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บทคัดย่อ
กลไกสำ�คัญในก�รพัฒน�คนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือก�รศึกษ� นับเป็นจุดมุ่งหม�ย 

ที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินชีวิตมนุษย์ เพื่อประโยชน์ต่อก�รตัดสินใจของตนเอง และสังคมได้ถูกต้อง
และเหม�ะสมกับก�รเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21 สังคมศึกษ�เป็นวิช�หน่ึงที่มีบทบ�ท
สำ�คัญต่อก�รพัฒน�คว�มคิดของมนุษย์ ก�รว�งแผน ก�รตัดสินใจแก้ปัญห�จ�กก�รประเมิน
สถ�นก�รณ์ได้อย่�งรอบด้�น ทำ�ให้ส�ม�รถค�ดก�รณ์อย่�งมีเหตุมีผลในชีวิตประจำ�วันได้ ดังนั้น  
ครูผู้สอนสังคมศึกษ�จึงจำ�เป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่�ทันกับสื่อส�รสนเทศและพลวัต 
สังคมดังกล่�ว โดยก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยกระบวนก�รคิดแก้ปัญห�สำ�หรับผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21  
ที่เน้นวิธีก�รค้นพบ คิดแก้ปัญห�เป็นระบบ เป็นข้ันตอนจ�กก�รลงมือปฏิบัติด้วยตนเองด้วยวิธีก�ร 
ท�งวิทย�ศ�สตร์

คำ�สำ�คัญ: ก�รจัดก�รเรียนรู้ สังคมศึกษ� กระบวนก�รคิดแก้ปัญห� ผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21
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บทนำา
ก�รพฒัน�ก�รเรยีนรูโ้ดยกระบวนก�รคดิ

แกป้ญัห�สำ�หรบัผูเ้รียนยุคศตวรรษที ่21 ครผููส้อน
จะต้องทำ�ให้นักเรียนเกิดก�รเรียนรู้ที่แท้จริง โดย
ก�รปฏิบัติสร้�งองค์คว�มรู้และคว�มคิดได้ด้วย
ตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับสภ�พสังคมปัจจุบัน
ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงจะทำ�ให้ก�รเรียนรู้นั้นคงทน 
ก�รคิดแก้ปัญห�ถือเป็นทักษะพื้นฐ�นที่สำ�คัญ
ที่สุดของก�รคิดทั้งมวล ก�รคิดแก้ปัญห�เป็นสิ่ง
สำ�คัญต่อวิถีก�รดำ�เนินชีวิตในสังคมของมนุษย์  
ซึ่งจะต้องใช้ก�รคิดเพ่ือแก้ปัญห�ที่เกิดขึ้นตลอด
เวล� ดงันัน้ทกัษะก�รคดิแกป้ญัห�จงึมใิช่เปน็เพียง
ก�รรู้จักคิดและรู้จักก�รใช้สมองหรือเป็นทักษะ
ที่มุ่งพัฒน�สติปัญญ�แต่เพียงอย่�งเดียวเท่�นั้น  
แต่ยังเป็นทักษะที่ส�ม�รถพัฒน�ทัศนคติ วิธีคิด  
ค่�นิยมคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในสภ�พก�รณ์ของ
สังคมได้ดีอีกด้วย ฉะนั้นก�รจัดก�รเรียนรู้ของ
ครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นก�ร

จัดก�รเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้สร้�งคว�มรู้ด้วย
ตัวเอง ผ่�นก�รลงมือปฏิบัติ ทำ�ให้นักเรียนมีผล
ก�รเรียนรู้ครบทุกด้�น คือ คว�มรู้ ทักษะก�รคิด 
และทักษะก�รปฏิบัติ ตลอดจนคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ต�มที่สังคมต้องก�ร 

ครูผู้สอนต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น  
ทำ � เ ป็ น แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห � เ ป็ น  ด้ ว ย วิ ธี ก � ร
จัดก�รเรียนรู้แบบบูรณ�ก�รในก�รเช่ือมโยง
กระบวนก�รในร�ยวิช�สังคมศึกษ�เข้�กับวิธีก�ร 
ท�งวิทย�ศ�สตร์ เช่น 1) ก�รกำ�หนดปัญห�
และก�รวิเคร�ะห์ปัญห� 2) ก�รต้ังสมมติฐ�น  
3) ก�รเก็บและก�รรวบรวมขอ้มลู 4) ก�รวิเคร�ะห์
ข้อมูล และ 5) ก�รสรุปผล โดยผู้เรียนส�ม�รถ
คิดวิเคร�ะห์ คิดสังเคร�ะห์ คิดมีวิจ�รณญ�ณ  
คิดสร้�งสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ซึ่ง
เป็นก�รให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่�งมีระบบม�กขึ้น 
เพร�ะก�รเรียนรู้จ�กก�รทำ�ง�น ทำ�ให้ต้อง
พย�ย�มคิดพิจ�รณ�ห�คำ�ตอบและวิธีก�รแก้

Abstract
The key mechanism in the development of human being is education, which is 

essential to human life in making their own decision appropriate with changes in the 21st 
century society. In this era, social studies is a subject that plays an important role in the 
development of human thought in planning, decision making, and solving the problem 
by thorough assessing the situations. All of these behaviors enable the learners to make 
reasonable prediction and they can be applied in everyday life. Therefore, social studies  
teachers need to learn and adapt themselves to cope with the media information and 
the social dynamics by applying the process of learning management for problem solving  
thinking for learners of the 21st century, focusing on the systematic discovery, problem  
solving approach with actual self-practice and the scientific method.

Keywords: learning management, social studies, problem solving thinking process, learners 
of the 21st century



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2559

ปัญห� ทำ�ให้รู้จักจัดระบบคว�มคิดเพื่อแก้ปัญห�
นั้น 

ทักษะกระบวนการแห่งศตวรรษ 
ที่ 21

ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก้�วเข้�สู่ 
ประช�คมอ�เซียน โดยมจีดุมุง่หม�ยสำ�คญัรว่มกนั 
ในก�รยกระดับก�รแข่ ง ขันของภูมิภ�คนั้น 
ประเทศไทยจึงมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องพัฒน�
กำ�ลังคนให้เป็นม�ตรฐ�นเทียบกับอ�เซียนหรือ
น�น�ช�ติ ตลอดจนเตรียมคว�มพร้อมประช�กร
วัยเรียนให้มีทักษะเพื่อก�รดำ�รงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งหม�ยคว�มว่� เรียนรู้เพื่อให้ได้วิช�แกน
และแนวคดิสำ�คญัในศตวรรษที ่21 ซึง่ต้องใหไ้ด้ทัง้
ส�ระวชิ� และไดท้กัษะ 3 ด�้น คอื ทกัษะก�รเรยีนรู ้
และนวัตกรรม ทักษะด้�นส�รสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอ�ชีพ เพื่อคว�ม 
สำ�เร็จทั้งด้�นก�รทำ�ง�นและก�รดำ�เนินชีวิต  
คณะกรรม�ธิก�รน�น�ช�ติว่�ด้วยก�รศึกษ�ใน
ศตวรรษที ่21 (2551) ดังน้ันกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร
จึงมีหน้�ที่หลักในก�รจัดก�รศึกษ�จะต้องพัฒน�
กำ�ลงัคนใหม้ขีดีคว�มส�ม�รถและศกัยภ�พในก�ร
แขง่ขนับนเวทโีลกจงึได้มแีผนก�รปฏิรปูก�รศกึษ�
ทั้งระบบ (พ.ศ. 2558 – 2564) มีแผนก�รผลิต
และพัฒน�กำ�ลังคน เพื่อเพิ่มศักยภ�พก�รแข่งขัน 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบ�ยของช�ติ (พ.ศ. 2557) ที่
ให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�คนอย่�งย่ังยืน และ
จ�กแนวโน้มก�รปฏิรปูก�รศกึษ�ในหล�ยประเทศ
ได้ให้คว�มสำ�คัญอย่�งม�กกับ “ทักษะ” (Skill) 
หรือคว�มชำ�น�ญในก�รปฏิบัติม�กย่ิงกว่�เนื้อห� 
และต้องเติมเต็มทักษะที่จำ�เป็นในก�รเรียนรู้แก่ 
ผู้เรยีนอย�่งสมดลุ (ไพฑรูย ์สนิล�รตัน์, 2557) ต�ม 
ตำ�ร� ซึ่งองค์ก�รยูเนสโกได้แนะนำ�ว่� ผู้เรียนควร
มีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพื้นฐ�น
คือ ทักษะที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิต เช่น อ่�น

ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะเพื่อทำ�ง�น คือ 
ทักษะพื้นฐ�นในก�รทำ�ง�นของทุกอ�ชีพ ได้แก่ 
เทคโนโลยีส�รสนเทศ ก�รคิดวิเคร�ะห์ก�รคิด
สร้�งสรรค์ ก�รทำ�ง�นเป็นทีม และก�รสื่อส�ร 
และทักษะเฉพ�ะอ�ชีพ คือ ทักษะเบื้องต้นของ
อ�ชีพที่สนใจ 

ดังนั้น ส�ม�รถสรุปประเภทของทักษะ
กระบวนก�รที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 มี 3 ประเภท ดังนี้ 1) ทักษะ
กระบวนก�รปฏิบัติ (performance skills) หม�ย
ถึงคว�มส�ม�รถในก�รกระทำ� หรือก�รปฏิบัติ
ง�นใดๆ อย่�งเป็นลำ�ดับขั้นตอน เพื่อให้ง�นนั้น
สำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์ของก�รกระทำ� ทักษะนี ้
ส�ม�รถสังเกตเห็นได้โดยตรงจ�กพฤติกรรม
ก�รแสดงออกของผู้กระทำ� เช่น ทักษะก�รพูด 
อ่�น เขียน ทักษะก�รเย็บปักถักร้อย ทักษะก�ร
ทำ�ง�นช่�งทักษะก�รว�ดรูป เล่นดนตรี และอื่นๆ 
อีกม�ก ทักษะก�รใช้สื่อและเทคโนโลยีซึ่งเป็น
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นับเป็นทักษะที่จัดอยู่
ในประเภทนี้ 2) ทักษะกระบวนก�รท�งปัญญ� 
(cognitive skills) หม�ยถึง คว�มส�ม�รถในก�ร
ใชส้มองดำ�เนนิก�รคดิใหบ้รรลวุตัถุประสงค ์ซึง่เปน็ 
กระบวนก�รภ�ยในสมองของบุคคลที่มองไม่เห็น 
ผู้อื่นจะทร�บได้ก็ต่อเมื่อผู้คิดแสดงออกโดยก�ร
บอกเล�่หรืออนมุ�นอ�้งอิงจ�กผลง�นทีท่ำ� ทกัษะ
ก�รคิดมีจำ�นวนม�กทั้งทักษะก�รคิดพื้นฐ�นและ
ทักษะก�รคิดขั้นสูง เช่น ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์  
สังเคร�ะห์ ทักษะก�รคิดวิพ�กษ์ คิดแก้ปัญห�  
คิดสร้�งสรรค์ และคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ ทักษะ
ท�งปัญญ�เหล่�นี้ล้วนเป็นทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้เรียน และ 3) ทักษะ
กระบวนก�รท�งสังคม (social skills) หม�ยถึง  
คว�มส�ม�รถในก�รปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ เปน็ทกัษะ
ที่จำ�เป็นต่อก�รอยู่ ร่วมกันและทำ�ง�นร่วมกับ 
ผู้อื่น ได้แก่ ทักษะก�รสื่อส�ร ทักษะก�รทำ�ง�น
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ร่วมกับผู้อื่น ทักษะก�รเป็นผู้นำ�และผู้ต�ม ทักษะ
ก�รแก้ปัญห� ทักษะก�รลด/ขจัดคว�มขัดแย้ง 
เป็นต้น นอกจ�กนี้ทักษะกระบวนก�รท�งสังคม
ยงัหม�ยรวมถงึ ทักษะคว�มสมัพันธร์ะหว�่งบุคคล 
(interpersonal skills) และทกัษะด้�นในของบคุคล 
(intrapersonal skills) ด้วย เช่น ทักษะก�รรู้จัก
ตนเอง ก�รมีสติรับรู้ส่ิงต่�งๆ ต�มคว�มเป็นจริง 
ก�รยอมรับตนเอง ก�รไตร่ตรอง ทบทวน และ
ปรับปรุงตนเอง

จะเห็นได้ว่� ทักษะทั้ง 3 ประเภท มี
ลักษณะเหมือนกันตรงที่ เป็นก�รกระทำ�ที่ มี
ลำ�ดับขั้นตอน แต่แตกต่�งกันในสิ่งที่กระทำ�
หรือแสดงออก ทักษะปฏิบัติเป็นก�รกระทำ�ที่
แสดงออกท�งพฤติกรรมภ�ยนอกส�ม�รถมอง
เห็นไดช้ดัเจน แต่ทกัษะท�งปญัญ�เปน็ก�รกระทำ�
ภ�ยในสมองที่มองไม่เห็น ส่วนทักษะท�งสังคม 
มีลักษณะเช่นเดียวกับทักษะปฏิบัติ แต่มีคว�ม 
ซับซ้อนและมีตัวแปรเกี่ยวข้องที่ควบคุมได้ย�ก
จำ�นวนม�กกว่�

การคิดแก้ปัญหาในการจัดการ 
เรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 

องค์ประกอบของก�รคดิแกป้ญัห�สำ�หรบั
ครูและผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึง
คือก�รจัดก�รเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
ทดลอง สังเกต สืบค้นในก�รแสวงห�คว�มรู้ได้
ด้วยตนเอง กล่�วคือ เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ โดย
พิจ�รณ�จ�กเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องใกล้ตัวของ 
ผู้เรียนในบริบทของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพย�กรธรรมช�ตใินทอ้งถิน่ทีอ่�ศยัอยู่และขย�ย
สูส่งัคมและประเทศทีก่ว�้งข้ึนออกไป อกีทัง้คำ�นงึ
ถึงขอบเขตคว�มส�ม�รถท�งสติปัญญ� รวมถึง
กิจกรรมหรือสิ่งเร้�ให้ผู้เรียนมองเห็นปัญห� โดย
ครผููส้อนแนะนำ�วิธกี�ร ก�รว�งแผนแกป้ญัห� เกบ็
รวบรวมขอ้มลู และก�รประเมนิผลใหผู้เ้รยีนเข้�ใจ 
ทั้งนี้เป็นก�รส่งเสริมให้ผู้เรียนส�ม�รถดำ�เนินก�ร
แก้ปัญห� จนกระทั่งสรุปผลก�รแก้ปัญห�ได้ จ�ก
แนวท�งดังกล่�วส�ม�รถสรุปแนวท�งก�รจัดก�ร
เรียนรู้โดยใช้กระบวนก�รคิดแก้ปัญห�สำ�หรับครู
และผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ได้ดังต�ร�งที่ 1
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จะเห็นได้ว่�แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้
โดยใช้กระบวนก�รคิดแก้ปัญห�สำ�หรับครูและ
ผู้เรียนยุคศตวรรษท่ี 21 ที่สำ�คัญคือก�รจัดก�ร
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ซึ่งถือได้ว่�เป็นก�ร
จัดก�รเรียนรู้ต�มสภ�พจริงจ�กก�รลงมือปฏิบัติ 
โดยเน้นกิจกรรมในก�รแกไ้ขปญัห�ทีค่รูผูส้อนและ
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนก�รทุกขั้นตอนที่
หล�กหล�ย เพื่อส่งเสริมและพัฒน�ทักษะของ 
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภ�พเหม�ะสมกับคว�มรู้  

วุฒิภ�วะ คว�มถนัด และคว�มสนใจของผู้เรียน
ให้ม�กที่สุด

การจัดการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
คิดแก้ปัญหาสำาหรับผู้เรียน

แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� 
โดยใช้กระบวนก�รคิดแก้ปัญห�สำ�หรับผู้เรียนยุค
ศตวรรษที่ 21 คือ ก�รพัฒน�ผู้เรียนให้มีทักษะ
ก�รคิดอย่�งมีเหตุผล วิธีสอนที่จะช่วยพัฒน�ผู้

ต�ร�งที่ 1 แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้โดยใช้กระบวนก�รคิดแก้ปัญห�สำ�หรับครูและผู้เรียนยุคศตวรรษ
ที่ 21

ทักษะสำ�หรับครูและผู้เรียน
ยุคศตวรรษที่ 21

แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้โดยใช้
กระบวนก�รคิดแก้ปัญห�สำ�หรับครู

แนวท�งก�รคิดแก้ปัญห�สำ�หรับ 
ผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21

Critical Thinking Skills 
(ทักษะก�รคิดอย่�งมี
วิจ�รณญ�ณ) 

ก�รประเมินสถ�นก�รณ์ เป็นก�ร
วิเคร�ะห์ถึงสภ�พ ขอบเขต ขน�ดของ
ปัญห�

ผู้เรียนสังเกตสิ่งเร้� ด้วยประส�ท
สัมผัสทั้งห้� ด้วยก�รจำ�ก�รจดบันทึก

Cross- Cultural Skills 
(ทักษะก�รใช้ชีวิตในวัฒนธรรม
ข้�มช�ติ) 

ก�รค้นห�ต้นเหตุของปัญห� เป็นก�ร
ศึกษ�ถึงต้นเหตุ หรือปัจจัยของปัญห�

ผู้เรียนตั้งคำ�ถ�มเอง โดยเป็นคำ�ถ�ม
ระดับพื้นฐ�นในเรื่องใกล้ตัวสู่เรื่อง 
ไกลตัวออกไป

Commuting Skills 
(ทักษะก�รใช้คอมพิวเตอร์) 

ก�รค้นห�วิธีก�รแก้ปัญห� เป็นก�ร
แสวงห�แนวท�ง และท�งเลือกที่
เหม�ะสมในก�รแก้ปัญห�นั้นๆ เพื่อ
ก�รประเมินห�ท�งเลือกที่เหม�ะสม
ที่สุด

ผู้เรียนเกิดข้อสงสัยใคร่รู้คำ�ตอบจึง
ดำ�เนินก�รห�คำ�ตอบด้วยกระบวนก�ร
ท�งวิทย�ศ�สตร์อย่�งเป็นระบบ

Creative Problem Solving 
Skills (ทักษะก�รแก้ปัญห�
อย่�งสร้�งสรรค์) 
Career and life Skills 
(ทักษะอ�ชีพและทักษะชีวิต) 

ก�รดำ�เนินก�รแก้ปัญห� เป็นก�รเลือก
โดยก�รประเมินวิธีก�รเพื่อทำ�ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

ผู้เรียนสะท้อนคว�มคิดกันในก�ร
ยอมรับฟังแลกเปลี่ยนคว�มรู้ที่ได้จ�ก
แหล่งก�รเรียนรู้ที่หล�กหล�ย และ
ตัดสินใจอย่�งมีเหตุผลในองค์คว�มรู้ที่
ได้รับจ�กก�รตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

Collaborative Skills 
(ทักษะก�รทำ�ง�นอย่�งร่วม
พลัง) 
Communicative Skills 
(ทักษะก�รสื่อส�ร) 

ก�รควบคุมกำ�กับก�รดำ�เนินก�ร 
เป็นก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติเป็น 
ระยะๆ เพื่อให้ส�ม�รถแก้ไขปัญห� 
ที่เกิดได้

ผู้เรียนบูรณ�ก�รคว�มรู้ที่ได้จ�กก�ร
เชื่อมโยงเข้�สู่เนื้อห�ในร�ยวิช�ใหม่
อย่�งสร้�งสรรค์
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เรียนให้มีทักษะดังกล่�ว คือก�รจัดก�รเรียนรู้โดย
ก�รแก้ปัญห� ซ่ึงเปน็วธิกี�รจดัก�รเรยีนรูแ้บบหนึง่
ที่มุ่งให้ผู้เรียนค้นห�คำ�ตอบหรือแสวงห�คว�มรู้
ดว้ยตนเอง โดยเสนอในรปูของคำ�ถ�ม หรอืปญัห�
ที่น่�สนใจ แล้วให้ผู้เรียนห�ท�งแก้ไขปัญห�น้ัน  
ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ประพันธ์ศิริ สุเส�รัจ (2541: 107 – 
110) ได้เสนอทักษะก�รคิดแก้ปัญห� 6 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 ข้ันตระหนักรู้ ข้ันที่รู้ถึงปัญห� 
กำ�หนดส่ิงทีเ่ปน็ประเด็นของปญัห�เปน็ขัน้ทีฝ่กึให้
มอง สังเกต และพัฒน�ปมปัญห�อย่�งไตร่ตรอง  
มีสติ และพิจ�รณ�ห�ส�เหตุของสิ่งนั้น

ขัน้ที ่2 ขัน้รวบรวมขอ้มลู หรอืขัน้ท�้ท�ย
คว�มจริง ขั้นที่พิจ�รณ�เห็นปมของปัญห�แล้วจะ
ต้องค้นห� เก็บรวบรวมข้อมูล สอบถ�มค้นคว้� 
สิ่งที่คิดว่�เกี่ยวข้องกับปัญห� และจัดเรียบเรียง
ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เป็นก�รพย�ย�มตอบ
คำ�ถ�มของ Why What When Where Who How 

ขัน้ที ่3 ขัน้ค้นห�ปญัห�ทีแ่ทจ้รงิ มองเหน็
คว�มสำ�คัญของปัญห�ใดเกิด ก่อน – หลัง เข้�ใจ
ประเด็นสำ�คัญและเข้�ใจก�รจัดก�รกับปัญห�

ขัน้ที ่4 ขัน้คิดห�แนวท�งในก�รแกป้ญัห� 
เปน็ขัน้ท่ีคดิคน้ห�วธิใีนก�รแกป้ญัห�ใหไ้ด้หล�ยๆ 
วธิ ีแลว้รวบรวมผสมผส�นคว�มคิดต�่งๆ เข�้ด้วย
กัน เพื่อห�คว�มคิดใหม่

ขั้นที่ 5 ขั้นค้นห�ข้อสรุป เป็นก�รค้นห�
ข้อสรุปจ�กแนวท�งหล�ยๆ ท�งในก�รแก้ปัญห� 
เลือกวิธีที่เหม�ะสมท่ีสุด และเป็นท่ียอมรับม�ก
ที่สุด

ขัน้ที ่6 ขัน้ยอมรบัขอ้สรปุและดำ�เนนิก�ร
แก้ปัญห�ต�มแนวท�งที่เป็นก�รกำ�หนดขั้นตอน 
และปฏิบัติต�มขั้นตอนในก�รแก้ปัญห�ต�มที่ได้
เลือกไว้

จิรภัทร กีรติดำ�เกิงสกุล. (2552: 24 – 
25) ได้เสนอทักษะก�รคิดแก้ปัญห� 6 ขั้น ดังนี้

ข้ันที่ 1 ข้ันระบุปัญห� คือ ก�รตีคว�ม
หม�ยของปัญห� โดยก�รใช้คำ�สำ�คัญเป็นแนวท�ง

ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคร�ะห์ปัญห� เพ่ือให้เกิด
คว�มชดัเจน โดยระบเุป�้หม�ยท่ีต้องก�รอปุสรรค
พร้อมส�เหตุ

ขั้นที่ 3 ขั้นคิดห�ยุทธวิธีแก้ปัญห� ด้วย
ก�รคิดห�วิธีที่เหม�ะสมที่สุด

ขั้นที่ 4 ขั้นแก้ปัญห�ด้วยยุทธวิธีที่เลือก 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปผล ด้วยก�รเสนอผลก�ร
แก้ปัญห�และแสดงหลักฐ�นประกอบ

ขัน้ที ่6 ขัน้ตรวจสอบผล ดว้ยก�รประเมนิ
คำ�ตอบและวิเคร�ะห์ก�รนำ�ม�ใช้

เบญจลักษ์ พงศ์พัชรศักดิ์ (2553: 7)  
ได้เสนอทักษะก�รคิดแก้ปัญห� 4 ขั้น ดังนี้

ข้ั นที่  1  ข้ันระบุปัญห� หม�ยถึ ง 
คว�มส�ม�รถในก�รระบุปัญห�ที่เก่ียวข้องกับ
สถ�นก�รณ์ที่กำ�หนดให้ม�กที่สุดภ�ยในขอบเขต
ข้อเท็จจริงที่กำ�หนดให้

ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคร�ะห์ปัญห� หม�ยถึง 
คว�มส�ม�รถในก�รระบุส�เหตุที่เป็นไปได้ที่
ทำ�ให้เกิดปัญห� โดยพิจ�รณ�จ�กข้อเท็จจริงของ
สถ�นก�รณ์ที่กำ�หนดให้

ขัน้ที ่3 ขัน้เสนอวธิกี�รแกป้ญัห� หม�ยถงึ  
คว�มส�ม�รถในก�รว�งแผนหรือเสนอแนวท�ง 
วิธีก�รแก้ปัญห�ที่ตรงกับส�เหตุของปัญห� หรือ
เสนอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รแก้ปัญห� 
ที่ระบุไว้อย่�งสมเหตุสมผล

ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ หม�ยถึง 
คว�มส�ม�รถในก�รอภิปร�ยว่�ผลที่เกิดจ�กก�ร
กำ�หนดวิธีกำ�หนดก�รแก้ปัญห�นั้น สอดคล้องกับ
ปัญห�ที่ระบุไว้หรือไม่ ผลที่ได้เป็นอย่�งไร
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ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่�ก�รจัดก�รเรียนรู้
โดยใช้กระบวนก�รคิดแก้ปัญห�สำ�หรับผู้เรียน
ต้องเน้นก�รฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักก�รก�รตั้งปัญห�
หรือค้นห�ปัญห�ในสถ�นก�รณ์หรือเรื่องร�ว
เหตุก�รณ์ต่�งๆ ที่อยู่รอบตัว แล้วฝึกให้ผู้เรียนได้
รูจ้กัวเิคร�ะห์ปญัห� โดยพิจ�รณ�ถงึส�เหตสุำ�คัญ
ของปัญห� แลว้เสนอแนวท�งในก�รแกป้ญัห�ทีว่�่
นัน้ ตลอดจนเสนอแนวท�งใหมใ่นก�รแกไ้ขและนำ�
ไปประยุกต์ใช้ในสถ�นก�รณ์ที่คล้�ยกันกับปัญห�
ดังกล่�ว

แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
สังคมศึกษา โดยใช้กระบวนการคิด
แก้ปัญหา

ก�รจัดก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� โดย
ใช้กระบวนก�รคิดแก้ปัญห�สำ�หรับผู้เรียนยุค
ศตวรรษที่ 21 มีวิธีที่คล้�ยกับขั้นตอนของวิธีก�ร
ท�งวิทย�ศ�สตร์ กล่�วคือตั้งแต่ขั้นก�รกำ�หนด
ปัญห� จนถึงขั้นก�รสรุปผล ก�รจัดก�รเรียนรู้
โดยก�รแกป้ญัห�ส�ม�รถนำ�ไปใชก้บัทกุกลุม่ส�ระ
วิช� ตลอดจนใช้ไดก้ับก�รจดักิจกรรมทั้งกลุ่มและ
เปน็ร�ยบคุคล ซึง่ผูเ้ขยีนส�ม�รถสรปุแนวท�งก�ร
จัดก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� โดยใช้กระบวนก�รคิด
แก้ปัญห�สำ�หรับผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 ได้ดัง
ต�ร�งที่ 2

ต�ร�งที่ 2 แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� โดยใช้กระบวนก�รคิดแก้ปัญห�สำ�หรับผู้เรียนยุค
ศตวรรษที่ 21

ส�ระก�รเรียนรู้
วิช�สังคมศึกษ�

แนวท�งก�รส่งเสริมให้ผู้เรียน
คิดแก้ปัญห�

แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�

ส�ระที่ 1 
ศ�สน� ศีลธรรม 
จริยธรรม

- ก�รฝึกให้ผู้เรียนลงมือจ�กก�รปฏิบัติจริง
- ก�รฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวิพ�กษ์วิจ�รณ์
- ก�รฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญห�และเสนอ
ท�งออกโดยก�รใช้หลักธรรมคำ�สอน

ฝึกทักษะก�รคิดแก้ปัญห�จ�กกรณีศึกษ� ที่เป็น
ปัญห�ในสังคมทั่วไปแล้วตั้งคำ�ถ�มเพื่อนำ�ไปสู่
ก�รแก้ปัญห�

ส�ระที่ 2 
หน้�ที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และ
ก�รดำ�เนินชีวิต
ในสังคม

- ก�รฝึกให้ผู้เรียนได้ทำ�ง�นหรือทำ�
กิจกรรมในก�รปฏิบัติจ�กสถ�นก�รณ์จริง
- ก�รฝึกให้ผู้เรียนมีเหตุผลมีคว�มเชื่อมั่น
ในตนเองและเรียนรู้ในก�รอยู่ร่วมกัน

ฝึกทักษะก�รคิดแก้ปัญห�จ�กสถ�นก�รณ์
ที่กำ�หนดจ�กก�รแสดงบทบ�ทสมมติหรือ
สถ�นก�รณ์จำ�ลองในก�รปฏิบัติเป็นสถ�นก�รณ์
ซึ่งใกล้เคียงกับชีวิตจริง

ส�ระที่ 3 
เศรษฐศ�สตร์

- ก�รจัดสิ่งเร้�หรือก�รกระตุ้นที่ดี เสนอ
ปัญห�หรือประเด็นที่ท้�ท�ยน่�สนใจและมี
วิธีก�รแก้ปัญห�ได้หล�ยวิธีม�ให้ผู้เรียนฝึก
ในสถ�นก�รณ์ที่อยู่ในชีวิตประจำ�วัน

ฝึกทักษะก�รคิดแก้ปัญห�จ�กก�รโต้ว�ทีใน
สถ�นก�รณ์ปัญห�ที่กำ�หนดให้หรือประเด็นที่
ท้�ท�ยน่�สนใจ เพื่อเสนอวิธีท�งก�รแก้ไข

ส�ระที่ 4 
ประวัติศ�สตร์

- ก�รฝึกให้ผู้เรียนรู้ก�รวิเคร�ะห์ 
สังเคร�ะห์ ตรวจสอบหลักฐ�นอย่�งสม
เหตุสมผล และก�รฝึกให้รู้จักแสดงคว�ม
คิดเห็นสร้�งสรรค์

ฝึกทักษะก�รคิดแก้ปัญห�จ�กบทคว�ม ครูจะ
ต้องเลือกบทคว�มหล�ยๆ ลักษณะม�ให้ผู้เรียน
อ่�นแล้วตอบคำ�ถ�มเพื่อฝึกทักษะก�รคิดต�มขั้น
ตอนของก�รแก้ปัญห�

ส�ระที่ 5 
ภูมิศ�สตร์

- ก�รจัดบรรย�ก�ศหรือจัดสิ่งแวดล้อม
ให้ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้ผู้
เรียนมีคว�มรู้สึกว่�เข�ส�ม�รถคิดค้น
เปลี่ยนแปลงและมีอิสระในก�รคิด 

ฝึกทักษะก�รแก้ปัญห�จ�กภ�พ ให้ผู้เรียน
วิเคร�ะห์ภ�พต่�งๆ ที่แสดงปัญห�ที่เกิดขึ้นซึ่งจะ
นำ�ไปสู่ก�รแก้ไขที่ถูกต้อง
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ต�ร�งที่ 3 จ�กแนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�กับหลักก�รพื้นฐ�นด้วยวิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์

วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ ก�รเสริมสร้�ง ก�รจัดก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�

1. ขั้นระบุคำ�ถ�ม
ก�รตั้งคำ�ถ�มในก�รวัดระดับ
คว�มรู้ คว�มจำ�หรือข้อสงสัย
ในเรื่องที่อย�กรู้

ระบุคำ�ถ�ม: สังเกต สรุปอ้�งอิง แยกแยะ 
เปรียบเทียบ วิเคร�ะห์ สื่อส�ร และ
กำ�หนดปัญห�เพื่อตอบคำ�ถ�ม

ก�รกำ�หนดหัวข้อเรื่องที่ต้องก�ร
ศึกษ�ให้ชัดเจนด้วยประเด็นคำ�ถ�ม
ของปัญห� (เรื่องอะไร ช่วงเวล�ใด 
ที่ไหน) 

2. ขั้นแสวงห�ส�รสนเทศ
เป็นกระบวนก�รค้นห�คว�ม
รู้ หรือคำ�ตอบในเรื่องใด 
เรื่องหนึ่ง โดยก�รซักถ�มผู้รู้
หรือผู้เชี่ยวช�ญ ในเรื่องนั้น
โดยเฉพ�ะ

ออกแบบรวบรวมข้อมูล: ตั้งสมมติฐ�น 
คิดเชิงเหตุผล ก�รพิสูจน์สมมติฐ�น ก�ร
ระบุตัวแปร ก�รนิย�มเชิงปฏิบัติก�ร ก�ร
ว�งแผนเพื่อวิธีเก็บข้อมูล ก�รสร้�งเครื่อง
มือและว�งแผนวิเคร�ะห์ข้อมูล

รวบรวมข้อมูลจ�กหลักฐ�นที่หล�ก
หล�ยให้ครบถ้วน ครอบคลุมทั้งใน
และนอกห้องเรียนในชุมชน ท้องถิ่น 
และแหล่งเรียนรู้ของส�กล 

3. ขั้นสร้�งคว�มรู้
ก�รแสวงห�คว�มรู้ที่ได้จ�ก
ก�รลงมือปฏิบัติ โดยอ�ศัย
วิธีก�รได้ม�ซึ่งชุดข้อมูล
คว�มรู้ที่หล�กหล�ย

ปฏิบัติก�รรวบรวมข้อมูล: ก�รสังเกต 
ก�รสัมภ�ษณ์ ก�รสอบถ�ม ก�รวัด ก�ร
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ก�รใช้ตัวเลข 
ก�รบันทึกผล

ตรวจสอบคว�มจริงจ�กหลัก
ฐ�น ที่เรียกว่� ก�รวิพ�กษ์วิธีท�ง
ประวัติศ�สตร์/วิพ�กษ์วิธีก�รท�ง
วิทย�ศ�สตร์ม�เป็นองค์ประกอบใน
ก�รตัดสินใจอย่�งสมเหตุสมผล

จ � ก แ นว ท � ง ก � ร จั ด ก � ร เ รี ย น รู้
สังคมศึกษ� โดยใช้กระบวนก�รคิดแก้ปัญห�
สำ�หรับผู้ เ รียนยุคศตวรรษที่  21 ข้�งต้นนั้น 
ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิธีก�ร
จัดก�รเรียนรู้โดยก�รแก้ปัญห�ได้โดยก�รนำ�เอ�
หลกัก�รพืน้ฐ�นของวธิกี�รท�งวทิย�ศ�สตรม์�ใช้
ดงันี ้1) ก�รกำ�หนดปญัห�และก�รวเิคร�ะห์ปญัห� 
2) ก�รตั้งสมมติฐ�น 3) ก�รเก็บและก�รรวบรวม
ขอ้มลู 4) ก�รวเิคร�ะหข์อ้มลู และ 5) ก�รสรปุผล  
จะเหน็ไดว้�่ ก�รจดัก�รเรยีนรูด้้วยวธีิก�รแกปั้ญห�
นั้น เป็นวิธีก�รจัดก�รเรียนรู้ที่น่�สนใจม�กเพร�ะ
มุ่งที่ตัวผู้เรียนให้เป็นผู้แก้ปัญห� ดังนั้น ครูผู้สอน
จึงมีส่วนสำ�คัญม�กที่จะทำ�ให้ผู้เรียนมีทักษะใน

ก�รแก้ปัญห�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ สอดคล้อง
กับ วิจ�รณ์ พ�นิช (2555: 16-21) ดังนี้ นักเรียน
ในปจัจบุนัและอน�คตจะตอ้งเผชญิกบัปญัห� และ
คว�มท้�ท�ยในอัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น  
โลกมกี�รติดตอ่สือ่ส�รและคว�มเปน็พลวัต ดงันัน้  
ผู้เรียนต้องมีลักษณะอย่�งน้อย 3 ประก�ร คือ 
คว�มส�ม�รถในก�รคิดเพื่อสร้�งองค์คว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รสือ่ส�ร และคว�มส�ม�รถใน
ก�รสร�้งชิน้ง�นบรกิ�รสงัคม พรอ้มเจตคตใินก�ร
ช่วยแก้ไขปัญห�สังคม (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ 
พเย�ว์ ยินดีสุข, 2558: 51) ซึ่งส�ม�รถประยุกต์
ใชก้บัหลกัก�รพืน้ฐ�นดว้ยวธิกี�รท�งวทิย�ศ�สตร์
ได้ดังต�ร�งที่ 3
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วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ ก�รเสริมสร้�ง ก�รจัดก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�

4. ขั้นสื่อส�ร
เสริมสร้�งทักษะฟัง พูด อ่�น 
เขียน ทักษะก�รเขียนสื่อส�ร
คว�มหม�ยข้อมูล ก�รเขียน
ร�ยง�นวิช�ก�ร ร�ยง�น
โครงง�น บทคว�ม รวมทั้ง
ทักษะก�รนำ�เสนอด้วยว�จ�

วิเคร�ะห์และสื่อส�รคว�มหม�ยข้อมูล: 
ก�รสังเกต ก�รแยกแยะ ก�รจัดกลุ่ม ก�ร
จำ�แนกประเภท ก�รเรียงลำ�ดับ ก�รจัด
ระบบ ก�รใช้ตัวเลข รวมทั้งก�รสื่อคว�ม
หม�ยข้อมูลแบบต่�งๆ เช่น ต�ร�ง กร�ฟ 
ภ�พ เป็นต้น

วิเคร�ะห์ข้อมูลและตีคว�มเพื่อค้นห�
ข้อเท็จจริงที่ได้รับม�จัดระบบ หมวด
หมู่ ประเภทของข้อมูลที่ส�ม�รถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของวิธีก�รนั้น

5. ขั้นตอบแทนสังคม
เป็นขั้นเสริมสร้�งก�รนำ�
คว�มรู้ไปใช้ประยุกต์คว�มรู้  
ถ่�ยโอนคว�มรู้ รวมทั้งยัง
เป็นก�รบ่มเพ�ะจิตบริก�ร 
หรือจิตส�ธ�รณะ

แปลคว�มหม�ยและสรุป: ก�รแปลผล
ข้อมูล ก�รอุปนัย ก�รนิรนัย ก�รสรุปผล
จ�กข้อมูล

นำ�เสนอผลง�นคว�มรู้ที่ค้นพบ โดย
ปร�ศจ�กอคติและคว�มลำ�เอียง
ด้วยก�รสังเคร�ะห์ข้อมูล ซึ่งผู้ศึกษ�
ค้นคว้�ต้องเรียบเรียงเรื่อง หรือนำ�
เสนอข้อมูลที่อธิบ�ยคว�มอย�กรู้ ข้อ
สงสัยตลอดจนคว�มรู้ใหม่ 

ต�ร�งที่ 3 จ�กแนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�กับหลักก�รพื้นฐ�นด้วยวิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ 
(ต่อ) 

จ�กต�ร�งข้�งต้นสรุปได้ว่� ก�รจัดก�ร
เรียนรู้สังคมศึกษ�กับหลักก�รพื้นฐ�นด้วยวิธีก�ร
ท�งวิทย�ศ�สตร์มีกระบวนก�รที่เน้นให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่�งมีขั้นตอนเป็นระบบ และผู้เรียนได้คิด
แก้ปัญห�ตัดสินใจด้วยตนเอง และจ�กก�รศึกษ�
กระบวนก�รคิดแก้ปัญห�ของนักวิช�ก�รท้ังไทย
และต่�งประเทศ อ�ท ิทบวงมห�วทิย�ลยั (2525: 
232 – 234), สมจิต สวธนไพบูลย์ (2527: 8), 
ประพันธ์ศิริ สุเส�รัจ (2541: 107 – 110), 
Bloom (1956: 122), Polya (1957: 6 – 22), 
Bruner (1966: 123 – 127), Brown & Nor-

man (1972: 53), Weir (1974: 16 – 18), 
Guilford and Hoepfner (1971), และ Beyer.
(1987: 46) ส�ม�รถสรุปขั้นตอนคว�มส�ม�รถ
ในก�รคิดแก้ปัญห�ได้ คือ เป็นก�รพัฒน�ก�ร
คิดแก้ปัญห�ต�มขั้นตอนท�งวิทย�ศ�สตร์ คือ 
ฝึกให้ผู้ เรียนสังเกต ส�ธิต ทดลองแก้ปัญห� 
ค้นคว้�ห�คำ�ตอบและแสดงคว�มคิดเห็นได้
ด้วยตนเอง จ�กก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้
อื่น โดยอยู่บนพื้นฐ�นของเหตุผลอย่�งมีระบบ 
อีกทั้งให้รู้จักก�รวิจ�รณ์วิเคร�ะห์ ซึ่งส�ม�รถ 
นำ�ม�สรุปได้ดังต�ร�งที่ 4
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ต�ร�งที่ 4 แนวท�งรูปแบบขั้นตอน วิธีก�ร และแนวท�งในก�รจัดก�รเรียนรู้โดยใช้กระบวนก�รคิด 
แก้ปัญห�สำ�หรับครูผู้สอน

รูปแบบขั้นตอน วิธีก�ร แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้

ขั้นตระหนักรู้ปัญห�
(Sensing Problem 
and Challenges) 

ก�รเตรียมก�ร คือขั้นของ
ก�รค้นพบปัญห�ที่แท้จริง

เป็นขั้นที่ครู นักเรียน หรือครูกับนักเรียนกำ�หนดปัญห� 
ขันโดยวิธีก�ร เช่น ถ�มนำ�เข้�สู่บทเรียน เล่�เรื่องหรือ
ประสบก�รณ์ แล้วตั้งปัญห� ใช้สถ�นก�รณ์ในชุมชนม�ตั้ง
ปัญห� จัดสถ�นก�รณ์ในห้องเรียน

ขั้นค้นห�ส�เหตุของ
ปัญห� หรือขั้นรวบรวม
ข้อมูล (Data Finding) 

ก�รรวบรวมประเด็นข้อมูล
ที่ได้จ�กแหล่งเรียนรู้ที่
หล�กหล�ยในก�รศึกษ�
อย่�งมีระบบ

เป็นขั้นที่นักเรียนค�ดเด�ว่�ปัญห�นั้นๆ มีส�เหตุม�จ�ก
อะไร หรือวิธีก�รแก้ปัญห�นั้นน่�จะแก้ไขโดยวิธีใด หรือ
ปัญห�นั้นควรมีคำ�ตอบว่�อย่�งไร เป็นต้น

ขั้นกำ�หนดปัญห� 
(Problem Finding) 

ก�รวิเคร�ะห์ปัญห� คือ
ก�รพิจ�รณ�ส�เหตุ
สำ�คัญๆ ของปัญห�

เมื่อได้ปัญห�จ�กขั้นที่ 1 ม�แล้ว ครูจะนำ�นักเรียนให้คิด
พิจ�รณ�ปัญห� จ�กนั้นก็จะแบ่งกลุ่ม เพื่อรับผิดชอบใน
ก�รแก้ปัญห�แต่ละข้อ ก�รสอนขั้นนี้จะจบลงด้วยก�ร
เสนอแนะแหล่งคว�มรู้ที่แต่ละกลุ่มควรไปค้นคว้�ห�คำ�
ตอบเพื่อแก้ปัญห�

ขั้นห�แนวท�งในก�ร
แก้ปัญห� 
(Idea Finding) 

ก�รเสนอแนวท�งแก้
ปัญห� คือก�รห�วิธีก�ร
แก้ปัญห� เป็นท�งเลือกที่
ตรงกับส�เหตุ แล้วใช้ก�ร
แก้ปัญห�

นักเรียนแต่ละกลุ่มจะไปศึกษ�ค้นคว้�ห�คว�มรู้เพื่อแก้
ปัญห�ด้วยก�รทำ�กิจกรรมต่�งต�มที่ว่�งแผนไว้ในขั้นที่ 2 
เช่น อ่�นหนังสือ สัมภ�ษณ์ผู้รู้ เชิญวิทย�กรม�ให้คว�ม
รู้ ทำ�แผนภูมิ ทำ�แผนผัง ทำ�สมุดภ�พ ชมภ�พยนตร์หรือ
วีดีทัศน์ ทดลองปฏิบัติ 

ขั้นค้นห�ข้อสรุปและ
เลือกวิธีก�รแก้ปัญห� 
(Solution Finding) 

ก�รตรวจสอบผล เป็นก�ร
ติดต�มประเมินผลจ�ก
ข้อ 3 เพื่อให้พบผลลัพธ์
ที่พอใจ อ�จต้องแก้ไข
ทิศท�งก�รแก้ปัญห�ใหม่

เป็นขั้นตอนแต่ละกลุ่มร่วมกันนำ�ข้อมูลที่ไปค้นคว้�หรือ
ทดลองม�วิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์ ห�คำ�ตอบที่ต้องก�ร 
หรือพิสูจน์ว่�สมมุติฐ�นที่ตั้งไว้นั้น ถูกต้องหรือไม่ คำ�ตอบ
ที่ถูกคืออะไร

ขั้นยอมรับข้อสรุป
และดำ�เนินก�รแก้
ปัญห� (Acceptance 
Finding) 

ก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้ เมื่อ
พบปัญห�ใกล้เคียงอ�จนำ�
ไปศึกษ�เพื่อแก้ไข เพื่อห�
ทิศท�งใหม่ 

เป็นขั้นที่นักเรียนสรุปผลก�รเรียนรู้และหลักก�รที่ได้จ�ก
ก�รศึกษ�ห�ปัญห�และดำ�เนินก�รเสนอแนวท�งก�รแก้
ปัญห�อย่�งสร้�งสรรค์ในสถ�นก�รณ์ใหม่

สรปุไดว้�่ แนวท�งรูปแบบขัน้ตอน วธีิก�ร  
และแนวท�ง ในก�รจั ดก�ร เ รี ยนรู้ โ ดย ใ ช้
กระบวนก�รคิด แก้ปัญห�สำ�หรับครูผู้สอนนั้น 
จะต้องฝึกฝนทีละขั้นตอนต�มลำ�ดับตั้งแต่ขั้นที่ 1  

จนถึงขั้นที่ 6 เพร�ะในแต่ละขั้นตอนก็แตกต่�งกัน 
และเน้นหนักทักษะที่แตกต่�งกัน เพร�ะฉะนั้น
ในก�รฝึกจึงไม่ควรยกเว้นหรือข้�มขั้นตอนใด 
ขั้นตอนหนึ่ง
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ผลงานการเรียนรู้รายสังคมศึกษา 
โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา
สำาหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 

ผลง�นก�รเรยีนรูใ้นร�ยสงัคมศกึษ� โดย
ใช้กระบวนก�รคิดแก้ปัญห�สำ�หรับผู้เรียนในยุค
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งประยุกต์ก�รให้ผลง�นหรือชิ้น
ง�นของผู้เรียนต�มกระบวนก�ร โดยต้องส่งเสริม
ก�รพัฒน�ทักษะของผู้เรียน โดยเน้นกิจกรรมก�ร
พฒัน�ทกัษะก�รคิดรวบยอดในก�รสร้�งองคค์ว�ม
รู้หรือนำ�เสนอคว�มคิดสร้�งสรรค์ที่หล�กหล�ย 
เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รก�รตัดสินใจในประเด็นปัญห�
ทีม่คีว�มขดัแยง้ใหส้อดคลอ้งกับวถิกี�รดำ�เนนิชีวติ

ประจำ�วันของผู้เรียนให้ม�กที่สุด ทั้งนี้สอดคล้อง
กับ ประส�ท เนืองเฉลิม (2558) ท่ีกล่�วถึงจุด
มุ่งหม�ยของก�รจัดก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นก�รจัดสภ�พบรรย�ก�ศ
ก�รเรียนรู้ที่เข้�ใจง่�ย เป็นก�รกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดคว�มสนใจใคร่รู้ในก�รเรียนรู้ได้ม�กขึ้น โดย
ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนฝึกก�ร
แกป้ญัห�และพฒัน�วิธีก�รสบืเส�ะห�คว�มรู ้ซึง่ผู้
เขยีนส�ม�รถนำ�ม�ปรบัประยกุตใ์ชก้บัผลง�นก�ร
เรียนรู้ร�ยสังคมศึกษ� โดยใช้กระบวนก�รคิดแก้
ปญัห�สำ�หรบัผูเ้รยีนในยคุศตวรรษที ่21 สรุปเปน็
แนวท�งได้ดังต�ร�งที่ 5

ต�ร�งที่ 5 ผลง�นก�รเรียนรู้ร�ยสังคมศึกษ�โดยใช้กระบวนก�รคิดแก้ปัญห�

ส�ระก�รเรียนรู้
วิช�สังคมศึกษ�

ผลง�น/ภ�ระง�น ตัวอย่�งกิจกรรมก�รเรียนรู้

ส�ระที่ 1 ศ�สน� ศีล
ธรรม จริยธรรม

เรียงคว�ม นิท�น โคลงกลอน 
เรื่องสั้น ก�ร์ตูน ภ�พว�ด 
สมุดสะสมภ�พ ร้องเพลง 
เสวน� และบทบ�ทสมมติ

กิจกรรมเทศน์มห�ช�ติ กิจกรรมสวดมนต์ ทำ�วัตร
เช้� กิจกรรมตักบ�ตร กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็น
พุทธม�มกะ กิจกรรมค่�ยคุณธรรม กิจกรรม
พิธีหล่อเทียนและถว�ยเทียนพรรษ� เล่�นิท�น
คุณธรรม นิท�นช�ดก

ส�ระที่ 2 หน้�ที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และก�ร
ดำ�เนินชีวิตในสังคม

ภ�พว�ด จดหม�ย สคริป เกม
แบบจำ�ลองหุ่นจำ�ลอง ละคร 
โต้ว�ที กล่�วสุนทรพจน์

เสยีงต�มส�ยพลเมอืงดตี�มระบอบวถิปีระช�ธปิไตย 
ประกวดแสดงละครหน้�ที่พลเมืองดี จัดโครงก�ร
ค่�ยห้องสมุดเคลื่อนที่

ส�ระที่ 3 เศรษฐศ�สตร์ แผ่นพับ ผังกร�ฟิก แผ่น
โฆษณ� ง�นประดิษฐ ์
โปสเตอร์ ก�รกล่�วนำ�เสนอ
ด้วยว�จ�

ก�รแข่งขันตอบปัญห�เศรษฐศ�สตร์ในชีวิตประจำ�
วัน,ประกวดภ�พยนตร์สั้น ประกวดสวนผักพืช
สมุนไพรเกี่ยวกับปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

ส�ระที่ 4 ประวัติศ�สตร์ บทคว�ม ตำ�ร� ร�ยง�น 
หนังสือ วีดีทัศน์ เว็บไซด์ ก�ร
แสดงดนตรี แสดงน�ฏศิลป์ 
ก�รละเล่น ก�รอนุรักษ์ภูมิ-
ปัญญ�ท้องถิ่น

กิจกรรมสุภ�พบุรุษ สุภ�พสตรี คนดีศรีอยุธย� 
(ประกวดม�รย�ทไทย) กิจกรรมคัดเลือกนักเรียน
ดีศรีส�ธิต ก�รอนุรักษ์คว�มเป็นไทย แสดงละคร
ประวัติศ�สตร์ไทย โครงง�นอนุรักษ์ภูมิปัญญ�
ท้องถิ่น

ส�ระที่ 5 ภูมิศ�สตร์ โครงง�น โครงก�ร เว็บ
ไซด์ แผนที่ ภ�พถ่�ย ก�ร
กล่�วร�ยง�น พิธีก�รดำ�เนิน
ร�ยก�ร

ประกวดโครงง�นก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนชุมชนจัดทำ�ฝ�ย 
ขุดคลอง
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จ�กต�ร�งข้�งต้นผลง�นก�รเรียนรู้ร�ย
สังคมศึกษ� โดยใช้กระบวนก�รคิดแก้ปัญห�
สำ�หรับผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นให้ผู้
เรียนได้มีโอก�สเป็นผู้ค้นคว้�ห�คว�มรู้ในก�รจัด
กิจกรรมด้วยตนเอง โดยผู้เรียนได้รู้จักว�งแผน
ก�รดำ�เนินก�รทำ�กิจกรรมและค้นคว้�ห�คว�มรู้ 
ซึ่งครูเป็นเพียงผู้แนะแนวไปสู่ก�รค้นคว้� แนะนำ�
สื่อก�รจัดก�รเรียนรู้ ตลอดจนผู้เรียนได้คว�มรู้
ดว้ยตนเองจ�กกจิกรรมทีห่ล�กหล�ย ม�ประยุกต์
ใช้กับวิธีก�รจัดก�รเรียนรู้ ได้แก่ วิธีก�รจัดก�ร
เรียนรู้แบบบูรณ�ก�ร วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ
โครงก�ร วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้แบบศูนย์ก�รเรียน 
วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน วิธีก�ร
จัดก�รเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทำ�ง�น วิธีก�รจัดก�ร
เรียนรูแ้บบอภปิร�ย และวธิกี�รจดัก�รเรยีนรูแ้บบ
ผู้เรยีนมสีว่นรว่ม ทัง้นีเ้พ่ือใหผู้เ้รยีนเกดิก�รเรยีนรู ้
ด้วยกระบวนก�รคิดแก้ปัญห�สำ�หรับผู้เรียนยุค
ศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภ�พและคุณภ�พ 
ในอน�คต

บทสรุป
แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� 

โดยใช้กระบวนก�รคิดแก้ปัญห� สำ�หรับผู้เรียนยุค
ศตวรรษที่ 21 โดยคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�
เป็นทักษะที่มีคว�มจำ�เป็นต่อก�รพัฒน�ด้�นสติ
ปัญญ� ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก
ไทย ดังนั้นครูผู้สอนต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น 
ทำ�เป็นและแก้ปัญห�เป็น ด้วยวิธีก�รจัดก�รเรียน
รู้แบบบูรณ�ก�รในก�รเชื่อมโยงกระบวนก�รใน
ร�ยวชิ�สงัคมศกึษ�เข�้กบัวธิกี�รท�งวทิย�ศ�สตร ์
เชน่ 1) ก�รกำ�หนดปญัห�และก�รวิเคร�ะหป์ญัห� 
2) ก�รตั้งสมมติฐ�น 3) ก�รเก็บและก�รรวบรวม
ข้อมูล 4) ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล และ 5) ก�รสรุป
ผล โดยผู้เรยีนส�ม�รถคดิวเิคร�ะห์ คดิสงัเคร�ะห์ 
คิดมีวิจ�รณญ�ณ คิดสร้�งสรรค์ คิดไตร่ตรองและ
มีวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นก�รเปิดโอก�สให้ผู้เรียนมีก�ร
พัฒน�ก�รคิดอย่�งมีระบบควบคู่กับก�รเรียนรู้
วชิ�ก�ร ตลอดจนเปน็พืน้ฐ�นสำ�คญัในก�รพฒัน�
คว�มส�ม�รถในก�รคิดแก้ปัญห� และส�ม�รถ
สร�้งท�งเลอืกในก�รแกป้ญัห�และเลอืกท�งเลอืก
ในก�รแก้ปัญห�ได้ด้วยตนเอง และนำ�ม�สู่ก�ร
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภ�พได้
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