้นฐานไปสู
พฤติกรรมที่ซับซอน   
    3. สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรจัดทําเปน
ตาราง 2 ทาง ทางแนวนอนเรานําเนื้อหาที่วิเคราะหไวแลวบรรจุลงไป สวนทางแนวยืนบรรจุพฤติกรรมที่
คาดหวังลงไป   
    4. กําหนดความสัมพันธของเนื้อหาและพฤติกรรมที่คาดหวัง ขั้นนี้เปนการ
พิจารณาดวยวิจารณญาณ ประกอบกับความรูในเร่ืองหลักสูตร การสอนและความเขาใจในพฤติกรรม
ระดับตางๆ วาในแตละเนื้อหานักเรียนจะตองเกิดพฤติกรรมคาดหวังอะไรบาง  ก็ทําเครื่องหมายใน
พฤติกรรมนั้นไว 
    พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2548: 52-58) ไดกลาวถึงขั้นตอนการวิเคราะหหลักสูตรไวดังน้ี  
    1. กําหนดกรรมการวิเคราะหหลักสูตร  จํานวน 5-10 คน  ควรไดมาจากบุคคล
ที่สอนในรายวิชาเดียวกัน 
    2. วิเคราะหเน้ือหาวิชาโดยการแยกแยะเนื้อหาทั้งหมดเปนหัวขอยอยๆ แลวจัด
เรียงลําดับเน้ือหาที่ควรมากอนหลัง 
    3. วิเคราะหพฤติกรรมที่เปนจุดหมายปลายทางที่ตองการใหเกิดโดยอาจ
วิเคราะหจากจุดประสงคทั่วไปที่ระบุไวในหลักสูตร หรือจุดประสงคทั่วไปของรายวิชา ซ่ึงพฤติกรรม
ที่คาดวาจะใหเกิดขึ้นอาจมีทั้งพฤติกรรมดานพุทธพิสัย จิตพิสัย หรือทักษะพิสัย 
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    4. สรางตารางวิเคราะหหลักสูตรโดยใหแนวตั้งเปนพฤติกรรมตางๆ สวนแนวนอน
เปนเนื้อหาวิชาที่รวมกลุมไวในบทหรือหัวขอ 
    5.  กําหนดนําหนักของเนื้อหาและพฤติกรรมแตละชอง โดยปกติกําหนดให
คะแนนเต็มชองละ 10 คะแนน แลวใหคณะกรรมการแตละคนพิจารณาใหคาน้ําหนักวาเนื้อหาและ
พฤติกรรมนั้นๆ สําคัญมากนอยเทาใด  จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยกรรมการแตละคนใหคะแนน
ลงไปในตารางวิเคราะหหลักสูตรจนครบทุกชอง 
    การกําหนดน้ําหนักคะแนนมีเกณฑพิจารณา  ดังน้ี 
    9-1 คะแนน หมายถึง  เน้ือหาและพฤติกรรมนั้นสําคัญมาก 
    7-8 คะแนน หมายถึง  เน้ือหาและพฤติกรรมนั้นสําคัญคอนขางมาก 
    4-6 คะแนน หมายถึง  เน้ือหาพฤติกรรมนั้นสําคัญปานกลาง 
    2-3 คะแนน หมายถึง  เน้ือหาและพฤติกรรมนั้นสําคัญนอย 
    0-1 คะแนน หมายถึง  เน้ือหาและพฤติกรรมนั้นสําคัญนอยหรือไมสําคัญเลย 
    6. นําตารางวิเคราะหหลักสูตรที่กรรมการแตละคนกําหนดน้ําหนักเรียบรอย
แลวมารวมกัน เชน ถามีกรรมการทั้งหมด 10 คน จะมีคะแนนในแตละชองรวม 10 คา ก็รวมคะแนน
ของทั้ง 10 คน แลวหาคาเฉลี่ยใสตารางรวมแลวนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศใหชองรวมสุดทายมีคา
เปน 100 หนวย เม่ือทําตารางวิเคราะหหลักสูตรที่มีหนวยเปน 100 เสร็จแลว ก็พิมพแจกใหผูเกี่ยวของ
ทุกคนไดทราย  เพ่ือนําไปเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนและเปนแนวทางในการออกขอสอบ
ตอไป 
  จากขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ขางตน สามารถสรุปขั้นตอนในการ
สรางไดดังน้ี 
  1.  วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
   1.1 วิเคราะหเน้ือหาโดยแยกแยะเนื้อหาเปนหัวขอยอย 
   1.2  วิเคราะหพฤติกรรมที่ตองการใหเกิด 
   1.3  สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร 
   1.4  กําหนดน้ําหนักของเนื้อหาและพฤติกรรม 
   1.5  นําตารางวิเคราะหหลักสูตรมาเทียบเปน 100 หนวย 
  2. กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง   
  3. เขียนและตรวจทานขอสอบ และจัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง   
  4.  ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ   
  5.  จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง  จากผลการวิเคราะหขอสอบ   
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4.  เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดแกปญหา 

 4.1 ความสามารถในการคิดแกปญหา 
  กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 259) ไดใหคําจํากัดความของ การคิดแกปญหา คือ  การ
ใชประสบการณเดิมจากการเรียนรูทั้งทางตรงและทางออม มาแกปญหาใหมที่ประสบ 
   ประสาท  อิศรปรีชา (2523: 185) ไดกลาวถึงการเรียนรูการแกปญหาเปนกระบวนการที่
ตองอาศัยสติปญญาและการคิด  รวมทั้งรูปแบบของพฤติกรรมที่ซับซอนตางๆ เปนจํานวนมาก  
   สุวิทย มูลคํา (2547: 15) ไดกลาวถึงความหมายของการคิดแกปญหา หมายถึง  
ความสามารถทางสมองในการขจัดสภาวะความไมสมดุลที่เกิดขึ้น โดยพยายามปรับตัวเองและ
สิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนกลับเขาสูสภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวัง  
   วณิช  สุธารัตน (2547: 67) ไดกลาวถึงความหมายของการแกปญหาดังน้ี การคิด
แกปญหา เปนกระบวนการคิดขั้นสูง ตองอาศัยสติปญญาเขามาชวยจัดการเพื่อใหเกิดขึ้นตามขั้นตอน  
โดยเกิดจากการที่บุคคลนําความรู ทักษะจากประสบการณเกา มาสรางความสัมพันธกับสิ่งเราใหม
เพ่ือสรางหลักการหรือกฎเกณฑอยางถูกตองสําหรับการแกปญหาที่กําลังเผชิญอยู 
   อภิรดี เกลี้ยงเกิด (2549: 30) ไดใหความหมายของความสามารถในการคิด
แกปญหาวา เปนพฤติกรรมดานความรู ความคิดของบุคคลที่ใชในการคิดแกปญหา ซ่ึงสามารถ
พัฒนาไดจากประสบการณ ความรูที่สั่งสม รวมไปถึงการฝกฝนการคิดที่เปนระบบ ขั้นตอน แลว
นํามาประยุกตใชในการแกปญหา  ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
   จากการใหความหมายขางตน สรุปไดวาความสามารถในการคิดแกปญหา  หมายถึง  
ความสามารถทางสติปญญาที่นําประสบการณการเรียนรูเดิมที่สั่งสมไว มาสรางความสัมพันธกับสิ่ง
เราใหมหรือประสบการณใหมที่พบ  เพ่ือแกปญหาที่กําลังเผชิญอยูใหบรรลุผลตามที่ตองการ 
 
 4.2 องคประกอบสําคัญในการคิดแกปญหา 
  กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 259) ไดอธิบายองคประกอบในการแกปญหาในแตละ
ครั้งวาจะสําเร็จไดผลดีหรือไมขึ้นอยูกับองคประกอบดังตอไปน้ี 
  1. ระดับความสามารถของเชาวปญญา ผูเรียนที่มีระดับเชาวปญญาสูง ยอมสามารถ
แกปญหาไดดีกวาผูเรียนที่มีระดับเชาวปญญาต่ํา 
  2. การเรียนรู ในการแกปญหาไดสําเร็จและรวดเร็วเกิดจากการที่ผูเรียนเกิดการ
เรียนรูที่แทจริง  สามารถจับหลกัการตางๆ ในขณะเรียนรูไวไดอยางเขาใจถองแท เม่ือประสบปญหา
เชนนั้นอีกหรือปญหาที่คลายคลึงกันจะแกปญหาไดรวดเร็วถูกตอง 
  3. การรูจักคิดแบบเปนเหตุเปนผล  โดยอาศัยสิ่งตางๆ ดังน้ี 
        3.1  ขอเท็จจริงและความรูจากประสบการณเดิม 
        3.2  จุดมุงหมายในการคิดและการแกปญหา 
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        3.3 ระยะเวลา การรูจักคิดอยางมีเหตุผล จําเปนตองอาศัยเวลา ดังนั้นผูฉลาด
มักจะทิ้งระยะสักระยะหนึ่ง เม่ือประสบปญหาเพื่อไตรตรองหาเหตุผลที่ดีที่สุดในการแกปญหา 
  รุงชีวา สุขดี (2531: 35) ไดกลาวถึงองคประกอบของการคิดแกปญหาในแตละบุคคล
ขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ ดังน้ี  
  1. ประสบการณของแตละบุคคลหรือความรูเดิม 
     2. วุฒิภาวะของสมองและความสามารถทางสติปญญา 
     3. สภาพการณที่แตกตางกัน 
     4. กิจกรรมและความสนใจของแตละคนที่มีตอปญหานั้น 
     5. ความสามารถในการมองเห็นลักษณะรวมกันของสิ่งเราทั้งหมด 
  มอรแกน (มาลาตี  โหมดเขียว. 2541: 53; อางอิงจาก Morgan. n.d.) ไดอธิบายถึง
องคประกอบของการคิดแกปญหาวาขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ ดังตอไปน้ี 
  1. สติปญญา ผูที่มีสติปญญาดี  จะคิดแกปญหาไดดี 
  2. แรงจูงใจ  ในการที่จะทําใหเกิดแนวทางในการคิดแกปญหา 
  3. ความพรอมในการแกปญหาใหมๆ ในทันทีทันใดจากประสบการณที่มีมากอน 
  4. การเลือกวิธีการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
  จากการอธิบายองคประกอบของการคิดแกปญหาขางตน สรุปไดวาในแตละครั้งการ
แกปญหาจะสําเร็จไดผลดีหรือไมขึ้นอยูกับองคประกอบดังตอนี้คือ ระดับสติปญญา แรงจูงใจ 
ความสนใจของแตละคนที่มีตอปญหานั้น  รวมทั้งประสบการณเดิมที่แตละบุคคลมี 
 
 4.3 กระบวนการคิดแกปญหา  
  สุวิทย  มูลคํา (2547: 28)  ไดสรุปขั้นตอนของการคิดแกปญหาไว 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา เปนการทบทวนปญหาที่พบเพ่ือทําความเขาใจใหถองแทใน
ประเด็นตางๆ รวมทั้งการกําหนดขอบเขตของปญหา  
  ขั้นที่ 2   ตั้งสมมติฐานหรือหาสาเหตุของปญหา  เปนการคาดคะเนคําตอบของปญหา  
โดยใชความรูและประสบการณชวยในการคาดคะเน  รวมทั้งพิจารณาสาเหตุของปญหาวามาจาก
สาเหตุอะไร หรือจะมีวิธีการแกปญหาไดโดยวิธีใดบาง ซ่ึงควรจะตั้งสมมติฐานไวหลายๆ อยาง 
  ขั้นที่ 3  วางแผนแกปญหา เปนการคิดหาวิธีการ เทคนิคเพื่อแกปญหาและกําหนด
ขั้นตอนยอยของการแกปญหาไวอยางเหมาะสม 
  ขั้นที่ 4  เก็บรวบรวมขอมูล เปนการคนควาหาความรูจากแหลงตางๆ ตามแผนที่วาง
ไว  ซ่ึงขั้นนี้จะเปนขั้นของการทดลองและลงมือแกปญหาดวย 
  ขั้นที่ 5  วิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน เปนการนําขอมูลที่รวบรวมไดมาทํา
การวิเคราะห วินิจฉัยวามีความถูกตอง เที่ยงตรงและเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด และทดสอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
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  ขั้นที่ 6 สรุปผล เปนการประเมินผลวิธีการแกปญหาหรือการตัดสินใจเลือกวิธีการ
แกปญหาที่ไดผลดีที่สุด โดยอาจสรุปในรูปแบบของหลักการที่จะนําไปอธิบายเปนคําตอบตลอดจน
นําความรูไปใช 
  กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 260-261) ไดกลาวถึงการนําวิธีการทางวิทยาศาสตรมา
ใชในการแกปญหา โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอนดังน้ี 
  1. พิจารณาปญหา  โดยการสังเกต  คิดและจํา 
     2. ตั้งสมมติฐานจากประสบการณเดิมตางๆ 
     3.  ทดสอบสมมติฐาน 
  4. คงสมมติฐานที่ถูกไว แตถาผิดใหตัดสมมติฐานเดิมทิ้งไป ยอนกลับไปพิจารณา
ปญหา แลวตั้งสมมติฐานใหมจากนั้นก็ดําเนินการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้นใหม 
  5. การนําสมมติฐานที่ดีที่สุดไปใชอาจเปนการใชทั้งหมดหรือประยุกตไปใชเฉพาะ
บางสวนที่เหมาะสมกับสภาพสังคม 
  เวียร (Weir. 1974: 18) ไดนําเสนอขั้นตอนในการคิดแกปญหาไว 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
     ขั้นที่ 1   ขั้นในการเสนอปญหา 
     ขั้นที่ 2   ขั้นในการวิเคราะหปญหา 
     ขั้นที่ 3   ขั้นในการเสนอวิธีคิดแกปญหา 
     ขั้นที่ 4   ขั้นในการตรวจสอบผลลัพธ 
  เลสเตอร (วณิช สุธารัตน. 2547: 94-95; อางอิงจาก Lester. n.d.) ไดเสนอกระบวนการใน
การคดิแกปญหา 4 ขั้นตอน  ดังตอไปน้ี 
  ขั้นที่ 1  กําหนดตัวปญหาใหชัดเจน  วาปญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร 
  ขั้นที่ 2   การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา เพ่ือเปนการหาขอสัมพันธเชื่อมโยง
ระหวางสาเหตุ  ก็คือสิ่งที่ทําใหเกิดปญหากับผล คือตัวปญหาที่กําลังเผชิญอยู 
  ขั้นที่ 3 การตรวจสอบขอมูล ทําการตรวจสอบขอมูลไปทีละเรื่องจนสามารถหา
ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางเหตุและผลไดชัดเจน 
  ขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินผล คือ เกิดการคนพบสาเหตุของปญหาที่กําลังเผชิญอยู
อยางแทจริง ไดทําการแกไข แลวรวบรวมไวเปนความรู ประสบการณ ตลอดจนสามารถตั้งเปน
กฎเกณฑตางๆ ขึ้นมาใชตอไปได   
  จากขั้นตอนในการคิดแกปญหาขางตน สามารถนํามาประยุกตใชตามลําดับขั้นตอน
เพ่ือให การแกปญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเปนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา  
นอกจากนั้นการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมยังเปนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน 
ใหดีขึ้นได  ดังน้ันผูวิจัยจึงนําขั้นตอนการแกปญหาของเวียร ที่ไดสรุปไวนํามาสรางเครื่องมือที่วัด
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียน  โดยผูวิจัยนํามาสรางเปนคําถาม 4  ขั้นตอน  ดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 การกําหนดตัวปญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปญหาที่เกิดขึ้น  
ภายใตขอบเขตของสถานการณที่กําหนดให   
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  ขั้นที่ 2  การวิเคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในระบุสาเหตุของปญหาจาก
สถานการณที่กําหนดให 
  ขั้นที่ 3 การเสนอวิธีการคิดแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการคนหาวิธีที่ใชใน
การแกปญหา 
  ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผลลัพธ หมายถึง ความสามารถในการบอกผลที่จะเกิดขึ้น
หลังจากการแกปญหาดวยวิธีการที่ไดนําเสนอไป 
 
 4.4 การจัดการเรียนรูกับความสามารถในการคิดแกปญหา 
  สายหยุด  สมประสงค (2523: 67-90)  ไดกลาวถึงวาการที่เด็กสามารถแกปญหาได
น้ันครู ผูสอนตองจัดสภาพการณภายนอก เพ่ือยั่วยุใหผูเรียนไดใชกระบวนการเหลานั้นแกปญหา  
เชน   
  1. จัดสถานการณใหมๆ ที่มีวิธีการแกปญหา ไดหลากหลายวิธี เพ่ือใหผูเรียนฝกฝน
ในการคิดแกปญหาใหมากๆ 
  2. ปญหาที่ครูไดหยิบยกมาใหผูเรียนไดฝกฝนนั้น นอกจากจะเปนปญหาใหมที่ผูเรียน
ไมเคยประสบมากอนแลว ก็ควรเปนปญหาที่ไมพนวิสัยของผูเรียนหรือกลาวอีกนัยหน่ึง ปญหานั้น
ตองอยูในกรอบของทักษะของเชาวปญหาของผูเรียน 
  3. การฝกแกปญหา ครูควรแนะนําใหผูเรียนไดตีปญหาใหแตกกอนวาเปนปญหา
เกี่ยวกับอะไร และถาเปนปญหาใหมก็แตกออกไปเปนปญหายอยๆ แลวคิดแกปญหายอยแตละปญหา 
และเม่ือคิดแกปญหายอยไดหมดทุกขอก็สามารถคิดแกปญหาใหญไดน่ันเอง 
  4. จัดบรรยากาศการเรียนการสอน หรือจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เปนสภาพภายนอก
ของผูเรียนใหเปนไปในทางเปลี่ยนแปลงไดไมตายตัว ผูเรียนจะเกิดความรูสึกวาเขาสามารถคิดคน
เปลี่ยนแปลงอะไรไดบางในบทบาทตางๆ 
  5. ใหโอกาสผูเรียนไดคิดเสมอ ครูควรเปดโอกาสและคอยกระตุนใหผูเรียนไดใช
ความคิดตลอดเวลา 
  6. การฝกฝนคิดแกปญหาหรือการคิดแกปญหาใดๆ ก็ตาม ครูไมควรบอกวิธีคิด
แกปญหาใหตรงๆ เพราะถาบอกใหแลวผูเรียนจะไมไดยุทธศาสตรของการคิด 
  สุวิทย มูลคํา(2547: 19) ไดกลาวถึงบทบาทของผูสอนในการสงเสริมการฝกทักษะ
การคิดแกปญหา  ไวดังน้ี 
  1. การคัดเลือกปญหา ปญหาที่จะนํามาใหผูเรียนศึกษานั้น ควรจะเปนปญหาใกลตัว  
นาสนใจ ทาทาย เหมาะสมกับวัยและเปนประโยชนตอผูเรียน   
  2. การสรางความตระหนักและเห็นคุณคาในปญหา ผูสอนจะตองกระตุนหรือชี้นําให
ผูเรียนคิด ตระหนักในปญหาและมองเห็นคุณคาของสิ่งที่จะเรียนรู โดยอาจใชเทคนิคการถาม คําถาม  
การเลาเรื่อง การยกตัวอยาง เปนตน 
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  3. การเตรียมเนื้อหาและแหลงเรียนรู ผูสอนควรเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีให
เวลา ใหอิสระแกผูเรียนในการศึกษาคนควา สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของตนอยาง
เต็มที่ 
  4. การสรางบรรยากาศในการเรียนรู ผูสอนควรเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดี ให
เวลา ใหอิสระแกผูเรียนในการศึกษาคนควา สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของตนอยาง
เต็มที่ 
  5. การดูแลชวยเหลือ ผูสอนควรชวยทบทวนความรูเดิมที่จําเปนใหแกผูเรียน คอย
ดูแลชวยเหลือ ควบคุมใหการคิดแกปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมใหดําเนินไปดวยดี  
รวมทั้งสงเสริมใหมีกําลังใจในการคิดแกปญหา 
  สรุปไดวาการจัดการเรียนรูสามารถทําใหผูเรียนเกิดความสามารถในการคดิแกปญหาได  
โดยผูสอนมีบทบาทสําคัญในการชวยใหเกิดความสามารถในการคิดแกปญหาไดดังนี้ 1. จัดสถานการณ
ใหมๆ และคัดเลือกปญหาใกลตัวที่นาสนใจ ทาทาย เหมาะสมกับผูเรียน 2. สรางบรรยากาศใน  
การเรียนรู ใหอิสระทางความคิดแกผูเรียน และจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมภายนอกใหเปลี่ยนแปลงได
ไมตายตัว เพ่ือสงเสริมการคิด 3. ผูสอนตองคอยดูแลแนะนําและชวยทบทวนความรูเดิมที่จําเปนแก
ผูเรียน แตไมควรบอกวิธีการคิดแกปญหาตรงๆ กับผูเรียน   
 
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดแกปญหา 
  งานวิจัยภายในประเทศ 
  สุนันท  ฉิมวัย (2543: 60) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
และความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการกับ
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวานักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบปฏิบัติการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
  มาลาตี  โหมดเขียว (2541: 86) ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดแกปญหาของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดย
การสอนแบบกระบวนการสรางคานิยมกับการสอนตามคูมือครู พบวา ความสามารถในการแกปญหา
ของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบกระบวนการสรางคานิยมมีความสามารถในการคิดแกปญหาสูง
กวาที่เรียนตามคูมือครู   
  ภาวนา เทียนขาว (2540: 106) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความสามารถในการคิดแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา ดวยการสอนแบบแกปญหากับการสอนตามคูมือครู พบวา นักเรียนที่เรียน
ดวยการสอนแบบแกปญหามีความสามารถในการคิดแกปญหาสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอน
ตามคูมือครู    
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  สุทธิรา พิสิษฐกุล (2539: 84) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดย
การสอนแบบซินดิเคทที่ใชเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคู มือครู พบวา  
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบซินดิเคทที่ใชเทคนิควิธีการ
ทางวิทยาศาสตรมีความสามารถในกาคิดแกปญหาสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยคูมือครู   
        
  งานวิจัยในตางประเทศ 
  เทเลอร  (Taylor.1994: 633)  ไดทําการศึกษาถึงการเขาใจในมโนมติและการใชยุทธวิธี
การสังเคราะหความคิด ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยใชการเรียนรูที่เปนการชวยเหลือกัน
เชิงสังคมกับนักเรียนเกรด 4 โดยกิจกรรมของกลุมทดลองกลุมที่หน่ึงใหเรียนรูที่เปนการชวยเหลือ
กันเชิงสังคม กลุมทดลองกลุมที่สองใหเปนการเรียนแบบรวมมือที่ใชเทคนิค STAD และกลุมที่สาม
เปนกลุมควบคุมที่สอนโดยวิธีการสอนตามปกติ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองทั้ง  
2 กลุม สูงกวากลุมควบคุม และกลุมทดลองที่เปนการชวยเหลือกันเชิงสังคมมีการวางแผนการแกปญหา
และแสดงคําตอบของปญหาไดชัดเจนกวากลุมทดลองที่ใชการเรียนแบบ STAD 
  ฮารท (Hart.1993: 169-170)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการแกปญหา โดยใชการเรียนแบบ
รวมมือในกลุมยอย พบวาองคประกอบที่ชวยใหนักเรียนสามารถแกปญหาไดดีมี 3 ประการ คือ        
1.ความรวมมือกันในกลุม  2.ความชวยเหลือกันในกลุม  3.ปทัสถานทางสังคมในกลุม 
  ฮอคคินส (Hopkins. 1985: 1790) ไดทําการศึกษารูปแบบของการจัดหองเรียนที่
สงผลตอทักษะการแกปญหาของผูเรียนพบวา จะตองเปนหองเรียนที่มีขาวสารที่นาสนใจใหอาน ได
ทําการทดลองวิเคราะหขาวอยูเสมอ มีภาพอุปกรณหรือสัญลักษณที่เคยกลาวจากขาวสารนั้นๆ และ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดทําการถกเถียงอภิปรายความคิดของตนอยางเปนอิสระ ซ่ึงจะสงผลตอการคิด
แกปญหาของผูเรียนไดดีขึ้น 
  ซอว (Shaw. 1977: 5330) ไดทําการวิจัย เพ่ือศึกษาคาสัมพันธภายในคุณลักษณะ
สามอยางในการคิดแกปญหา คือ การเตรียมความพรอมของการแกปญหา ความสามารถในการเสนอ
วิธีแกปญหาและความสามารถในการประเมินผลการแกปญหาของผูเรียนชั้นประถมศึกษา จํานวน 
127 คน ในรัฐนิวยอรค พบวา ความสามารถทั้งสามอยางตางมีความสัมพันธกัน 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยขางตน สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแกปญหามีความสัมพันธกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู หากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน ไดทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม และ
ฝกการคิดการคนหาคําตอบดวยตนเองอยางเปนขั้นตอน จะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาได ในการทําการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือก
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนเชื่อมโยงองคความรู ฝกการคิด
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และการเผชิญปญหา ซ่ึงผูวิจัยมีความเชื่อวาสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาของ
ผูเรียนใหสูงขึ้นได 
 
5.  เอกสารที่เก่ียวของกับหลักสูตรโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา 27 ระบุใหคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อความเปนไทย ความเปน
พลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาตอ ใหสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา
ทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ    
ดังน้ันสถานศึกษาทุกจึงตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเอง โดยยึดหลักสูตรแกนกลางคือ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 เปนหลักในการจัดกิจกรรมเรียนรู ซ่ึงประกอบไปดวย 
สาระการเรียนรู 8 กลุม ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลเปนของตนเองใหสอดคลองเหมาะสมกับ
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และสภาพทองถิ่นของผูเรียน 
  โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเอง ให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ที่ระบุวาการจัดการศึกษา
ตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด  
กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 
 5.1 โครงสรางกลุมสาระการเรียนรูชวงชั้นที่ 3  โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ 
       5.1.1 สาระพื้นฐาน 
   5.1.1.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
    จํานวน 120 ชั่วโมงตอป 
   5.1.1.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
    จํานวน 120 ชั่วโมงตอป 
   5.1.1.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
    จํานวน 120 ชั่วโมงตอป 
   5.1.1.4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    จํานวน 120 ชั่วโมงตอป 
   5.1.1.5 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา  
    จํานวน 120 ชั่วโมงตอป 
   5.1.1.6 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
    จํานวน 120 ชั่วโมงตอป 
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   5.1.1.7 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    จํานวน 120 ชั่วโมงตอป 
   5.1.1.8 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
    จํานวน 120 ชั่วโมงตอป 
       5.1.2 สาระเพิ่มเติม 
   5.1.2.1 เสริมทักษะภาษาไทย  จํานวน  40 ชั่วโมงตอป  
   5.1.2.2  คอมพิวเตอร   จํานวน  40 ชั่วโมงตอป 
   5.1.2.3  กรุงเทพฯศึกษา   จํานวน  40 ชั่วโมงตอป 
   5.1.2.4  พระพุทธศาสนา   จํานวน  40 ชั่วโมงตอป 
   5.1.2.5  อิสลามศึกษา   จํานวน  40 ชั่วโมงตอป 
   (เลือกเรียนตามศาสนาที่ตนนับถือ) 
       5.1.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตางๆ ตอไปน้ีทุกๆ
กิจกรรม กิจกรรมละ 40 ชั่วโมงตอป รวมทั้งสิ้น 160 ชั่วโมงตอป 
   5.1.3.1 กิจกรรมแนะแนว 
   5.1.3.2 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
   5.1.3.3 กิจกรรมชุมนุมอิสระเลือกตามความสนใจ 
   5.1.3.4 กิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ชุมนุมจริยธรรม) โครงสรางชวง
ชั้นที่ 3 
    -  สาระพื้นฐาน  2,640   ชั่วโมง 
    -  สาระเพิ่มเติม    480   ชั่วโมง 
    -  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน      480   ชั่วโมง 
      รวมทังสิ้น 3,600   ชั่วโมง 
 
 5.2 สาระการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มี    
5 สาระ  ดังน้ี 
  สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
  สาระที่ 2  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 
  สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร 
  สาระที่ 4  ประวัติศาสตร 
  สาระที่ 5  ภูมิศาสตร 
  ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชเน้ือหาเรื่องกรุงเทพฯศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับสาระการ
เรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูดังน้ี 
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  สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
  มาตรฐานที่ ส.1.3 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมหรือศาสนาที่ตนนับถือ คานิยมที่
ดีงามและสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง บําเพ็ญประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอม  
เพ่ือการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
  สาระที่ 2  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต 
  มาตรฐานที่ ส 2.2 เขาใจระบบการเมือง การปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ันศรัทธา  
และธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร 
  มาตรฐาน  ส.3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค
การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเศรษฐกิจอยางเพียงพอ เพ่ือ
การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
  สาระที่ 4  ประวัติศาสตร 
  มาตรฐาน ส.4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความ
ภูมิใจ และธํารงความเปนไทย 
  สาระที่ 5  ภูมิศาสตร 
  มาตรฐาน ส.5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่
กอใหเกิด การสรางสรรค วัฒนธรรม และมีจิตสํานึก อนุรักษ  ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 จากการใชหลักสูตรสถานศึกษา  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ พบวา นักเรียนยังขาดความสามารถในการคิดแกปญหา กิจกรรม
ที่ใชในการเรียนไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนพบคําตอบดวยตนเองอยางเต็มที่ ทําใหนักเรียนไม
สนใจในการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนเทาที่ควร สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูใน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไมไดมาตรฐาน  ดังน้ันการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ จะเปนแนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะทําใหผูเรียนไดรูจักการคิดวิเคราะห
แกปญหา และคนหาคําตอบดวยตนเอง เกิดความกระตือรือรนในการเรียน มีวิธีการสอนที่หลากหลาย 
เนนผูเรียนเปนสําคัญ จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมดีขึ้น นอกจากนั้นยังชวยสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาใหแกนักเรียนอีกดวย 
 
 5.3 เอกสารที่เก่ียวของกับกรุงเทพฯศึกษา 
  สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2548: 1-11) ไดนําเสนอรายละเอียดของสาระ 
การเรียนรูกรุงเทพฯศึกษา เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยได
กําหนดจุดมุงหมายของสาระการเรียนรูกรุงเทพฯศึกษา ดังน้ี 
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  1. มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของกรุงเทพมหานคร รูปแบบการปกครอง
แบบพิเศษที่แตกตางจากจังหวัดอ่ืนๆ และมีความรูความเขาใจในนโยบายแนวทางการบริหารงาน
ของกรุงเทพมหานคร 
  2. มีความเขาใจถึงวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ ที่ผสมกลมกลืนกันของคนหลากหลาย
เชื้อชาติ  ศาสนาและวัฒนธรรม  ที่อยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
  3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครในดานการเปนศูนยรวมของ
ศิลปวัฒนธรรม และโบราณสถานของชาติ ตลอดจนการเปนศูนยกลางความเจริญทุกดาน อาทิ ดาน
เศรษฐกิจ การคมนาคม และการศึกษา เปนตน 
  4. มีความรักและภาคภูมิใจ ในความเปนกรุงเทพมหานครที่เปนถิ่นเกิดหรือถิ่นอาศัย 
  5. มีความตระหนักในปญหาของกรุงเทพมหานคร มีจิตสาธารณะ และไมสราง
ปญหาพรอมที่จะเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหาของกรุงเทพมหานคร 
  6. มีคานิยมในการออม และการเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค ตลอดจนการเปน
ผูบริโภคที่มีคุณภาพ 
  7. มีความรับผิดชอบตอสังคม รูหนาที่ และเปนพลเมืองที่ดีของกรุงเทพมหานคร 
  จากจุดมุงหมายขางตนจึงกําหนดโครงสราง สาระการเรียนรู กรุงเทพฯศึกษา จํานวน  
7 สาระการเรียนรู  ดังน้ี 
  1. กรุงเทพฯ เมืองปกครองรูปแบบพิเศษ 
  2. กรุงเทพฯ เมืองวัฒนธรรม 
  3. กรุงเทพฯ เมืองสะดวก 
  4. กรุงเทพฯ เมืองปลอดภัย 
  5. กรุงเทพฯ เมืองสะอาด 
  6. กรุงเทพฯ เมืองนาอยู 
  7. กรุงเทพฯ เมืองแหงการเรียนรู 
  ดานแนวการจัดการเรียนรู ตองมุงเนนกิจกรรมที่สัมพันธกับชีวิตจริง การฝกทักษะ  
การเผชิญสถานการณ และการประยุกต ความรูมาใชปองกันและแกปญหาการจัดใหนักเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม  
เพื่อใหนักเรียนของกรุงเทพมหานคร เปนคนดี มีปญญา มีความภาคภูมิใจในถิ่นอาศัยตลอดจน
ดํารงชีวิตอยูในสังคมกรุงเทพมหานครไดอยางมีความสุข 
  การประเมินผลการเรียนรู ตองเนนการวัดและการประเมินผล ใหครอบคลุมทั้งดาน
ความรู ทักษะ ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียนรู การรวมกิจกรรม และผลงานของผูเรียน 
  จากจุดมุงหมายและโครงสรางสาระการเรียนรู กรุงเทพฯศึกษา ที่นําเสนอขางตน ผูวิจัย
จึงไดจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ เร่ือง กรุงเทพฯศึกษา ที่มีความสอดคลองกับจุดมุงหมาย
และโครงสรางของสาระการเรียนรูที่กําหนดขึ้น โดยจัดทําทั้งหมด 4 หนวยการเรียนรู ดังน้ี หนวย
การเรียนรูที่ 1 เรื่องมหานครกรุงเทพ หนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ืองกรุงเทพความพิเศษที่ไมเหมือนใคร 
หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ืองแบกเป...เฮรอบกรุง และหนวยการเรียนรูที่ 4 เร่ืองใครควรแก...แลปญหากรุงฯ 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยม
นาคนาวาอุปถัมภ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 5 หองเรียน นักเรียนจํานวน 194 คน 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ  
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 35 คน 1 หองเรียน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม
(Cluster Random Sampling) 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
 
 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สาระและมาตรฐานการ
เรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
  1.2 การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  1.3 เลือกสาระเพิ่มเติม กรงุเทพฯศึกษา นํามาใชในการทดลอง 
  1.4 นําคําอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู มาวิเคราะหเปนผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
โดยใชเวลาในการทดลอง  สัปดาหละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที  รวมเวลา  12  คาบ 
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  1.5 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ วิชากรุงเทพฯศึกษา ขึ้นมา ซ่ึง
ประกอบดวย 
   1.5.1 สาระสําคัญ 
   1.5.2  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
   1.5.3  สาระการเรียนรู 
   1.5.4  กิจกรรมการเรียนรู  แบงเปน  4  ขั้นตอน  คือ 
      1.  ขั้นการนําเขาสูบทเรียน 
      2.  ขั้นปฏิบัติการ 
      3.  ขั้นกิจกรรมสรุป 
      4.  ขั้นประเมินผล 
   1.5.5 สื่อการสอน 
   1.5.6 การวัดและประเมินผล 
  1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณา
ตรวจแกไขความเหมาะสมและความถูกตองของสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
สื่อการสอนใหมีความถูกตองเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
  1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 35 คน เพ่ือรวบรวมขอบกพรองตางๆ ในดานความเหมาะสมในการใช
ภาษา ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู และสื่อการสอน แลวนําแผนการจัดการเรียนรูไป
ปรับปรุงแกไขอีกครั้งกอนนําไปใชจริง 
  1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไปสอนกลุมตัวอยาง เพ่ือการวิจัยตอไป 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา   
  2.1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบ จากหนังสือการสรางและพัฒนาแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ พวงรัตน ทวีรัตน (2529: 52-99) และหลักการวัดและประเมินผลการศึกษาของ  
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2548: 55-99)     
  2.2 วิเคราะหหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวของกับเน้ือหาและจุดประสงค จากแผนการ
จัดการเรียนรูที่กําหนดไว  โดยดําเนินการดังน้ี 
   2.2.1 ทําการวิเคราะหหลักสูตร และสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรจากเนื้อหา
และพฤติกรรมที่ตองการวัดตามพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยของ พวงรัตน ทวีรัตน (2529: 9) สําหรับ
เปนเกณฑการพิจารณาวาตองการวัดพฤติกรรมใดจํานวนมากนอยเพียงใด เพ่ือใหเปนแนวทางใน
การสรางแบบทดสอบ 
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   2.2.2 วิเคราะหจุดมุงหมาย ของวิชา เปนการแปลจุดประสงคของการสอนเปน
พฤติกรรมที่เปนจุดหมายปลายทางที่ตองการใหเกิดแกนักเรียนเม่ือเรียนวิชานั้นๆ จบลงแลว แตละ
วิชาอาจมีจุดมุงหมายแตกตางกันไปทั้งน้ีขึ้นอยูกับธรรมชาติของแตละวิชา ผูวิเคราะหควรแปล
จุดประสงคของการสอนเปนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
   2.2.3 วิเคราะหเน้ือหาวิชา การวิเคราะหเน้ือหาวิชาเปนการแยกเนื้อหาออกเปน
หนวยยอย หรือบทเรียนยอย แลวนําเนื้อหานั้นมาเรียงลําดับการสอนจากกอนไปหลัง   
   2.2.4 ใหคาน้ําหนัก โดยการกําหนดคาน้ําหนักแสดงถึงความสัมพันธของ
เน้ือหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด สําหรับเปนเกณฑในการตัดสินใจวาตองการวัดพฤติกรรมใด  
จํานวนมากนอยเพียงใด เพ่ือใหเปนแนวทางสําหรับการสรางแบบทดสอบ 
   2.2.5 สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร เปนตารางแสดงความสัมพันธของจุดมุงหมาย
กับเนื้อหาวิชา 
  2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนแบบปรนัยเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ 
  2.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามและตัวเลือกกับพฤติกรรม
ที่วัด ที่มีคา 0.5 ขึ้นไป เพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67 - 1.00  
  2.5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ จํานวน 100 คน ที่เคยเรียนรายวิชากรุงเทพฯศึกษามาแลว  
และนําแบบทดสอบมาตรวจคําตอบโดยใหคะแนน 1 คะแนน สําหรับขอที่ตอบถูก และใหคะแนน 0 
สําหรับขอที่ตอบผิดหรือไมตอบ หรือตอบเกิน 1 คําตอบ 
  2.6 นําผลคะแนนที่ไดไปวิเคราะหความยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบแต
ละขอ  โดยใชเทคนิค 27 % ของจุง เตห ฟาน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 197-198)  
แลวคัดเลือกเฉพาะขอสอบที่มีคาความยากงาย(p) ระหวาง 0.20 - 0.80  และมีคาอํานาจจําแนก (r)  
ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป คัดเลือกไวจํานวน 40 ขอ ผลการวิเคราะหไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.31-
0.78 และมีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.24-0.63 
  2.7 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวแลวไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ จํานวน 40 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ัน โดยสูตร KR - 20 ของ คูเดอร-  
ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 197-198)  ไดคาความเชื่อม่ัน 0.90 
  2.8 นําแบบทดสอบไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 
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 ตัวอยาง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิด 5 ตัวเลือก   
 1. ตัวอยางแบบทดสอบเลือกตอบวัดพฤติกรรมดานความรูความจํา 
  (0)  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช สถาปนากรุงรัตนโกสินทร 
เปนราชธานีเม่ือใด   
    ก.  พ.ศ.2310 
        ข.  พ.ศ.2315 
         ค.  พ.ศ.2320 
         ง.  พ.ศ.2325 
        จ.  พ.ศ.2330        เฉลย  ง. 
 
 2.  ตัวอยางแบบทดสอบเลอืกตอบวัดพฤติกรรมดานความเขาใจ 
  (00) เหตุผลใดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเลือกเอาตําบล บางกอก     
ฝงตรงกันขามของแมนํ้าเจาพระยาเปนราชธานีใหม 

   ก.  เกิดโรคระบาดที่ฝงกรุงธนบุรี 
   ข.  ประสบปญหาขาดแคลนแหลงนํ้า 
   ค.  กรุงธนบุรีกวางขวางเกนิไปดูแลลําบาก 
   ง.  เกิดน้ําทวมนําความเสียหายใหแกไรนา 
   จ.  ฝงบางกอกสามารถขยายออกไปไดกวางขวางเนื่องจากเปนทองทุงโลง   
                     สามารถขยายเมืองออกได     เฉลย  จ. 
 

 3.  ตัวอยางแบบทดสอบเลอืกตอบวัดพฤติกรรมดานการนําไปใช 
  (00) ขอใดไมควรปฏบิัติเม่ือเยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางประวัตศิาสตร (ใช) 
        ก.  ถายภาพไวเปนที่ระลึก 
       ข.  เดินเยี่ยมชมดวยความสํารวม 
         ค.  ซ้ือของที่ระลึกที่มีการจดับริการไว 
   ง.  พูดคุยกับเพ่ือนตลอดเวลาเมื่อเกิดขอสงสัย  
         จ.  ศึกษาแผนพับแนะนําสถานที่กอนการเขาเยี่ยมชม  เฉลย  ง. 

         
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
  การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแกปญหา มีการดําเนินการดังน้ี 
  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ เพ่ือวิเคราะหความหมายและลักษณะของ
ความสามารถในการคิดแกปญหา 
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  3.2 ศึกษาและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาของ       
อภิรดี  เกลี้ยงเกิด 
  3.3 ผูวิจัยสรางแบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาตามขั้นตอนเวียร (Weir. 
1974: 18) มี 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
        ขั้นที่ 1 การกําหนดตัวปญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปญหาที่เกิดขึ้น  
ภายใตขอบเขตของสถานการณที่กําหนดให   
     ขั้นที่ 2 การวิเคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในระบุสาเหตุของปญหาจาก
สถานการณที่กําหนดให 
   ขั้นที่ 3 การเสนอวิธีการคิดแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการคนหาวิธีที่ใช
ในการแกปญหา 
   ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผลลัพธ หมายถึง ความสามารถในการบอกผลที่จะเกิดขึ้น
หลังจากการแกปญหาดวยวิธีการที่ไดนําเสนอไป 
  3.4 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาที่สรางขึ้นเปนแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 
การตรวจใหคะแนน 1 สถานการณจะมีคําถาม 4 ขอ การใหคะแนนแตละขอ คือ คําตอบถูกได 1 คะแนน  
หากตอบผิดหรือเวนไวไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกได 0 คะแนน 
  3.5 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ โดยพิจารณาจากคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับตัวเลือก ตามขั้นตอนการวัดความสามารถในการคิด
แกปญหา ที่มีคา 0.5 ขึ้นไป เพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ  ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67 - 1.00 
  3.6 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ จํานวน 100 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน โดยสูตร KR-20  
ของ คูเดอร-ริชารดสัน (ลวน  สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 197-198) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.79 
    3.7 นําแบบทดสอบไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 
 ตัวอยางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
  คําชี้แจง  แบบทดสอบที่กําหนดใหตอไปน้ีเปนสถานการณ  ซ่ึงแตละสถานการณมี
คําถาม 4 ขอ  ใหนักเรียนตอบคําถามจากสถานการณที่กําหนดให  ดังตัวอยางสถานการณ (0) ดังน้ี 
  นิรันดร  เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีนิสัยโกรธงาย ขี้โมโห ไมยอมคน วันหนึ่ง
ระหวางเลนฟุตบอลเกิดการชกตอยกับเพ่ือน เพราะวิ่งชนกันในสนามแขงขัน นิรันดรคิดวาตนไมผิด
จึงเถียงกับเพ่ือนดวยอารมณโกรธ สุดทายเกิดการชกตอยกัน เพ่ือนกับอาจารยจึงเขามาชวยหาม  
ทั้งนิรันดรและเพ่ือนตางไดรับบาดเจ็บ สุดทายถูกอาจารยลงโทษใหทําความสะอาดโรงยิมทั้งสองคน 
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 1.  ปญหาที่สําคัญ  คือ  อะไร 
   ก.  นิรันดรถูกลงโทษ 
   ข.  นิรันดรชกตอยกับเพ่ือน 
   ค.  นิรันดรไมชอบหนาเพื่อน 
   ง.  นิรันดรไมรูจักแพรูจักชนะ   
   จ.  นิรันดรเลนฟุตบอลไมถกูตองตามกตกิา เฉลย  ข. 
 
 2.  สาเหตุทีท่าํใหเกิดปญหา คือ อะไร 
   ก.  คิดวาตนเปนฝายถูก    
   ข.  ไมมีจิตใจเปนนักกีฬา 
   ค.  ตองการจะชนะอยางเดียว 
   ง.  ไมรูจักควบคุมอารมณโกรธ 
   จ.  รางกายออนแอสูเพ่ือนไมไหว   เฉลย  ง. 
 
 3. จากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวิธีแกไขอยางไร  
    ก. เลนฟุตบอลตามกติกา  
    ข. เลิกเลนฟุตบอลไปเลย  
    ค. ยอมรับวาตนเปนฝายผดิ  
    ง. เลนฟุตบอลกับเพ่ือนคนอื่น  
    จ. ระงับอารมณโกรธและรูจักใหอภัย   เฉลย จ. 
 
 4. จากวิธีการแกปญหาดังกลาว ผลที่ไดจากการแกปญหานาจะเปนอยางไร  
    ก. ใจเย็นมากขึ้น 
    ข. ไมทําผิดกติกาอีก  
    ค. ไดเพ่ือนใหมเพ่ิมขึ้น 
    ง. มีเวลาพักผอนมากขึ้น 
    จ. เลนฟุตบอลเกงมากขึ้น    เฉลย ก. 
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แบบแผนในการทดลอง  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย 
แบบ One – Group Pretest – Posttest Design (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 248 - 
249) ซ่ึงมีลักษณะการทดลอง ดังน้ี  
 
ตาราง 1 แบบแผนการวิจัย 
 

T1 X T2 

  
 สัญลักษณ  
 X  แทน การสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
 T1  แทน การทดสอบกอนการทดลอง 
 T2  แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังน้ี  
 1.  ทดสอบกอนเรียนกับกลุมตัวอยาง ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กรุงเทพฯศึกษา และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา แลวทําการบันทึกผลการ
ตรวจสอบไวเปนคะแนนกอนเรียน  เพ่ือใชสําหรับวิเคราะหขอมูล  
 2. ดําเนินการทดลอง ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนนักเรียน  โดยใชเน้ือหากรุงเทพฯศึกษา 
ระยะเวลา 12 คาบ   คาบละ 50 นาที 
 3. ทดสอบหลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรุงเทพศึกษา 
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใช
ทดสอบกอนเรียน  
 4. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบทดสอบความสามารถในการ
แกปญหา แลวนําผลคะแนนไปวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรุปผลอภิปราย
ตอไป  
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 นําคะแนนที่ไดจากการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนมาคํานวณทางสถิต ิ
 1. วิเคราะหขอมูล  
  1.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของกลุมทดลอง โดยใช   
t – test Dependent Samples 
  1.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหากอนและหลังเรียนของกลุมทดลอง 
โดยใช t – test Dependent Samples 
 2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
  2.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก  
    2.1.1 คาเฉลีย่ (Χ ) (ลวน สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 73)  
 

       
N

X
X ∑=  

 

  เม่ือ  X  แทน คาเฉลี่ย 
    ∑X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
    
    2.1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 307) 
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  เม่ือ  S  แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
    ∑X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    2X∑  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง  
     N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 

 
   2.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ  
    2.2.1  หาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ารเรียน
สังคมศึกษาและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา โดยคํานวณจากสตูร (ลวน สายยศ; 
และอังคณา สายยศ. 2539: 349) 
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         IOC      =      ∑R  

                       N 

 
  เม่ือ  IOC     แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับพฤติกรรมที ่
        ตองการวัด 

     ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน  
     N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
    2.2.2  หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิเคราะหเปนรายขอ โดยใชหลักการจัดกลุม  27%  กลุมสูงและกลุมต่ํา 
ของ จุง  เตห  ฟาน  (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 191 - 196) 
    2.2.3 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา โดยใชสูตร KR - 20 ของ คูเดอร - ริชารดสัน 
(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 197 - 198) 
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 เม่ือ  rtt แทน ความเชื่อม่ันของเครื่องมือ                                                     
    n แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด  
    p แทน สัดสวนของผูที่ทําไดในขอหน่ึงๆ เทากับจํานวนคนที่ทาํถูก/จํานวน 
       คนทั้งหมด  
    q แทน สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอหน่ึงๆ  หรือ คือ 1 - p  
    St

2   แทน คาความแปรปรวนของเครือ่งมือฉบับน้ัน  
 
 3.  สถิติทีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน  
  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา  และความสามารถในการคิด
แกปญหาของนักเรียนในกลุมทดลองกอนและหลังเรียน   โดยใช t – test Dependent Samples 
(ลวน สายยศ ; และอังคณา สายยศ. 2538: 104) 
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              เม่ือ D   แทน     เปนความแตกตางของคะแนนแตละคู 
   n   แทน      เปนจํานวนคู 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา และความสามารถในการ
คิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เพ่ือให
เกิดความเขาใจตรงกันในการนําเสนอและแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
  
 n แทน จํานวนตวัอยาง 
          X     แทน  คาคะแนนเฉลีย่ 
 S.D. แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 t แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณาคา t – test  
 p แทน คาระดับนัยสาํคัญของการทดสอบ 
 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา  และความสามารถใน
การคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ผูวิจัยไดจัดลําดับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
 1.  การวิเคราะหเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษากอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 2. การวิเคราะหเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหากอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษากอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  แสดงดังตาราง 2 
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ตาราง 2  การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนสังคมศกึษากอนเรียนและหลังเรียนของ 
     นักเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
 

การทดสอบ n X  S.D. t p 
กอนเรียน 
หลังเรียน 

35 
35 

23.06 
31.71 

4.27 
2.88 

17.020** .000 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01 

 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 
 
 2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหากอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  แสดงดังตาราง 3 
 
ตาราง  3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหากอนเรียนและหลังเรียนของ 
    นักเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
   

การทดสอบ n X  S.D. t p 
กอนเรียน 
หลังเรียน 

35 
35 

12.34 
15.09 

2.74 
1.78 

8.994** .000 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01 

 
 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ มีความสามารถในการคิดแกปญหา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
     
 
 
 
 



บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา และ
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยมีจุดมุงหมายไวดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ   
 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ   
 
สมมติฐานที่ใชในการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 

    ประชากรที่ใชในการวจิัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนมัธยม
นาคนาวาอุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 5 หองเรียน  
นักเรียนจํานวน  194  คน 
    กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยม
นาคนาวาอุปถัมภ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 35 คน   
1  หองเรียน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม  
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เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย คือ เนื้อหารายวิชากรุงเทพฯศึกษา จํานวน 4 หนวยการเรียนรู   
โดยมีหัวขอตอไปน้ี   
 1. เรื่อง มหานครกรุเทพ  
 2. เรื่อง กรุงเทพความพิเศษทีไ่มเหมือนใคร   
 3. เรื่อง แบกเป...เฮรอบกรุง   
 4. เรื่อง ใครควรแก...แลปญหากรุงฯ   
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
 3. แบบทดสอบวดัความความสามารถในการคิดแกปญหา 
 
การดําเนินการทดลอง 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังน้ี   
 1. ทดสอบกอนเรียนกับกลุ มตัวอยาง ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 
กรุงเทพฯศึกษา และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา แลวทําการบันทึกผลการ
ตรวจสอบไวเปนคะแนนกอนเรียน  เพ่ือใชสําหรับวิเคราะหขอมูล  
 2. ดําเนินการทดลอง ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนนักเรียน  โดยใชเนื้อหากรุงเทพฯศึกษา 
ระยะเวลา 12 คาบ  คาบละ 50 นาที 
 3. ทดสอบหลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรุงเทพศึกษา 
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใชทดสอบ
กอนเรียน  
 4. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบความสามารถในการ
แกปญหา แลวนําผลคะแนนไปวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรุปผลอภิปราย
ตอไป  
 

วิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา กอนและหลังเรียนของกลุมทดลอง  
โดยใช t – test Dependent Samples  
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 2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหา กอนและหลังเรียนของกลุมทดลอง  
โดยใช t – test Dependent Samples 
 
สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  และความสามารถในการคิดแกปญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ผลการวิจัยพบวา 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 1 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีความสามารถ
ในการคิดแกปญหา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 2 
 
อภิปรายผล 

 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และความสามารถในการคิด
แกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ สามารถอภิปราย
ผลไดดังน้ี 
 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01  
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 เหตุผลที่นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เปน
การจัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาแบบองครวม ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ผูวิจัยใชกิจกรรมที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการใชคําถาม  
เพ่ือกระตุนใหนักเรียนไดเกิดการคิดแกปญหา ตองการทราบคําตอบของคําถามที่ผูสอนกําหนดขึ้น   
เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน     
การเลนเกม เปนกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนเปนอยางดี นักเรียนรวมกิจกรรมดวย 
ความสนุกสนาน  โดยการดําเนินกิจกรรมตางๆ ผูวิจัยเนนใหนักเรียนทํากิจกรรมแบบกลุมมีการ
ระดมความคิดภายในกลุม การทําใบงาน การคนควาขอมูลจากใบความรู และการสืบคนหาขอมูล
จากแหลงการเรียนรูในโรงเรียน เชน หองสมุด หองอินเทอรเน็ตและจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน   
โดยกิจกรรมที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นเปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดเชื่อมโยงสาระการเรียนรูภายในกลุม
สาระการเรียนรูเดียวกัน คือ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดแก สาระที่ 1  
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3  
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เศรษฐศาสตร สาระที่ 4 ประวัติศาสตร สาระที่ 5 ภูมิศาสตร นอกจากนั้นเม่ือนักเรียนแตละกลุมทํางานที่
ไดรับมอบหมายเสร็จแลว แตละกลุมไดจัดสงตัวแทนมานําเสนอผลงานของกลุมตนเองหนาชั้นเรียน   
นักเรียนที่เปนตัวแทนของแตละกลุมสามารถนําเสนอผลการศึกษาคนควาไดอยางนาสนใจ        
มีการรายงานโดยใชเสียงที่ดังฟงชัดเจน เปนการกระตุนผูฟงไดอยางดี มีการจัดทําแผนภูมิภาพ
ในการประกอบการรายงาน ทําใหการนําเสนอผลงานมีความนาสนใจและแสดงใหเห็นวานักเรียน
เกิดความเขาใจในบทเรียนที่กลุมของตนเองไดรับมอบหมาย โดยผูวิจัยเปนผูคอยใหคําปรึกษา
แนะนําใน การเสนอผลงานของแตละกลุมวาจะนําเสนออยางไรใหนักเรียนที่ไมไดทํากิจกรรมใน
หัวขอน้ันๆ ไดเขาใจเนื้อหาที่นักเรียนนําเสนอ วิธีการที่กลุมแลกเปลี่ยนหรือการรายงานการคนควา
ของตนเองเปนโอกาสของการเรียนที่มีคุณคา ฝกการแสดงออกในการสรางสรรค ฝกทักษะความสามารถ
และพัฒนาเจตคติในการนําเสนอผลงาน (พรนิภา สมาเอ็ม. 2545: 19-20; อางอิงจาก Lardizabal)  
โดยหลังจากการนําเสนอผลงานของนักเรียนแลว ตองมีการสรุปเน้ือหาสาระสําคัญของเร่ืองที่ไดทํา
กิจกรรมไปอีกครั้งหนึ่ง จะเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาใน
ลักษณะองครวม มองเห็นความสําคัญของเน้ือหาวิชา ทําใหนักเรียนระลึกถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว  
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง  สงเสริมใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูหลายรูปแบบที่เนนนักเรียนเปน
สําคัญ  สงเสริมกระบวนการคิดการจัดการและแกปญหา (สิริพัชร เจษฎาวิโรจน 2546: 22-23) ทํา
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามความมุงหมายของการวิจัย 
  2. การศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียน
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ พบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนที่เรียน
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เปนการจัดประสบการณ
การเรียนรูโดยเชื่อมโยงระหวางประสบการณเดิมและประสบการณใหม และเปนประสบการณตรงที่
เชื่อมโยงศาสตรหรือเน้ือหาสาขาวิชาตางๆที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขาดวยกัน  
โดยใชกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา และกระบวนการแสวงหาความรู   
เพ่ือใหเกิดความรูที่มีความหมายเปนความรูแบบองครวม  และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน (วัฒนาพร  ระงับทุกข. 2545: 141)โดยผูวิจัยไดใชคําถาม การเลนเกม การนําเสนอ
ขาว การทําใบงาน การศึกษาใบความรู ในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงภายในกลุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมที่เปดโอกาสและคอยกระตุนใหนักเรียน
ไดใชทักษะการคิดตลอดเวลา โดยการคัดเลือกคําถามและกิจกรรมตางๆ น้ัน ผูวิจัยไดคัดเลือกคําถาม 
กิจกรรมและสถานการณ ที่นาสนใจ เหมาะสมกับนักเรียน คอยกระตุนและชี้นําใหผูเรียนไดคิดแกปญหา  
พรอมทั้งสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางเต็มที่ (สุวิทย มูลคํา. 2547: 19)    
โดยนักเรียนสามารถคิดแกปญหาอยางเปนลําดับขั้นตอนดังน้ี ขั้นที่ 1 การกําหนดตัวปญหา ผูวิจัย
ไดกําหนดสถานการณและนําเสนอขาวตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อใหนักเรียนระบุปญหาที่เกิดขึ้นจาก
สถานการณที่กําหนดได ขั้นที่ 2 การวิเคราะหปญหา หลังจากนักเรียนระบุปญหาที่เกิดขึ้นจาก
สถานการณที่ผูวิจัยกําหนดไดแลว ผูวิจัยไดกําหนดใหนักเรียนบอกสาเหตุของการเกิดปญหาน้ันๆ
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ตามที่นักเรียนระบุปญหาไดอยางถูกตอง ขั้นที่ 3 การเสนอวิธีการคิดแกปญหา นักเรียนสามารถ
เสนอวิธีการแกปญหาที่ระบุตามสถานการณไดอยางถูกตองเหมาะสม ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผลลัพธ   
นักเรียนสามารถบอกผลที่เกิดจากวิธีการแกปญหาตามที่นักเรียนเสนอไปในขั้นที่ 3 ได การคิดแกปญหา
อยางเปนลําดับขั้นตอนจะทําใหการแกปญหาที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
ขั้นตอนในการคิดแกปญหาของเวียร (1974: 18) โดยการดําเนินกิจกรรมตางๆ ผูวิจัยเนนใหนักเรียน
ทํากิจกรรมแบบกลุม  โดยกระบวนการกลุมทําใหนักเรียนรูจักการแกปญหาดวยกลุมเพื่อนได      
(สําลี รักสุทธี; และคนอื่นๆ. 2544: 16) เน่ืองจากเมื่อนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมกลุมจะมีการระดม
ความคิดเห็นเกิดการแลกเปลี่ยนความรูตางๆ ที่แตละบุคคลมี เกิดการเชื่อมโยงความรูตางๆ ที่ได
เรียนมา เพ่ือนําความรูมาใชในการแกปญหาหรือทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งไดเผชิญ
สถานการณตางๆ ดวยกัน ดังน้ันการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ จึงเปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา และความสามารถในการคิดแกปญหา
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
       1.1 ควรอธิบายกระบวนการและขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการให
นักเรียนเขาใจกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
       1.2 ควรมีการกําหนดเวลาในการทํากิจกรรมในแตละใบความรู และใบงานใหมีความ
เหมาะสม  เน่ืองจากมีกิจกรรมหลายขั้นตอน 
       1.3 ควรจัดชั่วโมงการเรียนการสอนเปน 2 คาบตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดกระบวนการ
จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
        2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การคิดอ่ืนๆ เชน ความคิดสรางสรรค  ความคิดวิเคราะห  ความคิดอยางมีวิจารณญาณ  เปนตน 
       2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา และความสามารถในการคิดแกปญหา ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ไปใชกับกลุม
ตัวอยางอ่ืนๆ เชน   ในระดับชั้น  และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ  เปนตน 
       2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ไปใชกับกลุมสาระอ่ืนๆ เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดอ่ืนๆ เชน ความคิดสรางสรรค ความคิด
วิเคราะห ความคิดอยางมีวิจารณญาณ  เปนตน 
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ภาคผนวก  ก 
-  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศกึษา 
-  ตัวอยางแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปญหา 
-  คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหา 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
วิชากรุงเทพฯศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
คําชี้แจง  
 1.  แบบทดสอบฉบับน้ีเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก  จํานวน 40 ขอ  ใชเวลา  
60 นาที 
 2.  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกทีสุ่ดเพยีงคําตอบเดียว  แลวทําเครือ่งหมาย X ลงใน
กระดาษคําตอบ 
 3.  หามนักเรียนทําเครื่องหมายใดๆลงในแบบทดสอบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช สถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีเม่ือใด  

ก.  พ.ศ.2310                
           ข.  พ.ศ.2315 
           ค.  พ.ศ.2320                
           ง.  พ.ศ.2325 
           จ.  พ.ศ.2330 
2.  เหตุผลใดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  เลือกเอาตําบลบางกอก ฝงตรงกันขาม
ของแมนํ้าเจาพระยาเปนราชธานีใหม    

   ก.  เกิดโรคระบาดที่ฝงกรุงธนบุรี 
   ข.  ประสบปญหาขาดแคลนแหลงนํ้า 
    ค.  กรุงธนบุรีกวางขวางเกนิไปดูแลลําบาก 
    ง.  เกิดน้ําทวมนําความเสียหายใหแกไรนา 
    จ.  ฝงบางกอกสามารถขยายออกไปไดกวางขวางเนื่องจากเปนทองทุงโลง สามารถขยาย  
           เมืองออกได 

3.  จังหวัดใดไมมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดกรุงเทพฯ    
 ก.  นนทบุรี  ปทุมธาน ี
 ข.  นครปฐม  นนทบุรี 
 ค.  ราชบุรี  สมุทรสงคราม 
 ง.  นครปฐม  สมุทรปราการ 
 จ.  ฉะเชิงเทรา   สมุทรสาคร   
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4.  ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกบัพระราชพิธีจรดพระนังคลั-แรกนาขวัญ    
ก.  เปนวันเกษตรกร 

 ข.  จัดขึ้นในเดือนแปด 
          ค.  เปนพิธีของพราหมณ 
 ง.  ประกอบพิธี ณ ทองสนามหลวง 
 จ.  สงเสริมขวัญและกําลังใจใหชาวนา  
5.  ขอใดไมใชลักษณะของกรุงเทพฯ 
          ก.  ตั้งอยูบนที่ดอน 
          ข.  มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี 
          ค.  มีการบริหารงานอยางอิสระ 
          ง.   มีระบบขนสงมวลชนที่ทันสมัย 

จ.   สนับสนุนดานการศึกษาอยางเต็มที่ 
6.  ตราประจําจังหวัดกรุงเทพมหานคร คือขอใด  
           ก.  เสาชิงชา 
           ข.  พระแกวมรกต 
           ค.  วัดพระศรรัีตนศาสดาราม 
          ง.  พระอินทรทรงชางเอราวณั 
           จ.  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
7.  เพราะเหตุใดกรุงเทพมหานครจึงเคยไดรับฉายาวาเวนิซตะวันออก  
           ก.  มีลักษณะสวยงามคลายกับเมืองเวนิซ 
           ข.  มีลักษณะทางกายภาพคลายกับเมืองเวนิซ 
           ค.  มีคลองเปนจํานวนมากคลายกับเมืองเวนิซ 
          ง.  ในอดีตมีชาวอิตาลีมาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก 
           จ.  ในอดีตชาวกรุงเทพฯนยิมไปทองเทีย่วที่ เมืองเวนิซ 
8.  ขอใดกลาวผิด   
          ก. กรุงเทพกอตั้งเม่ือ ป พ.ศ. 2325 
          ข. กรุงเทพฯ เรียกอีกชื่อวา บางกอก 
         ค.  กรุงเทพฯ เปนเมืองหลวงลําดบัที่ 5 ของไทย 
           ง. กรุงเทพฯเปนชื่อเมืองหลวงที่ยาวที่สดุในโลก 
          จ. กรุงเทพฯมีผูวาฯจังหวัดที่ไดมาจากการเลือกตั้ง 
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9.  แมนํ้าสายสําคัญของกรุงเทพมหานครคือแมนํ้าสายใด 
     ก.  แมนํ้านอย 
    ข.  แมนํ้าทาจีน 
     ค.  แมนํ้าแมกลอง 
     ง.  แมนํ้าเจาพระยา 
     จ.  แมนํ้าบางปะกง 
10.  สถานที่ใดกอสรางดวยการผสมผสาน ศิลปวัฒนธรรม ของไทยกับชาวตะวันตก   
       ก.   เสาชิงชา 
       ข.   อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
       ค.  พระที่น่ังอนันตสมาคม 
       ง.  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
       จ.  พระที่น่ังจักรีมหาปราสาท 
11. สถานที่ใดไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ 
      ก.  เสาชิงชา  
       ข.  ทองสนามหลวง 
       ค.  วัดอรุณราชวราราม 
       ง.   พระที่น่ังอนันตสมาคม 
       จ.  อนุสาวรียประชาธิปไตย 
12. ถนนสายแรกของกรุงเทพฯคือถนนสายใด 
           ก.  ถนนสุขุมวิท 
           ข.  ถนนเจริญกรุง 
           ค.  ถนนราชดําเนิน 
          ง.  ถนนราชปรารภ 
           จ.  ถนนหลานหลวง 
13.  วันจันทรเวลา  07.30 น. อยูที่เอกมัย  ตองการไป อนุสาวรียชัยสมรภูมิ  ควรเดินทางโดยวิธใีด
เพ่ือใหถึงที่หมายเร็วที่สุด    

ก.   เรือ 
          ข.   รถเมล 
       ค.   รถไฟฟา 
         ง.    รถแท็กซี่ 
          จ.   รถไฟใตดิน 
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14.  วัดใดไมมีพระสงฆจําพรรษาอยูภายในวัด  
         ก.  วัดมหาธาต ุ
         ข.  วัดชนะสงคราม 
         ค.  วัดอรุณราชวราราม 
        ง.  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
         จ. วัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม 
15. หากนักเรียนตองการซื้ออุปกรณเครื่องเขียนจํานวนมากควรไปซื้อที่ใดจึงจะไดราคาถูก   
           ก.  โบเบ 
          ข.  สําเพ็ง 
           ค.  ประตูนํ้า 
           ง.  สวนจตุจักร 
           จ.  สยามแสควร 
16. ขอใดไมควรปฏบิัติเม่ือเยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางประวัตศิาสตร  
           ก. ถายภาพไวเปนที่ระลึก 
           ข. เดินเยี่ยมชมดวยความสาํรวม 
           ค. ซ้ือของที่ระลึกที่มีการจดับริการไว 
           ง. พูดคุยกับเพ่ือนตลอดเวลาเมื่อเกิดขอสงสัย 
          จ. ศึกษาแผนพับแนะนําสถานทีก่อนการเขาเยี่ยมชม 
17.  สถานทีใ่ดที่นักทองเทีย่วตางชาตินิยมมาทองเที่ยวในวันสงกรานต  
        ก.  ถนนบางนา 
          ข.  ถนนขาวสาร 
          ค.  ถนนสุขุมวิท 
          ง.  ถนนเจริญกรุง 
          จ.  ถนนหลานหลวง 
18.  สถานที่ใดไมไดตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร  
        ก.  สําเพ็ง 
          ข.  บางลําพู 
          ค.  คลองหลอด 
          ง.  สนามบินสุวรรณภูมิ 
          จ.  อนุสาวรียประชาธิปไตย 
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19.  กุฎีใหญ  คือสถานที่ใด   
           ก. เยาวราช 
           ข. มัสยิดตนสน 
           ค. โบสถซางตาครูส 
           ง. วัดแมพระฟาติมา 
        จ.  วัดไตรมิตรวิทยาราม 
20. รัฐสภาแหงแรกของไทยคือสถานที่ใด    
          ก.  หอสมุดแหงชาต ิ
        ข.  พระที่น่ังวมิานเมฆ 
          ค.  พระที่น่ังอภิเศกดุสิต 
          ง.  พระที่น่ังอนันตสมาคม 
          จ.  พระที่น่ังจักรีมหาปราสาท 
21. ไชนาทาวนเมืองไทย  คือสถานที่ใด  
         ก.  ประตูนํ้า 
        ข.  เยาวราช 
          ค.  ตลาดโบเบ 
          ง.  ชุมชนกุฎีจีน 
          จ.  ตลาดพาหุรัด 
22. ขอใดแตกตางจากขออ่ืน   
          ก. โบเบ 
        ข.  จตุจักร 
          ค.  สําเพ็ง          
          ง.  ประตูนํ้า 
         จ.  สุขุมวิท 
23. สํานักงานเขตใดในกรุงเทพฯ มีผูไปจดทะเบียนสมรสมากที่สุด  

ก.  สํานักงานเขตบางรัก 
ข. สํานักงานเขตบางชื่น 
ค. สํานักงานเขตบางนา 
ง. สํานักงานเขตบางกะป 

        จ.   สํานักงานเขตบางคอแหลม 
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24.  หากนักเรียนตองการเดินทางไปจังหวัดขอนแกนควรไปขึ้นรถโดยสารที่ใด   
         ก.  สนามหลวง 
         ข.  สยามแสควร 
         ค.  สถานีขนสงเอกมัย 
        ง.  สถานีขนสงสายใต 
         จ.  สถานีขนสงหมอชิต 
25.  ตําแหนงใดเทียบไดกบัตําแหนงนายอําเภอ  
           ก.  หัวหนากอง 
           ข.  ศึกษาธิการเขต 
           ค.  ผูอํานวยการเขต 
           ง.  ผูวาราชการจังหวัด 
           จ.  รองผูวาราชการจังหวัด 
26.  แขวงในจังหวัดกรุงเทพฯเทียบไดกบัขอใด 
           ก.  ตําบล 
           ข.  อําเภอ 
           ค.  หมูบาน 
           ง.  เทศบาล 
           จ.  อําเภอเมือง 
27.  สํานักงานเขตใดมีพ้ืนที่ติดตอกับทะเล   
           ก.  บางรัก 
           ข.  บางแค 
           ค.  บางนา 
         ง.  บางกะป 

จ.  บางขุนเทียน 
28.  กรุงเทพฯ มีการบริหารราชการแบบใด    
          ก.  สวนกลาง 
         ข.  สวนเฉพาะ 
          ค.  สวนทองที่ 
          ง.  สวนภูมิภาค 
          จ.  สวนทองถิ่น        
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29.  นักเรียนคิดวาการเปดโอกาสใหประชาชนกรุงเทพไดเลือกผูวาฯกรุงเทพมหานครไดโดยตรง
เหมาะสมหรือไมอยางไร  

ก.  เหมาะสม   เพราะจะไดมีรูปแบบเดียวกันกับการเลอืกส.ส. 
ข.  เหมาะสม  เพราะกรุงเทพฯมีลักษณะเฉพาะ  ประชาชนจะไดมีสวนรวมรบัผดิชอบ    
     บริหารกรุงเทพฯโดยตรง   
ค.  ไมเหมาะสม  เพราะมีความแตกตางจากการบริหารราชการจังหวัดอ่ืนๆ 
ง.  ไมเหมาะสม  ควรใหการบริหารงานกรุงเทพเปนเหมือนกับจังหวัดอ่ืนๆ 
จ.  ไมเหมาะสม  เพราะจะทําใหประชาชนในจังหวัดอ่ืนๆ เกิดความรูสึกแตกแยก 

30.  ขอใดไมใชหนาที่ของผูวาฯกรุงเทพมหานคร 
          ก.  ตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
         ข.  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรงุเทพฯ 
         ค.  สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 
         ง.  แตงตั้งและถอดถอนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร        
         จ.  กําหนดนโยบายของกรุงเทพฯใหเปนไปตามกฎหมาย 
31. ขอใดไมใชปญหาที่สําคัญของกรุงเทพฯ  
           ก.  นํ้าทวม 
           ข.  ขยะลนเมือง 
           ค.  แผนดินทรุดตัว 
           ง.  มลพิษทางอากาศ 

จ.  ขาดแคลนแหลงนํ้า 
32.   หากนักเรียนเปนผูมีอํานาจจะแกปญหาน้ําทวมในกรุงเทพฯ แบบยั่งยืนดวยวิธีการใด  

ก.  ถมถนนที่ทวมใหสูงกวาเดิม 
ข.  ขุดลอกคูคลอง  เปนประจําอยางตอเน่ือง 
ค.  ของบประมาณจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าเพื่อใชตามจุดที่เกดิน้ําทวม 
ง.  จัดวางผังเมืองแหลงที่อยูอาศัยใหมไมใหอยูบริเวณที่เกิดปญหาน้ําทวม 

         จ.  ใชพ้ืนที่รกรางในการขุดบอเพ่ือระบายน้ําและขอความรวมมือจากเอกชนในการขอ 
     ใชแหลงระบายน้ํา 

33.  การแกปญหาขยะลนเมืองควรใชวธิกีารในขอใด 
   ก.  สรางโรงงานเผาขยะ 
        ข.  ขยายพื้นที่ฝงกลบขยะเพิ่ม 
      ค.  สรางโรงงานคัดแยกขยะเพิ่ม 
        ค.  ใหเอกชนไดรับสัมปทานในการกําจัดขยะ 
         จ.  ปลูกฝงใหประชาชนเหน็ความสําคัญของการนําสิ่งของกลับมาใชใหม 
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34.  ปญหาใดที่มีผลกระทบใหเกิดปญหาอ่ืนๆตามมาและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในกรุงเทพฯ มากที่สุด    
           ก.  ปญหาขยะ 

   ข.  ปญหาจราจร 
    ค.  ปญหาน้ําทวม 
   ง.  ปญหายาเสพติด 

จ.  ปญหาความแออัด 
35.  จังหวัดใดตอไปน้ีเริ่มประสบปญหาดานตางๆใกลเคียงกับกรุงเทพมหานคร   

ก.  พังงา 
ข.  ระยอง 
ค.  อุดรธานี 
ง.  ขอนแกน 
จ.  เชียงใหม 

36.  บคุคลใดมีความสําคญัที่สุดในการแกปญหาที่เกดิขึ้นในกรุงเทพฯ  
ก.  ผูอํานวยการเขต 
ข.  ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ค.  ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ง.  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
จ.  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

37.  หากโรงเรียนของนักเรียนประสบปญหาขยะมีจํานวนมากนักเรียนจะดําเนินการอยางไรเพื่อลด 
จํานวนขยะใหไดอยางยั่งยืน   

ก.  จัดการประกวดชุดรีไซเคิล  เพ่ือกระตุนจิตสํานึก 
ข.  จัดทําโครงการธนาคารขยะ  และคัดแยกประเภทขยะกอนทิ้ง   
ค.  จัดหนวยพิทักษความสะอาด  คอยดูแลนักเรียนใหทิ้งขยะลงถัง 
ง.  จัดทําโครงการรับซ้ือกระดาษที่ไมใชโดยใหราคาที่สงูกวาทองตลาด 
จ.  เขียนปายรณรงคใหชวยกันลดการใชขยะ และนําไปติดทัว่บริเวณโรงเรียน 

38.  ขอใดเปนการแกปญหาการจราจรที่ไดผลยั่งยืนทีสุ่ด 
           ก.  ขยายถนนเพิ่ม 
           ข.  รณรงคใหใชรถสาธารณะ 
           ค.  เก็บภาษนํีาเขารถยนตใหสูงขึ้น 
           ง.  รณรงคใหประชาชนใชจักรยานในการ เดินทาง 
          จ.  สรางสถานีรถไฟฟาหรือรถไฟใตดินใหครอบคลุมเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วกทม. 
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39.  เหตุการณ ไฟไหมซานติกาผับ  สรปุสาเหตุทีเ่กิดเพราะคนไปเที่ยวจํานวนมากจึงหนีไมทัน  
สรุปแบบน้ีถกูตองหรือไม   
         ก.  ถูกตอง  เพราะวันปกตมีิคนไปเที่ยวนอยกวานี้ 

ข.  ถูกตอง  เพราะคนมาเทีย่วมีจํานวนมาก จึงทําใหหนีออกมาไมทัน 
         ค.  ไมถูกตอง  เพราะเหตุไฟไหมเกิดจากการจุดพลุ 

ง.  ไมถูกตอง  เพราะเมื่อเกิดเหตุไฟไหมไฟฟาจึงดับเปนสาเหตใุหมองไมเห็นทางออก  
จ.  ไมถูกตอง  เพราะเกิดจากความประมาททั้งของนักเที่ยวและขาดการดูแลดานความ  
     ปลอดภัยจากเจาของสถานที่ประกอบกัน 

40.  เหตุการณใดไมสงผลตอปญหาการจราจรของกรุงเทพฯ 
ก.  การปาหิน 
ข.  การเกิดน้ําทวม 
ค.  การซอมแซมถนน 
ง.  การปดถนนแขงรถ 
จ.  การปดถนนประทวง 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบทดสอบฉบับน้ีเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ  ใชเวลา  
40 นาที 
 2.  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกทีสุ่ดเพยีงคําตอบเดียว  แลวทําเครือ่งหมาย X ลงใน
กระดาษคําตอบ 
 3.  หามนักเรียนทําเครื่องหมายใดๆลงในแบบทดสอบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
สถานการณที่ 1  
 นิรันดร  เรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  มีนิสัยโกรธงาย  ข้ีโมโห  ไมยอมคน  วันหน่ึง
ระหวางเลนฟุตบอลเกิดการชกตอยกับเพื่อน  เพราะวิ่งชนกันในสนามแขงขัน  นิรันดรคิดวา
ตนไมผิดจึงเถียงกับเพ่ือนดวยอารมณโกรธ  สุดทายเกิดการชกตอยกัน  เพ่ือนกับอาจารยจึง
เขามาชวยหาม   ทั้งนิรันดรและเพื่อนตางไดรับบาดเจ็บ  สุดทายถูกอาจารยลงโทษใหทําความ
สะอาดโรงยิมทั้งคู 
 
  1.  ปญหาที่สําคัญ  คือ  อะไร 
   ก.  นิรันดรถูกลงโทษ 
   ข.  นิรันดรชกตอยกับเพ่ือน 
   ค.  นิรันดรไมชอบหนาเพื่อน 
   ง.  นิรันดรไมรูจักแพรูจักชนะ   
   จ.  นิรันดรเลนฟุตบอลไมถกูตองตามกตกิา  
  2.  สาเหตุทีท่าํใหเกิดปญหา คือ อะไร 
   ก.  คิดวาตนเปนฝายถูก    
   ข.  ไมมีจิตใจเปนนักกีฬา 
   ค.  ตองการจะชนะอยางเดียว 
   ง.  ไมรูจักควบคุมอารมณโกรธ 
   จ.  รางกายออนแอสูเพ่ือนไมไหว 
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  3.  จากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวธิีแกไขอยางไร 
   ก.  เลนฟุตบอลตามกติกา 
   ข.  เลิกเลนฟุตบอลไปเลย 
   ค.  ยอมรับวาตนเปนฝายผดิ 
   ง.  เลนฟุตบอลกับเพ่ือนคนอื่น   
   จ.  ระงับอารมณโกรธและรูจักใหอภัย 
  4.  จากวิธีการแกปญหาดังกลาว  ผลทีไ่ดจากการแกปญหานาจะเปนอยางไร 
   ก.  ใจเย็นมากขึ้น 
   ข.  ไมทําผิดกติกาอีก 
   ค.  ไดเพ่ือนใหมเพ่ิมขึ้น 
   ง.  มีเวลาพักผอนมากขึ้น 
   จ.  เลนฟุตบอลเกงมากขึ้น 
 
สถานการณที่ 3 

 เลขาธิการ  คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ยัน เด็กม.6 ยิงตัวตายไมเกี่ยวกับการประกาศ 
ผลแอดมิชช่ัน  แตรับจะกลับไปทบทวนแนวทางการประกาศผลใหชัดปองกันระบบใหญโดยรวม   
กรณี นายจิราวัฒน  เลิศกุลอุยไพศาล  อายุ 18 ป  นักเรียนม.6  ใชปนยิงตัวตาย  โดยบิดาผูตาย
ออกมาระบุวา  บุตรชายเกิดความเครียด  เน่ืองจากเปนเด็กเรียนเกง  ต้ังใจสอบเขาเรียน  สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร  ม.เกษตรศาสตร    จึงสละสิทธิ์โควตามหาวิทยาลัยอื่น    เพ่ือไปเรียน     
ม.เกษตรศาสตร แตถึงวันประกาศผลไมมีช่ือลูกชายติด ม.เกษตรฯ  จึงโทรไปสอบถามกับศูนยแอด
มิชช่ันกลาง  ทางศูนยบอกวานองมีที่เรียนแลว  ยังไมเห็นหลักฐานการยกเลิกโควตาสงเขามาเลย  
กระทั่งวันที่ 12 พ.ค. ไดโทรไปหาเจาหนาที่อีก  ปรากฏวาคราวนี้เจาหนาที่ของศูนยบอกวา  เห็น
เร่ืองยกเลิกแลว  แตอาจจะลาชาไปบาง  แตเร่ืองที่ไมมีรายช่ือไมเปนอะไร  เพราะดูจากคะแนนแลว
สูงกวาคณะที่ตองการเรียน    เจาหนาที่คนเดิมยังบอกใหพาลูกชายไปสอบสัมภาษณในวันที่ 14 
พ.ค. ไดเลย  เม่ือฟงอยางนั้นจึงบอกใหลูกชายเตรียมตัว  ในตอนเชาวันที่ 13 พ.ค. จึงเดินทาง  แต
ไมทันไดไปลูกชายก็มายิงตัวตายเสียกอน 
   

5.  ปญหาที่สําคัญ  คือ  อะไร 
   ก.  การฆาตัวตาย 
   ข.  ระบบขอมูลผิดพลาด 
   ค.  ความเครยีดจากการสอบ 
   ง.  ความผิดหวังจากการสอบ 
   จ.  คะแนนไมผานเกณฑของมหาวิทยาลยั 
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  6.  สาเหตุทีท่าํใหเกิดปญหา คือ อะไร 
   ก.  ไมอานหนังสือสอบ 
   ข.  ตัดสินปญหาดวยอารมณ 
   ค.  ไมมีความมั่นใจในตนเอง 
   ง.  ความลาชาของการจัดสงขอมูล 
   จ.  การติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่ผิดพลาด 
  7.  จากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวธิีแกไขอยางไร 
   ก.  ทบทวนบทเรียนอยางสม่ําเสมอ 
   ข.   สื่อสารกับเจาหนาที่ใหชดัเจน 
   ค.   เชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง 
   ง.   ปรับปรุงระบบจัดสงขอมูลใหมีความรวดเร็ว 
   จ.  ใชเหตุผลและสตปิญญาในการตัดสินปญหา 
  8.  จากวิธีการแกปญหาดังกลาว  ผลทีไ่ดจากการแกปญหานาจะเปนอยางไร 
   ก.   ไมพบกับความผิดหวัง 
   ข.   ระบบขอมูลตางๆ เรว็ขึ้น 
   ค.  ไดเขาเรียนตามคณะทีต่องการ 
   ง.   ไดรับขอมูลขาวสารอยางรวดเรว็ 
   จ.   ไดรับขอมูลที่ชัดเจนจากเจาหนาที่ 
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ตาราง 4  แสดงคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
     ทางการเรียนสังคมศึกษา 
 

  
 
 
 
 
 
 

ขอ 
ความยากงาย 

(p) 
อํานาจจําแนก 

(r) 
ขอ 

ความยากงาย 
(p) 

อํานาจจําแนก 
(r) 

1. 0.72 0.37 21. 0.31 0.33 
2. 0.71 0.36 22. 0.72 0.57 
3. 0.62 0.60 23. 0.77 0.52 
4. 0.58 0.42 24. 0.70 0.45 
5. 0.66 0.49 25. 0.61 0.47 
6. 0.58 0.43 26. 0.33 0.24 
7. 0.69 0.50 27. 0.59 0.56 
8. 0.57 0.56 28. 0.68 0.63 
9. 0.60 0.54 29. 0.61 0.45 
10. 0.77 0.43 30. 0.59 0.43 
11. 0.70 0.46 31. 0.58 0.38 
12. 0.56 0.63 32. 0.55 0.28 
13. 0.74 0.55 33. 0.66 0.33 
14. 0.59 0.39 34. 0.70 0.27 
15. 0.71 0.46 35. 0.51 0.33 
16. 0.74 0.39 36. 0.62 0.39 
17. 0.50 0.37 37. 0.61 0.43 
18. 0.63 0.38 38. 0.64 0.51 
19. 0.61 0.49 39. 0.78 0.40 
20. 0.54 0.30 40. 0.60 0.31 

คาความเชื่อม่ัน  0.90 
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ตาราง 5  แสดงคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
     กอนเรียนและหลังเรียน  ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 

ลําดับที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรยีน ผลตางของคะแนน(D) D² 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

23 
24 
23 
20 
21 
19 
20 
18 
23 
16 
19 
20 
27 
21 
25 
32 
29 
21 
21 
32 
25 
22 
26 
28 
24 

31 
34 
29 
30 
34 
26 
31 
28 
30 
29 
31 
27 
33 
31 
36 
38 
35 
33 
32 
36 
33 
36 
31 
34 
35 

8 
10 
6 
10 
13 
7 
11 
10 
7 
13 
11 
7 
6 
10 
11 
6 
6 
12 
11 
4 
8 
14 
5 
6 
11 

64 
100 
36 
100 
169 
49 
121 
100 
49 
169 
121 
49 
36 
100 
121 
36 
36 
144 
121 
16 
64 
196 
25 
36 
121 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ลําดับที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรยีน ผลตางของคะแนน(D) D² 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
 

16 
21 
24 
29 
17 
21 
30 
22 
28 
20 

29 
29 
30 
31 
30 
30 
35 
31 
34 
28 

13 
8 
6 
2 
13 
9 
5 
9 
6 
8 

169 
64 
36 
4 

169 
81 
25 
81 
36 
64 
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ตาราง 6  แสดงคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
     กอนเรียนและหลังเรียน  ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 

ลําดับที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรยีน ผลตางของคะแนน(D) D² 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

10 
15 
11 
10 
7 
12 
12 
12 
11 
11 
13 
12 
11 
13 
18 
15 
11 
16 
13 
14 
12 
9 
13 
15 
15 
 

13 
17 
12 
14 
14 
16 
13 
15 
13 
16 
14 
15 
17 
15 
18 
17 
14 
18 
15 
16 
17 
13 
15 
16 
15 
 

3 
2 
1 
4 
7 
4 
1 
3 
2 
5 
1 
3 
6 
2 
0 
2 
3 
2 
2 
2 
5 
4 
2 
1 
0 

 

9 
4 
1 
16 
49 
16 
1 
9 
4 
25 
1 
9 
36 
4 
0 
4 
9 
4 
4 
4 
25 
16 
4 
1 
0 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ลําดับที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรยีน ผลตางของคะแนน(D) D² 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
 

15 
8 
6 
16 
11 
8 
15 
14 
15 
13 

18 
12 
11 
16 
15 
14 
15 
16 
17 
16 

3 
4 
5 
0 
4 
6 
0 
2 
2 
3 

9 
16 
25 
0 
16 
36 
0 
4 
4 
9 
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ภาคผนวก  ข 
-  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู โดยใชการสอนแบบบูรณาการ 
กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม             ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

วิชากรุงเทพฯศึกษา            เร่ือง  ใครควรแก...แลปญหากรุงฯ 
จํานวน  3  คาบ     วันที่สอน................................................... 

________________________________________________________________________ 
 

สาระสําคัญ   
กรุงเทพมหานคร      เปนเมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยูจํานวนมาก  ทําใหเกิดปญหาดาน

ตางๆ ท้ังดานสิ่งแวดลอม  ดานสังคมเศรษฐกิจ  ดานการจราจร ฯ  ท่ีสงผลกระทบทั้งดาน
สุขภาพรางกาย  จิตใจของประชากรในกรุงเทพฯ   ดังนั้นประชากรท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพฯ ตอง
รวมมือกันในการดูแล  ปองกันและแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้น   เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตความเปนอยู
ท่ีดี 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1.  วิเคราะหสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯได 

2.  วิเคราะหผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯได 
3.  เสนอแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯได 

 4.  ตระหนักถึงความสําคัญของการรวมมือกันในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ 
5.  ปฏิบัติตนและมีสวนรวมในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 

สาระการเรียนรู 
 1.  ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ 

2.  สาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ 
3.  ผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ 
4.  แนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ 

 
  
 

 
 
  

 
บูรณาการ 

ภายในกลุมสาระการเรียนรู 

 ภูมิศาสตร 

หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดําเนนิชีวติ 

 เศรษฐศาสตร 
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กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ข้ันการนําเขาสูบทเรยีน 
  ครูนําเสนอขาว “ไฟไหมประเดิมศักราช ซานติกาผับ”  และรวมอภิปรายพูดคุยกับ
นักเรียนถึงสาเหตุของการเกิดไฟไหม   เพ่ือโยงเขาสูบทเรียน 
 

 2.  ข้ันปฏิบัติการ 
  2.1  ใหนักเรียนแบงกลุม  กลุมละ 5-6  คน  รวมกันศกึษาใบความรู  “เร่ือง..แลปญหา
กรุง” พรอมทํากิจกรรมตาม ใบงาน ปญหากลางกรุง 1 และ ใบงานปญหากลางกรุง 2  ตามลําดับ   
ดังมีหัวขอดังน้ี 
    -  ใบงานปญหากลางกรุง 1   ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและระบุ
ปญหาที่สําคญั  กลุมละ 5 ปญหา   และวิเคราะหความรุนแรงของปญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ   
พรอมอธิบายเหตุผลประกอบใหชัดเจน 
  -  ใบงานปญหากลางกรุง 2     ใหนักเรียนแตละกลุมเลือกปญหาที่สําคัญทีก่ลุม
นักเรียนไดทําในใบงาน เร่ืองปญหากลางกรุงฯ 1 มา 1 ปญหาและรวมกันอภิปรายพรอมทําแผนที่
ความคิดและแผนที่วงลออนาคตตามหวัขอที่กําหนดให  ดังน้ี 
   1.  สาเหตุของการเกิดปญหา 
   2.  ผลกระทบของการเกิดปญหา 
   3.  แนวทางในการแกปญหา 
 

 3.  ข้ันกิจกรรมสรุป 
  ใหนักเรียนแตละกลุมสงสมาชิกที่มีหนาทีนํ่าเสนอผลงานออกมานําเสนอผลงานของกลุม  
ตามหัวขอที่ไดกําหนดไว  หลังจากนําเสนอผลงานเสร็จแลว    ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ได  และ
รวมกันอภิปรายถึงความสําคัญหรือประโยชนที่เกิดจากการศึกษาหวัขอทีต่นไดรายงาน 
 

 4.  ข้ันประเมินผล 
  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงผลการทํางานของนักเรียนแตละกลุม  โดยชี้แจงใหเห็นถึง
ขอดี ขอดอยของกระบวนการทํางานในแตละกลุม    เพ่ือใหแตละกลุมนําไปปรับปรุงแกไขในการทํา
กิจกรรมครั้งตอไป 
 

สื่อการสอน 
1.  ขาว “ไฟไหมประเดิมศักราช ซานติกาผับ” 
2.  ใบความรู “เร่ือง  แลปญหากรุง”     
3.  ใบงาน  “เรื่องปญหากลางกรุง 1” 
4.  ใบงาน  “เรื่องปญหากลางกรุง 2” 
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การวัดผลและประเมินผล 
1.  สังเกตจากพฤติกรรมการตอบคําถาม  
2.  สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุมตามแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน  
     กลุมของนักเรียน 
3.  สังเกตจากการนําเสนอใบงานเรื่อง“เรื่องปญหากลางกรุง 1” 
4.  สังเกตจากการนําเสนอใบงานเรื่อง“เรื่องปญหากลางกรุง 2” 
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แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม 
 

ชื่อกลุม………………………………………………………………… 
ประธานกลุม……………………………………………………………. 
เลขานุการกลุม…………………………………………………………… 

 

ความ
รวมมือใน

การ
ทํางาน 

การ
วางแผน
จัดการ 

ยอมรับฟง
ความ
คิดเห็น
ผูอ่ืน 

คิดริเริ่ม
สรางสรรค 

การ
แกปญหา
เฉพาะ
หนา 

รวม หมายเหต ุ

ที่ 
  

รายชื่อสมาชิก 

ชื่อ-สกุล 

4 4 4 4 4 20  

1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
 
 

      ลงชื่อ.........................................ผูประเมิน 
       ......./......../.......... 
เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัตใินระดบัดีเยี่ยม   ให  4  คะแนน 

ปฏิบัตใินระดบัดี    ให  3 คะแนน 
ปฏิบัตใินระดบัพอใช   ให  2  คะแนน 
ปฏิบัตใินระดบัตองปรับปรุง  ให  1  คะแนน 
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แบบใหคะแนนการนําเสนอผลงาน 
 

ชื่อกลุม………………………………………………………………… 
ประธานกลุม……………………………………………………………. 
เลขานุการกลุม…………………………………………………………… 
ผูนําเสนอผลงาน………………………………………………………… 

 

เนื้อหา/
สาระ 

การนําเสนอ 

(น้ําเสียง 
ทาทาง) 

คิดริเริ่ม
สรางสรรค 

การ
แกปญหา
เฉพาะหนา 

รวม 

ที่ 
  

รายชื่อสมาชิก 

ชื่อ-สกุล 

5 5 5 5 20 

หมายเหต ุ

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        

 

       ลงชื่อ.........................................ผูประเมิน 
       ......./......../.......... 
เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัตใินระดบัดีเยี่ยม   ให  5  คะแนน 

ปฏิบัตใินระดบัดี    ให  4 คะแนน 
ปฏิบัตใินระดบัปานกลาง   ให  3  คะแนน 
ปฏิบัตใินระดบัพอใช   ให  2  คะแนน 
ปฏิบัตใินระดบัตองปรับปรุง  ให  1  คะแนน 
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ใบความรู 
เรื่อง  แลปญหากรุงฯ 

 

ขาวที่ 1  กทม.รถติดหนึบเหตุฝนตก-ร.ร.เปดเทอม 
ตร.แจงเตือนผูใชรถใชถนนขับขี่ดวยความระมัดระวัง ขณะเดียวกันวันน้ี ยังเปนวันแรกของ

การเปดราชการหลังจากหยุดยาวติดตอกันหลายวัน... 
ผูสื่อขาวรายงาน วันนี้ (12 พ.ค.) วา จากฝนที่ตกลงมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแตชวง

เชามืด ตอเน่ืองจนถึงขณะนี้ในหลายพื้นที่ สงผลใหถนนหลายสายพื้นผิวการจราจรเปยกลื่น สวน
ถนนบางสายมีนํ้าทวมขังสงผลใหเกิดอุบัติเหตุเล็กนอยเปนระยะ เว็บไซตกองบังคับการตํารวจ
จราจร กองบัญชาการตํารวจนครบาลแจงเตือนผูใชรถใชถนนขับขี่ดวยความระมัดระวัง 
ที่มา  http://www.thairath.co.th/content/misc/5338 
 

ขาวที่ 2  จับรถซิ่งบนนถนนบางนากวา 100 คัน 
เชามืดวันน้ี ตํารวจสน.บางนา สกัดจับ รถจักรยานยนตและรถยนต ที่ขับแขงขันกันบนถนน

สายบางนา-ตราด ระหวางหลักกิโลเมตรที่ 3 ถึง 4.5 โดยใชรถบรรทุกสิบลอจํานวน 4 คัน ปด
บริเวณหัวถนน และทายถนน ทั้งขาเขา และขาออก จนจับกุมนักซิ่งอายุระหวาง 19 ถึง 25 ป ได
กวา 100 คน และยึดรถจักรยานยนตได 120 คัน รถยนตอีก 49 คัน นํ้ามันเครื่องบิน 3 แกลอน 
อุปกรณแตงรถอีกจํานวนหนึ่ง 

ตรวจสอบรถจักรยานยนตที่ยึดได พบวา ถูกขโมยมาจากในพื้นที่ สน.บางนา, สภ.แสนสุข 
จ.ชลบุรี และ สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รวม 14 คัน พันตํารวจตรีไพฑูรย ชะตางาม 
สารวัตรจราจร สน.บางนา กลาววา ผูบังคับบัญชาไดสั่งการใหปรับโทษสูงสุดคันละ 8,000 บาท 
เน่ืองจากกอความรําคาญใหกับชาวบาน  
ที่มา http://www.ch7.com/news/ 
 
 

ขาวที่ 3  ชูวทิย พาลูกชายแถลง ขาวถูกทําราย       
                 ชูวิทย พาลูกชายแถลง ขาวถูกทําราย วันน้ี(17 พ.ค.) ผูสื่อขาวรายงานวา นายชูวิทย 
กมลวิศิษฏ อดีตผูสมัครผูวาฯ กทม. พา นายตนตระกูล และ นายเติมตระกูล บุตรชาย แถลงขาว
ที่หนา สน.คลองตัน โดยยอมรับวาบุตรชาย มีเร่ืองวิวาทเมื่อคืนที่วันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผานมา
จริง และหากบุตรชาย เปนฝายถูกกระทํากอน ยินยอมใหตํารวจ ดําเนินคดีตามกฏหมาย ซ่ึงขณะที่
กําลัง วิ่งหนีไดถูกวัยรุน ใชขวดเบียรตีศีรษะ อีกทั้ง รปภ.ของรานใชเครื่องช็อตไฟฟา จ้ีที่หนาอกจน
บาดเจ็บ จึงขอใหผูบัญชาการ ตํารวจนครบาล ตรวจสอบรานดังกลาว วาเปดเกินเวลา และอนุญาต
ใหเด็กอายุต่ํากวา 20 ปเขาไปใชบริการไดอยางไร พรอมนําภาพถาย สถานบริการกวา 10 แหง 
ยานทองหลอ ที่เปดเกินเวลาเปด เผยตอสื่อมวลชน ทั้งเรียกรองใหยายผูกํากับทุก สน.ที่ละเลย 
ที่มา http://ขาวออนไลน.jerder.com 
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ขาวที่ 4  คพ.วอนลดเผาขยะ แกปญหาฝุนกรุงเทพฯ 
นายสุพัฒน หวังวงศวัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปดเผยวา ในชวงตนเดือน

มกราคม 2551 ที่ผานมา พบแนวโนมการเพิ่มสูงขึ้นของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ใน
หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และจากการพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดวาในชวง
วันที่ 16-18 มกราคม บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนแผปก
คลุมประเทศไทย สภาพอากาศดังกลาวอาจสงผลใหเกิดการสะสมสารมลพิษในบรรยากาศ 
โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็กและกาซโอโซน ที่อาจมีระดับเกินเกณฑมาตรฐาน ดังน้ัน เด็ก 
ผูสูงอายุ และผูปวยโรคทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมภายนอกอาคารในชวงเวลา
ดังกลาว หากพบอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจควรรีบไปพบแพทย หากชวงใดพบวามี
สภาวะหมอกแดดหรือมีฟาหลัว ขอความรวมมือจากประชาชน งดกิจกรรมที่กอใหเกิดฝุนละออง งด
การเผาขยะมูลฝอยและเศษวัสดุเหลือใชทุกประเภท ปรับแตงและบํารุงรักษาเครื่องยนตใหอยูใน
สภาพสมบูรณ  ลดการใชรถยนตสวนบุคคลและใชบริการรถสาธารณะ เพ่ือรวมกันดูแลรักษา
คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครใหดีขึ้น จนกวาสถานการณมลพิษจะคลี่คลายสูภาวะปกติ 
ที่มา http://news.sanook.com/social/social_236652.php 
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ใบงาน 
เรื่องปญหากลางกรุงฯ 1 

 

คําสั่ง   ใหนักเรียนแตละกลุมระบุปญหาทีส่ําคัญ 5 ปญหา  และวิเคราะหความรุนแรงของปญหาที่
เกิดขึ้น 
           ในกรุงเทพฯ   พรอมอธิบายเหตุผลประกอบใหชัดเจน 

ระดับความรนุแรง ปญหา 
1 2 3 4 5 

เหตุผล 
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ใบงาน 
เรื่องปญหากลางกรุงฯ 2 

 

คําสั่ง   ใหนักเรียนแตละกลุมเลือกปญหาที่สําคัญทีก่ลุมนักเรียนไดทําในใบงาน เรื่องปญหากลาง
กรุงฯ 1   มา 1 ปญหาและรวมกันอภิปรายพรอมทําแผนที่ความคิดและแผนที่วงลออนาคตตาม
หัวขอที่กําหนดให 

 
          ขอที่  1    ระบปุญหา    
                          ปญหาที่สําคัญคือ........................................................................ 
                                      

 
 ขอที่  2    อธิบายสาเหตุของการเกิดปญหา  ในรูปแผนที่ความคิด 
 

                            
 
 
 
                             

สาเหตุ 
                                  ปญหา................................... 
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ขอที่  3    อธิบายผลกระทบของปญหา  ในรูปแผนที่วงลออนาคต 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ผลกระทบ 

                                 ปญหา................................... 
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ขอที่  4    อธิบายวิธีการแกปญหา   ในรูปแผนที่ความคิด 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
แนวทางในการแกปญหา 

                                ปญหา................................... 
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สื่อการสอน    
ขาว  ไฟไหมประเดิมศักราช ซานติกาผับ 

ผูสื่อขาวรายงานวันนี้ (1 ม.ค.) เม่ือชวงประมาณ 00.20 น.เกิดเหตุเพลิงไหมซานติกา ผับ 
ซ่ึงเปนอาคาร 3 ชั้น บริเวณยานเอกมัย ซอย 9  หลังมีการเคาทดาวนรับศักราชใหม โดยรถดับเพลิง 
และรถกูชีพกวา 20 คัน ชวยกันดับเพลิง และมีการระดมคนหาผูที่ติดอยูในอาคาร ลาสุดสามารถ
ควบคุมเพลิงไดแลว 

สําหรับ ตัวอาคารดานในเปนรูปโดม ชั้น 2 เปนในตัวสวนของผับน้ัน ไดพังลงมา รวมทั้ง
หลังคาบางสวน ลาสุด มีผูบาดเจ็บเบื้องตนประมาณ 30-50 คน เจาหนาที่ไดลําเลียงผูบาดเจ็บ สง
รพ.วิภาวดีรามฯ รพ.กรุงเทพฯ รพ.กลวยนํ้าไทย 2 รพ.รามคําแหง และรพ.คามิลเรียล  มีรายงาน
ผูเสียชีวิตแลว แตยังไมสามารถระบุตัวเลขได  คาดวา ไมต่ํากวา 50 คน 

สวนสาเหตุมีรายงานวา เกิดจากนักทองเที่ยวจุดพลุขึ้นบนเวที และพุงไปติดกับโฟม 
ดานบน  จนเกิดเพลิงไหมอยางรวดเร็วทั้งน้ี มีรายงานดวยวา เกิดเหตุเพลิงไหมอีกแหง ที่รอยัลแฟม
มิลี่ คอนโดมิเนียม ซอยอินทามะ 29  ถนนสุทธิสาร ตนเพลิงอยูที่ชั้น26 
            ชี้พลุเอฟเฟกชนวนเหตุ สรุปผูตาย 59 คน เจ็บ 212 คน 
            ผูสื่อขาวรายงานความคืบหนาเหตุเพลิงไหมซานติกาผับ สถานบันเทิงหรูยานเอกมัย ซ.9 
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา ขณะเคาทดาวนปใหม เม่ือชวงเชาวันนี้ (1ม.ค. ) วา ศูนยกูชีพนเรนทร
ระบุสาเหตุเกิดจากพลุเอฟเฟกที่บริเวณดานหนาเวที เพ่ือจุดฉลองหลังจากที่มีการเคาทดาวนแลว 
โดยเมื่อเคาทดาวนเสร็จทางรานไดจุดพลุดังกลาว แตพลุเกิดระเบิดรุนแรงกวาจนลุกลามไปติดยังฝา
เพดานที่หุมดวยฟองน้ําเก็บ เสียงซึ่งเปนเชื้อเพลิงอยางดี ทําใหไฟลุกไหมอยางรวดเร็ว 
            อยางไรก็ดี พล.ต.ต.โชคชัย ดีประเสริฐวิทย ผูบังคับการตํารวจนครบาล 5 กลาววา 
ภายหลังเขาตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบวา ผูเสียชีวิตสวนใหญขาดอากาศหายใจ โดนไฟคลอก และ
สําลักควัน ซ่ึงผูไดรับบาดเจ็บถูกสงตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายแหงแลว ขณะที่เจาหนาที่
ดับเพลิงไดระดมฉีดน้ําสกัดเพลิงอยางตอเน่ือง โดยใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุม
เพลิงไวได แตเน่ืองจากอาคารดังกลาวถูกความรอนอยางหนักจนเพดานเกิดการทรุดตัว 
           ขณะที่ผูที่รอดชีวิต กลาวยืนยันวา ตนเพลิงเกิดจากสะเก็ดไฟที่ตกมาจากดานบนเพดาน 
ทําใหเกิดเพลิงลุกไหมอยางรวดเร็ว นักทองเที่ยวถูกไฟลวกตามรางกายจํานวนมาก ขณะที่
นักทองเที่ยวบางสวนพยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดไปทางประตูทางออกบริเวณ หองนํ้าชาย แตยังมี
บางสวนไมสามารถหนีเปลวเพลิงออกมาได ถูกไฟคลอก และขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่
ดับเพลิงที่พยายามชวยอยางเต็มที่ แตเน่ืองจากเพลิงที่โหมลุกไหมอยางหนัก ไมสามารถชวยเหลือ
ไดถูกไฟคลอกตายอยูดานหนาทางออก 
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ภาคผนวก  ค 
-  รายนามผูทรงคุณวุฒิทีป่รึกษาและตรวจสารนพินธ 
-  รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือในการวิจัย 
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