การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การเรียนรูแ้ บบฉากทัศน์เป็ นฐาน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 4
ชณัฐฎา มีเพียร 1
สุดคนึง นฤพนธ์จิรกุล 2
บทคัดย่อ
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ระดับ .05 (t = 14.948?, p = .000) 2) ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
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Abstract
The objectives of this research were to 1) develop the problem-solving ability
using scenario-based learning in Social Studies, Religion and Culture subject for
Prathomsuksa 4 students, 2) investigate students’ learning achievement in Social Studies,
Religion and Culture subject, and 3) explore the satisfaction of Prathomsuksa 4 students
towards scenario-based learning. The target group consisted of 40 Prathomsuksa 4 students
from Muang Chumphon BanKhaoThalom School. Research instruments were 1) lesson plans
using scenario-based learning in Social Studies, Religion and Culture subject, 2) the
problem-solving ability test, 3) the achievement test in Strand 3: Economics, and 4) the
questionnaire on the students’ satisfaction towards scenario-based learning. Statistics used in
this study were percentage, mean scores, standard deviation, and the paired sample t-test.
The research results showed that 1) the problem-solving ability of students after
learning through scenario-based learning was significantly higher than that before learning at
the .05 level (t = 14.948 , p = .000), 2) the posttest achievement scores in Social Studies,
Religion and Culture subject were significantly higher than the pretest at the level of .05 ( t
= 20.420, p = .000), and 3) the overall satisfaction of Prathomsuksa 4 students towards
scenario-based learning in Social Studies, Religion and Culture subject was at a high level
(ݔҧ = 2.96, S.D. = 0.20)
Keywords: Problem-solving ability, scenario-based learning, social studies, religion and
culture subject



บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ ชีให้ เห็น
ถึงความจําเป็ นในการปรับเปลียนจุดเน้ นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม และ
มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งเท่า ทัน ให้ มี ค วามพร้ อ มทังด้ า นร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ แ ละศี ลธรรม
สามารถก้ า วทัน การเปลี ยนแปลงเพื อนํา ไปสู่สัง คมฐานความรู้ ได้ อ ย่ า งมันคง แนวพั ฒ นาคน
ดังกล่าว มุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้ มีพืนฐานจิตใจทีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้ อมทังมีสมรรถนะ
ทักษะและความรู้พืนฐานทีจําเป็ นในการดํารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน
(สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)ซึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้ าสู่ยุคศตวรรษที 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน
มีคุณธรรม รักความเป็ นไทย ให้ มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์สร้ างสรรค์มีทกั ษะด้ านเทคโนโลยีสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อนและสามารถอยู
ื
่ร่วมกับผู้อนในสั
ื
งคมโลกได้ อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551)
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึ กษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ตามหลั กสูต รแกนกลาง
การศึ ก ษาขันพื นฐาน พุ ทธศั ก ราช 2551 เป็ นกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ พื นฐานทีผู้ เ รี ยนตั งแต่ ชั น
ประถมศึกษาปี ที 1 ถึงชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ต้ องเรียน ประกอบด้ วยศาสตร์หลายแขนง มีลักษณะ
เป็ นสหวิ ทยาการ โดยการนํา เอาเนือหาสาระในสาขาสังคมศาสตร์ มาเป็ นสาระการเรี ยนรู้เช่ น
ภูมิศ าสตร์ ประวั ติศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิ ติศ าสตร์ จริ ยธรรม ประชากรศึ กษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และเพือตอบสนองความต้ องการจําเป็ นในการดํารงชีวิตของมนุ ษย์ทีมีความต้ องการ
จําเป็ นทีไม่มีสินสุด ในการเรี ยนรู้จึงต้ องเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ แสวงหาความรู้ทีเกียวข้ องกับการผลิ ต
การบริโภคและการบริการรวมไปถึงระบบเทคโนโลยีทนั สมัย ทีส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจ มีความสามารถทีจะเลื อ กประเมิน คิดพิ จารณาผลทีเกิดจากการเลื อกและตั ด สิน ใจ
พร้ อมทังมีการแก้ ปัญหาได้ อย่างมีวิจารณญาณ ให้ ความสําคัญกับตัวผู้เรียนอย่างมีศักยภาพ จน
เกิดทักษะการแก้ ปัญหาทีเป็ นคุณสมบัติของผู้เรียนทีสําคัญอีกประการหนึง ทีต้ องพัฒนาให้ เกิดขึน
ในตัวผู้เรียน
กระบวนการคิดแก้ ปัญหาเป็ นทักษะทีสําคัญของนักเรียนทีส่งเสริมให้ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 (2551, น. 3) กําหนดไว้
ว่าสมรรถนะสําคัญของนักเรียน เรือง ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา เป็ นการแก้ ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ทีเผชิญได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผล ประยุกต์ความรู้มาใช้ ในการ
ป้ องกัน และแก้ ไขปั ญ หา มี ก ารตั ดสิน ใจทีมี ป ระสิทธิภ าพ โดยคํา นึ งถึ งผลกระทบทีเกิดขึ นต่ อ
ตนเอง สังคมและสิงแวดล้ อม สอดคล้ องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. )
กล่าวว่า การจัดกระบวนการคิด เป็ นสมรรถนะสําคัญของนักเรียนด้ านความสามารถในการคิดทํา
ให้ นั ก เรี ยนพั ฒ นาตนเองตามธรรมชาติ แ ละเต็มศั กยภาพ ซึ งเป็ นสิงทีทางโรงเรี ยนควรจั ดให้
นั กเรี ยนได้ ใ นทุ ก ระดับชั น เป็ นกระบวนการเพื อหาสาเหตุของปั ญหา เป็ นกิจ กรรมทีส่ งเสริ ม



พั ฒ นาการทางด้ า นสติ ปั ญ ญา โดยเฉพาะการคิ ด แก้ ปั ญ หา ครู ค วรจั ด รู ป แบบกิ จ กรรมที
หลากหลายให้ นักเรียนพัฒนาทักษะทุกด้ าน ลงมือกระทําและปฏิบัติจริงด้ วยตนเอง ฝึ กฝนให้ มี
การคิดทีรอบด้ าน เพื อมิให้ เป็ นคนตัดสินใจผิดพลาด เพราะขาดการยังคิด ขาดเหตุผลในการ
ตัดสินใจ นอกจากนีนักเรียนบางกลุ่มมีปัญหาด้ านความคิด ขาดประสบการณ์และการพิจารณา
ไตร่ตรองสําหรับการตัดสินใจ ลักษณะการพัฒนาด้ านอารมณ์กจ็ ะรุนแรง ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์
มักจะหุนหันพลันแล่น ยังไม่มีความสามารถในการยับยังหรือควบคุมอารมณ์ได้ ดีพอ นักเรียนจึง
ต้ องได้ รับการพัฒนากระบวนการคิด รวมถึงการแก้ ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้ วยการตัดสินใจ
ไตร่ตรอง ประเมินสถานการณ์รอบตัวด้ วยหลักเหตุผล รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือก
และตั ดสิน ใจในการแก้ ปั ญ หาในสถานการณ์ ต่า งๆ อย่ า งสร้ า งสรรค์ กล้ า ทีจะแสดงออกทาง
ความคิ ด และพร้ อ มทีจะรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ งทีตนเองเลื อ ก มี เ ป้ าหมายชั ด เจนในการนํา ไปใช้
ประโยชน์ (สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551 น. 14) ดังนัน การคิดแก้ ปัญหา ทํา
ให้ นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและแก้ ปัญหาไปตามลําดับขันตอน มีเหตุมีผลด้ วยตนเอง
ซึงเป็ นแนวทางในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ นักเรียนเกิดทักษะการสังเกต การเก็บ
ข้ อ มู ล นํา ไปสู่ ก ารสรุ ป ความ และฝึ กการทํา งานเป็ นกลุ่ ม มี ก ารแลกเปลี ยนความคิ ด และ
ประสบการณ์ ซึงกัน และกัน ทําให้ นั กเรี ยนมีโอกาสแสวงหาความรู้ นํา หลั ก การทีเป็ นจริ งตาม
ธรรมชาติไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่ๆ โดยไม่ต้องทําการทดลองหรือพิสจู น์ซาอี
ํ ก การฝึ กให้ นักเรียน
คิด แก้ ปั ญ หา ทําให้ นั กเรี ยนเป็ นคนมีเหตุมีผ ล รู้ จั กใช้ กฎเกณฑ์ ข้ อสรุ ป ต่ า งๆ มาช่ วยในการ
แก้ ปัญหาไม่ตัดสินใจในการทํางานอย่างง่ายๆ จนกว่าจะพิสจู น์ข้อเท็จจริงได้
จากทีกล่าวมาแสดงให้ เห็นว่า การคิดแก้ ปัญหาเป็ นทักษะทีมีความสําคัญต่อการพัฒนา
ด้ านสติปัญญาของเด็ก ซึงเป็ นคุณลักษณะทีพึ งประสงค์ของเด็กไทยและเป็ นเป้ าหมายสําคัญของ
การจั ด การศึ ก ษา แต่ ป รากฏว่ า ในสภาพปั จ จุ บั น การจั ด การเรี ย นรู้ เ พื อพั ฒ นาทัก ษะการคิ ด
แก้ ปัญหาของเด็กยังทําได้ น้อยมาก ครูควรมีความตระหนักเพิ มขึนเกียวกับจุ ดมุ่ งหมายและวิธี
สอนให้ เด็กคิดแก้ ปัญหาเป็ น และโดยทัวไป พบว่า การสอนทักษะการคิดแก้ ปัญหาโดยตรงยังทํา
กันน้ อยมาก ครูส่วนใหญ่ มักเน้ นการเรียนการสอนทียึดเนือหารายวิชามากกว่ าการสอนกระบวน
การแก้ ปัญหา เด็กไทยส่วนใหญ่ยังคงเรียนรู้ด้วยวิธีการจดจํา และท่องจําให้ ได้ มากกว่าสามารถ
วิ เคราะห์ เนือหาสาระสิงทีเรี ยนรู้ ได้ นอกจากนีการสอนเพื อเสริ มสร้ างและพั ฒนาการคิดให้ กับ
นักเรี ยนยังไม่ มีการปฏิบัติอย่า งจริ งจั งในโรงเรี ยน เนืองจากไม่เข้ าใจวิธีการสอน ตลอดจนไม่
สามารถจั ด การเรี ยนการสอนเพื อส่งเสริ มทัก ษะและกระบวนการคิดแก้ ปั ญหาให้ กับนั กเรี ยน
เนืองจากปัญหาต่างๆ เหล่านี ทําให้ เด็กไม่มีทกั ษะการคิด การแก้ ปัญหา ซึงจะส่งผลต่อการพัฒนา
ทางด้ านสติปัญญาของเด็ก (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ 2541, น. 2)
การเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริง ที
ระบุว่าการเรียนรู้ทผูี ้ เรียนมีโอกาสได้ ใช้ ประสบการณ์ในการแก้ ปัญหาทีมีลักษณะตรงกับโลกแห่ ง
ความเป็ นจริงซึงมีความซับซ้ อน ในการแก้ ปัญหาผู้เรียนต้ องอาศัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ



ทํางานร่ วมกันเป็ นทีม และทักษะการตัดสินใจ การเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงจะเป็ นการ
เรียนรู้อย่างตืนตัวและผู้เรียนจะเกิดความเข้ าใจเชิงลึกในสิงทีเรียน ทักษะและการเรียนรู้ทได้
ี จะทํา
ให้ ผ้ ูเรี ยนมีความพร้ อมในการเข้ าสู่สภาพการทํางานจริ ง (สุดคนึง นฤพนธ์จิรกุล , 2560) การ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐาน มีขันตอนในการออกแบบการ
เรียนรู้ฉากทัศน์เป็ นฐาน Cubukcu (2014, p. 46) ได้ นาํ เสนอไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. เลือกหัวข้ อให้ เหมาะสม โดยผู้สอนต้ องตระหนักว่าต้ องการผลการเรียนรู้อะไรจาก
ผู้เรียน จึงจะสามารถเลือกหัวข้ อหรือประเด็นทีจะนําไปสู่ผลการเรียนรู้นัน ทังนี หัวข้ อทีเลือกควร
เป็ นประเด็น ทีมี ความสําคั ญ ไม่ ค วรซั บ ซ้ อ นเกินไป แต่ ค วรเน้ น ให้ เกิดปฏิสัมพั น ธ์กันระหว่ าง
ผู้เรียน
2. รวบรวมเนือหาทีสอดคล้ องกับหัวข้ อ การรวบรวมเนือหาเพื อนํามาสร้ างเป็ นฉาก
ทั ศ น์ ค วรเป็ นเนื อหาที จู ง ใจให้ ผ้ ู เ รี ย นอยากค้ น คว้ า เพิ มเติ ม และอยากสนทนาแลกเปลี ยน
ประสบการณ์กบั บุคคลอืนเพือแสวงหาคําตอบต่อหัวข้ อทีกําหนดไว้
3. สร้ างฉากทัศน์ทมีี ความท้ าทาย การสร้ างฉากทัศน์จะอยู่ในรูปแบบสือออนไลน์ แบบ
เผชิญหน้ ากัน หรื อสือรูปแบบอืนๆ ก็ได้ แต่ ฉากทัศน์ นันต้ องมีความสมดุ ลระหว่ างสือทีใช้ กับ
วิธีการสอน เมือสร้ างฉากทัศน์แ ล้ วควรให้ ผ้ ูอืนได้ วิจารณ์ เพื อให้ มันใจว่ าการจั ดวางฉากทัศ น์
เหมาะสมแล้ ว เมือนันผลการเรียนรู้จะเป็ นไปตามทีกําหนดไว้
4. บทบาทของผู้สอน ผู้สอนสามารถเลือกบทบาทในการเรี ยนรู้จากฉากทัศน์ ได้ 3
ลักษณะ คือ เป็ นผู้มีส่วนร่วม (participant) กล่าวคือ ผู้สอนเป็ นส่วนหนึงของฉากทัศน์ มีบทบาท
เป็ นของตนเองและต้ องแสดงตามบทบาททีได้ รับ ลักษณะทีสอง คือ เป็ นผู้สังเกตการณ์-พีเลียง
(observer-mentor) หมายถึง การทีผู้สอนอยู่วงนอกของฉากทัศน์นัน ทําหน้ าทีเพียงสังเกตการณ์
และให้ คาํ แนะนําเท่านัน และลักษณะทีสามผู้สอนเป็ นผู้มีส่วนร่ วม-ผู้สังเกตการณ์ (participantobserver) เป็ นการแสดงตามบทบาทเพี ยงเล็กน้ อยและในขณะเดียวกันก็ทาํ หน้ าทีสังเกตการณ์
ด้ วย (Lave & Wenger, 1991)
จากการศึกษางานทฤษฎีดังกล่าวและข้ อมูลทีกล่าวมา ทําให้ ผ้ ูวิจัยสนใจทีจะศึกษา การ
จัดการเรียนรู้แบบฉากทัศ น์เป็ นฐานมาใช้ ในพั ฒนาความสามารถทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวั ฒ นธรรม ความสามารถในการคิด แก้ ปั ญ หา ของนั กเรี ยน เนื องจากเป็ นเรื องที
นักเรียนสามารถเชือมโยงเนือหาเข้ ากับชีวิตประจําวันได้ อีกทังเพือเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูวิจัยออกแบบ
สถานการณ์การเรียนรู้ สามารถพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้ มีคุณภาพสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพือพัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหาโดยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐาน วิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 4



2. เพื อศึ กษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิ ชาสังคมศึ กษา ศาสนาและวั ฒนธรรม ของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ทีเรียนด้ วยการเรียนรู้
แบบฉากทัศน์เป็ นฐาน
สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ ปัญหาหลังเรียนด้ วยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ น
ฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
2. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนด้ วยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐาน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 4 ทีมีต่อการเรียนรู้แบบฉากทัศน์
เป็ นฐานอยู่ในระดับมาก
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ฉากทัศน์เป็ นฐาน

1. ความสามารถในการแก้ปัญหา

วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสาระที 3

สาระที 3 เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์
3. ความพึงพอใจทีมีต่อการเรี ยนโดยใช้
ฉากทัศน์เป็ นฐาน

วิธีดําเนินการวิจยั
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายทีใช้ ในการวิจัย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรียนเมืองชุ มพร
บ้ านเขาถล่ม จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 40 คน ทีกําลังศึกษารายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครังนีประกอบด้ วย
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ การเรี ย นรู้ แบบฉากทั ศ น์ เ ป็ นฐาน สาระที
เศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 6 แผน แผนละ 3 ชัวโมง ผลการ



ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชียวชาญจํานวน 3 คน พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้ องอยู่ระหว่าง 0.671.00
2. แบบวั ด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา เป็ นแบบอัต นั ย จํา นวน 2 ข้ อ ผลการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพโดยผู้ เ ชี ยวชาญจํา นวน 3 คน พบว่ า มีค่า ดัชนี ความสอดคล้ องอยู่ ร ะหว่ า ง
0.67-1.00 ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.32 – 0.57 อํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.57 และ
ค่าความเชือมัน เท่ากับ 0.74
3. แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ข้ อ ผลการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพโดยผู้ เ ชี ยวชาญจํา นวน 3 คน พบว่ า มีค่า ดัชนี ความสอดคล้ องอยู่ ร ะหว่ า ง
0.67-1.00 ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.38 - 0.75 อํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.75 และ
ค่าความเชือมัน เท่ากับ 0.72
4. แบบสอบถามความพึ งพอใจของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ฉากทัศน์
เป็ นฐาน เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับ หมายถึง พึ งพอใจมาก ระดับ
หมายถึ ง พึ งพอใจปานกลาง ระดับ 1 หมายถึง พึ งพอใจน้ อย โดยข้ อความในแบบสอบถาม
แบ่งเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้ านสือการเรียนรู้ ด้ านผู้เรียน และด้ านประโยชน์
ทีได้ รับ จํานวนทังหมด 14 ข้ อ เกณฑ์การแปลความหมายของความพึงพอใจเป็ นดังนี
2.34 – 3.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
1.67 – 2.33 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.00 – 1.66 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้ อย
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึ งพอใจโดยผู้เชียวชาญจํานวน 3
คน พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 1.00
การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการทดลองสอนกับนักเรียนชันประถมศึกษาศึกษาปี ที 4 โรงเรียนเมือง
ชุมพรบ้ านเขาถล่ม จังหวัดชุมพรโดยได้ ดาํ เนินการทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและ
หลั ง ทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) และเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองตาม
ขันตอน ต่อไปนี
1. ผู้วิจัยชีแจงวัตถุประสงค์ ขันตอนและรายละเอียดให้ นักเรี ยนทราบเกียวกับ การ
จัดการเรี ยนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐานเพื อพั ฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหาวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
2. นักเรียนทําแบบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาจํานวน ข้ อเป็ นแบบอัตนัย ก่อน
เรียนด้ วยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐาน
3. นั ก เรี ยนทํา แบบวั ดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ เป็ นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้ อ ก่อนเรียนด้ วยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐาน



4. ผู้วิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐานจํานวน 6
แผนๆ ละ 3 คาบคาบเรียนละ 60 นาที
5. หลั ง จากทํา การสอนจนครบทัง 6 แผน ผู้ วิ จั ย ทํา การวั ด ความสามารถในการ
แก้ ปัญหาด้ วยแบบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหา
6. นั กเรี ยนทํา แบบวั ดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ เป็ นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้ อ หลังเรียนด้ วยการจัดการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐาน
7. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึ งพอใจทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ฉากทัศน์
เป็ นฐาน
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้ จากการดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้ ทาํ การวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี
1. วิ เ คราะห์ ผลของความสามารถในการแก้ ปั ญ หาก่ อนและหลั งเรี ยน โดยการนํา
คะแนนของนักเรียนทังหมด มาคํานวณหาค่าเฉลียและส่วนเบียงมาตรฐาน แล้ วทดสอบค่าที (ttest แบบ Paired Sample)
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรียน สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน โดย
การนําคะแนนของนักเรียนทังหมด มาคํานวณหาค่าเฉลียและส่วนเบียงมาตรฐาน แล้ วทดสอบค่า
ที (t-test แบบ Paired Sample)
3. วิเคราะห์ความพึ งพอใจทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ฉากทัศน์เป็ นฐานโดยใช้ ค่า
ร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
4. อภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา
ผลการวิจยั
ตารางที 1 เปรียบเทียบค่าเฉลียความสามารถในการแก้ ปัญหาก่อนและหลังเรียนโดยการเรียนรู้
แบบฉากทัศน์เป็ นฐานของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 4 (n = 40)
ผลการเรียนรู ้ คะแนนเต็ม
S.D.
df
t
p
ก่อนเรียน
16
7.30
1.57
39
14.948* .000
หลังเรียน
16
12.40
2.01
*p < .05
จากตารางที 1 แสดงค่าเฉลียความสามารถในการแก้ ปัญหาก่อนและหลังเรียนโดยการ
เรี ยนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐานของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 4 จํานวน 40 คน พบว่า คะแนน
เฉลี ยก่อนเรี ยนอยู่ ที 7.30 คะแนน ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน 1.57 คะแนนเฉลี ยหลั งเรี ยนอยู่ที



12.40 คะแนน ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน 2.01 เมื อเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี ยความสามารถในการ
แก้ ปัญหาโดยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐาน พบว่ า คะแนนเฉลี ยหลั งเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 (t = 14.948, p = .000)
ตารางที 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้ วยการเรี ยนรู้แบบฉากทัศน์
เป็ นฐานวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 4 (n = 40)
ผลสัมฤทธิ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*p < .05

คะแนนเต็ม
30
30

9.30
20.45

S.D.
3.32
4.71

df
39

t

p

20.420* .000

จากตารางที 2 แสดงผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้ วยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ น
ฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 พบว่ า ค่าเฉลีย
ผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนอยู่ที 9.30 คะแนน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 3.32 ค่าเฉลียหลัง
เรียนอยู่ที 20.45 คะแนน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 4.71 เมือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน
พบว่า ค่าเฉลียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 (t = 20.420, p =
.000)
ตารางที 3 ค่าเฉลียความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 4 ทีมีต่อการเรียนรู้แบบฉาก
ทัศน์เป็ นฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (n = 40)

ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้

2.95

ด้านสื อการเรี ยนรู ้

2.93

ด้านผูเ้ รี ยน

2.98

ด้านประโยชน์ทีได้รับ

2.97
2.9

2.91

2.92

2.93

2.94

2.95

2.96

2.97

2.98

2.99



จากตารางที 3 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 4 ที
มีต่อการเรี ยนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 40 คน
พบว่ า โดยภาพรวมนั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มาก (ݔҧ = 2.96, S.D. = 0.20) โดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ลําดับที 1 ด้ านผู้เรียนมีค่าเฉลียความพึงพอใจสูงทีสุด (ݔҧ
= 2.98, S.D. = 0.07) ลําดับที 2 ด้ านประโยชน์ทีได้ รับ (ݔҧ = 2.97, S.D. = 0.18) ลําดับที 3
ด้ า นกิจ กรรมการเรี ยนรู้ (ݔҧ = 2.95, S.D. = 0.22) และ ลํา ดั บ ที 4 ด้ า นสือการเรี ยนรู้ (ݔҧ =
2.93, S.D. = 0.33) ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยเรืองการพัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหาโดยใช้ ก ารเรียนรู้แบบฉาก
ทัศ น์ เป็ นฐานวิ ชาสังคมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม สํา หรั บ นั ก เรี ยนชั นประถมศึ ก ษาปี ที 4
สามารถอภิปรายได้ ดังต่อไปนี
1. ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ ปัญหาของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ที
เรียนด้ วยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐาน พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ ปัญหาหลั ง
เรี ยนเมือเรี ยนด้ วยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐานสูงกว่ าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 ซึงสอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจัยข้ อที 1 เนืองจากความสามารถในการคิดแก้ ปัญหา
เป็ นความสามารถในการใช้ ค วามรู้ ป ระสบการณ์ เ ดิ ม ความคิ ด ของผู้ เ รี ย นแก้ ปั ญ หาทีพบใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ การคิดแก้ ปัญหาเป็ นกระบวนการหรือทักษะทีมีความสําคัญต่อมนุ ษย์ทีต้ อง
ใช้ ในการแก้ ปัญหาในการดําเนินชีวิตและยังเป็ นพืนฐานของการคิดทังมวล ดังนัน การสอนการคิด
แก้ ปัญหาจึ งเป็ นสิงจําเป็ นอย่ างยิงทีจะต้ อ งทํา เพื อเตรี ยมเด็กและเยาวชนให้ มีทักษะการคิ ด ที
จําเป็ นในการใช้ ชีวิตอยู่ภายในสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐาน
มาจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ จากสถานการณ์เสมือนจริ ง ทีระบุ ว่าการเรี ยนรู้ ทีผู้เรี ยนมีโอกาสได้ ใช้
ประสบการณ์ในการแก้ ปัญหาทีมีลักษณะตรงกับโลกแห่ งความเป็ นจริ งซึงมีความซับซ้ อน ในการ
แก้ ปัญหาผู้เรียนต้ องอาศัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การทํางานร่ วมกันเป็ นทีม และทักษะการ
ตัดสินใจ การเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริ งจะเป็ นการเรี ยนรู้อย่างตืนตั วและผู้เรี ยนจะเกิด
ความเข้ าใจเชิงลึกในสิงทีเรียน ทักษะและการเรียนรู้ทได้
ี จะทําให้ ผ้ ูเรียนมีความพร้ อมในการเข้ าสู่
สภาพการทํางานจริง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุดคนึง นฤพนธ์จิรกุล (2560) ทีแสดงว่ าฉาก
ทัศน์ช่วยให้ นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้ นในการเรียน สามารถร่ วมกิจกรรมและทําใบงาน
ตามทีกําหนด จากการยกตัวอย่างฉากทัศน์ทสอดคล้
ี
องกับเนือหาทีเรี ยน จะเห็นได้ ว่าแต่ละฉาก
ทัศ น์ มีป ระเด็นคําถามให้ นัก เรี ยนตอบตามลําดับขันตอนของทักษะกระบวนการคิดแก้ ปัญหา
ประกอบด้ วย ขันที 1 ระบุปัญหาหรือตังปัญหา จากการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรี ยนรู้แบบฉากทัศน์
เป็ นฐาน ฝึ กฝนให้ นักเรียนแสวงหาความรู้จนสามารถสืบค้ นข้ อมูลได้ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้ ครู



ใช้ คาํ ถามกระตุ้นให้ นักเรียนได้ ฝึกคิดหาคําตอบ นําไปสู่การสร้ างองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง เกิด
ความเข้ าใจและสามารถระบุปัญหาในสถานการณ์ทเกิ
ี ดขึนได้ ขันที 2 นิยามสาเหตุของปัญหา การ
จัดการเรียนการสอนแบบผจญปัญหาทําให้ นักเรียนได้ ฝึก การสรุปประเด็นข้ อมูล เพือช่วยกันหา
วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา มี ก ารตอบคํา ถามทีหลากหลายความคิ ด เมื อมี ก ารฝึ กแสดงความคิ ด เห็น
แลกเปลียนกันภายในกลุ่ม ทําให้ นักเรี ยนเกิดการพิจารณาคิดในสิงต่างๆ ทังสิงทีดีและสิงทีไม่ดี
จนทําให้ นักเรี ยนสามารถบอกทีมาของปั ญหาทีเกิดขึนได้ ขันที 3 ค้ นหาแนวทางแก้ ปัญหา โดย
การหาทางออกของปั ญหาต้ องมีการผสมผสานแนวความคิดหลายแง่มุม มีการฝึ กสรุปปั ญหาที
เกิดขึนจากฉากทัศน์ต่างๆ โดยร่ วมกันลงมติหรื อข้ อสรุปทีเป็ นไปได้ จากหลายเหตุผล อภิปราย
และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจนนําไปสู่แนวทางแก้ ไขปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ขันที 4 อธิบายผลทีได้
จากการแก้ ปัญหานําไปสู่การพิสูจน์หาคําตอบว่าหลังจากการใช้ วิธีการแก้ ปัญหานีเกิดผลอย่างไร
เป็ นการฝึ กให้ นักเรียนได้ ลองกระทําจากสิงทีได้ เรียนรู้มา เป็ นการเพิมพูนความรู้ใหม่ๆ และขยาย
ความรู้ให้ มากยิงขึน โดยสามารถจัดระบบความคิดและวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็ นการ
เชื อมโยงการเรี ยนรู้ ทีได้ หาคํา ตอบด้ ว ยตนเอง ส่ งผลให้ จ ดจํา เนื อหาทีค้ น พบได้ อ ย่ า งแม่ นยํา
สามารถเรียนรู้เนือหาทีเกียวข้ องได้ อย่างง่ายและรวดเร็ว ดังนัน นักเรียนได้ รับประสบการณ์จาก
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ นักเรียนสามารถเขียนอธิบายประเด็นต่างๆตามทีครูกาํ หนดให้
ได้ อย่างถูกต้ อง สามารถอธิบายต้ นเหตุทก่ี อให้ เกิดปัญหาได้ อย่างถูกต้ องและตรงประเด็น สามารถ
คิดหาวิธีการแก้ ปัญหาทีเผชิญอยู่ด้วยเหตุผล และมีลาํ ดับขันตอน ระบุผลของการตัดสินใจเลือก
วิธกี ารขจัดปัญหาต่างๆ ให้ หมดไปอย่างหลากหลาย สามารถระบุเป็ นรายข้ อ อย่างน้ อย 2 ข้ อ และ
อธิบายเชือมความสัมพันธ์ในแต่ละขันตอนได้ อย่างสอดคล้ องกัน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยน
ทํา งานร่ ว มกั น ในบรรยากาศแบบกั น เองมากขึ นและกล้ า เผชิ ญ กั บ ปั ญหา ซึ งสอดคล้ อ งกั บ
Errington (2005) ทีระบุ ว่ า การเรี ยนรู้ ฉากทัศ น์ เป็ นฐานจะแสดงสภาพการณ์ มี จุ ดหั กเหหรื อ
ประเด็นให้ ขบคิด มีตัวละคร มีพล็อต (plot) ทียังไม่สมบูรณ์ มีการจู งใจให้ อยากแก้ ปัญหาเพื อ
ค้ นหาคําตอบหรือผลลัพธ์ การเรียนรู้ฉากทัศน์เป็ นฐานเป็ นกลวิธีการเรียนรู้ทดีี ในการให้ นักศึกษา
ได้ เผชิญกับสถานการณ์ด้านวิชาชีพทีใกล้ เคียงกับความเป็ นจริง การเรี ยนรู้ฉากทัศน์เป็ นฐานจึง
เป็ นการเรียนรู้ผ่านภาระงานซึงผู้เรียนจะต้ องเผชิญเมือจบการศึกษาและเข้ าสู่การทํางานจริง
2. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นก่ อ นและหลั ง เรี ย น สาระที 3
เศรษฐศาสตร์ ด้ วยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐาน ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 พบว่า
คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทระดั
ี บ .05 ซึงยอมรั บสมมติฐานการวิจัยข้ อที 2 ทีว่ า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังใช้ การ
เรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 ทังนีอภิปราย
ได้ ว่า การเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐานคือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ สถานการณ์ทใกล้
ี เคียงกับความ
เป็ นจริ งมากทีสุด ผู้ เรี ยนประยุ กต์ใช้ ความรู้ จากการเรี ยนด้ วยฉากทัศน์ ไปใช้ ในการทําแบบวั ด
ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรียนรู้ด้วยความเข้ าใจ ไม่ใช่การท่องจําเป็ นหลัก ผู้เรียนใช้ ประสบการณ์



ในการแก้ ปัญหา เน้ นการพัฒนาทักษะและการคิดวิจารณญาณ ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ จิรา
พร โบสิ ท ธิ พิ เ สฏฐ์ (2557) ที ศึ ก ษาเรื อง การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นและทั ก ษะ
กระบวนการคิดแก้ ปัญหา เรือง สังคมไทยของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนเมือ
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์สูงกว่ าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 และสอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของอุมาพร ปิ นเนตร (2555) ทีศึ กษาเรื อง การพั ฒนา
ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นและความสามารถในการแก้ ปั ญ หาเรื อง หลั ก ธรรมสํา คั ญ ทาง
พระพุ ทธศาสนา ด้ วยวิ ธีสอนแบบสตอรีไลน์ สําหรั บนั กเรี ยนชั นมัธยมศึ กษาปี ที 3 ผลการวิจัย
พบว่ า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยน นอกจากนี Clark (2009, p. 84) ยัง
กล่ าวสนั บสนุ นว่ า การเรี ยนรู้ ฉากทัศน์ เป็ นฐาน เป็ นการสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ทีผู้ เ รี ยนมี
โอกาสในการแก้ ปัญหาทีตรงกับความเป็ นจริ ง ในขณะทีแก้ ปัญหาผู้เรี ยนได้ เรียนรู้มโนทัศน์ และ
ขันตอนการแก้ ปัญหาทีเหมือนกับการทํางานจริงของผู้เชียวชาญในสาขาวิชา นันๆ
3. ความพึงพอใจทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐานโดย
ภาพรวมเห็นด้ วยในระดับ มาก ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานการวิ จัยข้ อที 3 จากผลการวิจัยพบว่ า
ความพึงพอใจ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากในด้ านผู้เรียนมีค่าเฉลียความพึ งพอใจ
สูงทีสุด กล้ าแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมันใจ มีความสุขและมีอิสระในการเรียนแบบฉาก
ทัศน์ และสามารถเสนอแนวทางแก้ ปัญหาจากสถานการณ์ทกํี าหนดได้ ด้ านประโยชน์ทได้
ี รับ ได้
ฝึ กทักษะกระบวนการในการศึกษาค้ นคว้ า หาคําตอบ รวบรวมข้ อมูล และสรุปความรู้ด้วยตนเอง
ทําให้ เข้ าใจสถานการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ในชีวิตประจําวันได้ มากขึนเกิดทักษะการแก้ ปัญ หาที
เกียวข้ องกับชีวิตประจําวัน ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้ วยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐาน เป็ น
กิจกรรมทีส่งเสริ มให้ นักเรียนได้ เรียนรู้จากสถานการณ์จริง สามารถพบได้ ในชีวิตประจําวัน และ
ด้ านสือการเรียนรู้ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Mery and Blakiston (2010, p. 1) ทีสรุปไว้ ว่า การ
เรี ยนรู้ ฉากทัศน์ เป็ นฐานคือการสอนทีเน้ นผู้ เรี ยนเป็ นศู นย์กลาง โดยให้ ผ้ ู เรี ยนประยุ กต์ความรู้
ทางด้ านทฤษฎีและแนวคิดเข้ ากับสถานการณ์แห่ งความเป็ นจริ ง โดยมีฐานแนวคิดว่าผู้เรี ยนจะ
เรียนรู้ได้ ดีเมือได้ ทาํ ภาระงานในบริบทจริง และผู้เรียนต้ องใช้ ความรู้เดิมผสมผสานกับบริบทใหม่
เพือหาหนทางแก้ ปัญหา ดังนัน ผู้เรียนจึงได้ เรียนรู้มากกว่าการท่องจํา แต่เป็ นการประยุกต์ความรู้
ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์จริ ง และสอดคล้ องกับแนวคิด ของ สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ
(2554 น.58) ได้ สรุปไว้ ว่า จากการเรียนรู้ฉากทัศน์เป็ นฐาน นักเรียนได้ ฝึกทักษะการค้ นคว้ าหา
ความรู้จากแหล่งข้ อมูลต่างๆ อย่างหลากหลาย ตลอดจนเป็ นผู้ทีทันต่อเหตุการณ์ปัจจุ บัน ทําให้
เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้วิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทีได้ รับมาอย่างเป็ นผู้ที
รู้เท่าทัน มีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างหลากหลาย โดยคํานึงถึงเกณฑ์มาตรฐาน
ของสังคมและเกณฑ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนรู้จักวิธกี ารเลือกและการตัดสินใจ โดยอาศัย
พื นฐานจากสถานการณ์ ทีเกิ ด ขึ นจริ ง ซึ งมี ห ลากหลาย เพื อนํา ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ตปั จ จุ บั น



เนื องจากนั ก เรี ยนไม่ อ าจเผชิ ญ สถานการณ์ ทีรุ น แรงหรื อ ร้ า ยแรงได้ จ ริ ง แต่ ก ารทีได้ ตั ว อย่ า ง
เหตุการณ์จริง จะทําให้ นักเรียนสามารถฝึ กทักษะการเลือกและการตัดสินใจในการแก้ ปัญหาอย่าง
มีหลักการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. การจั ด การเรี ยนการสอนด้ วยการเรี ยนรู้ แ บบฉากทัศ น์ เป็ นฐาน มีกิจ กรรมการ
เรียนรู้ 4 ขันตอน ในเวลา 60 นาที ผู้สอนต้ องวางแผนการสอนและควบคุมเวลาให้ เหมาะสม ควร
ฝึ กให้ นักเรี ยนรู้จักการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มก่อนทีจะจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบฉากทัศน์เป็ น
ฐาน
2. การออกแบบใบงานฉากทัศ น์ ควรให้ มีค วามยากง่ า ยเหมาะสมและเป็ นเรื องที
สามารถดึงดู ดความสนใจของนั กเรี ยนได้ จึ งจะสามารถดําเนิ นกิจกรรมทันเวลาและได้ งานทีมี
คุณภาพ หรืออาจต้ องขยายเวลาออกไปสําหรับบางกิจกรรมทีต้ องใช้ เวลาในการหาข้ อมูลเพิมเติม
3. การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยการเรี ย นรู้ แบบฉากทั ศ น์ เ ป็ นฐาน ผู้ ส อนต้ อ ง
ปรับเปลียนบทบาทของตนเองจากการบอกความรู้ มาเป็ นผู้อาํ นวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้
คําแนะนําและข้ อมูลย้ อนกลับแก่ผ้ ูเรี ยน กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ ถ้ า
นักเรียนตอบปัญหาได้ ไม่ครอบคลุม ผู้สอนจะต้ องเติม เต็มความรู้ให้ พร้ อมทังชีแนะแหล่งข้ อมูล
ในการศึกษาเพิมเติม เพือสามารถอธิบายสรุปคําตอบทีได้ รับจากการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐาน
ได้ กระตุ้นให้ ผ้ ูเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนจึงต้ องฝึ กฝนตนเองและเตรียมความ
พร้ อมให้ กับนักเรียน โดยพยายามกระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความกระตือรือร้ นและสามารถสืบค้ น
ข้ อมูลได้ ด้วยตนเอง
4. ผู้ สอนควรส่งเสริ มให้ เกิดบรรยากาศการเรี ยนรู้ ทีกระตุ้นให้ เกิดการคิดโดยสร้ าง
บรรยากาศการเรี ย นรู้ ที เป็ นมิ ต ร เอื อต่ อ การแสดงออกทางความคิ ด และการแลกเปลี ยน
ประสบการณ์
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
1. ควรศึกษาถึงการนําแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหาทีเรี ยนด้ วย
การเรี ย นรู้ แ บบฉากทัศ น์ เ ป็ นฐาน ไปใช้ กับ ตั ว แปรตามอืนๆ เช่ น ความคงทนในการเรี ยนรู้
ความสามารถในการคิดตัดสินใจ ความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ เป็ นต้ น
2. ควรมีการนําการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็ นฐานไปใช้ ร่วมกับวิธีการสอนหรือรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนอืน เพือให้ เกิดความสามารถในการคิดแก้ ปัญหา ได้ แก่ วิธีสืบเสาะหา
ความรู้ วิธกี ารสอนโดยใช้ การอุปนัย และการสอนโดยใช้ โครงงาน



3. ควรนํา การเรี ยนรู้ แ บบฉากทัศ น์ เป็ นฐานไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ยนรู้ ในสาระการ
เรียนรู้อนของกลุ
ื
่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ แก่ สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
สาระการเรียนรู้หน้ าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคมและสาระภูมิศาสตร์ เป็ นต้ น
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