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  งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์เรื่องการเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา       
พุทธมณฑล ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 8 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้วัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 ซึ่งมีค่าคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 2) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล แบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ คือ ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

 
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
สากล หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.38 
และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.92 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ เรื่องการ
เปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
( X  = 4.51 , S.D. = 0.57) 

(2) 
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บทที่  1 

 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  
 สังคมเกิดจากการท่ีกลุ่มคนมาอยู่รวมกัน ในอาณาเขตเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและมี
แบบแผนในการด าเนินชีวิตอย่าง เดียวกัน ซึ่ งสังคมทุกสังคมจะมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง 
เช่นเดียวกับสังคมไทยท่ีมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน มีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงท าให้
ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมสากล (วิชัย ภู่โยธิน และ
คณะ, 2552: 38) เพื่อให้เกิดความตระหนักคิดวิเคราะห์ในการน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 23 ข้อท่ี 3 ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญ
ท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญา จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนท่ีรวมกันเป็นสังคมท าให้เกิดวัฒนธรรมข้ึน เปรียบเสมือนเป็นแบบแผนใน
การด าเนินชีวิตของคนไทย ในทางการศึกษาผู้เรียนจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและสากล ซึ่งใน
รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตเป็นเรื่องท่ีกล่าวเกี่ยวกับลักษณะและ
ความส าคัญการเปนพลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเช่ือ 
การด าเนินชีวิตอยางสงบสุขในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ีได้ระบุถึงความส าคัญของรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต 
และก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนวิชาหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต โดยจัดให้เป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมาตรฐาน 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตาม
หน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษา ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 43) 
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดส านักงานเขต
พื้ น ท่ี ก าร ศึ กษ ามั ธ ยม ศึ ก ษ า เขต  1 ส านั ก ง าน คณ ะก รรม ก ารก าร ศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในกลุ่มโรงเรียน 9 นวมินทราชินูทิศ 
และเป็นโรงเรียนในเครือสตรีวิทยา มีการเรียนการสอนต้ังแต่มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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จากการสอบถามคุณครูพี่เล้ียงในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได้ทราบว่า 
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 มีปัญหาการเรียนในรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ
การด าเนินชีวิต มีปัญหาเรื่องการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
สากล ท้ังนี้สาเหตุอาจมาจากเนื้อหาท่ีมีจ านวนมาก ซับซ้อน ประกอบกับการบรรยายมากเกินไป ท า
ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจ อีกท้ังนักเรียนได้รับแต่ความรู้ แต่ไม่สามารถน าแยกแยะ 
เปรียบเทียบหัวเรื่องต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและสากลได้ จึงท าให้ขาดทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า นวัตกรรมท่ีสามารถแก้ไขปัญหาใน ช้ัน
เรียนดังกล่าว คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
(2557: 67)  กล่าวว่า ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งท่ีฝึกให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้มีโอกาสสัมพันธ์กับส่ิงท่ีจะเรียนรู้ หรือมีกัลยาณมิตร ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ และสามารถน าประสบการณ์จากการเรียนรู้นั้นมาเป็นแนวทางในการเลือกและตัดสินใจ โดย
ผ่านการวิเคราะห์และประเมินค่า เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ อีกท้ังยังเน้นกิจกรรมการท างานกลุ่ม ในการ
จัดการสอนท่ีประสบความส าเร็จในกลุ่มเล็กๆกับนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถแตกต่างกัน กิจกรรม
การเรียนรู้จะส่งเสริมให้เข้าใจประโยชน์จากเนื้อหารายวิชาท่ีก าหนดให้ สมาชิกทุกคนในทีมไม่เพียงแต่
รับผิดชอบการเรียนของตนเองเท่านั้นแต่จะต้องช่วยเหลือสมาชิกในทีมด้วย (Balkcom, 1992 อ้างถึง
ใน ลักขณา สริวัฒน์, 2557: 194) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เบญจวรรณ ปรางประเสริฐ 
(2553: 87) ได้ท าการศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ผลการ
เรียนรู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และงานวิจัยของ จิราพร โบสิทธิพิเชฎฐ์ (2557: 115) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนเมื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เรื่องการเปรียบเทียบ
ระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4/5 โรงเรียน             
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ จะสามารถพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และการเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลได้หรือไม่ 
อย่างไรให้บรรลุตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องการเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมสากล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ ์ 

 
 

 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 โรงเรียน        
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน  
8 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้มีปัญหาในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง  
การเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล เพราะเนื้อหาท่ีมีจ านวนมาก ซับซ้อน ได้รับแต่
ความรู้ แต่ไม่สามารถน าแยกแยะ เปรียบเทียบหัวเรื่องต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและสากลได้  
จึงท าให้ขาดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ สาระการเรียนรู้หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต
ในสังคม เรื่อง การเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม การเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ศิลปวิทยา คนในสังคม เป็นต้น 
 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
  ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
  ตัวแปรตาม คือ 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรม 
        ไทยและวัฒนธรรมสากล 
    2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 ท่ีมีต่อการ 
        จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ ์ 
 
 ระยะเวลาท่ีด าเนินการวิจัย 
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  ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นเวลา 2 
สัปดาห์     

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง การระบุเรื่องหรือปัญหา การจ าแนกแยกแยะ การ
เปรียบเทียบข้อมูลอื่นๆและตรวจสอบข้อมูลอย่างช านาญหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้และแม่นย า
เพียงพอแก่การตัดสินใจ  

2. การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้อย่าง
หนึ่งท่ีฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้มีโอกาสสัมพันธ์กับส่ิงท่ีจะเรียนรู้ หรือมีกัลยาณมิตร ช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ และสามารถน าประสบการณ์จากการเรียนรู้นั้นมาเป็นแนวทางในการเลือกและ
ตัดสินใจ โดยผ่านการวิเคราะห์และประเมินค่า เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล จ านวน 8 คน ท่ีมีปัญหาในการคิดวิเคราะห์ และก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 

4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ และประโยชน์
ท่ีจะได้รับจากการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้มาจากแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
  1. ทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องการเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
และสามารถน าไปใช้ในรายวิชาอื่นๆได้อย่างหลากหลาย 

 
 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องการเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
สากล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดย
น าเสนอผลการศึกษาตามล าดับดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 
2. แนวคิดและการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 / หลักสูตรสังคมศึกษา 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 
1.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
มีผู้ให้นิยามความหมายของการวิเคราะห์ไว้หลายท่าน ดังนี้ 

  บลูม (Bloom, 1956: 48 อ้างถึงใน วรรณา โรจนะบุรานนท์, 2557: 12) ได้ให้ความหมาย
การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะข้อมูลท่ีสมบูรณ์ออกเป็นส่วนย่อยๆ
เป็นหมวดหมู่ รวมท้ังความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกัน และท าให้ทราบถึงความส าคัญและความสัมพันธ์
ของส่วนย่อยๆท่ีจ าแนกหาสาเหตุ หาผลและความส าคัญท้ังปวงของเรื่องนั้นๆ 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2554: 115) ได้ให้ความหมายวิเคราะห์ หมายถึง การใคร่ครวญ เช่น 
วิเคราะห์เหตุการณ์ แยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้ เช่น วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ วิเคราะห์ข่าว 
  สุนทรี วัฒนพันธุ์ (2555: 11) ได้ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถใน
การจ าแนก การให้รายละเอียด ให้เหตุผลและจับประเด็นเช่ือมโยงความสัมพันธ์ตุการณ์ระหว่างเรียน 
กับหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กระบวนการคิด น าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
 ประพันธ์ ศิริ  สุ เลารัจ (2556 :53-54) ไ ด้ ให้ ความหมายการคิดวิ เคราะห์  หมายถึ ง 
ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดและจ าแนกแยกแยะข้อมูล องค์ประกอบของส่ิงต่างๆ ไม่ว่า 
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จะเป็นวัตถุ เรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อยและจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อค้นหาความจริง 
ความส าคัญขององค์ประกอบนั้นๆ รวมท้ังหาความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงของส่ิงต่างๆ จนได้ 
ความคิดน าไปสู่การสรุป การประยุกต์ ใช้ท านายหรือคาดการณ์ส่ิงต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2557: 11) ได้ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ 
หมายถึง การระบุเรื่องหรือปัญหา การจ าแนก แยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลหรือเพื่อจัดกลุ่มอย่างเป็น
ระบบ ระบุเหตุผลหรือเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล หรือหา ข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อให้เพียงพอในการตัดสินใจ แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ 
  จากความหมายการคิดวิเคราะห์ตามท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การวิเคราะห์ หมายถึง 
การจ าแนก แยะแยะข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล และหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ จึงส่งผลให้บุคคลในสังคมมีความคิด
อย่างมีวิจารณญาณ แยกแยะกล่ันกรองในการพบเจอสถานการณ์ใหม่ๆ 
 1.2 ความหมายของทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 มีผู้ให้นิยามความหมายของทักษะการคิดวิเคราะห์ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
  กู้ด (Good, 1973 : 680 อ้างถึงใน วิภาดา พินลา, 2559: 23) ได้ให้ความหมายของทักษะ
การคิดวิเคราะห์ว่า เป็นการคิดอย่างรอบคอบตามหลักการประเมินและมีหลักฐานอ้างอิง เพื่อหา
ข้อสรุปท่ีน่าจะเป็นไปได้ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดและใช้กระบวนการ
ตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2548: 13 อ้างถึงใน  สถาพร ขอเพียรกลาง, 2558: 49) ได้ให้
ความหมายทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการ ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ แยกออกเป็น
ส่วน ๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้โดยคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ ใคร่ครวญในเหตุและผล โดยแยกแยะ
พิจารณาไตร่ตรองเพื่อความถูกต้องแจ่มแจ้งชัดเจน มิใช่พิจารณาเพียงแต่การวิเคราะห์ โดยแยะแยะ
ความส าคัญ ความสัมพันธ์และหลักการด้านเดียวแต่ จะต้องพิจารณาใคร่ครวญทุกด้านทุกมุมอย่าง
ลึกซึ้ง 
 สมกมล กาญจนพิบูลย์ (2554: 22) ได้ให้ความหมายทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง 
ความสามารถในการแยกแยะส่วนประกอบย่อยของเหตุการณ์เรื่องราวหรือเนื้อหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างไรบ้าง โดยใช้ค าถามแบบวิเคราะห์ความส าคัญ ความสัมพันธ์และหลักการ 
 พิณสุดา สิริธรังศรี (2557: 25) ได้ให้ความหมายทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ทักษะ
ส าคัญไม่เพียงแต่เฉพาะครู แต่เป็นทักษะส าคัญของบุคคลท่ีจะเติบโตเป็นก าลังของสังคม ประเทศชาติ 
และโลกในอนาคต ประเทศชาติจะพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ เพราะชนในชาติมีคุณภาพ มีความคิด
ไตร่ตรองอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยวิจารณญาณ รู้จักแยกแยะกล่ันกรอง จึงจะเป็นผู้ท่ีมีความคิด
วิเคราะห์ 
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 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และนักรบ หมี้แสน (2560: 109) ได้ให้ความหมายทักษะการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างชัดเจนและมีเหตุ มีผล ซึ่งรวมถึง
ความสามารถในการคิดเชิงสะท้อนและการคิดอย่างอิสระ ส่วนการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการท างาน
ท่ีมีรายละเอียดของปัญหาท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหา อาจรวมถึงการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ การปฏิบัติ 
การเชิงระบบ และสามารถเป็นมาตรวัดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ได้ด้วย รวมท้ังการประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะในลักษณะของวิธีการปฏิบัติ เพื่อท่ีจะแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงได้ 
 จากความหมายของทักษะการคิดวิเคราะห์ตามท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ทักษะการคิด
วิเคราะห์ หมายถึงความสามารถในการพิจารณา จ าแนกแยกแยะส่วนย่อยของเนื้อหา โดยใช้ค าถาม
แบบวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ อย่างมีหลักการ เพื่อค้นหาส่ิงส าคัญเพื่อ
น ามาเป็นประกอบในการตัดสินใจ สรุปเรื่องราวต่างๆว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และเป็นทักษะ
ส าคัญของคนรุ่นใหม่ท่ีพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ 
 1.3 องค์ประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 มีผู้กล่าวถึงองค์ประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 คลาส์ก (Clark, อ้างถึงใน สุวิมล สุวรรณจันดี, 2554: 27) ได้กล่าวถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 
   1. การวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบด้วย  
    1.1) ความสามารถในการจ าแนกและสรุปความรู้  
    1.2) ความสามารถในการบอกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อ
สมมุติฐาน  
    1.3) ความสามารถในการระบุข้อมูลส าคัญ  
    1.4) ความสามารถอธิบายปัจจัยท่ีท าให้บุคคลและกลุ่มต่างๆ มีความ
แตกต่างกัน 
    1.5) ความสามารถในการสรุปข้อความได้ 
  2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ประกอบด้วย  
    2.1) ความสามารถเช่ือมโยงความคิดต่างๆ  
    2.2) ความสามารถตัดสินได้ว่า ข้อมูลนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่  
    2.3) ความสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสมมุติฐานท่ีอ่าน  
    2.4) ความสามารถเช่ือมโยงเหตุผลในแต่ละสถานการณ์



 

8 

    2.5) ความสามารถวิเคราะห์ข้อความท่ีขัดแย้งท่ีปรากฏในเนื้อเรื่อง 
  3. การวิเคราะห์หลักการ ประกอบด้วย  
    3.1) ความสามารถวิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างของข้อมูล  
    3.2) ความสามารถวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของผู้เขียน  
    3.3) ความสามารถในการเช่ือมโยงความคิดรวบยอดเป็นหลักการ  
    3.4) ความสามารถในการเรียนรู้เทคนิควิธีการท่ีปรากฏในเนื้อเรื่อง  
    3.5) ความสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและอคติท่ีมีอยู่ได้ 
 บลูม (Bloom, 1973: 680 อ้างถึงใน วาสนา บุญสม, 2555: 24-25) ได้กล่าวถึงทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยทักษะส าคัญ 3 ด้าน ดังนี้  
   1. การคิดวิเคราะห์ความส าคัญหรือเนื้อหาของส่ิงต่างๆ (Analysis of Element) 
เป็นความสามารถในการแยกแยะได้ว่า ส่ิงใดจ าเป็น  ส่ิงใดส าคัญ  ส่ิงใดมีบทบาทมากท่ี สุด 
ประกอบด้วย วิเคราะห์ชนิดเป็นการให้นักเรียนวินิจฉัยว่า ส่ิงนั้น เหตุการณ์นั้นๆจัดเป็นชนิดใด 
ลักษณะใด เพราะเหตุใด เช่น ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว วิเคราะห์ส่ิงส าคัญ เป็นการวินิจฉัยว่าส่ิงใดส าคัญ
ส่ิงใดไม่ส าคัญ เป็นการค้นคว้าหาสาระส าคัญ ข้อความหลัก ข้อสรุป จุดเด่น จุดด้อยของส่ิงต่างๆ 
วิเคราะห์เลศนัย เป็นการมุ่งเน้นส่ิงท่ีแอบแฝงซ้อนเร้น หรืออยู่เบื้องหลังจากส่ิงท่ีเห็น ซึ่งมิได้บ่งบอก
ตรงๆ แต่มีร่องรอยของความเป็นจริงซ่อนเร้นอยู่ 
  2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) เป็นการค้นหา
ความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ ว่ามีอะไรสัมพันธ์กัน สัมพันธ์เช่ือมโยงกันอย่างไร สัมพันธ์กันมากน้อย
เพียงใด สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน ได้แก่ 
   2.1) วิเคราะห์ชนิดของความสัมพันธ์ เช่น มุ่งให้คิดว่าเป็นความสัมพันธ์
แบบใด มีส่ิงใดสอดคล้องกันหรือไม่สอดคล้องกัน มีส่ิงใดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 
   2.2) วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ เช่น ส่ิงใดเกี่ยวข้องมากท่ีสุด ส่ิงใด
เกี่ยวข้องน้อยท่ีสุด เรียงล าดับมากน้อยของส่ิงของต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.3) วิเคราะห์ข้ันตอนความสัมพันธ์ เช่น เมื่อเกิดส่ิงนี้แล้ว เกิดผลลัพธ์อะไร
ตามมาบ้างตามล าดับ การเรียงล าดับข้ันตอนของเหตุการณ์ 
   2.4) วิเคราะห์จุดประสงค์และวิธีการ เช่น การกระท าแบบนี้เพื่ออะไร การ
ท าบุญตักบาตร (สุขใจ) เมื่อท าอย่างนี้แล้วจะเกิดผลสัมฤทธิ์อะไร ออกก าลังกายทุกวัน (แข็งแรง) ท า
อย่างนี้มีเป้าหมายอะไร มีจุดมุ่งหมายอะไร 
   2.5) วิเคราะห์สาเหตุและผล เช่น ส่ิงใดเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ หากไม่ท า
อย่างนี้ ผลจะเป็นอย่างไร ข้อความใดเป็นเหตุเป็นผลแก่กัน หรือขัดแย้งกัน 
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   2.6) วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ในรูปอุปมาอุปไมย เช่น บินเร็วเหมือนนก 
ช้อนคู่กับส้อม ตะปูจะคู่กับอะไร ควายอยู่ในนา ปลาอยู่ในน้ า ระบบประชาธิปไตยเหมือนกับการ
ท างานของอวัยวะในร่างกาย 
  3. ก าร คิดวิ เค ราะห์ เชิ งห ลักก าร (Analysis of Organizational Principles) 
หมายถึง การค้นหาโครงสร้างระบบ เรื่องราว ส่ิงของและการท างานต่างๆ ว่าส่ิงเหล่านี้นั้นด ารงอยู่ได้
ในสภาพเช่นนั้น เนื่องจากอะไร มีอะไรเป็นแกนหลัก มีหลักการอย่างไร มีเทคนิคอะไรหรือยึดถือคติใด 
มีส่ิงใดเป็น ตัวเช่ือมโยงการคิดวิเคราะห์หลักการ เป็นการวิเคราะห์ท่ีถือว่า มีความส าคัญท่ีสุด การจะ
วิเคราะห์เชิงหลักการได้ดีจะต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ได้ดีเสียก่อน เพราะผลจากความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์จะท าให้สามารถสรุปเป็นหลักการได้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์โครงสร้าง เป็นการ
ค้นหาโครงสร้างของส่ิงต่างๆ เช่น การท าวิจัยมีกระบวนการท างานอย่างไร ส่ิงนี้บ่งบอกความคิด หรือ
เจตนาอะไร ส่วนประกอบของส่ิงนี้มีอะไรบ้าง วิเคราะห์หลักการ เป็นการแยกแยะเพื่อค้นหา ความ
จริงของส่ิงต่างๆ แล้วสรุปเป็นค าตอบหลักได้ หลักการของเรื่องนี้มีว่าอย่างไร หลักการในการสอนของ
ครูควรเป็นอย่างไร 
 สมนึก ภัทธิยธนี (2551: 146-148 อ้างถึงใน มินตรา กันค า, 2559: 50-51) ได้กล่าวถึงทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้  
   1. การวิเคราะห์ความส าคัญ หมายถึง การพิจารณาหรือจ าแนกแยกแยะส่ิงท่ีก าหนด
มาให้ว่า ช้ินใด ส่วนใด เรื่องใด เหตุการณ์ใด ตอนใด อะไรส าคัญท่ีสุด หรือจ าเป็น หรือมีบทบาทท่ีสุด  
   2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การค้นหาว่า ความสัมพันธ์ย่อย ๆ ของ
เรื่องราว หรือ เหตุการณ์นั้นเกี่ยวกันอย่างไร สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร  
   3. การวิเคราะห์หลักการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างระบบของวัตถุ ส่ิงของ
เรื่องราว และการกระท าต่างๆ ว่าส่ิงเหล่านั้นรวมกันจนด ารงสภาพเช่นนั้นอยู่ได้ เนื่องด้วยอะไร โดย
ยึดอะไรเป็นหลัก เป็นแกนกลาง มีส่ิงใดเป็นตัวเช่ือมโยง ยึดหลักการใด มีเทคนิคอย่างไร หรือยึดคติใด 
 จากองค์ประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์ตามท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบ
ของทักษะการคิดวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) วิเคราะห์เนื้อหา เป็นความสามารถในบอก
ข้อมูลส าคัญ การจ าแนกข้อมูล และสรุปความรู้ 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการ
ค้นหาเช่ือมโยงเหตุผลให้สอดคล้องกับข้อมูลหรือเหตุการณ์นั้นๆว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน 3) วิเคราะห์หลักการ เป็นความสามารถในค้นหาแกนหลักของเรื่องนั้นๆโดย
การเช่ือมโยงความคิดรวบยอดเป็นหลักการออกมา          
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1.4 ทฤษฎีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ 
 มีผู้นิยามทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 เพียเจต์ (Piaget, อ้างถึงใน ลักษณาวดี คชเศียร, 2554: 27-28) ได้สรุปทฤษฎีเกี่ยวกับการ
คิดวิเคราะห์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ทฤษฎเีกี่ยวกับการพัฒนาทางสติปัญญาของเพียเจต์ แบ่งออกเป็น 6 ขั้น ได้แก่ 
  1. ขั้นประสาทรับรู้และการเคล่ือนไหว (Sensory – Motor Stage) เป็นพัฒนาการ
ของเด็ก ต้ังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปีพฤติกรรมของเด็กวัยนี้ขึ้นอยู่กับการเคล่ือนไหวเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น การไขว่คว้า การเคล่ือนไหว การมอง การดูด ในวัยนี้เด็กแสดงออกเพื่อให้เห็นว่ามีสติปัญญาด้วย
การกระท า เด็กสามารถแก้ปัญหาได้แม้ว่าไม่สามารถอธิบายได้ด้วยค าพูด เด็กจะต้องมีโอกาสท่ีจะ
ปะทะกับส่ิงแวดล้อมด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการพัฒนาสติปัญญาและความคิดเด็ก
วัยนี้มักท าอะไรซ้ าๆบ่อยๆ เป็นการเลียนแบบ พยายามแก้ปัญหาโดยการเปล่ียนวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้
ส่ิงท่ีต้องการ แต่กิจกรรมการคิดของเด็กวัยนี้ส่วนใหญ่ยังคงอยู่เฉพาะส่ิงท่ีสามารถสัมผัสได้เท่านั้น 
  2. ขั้นปฏิบั ติการคิด (Proportional Stage) ขั้นนี้ เริ่ม ต้ังแต่อายุ 2-7 ปีซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็น 2 ขั้นย่อย คือ  
    2.1) อายุ  2-4 ปี เป็นขั้นท่ีเด็กมีพัฒนาการทางภาษามากขึ้น แต่การ
แสดงออกทางภาษายังยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง  
    2.2) อายุ 5-7 ปี ขั้นนี้เรียกว่า Intuitive Thought เป็นช่วงของการคิดท่ี
เกิดขึ้นจากการรับรู้กับการคิดอย่างมีเหตุผลตามความจริง แต่ในช่วงหลังของตอนนี้ เด็กจะเริ่มเพิ่ม
ความสนใจในส่ิงต่างๆท่ีมีหลายมิติมากขึ้น คือ การก้าวไปสู่การคิดอย่างมีเหตุผลเพิ่มขึ้น 
   3. ขั้นก่อนเกิดสังกัป (Preconceptual Thought) เป็นขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ 
2-4 ปี เป็นช่วงท่ีเด็กเริ่มมีเหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แต่เหตุผลของเด็กวัยนี้ไม่มีขอบเขตเพราะเด็ก
ยังคงยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง คือถือความคิดตนเองเป็นใหญ่และมองไม่เห็นเหตุผลของคนอื่น 
ความคิดและเหตุผลของเด็กวัยนี้จึงไม่ค่อยถูกต้องตามความเป็นจริงมากนัก นอกจากนี้ความเข้าใจต่อ
ส่ิงต่างๆ ยังอยู่ในระดับเบื้องต้น เช่น เข้าใจว่าเด็กหญิงสองคนซึ่งเหมือนกัน จะมีทุกอย่างเหมือนกัน
หมด แสดงว่าความคิดรวบยอดของเด็กวัยนี้ไม่พัฒนาเต็มท่ี  
  4. ขั้นการคิดแบบญาณหยั่งรู้นึกเอาเองโดยไม่ใช้เหตุผล (Intuitive Thought) เป็น
ขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ 4-7 ปี ขั้นนี้เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ รอบตัวดีขึ้น 
รู้จักแยกประเภทและรู้จักช้ินส่วนของวัตถุ เข้าใจความหมายของจ านวนเลขเริ่มมีพัฒนาการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์แต่ไม่ชัดนัก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยไม่คิดเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อน รู้จักน า
ความรู้ในส่ิงหนึ่งไปอธิบายหรือแก้ปัญหาอื่น และสามารถน าเหตุผลท่ัวๆไปมาสรุปแก้ปัญหาโดยไม่
วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนเสียก่อน การคิดหาเหตุผลของเด็กยังขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีรับรู้หรือสัมผัสจากภายนอก 
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  5. ขั้นปฏิบัติการคิดค้นด้านรูปธรรม (Concrete Operation Stage) ขั้นนี้เริ่มจาก
อายุ 7-11 ปี พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้สามารถสร้างกฎเกณฑ์และต้ัง
เกณฑ์ในการแบ่งส่ิงแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ได้ เด็กวัยนี้สามารถท่ีจะเข้าใจเหตุรู้จักแก้ปัญหาส่ิง
ต่างๆท่ีเป็นรูปธรรมได้สามารถเข้าใจเรื่องความคงตัวของส่ิงต่างๆ โดยท่ีเด็กเข้าใจว่าของแข็งหรือ
ของเหลวจ านวนหนึ่งแม้ว่าจะเปล่ียนรูปร่างไปก็ยังคงมีน้ าหนักหรือปริมาตรเท่าเดิม สามารถเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของส่วนย่อย ส่วนรวม ลักษณะเด่นของเด็กวัยนี้ คือ ความสามารถในการคิดย้อนกลับ 
นอกจากความสามารถในการจ าของเด็กในช่วงนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถจัดกลุ่มหรือจัดการได้
อย่างสมบูรณ์ สามารถสนทนากับบุคคลอื่น และเข้าใจความคิดของคนอื่นได้ดี  
   6. ขั้นปฏิบัติการคิดด้านนามธรรม (Formal-Operations Stage) ขั้นนี้เริ่มจากอายุ 
11-15 ปี ในขั้นนี้พัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้เป็นขั้นสุดยอดคือเด็กในวัยนี้เริ่ม
คิดแบบผู้ใหญ่ความคิดแบบเด็กส้ินสุดลง เด็กสามารถคิดหาเหตุผล นอกเหนือไปจากข้อมูลท่ีมีอยู่ 
สามารถคิดแบบนักวิทยาศาสตร์สามารถต้ังสมมุติฐานและทฤษฎีการรับรู้ท่ีส าคัญเท่ากับความคิดกับ
ส่ิงท่ีอาจเป็นไปได้เด็กวัยนี้มีความคิดนอกเหนือไปกว่าส่ิงปัจจุบัน สนใจท่ีจะสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับทุกส่ิง
ทุกอย่าง และมีความพอใจท่ีคิดพิจารณาเกี่ยวกับส่ิงท่ีไม่มีตัวตนหรือส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ของเพียเจต์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไร โดยต้ังอยู่บนรากฐานของท้ัง
องค์ประกอบท่ีเป็นพันธุกรรม และส่ิงแวดล้อม ซึ่งเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา 
จะมีพัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็นล าดับข้ัน เน้นความส าคัญของการเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการ
ของเด็กมากกว่าการกระตุ้นเด็กให้มีพัฒนาการเร็วขึ้น อีกท้ังพัฒนาให้เด็กคิดไปถึงขั้นสูงสุดท่ีเป็น
นามธรรมได้ 
  มาร์ซาโน (MarZano, 2001:29 อ้างถึงใน กุลฤดี รัศมีสวัสด์ิ, 2557: 59-62) ได้สรุปทฤษฎี
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 การพัฒนารูปแบบจุดมุ่ งหมายทางการศึกษา รูปแบบใหม่  (A New Taxonomy of 
Educational Objectives ) ประกอบด้วยระบบความรู้ ความคิด 3 ประการ (Three System of 
Thinking) คือ 1. ระบบตนเอง (Self- System) 2. ระบบรู้คิด (Metacognitive System) และ3. 
ระบบสติปัญญา(Cognitive System) และล าดับ ขั้นตอนของความรู้เป็น 6 ระดับเช่นเดียวกัน (Six 
Level of Taxonomy ) ได้แก่ 
  ระดับท่ี 1 ขั้นรวบรวม ขั้นฟื้นฟูความรู้ (Retrieval) เป็นขั้นตอนการคิดทบทวน 
ความรู้เดิม รับข้อมูลใหม่และเก็บเป็นคลังข้อมูลไว้ การรวบรวมความรู้และข้อมูลท้ังหมดท่ีมีความ 
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ท าให้ข้อมูลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยไม่น าข้อมูลความรู้มาเพียงส่วนเดียว ซึ่ง 
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ต้องอาศัยความรู้ ความจ าเป็นพื้นฐาน เป็นการถ่ายโยงความรู้จากความจ าถาวรสู่การ น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติการ โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างของความรู้นั้น 
   ระดับท่ี 2 ขั้นเข้าใจ (Comprehension) เป็นการเข้าใจสาระท่ีเรียนรู้ สู่การเรียนรู้ 
ใหม่ในรูปแบบการใช้สัญลักษณ์ เป็นการแปลความรู้ไปสู่รูปแบบท่ีเหมาะสม โดยอาศัยการ สังเคราะห์
โครงสร้างพื้นฐานของความรู้นั้นโดยเข้าใจประเด็นส าคัญ แล้วน าไปสู่กระบวนการในการแปลงความรู้
จากการสังเคราะห์และน าเสนอความรู้นั้นอย่างสัมพันธ์กัน ขั้นเข้าใจจึงเป็นการกล่ันกรองความรู้ให้ลง
ไปสู่ข้อสรุปอย่างเป็นหลักการใหญ่ โดยการลบหรือตัดส่ิงหรือเรื่องราวท่ีไม่จ าเป็นออกไป รวมท้ังการ
สร้างตัวอย่าง การอ้างอิงไปใช้ และการสร้างข้อเสนอใหม่ 
  ระดับท่ี 3 ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) ตามแนวคิดใหม่นี้ เป็นการใช้เหตุผล และความ
ละเอียดถี่ถ้วนในการจ าแนกความเหมือนและความแตกต่างอย่างมีหลักการการจัดหมวดหมู่ท่ีสัมพันธ์
กับความรู้  การสรุปอย่างสมเหตุสมผล โดยสามารถแบ่งช้ีข้อผิดพลาดได้ การประยุกต์ใช้ ใน
สถานการณ์ใหม่โดยใช้ฐานความรู้ และการคาดการณ์ผลท่ีตามมาบนพื้นฐานของข้อมูล 
   ระดับท่ี  4 การน าไปใช้ (Knowledge Utilization) เป็นการใช้ความรู้ ให้ เป็น
ประโยชน์ เป็นการตัดสินใจในสถานการณ์ สรุปสู่หลักการในสถานการณ์ใหม่ให้เป็นประโยชน์ได้ เป็น
ความสามารถในการรู้จักเลือกค าตอบและเห็นคุณค่าสรุปความเป็นไปได้และเสนอทางเลือกอย่างมี
เหตุผล ซึ่งต้องใช้กระบวนการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การส ารวจ ทดลอง การสืบเสาะ 
   ระดับท่ี 5 การรู้คิด (Metacognition) เป็นการคิดอย่างมีสติ โดยการรู้จักจัด ระบบ
ความคิดเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ การก าหนด การก ากับติดตามการเรียนรู้ 
   ระดับท่ี 6 การจัดระบบความคิดด้วยตนเอง (Self-System Thinking) เป็นการ
สร้างระดับแรงจูงใจต่อการเรียนรู้และภาระงานท่ีได้รับมอบหมายในการเรียนรู้ รวมทั้งความ ตระหนัก
ในความสามารถของการเรียนรู้ท่ีตนมี เป็นการรู้คิดจากการน าความรู้ข้อมูลมาพิจารณา 
 มาร์ซาโน (Marzano, 2001: 58 อ้างถึงใน กุลฤดี รัศมีสวัสด์ิ, 2557: 59-62) ได้กล่าวว่า การ
คิดวิเคราะห์ เป็นกิจกรรมท่ีต้อง ใช้เหตุผล เป็นการคิดอย่างลุ่มลึกและหลากหลาย มีการคิดพิจารณา
ข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน รอบด้านและมีเหตุผล จนกระท่ังสามารถสรุปจนตกผลึกเป็นความรู้ใหม่ได้ 
ประกอบด้วยความสามารถ 5 ด้าน ได้แก่ 
  1. ด้านการสังเกตและการจ าแนก (Matching) หมายถึง ความสามารถในการสังเกต 
และจ าแนกแยกแยะรายละเอียดของส่ิงต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆท่ีเหมือนกันและแตกต่างกัน
ออกเป็นแต่ละส่วนให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถเปรียบเทียบ ระบุตัวอย่างหลักฐาน 
ลักษณะความเหมือนความแตกต่างของส่ิงต่างๆได้ ซึ่งจะเช่ือมโยงไปสู่ความสามารถในการ จับคู่และ
การจัดกลุ่มส่ิงต่างๆ ท่ีเหมือนกันท้ังรูปร่างลักษณะ แหล่งก าเนิดได้ 



 

13 

  2. ด้านการจัดกลุ่ม (Cassification) หมายถึง ความสามารถในการประมวลความรู้ 
เพื่อการจัดกลุ่มจัดล าดับและจัดประเภท ของส่ิงต่างๆ สามารถหาคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของ 
ส่ิงของท่ีเหมือนกัน หรือ คล้ายคลึงกันออกเป็นพวกเป็นกลุ่ม ได้อย่างมีความหมาย มีหลักการ และมี
หลักเกณฑ์ 
   3. ด้านการวิเคราะห์ เหตุผล (Error analysis) หมายถึง ความสามารถในการ
แยกแยะข้อผิดพลาด มองเห็นความผิดปกติ ความสัมพันธ์และความไม่สัมพันธ์สอดคล้องของ ส่ิงต่างๆ 
สามารถโยงความสัมพันธ์สู่การสรุปอย่างสมเหตุสมผล สามารถระบุส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง ส่ิงผิดปกติ ไม่
เหมาะสม เป็นไปไม่ได้ในสถานการณ์ต่างๆ จากการสังเกตและการใช้ความรู้เดิม ผสานกับความรู้ใหม่ 
สามารถสรุปประเด็นต่างๆและยกเหตุผลประกอบได้โดยผ่านการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลอย่างเหมาะสม 
ท้ังนี้ต้องมีความสามารถในการสรุปจากความรู้ ท่ีมีมาก่อนเป็นความรู้ ท่ี เช่ือถือได้ เป็นท่ียอมรับ
โดยท่ัวไปจากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ หรือมีการทดลอง มีพยานหลักฐาน มีข้อมูลสนับสนุนหรือ
มีการพิจารณาแล้วว่าเป็นความจริง 
   การวิเคราะห์เหตุผลเป็นการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดโดยใช้เหตุผลตามข้อมูลนั้นๆใน
การ อธิบายความสัมพันธ์ และความไม่สัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ การระบุข้อมูลหรือส่ิงท่ีไม่ถู กต้อง 
สมเหตุสมผล ส่ิงท่ีผิดปกติแตกต่างออกไปจากท่ีควรจะเป็นการพัฒนาความสามารถในด้านนี้จะ 
เกิดขึ้นได้ความให้มีการโต้แย้งถกเถียงกันโดยใช้เหตุผล โดยจะต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังนี้ 
    3.1) ความรู้เดิม ซึ่งหมายถึง ความรู้ ท่ีเป็นความจริง เป็นท่ียอมรับกัน
โดยท่ัวไป ความรู้ท่ีเช่ือกันมานาน 
    3.2) ความรู้จากความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 
    3.3) ความรู้จากข้อมูล หลักฐานท่ีมีอยู่ ผู้โต้เถียงกันจะต้องมีหลักฐานท่ีเป็น
ท่ีน่าเช่ือถือได้ประกอบในการถกเถียง มีข้อมูลสนับสนุน สามารถหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาสนับสนุน
ความคิดท่ียอมรับ 
    3.4) มีข้อมูลท่ีได้รับการพิสูจน์ ทดลองมาแล้ว 
    3.5) ข้อมูลอื่นๆ ท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจริง สามารถขยาย
ความคิดของ ตนเองให้เป็นที่ยอมรับ 
   4. ด้านการน าไปใช้ (Generaluzimg) หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้เดิมท่ี 
มีไปสรุปเป็นหลักการใหม่ น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรือสามารถน าความรู้ไปใช้ใน 
กิจกรรมชีวิตประจ าวันได้ โดยท่ัวไปจะเป็นการให้เหตุผลเชิงอุปนัย 
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   5. ด้านการท านาย (Specifying) หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้หรือ
หลักการท่ีมีอยู่ไปใช้เพื่อการกะประมาณ และท านายสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง 
จ าเพาะเจาะจง สามารถเข้าใจเหตุการณ์ มีความรู้ สามารถในการระบุรายละเอียดในเหตุการณ์นั้น 
และปรับเปล่ียนวิธีการให้เหมาะสมกับส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้นต่อไปได้ การท านายเป็นความสามารถใน
ประยุกต์ความรู้ใหม่จากหลักการท่ีมีอยู่แล้วการคาดเดา ท านายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต สามารถระบุ
ส่ิงท่ีมีผลตามมา ส่ิงใดจริงส่ิงใดไม่จริง และสามารถปรับเปล่ียนวิธีการได้อย่างเหมาะสม มักเป็นการให้
เหตุผลโดยนิรนัย มีกระบวนการดังนี้ 
    5.1) บอกสถานการณ์ ท่ีควรพิจารณาหรือศึกษาซึ่ งเหมาะสมและไม่
เหมาะสม  
    5.2) ระบุหลักการท่ีจะน าไปใช้ได้ในสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น 
    5.3) ต้องแน่ใจว่าสถานการณ์นั้นตรงกับสภาพหลักการหรือกฎโดยท่ัวไปท่ี
น ามาใช้ 
    5.4) เมื่อน าสถานการณ์นั้นมาประยุกต์ใช้แล้วท านายว่าอะไรคือ ความรู้ท่ี
เกิดขึ้น ลงความเห็นบอกข้อสรุปสถานการณ์และส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นได้หากมีการน าไปใช้ 
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน เป็นการอธิบายพัฒนาการของการ
คิดจากขั้นหนึ่งไปสู่ขั้นหนึ่ง ท่ีมีการพัฒนาทางความคิดและปัญญาเป็นล าดับข้ัน ซึ่งเป็นกระบวนการท่ี
แต่ละคนใช้ในการปรับตัว ขั้นพัฒนาของการคิดจะมีการเปล่ียนแปลงตามล าดับขั้น ซึ่งส่งผลต่อ
พัฒนาการในแต่ละด้าน จนตนเองสามารถระบุข้อผิดพลาดในการน าเสนอ ข้อมูลของส่ิงต่างๆและ
บอกเหตุผลได้ สามารถตีความหรือบอกหลักเกณฑ์พื้นฐานของความรู้นั้นได้ สามารถระบุเจาะจงหรือ
สรุปอย่างมีเหตุผลในความรู้นั้นได้ จนกระท่ังสามารถสรุปจนตกผลึกเป็นความรู้ใหม่ได้ 
 1.5 ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ 
 มีผู้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 เกรียงศักดิ ์เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 31-47) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ว่า  

  1. ช่วยเสริมสร้างความฉลาดทางสติปัญญาท่ีท าให้ไม่ด่วนสรุปส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยง่าย มี
วิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงบนพื้นฐานความรู้เดิมและประสบการณ์ส่วนบุคคล  
   2. เป็นพื้นฐานการคิดในมิติอื่นๆ โดยการช่วยคิดหาเหตุผลเพื่อสืบค้นความจริง  
   3. ช่วยในการแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยในการแยกแยะและท าความเข้าใจกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น   
   4. ช่วยในการประเมินการตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลท่ีเป็นรากฐานความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีช่วยให้ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้  
   5. ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์สมเหตุสมผล ด้วยการช่วยให้คิดด้านต่างๆบนพื้นฐาน
ความเป็นไปได้อย่างมีเหตุผล  
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   6. ช่วยให้เข้าใจกระจ่างเป็นการสรุปสถานการณ์จากข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นการสรุป 
บนพื้นฐานของอารมณ์ และความรู้สึกจึงช่วยให้ได้รับข้อมูลท่ีเป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อการ 
ตัดสินใจ 
 สุวิทย์ มูลค า (2547: 39) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ว่า  
  1. ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริงรู้เหตุผลเบื้องหลังของส่ิงท่ีเกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมา
เป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆ รู้ว่าเรื่องนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ท าให้เราได้ข้อเท็จจริงท่ีเป็น 
ฐานความรู้ในการน าไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาการประเมินและการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง 
   2. ช่วยให้เราส ารวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลท่ีปรากฏและไม่ด่วน สรุปตาม
อารมณ์ ความรู้สึกหรืออคติ แต่สืบค้นตามหลักเหตุผลและข้อมูลท่ีเป็นจริง 
   3. ช่วยให้เราไม่ด่วนสรุปส่ิงใดง่ายๆ แต่ส่ือสารตามความเป็นจริง ขณะเดียวกันจะ
ช่วยให้เราไม่หลงเช่ือข้ออ้างท่ีเกิดจากตัวอย่างเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาเหตุผล และปัจจัยเฉพาะ
ในแต่ละกรณีได้ 
   4. ช่วยในการพิจารณาสาระส าคัญอื่นๆท่ีถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจในครั้ง
แรก ท าใหเ้รามองอย่างครบถ้วนในแง่มุมอื่นๆท่ีมีอยู่ 
  5. ช่วยให้พัฒนาความเป็นคนช่างสังเกต การหาความแตกต่างของส่ิงท่ีปรากฏ
พิจารณาตามความสมเหตุสมผลของส่ิงท่ีเกิดขึ้นก่อนท่ีจะตัดสินสรุปส่ิงใดลงไป 
   6. ช่วยให้เราหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลให้กับส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้น โดยไม่พึ่งพิง
อคติท่ีก่อตัวอยู่ในความทรงจ า ท าให้เราสามารถประเมินส่ิงต่างๆได้อย่างสมจริงสมจัง 
   7. ช่วยในการประมาณความน่าจะเป็น โดยสามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานท่ีเรามีวิเคราะห์
ร่วมกับปัจจัยอื่นๆของสถานการณ์ ณ เวลานั้ น อันจะช่วยเราคาดการณ์ความน่าจะ เป็นได้
สมเหตุสมผลมากกว่า 

ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 74-79) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ว่า มีประโยชน์ 
ต่อบุคคลทุกคนในการน าไปใช้เพื่อการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม เพื่อให้เกิดความสุข ความ 
สมหวังดังท่ีตนปรารถนา มีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดในเรื่องประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ มากมาย
หลายประการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1. ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา โรเบิร์ต เจ.สเติร์ทเบิร์ก (Robert 
J.Sternberg) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเฉลียวฉลาดในการประสบความส าเร็จ (Successful 
Intelligence) ไว้ว่า คนเราจะเฉลียวฉลาดนั้นต้องประกอบไปด้วยความฉลาด 3 ด้าน ได้แก่ ความ
ฉลาดในการสร้างสรรค์ (Creative Intellignce) ความฉลาดในการคิดวิเคราะห์  (Analytical 
Intelligence) และความฉลาดในการปฏิบัติ (Practical Intelligence) โดยในส่วนของ ความฉลาดใน 
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การวิเคราะห์นั้น สเติร์นเบิร์ก อธิบายว่าหมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์และ ประเมินแนวคิด
ท่ีคิดขึ้น ความสามารถในการคิดน ามาใช้แก้ปัญหาและความสามารถใน การตัดสินใจโดยธรรมชาติ 
คนเราจะมีจุดอ่อน ด้านความสามารถทางการคิดหลากประการ การคิดเชิงวิเคราะห์ จะช่วยเสริม
จุดอ่อนทางความคิดเหล่านี้ 
   2. ช่วยให้ค านึงถึงความสมเหตุสมผลของขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการสรุปเรื่องต่างๆ 
เรามักไม่ได้ค านึงถึงจ านวนข้อมูลท่ีสามารถบ่งช้ีความสมเหตุสมผลของเรื่องนั้น แต่มักจะด่วนสรุปส่ิง
ต่างๆไปตามอารมณ์ความรู้สึกหรือเหตุผลท่ีตนมีอยู่ ซึ่งยังไม่เพียงพอท่ีจะพิสูจน์ ข้อเท็จจริงของส่ิงนั้น 
เรามักจะเห็นตัวอย่างเพียง 2-3 ตัวอย่าง แล้วรีบด่วนสรุปโดยไม่ค านึงถึงจ านวนตัวอย่างว่ามีปริมาณ
เพียงพอในการท่ีจะน าไปสู่ข้อสรุปได้หรือไม่ ซึ่งท าให้เกิดการเข้าใจผิดได้ การสรุปเช่นนี้เรียกว่า การ
สรุปแฝงด้วยความมีอคติ ดังนั้นควรสืบค้นตามหลักการและเหตุผลและข้อมูลท่ีเป็นจริงให้ชัดเจนก่อน
จึงมีการสรุป 
   3. ช่วยลดการอ้างประสบการณ์ส่วนตัวเป็นข้อสรุปท่ัวไป การสรุปเรื่องต่างๆใน
หลายเรื่องมีคนจ านวนไม่น้อยท่ีใช้ประสบการณ์ท่ีเกิดกับตนเองเพียงคนเดียวมาสรุปเป็นเรื่องท่ัวๆไป 
เช่น มีคนท่ีมีอายุยืนถึงร้อยปี มักเป็นท่ีใช้อ้างกับใครๆว่าถ้ารับประทานอาหารตามแบบท่ีเขาทานแล้ว
จะมีอายุยืนเช่นเขา หรือนักธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จมักอ้างวิธีการท างานท่ีประสบความส าเร็จของ
เขาเป็นเหมือนหลักการปฏิบัติโดยท่ัวไปและจะน าไปใช้ การอ้างเช่นนี้ก่อให้เกิดความผิดพลาดได้
เพราะอาจมีปัจจัยอื่นๆท่ีไม่ได้กล่าวถึงอันเป็นสาเหตุให้เกิดส่ิงนั้น ดังนั้นหากขาดปัจจัยเหล่านั้นหลัก
ปฏิบัติเช่นท่ีเคยใช้ได้ผลในเหตุการณ์ของเขาอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับคนอื่นๆ 
  4. ช่วยขุดค้นสาระของความประทับใจครั้งแรก ถ้าเราเคยสังเกตเกี่ยวกับความรู้สึก
ในการกระท าส่ิงใดๆเป็นครั้งแรก เรามักจะประทับใจในความรู้สึกนั้นไว้ตลอดไปว่า จะต้องเป็นเช่นนั้น
เสมอ มีงานวิจัยของ ทเวอร์สกี และคาห์เนแมน (Tversky and Kahneman) ท่ีพบว่า บุคคลส่วน
ใหญ่จะมีความประทับใจครั้งแรกเมื่อเห็นความสอดคล้องของข้อมูลของ ตัวอย่างท้ังหมด แม้มีจ านวน
เพียงเล็กน้อยก็ตามจะเป็นเหตุให้ตีความว่าตัวอย่างเหล่านั้นน่าเช่ือถือมากกว่า เช่น การให้ความ
เช่ือมั่นในข้อสรุปท่ีมีผู้เช่ียวชาญจ านวนเพียง 3 คน ให้การสนับสนุนมากกว่าข้อสรุปท่ีมีผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 10 คน จากจ านวนของเช่ียวชาญท้ังหมด 12 คน สนับสนุน ท้ังๆท่ีในความเป็นเหตุผลอย่าง
น้อยหนึ่งประการท่ีตอบค าถามว่า “เหตุใดความประทับใจครั้งแรก จึงมีความส าคัญมาก” ดังนั้นจึง
สามารถกล่าวได้ว่าความประทับใจครั้งแรกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งจะท าให้เรารู้สึกดีต่อส่ิงนั้นในอนาคต ยิ่ง
เมื่อถูกกระตุ้นด้วยความประทับต่อๆมาย่อมจะเป็นเหตุให้เรารู้สรุปว่าส่ิงนั้นจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป 
อันเป็นเหตุให้เกิดความล าเอียงในการให้เหตุผลกับส่ิงนั้นตามกาลเวลาและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 
และการวิเคราะห์นี้เองท่ีจะช่วยในการพิจารณาสาระอื่นๆท่ีถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจ
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ในครั้งแรก ท าใหเ้รามองอย่างครบถ้วนในแง่มุมอื่นๆท่ีมีอยู่ 
  5. ช่วยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรู้เดิมในหลายๆเรื่องท่ีเราจะสรุปตาม
ความรู้ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการคาดการณ์ความน่าจะเป็นของส่ิงนั้นในอนาคต มิใช่บนพื้น
ฐานข้อมูลท่ีปรากฏต่อการคาดการณ์บนพื้นฐานความจริงท่ีรับรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ตัวอย่างเช่น เราเคย
ได้ยินมานานแล้วว่า ภาคอีสานเป็นภาคท่ีแห้งแล้งจนบางแห่งถึงกับกล่าวกัน ว่าไม่มีน้ าด่ืมถึงขนาด
ต้องต าน้ ากิน ท าให้มีการคาดเดาว่าจังหวัดต่างๆในภาคอีสานน่าจะมีแต่ความแห้งแล้ง ครั้นต่อมามี
ข้อมลูท่ีได้มาใหม่คือปัจจุบันนี้มีค าว่า อีสานเขียว ย่อมแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของภาคอีสานว่าเต็ม
ไปด้วยผักสด ผลไม้ หากไม่มีการคิดวิเคราะห์แล้วก็คงจะไม่เช่ือกับข้อมูลใหม่นี้ ท าให้เกิดการเข้าใจผิด
กับข้อเท็จจริงได้ การคิดวิเคราะห์จึงช่วยในการประมาณ การความน่าจะเป็นโดยสามารถใช้ข้อมูล
พื้นฐานท่ีเรามีวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่นๆของสถานการณ์ ณ เวลานั้นอันจะช่วยให้เราคาดการณ์
ความน่าจะเป็นได้อย่างสมเหตุสมผลมากกว่า 

  6. ช่วยวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากประสบการณส่วนบุคคลในการวินิจฉัย ค ากล่าวของ
คนนั้นจ าเป็นต้องตระหนักให้ดีว่า ประสบการณ์ของแต่ละคนมีแนวโน้มท่ีจะมีอคติ เช่น มีบุคคล 2 คน 
คนหนึ่งเกิดมาในชุมชนแออัดซึ่งมีสภาพแวดล้อมท่ีเลวร้าย ต้องด้ินรนเพื่อให้อยู่รอดจากความทุกข์
ยากล าบากตลอดมา ส่วนอีกคนหนึ่งเกิดมาในครอบครัวอบอุ่นแวดล้อมด้วยความรักความเอาใจใส่
จากพ่อแม่ พบแต่ความสุขความปรารถนาตามต้องการคนท้ัง 2 คนย่อมมีการพัฒนาความรู้สึกนึกคิด 
มีโลกทัศน์ในลักษณะท่ีแตกต่างกัน และก็จะใช้กรอบท่ีแตกต่างกันนี้ ในการมองโลกในการประเมิน
เรื่องต่างๆจากกรอบโลกทัศน์ เราสรุปจากประสบการณ์ซ้ าๆกัน ซึ่งมีโอกาสท่ีจะมีอคติได้ง่าย ไม่
เพียงแต่ประสบการณ์ส่วนตัวของเราแต่ละคนเท่านั้นท่ีมีความล าเอียง แต่ความจ าของเรามีแนวโน้มท่ี
จะล าเอียงในการถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น เมื่อเราคิดถึงคนขับรถโดยสารประจ าทาง เรามักคิดว่า
เป็นผู้ชายมากกว่าท่ีจะคิดว่าเป็นผู้หญิง ส่ิงนี้จึงเป็นปัญหาเมื่อเราประเมินความน่าจะเป็น เพราะเรามี
แนวโน้มท่ีจะไม่ท าการประเมินบนพื้นฐานของจ านวนท่ีเป็นจริง แต่ประมาณการณ์ความน่าจะเป็นโดย
เช่ือมโยงกับตัวอย่างในความทรงจ าของเรา ซึ่งในบางเรื่องก็ต้ังอยู่บนพื้นฐานของตัวอย่างท่ีเข้ามาใน
ความคิดและความถี่ในการเห็นเหตุการณ์นั้นๆ เพราะความถี่นี้จะเป็นตัวตัดสินท่ีส าคัญในการท าให้
ง่ายต่อการทวนร าลึกถึง ดังนั้นการคิดวิเคราะห์ช่วยให้เราหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลให้กับส่ิงท่ีเกิดขึ้น
จริง ณ เวลานั้น โดยไม่มีอคติท่ีก่อตัวในความทรงจ าและท าให้เราสามารถประเมินส่ิงต่างๆได้อย่าง
สมจริง 

  7. เป็นพื้นฐานการคิดในมิติอื่นๆ การคิดวิเคราะห์นับว่าเป็นปัจจัยท่ีท าหน้าท่ีเป็น
ปัจจัยหลักส าหรับการคิดในมิติอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ ซึ่งการ
คิดวิเคราะห์ช่วยเสริมสร้างให้เกิดมุมมองเชิงลึก และครบถ้วนในเรื่องนั้ นๆในอันท่ีจะน าไปสู่การ
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ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาได้ เช่น การคิดเชิงวิพากษ์มักจะท าให้เรามีอาการขอคิดดูก่อน แล้วจึง
เริ่มต้นคิดเป็นการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์นั้นเองด้วยการใช้เหตุผลเพื่อสืบค้นหาความจริง 

 8. ช่วยในการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ เกี่ยวข้องกับการจ าแนกแยกแยะ 
องค์ประกอบต่างๆ และการท าความเข้าในในส่ิงท่ีเกิดขึ้น ดังนั้นจึงช่วยเราในเวลาท่ีพบปัญหาใดๆ ให้
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัญหานั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ซึ่งจะน าไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็นปัญหา เนื่องจากการแก้ไขปัญหาใดๆจ าเป็นต้องมีการคิดวิเคราะห์
ปัญหาเสียก่อนว่ามีปัญหาอะไรบ้าง แยกแยะว่ามีอยู่ท่ีประเภท แต่ละประเภทมี รายละเอียดอย่างไร 
เพื่อให้สามารถคิดต่อไปว่าแต่ละประเภทจะป้องกันและแก้ไขได้อย่างไร 

  9. ช่วยในการประเมินและตัดสินในการวิเคราะห์ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริงหรือเหตุผล
เบ้ืองหลังของส่ิงท่ีเกิดขึ้น ท าให้เกิดความเข้าใจและท่ีส าคัญคือช่วยให้เราได้ข้อมูลเป็นฐานความรู้ใน
การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การวิเคราะห์ยังช่วยให้เราสามารถประเมินสถานการณ์ และตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆได้แม่นย ากว่าการท่ีเรามีแต่เพียงข้อเท็จจริงท่ีไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ และท าให้เรารู้สาเหตุ
ของปัญหา เห็นโอกาสของความน่าจะเป็นในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยให้มองเห็นโอกาสความเป็นไป
ได้ของส่ิงท่ียังไม่เกิดขึ้น ช่วยให้เกิดการคาดการณ์อนาคต และหากเราลงมือปฏิบัติตามนั้นโอกาสแห่ง
ความส าเร็จย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอน 

  10. ช่วยให้คิดสร้างสรรค์สมเหตุสมผล การคิดวิเคราะห์ช่วยให้การคิดต่างๆของเรา
อยู่บนฐานของตรรกะและความน่าจะเป็นไปได้อย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ ส่งผลให้มีการคิด 
จินตนาการหรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ได้รับการตรวจสอบว่าความคิดใหม่นั้นใช้ได้จริงหรือไม่ และถ้าจะ
ใช้ได้จริงต้องเป็นเช่นใด แล้วมีการเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีจินตนาการกับการน ามาใช้ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง ส่ิงประดิษฐ์มากมายท่ีเราพบเห็นในปัจจุบันล้วนเป็นผลลัพธ์ อันเกิดจากการวิเคราะห์ว่า
ใช้การได้ก่อนท่ีจะน ามาใช้จริง 

  11. ช่วยให้เข้าในแจ่มกระจ่าง การคิดวิเคราะห์ช่วยให้เราประเมินและสรุปส่ิงต่างๆ 
บนข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ ไม่ใช่สรุปตามอารมณ์ความรู้สึกหรือการคาดการณ์ว่าจะเป็นเช่นนั้น เช่นนี้ 
การคิดวิเคราะห์ท าให้ได้รับข้อมูลท่ีเป็นจริงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจท่ีส าคัญคือช่วยให้เรา
ได้เรียนรู้ในส่ิงต่างๆ ได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น เพราะการคิดวิเคราะห์ท าให้ส่ิงท่ีคลุมเครือเกิดความ
กระจ่างชัด โดยสามารถแยกแยะส่ิงดี - ส่ิงไม่ดี ส่ิงท่ีถูกต้อง - หลอกลวง โดยการสังเกตความผิดปกติ
ของเหตุการณ์ พฤติกรรม หากเราคิดใคร่ครวญถึงเหตุผลของส่ิงนั้น จนเพียงพอท่ีจะสรุปได้ว่าเรื่องนั้น
มีความเป็นมาอย่างไร เท็จจริงอย่างไร อะไรเป็นเหตุ เป็นผลกับ ส่ิงใด นอกจากนี้การคิดวิเคราะห์ช่วย
น าไปสู่ความเข้าใจในเรื่องท่ีมีความซับซ้อน หากมีเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์จะท าให้เราค้นพบ
ความจริงท่ีเป็นประโยชน์ 
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จากประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ตามท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ช่วยให้
ส่งเสริมความฉลาดทาง สติปัญญา สามารถแก้ปัญหา ประเมิน ตัดสินใจ อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือในการ
ช่วยค้นพบข้อมูล แยกแยะข้อมูลท่ีซับซ้อน และสรุปข้อมูลต่างๆท่ีรับรู้ด้วยความสมเหตุสมผล อันเป็น
พื้นฐานของการคิดในหลายมิติ 
 

2. แนวคิดและการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
2.1 ความหมายของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 มีผู้ให้นิยามความหมายของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 รพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์  (2541: 2) ได้ให้ความหมายของกระบวนการเผชิญสถานการณ์
หมายถึง กระบวนการเผชิญสถานการณ์สมัยใหม่ท่ีประยุกต์มาจากพุทธวิธีสอน ซึ่งการศึกษาท่ีแท้ 
ย่อมสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตวิถีชีวิตมนุษย์ ย่อมมีการเปล่ียนแปลง การขัดแย้ง มีสุข มีทุกข์ มี
ความหวัง ผิดหวังเป็นธรรมดา ผู้เรียนควรมีโอกาสได้เรียนรู้วิถีทางของชีวิต 
 สุมน อมรวิวัฒน์ (2542: 46-60) ได้ให้ความหมายของกระบวนการเผชิญสถานการณ์
หมายถึง การเผชิญความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น และเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาของเหตุการณ์ต่างๆ 
อย่างมีระบบ มีเหตุผล มีการสร้างความสัมพันธ์ใหเ้หมาะสม เช่ือมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกัน และ
สามารถคิดวิเคราะห์วิธีการเอาชนะปัญหาต่างๆได้ 
 ทิศนา แขมมณี (2553: 276-277) ได้ให้ความหมายของกระบวนการเผชิญสถานการณ์
หมายถึง ทักษะหรือกระบวนการอยางหนึ่งท่ีต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงต่างๆมากมายในการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์และสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ 
 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554: 52) ได้ให้ความหมายของกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งท่ีฝึกให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้มี
โอกาสสัมพันธ์กับส่ิงท่ีจะเรียนรู้และสามารถน าประสบการณ์จากการเรียนรู้นั้นมาเป็นแนวทางในการ
เลือกและตัดสินใจ โดยผ่านการวิเคราะห์และประเมินค่า เพื่อน าไปสู่การปฏบิัติ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2557: 66) ได้ให้ความหมายของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งท่ีฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้มีโอกาสสัมพันธ์กับส่ิงท่ี
จะเรียนรู้ หรือมีกัลยาณมิตร  ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถน าประสบการณ์จากการเรียนรู้นั้น
มาเป็นแนวทางในการเลือกและตัดสินใจ โดยผ่านการวิเคราะห์และประเมินค่า เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

จากความหมายของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ตามท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า เป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงการกระท ากับการคิดวิเคราะห์เข้าด้วยกัน โดยผู้สอนสร้างหรือน า
สถานการณ์ด้านต่างๆมาให้ ผู้เรียนได้เผชิญสถานการณ์แบบต่างๆ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีควรเช่ือมั่น 
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ในการน าความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร มาสรุปประเด็น เพื่อประเมินค่าว่าส่ิงใดถูกต้อง ดีงาม เกิดประโยชน์ 
ควรหรือไม่ควรแก่การปฏิบัติ และสามารถน าความรู้ประสบการณ์ไปใช้ปฏิบัติได้จริง  

2.2 องค์ประกอบของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
มีผู้ใหก้ล่าวถึงองค์ประกอบของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ไว้ ดังนี้ 
สุมน อมรวิวัฒน์ (2542: 55-60) ท าให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการเช่ือมโยงการ

กระท ากับการคิดอย่างมีเหตุผลเข้าด้วยกัน เข้าใจส่ิงท่ีต้องพบเจออยู่ทุกวัน เมื่อพบเจอกับปัญหาก็
พร้อมท่ีจะแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีและสามารถเลือกวิธีต่างๆเพื่อเอาชนะปัญหาต่างๆได้ รูปแบบของ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์มีดังนี้ 
   1. การเผชิญ  นั่น คือ ชีวิตเมื่อเกิดขึ้นและเจริญ เติบโต ย่อมต้องได้พบผู้คน 
ส่ิงแวดล้อม และเหตุการณ์ต่างๆมากมายหลายแบบ คนทุกวัยต้องเผชิญกับความสับสน ความ
เปล่ียนแปลงและ เรียนรู้ท่ีจะเข้าใจภาวะท่ีต้องพบเจออยู่ตลอดเวลา  

  วิธีการสอนคิดเพื่อสามารถเผชิญสถานการณ์คือ จัดให้นักเรียนได้พบส่ิงแวดล้อม 
เหตุการณ์ท่ีสับสน เปล่ียนแปลงและเรียนรู้ ท่ีจะเข้าใจภาวะท่ีต้องเผชิญจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสาร  

  2. การผจญ นั่นคือ การต่อสู้กับปัญหา การแก้ไขปัญหาเพื่อรอดพ้นจากปัญหา เมื่อ
มนุษย์เจริญวัยขึ้น มีประสบการณ์ผ่านพบมากขึ้น ความสับสนและซับซ้อนของประสบการณ์ท าให้มี
สาเหตุ ปัจจัย และเงื่อนไขของสถานการณ์ท่ียุ่งยากขึน้ตามล าดับ แม้จะเปน็สถานการณ์ท่ีพึงปรารถนา 
ก็จะมีองค์ประกอบหลายประการท่ีมีผลกระทบต่อความเหมาะสมพอดีของชีวิต กระบวนการเรียนรู้ 
ต้องสอนและฝึกให้นักเรียนมีความพร้อมในการแก้ปัญหา และมีวิธีการแก้ไขสถานการณ์อย่างถูกวิธี 

 วิธีการสอนคิดเพื่อสามารถเผชิญสถานการณ์ คือ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดจิตส านึก
โดย การประเมินค่าข่าวสาร หลักการ ความรู้ ด้วยการจัดให้นักเรียนต้องเรียนรู้วิธีการต่อสู้กับปัญหาท่ี 
เผชิญ ด้วยการคิดประเมินค่า ในแง่ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นตามมา การคิดประเมินค่าท่ีจะเป็นพื้นฐาน 
ของการตัดสินใจท่ีถูกต้อง 

  3. การผสมผสาน นั่นคือ ชีวิตและสังคมอันมีองค์ประกอบท่ีละเอียดอ่อนและ 
หลากหลาย ย่อมต้องการความสัมพันธ์ที่ผสมกลมกลืนกันได้สนิท มีสัดส่วนพอเหมาะ เป็นเหตุ เป็นผล 
และน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เพราะเมื่อใดกลไกและองค์ประกอบของชีวิตไม่สัมพันธ์กัน เกิดความ
ขัดแย้งอย่างยากท่ีจะแก้ไข เมื่อนั้นชีวิตอาจต้องวิบัติลง 

  วิธีการสอนคิดเพื่อสามารถเผชิญสถานการณ์ คือ การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ เข้าใจความต้องการของสังคมท่ีหลากหลาย แต่ต้องสัมพันธ์ กลมกลืน ได้สัดส่วน มีเหตุผล 
และน าไปสู่ความสงบ จึงต้องมีการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดและตัดสินใจ วิธีการคิดและตัดสินใจท่ีถูกต้อง 
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  4. การเผด็จ นั่นคือ มนุษย์จึงต้องเรียนรู้ ฝึกฝนความคิด ความสามารถและวิธีการท่ี
จะ สามารถเอาชนะปัญหาได้ส าเร็จ โดยไม่ก่อปัญหาสืบเนื่องต่อไป เมื่อการศึกษาสามารถช่วยให้
มนุษย์ เอาชนะปัญหาได้ การศึกษาจึงเป็นประโยชน์แก่ชีวิตโดยแท้ 

 วิธีการสอนคิดเพื่อสามารถเผชิญสถานการณ์ คือ การปฏิบัติ โดยการจัดให้นักเรียน
ฝึก ปฏิบัติตนโดยยึดหลักสายกลาง ประสานประโยชน์ แก้ปัญหาโดยสันติวิธีและไม่ประมาท ซึ่ง
สามารถบรรลุประโยชน์สูงสุดได้ 
   นอกจากนี้ สุมน อมรวิวัฒน์ ได้เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ เผชิญสถานการณ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนท่ี 1 การรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้และหลักการ (การ
เผชิญ) เป็นการฝึกนิสัยและทักษะในการแสวงหาความรู้ เพื่อสามารถเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์
นั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ท่ีจะเข้าใจภาวะท่ีต้องเผชิญ จากการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร เนื่องจาก
การท่ี บุคคลจะสามารถตัดสินใจกระท าส่ิงใดลงไปนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความรู้ ความรู้สึก 
ความเข้าใจและหลักการท่ีเขายึดถือ ความผิดพลาดและความล้มเหลวมักจะเกิดขึ้น เมื่อผู้ปฏิบัติขาด 
ข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญ ท าไปเพราะความไม่รู้ ความไม่รู้ท าให้หลงผิด ดังนั้นในการฝึกอบรมนักเรียน ให้
สามารถเผชิญสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงได้ ครูควรฝึกนิสัย และฝึกทักษะในการแสวงหา ความรู้ 
เพื่อเป็นการเตรียมตัวในขั้นแรกของการศึกษา นักเรียนจึงควรได้รับการฝึกฝนให้รู้จัก การแสวงหา
ความรู้และหลักการเบ้ืองต้น เพื่อน ามาปรับกับวิธีการและขั้นตอนในการแสวงหาข่าวสาร ความรู้ 

  การรวบรวมข่าวสารข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้และหลักการนั้น ควรพิจารณาว่า 
   1. ข่าวสารนั้นเป็นข่าวสารท่ีควรรู้หรือไม่ควรรู้  

    2. เป็นข่าวที่ง่ายหรือยากต่อความเข้าใจ และรับรู้  
    3. เป็นเรื่องธรรมดา หรือผิดปกติ  
    4. เจาะจงประเด็น หรือข่าวสารแบบกระจัดกระจาย  
    5. มีลักษณะคลุมเครือ แบบวัวพันหลัก หรือชัดเจนกระจ่าง  
    6. มีความจริงมากกว่าความเท็จ หรือมีความเท็จมากกว่าความจริง  
    7. เกิดขึ้นจากเจตนาดี หรือเจตนาร้าย  
    8. มีแหล่งอ้างอิง หรือเป็นเรื่องโคมลอย  
    9. เป็นเรื่องสร้างสรรค์หรือท าลาย  
    10. มีองค์ประกอบเดียว หรือหลายองค์ประกอบ  
    11. มีรูปแบบ ระบบระเบียบ หรือสับสนยุ่งเหยิง 

   12. เป็นรูปธรรม หรือนามธรรม 
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  ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินค่าและประโยชน์ (การผจญ) เป็นขัน้กระตุ้นให้นักเรียนเกิด 
จิตส านึกโดยการประเมินค่าของข่าวสาร หลักการ ความรู้ ด้วยการจัดให้นักเรียนต้องเรียนรู้วิธีการ 
ต่อสู้กับปัญหาท่ีเผชิญ ด้วยการคิดประเมินค่า ในแง่ของผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นตามมา การคิด
ประเมินค่าท่ีจะเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจท่ีถูกต้อง เป็นขั้นตอนท่ีฝึกฝนการเผชิญปัญหาและ 
สถานการณ์ เน้นทักษะและความสามารถในการประเมินค่าอย่างมีจริยธรรมเป็นพื้นฐาน ขั้นตอนนี้ 
เป็นการน าข่าวสารความรู้ท่ีได้มาจัดสรุปประเด็นของข่าวสารไว้อย่างเป็นระเบียบและประเมินค่าว่า
ประเด็นไหนถูกต้อง ดีงามเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแท้จริง ประเด็นไหนบกพร่อง ไม่เหมาะ 
ไม่ถูก ไม่ควรหรือเป็นผลดีช่ัว จึงต้องมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

   1. ประเมินค่าของความดีงามตามหลักศาสนาและศีลธรรม 
   2. ประเมินค่าความเหมาะสมตามหลักค่านิยมของบุคคล และกลุ่มชน    

ยุคสมัย นั้นหรือสังคมนั้น 
   3. ประเมินค่าความสูงส่งตามหลักของวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีด ารงชีวิต   

    4. ประเมินค่าของความถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
  ขั้นตอนท่ี 3 การเลือกและตัดสินใจ (การผสมผสาน) โดยจัดกิจกรรมใฝ่เรียนรู้ได้

เรียนรู้ เข้าใจความต้องการของสังคมท่ีหลากหลาย แต่ต้องสัมพันธ์กลมกลืนได้สัดส่วน มีเหตุผล และ 
น าไปสู่ความสงบ เพราะเมื่อใดองค์ประกอบของสังคมเกิดความขัดแย้งอย่างยากท่ีจะแก้ไข เมื่อนั้น 
ชีวิตก็จะได้รับความเสียหาย จึงต้องมีการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดและตัดสินใจเป็นขั้นตอนของการผจญ
และการผสมผสานผลของการประเมินค่าเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ เป็นการฝึกทักษะการเลือก และการ
ตัดสินใจ เมื่อต้องเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ การเลือกและการตัดสินใจหลังจากท่ีได้ ประเมินค่า
ข้อมูลต่าง ๆ ไว้หลาย ๆ ทางแล้วนั้น นับว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมากในกระบวนการเผชิญสถานการณ์
และการแก้ปัญหา เพราะทางเลือกและตัดสินใจผิดพลาดหรือมีความลังเลใจ บุคคลนั้นย่อมไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้และอาจหลีกหนีไปจากสถานการณ์นั้น โดยไม่สามารถจะ แก้ปัญหาได้ แม้จะรู้วิถีทางการ
แก้ปัญหา วิธีการคิดและการตัดสินใจท่ีถูกต้อง จึงเกิดจาก 

   1. การคิดเกิดจากมีข่าวสาร ข้อมูลท่ีมากพอและเป็นความจริง  
   2. การประเมนิค่าต้องมีความถูกต้อง แม่น ตรง 
   3. การตัดสินใจท่ีเป็นอิสระ ปราศจากความล าเอียง เพราะความรัก ความ

โกรธ ความเกลียดกลัวและความหลงผิด มีสติสัมปชัญญะและไม่ตกเป็นทาสของความทะยานอยากได้ 
   4. การรวบรวมข้อมูลท่ีดี ท าให้สามารถก าหนดและอธิบายประเด็นส าคัญ

ของสถานการณ์หรือปัญหาได้ 
   5. การประเมินค่าตามเกณฑ์ท่ีถูกต้องดีงามเหมาะสม ท าให้สามารถคิดและ

คาดถึงผลดี ผลเสียในการเลือกและตัดสินใจ 
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    6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นท่ีประเมินค่าแล้ว ท าให้สามารถ
ก าหนดทางเลือกและทางออกของสถานการณ์และปัญหานั้นได้ 
    7. เมื่อมีทางเลือกหลายทางบุคคลต้องอาศัยประสบการณ์ หลักการและ 
การท านายผล 
    8. ถ้าไม่มีทางเลือกหรือมีทางเดียวที่ตัดสินใจไม่ได้ จะต้องหาทางออกใหม่ท่ี 
น่าจะเป็นไปได้ 
    9. ตัดสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด วางแนวทางปฏิบัติให้ได้ผล 
   ขั้นตอนท่ี 4 การปฏิบัติ (การเผด็จ) การลงมือแก้ปัญหา และเผชิญสถานการณ์จน
ส าเร็จลุลวงด้วยดี ในบรรดาขั้นตอนท้ัง 4 ขั้นของกระบวนการเผชิญสถานการณ์นั้น แม้ว่าบุคคลจะ 
สามารถรวบรวมข้อมูล ความรู้มาประเมินค่าและตัดสินใจได้อย่างดีเพียงใด แต่ขาดการน ามาปฏิบัติ 
อย่างได้ผลดีแล้ว ย่อมไม่ประสบความส าเร็จ เช่นท่ีการหลงติดยาเสพติดจนเลิกไม่ได้ การฉ้อราษฎร์ 
บังหลวง เพื่อหลีกหนีความยากจน การพูดพล่อยและพูดปดจนเป็นนิสัยของคนท่ัวไปนั้นเกิดขึ้น มิใช่
จากความไม่รู้ แต่เป็นเพราะว่าบ่อยครั้งเข้า ประเมินค่าจนผิด ไม่ดี ตัดสินใจจะกลับตัวหรือ ปรับปรุง
ตนเอง แต่ปฏิบัติไม่ดีหรือปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนไม่สม่ าเสมอ หรือไม่อดทนพอท่ีจะปฏิบัติ การปฏิบัติ 
เป็นขั้นตอนท่ีละเอียดอ่อนมาก จ าเป็นต้องอาศัยพื้นฐานและหลักเกณฑ์ท่ีดีเป็นแนวทาง และต้อง
ฝึกอบรมปรับตัว ปรับจิตใจให้มีความอดทน ประณีต จึงจะอยู่ในสังคมได้ราบรื่น  
  สุมน อมรวิวัฒน์ (2542: 42-60) โดยใช้ค าสอนสมัยใหม่ท่ีประยุกต์มาจากหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นแนวในการปฏิบัติ นั่นคือ มีการประยุกต์จากหลักการสร้างศรัทธาและโยนิ- 
โสมนสิการ ได้แก่ 
  1. ขั้นน า 
   การสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิธีการเรียนและบทเรียน การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน และเร้าใจให้นักเรียนเห็นความส าคัญของบทเรียน และการสร้าง 
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครูกับนักเรียน ครูแสดงความรักและเมตตาต่อนักเรียนอย่างจริงใจ ครูเสนอ
สถานการณ์ ปัญหาหรือกรณีตัวอย่าง พร้อมท้ังแนะน าหลักการปฏิบัติตนโดยใช้ทักษะ การคิดเป็น
พื้นฐานน าไปสู่การเลือกและแก้ปัญหาหลาย ๆ ทาง 
   2. ขั้นสอน 
   ครูหรือนักเรียนน าสถานการณ์ ปัญหา หรือกรณีตัวอย่าง และหลักปฏิบัติตน โดยใช้ 
หลักธรรมเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหามาฝึกทักษะการคิด และการปฏิบัติในกระบวนการเผชิญ 
สถานการณ์ ครูแนะน าแหล่งวิทยาการและแหล่งข้อมูล 
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    2.1) นักเรียนฝึกทักษะการแสวงหาและรวบรวบข้อมูล ความรู้และหลักการ
ท่ีเกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมท่ีเร้าให้เกิดการคิดวิธีต่างๆ โดยใช้ความคิดอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือ
ข่าวสารท่ีสอดคล้องกับเรื่องท่ีศึกษา 
    2.2) ฝึกการประเมินข้อมูลความรู้ ด้วยเหตุผล เปรียบเทียบ โดยการ
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น ทดลอง ทดสอบ เลือกประเด็นท่ีถูกต้อง หาทางเลือกและวิธีการแก้ปัญหา
ว่าทางใดดี ท่ีสุดโดยวิธีคิดอย่างมีเหตุผล น าความรู้ท่ีได้มาจัดสรุปประเด็นว่าประเด็นไหนน่าจะถูกต้อง 
มีประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง 
    2.3) ด าเนินการเลือกและตัดสินใจ โดยให้นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และทดลอง ทดสอบด้วยเหตุผลจนมั่นใจว่าเป็นทางเลือกท่ีถูกต้อง สามารถคิดและคาดถึงผลดี  -
ผลเสียท่ีเกิดจากทางเลือกหรือทางออกของสถานการณ์และปัญหานั้นได้ 
    2.4) นักเรียนลงมือปฏิบัติท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน เพื่อพิสูจน์
การเลือก และตัดสินใจให้นักเรียนสามารถค้นหาค าตอบ แนวทางปฏิบัติ สามารถน ามาเป็นแนวคิด
หลักในการประพฤติปฏิบัติ โดยมีครูคอยสังเกต แนะน าและน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 
   3. ขั้นสรุป 
   นักเรียนแสดงออกด้วยวิธีการต่างๆเช่น การพูด การเขียนหรือการกระท าต่างๆ 
สนองตอบส่ิงเร้า ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป 
บทเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
  จากข้อมูลข้างต้น เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ของสุมน อมรวิวัฒน์ (2542: 42-60) ซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1.
ขั้นน า 2.ขั้นสอน 3. ขั้นสรุป และมีความสัมพันธ์กับกระบวนการเผชิญสถานการณ์ท้ัง 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1. การเผชิญ 2. การผจญ 3. การผสมผสาน 4.การเผด็จ ซึ่งสามารถน ากระบวนการเผชิญ
สถานการณ์มาจัดการเรียนการสอนตามขัน้ตอน ดังตางรางท่ี 2.1 
ตารางท่ี 2.1 ความสัมพันธ์ขั้นตอนกระบวนการเผชิญสถานการณ์กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
          กระบวนการเผชิญสถานการณ์ภายในโรงเรียน 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ 
สถานการณ์ภายในโรงเรียน 

1. การรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อ เท็จจริง 
ความรู้และหลักการ (การเผชิญ) 
- จัดให้นักเรียนได้พบส่ิงแวดล้อม เหตุการณ์ท่ี
สับสน เปล่ียนแปลง และเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจภาวะท่ี
ต้องเผชิญ จากการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร 

ช้ันน า  
1. การสร้างเจตคติ ท่ี ดี ต่อวิธี การเรียนและ 
บทเรียน  
2. การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เหมาะสมกับ 
เนื้อหาของบทเรียน  
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ตางรางท่ี 2.1 (ต่อ) 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ 

สถานการณ์ภายในโรงเรียน 
 3. ครูเสนอสถานการณ์ ปัญหาหรือกรณีตัวอย่าง 

พร้อมท้ังแนะน าหลักการปฏิบัติตน 
ขั้นสอน 
1. นักเรียนฝึกทักษะการแสวงหาและรวบรวม
ข้อมูล ความรู้และหลักการท่ี เกี่ ย วข้อง จัด
กิจกรรมท่ี เร้าให้ เกิดการคิดวิธี ต่างๆ  โดยใช้
ความคิดอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือ 
ข่าวสารท่ีสอดคล้องกับเรื่องท่ีศึกษา 

2. การประเมินค่าและประโยชน์ (การผจญ)  
- กระตุ้นให้นักเรียนเกิดจิตส านึกโดยการประเมิน
ค่าข่าวสาร ความรู้ ด้วยการจัดให้นักเรียนต้อง
เรียนรู้วิธีการต่อสู้กับปัญหาท่ีเผชิญด้วยการคิด
ประเมินค่า ในแง่ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นตามมา 

2 . ฝึ กก ารป ระ เมิ น ข้ อมู ลความรู้ ด้ วย เห ตุ
ผลเปรียบเทียบ โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ทดลอง ทดสอบ เลือกประเด็นท่ีถูกต้องหาทาง
เลือกและวิธีการแก้ปัญหาว่าทางใดดีท่ีสุดโดยวิธี
คิดอย่างมีเหตุผล น าความรู้ท่ีได้มาจัดสรุป 
ประเด็นว่าประเด็นไหนน่าจะถูกต้องมีประโยชน์ 
สูงสุดอย่างแท้จริง 

3. การเลือกและตัดสินใจ (การผสมผสาน) 
- การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจความ
ต้องการของสังคมท่ีหลากหลาย แต่ต้องสัมพันธ์
กลมกลืน ได้สัดส่วน มีเหตุผล และน าไปสู่ความ
สงบ จึงต้องมีการฝึกให้นักเรียนรู้ จักคิดและ 
ตัดสินใจ วิธีการคิดและตัดสินใจท่ีถูกต้อง 

3. ด าเนินการเลือกและตัดสินใจ โดยให้นักเรียน
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและทดลอง ทดสอบด้วย
เห ตุผลจนมั่ น ใจว่ า เป็นทางเลือก ท่ี ถู ก ต้อ ง 
สามารถคิดและคาดถึงผลดี -ผลเสียท่ีเกิดจาก 
ทางเลือกหรือทางออกของสถานการณ์และ 
ปัญหานั้นได้ 

4. การปฏิบัติ (การเผด็จ) 
- การปฏิบัติ โดยการจัดให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตน 
โดยยึ ดห ลักสายกลาง ประสานประโยชน์
แก้ปัญหาโดยสันติวิธีและไม่ประมาท ซึ่งสามารถ
บรรลุประโยชน์สูงสุดได้ 

4. นักเรียนลงมือปฏิบัติท้ังในเวลาเรียนและนอก
เวลาเรียน เพื่อพิสูจน์ว่าการเลือกและตัดสินใจให้
นักเรียนสามารถค้นหาค าตอบ แนวทางปฏิบัติ
สามารถน ามาเป็นแนวคิดหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติโดยมีครูคอยสังเกต แนะน า และน าไปใช้
ในสถานการณ์จริง 
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ตางรางท่ี 2.1 (ต่อ) 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ 
สถานการณ์ภายในโรงเรียน 

 ขั้นสรุป 
1. นักเรียนแสดงออกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ 
พูด การเขียนหรือการกระท าต่างๆ สนองตอบส่ิง 
เร้า ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับความสามารถของ 
นักเรียน  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน  
3. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 
 สุคน สินธพานนท์และคณะ (2554: 55-57) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ตามแนวคิดของ สุมน อมรวิวัฒน์ โดยก าหนดรูปแบบการจัด สมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการณ์ภายในโรงเรียน เพื่อน าไปจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลการเรียนรู้
แสดงถงึแผนภูมิภาพท่ี 2.1 และมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

3. ขั้นสรุป 

4. การวัดและประเมินผล 

2.2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้
 1) การรวบรวมข่าวสารข้อมูล 
 2) การฝึกทักษะประเมินค่า 
 3) การเลือกและตัดสินใจ 
 4) การปฏิบัติ 

1. ขั้นเตรียม 

2. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน 

2.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 



 

27 

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
   1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูอาจจะน าสถานการณ์ท่ีเป็นข่าว ภาพข่าวจาก แหล่งต่างๆ 
ซึ่งเกิดขึ้นจริง บทความหรือกรณีศึกษาท่ีครูได้เลือกมาเสนอนักเรียน และกระตุ้นให้ นักเรียนได้ตอบ
ค าถามในประเด็นส าคัญท่ีครูก าหนด เพื่อให้เกิดความตระหนักในปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือเห็นความส าคัญ
ท่ีจะต้องศึกษาในเรื่องท่ีครูน าเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับบทเรียนท่ีจะเรียน 
   2. ขั้นสอน  
    2.1 การรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ 
    ขั้นตอนนี้เป็นขั้นพื้นฐานของการเผชิญสถานการณ์และ การแก้ปัญหา ครู
อาจจะมอบหมายให้นักเรียนได้ศึกษาค้นหาความรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีศึกษา หรือข่าวสาร
การกระท าท่ีสอดคล้องกับเรื่องท่ีศึกษา ซึ่งครูอาจจะหาแหล่งข้อมูล ความรู้หรือแหล่งข่าวสารให้แก่
นักเรียน 
    2.2 การประเมินคุณค่าและประโยชน์  
   เมื่อนักเรียนได้ศึกษาความรู้หรือข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีครูได้รับ
มอบหมาย ซึ่งข้อมูลข่าวสารนั้นจะเป็นสถานการณ์หรือเรื่องท่ีนักเรียนจะต้องน ามาศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์ และประเมินสถานการณ์หรือข้อมูลท่ีศึกษา ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องฝึกให้นักเรียนได้รู้จัก
หลักและวิธีการคิดในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อคิดว่าสถานการณ์หรือข้อมูลท่ีได้ศึกษานั้นมีคุณค่ามาก
น้อยหรือประโยชน์เพียงไร หรือมีโทษอย่างไร อาจจะใช้เกณฑ์หรือวิธีการประเมินตามความเหมาะสม 
ซึ่งอาจจะใช้เกณฑ์มาตรฐานและค่านิยมของสังคม หรือกรอบทฤษฎี การคิด ประเมินค่า มี
ความส าคัญและมีผลต่อการเลือกการตัดสินใจ ในขั้นการประเมินคุณค่านี้ ครูอาจจะท าเป็นแบบฝึก
หรือใบงานท่ีมีค าถาม เพื่อฝึกให้นักเรียนได้รู้จักวิเคราะห์ เพื่อเป็นพื้นฐานของการ ประเมินค่าและ
ประโยชน์หรือโทษของเรื่องท่ีศึกษาก็ได้ 
    2.3 การเลือกและการตัดสินใจ 
    ขั้นตอนนี้  จะเป็นขั้นตอนท่ีต่อเนื่องจากขั้นตอนท่ี 2 เมื่อ นักเรียนได้
ประเมินคุณค่าและประโยชน์จากข้อมูลและข่าวสารแล้ว จะมองเห็นช่องทางว่าถ้าตนเองได้ ประสบ
กับสถานการณ์ดังกล่าวหรือสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันนั้น นักเรียนจะสามารถเลือกและตัดสินใจ
อย่างไร จึงจะถูกต้องหรือได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาจากการตัดสินใจท่ี
ผิดพลาด ในขั้นนี้ครูอาจจะสร้างสถานการณ์ท่ีเป็นกรณีตัวอย่างใน ชีวิตจริงของนักเรียนท่ีอาจจะเกิด
ปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งปัญหาเหล่านั้น อาจเป็นปัญหาในครอบครัว โรงเรียน สังคมและต้ังประเด็น
ค าถามให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการเลือกและการตัดสินใจ ในการแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ 
    2.4 การปฏิบัติ 
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     เมื่อนักเรียนได้ฝึกทักษะต้ังแต่ขั้นการรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
ความรู้และหลักการ ได้ฝึกการประเมินคุณค่าและประโยชน์ ตลอดจนการเลือกและ ตัดสินใจไปแล้ว 
ขั้นตอนท่ีส าคัญ คือควรจะฝึกให้นักเรียนได้พิสูจน์ว่า การท่ีตนได้ตัดสินใจเลือกนั้น เมื่อน าไปปฏิบัติ
จริงแล้วได้ผลดีหรือได้รับประสบการณ์นั้นไม่เหมาะสมกับการน าไปปฏิบัติตนเอง ครู อาจจะออกแบบ
กิจกรรมให้นักเรียนได้พิสูจน์ความรู้ในแง่ปฏิบัติ โดยการสัมภาษณ์จากบุคคล ผู้ท่ีมี ประสบการณ์หรือ
ผู้มีความรู้ หรือจากผลงานของนักวิชาการ ท่ีได้พิสูจน์หรือทดลองปฏิบัติแล้วเป็นการยืนยันและเป็น
การสนับสนุนการตัดสินใจของนักเรียน  
   3. ขั้นสรุป เมื่อครูได้ด าเนินการท ากิจกรรมจนครบทุกขั้นตอนของ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์แล้ว ครูควรให้นักเรียนได้ช่วยกันสรุปแนวคิดหรือความรู้และประสบการณ์ท่ีตน
ได้รับเป็นการย้ าเตือนให้เกิดความกระจ่างชัดขึ้น 
   4. ขั้นการวัดและการประเมินผล ครูควรมีวิธีการวัดและการประเมินผลให้ คลุมท้ัง
ด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย มีการก าหนดเครื่องมือวัดและประเมิน พร้อมท้ังก าหนดเกณฑ์
การวัดและประเมินผลให้ชัดเจน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2557: 66-68) ได้กล่าวถึงรูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์จากแนวคิดของ สุมน อมรวิวัฒน์ ได้เสนอการใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นที่ 1  การรวบรวม ข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้และหลักการ 
 ขั้นที่ 2  การประเมินค่าและประโยชน์ 
 ขั้นที่ 3  การเลือกและการตัดสินใจ 
 ขั้นที่ 4  การปฏิบัติ 

   การน าทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์มาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน 
สามารถด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
   1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
    ผู้สอนอาจจะน าสถานการณ์ท่ีเป็นข่าว ภาพข่าวจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้น
จริง บทความ หรือกรณีศึกษามากระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตอบค าถามในประเด็นส าคัญท่ีผู้สอนก าหนด 
เพื่อให้เกิดความตระหนักในปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือเห็นความส าคัญท่ีจะต้องศึกษาในเรื่องท่ีผู้สอน
น าเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับบทเรียน 

2. ขั้นสอน 
        2.1) การรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ 
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    ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นพื้นฐานของการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา 
ผู้สอนอาจจะมอบหมายให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีศึกษา 
หรือข่าวสารการกระท าท่ีสอดคล้องกับเรื่องท่ีศึกษา  ซึ่งผู้สอนอาจจะหาแหล่งข้อมูล ความรู้หรือแหล่ง
ข่าวสารให้แก่ผู้เรียน 
        2.2) การประเมินคุณค่าและประโยชน์ 
   เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาความรู้  หรือข่าวสารข้อมูล  หรือสถานการณ์ท่ีผู้สอน
มอบหมายแล้ว  จะต้องน ามาศึกษาวิเคราะห์คุณค่า หรือประโยชน์ ในขั้นตอนนี้จะต้องฝึกให้ผู้เรียน
รู้จักหลักและวิธีการคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อคิดว่าสถานการณ์ หรือข้อมูลท่ีได้ศึกษานั้นมี
คุณค่ามากน้อย หรือมีประโยชน์เพียงไร  อาจจะใช้เกณฑ์หรือวิธีการประเมินตามความเหมาะสม ซึ่ง
อาจจะใช้เกณฑ์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  เกณฑ์มาตรฐานและค่านิยมของสังคม หรือกรอบทฤษฎี 
การคิดประเมินค่ามีความส าคัญและมีผลต่อการเลือกการตัดสินใจ ในขั้นการประเมินคุณค่านี้ ผู้สอน
อาจจะจัดท าเป็นแบบฝึกหรือมีค าถามเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักวิเคราะห์ เพื่อเป็นพื้นฐานของการ
ประเมินค่า และประโยชน์หรือโทษของเรื่องท่ีศึกษาก็ได้ 
         2.3) การเลือกและการตัดสินใจ 
   ขั้นตอนนี้ จะเป็นขั้นตอนท่ีต่อเนื่องจากขั้นตอนท่ี ๒  เมื่อผู้เรียนได้ประเมิน
คุณค่าและประโยชน์จากข้อมูลและข่าวสารแล้ว จะมองเห็นช่องทางว่าถ้าตนเองได้ประสบกับ
สถานการณ์ดังกล่าวหรือสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันนั้น ผู้เรียนจะสามารถเลือกและตัดสินใจอย่างไร 
จึงจะถูกต้องหรือได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาจากการตัดสินใจท่ีผิดพลาด 
    ในขั้นนี้ผู้สอนอาจจะสร้างสถานการณ์ท่ีเป็นกรณีตัวอย่างปัญหาในชีวิตจริง
ของผู้เรียน อาจจะเป็นปัญหาในครอบครัว โรงเรียน สังคม และต้ังประเด็นค าถามให้ผู้เรี ยนได้ฝึก
ทักษะในการเลือกและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ 
         2.4) การปฏิบัติ 
   เมื่อผู้เรียนได้ฝึกทักษะต้ังแต่ขั้นการรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
ความรู้และหลักการ ได้ฝึกการประเมินคุณค่าและประโยชน์ ตลอดจนการเลือกและตัดสินใจไปแล้ว 
ขั้นตอนท่ีส าคัญ คือควรจะฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักน าไปปฏิบัติ ซึ่งในบางสถานการณ์ ผู้เรียนสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง จะท าให้ผู้เรียนได้พิสูจน์ว่าการท่ีตนได้ตัดสินใจเลือกนั้น เมื่อน าไปปฏิบัติจริงแล้ว ได้ผลดี
หรือได้รับประโยชน์อย่างไร ตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ แต่ในกรณีสถานการณ์นั้นไม่เหมาะสมกับการ
น าไปปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้สอนอาจจะออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พิสูจน์ความรู้ในแง่ปฏิบัติ โดยการ
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สัมภาษณ์จากบุคคล ผู้ท่ีมีประสบการณ์หรือผู้มีความรู้ หรือจากผลงานของนักวิชาการ ท่ีได้พิสูจน์หรือ
ทดลองปฏิบัติแล้วเป็นการยืนยันและเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้เรียน  
   3. ขั้นสรุป  
    เมื่อผู้สอนได้ด าเนินการให้ ผู้เรียนท ากิจกรรมจนครบทุกขั้นตอนของ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์แล้ว ผู้สอนควรให้ ผู้เรียนได้ช่วยกันสรุปแนวคิดหรือความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีตนได้รับเป็นการย้ าเตือนให้เกิดความกระจ่างชัดขึ้น 
   4. ขั้นการวัดและการประเมินผล  
    ผู้สอนควรมีวิธีการวัดและการประเมินผลให้ครอบคลุมท้ังด้านพุทธพิสัย จิต
พิสัยและทักษะพิสัย มีการก าหนดเครื่องมือวัดและประเมิน พร้อมท้ังก าหนดเกณฑ์การวัดและการ
ประเมินผลให้ชัดเจน 
 จากองค์ประกอบของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ตามท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า เป็น
จัดการเรียนรู้ท่ีมีการเช่ือมโยงการกระท ากับการคิดแก้ปัญหาเข้าด้วยกัน ฝึกให้นักเรียนมีความเช่ือมั่น
ในการน าความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร มาสรุปประเด็น เพื่อประเมินค่าว่าส่ิงใดถูกต้องเหมาะสม พิจารณา
ตามหลักศาสนา ค่านิยมทางสังคมและตามหลักกฎหมาย เกิดประโยชน์หรือไม่ ควรหรือไม่ควรแก่การ
ปฏิบัติ โดยให้นักเรียนได้เลือกและตัดสินใจในประเด็นต่างๆ หลังจากได้ประเมินคุณค่าข้อมูลต่าง ๆ 
ท าให้สามารถคิดและหาทางเลือกหรือทางออกของประเด็นและปัญหาเหล่านั้นได้ ตัดสินใจเลือก
แนวทางท่ีดีท่ีสุด เผชิญสถานการณ์ในลักษณะต่างๆ สามารถน าความรู้ ประสบการณ์น ามาปฏิบัติไป
ใช้ในชีวิตจริงได้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกท้ังสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะกับเนื้อหาสาระอื่นๆในกลุ่มสาระอื่นๆได้ 
 2.3 ประโยชน์ของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 มีผู้ใหก้ล่าวถึงประโยชน์ของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ไว้ ดังนี้ 
 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554: 58) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ต่อนักเรียน ดังนี้ 
   1. ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่าง
หลากหลาย ตลอดจนเป็นผู้ท่ีทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ท าใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
   2. นักเรียนรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมา อย่างเป็นผู้
ท่ีรู้เท่าทัน มีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างหลากหลาย โดยค านึงถึงเกณฑ์ มาตรฐาน
ของสังคมและเกณฑ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   3. นักเรียนรู้จักวิธีการเลือกและการตัดสินใจ โดยอาศัยพื้นฐานจากสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีหลากหลาย เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบัน เนื่องจากนักเรียนไม่ อาจเผชิญ
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สถานการณ์ท่ีรุนแรงหรือร้ายแรงได้จริง แต่การท่ีได้ตัวอย่างเหตุการณ์จริงจะท าให้นักเรียนสามารถฝึก
ทักษะการเลือกและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ 
   4. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเพื่อให้ เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาชีวิตจริงซึ่ง
จะต้องใช้วิธีการปฏิบัติ โดยอาศัยหลักธรรมของศาสนามาเป็นแนวทาง เพื่อให้การปฏิบัติตนได้ บรรดา
ผลโดยมีการฝึกฝนตนเองให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันปัญหาและสถานการณ์ท่ีก าลังเผชิญ เพื่อจะได้
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง การเผชิญสถานการณ์มีหลายระดับท้ังในบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ ตลอดจนระดับโลก ซึ่งทุกระดับจะมีความสัมพันธ์กัน การแก้ ปัญหาจึงต้องมี 
ความสัมพันธ์กันศรัทธาวิธีการคิดท่ีถูกต้อง การปฏิบัติมีวิธีที่หลากหลายและต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
ให้เหมาะสม 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 23) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ ดังนี้ 
   1. เด็กได้ฝึกทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สนับสนุนการแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เด็กรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน เลือกบริโภคข่าวสารท่ีเป็นข้อเท็จจริง 
   3. เด็กรู้จักวิธีเลือกและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเมื่อเผชิญในสถานการณ์จริง 
   4. เด็กสามารถใช้ทักษะการเผชิญสถานการณ์มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2557: 68) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ ดังนี้ 
  1. ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย ตลอดจนเป็นผู้ท่ีทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ท าให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  2. ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมาอย่างเป็นผู้ท่ี
รู้เท่าทัน มีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างหลากหลาย โดยค านึงถึงเกณฑ์มาตรฐานของ
สังคมและเกณฑ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  3. ผู้เรียนรู้จักการเลือกและการตัดสินใจ โดยอาศัยพื้นฐานจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
จริง ซึ่งมีหลากหลาย เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบัน เนื่องจากผู้เรียนไม่อาจจะเผชิญสถานการณ์
ท่ีรุนแรง หรือร้ายแรงได้จริง แต่การท่ีได้เรียนรู้ตัวอย่างเหตุการณ์จริง จะท าให้ผู้เรียนสามารถฝึก
ทักษะการเลือก และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ 
  4. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนในการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาชีวิตจริง ซึ่ง
จะต้องใช้วิธีการปฏิบัติ โดยอาศัยหลักธรรมของศาสนามาเป็นแนวทาง เพื่อให้การปฏิบัติตนบรรลุผล
โดยมีการฝึกฝนตนเองให้มีสติสัมปชัญญะ รู้เท่าทันปัญหาและสถานการณ์ท่ีก าลังเผชิญเพื่อจะได้
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ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง การเผชิญสถานการณ์มีหลายระดับ ท้ังในบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติตลอดจนระดับโลก ซึ่งทุกระดับจะมีการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีคิดอย่างถูกต้อง 
 จากประโยชน์ของกระบวนการเผชิญสถานการณ์ตามท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า  การ 
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด 
อย่างมีเหตุผล สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงได้ เมื่อเกิดสถานการณ์ท่ีต้องตัดสินใจก็สามารถคิด
ไตร่ตรอง รู้เท่าทันปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข 
 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 มีผู้ใหค้วามหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 วอลเลอร์สเตน (Wallerstein, 1971: 39 อ้างถึงใน ปัณณวัชร์ พัชราวลัย, 2558: 8) ได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง เรื่องท่ีเกีย่วกับจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกของบุคคล ท่ีมีต่อส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเมื่อได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึก ท่ี 
เกิดขึ้นเมื่อได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายท่ีได้รับผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 กู๊ด (Good, 1973: 320 อ้างถึงใน พรพิมล คงฉิม, 2554: 10) ได้ให้ความหมายของความพึง
พอใจ หมายถึง สภาพคุณภาพหรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งมาจากความสนใจต่างๆ และทัศนคติท่ี
บุคคลมีต่อส่ิงท่ีท าอยู่ 
 รัชวลี วรวุฒิ (2548: 8) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
 สุธาดา สนธิเวช (2551: 10) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง การให้ค่า
ความรู้สึกของคนเราท่ีสัมพันธ์กับโลกทัศน์ท่ีเกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู้สึกของ
บุคคลท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกันเช่น ความรู้สึกดี-เลว พอใจ-ไม่พอใจ สนใจ-ไม่สนใจ เป็นต้น 
 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และคณะ (2555: 7) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง
ภาวการณ์แสดงออกถึง ความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลจากการเปรียบเทียบการรับรู้ส่ิ งท่ี
ได้รับจากการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการรับบริการหรือการให้บริการในระดับท่ีตรงกับการรับรู้ส่ิงท่ี
คาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั้น 
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จากความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจตามท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกท่ีแต่ละบุคคลแสดงออกหรือทัศนคติของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใด ซึ่งจะ
แสดงออกเมื่อความต้องการหรือความคาดหวังของบุคคลนั้นๆได้รับการตอบสนองท้ังทางด้านร่างกาย
และจิตใจ ท้ังในทางท่ีดีและไม่ดี ท้ังในด้านบวกหรือด้านลบหรือไม่มีปฏิกิริยาใดๆก็ได้จะมีความ 
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และค่านิยมของแต่ละบุคคล 
 3.2 ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 มีผู้นิยามทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 มาสโลว์ (Maslow, อ้างถึงใน ศิริพร มงคลรัตนาศิริ, 2559: 14-15) ได้สรุปทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 ทฤษฎีความต้องการตามล าดับข้ันสมมติฐานอยู่ 2 ประการ คือ 
   1. มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาตราบใดท่ียังมีชีวิตอยู่ความต้องการท่ีได้รับ
การตอบสนองแล้ว ก็จะไม่เป็นแรงจูงใจส าหรับพฤติกรรมนั้นอีกต่อไป ความต้องการท่ียังไม่ได้รับการ
ตอบสนองเท่านั้น จึงจะมีอิทธิพลจูงใจต่อไป 
   2. ความต้องการของคนมี ลักษณะเป็นล าดับขั้นจากต่ าไปหาสูงตามล า ดับ
ความส าคัญ ในเมื่อความต้องการขั้นต่ าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการขั้นสูงก็จะตามมา    
มาสโลว์ได้แบ่งล าดับความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ล าดับ ดังนี้ 
    2.1) ความ ต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความ
ต้องการทางด้านร่างกาย เป็นความต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่อง
อาหาร น้ า ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อความต้องการ ทางด้านร่างการยังไม่ได้รับการตอบสนองเลย ในด้านนี้โดย
ปกติ แล้วองค์กรทุกแห่งมักจะตอบสนองความต้องการของแต่ละคนด้วยวิธีการทางอ้อม คือ การ
จ่ายเงินค่าจ้าง 
    2.2) ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or Safety 
Needs) ถ้าหากความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมีความ
ต้องการในขั้นต่อไปท่ีสูงขึ้น ความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงต่างๆความต้องการ
ทางด้านความปลอดภัยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนกับร่างกาย ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนความมั่นคงนั้น หมายถึง ความต้องการความ
มั่นคงในการด ารงชีพ เช่น ความมั่งคงในหน้าท่ีการงานและสถานะทางสังคม 

   2.3) ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) 
ภายหลังจากท่ีได้รับการตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้วก็จะมีความต้องการสูงขึ้น คือ ความต้องการ
ทางสังคมจะเริ่มเป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการทางด้านนี้จะเป็นความ
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ต้องการเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน และการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นและมีความรู้สึกว่าตนเองนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคมเสมอ 
    2.4) ความต้องการท่ีจะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) 
ความต้องการขั้นต่อมาจะเป็นความต้องการท่ีประกอบด้วยส่ิงต่างๆ ดังนี้คือ ความมั่นใจในตัวเองใน
เรื่องความสามารถ ความรู้ และความส าคัญในตัวเอง รวมตลอดท้ังความต้องการท่ีจะมีฐานะเด่นเป็น
ท่ียอมรับของบุคคลอื่น หรือต้องการท่ีจะให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าท่ีการ
งาน การด ารงต าแหน่งส าคัญในองค์กร 
   2.5) ความต้องการท่ีจะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization or 
Self-realization) 4 ล าดับขั้นตอนความต้องการท่ีสูงสุดของมนุษย์ก็คือ ความต้องการท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในชีวิตตาม 6 ความนึกคิด หรือความคาดหวังทะเยอทะยานใฝ่ฝันท่ีจะได้รับผลส าเร็จใน
ส่ิงอันสูงส่งในทัศนะของตน 
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของมาสโลว์ กล่าวถึง ล าดับของความต้องการต่างๆ 
ของมนุษย์ว่า ต้องเป็นไปตามล าดับขั้นตามความส าคัญและสามารถยืดหยุ่นได้ เมื่อความต้องการ
ขั้นต้นท าส าเร็จแล้วมนุษย์จะให้ความสนใจกับความต้องการขั้นสูงขึ้นเป็นล าดับ และคิดถงึความส าเร็จ
ในชีวิตท่ีเป็นความต้องการสูงสุดของมนุษย์ อีกท้ังยังเป็นแรงจูงใจท่ีจะใช้ในการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนได้เรียนรู้ในช้ันเรียน 
 อัลเดอเฟอร์ (Alderfer, อ้างถึงใน เสริมพร อลงกตกิตติคุณ , 2559: 6-7) ได้สรุปทฤษฎี
เกี่ยวกับความพึงพอใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ อัลเดอเฟอ (Clayton Alderfer) ได้เสนอทฤษฎีการจูง
ใจท่ีเกี่ยวกับความต้องการเรียกว่า ทฤษฎีอีอาร์จีซึ่งคล้ายกับทฤษฎีของมาสโลว์ แต่จัดระดับความ
ต้องการใหม่ให้เหลือเพียง 3 ระดับ ซึ่งความต้องการของคนเรางานนั้นต้องเป็นล าดับขั้นไปและแทน
ด้วยอักษรย่อดังนี้ 
   1. ความต้องการเพื่อการคงอยู่ (E = Existence Needs) ซึ่งเป็นความต้องการการ
ตอบสนองด้วยปัจจัยทางวัตถุ จึงมีความคล้ายกับความต้องการระดับท่ี 1 และ 2 ของมาสโลว์ท่ีเป็น
ความต้องการทางร่างกายกับความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งการต้องตอบสนองด้วยเงื่อนไขท่ี
เป็นวัตถุ เช่น อาหาร ท่ีอยู่อาศัย เงินค่าจ้าง และความปลอดภัยในการท างาน 
   2. ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (R = Relatedness Needs) ซึ่งเป็นความ
ต้องการท่ีสามารถตอบสนองได้ด้วยการส่ือสารอย่างเปิดเผยและการได้แลกเปล่ียนความคิดและ
ความรู้สึกกับสมาชิกคนอื่นในองค์การ จึงเป็นระดับความต้องการท่ีใกล้เคียงกับความต้องการเป็น
สมาชิกของสังคม และบางส่วนของขั้นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือตามทฤษฏีของมาสโลว์ 
แต่อัลเดอเฟอร์เน้นการตอบสนองความต้องการด้านความสัมพันธ์ด้วยการปฏิสัมพันธ์อย่างเปิดเผย 
ถูกต้องและซื่อสัตย์ต่อกันมากกว่าดูท่ีความถูกใจซึ่งให้ความส าคัญน้อยกว่า 
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   3. ความต้องการด้านความงอกงาม (G = Growth Needs) เป็นความต้องการส่วน
บุคคลในการได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะของตนเพื่อท างานอย่างเต็มศักยภาพท่ีมีอยู่ รวมท้ัง
ได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ได้อย่างเต็มท่ี 
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของอัลเดอเฟอร์ กล่าวถึง ความต้องการมากกว่าหนึ่ง
ระดับอาจเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน หรือบุคคลสามารถถูกจูงใจด้วยความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับ
ในเวลาเดียวกัน แตกต่างจากทฤษฎีของมาสโลว์ท่ีเมื่อคนเราได้ส่ิงท่ีตรงความต้องการถึงระดับหนึ่ง
และพึงพอใจแล้วจึงหยุด แต่ทฤษฎีของอัลเดอเฟอร์จะกล่าวถึง ถ้าความต้องการระดับนั้นยังคงไม่ได้
รับการตอบสนองต่อไป บุคคลจะเกิดความคับข้องใจ แล้วจะถดถอยลงมาให้ความสนใจในความความ
ต้องการระดับต่ ากว่าอีกครั้งหนึ่ง 
  

4.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 / หลักสูตรสังคมศึกษา 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยเริ่มต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 ให้โรงเรียนท่ีมีความพร้อมเป็นโรงเรียนต้นแบบใน 
การจัดการศึกษาน าร่องการจัดการเรียนในช้ันประถมศึกษาท้ังหมดและช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2553 ให้โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในช้ันประถมศึกษาทุกช้ันปี และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 และช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี4 และ5 และให้โรงเรียนทุกแห่งท่ัวประเทศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2554 ทุกช้ัน เรียน โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-35) 
 วิสัยทัศน์ 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ 
 จุดหมาย 
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  
เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
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  1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
    2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 
และมีทักษะชีวิต  
   3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
   4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่ งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 
ประการ ดังนี้ 
  1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ตนเองและสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
   3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
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   4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ 
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
   5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ 
เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้าน
การเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ดังนี้ 

1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 

   นอกจากนี้  สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้
สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง 

4.1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
การศึกษาของประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย โดยสะท้อนจาก

พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการเห็นความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อให้น าไปสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น ท้ังนี้ให้ประเด็นของหลักสูตรได้เน้นการพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการ เพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ และ
แก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมท้ังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสร้างระเบียบวินัย การมี
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความ
ภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของคนไทยในอนาคต 
แนวคิดดังกล่าวคือการพัฒนาความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ในระบบประชาธิปไตยอันมี
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้ในการจัดการศึกษาของโลก มีแนวโน้มเกิดการเปล่ียนแปลงในมิติด้าน
เนื้อหาและการเรียนรู้ รวมท้ังมีการเน้นวิชาการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2557: 1) 
 สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและ
ความส าคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ 
ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพการ
ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ
ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ตารางท่ี 2.2 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางฯ สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนิน 
        ชีวิต                   
ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4-6 5. วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีต้องมีการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์
วั ฒ น ธ ร ร ม ไท ย แ ล ะ เลื อ ก รั บ
วัฒนธรรมสากล 

 ความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรม 
 ลักษณะและความส าคัญของวัฒนธรรมไทย

ท่ีส าคัญ  
 การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย  
 ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ

วัฒนธรรมสากล 
 แนวทางการอนุรักษ์วฒันธรรมไทย      

ท่ีดีงาม 
 วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

  
 จากตารางท่ี 2.2 จะเห็นได้ว่าหลักสูตร ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 จะต้องเรียนเนื้อหา
ในส่วนของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ไม่ใช่แค่วัฒนธรรมไทยอย่างเดียว โดยตัวช้ีวัดได้ 
อธิบายว่า นักเรียนต้องสามารถอธิบายและเข้าใจความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ การเปล่ียนแปลง
ของวัฒนธรรมไทยได้ อีกท้ังยังต้องเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรม ลักษณะและ
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ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและแนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม 
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล และวิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

4.2 การเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2558: 27-38) กล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวหน่วยการเรียนรู้

วัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมไทยมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง ซึ่งมีท้ังความสอดคล้องและแตกต่างกัน
กับวัฒนธรรมของต่างชาติอันเป็นวัฒนธรรมสากล ด้วยการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นในโลก
ปัจจุบัน เราจึงควรคิดหาวิธีเลือกรับและปรับเปล่ียนวัฒนธรรมสากล เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรม
อันดีงามของไทยไว้ตราบช่ัวลูกหลาน 
  4.2.1 ความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรม 
   4.2.1.1 ความหมายของวัฒนธรรม 
    วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนการด าเนินชีวิตของมนุษย์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นใน
แต่ละสังคม ซึ่งแต่ละสังคมจะต้องมีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันออกไป 
    พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้นิยามความหมายของ
วัฒนธรรมไว้ 2 นัย ดังนี้ 
    1. ส่ิงท่ีท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
การแต่งกาย  
    2. วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา 
   4.2.1.2 ความส าคัญของวัฒนธรรม 
    มนุษย์ใช้วัฒนธรรมในการตอบสนองความต้องการของชีวิตและปรับตัวให้
เข้ากับสังคมแต่ละแห่ง วัฒนธรรมจึงสามารถเป็นตัวก่อให้เกิดความสมานฉันท์ท่ีเกิดจากความภูมิใจ
และการสะท้อนตัวตนของคนในสังคมนั้นๆ  

วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
    1. วัตถุธรรม หมายถึง วัฒนธรรมด้านส่ิงประดิษฐ์ท่ีมองเห็นและสัมผัสได้ 
เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค บ้านเรือน 
    2. คติธรรม หมายถึง วัฒนธรรมเกี่ยวกับหลักการด าเนินชีวิต ซึ่งจะได้มา
จากหลักธรรมทางศาสนา 
    3. เนติธรรม หมายถึง วัฒนธรรมทางกฎ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย เพื่อ
การบังคับและ ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม รวมท้ังขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 
    4. สหธรรม หมายถึง วัฒนธรรมทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
และปลอดภัย รวมทั้งระเบียบมารยาทท่ีใช้ติดต่อภายในสังคม เช่น การไหว้ การแต่งกาย 
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  4.2.2 ลักษณะและความส าคัญของวัฒนธรรมไทย 
  วัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย เป็นผลรวมจากความรู้ 
ความคิด สติปัญญาของบรรพบุรุษท่ีส่ังสมสืบต่อกันมา โดยผ่านการพัฒนาให้เหมาะสมต่อการ
เปล่ียนแปลงตามยุคสมัยของสังคมไทย ท้ังวัฒนธรรมเดิมของไทยและวัฒนธรรมท่ีได้รับอิทธิพลจาก
ชนชาติต่างๆซึ่งถูกน ามาปรับปรุง ผสมผสาน และกล่อมเกลาจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปใน
ท่ีสุด วัฒนธรรมไทยมีลักษณะและความส าคัญท่ีสะท้อนค่านิยม ดังนี้ 
   1. สร้างความรักและความผูกพันในครอบครัว ตัวอย่างเช่น ในวันสงกรานต์ คนไทย
จะรดน้ า และขอพรจากบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต 
   2. ความเคารพกตัญญูต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณวิถีชีวิตไทยถือความกตัญญูต่อผู้ใหญ่
และผู้มีพระคุณเป็นส่ิงส าคัญสูงสุด การตอบแทนพระคุณจะแสดงออกมาได้หลายรูปแบบ  
  3. ความศรัทธาในการท าบุญให้ทาน ในวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา คนไทยแต่ละครอบครัวจะเตรียมของส าหรับท าบุญตักบาตรด้วย การท าบุญยังเป็นส่ิงท่ี
คนไทยถือปฏิบัติก่อนการเริ่มงานประเพณีต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง 
  4. เอกลักษณ์ทางศิลปกรรม ซึ่งแสดงออกมาท้ังในด้านสถาปัตยกรรม เช่น การสร้าง
วัด บ้านเรือน ด้านจิตรกรรม เช่น การวาดภาพฝาผนังในโบสถ์ วิหาร ด้านวรรณกรรม เช่น ไตรภูมิ
พระร่วง 
  5. การสร้างความสามัคคีในชุมชน ตัวอย่างท่ีเห็นได้ เช่น ประเพณีสงกรานต์ 
ชาวบ้านจะไปกันก่อเจดีย์ทราย โดยการขนทรายเข้าวัดมาก่อเจดีย์เป็นการทดแทนท่ีเข้ามาในวัดแล้ว
เหยียบย่ าทรายออกจากวัดไป ซึ่งนอกจากเป็นการท าบุญแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงพลังชุมชนในการท่ีจะ
ท านุบ ารุงวัดในหมู่บ้านของตนให้เจริญยิ่งขึ้นอีกด้วย 
  6. เอกลักษณ์ทางภาษาชาติไทยมีภาษาเป็นของตนเอง ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมี
เอกลักษณ์โดดเด่น การใช้ภาษาไทยของคนไทยมีลักษณะส าคัญคือการเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนซึ่งจะ
พบได้ในการละเล่นท่ัวไป เช่น ล าตัด มโนราห์ การใช้ภาษาในการละเล่นเหล่านี้จะมีการใช้ถ้อยค าท่ี
ลึกซึ้งกินใจ มีความหมาย และยังแฝงไหวพริบปฏิภาณในการคิดค าโต้ตอบอีกด้วย 
   7. ความยับยั้งใจและความมีระเบียบวินัย ตัวอย่างพฤติกรรมทางสังคม เช่น การผิด
ผี หมายถึง การต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีบรรพบุรุษได้ถ่ายทอดมาการละเมิดกฎเกณฑ์ถือว่าผิดผี 
ต้องมีการขอขมาและการลงโทษ 
   4.2.3 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
  วัฒนธรรม เป็นส่ิงท่ีคนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานจนกลายเป็น
มรดกทางสังคม แต่เนื่องด้วยยุคสมัยเปล่ียนไป ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ดังนั้น
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การปรับปรุงเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมจึงเป็นส่ิงส าคัญ วัฒนธรรมใดท่ีไม่สอดคล้องไม่เหมาะสมกับสภาพ
สังคมในปัจจุบันหรือเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ก็ควรได้รับการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลง เช่น ความไม่มีระเบียบวินัย ระบบอุปถัมภ์ 
   4.2.3.1 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย 
   วัฒนธรรมไทยท่ีมีมาแต่อดีตของสังคมไทยท่ีควรเปล่ียนแปลง 
    1) ความมีระเบียบวินัย สถาบันการศึกษาควรสอนให้เด็กปฏิบั ติตาม
ระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ต้ังใจเรียน แต่งกายถูกระเบียบ ซึ่งผลท่ีจะเกิดขึ้นคือ เด็กจะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ท่ีมีระเบียบวินัย ท าตามกฎเกณฑ์และกติกาต่างๆของสังคมได้อย่างถูกต้อง 
   2) ความเป็นระบบและบูรณาการ สังคมไทยมักมองแบบแยกส่วน ไม่
เช่ือมต่อกัน ไม่นิยมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ส่ิงท่ีควรปรับเปล่ียนคือ การมองส่ิงต่างๆให้มี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน  
    3) ระบบอุปถัมภ์ ความสัมพันธ์ในลักษณะการอุปถัมภ์กันระหว่างบุคคลใน
สังคมไทยถือเป็นวัฒนธรรมท่ีหยั่งรากฝังลึกมานานการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานมักแต่งต้ังจากผู้ท่ีอยู่
ใกล้ชิด ไม่ได้ค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลเป็นเกณฑ์ มีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน ดังนั้นจึงควรมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมนี้ให้เป็นระบบคุณธรรม ยึดถือความรู้ความสามารถ
เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคล ปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน โดยใช้ระเบียบมาตรฐานเดียวกัน 
    4) การฉ้อราษฎร์บังหลวง การฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นปัญหาท่ีเรื้อรังมานาน
ในสังคมไทย เช่น การจ่ายสินบนเพื่อให้ได้การผูกขาดกิจการบางประเภท ดังนั้น ส่ิงท่ีควรสร้างขึ้นคือ 
การสร้างและปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีให้เกิดขึ้นแก่คนไทยต้ังแต่เด็ก รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัย 
และสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมเพื่อการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
และมีมาตรการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าผิดอย่างเข้มงวด  

4.2.3.2 แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับได้ให้ความส าคัญในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในลักษณะต่างๆ เช่น 
   1) รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2) ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม มีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ 
   3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
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4.2.4 ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล 
   วัฒนธรรมในแต่ละสังคมย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ในท่ีนี้จะน าเสนอความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล โดยเน้นไปท่ีวัฒนธรรมของโลกตะวันออกซึ่งมี
ความใกล้ตัว และเป็นกระแสท่ีถาโถมเข้ามายังวัฒนธรรมไทยอย่างมากในปัจจุบัน 
  วัฒนธรรมสากล คือ วัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งอาจเป็นของโลกตะวันตกอันมีวัฒนธรรม
ยุโรปและอเมริกาเป็นจุดเด่น และโลกตะวันออกอันมีวัฒนธรรมของเอเชียเป็นจุดเด่น 
   4.2.4.1 วัฒนธรรมด้านอาหาร 
   อาหารของโลกตะวันตกเน้นความสะดวกสบาย ท้ังขั้นตอนการท าและการ
เข้าถึงในการบริโภค เน้นแป้งและเนื้อสัตว์เพื่อให้ร่างกายมีไขมันสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย 
เนื่องจากมีอากาศหนาวเย็น ส่วนโลกตะวันออกจะรู้จักน าสมุนไพรมาปรุงแต่งเป็นอาหาร มีความ
พิถีพิถันในการปรุงแต่ง จัดวาง สร้างคุณค่าแก่ผู้บริโภคท้ังร่างกายและจิตใจ 
   4.2.4.2 วัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัย 
   มีความแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ท้ังในเรื่องของ
การใช้วัสดุและ รูปทรง เช่น คนไทยนิยมสร้างบ้านด้วยไม้ มีใต้ถุนสูง เพื่อให้บ้านโปร่ง น้ าไม่ท่วม 
เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงนิยมปลูกบ้านริมแม่น้ า ออกแบบให้เป็น
หลังคาทรงสูง เพื่อให้อากาศถ่ายเทและให้ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่อาศัย ในขณะท่ีคนจีนนิยมสร้างบ้าน
ด้วยดินเหนียวผสมหญ้าหรือหญ้าฟาง รูปทรงคล้ายตึก เพราะอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาว จึง
ต้องสร้างบ้านให้กันลมหนาวได้ ส่วนชาวยุโรปมักสร้างบ้านเรือนเป็นตึกก่ออิฐหรือเทคอนกรีต 
   4.2.4.3 วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย 
   แต่ละประเทศล้วนมีชุดแต่งกายประจ าชาติ ซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาและ
ความเป็นมา ในทางประวัติศาสตร์ถือว่าเป็น เอกลักษณ์ประจ าชาติอย่างหนึ่ง 
   4.2.4.4 วัฒนธรรมด้านศิลปะกาต่อสู้ป้องกันตัว 
   ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งท่ีเน้นการเรียนและฝึกฝน
ด้านการต่อสู้และป้องกันตัว ซึ่งมีหลายลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละชาติ 
   4.2.4.5 วัฒนธรรมด้านการแสดง 
   ละคร เป็นมหรสพอย่างหนึ่งท่ีเล่นเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มีลักษณะแตกต่างกัน
ในแต่ละชาติ 
   ละครของไทย แบ่งออกเป็นละครร าแบบด้ังเดิม ได้แก่ ละครชาตรี ละคร
นอก ละครใน และละครท่ีประยุกต์ขึ้นใหม่ ได้แก่ ละครพันทาง ละครเสภา ละครสังคีต ละครร้อง 
ละครพูด ละครเพลง  
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  4.2.5 วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
  ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับนานาชาติมีมาช้านาน เนื่องจากไทยมี
การติดต่อสัมพันธ์กับนานาชาติต้ังแต่สมัยสุโขทัย โดยเฉพาะจีนและอินเดียเป็นสองชาติแรกท่ีมีการ
ติดต่อค้าขายกับไทย จึงท าให้ไทยได้รับวัฒนธรรมท้ังทางด้านภาษา ศาสนา และความเช่ือ ต่อมาเมื่อมี
การติดต่อกับชาติตะวันตก ไทยจึงได้รับวิทยาการทางเทคโนโลยีจากชาติตะวันตก 
  วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากลของไทย มีดังนี้ 
   1. เลือกรับวัฒนธรรมท่ีเป็นประโยชน์ ช่วงท่ีมีการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก 
ไทยรับวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกท้ังอังกฤษและฝรั่งเศสหลายประการ เช่น การฝึกทหารแบบ
ตะวันตก ระบบกฎหมายและการศาล ซึ่งล้วนเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมา 
  2. เลือกรับวัฒนธรรมของต่างชาติมาปรับใช้ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยให้เกิด
ความสมดุลเหมาะกับวิถีชีวิตของคนไทย เช่น ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูของอินเดียท่ีมีอิทธิพลในการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนต้ังแต่เกิดจนตายโดยผสมผสานกันอย่างแยกไม่ออกจนกลายเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เช่น ประเพณีการเกิด การขึ้นบ้านใหม่ การแต่งงาน เป็นต้น 
 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 นิธิพัฒน์  ศรีมรกต (2554: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาสุข
ศึกษา โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 (3) ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา โดยมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างสมบูรณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (4) 
การจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์และสามารถพัฒนาทักษะการ
ท างานกลุ่มของนักเรียนมีความก้าวหน้าทุกคน และอยู่ในระดับดี (5) พฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดย
ภาพรวมของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202
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  สุวิทย์ ศรีรักษา (2554: 44) ได้ท าการศึกษาผลการสอนตามกระบวนการเผชิญสถานการณ์ท่ี
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแบบอรรถสัมพันธ์ เรื่องหลักธรรม ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน ตชด. บ้านท่าข้าม จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า (1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง หลักธรรม ของนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 
(2) ความสามรถการคิดแบบอรรถสัมพันธ์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  จิระ ว่องไววิริยะ (2556: 88) ได้ท าการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดย
ใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ในสาระพัฒนาสังคมและชุมชนของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง พบว่า ผู้เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
 จิราพร โบสิทธิพิเชฏฐ์ (2557: 115) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาเรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สังคมไทย 
หลังเรียนด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาเรื่อง สังคมไทย หลังเรียนด้วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ของนกเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 (3) ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์มีพัฒนาการสูงขึ้น (4) ความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ท่ีสุด 

จิราพร ลุนพรหม (2558: 55) ได้ท าการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในรายวิชาสังคม
ศึกษาพื้นฐาน พบว่า (1) นักเรียนร้อยละ 83.78 ของนักเรียนท้ังหมด มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม (2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์อยู่ในระดับมาก 

ปนัดดา ราศรี และลัดดา ศิลาน้อย (2558: 64) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ ในรายวิชา ส22101 สังคมศึกษา 3 พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน



 

 

รายวิชา ส 22101 สังคมศึกษา 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อย
ละ 79.52 และจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือร้อย
ละ 70 (2) ผลกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 76.43 และจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 70 
 นันทพัทธ์  ป้องกัน  (2559: บทคัดย่อ ) ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอน
กระบวนการเผชิญสถานการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง บทบาทหน้าท่ีและการ
ด ารงชีวิตของพลเมืองดี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
บทบาทหน้าท่ีและการด ารงชีวิตของพลเมืองดีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 (2) นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอนกระบวนการ 
เผชิญสถานการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง บทบาทหน้าท่ีและการด ารงชีวิตของ
พลเมืองดี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
เรื่องการเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ จะเห็นได้ว่ามี
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์  และทักษะการคิด
วิเคราะห์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ 

 
       1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการ
เปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมสากล 
      2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ ์ 
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ภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทที่ 3 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

    การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องการเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
สากล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
เรื่อง การเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4/5 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4/5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ทดลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    1. กลุ่มเป้าหมาย  
    2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    3. การเก็บรวบรวมข้อมูล     

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. กลุ่มเป้ำหมำย 
    กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คื อ  นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  4/5 โรงเรียน              
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 8 
คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้มีปัญหาในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล เพราะเนื้อหาท่ีมีจ านวนมาก ซับซ้อน ได้รับแต่ความรู้ 
แต่ไม่สามารถน าแยกแยะ เปรียบเทียบหัวเรื่องต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและสากลได้ จึงท าให้ขาด
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด 
 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย  
  2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ 
    2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้วัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 1 
แผน  
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    2.1.2 แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล แบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ     
     2.1.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ   
 
 
  2.2 ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ ผู้วิจัยด ำเนินกำรสร้ำงตำมขั้นตอน ดังนี้ 
    2.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
       1) ศึกษาทฤษฎีและหลักการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง  
       2) ศึกษาจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธ
มณฑล และศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากหนังสือเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยน าเนื้อหาสาระการเรียนรู้
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต เรื่อง การเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
สากล มาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1 แผน    
       3) จัดล าดับเนื้อหา และส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้วัฒนธรรม 
       4) น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถู กต้องและความ
ครอบคลุมของเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้             
แบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ เบสท์ (Best, 1981: 182 
อ้างถึงใน ประนอม ตังปรีชาพาณิชย์, 2555: 33) 
         5 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
         4 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
         3 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
         2 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
         1 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
       เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 
         ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
         ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก 
         ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมปานกลาง 
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         ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

          โดยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เรียนรู้วัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ มีค่าคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด ( X  = 4.59 , S.D. = 0.57) 
        5) น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีตรวจสอบแล้วมาแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญ     
       6) จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
    2.2.2 แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
       1) ศึกษาทฤษฎีและหลักการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ จากเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
       2) ศึกษาเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เรื่อง เรียนรู้วัฒนธรรม สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต ช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 4   
       3) สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จ านวน 1 
ฉบับ โดยใช้วัดหลังเรียน เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ     
       4) น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ีสร้างขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
จ านวน 3 คน แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) 
โดยผู้เช่ียวชาญพิจารณาข้อสอบแต่ละข้อว่าใช้วัดความรู้ของผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ 
โดยก าหนดระดับความคิดเห็น ดังนี้  
         +1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบวัดความรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น  
          0  หมายถึง เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดความรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น   
          -1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบไม่ได้วัดความรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น  
         โดยแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่อง การเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมสากล มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
       5) น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ีตรวจสอบแล้วมาแก้ไข ปรับปรุงตาม 
ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ     
       6) จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมสากล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
    2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
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1) ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียน 
2) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ เรื่อง การเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ โดยก าหนดค่าระดับ
ความพึงพอใจแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้          

ระดับ 5  หมายถึง  พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
         ระดับ 4  หมายถึง  พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
         ระดับ 3  หมายถึง   พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
         ระดับ 2  หมายถึง  พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
         ระดับ 1  หมายถึง  พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
       เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ 
         ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
         ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
         ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
         ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
         ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

3) น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีได้สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คนได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีมีความช านาญตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสม พร้อมท้ังให้ค าแนะน าจากนั้นน ามาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)   
        โดยแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ เรื่อง การเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 มีค่าคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด ( X  = 4.51 , S.D. = 0.57) 

4) น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมี ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
       5) น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมี ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 แบบแผนกำรทดลอง   
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ The single 
group posttest-only design (สุวิมล ติรกานันท์, 2551: 21)   
ตารางท่ี 3.1 แบบแผนการทดลอง 
 

treatment posttest 
X O2 

 
    เมื่อ    X  แทน  การสอนโดยการใช้เทคนิคแบบจ๊ิกซอว์ 
          O2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (post-test) 
 
3.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังนี้    
    3.2.1 ผู้วิจัยประสานงานกับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมิน- 
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
    3.2.2 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์กับ
นักเรียน ท้ังหมด 2 คาบ แบ่งเป็นคาบละ 50 นาที     
    3.2.3 เมื่อท าการจัดการเรียนการสอนเสร็จแล้ว จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ แบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ           
     3.2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ เรื่อง การเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล จ านวน 10 ข้อ ในคาบท่ี 
2 ซึ่งเป็นแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  
     3.2.5 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลต่อไป 
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4. กำรวิเครำะห ข้อมูล 
    ผู้วิจัยน าผลการทดสอบมาด าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ผู้วิจัยได้น าเสนอผล            
การวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับต่อไปนี้  
    4.1 วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สูตรดัชนีความ
สอดคล้อง IOC  
    4.2 วิเคราะห์หาค่าทักษะการคิดวิเคราะห์  เรื่อง การเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนท่ีได้รับจากผลการ
ทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์  
    4.3 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      4.3.1 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
          การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
โดยใช้สูตรค่าความสอดคล้อง IOC (พรรณี ลีกิจวัมนะ, 2559: 195)  
 

          
N

R
IOC


  

 
           เมื่อ    R    แทน  ผลรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
                 N     แทน  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

4.3.2 สถิติพื้นฐาน 
         1) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 101) 
 
      
         
 
           เมื่อ      X     แทน   ค่าเฉล่ีย 
      X   แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
          N   แทน  จ านวนคนในกลุ่ม 
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         2) การหาค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ใช้ สูตร  (บุญ ชม                   
ศรีสะอาด, 2554: 126)     
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           เมื่อ     S.D.     แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                        X        แทน  คะแนนแต่ละคน 
                     2

X      แทน   ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกก าลังสอง 
                   

2
X )(   แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกก าลังสอง 

                         N        แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 
 
 



 
 

 
บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องการเปรียบเทียบ
ระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 โดยใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 ท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน                  
         โดยการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ จ าแนกเป็นรายบุคคล 
 

 

นักเรียน 
คะแนน  

(10 คะแนน) 
คนท่ี 1 5 
คนท่ี 2 4 
คนท่ี 3 6 
คนท่ี 4 4 
คนท่ี 5 7 
คนท่ี 6 9 
คนท่ี 7 8 
คนท่ี 8 8 

X  6.38 
S.D. 1.92 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า นักเรียนท้ังหมดมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์หลังการใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.38 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.92 
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ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียน

การสอนโดยการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์โดยรวม 

n = 8 

รายการประเมิน 
X  S.D แปลความหมาย 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   1. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ขั้นเผชิญ
ปัญหา ขั้นผจญ  ขั้นผสมผสาน ขั้นเผด็จปัญหา ขั้นสรุป 
และปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหา 

4.25 0.46 มาก 

   2. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด ปฏิบัติ 
แสดงออก เพื่อแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

4.63 0.52 มากท่ีสุด 

   3. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา
อย่างรอบคอบ และมีเหตุผลในการตัดสินใจ 

4.25 0.71 มาก 

   4. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์ท่ี เกิดขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

4.00 0.76 มาก 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
   5. การจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระใน
การศึกษาค้นคว้า แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

4.88 0.35 มากท่ีสุด 

   6. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความสุขในการได้
ลงมือปฏิบัติ กิจกรรม และกระตุ้นให้นักเรียนอยากมีส่วน
ร่วม 

4.50 0.53 มาก 

   7. การจัดการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเกิด
ประสบการณ์ใหม่ในการท างาน 

4.50 0.53 มาก 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   8. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การท างานได้อย่างเป็นระบบตามข้ันตอน 

4.63 0.52 มากท่ีสุด 

   9. การจัดการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนพฒันาทักษะการ 4.50 0.53 มาก 
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แสวงหาความรู้ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
n = 8 

 
  จากตารางท่ี 4.2 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.51 , S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ 1,3,4,6,7,9 ยกเว้นข้อ 2,5,8,10 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

รายการประเมิน 
X  S.D แปลความหมาย 

   10. การจัดการเรียนรู้เป็นการสอนให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญเกี่ยวกับ เรื่อง การเปรียบเทียบระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล โดยเข้าใจถึง
ความส าคัญของเนื้อหา สามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลได้อย่างมี
เหตุผล 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวมทั้งหมด 4.51 0.57 มากที่สุด 
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บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมสากล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา         
พุทธมณฑล โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและได้ให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
      วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่อง การเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมสากล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ ์ 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิ จัยครั้งนี้  คือ  นัก เรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  4/5 โรงเรียน             
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน     
8 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้มีปัญหาในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล เพราะเนื้อหาท่ีมีจ านวนมาก ซับซ้อน ได้รับแต่ความรู้ 
แต่ไม่สามารถน าแยกแยะ เปรียบเทียบหัวเรื่องต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและสากลได้ จึงท าให้ขาด
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด 
 
        เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้วัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพโดยการประเมิน

ความ เหมาะสม ด้วยแบบประเมิน ค่ า 5 ระ ดับ  (Rating Scale) ซึ่ งมี ค่ า เฉ ล่ีย เท่ ากับ  4.59              
(S.D. = 0.57) ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 



2. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล จ านวน 5 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย โดยผู้วิจัยได้ตรวจสอบค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (IOC) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.67-1.00 
  3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ ์ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพโดยการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามแบบประเมิน
ความพึงพอใจ (IOC) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.67-1.00 

  

สรุปผลการวิจัย  
1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม

สากล หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.38 
และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.92 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ เรื่องการ
เปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด               
( X  = 4.51 , S.D. = 0.57) 

 
อภิปรายผล   
 จากการวิเคราะห์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมสากล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ผู้วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมสากล หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ มีดังนี้ ทักษะ
การคิดวิเคราะห์เรื่อง การเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ท าให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการ
แยกแยะ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
เทคนิคการสอนท่ีอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เรียนรู้วัฒนธรรม ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาในหลักสูตรแกนกลางขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และยังผ่านการประเมินและ
ตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ จึงท าให้เป็นประโยชน์สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักเรียนได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ท าให้
นักเรียนได้รู้จักเนื้อหามากยิ่งขึ้นจากประสบการณ์และส่ิงต่างๆท่ีนักเรียนพบเห็น จึงท าให้สามารถคิด
วิเคราะห์หาความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลได้ จากการจัดการเรียนการสอนใน
ใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ นักเรียนได้ท าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลการ   



ประเมินคะแนนออกมามีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์บางส่วน เนื่องจากระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดจัดการเรียน
การสอนไม่เพียงพอ เนื้อหาบางส่วนต้องใช้เวลาในการให้นักเรียนท าความเข้าใจให้มากขึ้น อีกท้ังยังไม่
สามารถเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของมาร์ซาโน 
(Marzano, 2001: 58 อ้างถึงใน กุลฤดี รัศมีสวัสด์ิ, 2557: 59-62) ได้กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ เป็น
ความสามารถในการสังเกตและจ าแนกแยกแยะรายละเอียดของส่ิงต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆท่ี
เหมือนกันและแตกต่างกันออกเป็นแต่ละส่วนให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถเปรียบเทียบ 
ระบุตัวอย่างหลักฐาน ลักษณะความเหมือนความแตกต่างของส่ิงต่างๆได้ ซึ่งจะเช่ือมโยงไปสู่
ความสามารถในการ จับคู่และการจัดกลุ่มส่ิงต่างๆ ท่ีเหมือนกันท้ังรูปร่างลักษณะ แหล่งก าเนิดได้ อีก
ท้ังยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิระ ว่องไววิริยะ (2556: 88) พบว่าผู้เรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สูงกว่าก่อนได้รับ การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จิราพร โบสิทธิพิเชฏฐ์ (2557: 115) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สังคมไทย หลังเรียน
ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียน รวมไปถึง
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาเรื่อง สังคมไทย หลังเรียนด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียน และทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์มีพัฒนาการสูงขึ้น อีก
ท้ังความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด  

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ มีดังนี้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ เรื่องการเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดคือข้อ 2,5,8,10 
จะอยู่ในระดับมากท่ีสุด ยกเว้นข้อ 1,3,4,6,7,9 ท่ีอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจะเป็นเพราะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ท าให้นักเรียนได้คิด ปฏิบัติ แสดงออก เพื่อแก้ปัญหาและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการศึกษาค้นคว้า แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น เป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การท างานได้อย่างเป็นระบบตามขั้นตอน เป็นการ
สอนท่ีเน้นในเรื่องของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีนักเรียนเคยพบเห็นมาผนวกกับเนื้อหาท่ีจะเรียนท า
ให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิราพร ลุนพรหม (2558: 55) พบว่า
การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัย



ของนันทพัทธ์ ป้องกัน (2559: บทคัดย่อ) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการ
สอนกระบวนการ เผชิญสถานการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง บทบาทหน้าท่ีและการ
ด ารงชีวิตของพลเมืองดี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ    
  1. ควรมีการพัฒนาทักษะทางด้านอื่นๆ มาใช้กับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ เช่น ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
  2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับ 
วิธีการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอื่น เช่น วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นต้น  
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แผนการจัดการเรียนรู ้
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

สาระที่ 2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม          
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง เรียนรู้วัฒนธรรม      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
เวลาเรียน 50 นาที      จ านวน 2 คาบ/ต่อสัปดาห ์
ผู้สอน นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
2. ตัวชี้วัด     

ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้     
 1. อธิบายลักษณะและความส าคัญของวัฒนธรรมไทยได้ และสามารถยกตัวอย่างวัฒนธรรม
ไทยในด้านต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
 2. วิเคราะห์ความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลได้อย่างมีเหตุมีผล 
 3. ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลได้อย่างมีเหตุมีผล  
 
4. สาระส าคัญ 
 วัฒนธรรมไทย มีลักษณะและเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งจะมีท้ังความสอดคล้องและความ
แตกต่างกับวัฒนธรรมสากลของต่างชาติ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน
ได้แก่ วัฒนธรรมด้านอาหาร วัฒนธรรมด้านท่ีอยู่อาศัย วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย วัฒนธรรมด้าน
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ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง เราจึงควรคิดหาวิธีเลือกรับและ
ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมสากล เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงไว้สู่รุ่นต่อไป 
 
 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

5.1 วัฒนธรรม 
- ความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรม 
- ลักษณะและความส าคัญของวัฒนธรรมไทย 

     5.2 เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 
- ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล พร้อมตัวอย่าง 
- วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 6.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
 6.2 ความสามารถในการคิด 
 6.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 6.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - มีวินัย 
 - ใฝ่เรียนรู้ 
 - มุ่งมั่นในการท างาน 
 - รักความเป็นไทย 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  คุณครูเปิดวีดีทัศน์จากรายการเทยเท่ียวไทยให้นักเรียนดู โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ชาวต่างชาติมาเท่ียวที่งานอุ่นไอรักท่ีประเทศไทย แล้วมีการพูดคุยถามกันอย่างสนุกสนาน เชิญชวนให้

คาบที่ 1 
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มางานอุ่นไอรัก คนต่างชาติสามารถเข้ามาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากนั้นครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับ
ประเด็นค าถาม ต่อไปนี้ 
  1. วีดีทัศน์ท่ีให้ดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
  2. นักเรียนคิดว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับอะไร  
  จากนั้นน านักเรียนเข้าสู่เนื้อหาท่ีจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรม โดยกล่าวถึง
ความหมาย ความส าคัญของวัฒนธรรม รวมไปถึงลักษณะและความส าคัญของวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 

ขั้นสอน 
  1. ข้ันเผชิญปัญหา 
  1.1 ครูเปิดภาพจาก Power Point เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 
เช่น การไหว้ การแต่งกาย ร้านอาหารไทยในต่างชาติ การจับมือทักทาย ร้านอาหารต่างชาติในไทย 
เป็นต้น มาให้นักเรียนดู จากนั้นครูต้ังค าถามเกี่ยวกับประเด็น ต่อไปนี้ 
   1) นักเรียนคิดว่าท้ังส่ีรูปนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร  
   2) นั ก เรียนมี ความ คิด เห็ น เพิ่ ม เติม  หรือพบ เจอกับวัฒ นธรรม ท่ี
นอกเหนือจากภาพหรือไม่ อย่างไร จดลงในสมุด 
  1.2 ครูผู้สอนให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากส่ิงท่ีนักเรียนอธิบายให้สมบูรณ์ 
  2. ขั้นผจญ 
  2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน  ครูแจกใบงานท่ี 1 เรื่อง 
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าและน าข้อมูลสถานการณ์ของปัญหามา
อภิปรายร่วมกันสามารถหาข้อมูลจากหนังสือรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต
ในสังคม ม.4-ม.6 ได้ ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบว่าวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมสากลมีความ
เหมือนและแตกต่างกันอย่างไรพร้อมยกตัวอย่าง ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 วัฒนธรรมด้านอาหาร 
  กลุ่มท่ี 2 วัฒนธรรมด้านท่ีอยู่อาศัย 
  กลุ่มท่ี 3 วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย 
  กลุ่มท่ี 4 วัฒนธรรมด้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
  กลุ่มท่ี 5 วัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง 
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  2.2 แต่ละกลุ่มเมื่อได้หัวข้อแล้ว อภิปรายร่วมกันโดยการเขียนลงในใบงานท่ี  1 
พร้อมส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 ขั้นสรุป 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อท่ีได้จากคาบนี้ท่ีเกี่ยวกับความส าคัญของวัฒนธรรม
ไทยในด้านด้านต่างๆเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมสากล มีท้ังความคล้ายและแตกต่างกัน 
จากนั้นเกริ่นบทเรียนท่ีจะเรียนในคาบต่อไป 
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 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูทบทวนบทเรียนจากคาบท่ีแล้ว โดยการให้ดูวีดีทัศน์ เรื่อง การเปล่ียนแปลงของ
วัฒนธรรมไทย (หน้าท่ีพลเมืองฯ) อภิปรายร่วมกับนักเรียน พร้อมน าเข้าสู่บทเรียน 

ขั้นสอน 
  3. ขั้นผสมผสาน 
  หลังจากดูวีดีทัศน์ ครูต้ังประเด็นค าถาม ดังนี้ 

- นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมสากลอะไรบ้าง 
   - นักเรียนมีวิธีเลือกรับวัฒนธรรมสากลเหล่านั้นอย่างไร  

- เพราะเหตุใดถึงเลือกท่ีจะรับวัฒนธรรมนั้น 
   จากนั้นครูสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกรับวัฒนธรรมสากลว่าประเทศไทยกับ
นานาชาติมีความสัมพันธ์กันมาช้านาน ต่อมาครูให้ดูวีดีทัศน์เรื่อง ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ตะวันตกกับวัฒนธรรมไทย เนื้อเรื่องเกี่ยวกับทัศคติของชาวต่างชาติท่ีมีต่อประเทศไทยว่าเขาก็รับ
วัฒนธรรมมาจากประเทศไทยเหมือนกัน และภูมิใจท่ีได้อยู่ในประเทศไทย และให้นักเรียนได้แสดง
ความคิดเห็นร่วมกับครู พร้อมท้ังอภิปรายร่วมกัน 
  4. ขั้นเผด็จปัญหา 
  ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบแบบอัตนัย 5 ข้อ เรื่อง เรียนรู้วัฒนธรรม ตอบค าถาม
เชิงวิเคราะห์ท่ีโยงเข้าสู่เรื่องของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล เพื่อทดสอบใหน้ักเรียนรู้จักตอบ
ด้วยเหตุผล และมั่นใจว่าค าตอบของตนเองเป็นทางเลือกท่ีถูกต้อง สามารถคิดและคาดถึงผลดี ผลเสีย
ท่ีเกิดจากทางเลือกนั้นได้ ข้อสุดท้ายของแบบทดสอบจะเป็นการให้นักเรียนได้ยกตัวอย่างการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมของไทยกับต่างชาติท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน และส่งผลส่งดีต่อสังคมไทย เพื่อ
พิสูจน์ว่าการเลือกและตัดสินใจให้นักเรียนสามารถค้นหาค าตอบ และเขียนการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล ภายในเวลา 20 นาที 
 ขั้นสรุป 
  1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อท่ีได้จากคาบนี้ท่ีเกี่ยวกับการเลือกรับวัฒนธรรม
สากล ท้ังดูจากวีดีทัศน์ และการแสดงความคิดเห็น 
  2. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ 
  3. นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 

คาบที่ 2 
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9. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรียนรู้ 

  - หนังสือรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ม.4-ม.6
กระทรวงศึกษาธิการ 2551 
  - วีดีทัศน์จากรายการเทยเท่ียวไทย 
  - Power Point แสดงรูปภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 
  - ใบงานท่ี 1 เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 

- วีดีทัศน์เรื่อง การเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมไทย (หน้าท่ีพลเมืองฯ) 
- วีดีทัศน์เรื่อง ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมไทย 

  - แบบทดสอบเรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 
  - แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมี ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  - อินเทอร์เน็ต 
 
10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้                               
(K) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ    
 (P) 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) 

1. อ ธิ บ า ย ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ
ความส าคัญของวัฒนธรรมได้ 
แ ล ะ ส าม า ร ถ ย ก ตั ว อ ย่ า ง
วัฒนธรรมในด้านต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. แบบทดสอบวัดทักษะการคิด
วิ เค ราะห์ ใ ช้ เก ณ ฑ์  Rubrics 
score โดยเกินร้อยละ 60 จึงจะ
ผ่านเกณฑ์ 
 

1. ให้คะแนนการตอบค าถาม 
2. แบบทดสอบวัดทักษะการคิด
วิ เค ราะห์ ใ ช้ เก ณ ฑ์  Rubrics 
score โดยเกินร้อยละ 60 จึงจะ
ผ่านเกณฑ์ 

1. ประเมินพฤติกรรมในการ
ท า งาน เป็ น รายบุ ค คลและ        
รายก ลุ่มในด้านความมีวินั ย          
ใฝ่ เรียนรู้  และมุ่ งมั่ น ในการ
ท างาน   
2. แบบทดสอบวัดทักษะการคิด
วิ เค ราะห์ ใ ช้ เก ณ ฑ์  Rubrics 
score โดยเกินร้อยละ 60 จึงจะ
ผ่านเกณฑ์ 
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เกณฑ์การประเมินผลแบบ Rubrics score 
รายการวัดและ

ประเมินผล 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1. อธิบายลักษณะและ
ความส าคัญของวัฒนธรรม
ได้ และสามารถ
ยกตัวอย่างวัฒนธรรมใน
ด้านต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

อธิบายลักษณะและ
ความส าคัญของ
วัฒนธรรมได้ และ
สามารถยกตัวอย่าง
วัฒนธรรมในด้านต่างๆ
ได้เกิน 5 ข้อและ
ครบถ้วนถูกต้อง 

อธิบายลักษณะและ
ความส าคัญของ
วัฒนธรรมได้ และ
สามารถยกตัวอย่าง
วัฒนธรรมในด้านต่างๆ 
ได้ระหว่าง 2-4 ข้อ 
หรือไม่ถูกต้องบาง
ประเด็น 

อธิบายลักษณะและ
ความส าคัญของ
วัฒนธรรมได้ และ
สามารถยกตัวอย่าง
วัฒนธรรมในด้านต่างๆ 
ไม่ครบถ้วนและไม่
ถูกต้อง 

2. วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากลได้อย่างมี
เหตุมีผล 

วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากลได้
อย่างสมเหตุสมผลดี
มาก  

วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากลได้อย่าง
สมเหตุสมผลในระดับ
พอใช้ 

วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากลไม่
สมเหตุสมผลหรือไม่
สอดคล้องกับเนื้อหาท่ี
สอน 

3. ตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมสากล
ได้อย่างมีเหตุมีผล 

ตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากลได้
อย่างมีเหตุและผลมาก 

ตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากลได้อย่าง
มีเหตุและผลระดับพอใช้ 

ไม่ตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล 

4. กระบวนการท างาน
กลุ่ม 

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ สมาชิก
ท างานทุกคน 

มีการวางแผนไม่ดี เป็น
ระบบ สมาชิกไม่ท างาน
บางคน 

ไม่มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ สมาชิกไม่
ท างานทุกคน 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่ม .......................................................................................................... 
 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

3. รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย    

4. มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    

5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 พฤติกรรมท่ีท าเป็นประจ า  ให้  3  คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีท าเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีท าน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 
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ใบงานที่ 1 

เร่ือง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายจากหัวข้อท่ีได้มาเปรียบเทียบว่า วัฒนธรรมของไทย

และวัฒนธรรมสากลมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล 

ด้าน
............................... 
............................... 
............................... 
............................... 
............................... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความเหมือน ความแตกต่าง 
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เฉลยใบงานที่ 1 

เร่ือง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายจากหัวข้อท่ีได้มาเปรียบเทียบว่า วัฒนธรรมของไทย

และวัฒนธรรมสากลมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล 

ด้านอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความเหมือน ความแตกต่าง 
   ส่วนประกอบในการท าอาหาร
ต่างๆในแต่ละประเทศ หามาจาก
ผลผลิตของท้องถิ่นส่วนใหญ่ และมี
วิธีการถนอมอาหารคล้ายๆกัน เช่น 
กิมจิของประเทศเกาหลีใช้วิธีการดอง
ผักกาดในไหแล้วฝังใต้ดิน เหมือนกับ
ชาวอิสานในประเทศไทยท่ีหมักปลา
ร้าไว้แล้วเอาใส่ไหลงใต้ดินเหมือนกัน 
เป็นต้น  
   รสชาติอาหารของทุกวัฒนธรรม
ต่างมีรสชาติหลักๆเหมือนกัน คือ 
หวาน เค็ม เปรี้ยว เผ็ด ซึ่งแล้วแต่คน
ในพื้นท่ีนั้นๆจะท าระดับของรสชาติ
เหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหน 

   ประเทศไทยมีท้ังอาหารคาวและ
อาหารหวาน ส าหรับอาหารคาวของ
ไทยนั้น จะมีทุกรส ท้ังเค็ม หวาน 
เปรี้ยว และเผ็ด โดยปรุงขึ้นมาใน
หลายลักษณะดังนี้ แกง ผัด ย า ทอด 
เผา หรือย่าง     เครื่องจ้ิม และเครื่อง
เคียง   ส่วนอาหารหวานของไทยจะมี
ท้ังชนิดน้ าและแห้ง 
 
   อาหารของโลกตะวันตกเน้นความ
สะดวกสบาย ท้ังขั้นตอนการท าและ
การเข้าถึงในการบริโภค เน้นแป้งและ
เนื้อสัตว์ เพื่อให้ร่างกายมีไขมัน สร้าง
ความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย 
 
   อาหารประจ าชาติเกาหลี จะเน้น
เกี่ยวกับผักดองท่ีมีรสจัด และอาหาร
มีมีซอสต่างๆเป็นส่วนผสม 
 
   อาหารประจ าชาติญี่ปุ่น อาหาร
ญี่ปุน่ท่ัวไปประกอบด้วย ข้าว ผัก ซุป
ปรุงรสเต้าเจ้ียวญี่ปุ่น มิโซะ ผักดอง 
และปลาหรือเนื้อ เป็นข้าวมัก
รับประทานกับสาหร่ายทะเลตากแห้ง 
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เฉลยใบงานที่ 1 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล 
ด้านที่อยู่อาศัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความเหมือน ความแตกต่าง 
   ประชาชนท่ีอยู่ในพื้นต่างสร้างท่ีอยู่
อาศัยตามสภาพอากาศของถิ่นอาศัย  

    มีความแตกต่างกันไปตามสภาพ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ  
    ท้ังในเรื่องของการใช้วัสดุและ
รูปทรง เช่น คนไทยนิยมสร้างบ้าน
ด้วยไม้ มีใต้ถุนสูง เพื่อให้บ้านโปร่ง 
สบาย น้ าไม่ท่วม เนื่องจากคนไทย
ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
จึงนิยมปลูกบ้านริมแม่น้ า ออกแบบ
ให้เป็นหลังคาทรงสูง เพื่อให้อากาศ
ถ่ายเทและให้ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่
อาศัย หรือสร้างตามความเช่ือทาง
ศาสนาหรือฮวงจุ๊ยในการสร้างบ้าน 
   เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภูมิ
ประเทศเขตร้อน มีฝนตกชุก ในขณะ
ท่ีคนจีนนิยมสร้างบ้านด้วยดินเหนียว
ผสมหญ้าหรือหญ้าฟาง รูปทรงคล้าย
ตึก เพราะอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศ
หนาว จึงต้องสร้างบ้านให้กันลม
หนาวได้ และมีฮวงจุ๊ยท่ีเหมาะสม 
ส่วนชาวยุโรปมักสร้างบ้านเรือนเป็น
ตึกก่ออิฐหรือเทคอนกรีต 
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เฉลยใบงานที่ 1 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล 
ด้านการแต่งกาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความเหมือน ความแตกต่าง 
   แต่ละประเทศล้วนมีการแต่งกาย
ประจ าชาติ ท่ีสะท้อนถึงภูมิปัญญา
และความเป็นมาในทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็น
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งประจ าชาติ 
เครื่องแต่งกายแต่ละแบบนั้นมีความ
ละเอียดอ่อนในการท าต้ังแต่วัตถุดิบ
ท่ีมีในท้องถิ่น การออกแบบ 
กระบวนการท าเครื่องแต่งกาย ความ
เหมาะสม การปรับตัวต่อสภาพพื้นท่ี
การสะท้อนความเป็นตัวตนของ
ประเทศตน เป็นต้น 

    ชุดประจ าชาติไทย เป็น
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการสวมใส่มีท้ังของ
บุรุษและสตรี เครื่องแต่งกายของบุรุษ
เรียกว่า ชุดพระราชทาน เส้ือชุดพร
ราชทานใช้คู่กับกางเกงแบบสากล
นิยมสีสุภาพ หรือสีเดียวกับเส้ือ ส่วน
การแต่งการแบบไทยของสตรี เช่น 
ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุด
ไทยอมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน ชุด
ไทยจักรี ชุดไทยดุสิต ชุดไทยประยุกต์ 
เป็นต้น 
    “กิโมโน” เป็นชุดประจ าชาติของ
ญี่ปุ่น  กิโมโนเป็นชุดท่ีพันรอบตัวละ
ผูกด้วยผ้าคาด (โอบิ) ชุดของผู้ชาย
ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม คือ มักจะใส่สี
ด า น้ าตาล เทา และขาว ชุดกิโมโน
ส าหรับหญิงรุ่นสาวมีสีสว่างสดใสและ
สีสันลวดลายสวยงามส าหรับหญิงสูง
วัยสีของเส้ือจะสุภาพและนุ่มนวล 
ส าหรับกิโมโนของเด็กจะเหมือนกับ
ของผู้ใหญ่ แต่จะใช้สีสันและลวดลาย
ท่ีสดใสกว่า ชาวญี่ปุ่นมักใส่กิโมโนใน
วันส าคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น 
ชาวญี่ปุ่นดูแลชุดกิโมโนของตนอย่างดี 
และจะมอบต่อจากแม่สู่ลูกสาว และ
พ่อสู่ลูกชาย 
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เฉลยใบงานที่ 1 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล 
ด้านการแต่งกาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความเหมือน ความแตกต่าง 
       “ฮันบก” เป็นชุดประจ าชาติของ

เกาหลี  ฮันบกเป็นชุดตัดเย็บใน
ลักษณะหลวมๆ เพื่อปกปิดสรีระตาม
ธรรมชาติของร่างกาย ผู้ชายจะ
สวมชอโกรี (เส้ือคอปิด แขนยาว) กับ
พาจิ (กางเกงขายาวโป่งพอง) ขณะท่ี
ผู้หณิงจะสวมกระโปรงยาวถึงพื้น เอว
สูงมากเรียกว่า“ซีม่า” และเส้ือแขน
ยาวหลวมๆ เส้ือตัวส้ันมาก มีริบบ้ิน
ขนาดใหญ่และยาวผูกอยู่เหนืออก คอ
เส้ือเป็นรูปตัววี ในปัจจุบันฮันบกใช้ใส่
เฉพาะโอกาสท่ีมีการเฉลิมฉลอง เช่น 
วันแต่งงาน วนัซอลลัล วันชูซก    
เป็นต้น 
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เฉลยใบงานที่ 1 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล 

ด้านศิลปะการต่อสู้
ป้องกันตัว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความเหมือน ความแตกต่าง 
   ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว คือ 
ศาสตร์แขนงหนึ่งท่ีเน้นการเรียน
และฝึกฝนด้านการต่อสู้และ
ป้องกันตัว หรืออาจจะเป็นการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งมี
หลายลักษณะด้วยกันแตกต่างกัน
ไปในแต่ละชาติ 

     ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจ าชาติ
ของไทย มวยไทยเป็นศิลปะประจ าชาติ
ไทยท่ีคนไทยสามารถใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วมวยไทยเป็นศิลปะชั้นสูงของ
การใช้อวัยวะ 6 ประเภท ได้แก่ หมัด 
ศอก แขน เท้า แข้ง และเข่า มาใช้ในการ
ต่อสู้ป้องกันตัว 
     ศิลปะการป้องกันตัวประจ าชาติของ
ญี่ปุ่น คือ ยูโด เป็นศิลปะการต่อสู้ท่ีใช้
เมื่ออยู่ในจังหวะประชิดตัว โดยใช้
หลักการยืมพลังของคู่ต่อสู้มาเป็นพลัง
ของตน และคาราเต้ ซึ่งเป็นการ
เคล่ือนไหวของร่างกายอย่างเป็นจังหวะ 
เช่น การชก การเตะ การกระแทก การ
ผสมผสานระหว่างการปัดป้องและการจู่
โจมในเวลาเดียวกัน 
     ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจ าชาติ
ของเกาหลี  คือ เทควันโด (เท แปลว่า 
มือ ควัน แปลว่า เท้า โด แปลว่า สติ 
ดังนั้น เทควันโด จึงหมายถึง ศิลปะการ
ต่อสู้โดยใช้มือและเท้าอย่างมีสติ) เป็น
ศิลปะการเคล่ือนไหวท่ีเน้นการใช้เท้าเตะ
สูงและรวดเร็ว ในกระบวนท่าร่ายร าของ
เทควันโดประกอบไปด้วยกาปัด ปิด 
ป้องกัน การชก ใช้ก าป้ันสันมือ และนิ้ว
มือ การหัก การเตะ การขยับหมุน 
เคล่ือนไหวอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น 
การหมุนตัว เหวี่ยงเท้า การเตะ การ
กระโดด เป็นต้น 
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เฉลยใบงานที่ 1 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล 

ด้านศิลปะการแสดง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความเหมือน ความแตกต่าง 
   ละคร เป็นมหรสพอย่างหนึ่งท่ี
เล่นเป็นเรื่องราวต่างๆ มีลักษณะ
แตกต่างกันในแต่ละชาติ 
  ภาพยนตร์ เป็นส่ิงท่ีสะท้อน
วัฒนธรรมได้อีกอย่างหนึ่ง 
แล้วแต่ว่าผู้ส่งสารจะส่ืออะไรถึง
คนดูให้ได้รับในเรื่องเหล่านั้น 
   ในทุกการแสดงต่างมี
จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อให้คน
ดูได้รับรู้แก่นของเรื่องและมี
ความสุขมากท่ีสุด 

     การแสดงของไทย เช่น ละครนอก 
ละครใน และละครท่ีประยุกต์ข้ึนใหม่ 
ได้แก่ ละครพันทาง ละครเสภา ละคร
สังคีต ละครร้อง ละครพูด ละครเพลง        
    ละครของญี่ปุ่น มีการแสดงละคร 3 
รูปแบบคือ ละครโน เป็นละครท่ีเก่าแก่
ท่ีสุด ได้รับความนิยมในศตวรรษท่ี14 
ละครโนมีลักษณะเรียบง่าย ตัวละครจะ
สวมหน้ากากและแต่งกายแบบโบราณ 
การพูดและการเคล่ือนไหวของตัวละคร
จะเป็นไปอย่างเช่ืองช้า ละครบุนระกุ 
เป็นละครหุ่นท่ีเริ่มแสดงในศตวรรษท่ี16 
ตัวหุ่นจะมีการสร้างขนาดประมาณ
ครึ่งหนึ่งของมนุษย์ และคล้ายกับมนุษย์
มากการแสดงจะใช้คนจริงเล่นร่วมกับหุ่น
โดยคนเป้นผู้ชักหุ่นให้เคล่ือนไหวไปมาบน
เวทีด้วยกันกับหุ่น ละครคาบูกิ เป็นละคร
ท่ีพัฒนาขึ้นในศตวรรษท่ี17 การแสดงจะ
เน้นไปท่ีความต่ืนเต้นเร้าใจ เช่น การต่อสู้ 
การร่ายร าอาวุธ รวมไปถึงการใช้เทคนิค
พิเศษเข้ามาช่วยในการแสดง เช่น ฉาก
พายุหิมะ ฟ้าร้อง เครื่องแต่งกายของตัว
ละครจะวิจิตรงดงามและสีสันสดใส 
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บันทึกหลังการสอน 
1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ท าให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการแยกแยะ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลมากขึ้น เนื่องจากใช้การจัดการเรียนรู้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ ท าให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นถึงภาพเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันท่ีสามารถสอดคล้อง
กับเนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล  
 
2. ปัญหา / อุปสรรค 
 จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการณ์เผชิญสถานการณ์ท้ัง 2 คาบ พบว่า ในการ
สอนในช้ันเรียนมีการถามตอบกัน นักเรียนส่วนใหญ่สามารถตอบได้ แต่นักเรียนไม่สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้มากนัก อีกท้ังเครื่องเสียงภายในห้องเรียนคาบแรกมีความผิดพลาดเกิดข้ึน จึงต้องสอนแบบ
การบรรยายวีดีทัศน์พร้อมกับการพูดปากเปล่า เนื่องจากเวลาท่ีจ ากัดท าให้ต้องเร่งการเรียนการสอน
มากขึ้นท้ังสองคาบ  
 
3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้น ไม่เน้นเนื้อหาจนเกินไป ผ่อนคลายการ
สอนให้มากขึ้น ก่อนเข้าสอนควรมีการเช็คอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงให้เรียบร้อย เพื่อท่ีจะไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดในระหว่างการสอนครั้งต่อไปได้  
 
 
        ลงช่ือ................................................. (ผู้บันทึก) 
                                                                      (นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร) 
                                                                      13 / พฤศจิกายน / 2561 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาคผนวก ข 
เครื่องมือวิจัย 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ค าช้ีแจง 
1. แบบประเมินนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพและพิจารณาความเหมาะสมของ

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้วัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 2. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการประเมินความคิดเห็นของท่าน มี 5 ระดับ 
ดังนี้ 
   ระดับการประเมิน 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   ระดับการประเมิน 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
   ระดับการประเมิน 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
   ระดับการประเมิน 2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
   ระดับการประเมิน 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
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ลงช่ือ ................................................. 
(.................................................) 

       ผู้เช่ียวชาญ

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

 5 4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยฯ กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ น่าสนใจ      
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดมีความเช่ือมโยงกันอย่าง
เหมาะสม 

     

3. ความครบถ้วนของสาระการเรียนรู้กับตัวชี้วัด      
4. ความเหมาะสมของผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงานเพื่ อการ
ประเมินผลการเรียนรู้รวบยอดของหน่วยฯ 

     

5. ความเหมาะสมของจ านวนช่ัวโมง      
6. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถท าให้ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะครบตามตัวช้ีวัดของหน่วยฯ และ
เน้นสมรรถนะส าคัญท่ีหลักสูตรแกนกลางฯก าหนด 

     

7. กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
สามารถท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะทางด้านการท างานเป็นทีม 
ความสามัคคี และกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

     

8. ความเหมาะสมของวิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้       
9. หน่วยการเรียนรู้สามารถน าไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
จริง 

     

รวมคะแนน      
สรุปผลการประเมิน      



88 

        แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง เรียนรู้วัฒนธรรม   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล   จ านวนข้อสอบ 5 ข้อ 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน       เวลาท าข้อสอบ 20 นาที 

 

ค าช้ีแจง: .ใหน้ักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. วัฒนธรรมไทยมีลักษณะและความส าคัญอย่างไร พร้อมท้ังยกตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีแสดงถึงลักษณะ

และความส าคัญของวัฒนธรรมไทยท่ีสะท้อนถึงค่านิยมของคนไทยในปัจจุบัน (2 คะแนน) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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2. เด็กสมัยก่อนกินข้าวต้มมัด มันต้ม เผือกต้มเป็นของว่าง แต่สมัยนี้กินมันฝรั่งทอด แฮมเบอร์เกอร์ 

แซนวิช จ้ิมด้วยซอสมะเขือเทศ มายองเนส มัสตาร์ด และถ้าถามถึงมันต้มเด็กๆสมัยนี้อาจท าหนางงๆ 

พรอมขมวดค้ิวย้อนถามเรากลับมาว่า “มันต้มมันมีกี่ขาครับ” ข้อความนี้ต้องการน าเสนออะไร 

สะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมทางด้านใด เพราะอะไร (2 คะแนน) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

3. ปัจจุบันคนไทยมีปัญหาการใช้ภาษาไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการออกเสียงภาษาไทยท่ีผิดเพี้ยนไป

จากเดิม เช่น ค าว่า “เธอ” ออกเสียงเป็น “เชอ” หรือค่านิยมการพูดภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษ 

เช่น นี่ยู วันนี้ไอ แฮปป้ีจริงๆ แล้วยูล่ะบีซี่เหรอ ท าไมหน้าตาไม่ไบ๊เลย  

ข้อความนี้ส่งผลดี และผลเสียอย่างไร พร้อมท้ังบอกแนวทางในการแกไขปัญหา (2 คะแนน) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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4. ใหน้ักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามใหถู้กต้อง (2 คะแนน) 

 อาหารไทย ซึ่งภาพในอดีตจะเป็นแบบ slow food เรามักเห็นพ่อแม่ลูก นั่งล้อมวงกินข้าว

สวย น้ าพริก ปลาทู ผักสารพัดชนิด แต่ในปัจจุบันน้ าพริกปลาทู กลับเปล่ียนเป็นพิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ 

เฟรนซ์ฟราย อาหาร fast food จานด่วนท้ังหลายท่ีวิ่งแซงหน้าไปอย่างไม่เห็นฝุ่น หากเปรียบ

วัฒนธรรมเป็นคนรักก็ ไม่ ต่างอะไรกับ การท่ีเรามีคนรักอยู่แล้วคนหนึ่งก็ดูรักกันและด าเนิน

ความสัมพันธ์ไปอย่างราบรื่น แต่เมื่อมีคนท่ีน่าสนใจกว่าผ่านมา เราก็ละเลยคนรักท่ีเรามีอยู่ขณะนั้น  

เราไม่เห็นค่าและความส าคัญของเขา เราเริ่มอยากรู้จัก อยากค้นหาคนท่ีเราเพิ่งพบ เราเลยท้ิงขว้างคน

รักเก่าเอาไว้เบ้ืองหลังและเดินไปกับคนใหม่ โดยกล่าวว่า “ของใหม่ดีกว่าของเก่าเสมอ”  

ท่ีมา: https://www.siratawan42.wordpress.com 
 4.1 บทความดังกล่าวข้างต้นผู้เขียนต้องการน าเสนออะไร (0.5 คะแนน) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 4.2 การผสมผสานของวัฒนธรรมข้างต้นส่งผลดี ผลเสียอย่างไร (0.5 คะแนน) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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4.3 จงยกตัวอย่างมา 1 ตัวอย่าง เกี่ยวกับการผสมผสานทางวัฒนธรรมของไทยกับต่างชาติท่ี

เห็นได้ชัดเจน และส่งผลดีต่อสังคมไทย พร้อมบอกเหตุผลประกอบ (1 คะแนน) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

5. ให้นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล จากหัวข้อต่อไปนี้ 

เลือกมา 2 เรื่อง (วัฒนธรรมด้านอาหาร / วัฒนธรรมด้านท่ีอยู่อาศัย / วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย / 

วัฒนธรรมด้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว / วัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง) (2 คะแนน) 

หัวข้อที่เลือก วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมสากล 
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         เฉลยแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง เรียนรู้วัฒนธรรม   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล   จ านวนข้อสอบ 5 ข้อ 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน       เวลาท าข้อสอบ 20 นาที 

 

ค าช้ีแจง : .ใหน้ักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. วัฒนธรรมไทยมีลักษณะ และความส าคัญอย่างไร พร้อมท้ังยกตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีแสดงถึงลักษณะ 

และความส าคัญของวัฒนธรรมไทยท่ีสะท้อนถึงค่านิยมของคนไทยในปัจจุบัน (2 คะแนน) 

ตอบ  วัฒนธรรมไทยมีลักษณะและความส าคัญ ดังนี้  

1. สร้างความรักและความผูกพันในครอบครัว เช่นการรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์  

2. ความเคารพกตัญญูต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ เช่นการบรรพชาอุปสมบทของชายไทย เพื่อ
แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ 

3. ความศรัทธาในการท าบุญให้ทาน เช่น ในวันส าคัญทางศาสนา จะตักบาตรในตอนเช้า 

4. เอกลักษณ์ทางศิลปกรรม เช่นการสร้างวัด บ้านเรือน 

5. การสร้างความสามัคคีในชุมชน เช่น ประเพณีสงกรานต์ ชาวบ้านร่วมกันก่อเจดีย์ทราย 

6. เอกลักษณ์ทางภาษาชาติไทยมีภาษาเป็นของตนเอง เช่น ล าตัด ฉ่อย 

7. ความยับยั้งใจและความมีระเบียบวินัย เช่น ไม่ชิงสุกก่อนห่าม 

2. เด็กสมัยก่อนกินข้าวต้มมัด มันต้ม เผือกต้มเป็นของว่าง แต่สมัยนี้กินมันฝรั่งทอด แฮมเบอร์เกอร์ 

แซนวิช จ้ิมด้วยซอสมะเขือเทศ มายองเนส มัสตาร์ด และถ้าถามถึงมันต้มเด็กๆสมัยนี้อาจท าหนางงๆ 

พรอมขมวดค้ิวย้อนถามเรากลับมาว่า “มันต้มมันมีกี่ขาครับ” ข้อความนี้ต้องการน าเสนออะไร 

สะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมทางด้านใด เพราะอะไร (2 คะแนน) 

ตอบ  ต้องการบอกใหรู้ว่าในปัจจุบันวัฒนธรรมการกินของเด็กไทยเปล่ียนแปลงไป โดยส่วนหนึ่งเรา

ไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้เรื่องราวบางเรื่อง เยาวชนไทยอาจจะขาดความรู ความ

เข้าใจไป 
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  ดังนั้นเรื่องดังกล่าวจึงสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมทางด้านอาหาร เพราะในปัจจุบัน

เรารับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อท่ัวไป จึงท าให้พบเจอแต่อาหารจาก

ต่างประเทศ จึงไม่เคยพบเจออาหารเหล่านี้มาก่อน ไม่รู้แม้กระท้ังช่ือหรือลักษณะของอาหารเหล่านั้น

เลย อาจจะเนื่องจากผู้ใหญ่ไม่เคยให้รับประทาน หรือเล่าให้ฟังก็ได้ 

3. ปัจจุบันคนไทยมีปัญหาการใช้ภาษาไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการออกเสียงภาษาไทยท่ีผิดเพี้ยนไป

จากเดิม เช่น ค าว่า “เธอ” ออกเสียงเป็น “เชอ” หรือค่านิยมการพูดภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษ 

เช่น นี่ยู วันนี้ไอ แฮปป้ีจริงๆ แล้วยูล่ะบีซี่เหรอ ท าไมหน้าตาไม่ไบ๊เลย  

ข้อความนี้ส่งผลดี และผลเสียอย่างไร พร้อมท้ังบอกแนวทางในการแกไขปัญหา (2 คะแนน) 

ตอบ ผลดี คือ เราจะได้เรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  

    ผลเสีย คือ การส่ือสารของคนไทยจะมีปัญหามากขึ้น อีกท้ังยังไม่เหมาะสมในการพูดใน

สถานการณ์ท่ีส าคัญๆ เช่น การรายงานหน้าช้ันเรียน การพูดงานพิธีต่างๆ เป็นต้น อาจจะพูดติดจน

เป็นนิสัยและแก้ไขได้ยาก 

    แนวทางการแก้ไข คนไทยต้องตระหนักถงึความส าคัญของภาษาไทยในฐานะท่ีเป็นเอกลักษณ์

ของชาติไทย ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนใหก้ารยกย่องบุคคลท่ีใช้

ภาษาไทยไดถูกต้อง ให้เปน็บุคคลตัวอย่างท่ีดีของสังคมไทย และต้องการให้ศึกษาการใช้ภาษาไทย

อย่างถูกต้องให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

4. ใหน้ักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามใหถู้กต้อง (2 คะแนน) 

 อาหารไทย ซึ่งภาพในอดีตจะเป็นแบบ slow food เรามักเห็นพ่อแม่ลูก นั่งล้อมวงกินข้าว

สวย น้ าพริก ปลาทู ผักสารพัดชนิด แต่ในปัจจุบันน้ าพริกปลาทู กลับเปล่ียนเป็นพิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ 

เฟรนซ์ฟราย อาหาร fast food จานด่วนท้ังหลายท่ีวิ่งแซงหน้าไปอย่างไม่เห็นฝุ่น หากเปรียบ

วัฒนธรรมเป็นคนรักก็ ไม่ ต่างอะไรกับ การท่ีเรามีคนรักอยู่แล้วคนหนึ่งก็ดูรักกันและด าเนิน

ความสัมพันธ์ไปอย่างราบรื่น แต่เมื่อมีคนท่ีน่าสนใจกว่าผ่านมา เราก็ละเลยคนรักท่ีเรามีอยู่ขณะนั้น 

เราไม่เห็นค่าและความส าคัญของเขา เราเริ่มอยากรู้จัก อยากค้นหาคนท่ีเราเพิ่งพบ เราเลยท้ิงขว้างคน

รักเก่าเอาไว้เบ้ืองหลังและเดินไปกับคนใหม่ โดยกล่าวว่า “ของใหม่ดีกว่าของเก่าเสมอ”  

ท่ีมา: https://www.siratawan42.wordpress.com 
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4.1 บทความดังกล่าวข้างต้นผู้เขียนต้องการน าเสนออะไร (0.5 คะแนน) 

ตอบ   ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการผสมผสานของวัฒนธรรมไทยและโลกตะวันตกในยุค

ปัจจุบัน 

 4.2 จากบทความข้างต้นส่งผลดี ผลเสียสู่คนรุ่นต่อไปอย่างไร (0.5 คะแนน) 

ตอบ ผลดี ท าให้มีความสะดวกสบายในการซื้อจ่ายและท าอาหารได้ง่ายข้ึน เสียเวลาในการ

ท าอาหารน้อยลง เทคโนโลยีต่างๆท่ีเกี่ยวกับอาหารจะเพิ่มมากขึ้น เช่น อาจจะมีหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร

ตามร้านอาหารฟาสฟู้ด เป็นต้น 

    ผลเสีย อาหารไทย การรับประทานแบบส ารับไทยจะหายไป และบางคนอาจจะไม่รู้จัก

อาหารไทยมากนัก ถ้าไม่มีขายตามท้องตลาดจริงๆ อีกท้ังคนท่ีท าอาหารไทยได้จริงๆอาจจะน้อยลง 

เพราะส่ังแต่อาหารท่ีสะดวกและรวดเร็วมากกว่าการมานั่งต าเครื่องแกงท าอาหาร  

 4.3 จงยกตัวอย่างมา 1 ตัวอย่าง เกี่ยวกับการผสมผสานทางวัฒนธรรมของไทยกับต่างชาติท่ี
เห็นได้ชัดเจน และส่งผลดีต่อสังคมไทย พร้อมบอกเหตุผลประกอบ (1 คะแนน) 
ตอบ    ถ้าตอบถูกต้องและครบตามเกณฑ์จะได้คะแนน 
 
5. ให้นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล จากหัวข้อต่อไปนี้ 
เลือกมา 2 เรื่อง (วัฒนธรรมด้านอาหาร / วัฒนธรรมด้านท่ีอยู่อาศัย / วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย / 
วัฒนธรรมด้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว / วัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง) (2 คะแนน) 

หัวข้อที่เลือก วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมสากล 

   ตอบ   ถ้าตอบถูกต้องและ

ครบตามเกณฑ์จะได้คะแนน 
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แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ เร่ือง การเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล  

โรงเรียนเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

_____________________________________________________________________ 

ค าช้ีแจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

  2. ค าถามแต่ละข้อไม่มีข้อถูกหรือข้อผิด จึงขอให้นักเรียนตอบตามความเป็นจริง ซึ่งไม่มีผล

ต่อการเรียนของนักเรียน แบบประเมินฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู ้

  3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญ 

สถานการณ์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ี

เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี ้

    ระดับ 5    หมายถึง     พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

    ระดับ 4    หมายถึง     พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

    ระดับ 3    หมายถึง     พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

    ระดับ 2    หมายถึง     พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

    ระดับ 1    หมายถึง     พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความเป็นจริง 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   1. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ขั้นเผชิญปัญหา ขั้น
ผจญ  ขั้นผสมผสาน ขั้นเผด็จปัญหา ขั้นสรุป และปฏิบัติจริงในการ
แก้ปัญหา 

     

   2. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด ปฏิบัติ แสดงออก 
เพื่อแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

     

   3. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหาอย่าง
รอบคอบ และมีเหตุผลในการตัดสินใจ 

     

   4. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์
ท่ี เกิดขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน  

     

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
   5. การจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการศึกษา
ค้นคว้า แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

     

   6. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความสุขในการได้ลงมือ
ปฏิบัติ กิจกรรม และกระตุ้นให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วม 

     

   7. การจัดการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดประสบการณ์
ใหม่ในการท างาน 

     

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
   8. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การท างานได้อย่างเป็นระบบตามข้ันตอน 

     

   9. การจัดการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนพฒันาทักษะการแสวงหา
ความรู้ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

     

   10. การจัดการเรียนรู้เป็นการสอนให้นักเรียนเห็นความส าคัญ
เกี่ยวกับ เรื่อง การเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล โดยเข้าใจถึงความส าคัญของเนื้อหา สามารถ
วิเคราะห์แยกแยะข้อแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
สากลได้อย่างมีเหตุผล 

     



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาคผนวก ค  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ตารางท่ี ก ผลการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้วฒันธรรม ระดับช้ัน 
     มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

รายการประเมิน 
X  S.D แปลความหมาย 

1. ช่ือหน่วยฯ กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 
น่าสนใจ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดมีความเช่ือมโยงกันอย่าง
เหมาะสม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. ความครบถ้วนของสาระการเรียนรู้กับตัวชี้วัด 4.33 0.58 มาก 
4. ความเหมาะสมของผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงานเพื่อการ
ประเมินผลการเรียนรู้รวบยอดของหน่วยฯ 

4.00 1.00 มาก 

5. ความเหมาะสมของจ านวนช่ัวโมง 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
6. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะครบตามตัวช้ีวัดของหน่วยฯ 
และเน้นสมรรถนะส าคัญท่ีหลักสูตรแกนกลางฯก าหนด 

4.33 0.58 มาก 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
สามารถท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะทางด้านการท างานเป็น
ทีม ความสามัคคี และกระบวนการคิดวิเคราะห์  การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4.33 0.58 มาก 

8. ความเหมาะสมของวิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้  4.33 0.58 มาก 
9. หน่วยการเรียนรู้สามารถน าไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ได้จริง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.59 0.57 มากที่สุด 
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ตารางท่ี ข  ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 

จุดประสงค์ 

 

 
แบบทดสอบ 

 

 
เฉลย 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
ค่า IOC 

สอ
ดค

ล้อ
ง (

1)
 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง (
-1

) 

1. อธิบาย
ลักษณะและ
ความส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยได้ 
และสามารถ
ยกตัวอย่าง
วัฒนธรรมไทยใน
ด้านต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. วัฒนธรรมไทยมี
ลักษณะ และ
ความส าคัญอย่างไร 
พร้อมท้ัง
ยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ท่ีแสดง
ถึงลักษณะ และ
ความส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยท่ี
สะท้อนถึงค่านิยม
ของคนไทยใน
ปัจจุบัน 
………………………………
………………………………
……………………………… 

 

วัฒนธรรมไทยมีลักษณะ
และความส าคัญ ดังนี้  
1. สร้างความรักและความ
ผูกพันในครอบครัว เช่น
การรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ใน
วันสงกรานต์  
2. ความเคารพกตัญญูต่อ
ผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ เช่น
การบรรพชาอุปสมบทของ
ชายไทย เพื่อแสดงความ
กตัญญูต่อพ่อแม ่
3. ความศรัทธาในการ
ท าบุญให้ทาน เช่น ในวัน
ส าคัญทางศาสนา จะตัก
บาตรในตอนเช้า 
4. เอกลักษณ์ทาง
ศิลปกรรม เช่นการสร้าง
วัด บ้านเรือน 
5. การสร้างความสามัคคี
ในชุมชน  เช่น  ประเพณี
สงกรานต์ ชาวบ้านร่วมกัน
ก่อเจดีย์ทราย 
6. เอกลักษณ์ทางภาษา
ชาติไทยมีภาษาเป็นของ
ตนเอง เช่น ล าตัด ฉ่อย 
7. ความยับย้ังใจและความ
มีระเบียบวินัย เช่น ไม่ชิง
สุกก่อนห่าม 

3 - - 1.00 
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ตารางท่ี ข (ต่อ) 
 
         

จุดประสงค์ 

 

 
แบบทดสอบ 

 

 
เฉลย 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
ค่า IOC 

สอ
ดค

ล้อ
ง (

1)
 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง (
-1

) 

2. วิเคราะห์
ความแตกต่าง
ของวัฒนธรรม
ไทยและ
วัฒนธรรมสากล
ได้อย่างมีเหตุมี
ผล 

2. เด็กสมัยก่อนกิน
ข้าวต้มมัด มันต้ม 
เผือกต้มเป็นของ
ว่าง แต่สมัยนี้กิน
มันฝรั่งทอด 
แฮมเบอร์เกอร์ 
แซน-วิช จ้ิมด้วย
ซอสมะเขือเทศ มา
ยองเนส มัสตาร์ด 
และถ้าถามถึงมัน
ต้มเด็กๆสมัยนี้อาจ
ท าหนางงๆ พรอม
ขมวดค้ิวยอนถาม
เรากลับมาว่า 
“มันตมมันมีกี่ขา
ครับ” ข้อความนี้
ต้องการน าเสนอ
อะไร สะท้อนถึง
การเปล่ียนแปลง
ทางวัฒนธรรม
ทางด้านใด เพราะ
อะไร 
………………………………
………………………………
……………………………… 

 
 

   ต้องการบอกให้รูว่าใน
ปัจจุบันวัฒนธรรมการกนิ
ของเด็กไทยเปล่ียนแปลง
ไป โดยส่วนหนึ่งเรา 
ไดรับอิทธิพลมาจาก
วัฒนธรรมตะวันตก ท าให้
เรื่องราวบางเรื่อง เยาวชน
ไทยอาจจะขาดความรู 
ความเข้าใจไป 
   ดังนั้นเรื่องดังกล่าวจึง
สะท้อนถึงการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
ทางด้านอาหาร เพราะใน
ปัจจุบันเรารับประทาน
อาหารในห้างสรรพสินค้า 
ร้านสะดวกซื้อท่ัวไป จึงท า
ให้พบเจอแต่อาหารจาก
ต่างประเทศ จึงไม่เคยพบ
เจออาหารเหล่านี้มาก่อน 
ไม่รู้แม้กระท้ังช่ือหรือ
ลักษณะของอาหาร
เหล่านั้นเลย อาจจะ
เนื่องจากผู้ใหญ่ไม่เคยให้
รับประทาน หรือเล่าให้ฟัง
ก็ได้ 
 

3 - - 1.00 



100 
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ตารางท่ี ข (ต่อ) 
 

จุดประสงค์ 

 

 
แบบทดสอบ 

 

 
เฉลย 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
ค่า IOC 

สอ
ดค

ล้อ
ง (

1)
 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง (
-1

) 

3. ตระหนักและ
เห็นถึง
ความส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรม
สากลได้อย่างมี
เหตุมีผล 

3. ปัจจุบันคนไทยมี
ปัญหาการใช้
ภาษาไทยมากขึ้น 
โดยเฉพาะการออก
เสียงภาษาไทยท่ี
ผิดเพี้ยนไปจากเดิม 
เช่น ค าว่า “เธอ” 
ออกเสียงเป็น 
“เชอ” หรือค่านิยม
การพูดภาษาไทย
สลับกับ
ภาษาอังกฤษ เช่น 
นี่ยู วันนีไ้อ แฮปป้ี
จริงๆ แล้วยูล่ะบีซี่
เหรอ ท าไมหน้าตา
ไม่ไบ๊เลย  
ข้อความนี้ส่งผลดี 
และผลเสียอย่างไร 
พร้อมท้ังบอก
แนวทางในการแก
ไขปัญหา 
...............................
...............................
............................... 

   ผลดี คือ เราจะได้
เรียนรู้ความหมายของ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
   ผลเสีย คือ การส่ือสาร
ของคนไทยจะมีปัญหามาก
ขึ้น อีกท้ังยังไม่เหมาะสม
ในการพูดในสถานการณ์ท่ี
ส าคัญๆ เช่น การรายงาน
หน้าช้ันเรียน การพูดงาน
พิธีต่างๆ เป็นต้น อาจจะ
พูดติดจนเป็นนิสัยและ
แก้ไขได้ยาก 
   แนวทางการแก้ไข คน
ไทยต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของภาษาไทย
ในฐานะท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของชาติไทย ทุกฝ่าย 
ควรร่วมมือกันในการ
ส่งเสริมสนับสนุน 
ตลอดจนให้การยกย่อง
บุคคลท่ีใช้ภาษาไทยได
ถูกต้อง ให้เป็นบุคคล
ตัวอย่างท่ีดีของสังคมไทย 
และต้องการให้ศึกษาการ
ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
ให้กับนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

2 1 - 0.67 
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ตารางท่ี ข (ต่อ) 
 

จุดประสงค์ 

 

 
แบบทดสอบ 

 

 
เฉลย 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
ค่า IOC 

สอ
ดค

ล้อ
ง (

1)
 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง (
-1

) 

2. วิเคราะห์ความ
แ ต ก ต่ า ง ข อ ง
วัฒ น ธรรม ไท ย
และวัฒ น ธรรม
สากลได้อย่ างมี
เหตุมีผล 

4.1 บทความ
ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้เขียนต้องการ
น าเสนออะไร 
...............................
...............................
............................... 

   ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและการ
ผสมผสานของวัฒนธรรม
ไทยและโลกตะวันตกใน
ยุคปัจจุบัน 

3 - - 1.00 

2. วิเคราะห์ความ
แตกต่างของ
วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรม
สากลได้อย่างมี
เหตุมีผล 

4.2 จากบทความ
ข้างต้นส่งผลดี 
ผลเสียสู่คนรุ่น
ต่อไปอย่างไร 
...............................
...............................
............................... 

   ผลดี ท าให้มีความ
สะดวกสบายในการซื้อ
จ่ายและท าอาหารได้ง่าย
ขึ้น เสียเวลาในการ
ท าอาหารน้อยลง 
เทคโนโลยีต่างๆท่ีเกี่ยวกับ
อาหารจะเพิ่มมากขึ้น เช่น 
อาจจะมีหุ่นยนต์เสิร์ฟ
อาหารตามร้านอาหารฟาส
ฟู้ด เป็นต้น 
   ผลเสีย อาหารไทย การ
รับประทานแบบส ารับไทย
จะหายไป และบางคน
อาจจะไม่รู้จักอาหารไทย
มากนัก ถ้าไม่มีขายตาม
ท้องตลาดจริงๆ อีกท้ังคน
ท่ีท าอาหารไทยได้จริงๆ
อาจจะน้อยลง เพราะส่ัง
แต่อาหารท่ีสะดวกและ
รวดเร็วมากกว่าการมานั่ง
ต าเครื่องแกงท าอาหาร 

2 1 - 0.67 

 
 
 



103 

ตารางท่ี ข (ต่อ) 
 

จุดประสงค์ 

 

 
แบบทดสอบ 

 

 
เฉลย 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
ค่า IOC 

สอ
ดค

ล้อ
ง (

1)
 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง (
-1

) 

2. วิเคราะห์ความ
แ ต ก ต่ า ง ข อ ง
วัฒ น ธรรม ไท ย
และวัฒ น ธรรม
สากลได้อย่ างมี
เหตุมีผล 

4.1 บทความ
ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้เขียนต้องการ
น าเสนออะไร 
...............................
...............................
............................... 

   ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและการ
ผสมผสานของวัฒนธรรม
ไทยและโลกตะวันตกใน
ยุคปัจจุบัน 

3 - - 1.00 

2. วิเคราะห์ความ
แตกต่างของ
วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรม
สากลได้อย่างมี
เหตุมีผล 

4.2 จากบทความ
ข้างต้นส่งผลดี 
ผลเสียสู่คนรุ่น
ต่อไปอย่างไร 
...............................
...............................
............................... 

   ผลดี ท าให้มีความ
สะดวกสบายในการซื้อ
จ่ายและท าอาหารได้ง่าย
ขึ้น เสียเวลาในการ
ท าอาหารน้อยลง 
เทคโนโลยีต่างๆท่ีเกี่ยวกับ
อาหารจะเพิ่มมากขึ้น เช่น 
อาจจะมีหุ่นยนต์เสิร์ฟ
อาหารตามร้านอาหารฟาส
ฟู้ด เป็นต้น 
   ผลเสีย อาหารไทย การ
รับประทานแบบส ารับไทย
จะหายไป และบางคน
อาจจะไม่รู้จักอาหารไทย
มากนัก ถ้าไม่มีขายตาม
ท้องตลาดจริงๆ อีกท้ังคน
ท่ีท าอาหารไทยได้จริงๆ
อาจจะน้อยลง เพราะส่ัง
แต่อาหารท่ีสะดวกและ
รวดเร็วมากกว่าการมานั่ง
ต าเครื่องแกงท าอาหาร 

2 1 - 0.67 
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ตารางท่ี ข (ต่อ) 
 

จุดประสงค์ 

 

 
แบบทดสอบ 

 

 
เฉลย 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
ค่า IOC 

สอ
ดค

ล้อ
ง (

1)
 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง (
-1

) 

2. วิเคราะห์ความ
แตกต่างของ
วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรม
สากลได้อย่างมี
เหตุมีผล 

4.3 จงยกตัวอย่าง
มา 1 ตัวอย่าง 
เกี่ยวกับการ
ผสมผสานทาง
วัฒนธรรมของไทย
กับต่างชาติท่ีเห็นได้
ชัดเจน และส่งผลดี
ต่อสังคมไทย พร้อม
บอกเหตุผล
ประกอบ 
...............................
...............................
............................... 

   ถ้าตอบถูกต้องและครบ
ตามเกณฑ์จะได้คะแนน 

3 - - 1.00 

2. วิเคราะห์ความ
แตกต่างของ
วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรม
สากลได้อย่างมี
เหตุมีผล 

5. ให้นักเรียน
เปรียบเทียบความ
แตกต่างของ
วัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมสากล 
จากหัวข้อต่อไปนี้ 
เลือกมา 2 เรื่อง 
(วัฒนธรรมด้าน
อาหาร / 
วัฒนธรรมด้านท่ีอยู่
อาศัย / วัฒนธรรม
ด้านการแต่งกาย / 
วัฒนธรรมด้าน
ศิลปะการต่อสู้
ป้องกันตัว / 
วัฒนธรรมด้าน
ศิลปะการแสดง) 
............................... 

   ถ้าตอบถูกต้องและครบ
ตามเกณฑ์จะได้คะแนน 

3 - - 1.00 
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ตารางท่ี ค  ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
รายการประเมิน 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
ค่า IOC 

สอ
ดค

ล้อ
ง (

1)
 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง (
-1

) 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ขั้นเผชิญปัญหา ขั้นผจญ  
ขั้นผสมผสาน ขั้นเผด็จปัญหา ขั้นสรุป และปฏิบัติจริงในการ
แก้ปัญหา 

3 - - 1.00 

2. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด ปฏิบัติ แสดงออก เพื่อ
แก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

3 - - 1.00 

3. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหาอย่าง
รอบคอบ และมีเหตุผลในการตัดสินใจ 

3 - - 1.00 

4. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน  

3 - - 1.00 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
5. การจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการศึกษา
ค้นคว้า แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

3 - - 1.00 

6. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความสุขในการได้ลงมือปฏิบัติ 
กิจกรรม และกระตุ้นให้นักเรียนอยากมีส่วนรว่ม 

3 - - 1.00 

7. การจัดการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ใหม่
ในการท างาน 

2 1 - 0.67 
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ตารางท่ี ค (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
ค่า IOC 

สอ
ดค

ล้อ
ง (

1)
 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง (
-1

) 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
8. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การท างานได้อย่างเป็นระบบตามข้ันตอน 

2 1 - 0.67 

9. การจัดการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนพฒันาทักษะการแสวงหาความรู้ 
สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

3 - - 1.00 

10. การจัดการเรียนรู้เป็นการสอนให้นักเรียนเห็นความส าคัญ
เกี่ยวกับ เรื่อง การเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล โดยเข้าใจถึงความส าคัญของเนื้อหา สามารถ
วิเคราะห์แยกแยะข้อแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
สากลได้อย่างมีเหตุผล 

3 - - 1.00 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ภาพการเก็บข้อมูล 
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วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
คาบที่ 1 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ขั้นสอนโดยการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และการท าใบงานกลุ่มพร้อมออกมา

น าเสนอหน้าชั้นเรียน และสรุปผลท้ายคาบ 
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วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
คาบที่ 2 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
นักเรียนท าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบประเมินความพึงพอใจ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ



 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 

1. นางสาวกรรณิการ์  กลับสกุล  ต าแหน่ง ครู  
2. นายพงศกร   จิรยั่งยืนยง   ต าแหน่ง ครู  
3. นางสาวสุภกฤตา  หงส์ทอง  ต าแหน่งครู 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
 

ช่ือ-สกุล    นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร 
ท่ีอยู่    80/358 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 77 ต าบลกระทุ่มล้ม  
    อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220 
ท่ีท างาน  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 70 หมู่ 2 แขวง

ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2544 ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองสลัดได  
  จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2550 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
  จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2555 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาสังคมศึกษา  
  วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
พ.ศ. 2558 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาพัฒศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2556-2557 ครูพิเศษโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
 พ.ศ. 2557  ครูพิเศษโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2558 ข้าราชการครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน ข้าราชการครูโรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธ

มณฑล 
 




