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วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 1/4)  
  
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “เคล็ดลับงายๆ สําหรับไขปญหาชีวิต” ในบทความนี้มี
ขอความที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 10 ขอความ ทายบทความจะมีตาราง
สรุปขอความที่กําหนด ซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับตั้งแตเลข 01 ถึง 10 
แลวสรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ 
ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
เกณฑที่กําหนด ไดแก 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง 
หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนผลโดยตรง
หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา แลวตามดวยตัวอักษร “A” 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนสวนประกอบ / 
องคประกอบ / ความหมาย ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนสวนประกอบ 
/ องคประกอบ / ความหมาย แลวตามดวยตัวอักษร “D” 

 ถาขอความที่กําหนดมีผลทําใหขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวางนั้น แลวตามดวยตัวอักษร “F” 

 ถาขอความที่กําหนดไมมีขอความอื่นที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา 
หรือที่เปนสวนประกอบ / องคประกอบ / ความหมาย หรือที่ถูกลด / ยับยั้ง / 
ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบายคําตอบเปนตัวเลข “99” แลว
ตามดวยตัวอักษร “H” 
ทั้งนี้ใหใชเลขกํากับขอความที่กําหนด 01, 02, 03, ..., 10 เปนเลขขอ 1, 2, 3, ..., 10 ในกระดาษคําตอบ 

 
ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 4 คะแนน 

โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมมั่นใจ อยาเดา 
 

บทความ 
เคล็ดลับงายๆ สําหรับไขปญหาชีวติ 

 วันนี้หลายคนคงยอมรับวาสภาวการณรอบตัวเราลวนแตเปนแรงบีบคั้น และ 
แรงกดดัน ใหคนเราตองพบกับภาวะวิกฤตของชีวิต บางรายเกิดความเครียด              
เกิดความคับของใจจนกลายเปนปญหาสุขภาพจิต สงผลใหชีวิตตองขาดความสุข 
และไมสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุขตอไป หลายคนพยายามแสวงหา
ทางออกเพื่อที่จะแกไขปญหาชีวิตที่เกิดขึ้นดวยวิธีการตางๆ ซึ่งบางครั้ง อาจผิดพลาด
และไมเหมาะสม ไมวาจะเปนการหันเขาหายาเสพติด การแสดงพฤติกรรมตอตาน
สังคม หรือการหลีกหนีสังคม การเขารวมกลุมมั่วสุมกับอบายมุขรูปแบบตางๆ             
บางรายถึงกับเลือกทางออกดวยการฆาตัวตายเพื่อหลีกหนีจากปญหาที่กําลังเผชิญ
อยูก็มี 
 คําถามที่นาสนใจก็คือ เพราะเหตุใดบุคคลเหลานี้จึงหาทางออกใหกับปญหาชีวิต
ที่เกิดขึ้นดวยวิธีการดังกลาว อะไรคือปจจัยเสี่ยงที่ทําใหคนเราเลือกวิธีการแกปญหา
ดวยการสรางปญหาเพิ่มขึ้นใหกับตนเองเขาไปอีก จะมีหนทางใดที่จะชวยลดปจจัย
เสี่ยงเหลานี้ใหหมดไป และแกไขปญหาชีวิตเหลานี้ลงไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 ปจจัยเสี่ยงในการแกไขปญหาชีวิตที่ไมเหมาะสมที่คนเรามักเลือกใช เพื่อหาทาง
ออกใหกับตนเองในเวลาที่กําลังเผชิญปญหาชีวิต มีอยู 2 ประการ ไดแก การขาด
ภูมิคุมกันในชีวิต โดยเริ่มตนจากครอบครัวที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบที่
ไมเหมาะสม เชน การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขันมากเกินไป การปดกั้นโอกาส
ในการเผชิญปญหาและแกไขปญหาดวยตนเองจนทําใหขาดประสบการณ และ . 

 
 
 
 
 
 
 
  
บทเรียนที่สําคัญของชีวิตที่ควรจะไดรับ นอกจากนี้ยังพบวาการไมรูจักวิธีการคลาย
ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตวาควรปฏิบัติอยางไร ยังสงผลใหบางรายสะสม
ความเครียดไวจนไมสามารถแบกรับกับปญหาที่เกิดขึ้นได สวนอีกปจจัยเสี่ยงหนึ่ง  
ก็คือการขาดทักษะในการจัดการแกไขปญหาชีวิตที่ เกิดขึ้น เ นื่องจากขาด
ความสามารถในการพิจารณาปญหากระทั่งไมสามารถหาทางออกไดอยางเหมาะสม 
ดังนั้นปจจัยเสี่ยงไมวาจะเปนการขาดภูมิคุมกันในชีวิตหรือขาดทักษะดังกลาวจึงเปน
ตนเหตุสําคัญที่ทําใหคนเราหาทางออกในการแกไขปญหาชีวิตดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม
ในรูปแบบตางๆ จนกลายเปนการสรางปญหาชีวิตใหเพิ่มมากขึ้นกวาที่เปนอยูเดิม 
 นักจิตวิทยาไดเสนอเคล็ดลับในการแกไขปญหาชีวิตแบบงายๆ โดยนําแนวคิด
ของ John Dewey นักการศึกษาชื่อดังมาเปนแนวทางสําคัญในการเสนอ
กระบวนการในการแกไขปญหาชีวิตซึ่งมีองคประกอบสําคัญดังตอไปนี้ 
 ขั้นแรกคือตองรูเทาทันปญหาใหชัดเจนเสียกอนวาอะไรคือปญหาแทจริงที่เรา
กําลังเผชิญอยู และมีอะไรเปนสาเหตุสําคัญที่ใหเราตองเครียดตองทุกข ขั้นที่สองคือ
การแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหา โดยเราจะตองมองแนวทางที่จะทําใหปญหา
ที่เกิดขึ้นหมดไปหรือยุติลงไดสัก 2-3 แนวทาง โดยพิจารณาวาปญหานี้นาจะมี
ทางออกไดกี่วิธี อะไรบาง ทั้งนี้เพื่อความหลากหลายและประสิทธิภาพในการแกไข     
ขั้นที่สามคือการประเมินทางเลือกที่เหมาะสม ขั้นตอนนี้ตองชั่งน้ําหนักดูถึงผลได 
ผลเสีย รวมถึงความเปนไปไดของแตละแนวทางที่จะนํามาใช เพื่อใหไดแนวทางที่ดี
ที่สุด หรือเหมาะสมที่สุดในการแกไขปญหา ขั้นสุดทายคือการทดลองนําไปปฏิบัติ
จริง ซึ่งตองทําอยางจริงจังและเครงครัดตามแผนที่วางไว ตองไมลมเลิกความตั้งใจ
ในการปฏิบัติ เพราะบางครั้งเราอาจจะตองอดทนและตองใชระยะเวลาพอสมควรกับ
บางปญหาที่เรื้อรังทับถมมาเปนระยะเวลายาวนานกวาจะแกไขใหลุลวงลงไปได 
 การปฏิบัติตามเคล็ดลับในการแกไขปญหาชีวิตดังกลาวนี้นาจะชวยลดปจจัย
เสี่ยงที่กอใหเกิดปญหาชีวิตที่ไมพึงประสงคใหหมดไปได และในขณะเดียวกันก็จะ
ชวยหยุดยั้งหรือปองกันการเลือกทางออกในการแกปญหาชีวิตที่ไมเหมาะสมใน
รูปแบบตางๆ ใหหมดไปไดขอเพียงแตเราตองมีความเชื่อมั่น และเห็นคุณคาใน
ตนเองวาทุกปญหาสามารถจะแกไขและหาทางออกไดดวยตัวของเราเองเทานั้น ไมชา
เราก็จะเปนผูชนะที่ยิ่งใหญสามารถแกไขปญหาชีวิตที่เกิดขึ้นใหลุลวงลงไปไดในที่สุด  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 เคล็ดลับในการแกไขปญหาชีวิต     
02 การหันเขาหายาเสพติด     
03 การฆาตัวตาย     
04 รูเทาทันปญหา     
05 ปจจยัเสี่ยงในการแกไขปญหาชีวิตที่ไมเหมาะสม     
06 การแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหา     
07 การทดลองนําไปปฏิบตัิจรงิ     
08 การขาดภูมิคุมกันในชีวิต     
09 การขาดทักษะในการจัดการแกไขปญหาชีวิต     
10 การประเมินทางเลือกที่เหมาะสม     

เฉลย 
 

แผนภูมิบทความ  เคล็ดลับงายๆ สําหรับไขปญหาชีวิต 
 

รูเทาทันปญหา
04

การขาดภมูคิุมกันในชีวิต
08

การขาดทักษะในการจัดการ
แกไขปญหาชีวิต

09

การแสวงหาแนวทางในการ
แกไขปญหา

06

การทดลองนําไปปฏบิัติจริง
07

การประเมนิทางเลือก
ที่เหมาะสม

10

ปจจัยเสี่ยงในการแกไข
ปญหาชีวิตที่ไมเหมาะสม

05

เคล็ดลับในการแกไขปญหาชีวิต
01

การหันเขาหายาเสพติด
02

การฆาตัวตาย
03

  
จากแผนภูมิการคิดวิเคราะหบทความ  สามารถอธิบายไดวา 
1. ปจจัยเสี่ยงในการแกไขปญหาชีวิตที่ไมเหมาะสม (05) ประกอบดวย การขาด

ภูมิคุมกันในชีวิต (08) และการขาดทักษะในการจัดการแกไขปญหาชีวิต (09) 
2. ทั้งการขาดภูมิคุมกันในชีวิต (08) และการขาดทักษะในการจัดการแกไขปญหา

ชีวิต (09) ลวนสงผลใหเกิดปญหาการหันเขาหายาเสพติด (02) และปญหา   
การฆาตัวตาย (03) 

3. เคล็ดลับในการแกไขปญหาชีวิต (01) ประกอบดวยวิธีการตางๆ คือ รูเทาทัน
ปญหา (04) การแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหา (06) การประเมินทางเลือก
ที่เหมาะสม (10) และการทดลองนําไปปฏิบัติจริง (07) 

4. และหากเราไดดําเนินการตามวิธีการทั้ง 4 ขั้นตอนแลว จะชวยปองกันหรือยับยั้ง
ปจจัยเสี่ยง 2 ประการคือ การขาดภูมิคุมกันในชีวิต (08) และการขาดทักษะใน
การจัดการแกไขปญหาชีวิต (09) ตลอดจนยังสามารถหยุดยั้งการเกิดปญหา     
การหันเขาหายาเสพติด (02) และการฆาตัวตาย (03) ไดอีกดวย 

 
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 เคล็ดลับในการแกไขปญหาชีวิต 04D 06D 07D 10D 
02 การหันเขาหายาเสพติด 99H    
03 การฆาตัวตาย 99H    
04 รูเทาทันปญหา 02F 03F 08F 09F 
05 ปจจยัเสี่ยงในการแกไขปญหาชีวิตที่ไมเหมาะสม 08D 09D   
06 การแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหา 02F 03F 08F 09F 
07 การทดลองนําไปปฏิบตัิจรงิ 02F 03F 08F 09F 
08 การขาดภูมิคุมกันในชีวิต 02A 03A   
09 การขาดทักษะในการจัดการแกไขปญหาชีวิต 02A 03A   
10 การประเมินทางเลือกที่เหมาะสม 02F 03F 08F 09F 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


