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บทคดัย่อ 

การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การเรียนรู้
แบบฉากทศัน์เป็นฐาน วิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี4 

2) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ทีเรียนด้วย
การเรียนรู้แบบฉากทศัน์เป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  โรงเรียนเมือง
ชุมพรบ้านเขาถล่ม จาํนวน 40 เครืองมือทใีช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสงัคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้การเรียนรู้แบบฉากทศัน์เป็นฐาน 2) แบบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหา 3) แบบวัดผลสัมฤทธทิางการเรียน สาระท ี3 เศรษฐศาสตร์ และ4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจทมีีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฉากทศัน์เป็นฐาน สถิติทใีช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ Paired Sample t-test  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 
4 หลังเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ .05 (t = 14.948?, p = .000) 2) ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีค่าเฉลียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (t = 
20.420, p = .000) และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี4 ทมีีต่อการเรียนรู้
แบบฉากทศัน์เป็นฐาน วิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 

2.96, S.D. = 0.20) 
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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 

(  = 2.96, S.D. = 0.20)  
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บทนาํ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท ี12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ชีให้เหน็

ถึงความจาํเป็นในการปรับเปลียนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และ
มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทังด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม 

สามารถก้าวทันการเปลียนแปลงเพือนําไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมันคง  แนวพัฒนาคน
ดังกล่าว มุ่งเตรียมเดก็และเยาวชนให้มีพืนฐานจิตใจทดีีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทงัมีสมรรถนะ 
ทกัษะและความรู้พืนฐานทีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน 
(สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)ซึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธกิารในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ยุคศตวรรษท ี21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์มีทกัษะด้านเทคโนโลยีสามารถ
ทาํงานร่วมกับผู้อนืและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อนืในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้พืนฐานทีผู้เรียนตังแต่ชัน
ประถมศึกษาปีท ี1 ถึงชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ต้องเรียน ประกอบด้วยศาสตร์หลายแขนง มีลักษณะ
เป็นสหวิทยาการ โดยการนําเอาเนือหาสาระในสาขาสังคมศาสตร์มาเป็นสาระการเรียนรู้เช่น
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จริยธรรม ประชากรศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และเพือตอบสนองความต้องการจาํเป็นในการดาํรงชีวิตของมนุษย์ทีมีความต้องการ
จาํเป็นทีไม่มีสินสุด ในการเรียนรู้จึงต้องเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ทีเกียวข้องกับการผลิต
การบริโภคและการบริการรวมไปถึงระบบเทคโนโลยีทนัสมัย ทส่ีงผลกระทบต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจ มีความสามารถทีจะเลือกประเมิน คิดพิจารณาผลทีเกิดจากการเลือกและตัดสินใจ 
พร้อมทงัมีการแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ ให้ความสาํคัญกับตัวผู้เรียนอย่างมีศักยภาพ จน
เกดิทกัษะการแก้ปัญหาทเีป็นคุณสมบัติของผู้เรียนทสีาํคัญอกีประการหนึง ทต้ีองพัฒนาให้เกิดขึน
ในตัวผู้เรียน 

กระบวนการคิดแก้ปัญหาเป็นทกัษะทสีาํคัญของนักเรียนทส่ีงเสริมให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 (2551, น. 3) กาํหนดไว้
ว่าสมรรถนะสาํคัญของนักเรียน เรือง ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา เป็นการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ทีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผล ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจทีมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบทีเกิดขึนต่อ
ตนเอง สังคมและสิงแวดล้อม สอดคล้องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. ) 
กล่าวว่า การจัดกระบวนการคิด เป็นสมรรถนะสาํคัญของนักเรียนด้านความสามารถในการคิดทาํ
ให้นักเรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึงเป็นสิงทีทางโรงเรียนควรจัดให้
นักเรียนได้ในทุกระดับชัน เป็นกระบวนการเพือหาสาเหตุของปัญหา เป็นกิจกรรมทีส่งเสริม



พัฒนาการทางด้านสติปัญญา โดยเฉพาะการคิดแก้ปัญหา ครูควรจัดรูปแบบกิจกรรมที
หลากหลายให้นักเรียนพัฒนาทักษะทุกด้าน ลงมือกระทาํและปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ฝึกฝนให้มี
การคิดทีรอบด้าน เพือมิให้เป็นคนตัดสินใจผิดพลาด เพราะขาดการยังคิด ขาดเหตุผลในการ
ตัดสินใจ นอกจากนีนักเรียนบางกลุ่มมีปัญหาด้านความคิด ขาดประสบการณ์และการพิจารณา
ไตร่ตรองสาํหรับการตัดสนิใจ ลักษณะการพัฒนาด้านอารมณ์กจ็ะรุนแรง ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
มักจะหุนหันพลันแล่น ยังไม่มีความสามารถในการยับยังหรือควบคุมอารมณ์ได้ดีพอ นักเรียนจึง
ต้องได้รับการพัฒนากระบวนการคิด รวมถึงการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการตัดสินใจ 
ไตร่ตรอง ประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผล รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือก 
และตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ กล้าทีจะแสดงออกทาง
ความคิด และพร้อมทีจะรับผิดชอบต่อสิงทีตนเองเลือก มีเป้าหมายชัดเจนในการนําไปใช้
ประโยชน์ (สาํนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551 น. 14) ดังนัน การคิดแก้ปัญหา ทาํ
ให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาไปตามลาํดับขันตอน  มีเหตุมีผลด้วยตนเอง 
ซึงเป็นแนวทางในการนาํไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาํวันได้ นักเรียนเกดิทกัษะการสงัเกต การเกบ็
ข้อมูลนําไปสู่การสรุปความ  และฝึกการทํางานเป็นกลุ่ม  มีการแลกเปลียนความคิด และ
ประสบการณ์ซึงกันและกัน ทาํให้นักเรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้ นําหลักการทีเป็นจริงตาม
ธรรมชาติไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ โดยไม่ต้องทาํการทดลองหรือพิสจูน์ซาํอกี การฝึกให้นักเรียน
คิดแก้ปัญหา ทาํให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุมีผล รู้จักใช้กฎเกณฑ์ ข้อสรุปต่างๆ มาช่วยในการ
แก้ปัญหาไม่ตัดสนิใจในการทาํงานอย่างง่ายๆ จนกว่าจะพิสจูน์ข้อเทจ็จริงได้ 

จากทกีล่าวมาแสดงให้เหน็ว่า การคิดแก้ปัญหาเป็นทกัษะทมีีความสาํคัญต่อการพัฒนา
ด้านสติปัญญาของเดก็ ซึงเป็นคุณลักษณะทพึีงประสงค์ของเดก็ไทยและเป็นเป้าหมายสาํคัญของ
การจัดการศึกษา แต่ปรากฏว่าในสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหาของเดก็ยังทาํได้น้อยมาก ครูควรมีความตระหนักเพิมขึนเกียวกับจุดมุ่งหมายและวิธี
สอนให้เดก็คิดแก้ปัญหาเป็น และโดยทวัไป พบว่า การสอนทกัษะการคิดแก้ปัญหาโดยตรงยังทาํ
กันน้อยมาก ครูส่วนใหญ่มักเน้นการเรียนการสอนทียึดเนือหารายวิชามากกว่าการสอนกระบวน
การแก้ปัญหา เดก็ไทยส่วนใหญ่ยังคงเรียนรู้ด้วยวิธีการจดจาํ และท่องจาํให้ได้มากกว่าสามารถ
วิเคราะห์เนือหาสาระสิงทีเรียนรู้ได้ นอกจากนีการสอนเพือเสริมสร้างและพัฒนาการคิดให้กับ
นักเรียนยังไม่มีการปฏิบัติอย่างจริงจังในโรงเรียน เนืองจากไม่เข้าใจวิธีการสอน ตลอดจนไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนเพือส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาให้กับนักเรียน
เนืองจากปัญหาต่างๆ เหล่านี ทาํให้เดก็ไม่มีทกัษะการคิด การแก้ปัญหา ซึงจะส่งผลต่อการพัฒนา
ทางด้านสติปัญญาของเดก็ (ประพันธศิ์ริ สเุสารัจ 2541, น. 2) 

การเรียนรู้แบบฉากทศัน์เป็นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริง ที
ระบุว่าการเรียนรู้ทผู้ีเรียนมีโอกาสได้ใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทีมีลักษณะตรงกับโลกแห่ง
ความเป็นจริงซึงมีความซับซ้อน ในการแก้ปัญหาผู้เรียนต้องอาศัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ



ทาํงานร่วมกันเป็นทีม และทักษะการตัดสินใจ การเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงจะเป็นการ
เรียนรู้อย่างตืนตัวและผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจเชิงลึกในสิงทเีรียน ทกัษะและการเรียนรู้ทไีด้จะทาํ
ให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่สภาพการทาํงานจริง (สุดคนึง นฤพนธ์จิรกุล, 2560) การ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบฉากทศัน์เป็นฐาน มีขันตอนในการออกแบบการ
เรียนรู้ฉากทศัน์เป็นฐาน Cubukcu (2014, p. 46) ได้นาํเสนอไว้ดังรายละเอยีดต่อไปนี 

1. เลือกหัวข้อให้เหมาะสม โดยผู้สอนต้องตระหนักว่าต้องการผลการเรียนรู้อะไรจาก
ผู้เรียน จึงจะสามารถเลือกหัวข้อหรือประเดน็ทจีะนาํไปสู่ผลการเรียนรู้นัน ทงันี หัวข้อทเีลือกควร
เป็นประเด็นทีมีความสาํคัญ ไม่ควรซับซ้อนเกินไป แต่ควรเน้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
ผู้เรียน 

2. รวบรวมเนือหาทีสอดคล้องกับหัวข้อ การรวบรวมเนือหาเพือนาํมาสร้างเป็นฉาก
ทัศน์ควรเป็นเนือหาทีจูงใจให้ผู้เรียนอยากค้นคว้าเพิมเติม และอยากสนทนาแลกเปลียน
ประสบการณ์กบับุคคลอนืเพือแสวงหาคาํตอบต่อหัวข้อทกีาํหนดไว้ 

3. สร้างฉากทศัน์ทมีีความท้าทาย การสร้างฉากทศัน์จะอยู่ในรูปแบบสอืออนไลน์ แบบ
เผชิญหน้ากัน หรือสือรูปแบบอืนๆ กไ็ด้ แต่ฉากทัศน์นันต้องมีความสมดุลระหว่างสือทีใช้กับ
วิธีการสอน เมือสร้างฉากทัศน์แล้วควรให้ผู้อืนได้วิจารณ์ เพือให้มันใจว่าการจัดวางฉากทัศน์
เหมาะสมแล้ว เมือนันผลการเรียนรู้จะเป็นไปตามทกีาํหนดไว้ 

4. บทบาทของผู้สอน ผู้สอนสามารถเลือกบทบาทในการเรียนรู้จากฉากทัศน์ได้ 3 

ลักษณะ คือ เป็นผู้มีส่วนร่วม (participant) กล่าวคือ ผู้สอนเป็นส่วนหนึงของฉากทศัน์ มีบทบาท
เป็นของตนเองและต้องแสดงตามบทบาททีได้รับ ลักษณะทสีอง คือ เป็นผู้สังเกตการณ์-พีเลียง 
(observer-mentor) หมายถึง การทผู้ีสอนอยู่วงนอกของฉากทศัน์นัน ทาํหน้าทเีพียงสังเกตการณ์
และให้คาํแนะนาํเท่านัน และลักษณะทีสามผู้สอนเป็นผู้มีส่วนร่วม-ผู้สังเกตการณ์ (participant-

observer) เป็นการแสดงตามบทบาทเพียงเล็กน้อยและในขณะเดียวกันกท็าํหน้าทีสังเกตการณ์
ด้วย (Lave & Wenger, 1991) 

จากการศึกษางานทฤษฎีดังกล่าวและข้อมูลทกีล่าวมา ทาํให้ผู้วิจัยสนใจทจีะศึกษา การ
จัดการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐานมาใช้ในพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  ของนักเรียน เนืองจากเป็นเรืองที
นักเรียนสามารถเชือมโยงเนือหาเข้ากบัชีวิตประจาํวันได้ อกีทงัเพือเป็นแนวทางให้ผู้วิจัยออกแบบ
สถานการณ์การเรียนรู้ สามารถพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้มีคุณภาพสามารถนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ในชีวิตประจาํวันต่อไป 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยการเรียนรู้แบบฉากทศัน์เป็นฐาน วิชา
สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี4  



1. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
2. ผลสัมฤทธิทางการเรียนสาระที 3  
 เศรษฐศาสตร์ 
3. ความพึงพอใจทีมีต่อการเรียนโดยใช ้
 ฉากทศัน์เป็นฐาน 

การจดัการเรียนรู้โดยใชฉ้ากทศัน์เป็นฐาน 
วชิา สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ 

2. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี   

3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ทเีรียนด้วยการเรียนรู้
แบบฉากทศัน์เป็นฐาน 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบฉากทศัน์เป็น
ฐานสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐาน
สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี4 ทมีีต่อการเรียนรู้แบบฉากทศัน์
เป็นฐานอยู่ในระดับมาก 

 

กรอบแนวคิด 

ตวัแปรตน้       ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนนิการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายทใีช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  โรงเรียนเมืองชุมพร

บ้านเขาถล่ม จังหวัดชุมพร ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 40 คน ทกีาํลังศึกษารายวิชา
สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

เครืองมือทใีช้ในการศึกษาค้นคว้าครังนีประกอบด้วย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐาน สาระที  
เศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาํนวน 6 แผน แผนละ 3 ชัวโมง ผลการ



ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชียวชาญจาํนวน 3 คน พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-

1.00 

2. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นแบบอัตนัยจํานวน 2 ข้อ ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชียวชาญจํานวน 3 คน พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.32 – 0.57 อาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.57 และ
ค่าความเชือมนั เทา่กบั 0.74  

3. แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจาํนวน 30 ข้อ ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชียวชาญจํานวน 3 คน พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.38 - 0.75 อาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.75 และ
ค่าความเชือมนั เทา่กบั 0.72 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฉากทศัน์
เป็นฐาน เป็นแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ  หมายถึง พึงพอใจมาก ระดับ  
หมายถึง พึงพอใจปานกลาง ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อย โดยข้อความในแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสอืการเรียนรู้ ด้านผู้เรียน และด้านประโยชน์
ทไีด้รับ จาํนวนทงัหมด 14 ข้อ เกณฑก์ารแปลความหมายของความพึงพอใจเป็นดังนี 

2.34 – 3.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 

1.67 – 2.33 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.00 – 1.66 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย  

ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยผู้เชียวชาญจาํนวน 3 

คน พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องเทา่กบั 1.00 

 

การรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ดาํเนินการทดลองสอนกบันักเรียนชันประถมศึกษาศึกษาปีท ี4 โรงเรียนเมือง
ชุมพรบ้านเขาถล่ม จังหวัดชุมพรโดยได้ดาํเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและ
หลังทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตาม
ขนัตอน ต่อไปนี 

1. ผู้วิจัยชีแจงวัตถุประสงค์ ขันตอนและรายละเอียดให้นักเรียนทราบเกียวกับการ
จัดการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐานเพือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

2. นักเรียนทาํแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาจาํนวน  ข้อเป็นแบบอตันัย ก่อน
เรียนด้วยการเรียนรู้แบบฉากทศัน์เป็นฐาน  

3. นักเรียนทาํแบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ เป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จาํนวน 30 ข้อ ก่อนเรียนด้วยการเรียนรู้แบบฉากทศัน์เป็นฐาน 



4. ผู้วิจัยดาํเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐานจาํนวน 6 
แผนๆ ละ 3 คาบคาบเรียนละ 60 นาท ี 

5. หลังจากทาํการสอนจนครบทัง 6 แผน ผู้วิจัยทาํการวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วยแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  

6. นักเรียนทาํแบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ เป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จาํนวน 30 ข้อ หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบฉากทศัน์เป็นฐาน 

7. นักเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์
เป็นฐาน 

 

วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลทไีด้จากการดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาํการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี 

1. วิเคราะห์ผลของความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียน โดยการนํา
คะแนนของนักเรียนทงัหมด มาคาํนวณหาค่าเฉลียและส่วนเบียงมาตรฐาน แล้วทดสอบค่าท ี(t-
test แบบ Paired Sample)  

2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรียน สาระท ี3 เศรษฐศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน โดย
การนาํคะแนนของนักเรียนทงัหมด มาคาํนวณหาค่าเฉลียและส่วนเบียงมาตรฐาน แล้วทดสอบค่า
ท ี(t-test แบบ Paired Sample)  

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฉากทศัน์เป็นฐานโดยใช้ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  

4. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 
 

ผลการวิจยั 

ตารางที 1 เปรียบเทยีบค่าเฉลียความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียนโดยการเรียนรู้
แบบฉากทศัน์เป็นฐานของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี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 

 จากตารางท ี1 แสดงค่าเฉลียความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียนโดยการ
เรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐานของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 จาํนวน 40 คน พบว่า คะแนน
เฉลียก่อนเรียนอยู่ที 7.30 คะแนน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 1.57 คะแนนเฉลียหลังเรียนอยู่ที 



12.40 คะแนน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 2.01 เมือเปรียบเทียบค่าเฉลียความสามารถในการ
แก้ปัญหาโดยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐาน พบว่า คะแนนเฉลียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 (t = 14.948, p = .000) 
 

ตารางที 2 เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์
เป็นฐานวิชา สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี4 (n = 40) 

 

ผลสมัฤทธิ คะแนนเต็ม  S.D. df t p 

ก่อนเรียน 30 9.30 3.32 
39 20.420* .000 

หลังเรียน 30 20.45 4.71 

*p < .05 

 

จากตารางท ี2 แสดงผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบฉากทศัน์เป็น
ฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 พบว่า ค่าเฉลีย
ผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนอยู่ท ี9.30 คะแนน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 3.32 ค่าเฉลียหลัง
เรียนอยู่ท ี20.45 คะแนน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 4.71 เมือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรียน 
พบว่า ค่าเฉลียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 (t = 20.420, p = 
.000) 
 

ตารางที 3 ค่าเฉลียความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี4 ทมีีต่อการเรียนรู้แบบฉาก
ทศัน์เป็นฐาน วิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (n = 40) 
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จากตารางท ี3 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี4 ที
มีต่อการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 40 คน 

พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก (  = 2.96, S.D. = 0.20) โดย
เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ลาํดับท ี1 ด้านผู้เรียนมีค่าเฉลียความพึงพอใจสงูทสีดุ (  

= 2.98, S.D. = 0.07) ลาํดับท ี2 ด้านประโยชน์ทีได้รับ (  = 2.97, S.D. = 0.18) ลาํดับท ี3 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 2.95, S.D. = 0.22) และ ลําดับที 4 ด้านสือการเรียนรู้ (  = 

2.93, S.D. = 0.33) ตามลาํดับ 

 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิจัยเรืองการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การเรียนรู้แบบฉาก

ทัศน์เป็นฐานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 

สามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี 

1. ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี4 ที
เรียนด้วยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐาน พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาหลัง
เรียนเมือเรียนด้วยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ .05 ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อท ี1 เนืองจากความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ประสบการณ์เดิม ความคิดของผู้เรียนแก้ปัญหาทีพบใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ การคิดแก้ปัญหาเป็นกระบวนการหรือทกัษะทมีีความสาํคัญต่อมนุษย์ทีต้อง
ใช้ในการแก้ปัญหาในการดาํเนินชีวิตและยังเป็นพืนฐานของการคิดทงัมวล ดังนัน การสอนการคิด
แก้ปัญหาจึงเป็นสิงจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องทาํ เพือเตรียมเดก็และเยาวชนให้มีทักษะการคิดที
จาํเป็นในการใช้ชีวิตอยู่ภายในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงการเรียนรู้แบบฉากทศัน์เป็นฐาน
มาจากทฤษฎีการเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริง ทีระบุว่าการเรียนรู้ทีผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทมีีลักษณะตรงกับโลกแห่งความเป็นจริงซึงมีความซับซ้อน ในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนต้องอาศัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การทาํงานร่วมกันเป็นทีม และทักษะการ
ตัดสินใจ การเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงจะเป็นการเรียนรู้อย่างตืนตัวและผู้เรียนจะเกิด
ความเข้าใจเชิงลึกในสิงทเีรียน ทกัษะและการเรียนรู้ทไีด้จะทาํให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่
สภาพการทาํงานจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดคนึง นฤพนธ์จิรกุล (2560) ทีแสดงว่าฉาก
ทัศน์ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียน สามารถร่วมกิจกรรมและทาํใบงาน
ตามทีกาํหนด จากการยกตัวอย่างฉากทัศน์ทสีอดคล้องกับเนือหาทเีรียน จะเหน็ได้ว่าแต่ละฉาก
ทัศน์มีประเด็นคําถามให้นักเรียนตอบตามลําดับขันตอนของทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
ประกอบด้วย ขันท ี1 ระบุปัญหาหรือตังปัญหา จากการจัดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบฉากทศัน์
เป็นฐาน ฝึกฝนให้นักเรียนแสวงหาความรู้จนสามารถสบืค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้ครู



ใช้คาํถามกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดหาคาํตอบ นาํไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิด
ความเข้าใจและสามารถระบุปัญหาในสถานการณ์ทเีกดิขึนได้ ขันท ี2 นิยามสาเหตุของปัญหา การ
จัดการเรียนการสอนแบบผจญปัญหาทาํให้นักเรียนได้ฝึก การสรุปประเดน็ข้อมูล เพือช่วยกันหา
วิธีการแก้ปัญหา มีการตอบคําถามทีหลากหลายความคิด เมือมีการฝึกแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลียนกันภายในกลุ่ม ทาํให้นักเรียนเกิดการพิจารณาคิดในสิงต่างๆ ทังสิงทีดีและสิงทไีม่ดี 
จนทาํให้นักเรียนสามารถบอกทีมาของปัญหาทีเกิดขึนได้ ขันที 3 ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา โดย
การหาทางออกของปัญหาต้องมีการผสมผสานแนวความคิดหลายแง่มุม มีการฝึกสรุปปัญหาที
เกิดขึนจากฉากทัศน์ต่างๆ โดยร่วมกันลงมติหรือข้อสรุปทเีป็นไปได้ จากหลายเหตุผล อภิปราย
และร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาจนนาํไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ขันท ี4 อธบิายผลทีได้
จากการแก้ปัญหานาํไปสู่การพิสูจน์หาคาํตอบว่าหลังจากการใช้วิธีการแก้ปัญหานีเกิดผลอย่างไร 
เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ลองกระทาํจากสิงทไีด้เรียนรู้มา เป็นการเพิมพูนความรู้ใหม่ๆ และขยาย
ความรู้ให้มากยิงขึน โดยสามารถจัดระบบความคิดและวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นการ
เชือมโยงการเรียนรู้ทีได้หาคําตอบด้วยตนเอง ส่งผลให้จดจําเนือหาทีค้นพบได้อย่างแม่นยาํ 
สามารถเรียนรู้เนือหาทเีกียวข้องได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ดังนัน นักเรียนได้รับประสบการณ์จาก
กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนสามารถเขียนอธบิายประเดน็ต่างๆตามทคีรูกาํหนดให้
ได้อย่างถูกต้อง สามารถอธบิายต้นเหตุทกี่อให้เกดิปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงประเดน็ สามารถ
คิดหาวิธีการแก้ปัญหาทีเผชิญอยู่ด้วยเหตุผล และมีลาํดับขันตอน ระบุผลของการตัดสินใจเลือก
วิธกีารขจัดปัญหาต่างๆ ให้หมดไปอย่างหลากหลาย สามารถระบุเป็นรายข้อ อย่างน้อย 2 ข้อ และ
อธิบายเชือมความสัมพันธ์ในแต่ละขันตอนได้อย่างสอดคล้องกัน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน
ทํางานร่วมกันในบรรยากาศแบบกันเองมากขึนและกล้าเผชิญกับปัญหา ซึงสอดคล้องกับ 
Errington (2005) ทีระบุว่าการเรียนรู้ฉากทัศน์เป็นฐานจะแสดงสภาพการณ์ มีจุดหักเหหรือ
ประเดน็ให้ขบคิด มีตัวละคร มีพลอ็ต (plot) ทียังไม่สมบูรณ์ มีการจูงใจให้อยากแก้ปัญหาเพือ
ค้นหาคาํตอบหรือผลลัพธ์ การเรียนรู้ฉากทศัน์เป็นฐานเป็นกลวิธีการเรียนรู้ทดีีในการให้นักศึกษา
ได้เผชิญกับสถานการณ์ด้านวิชาชีพทีใกล้เคียงกับความเป็นจริง การเรียนรู้ฉากทัศน์เป็นฐานจึง
เป็นการเรียนรู้ ผ่านภาระงานซึงผู้เรียนจะต้องเผชิญเมือจบการศึกษาและเข้าสู่การทาํงานจริง  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน สาระที 3 
เศรษฐศาสตร์ ด้วยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐาน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 พบว่า 
คะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทรีะดับ .05 ซึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท ี2 ทีว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังใช้การ
เรียนรู้แบบฉากทศัน์เป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 ทงันีอภิปราย
ได้ว่า การเรียนรู้แบบฉากทศัน์เป็นฐานคือการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ทใีกล้เคียงกบัความ
เป็นจริงมากทีสุด ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนด้วยฉากทัศน์ไปใช้ในการทาํแบบวัด
ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่การท่องจาํเป็นหลัก ผู้เรียนใช้ประสบการณ์



ในการแก้ปัญหา เน้นการพัฒนาทักษะและการคิดวิจารณญาณ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรา
พร โบสิทธิพิเสฏฐ์ (2557) ทีศึกษาเรือง การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหา เรือง สังคมไทยของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี3 โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธทิางการเรียนหลังเรียนเมือ
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอุมาพร ปินเนตร (2555) ทีศึกษาเรือง การพัฒนา
ผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาเรือง หลักธรรมสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ด้วยวิธีสอนแบบสตอรีไลน์ สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี Clark (2009, p. 84) ยัง
กล่าวสนับสนุนว่า การเรียนรู้ฉากทัศน์เป็นฐาน เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทีผู้เรียนมี
โอกาสในการแก้ปัญหาทีตรงกับความเป็นจริง ในขณะทแีก้ปัญหาผู้เรียนได้เรียนรู้มโนทศัน์ และ
ขันตอนการแก้ปัญหาทเีหมือนกบัการทาํงานจริงของผู้เชียวชาญในสาขาวิชา นันๆ 

3. ความพึงพอใจทมีีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบฉากทศัน์เป็นฐานโดย
ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที 3 จากผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากในด้านผู้เรียนมีค่าเฉลียความพึงพอใจ
สูงทสีุด กล้าแสดงความคิดเหน็ของตนเองอย่างมันใจ มีความสุขและมีอิสระในการเรียนแบบฉาก
ทศัน์ และสามารถเสนอแนวทางแก้ปัญหาจากสถานการณ์ทกีาํหนดได้ ด้านประโยชน์ทไีด้รับ ได้
ฝึกทกัษะกระบวนการในการศึกษาค้นคว้า หาคาํตอบ รวบรวมข้อมูล และสรุปความรู้ด้วยตนเอง
ทาํให้เข้าใจสถานการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาํวันได้มากขึนเกิดทักษะการแก้ปัญหาที
เกียวข้องกับชีวิตประจาํวัน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐาน เป็น
กิจกรรมทส่ีงเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง สามารถพบได้ในชีวิตประจาํวัน และ
ด้านสอืการเรียนรู้  สอดคล้องกบัแนวคิดของ Mery and Blakiston (2010, p. 1) ทสีรุปไว้ว่า การ
เรียนรู้ฉากทัศน์เป็นฐานคือการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้
ทางด้านทฤษฎีและแนวคิดเข้ากับสถานการณ์แห่งความเป็นจริง โดยมีฐานแนวคิดว่าผู้เรียนจะ
เรียนรู้ได้ดีเมือได้ทาํภาระงานในบริบทจริง และผู้เรียนต้องใช้ความรู้เดิมผสมผสานกับบริบทใหม่
เพือหาหนทางแก้ปัญหา ดังนัน ผู้เรียนจึงได้เรียนรู้มากกว่าการทอ่งจาํ แต่เป็นการประยุกต์ความรู้
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ 
(2554 น.58) ได้สรุปไว้ว่า จากการเรียนรู้ฉากทศัน์เป็นฐาน นักเรียนได้ฝึกทกัษะการค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างหลากหลาย ตลอดจนเป็นผู้ทีทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ทาํให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้วิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทีได้รับมาอย่างเป็นผู้ที
รู้เท่าทัน มีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างหลากหลาย โดยคาํนึงถึงเกณฑ์มาตรฐาน
ของสงัคมและเกณฑด้์านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนรู้ จักวิธกีารเลือกและการตัดสนิใจ โดยอาศัย
พืนฐานจากสถานการณ์ทีเกิดขึนจริง ซึงมีหลากหลาย เพือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบัน 



เนืองจากนักเรียนไม่อาจเผชิญสถานการณ์ทีรุนแรงหรือร้ายแรงได้จริง แต่การทีได้ตัวอย่าง
เหตุการณ์จริง จะทาํให้นักเรียนสามารถฝึกทกัษะการเลือกและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่าง
มีหลักการ  
 

ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

1. การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐาน มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ 4 ขนัตอน ในเวลา 60 นาท ีผู้สอนต้องวางแผนการสอนและควบคุมเวลาให้เหมาะสม ควร
ฝึกให้นักเรียนรู้จักการทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่มก่อนทีจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็น
ฐาน 

2. การออกแบบใบงานฉากทัศน์ ควรให้มีความยากง่ายเหมาะสมและเป็นเรืองที
สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ จึงจะสามารถดาํเนินกิจกรรมทันเวลาและได้งานทมีี
คุณภาพ หรืออาจต้องขยายเวลาออกไปสาํหรับบางกจิกรรมทต้ีองใช้เวลาในการหาข้อมูลเพิมเติม 

3. การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐาน ผู้สอนต้อง
ปรับเปลียนบทบาทของตนเองจากการบอกความรู้ มาเป็นผู้อาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้
คาํแนะนําและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ถ้า
นักเรียนตอบปัญหาได้ไม่ครอบคลุม ผู้สอนจะต้องเติมเตม็ความรู้ให้ พร้อมทงัชีแนะแหล่งข้อมูล
ในการศึกษาเพิมเติม เพือสามารถอธบิายสรุปคาํตอบทไีด้รับจากการเรียนรู้แบบฉากทศัน์เป็นฐาน
ได้ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนจึงต้องฝึกฝนตนเองและเตรียมความ
พร้อมให้กับนักเรียน โดยพยายามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ด้วยตนเอง 

4. ผู้สอนควรส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ทีกระตุ้นให้เกิดการคิดโดยสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ทีเป็นมิตร เอือต่อการแสดงออกทางความคิด และการแลกเปลียน
ประสบการณ์ 
 
ขอ้เสนอแนะในการทําวิจยัครงัต่อไป  

1. ควรศึกษาถึงการนาํแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทีเรียนด้วย
การเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐาน ไปใช้กับตัวแปรตามอืนๆ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ 
ความสามารถในการคิดตัดสนิใจ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 

2. ควรมีการนาํการเรียนรู้แบบฉากทศัน์เป็นฐานไปใช้ร่วมกับวิธีการสอนหรือรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนอืน เพือให้เกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ได้แก่ วิธีสืบเสาะหา
ความรู้ วิธกีารสอนโดยใช้การอุปนัย และการสอนโดยใช้โครงงาน 



3. ควรนําการเรียนรู้แบบฉากทัศน์เป็นฐานไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสาระการ
เรียนรู้อนืของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้หน้าทพีลเมือง วัฒนธรรมและการดาํเนินชีวิตในสงัคมและสาระภมิูศาสตร์ เป็นต้น 
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