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53262306: สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
คาํสาํคญั: วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม/ความสามารถดา้นการแกปั้ญหา/การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการ   
                  แกปั้ญหา 
  ธัญวลัย กุลวงษ์ : การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถด้านการแก้ปัญหา เรือง
วิกฤตการณ์สิงแวดล้อมของนัก เ รียนชันมัธยมศึกษาปีที  2  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
และการแก้ปัญหา อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพนัธ์, อ.ดร. อนัน ปันอินทร์ และ 
ผศ.ดร.ปรณฐั กิจรุ่งเรือง.161 หนา้ 
 

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองวิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนเรียนและหลงัจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 2) ศึกษา
ความสามารถดา้นการแก้ปัญหาของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ระหว่างทีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและการแกปั้ญหา 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 
โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยั คือ นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที 2  
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านสามยอด อาํเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 จาํนวน 15 คน  

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) แผนจดัการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน
เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม 3) แบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา และ4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเ รียนชันมัธยมศึกษาปีที  2 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา  สถิติทีใช้ใน  
การวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉลีย (X̅) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ 
ต่อกนั (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

 ผลการวิจยัพบว่า 
1.ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดล้อม ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2ด้วยการ

จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

2. ความสามารถด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและการแกปั้ญหา ระหว่างเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.ความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กรณีศึกษาและ 
การแกปั้ญหา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 อยูใ่นระดบัมาก 
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53262306: MAJOR: TEACHING SOCIAL STUDIES 

KEY WORD: THE ENVIRONMENTAL CRISIS/ PROBLEM SOLVING ABILLTIES/ CASE STUDY AND   

                         PROBLEM SOLVING 

TANWALAI KULLRAWONG: THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT  

AND PROBLEM SOLVING ABILLTIES ON THE ENVIRONMENTAL CRISIS OF MATHAYOMSUKSA 

2 STUDENTS USING CASE STUDY AND PROBLEM SOLVING. THESIS ADVISORS:   

ASST. PROF. ORAPIN SIRISAMPHAN, Ph.D., ANAN PUNIN Ph.D., AND ASST. PROF. PORANAT 

KITROONGRUENG, Ph.D. 161 pp. 

 

 The purposes of this research were to: 1) compare the Learning achievement on the environmental 

crisis of the Mathayomsuksa 2 students before and after using case study and problem solving 2) compare the 

problem solving abilities of the Mathayomsuksa 2 students while using case study and problem solving  

3) study the opinion of the Mathayomsuksa 2 students about using case study and problem solving. The sample 

of this research consisted of 15 Mathayomsuksa 2 students studying in the 2nd semester during the academic 

year 2014 in Bansamyod School, Bophoy District, Kanchanaburi Province of the Primary Educational Service 

Area Office, Kanchanaburi 4. 

 The instruments were: 1) lesson plans 2) a learning achievement on the environmental crisis test  

3) a problem solving abilities test and 4) a questionnaire on the opinion of the Mathayomsuksa 2 students about 

using case study and problem solving. The collected data was analyzed by mean (X ̅) standard deviation (S.D.)  

t-test dependent and content analysis. 

 The findings were as follows: 

 1. The Learning achievement on the environmental crises gained after using case study and problem 

solving was higher than before at the level of .05 significance. 

 2. The problem solving abilities of Mathayomsuksa 2 students gained while using case study and 

problem solving had development is moderate level. 

 3. The positive opinion of students toward using case study and problem solving had high level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะผูว้ิจัยได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพิณ ศิริสัมพนัธ์ อาจารยท์ีปรึกษา ผูใ้ห้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา ตลอดจนดูแล
อยา่งใกลชิ้ดจนกระทงัวทิยานิพนธเ์สร็จสมบูรณ์ อาจารย ์ดร. อนัน ปันอินทร์และผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง กรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ผูค้อยช่วยเหลือและให้คาํแนะนําทีเป็น
ประโยชน์อยา่งยงิต่อผูว้จิยั อาจารย ์ดร.มนสันนัท ์นาํสมบูรณ์ อาจารย ์ดร. อธิกมาส มากจุย้  ประธาน
กรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ ์และรองศาสตราจารย ์อนงคพ์ร สมานชาติ ผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาให้
คาํปรึกษา แนะนาํและแกไ้ขขอ้บกพร่อง ทาํใหว้ทิยานิพนธเ์ล่มนีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน 

ขอบคุณผู ้เ ชียวชาญทัง  3 ท่าน  ทีตรวจสอบเครืองมือวิจัยในครังนี  ได้แก่  ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร. ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ ภาควิชา
หลกัสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ผูใ้หค้าํแนะนาํเรืองการจดัการเรียนรู้ 
อาจารย์ ดร .ยุวรีผลพันธิน  อาจารย์ประจําภาควิชาพืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ผูใ้หค้าํแนะนาํดา้นการวดัและประเมินผล  และอาจารย ์ดร. เพญ็พนอ พ่วงแพ 
อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ผูใ้หค้าํแนะนาํดา้นเนือหาเรือง วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ทาํให้เครืองมือในการ
วจิยัครังนีสมบูรณ์ยงิขึน 

 ขอบคุณ นายสมรัก ใจตรง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบา้นสามยอด 
ทุกท่านทีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูลด้วยดีเสมอมา รวมทงัขอบคุณนักเรียน 
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบา้นสามยอดทุกคนทีนาํมาเป็นตวัอยา่งเพอืใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยั 

 ขอบคุณเพอืนๆร่วมรุ่นสาขาวชิาการสอนสงัคมศึกษา  นายปุณณวชั ทพัธวชั   
นางสาวทิพวลัย ์แซ่โงย้ และนางสาวศรัญญา ศิริวรศิลป์ ทีเป็นกาํลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลือและ
สนบัสนุนดว้ยดีตลอดมา 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่ดาํรงฤทธิ กุลวงษ ์และคุณแม่จิตรวรรณ เผ่าเหลืองทอง  
ทีเป็นทงัผูใ้หชี้วติ  ใหก้ารสนบัสนุนการศึกษาและเป็นกาํลงัใจทีสาํคญัยงิต่อผูว้จิยั ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่ง
ยงิวา่วทิยานิพนธฉ์บบันีจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อน ตลอดจนผูท้ีสนใจโดยทวัไป 
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บทที1 

 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
  สงัคมโลกเป็นสังคมทีมีลกัษณะเป็นพลวตัทีมีการเคลือนไหวเปลียนแปลงอยูเ่สมอทงั
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง  ทังนีเพราะมีปัจจัยแวดล้อมหลายประการที
ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงในช่วงเวลาห้าทศวรรษทีผ่านมา  ซึงหมายถึง  การเชือมโยงทางการคา้ 
การเงิน เทคโนโลยีและการสือสาร ทีส่งผลให้เกิดปัจจัยขับเคลือนแรงกดดันในส่วนต่างๆ  
ของโลกอย่างรวดเร็ว อีกทังการเพิมขึนของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจถือเป็น 
ปัจจยัสาํคญัทีสุด ซึงมีผลกระทบต่อการสร้างแรงกดดนัของสิงแวดลอ้ม (ประกาย ธีระวฒันากุล 
และธราธร รัตนนฤมิตศร,2555: 8)มนุษยจึ์งเปรียบเสมือนผูส้ร้างและผูท้าํลาย หลายสิงหลายอยา่ง
สามารถเกิดขึนไดด้ว้ยนาํมือของมนุษย ์ทงัในแง่ของการสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ การพฒันาใน
สิงทีดีงาม และในอีกแง่มุมหนึง หลายสิงหลายอยา่งก็ถูกทาํลายไดด้้วยนํามือมนุษยเ์ช่นกัน ช่วง
ระยะเวลายาวนานทีผา่นมา มนุษยผ์า่นกระบวนการวิวฒันาการต่างๆมากมาย จนเขา้สู่ยคุปัจจุบนัที
วทิยาการและเทคโนโลยขีนัสูงเขา้มามีบทบาทในชีวติประจาํวนั มนุษยจึ์งไดพ้ยายามทุกวิถีทางทีจะ
เอาชนะธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม พร้อมทงัตกัตวงผลประโยชน์จากธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่ง
ขาดจิตสํานึก เทคโนโลยีต่างๆได้ถูกประดิษฐ์คิดค้นมาใช้มากขึน ซึงมนุษยไ์ด้เอาเทคโนโลยี
เห ล่ านันมา ใช้อ ย่า งมาก เ กินความจํา เ ป็นจน ส่งผลกระทบต่อธรรมชา ติ (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2554: 8)  
 จากการกระทาํของมนุษยท์ีส่งผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงกลายเป็นปัญหาใหญ่ทีทุกสังคม
ทวัโลกกาํลงัประสบอยู่ในขณะนี เช่น แผ่นดินไหว ภาวะนาํแข็งขวัโลกละลาย ภยัแลง้ ไฟป่า นํา
ท่วมฉับพลัน พายถุล่มเมืองรุนแรง ควนัพิษ หรือแมก้ระทงัการแพร่กระจายของเชือโรค เป็นตน้  
จากรายงานของสาํนักบริหารงานอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์แห่งชาติ (National Oceanic and 

Atmospheric: NOAA) ของสหรัฐอเมริการายงานวา่ อุณหภูมิเฉลียของโลก ระหวา่งเดือนมกราคม- 

สิงหาคม  ค.ศ.2010 สูงถึง 14.7 องศาเซลเซียส (เท่ากับปี ค .ศ. 1998) อันเป็นสถิติสูงทีสุดเท่า 
ทีมีการจดบนัทึกมา (ชาธร สิทธิเคหภาค, 2554: 35) และจากขอ้มูลโดยบริษทัวิเคราะห์ความเสียง 
เมเปิลครอฟท ์(Maplecroft) ไดท้าํการวเิคราะห์ความเสียงและการจดัทาํแผนทีความเสียงจากการ 
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เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศขึนในปี พ.ศ. 2554 และพบว่าประเทศไทยติดอนัดบัประเทศทีมีความ
เสียงต่อภยัจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศระยะปานกลางเป็นอันดบัที 37 นอกจากนี จาก
รายงานประจาํปี พ.ศ. 2556 ว่าด้วยดัชนีความเปราะบางต่อการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change Vulnerability Index) ไดจ้ดัลาํดบัเมืองทีมีความเสียงต่อการเปลียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมากทีสุดโดยวเิคราะห์จากแนวโนม้การเกิดสาธารณภยัต่างๆ จากสภาพภูมิอากาศของโลก
ทีเปลียนแปลงไป ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครติดอนัดบัที 3 ของโลก และจดัอยูใ่นระดบัทีมีความ
เสียงสูงมาก (Extreme) (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2556: 20)  
 จากการศึกษาทีผา่นมาหลายหน่วยงาน ไม่วา่จะเป็นองคก์รระดบัประเทศหรือระดบัโลก 
ได้ให้ความสาํคญัและกาํหนดนโยบายในการเร่งฟืนฟูวิกฤตการณ์ด้านสิงแวดล้อมมาโดยตลอด  
ถึงแมจ้ะมีการตืนตวักนัมากขึน แต่ในปัจจุบนัปัญหาสิงแวดลอ้มก็ยงัคงทวีความรุนแรงยงิขึนไปอีก  
จึงเป็นเรืองเร่งด่วนทีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข ซึงวิธีทีสาํคญัอีกวิธีหนึงทีจะช่วยแกปั้ญหาเรืองดงักล่าว
ไดค้ือการปลูกฝังความคิดแก่เยาวชน ดงัทีสุพตัรา แซ่ลิม (2550: 181) กล่าวว่าเราจาํเป็นตอ้งปลูกฝัง
ใหเ้ยาวชนรู้จกัคิดแกปั้ญหาสิงแวดลอ้ม เพราะเยาวชนในวนันีลว้นเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในวนัขา้งหน้า 
เป็นกาํลงัสาํคญัทีจะช่วยแกปั้ญหาวกิฤตการณ์สิงแวดลอ้มต่อไปในอนาคต  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นอีกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที
ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ว่ามนุษยด์าํรงชีวิตอย่างไร ทงัในฐานะปัจเจกบุคคล การอยู่
ร่วมกนัในสงัคม การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เขา้ใจถึงการ
พฒันา เปลียนแปลงตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ ทาํให้เกิดความเขา้ใจในตนเองและ
ผูอื้น มีความอดทน อดกลนั ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนาํความรู้ไปปรับใช้
ในการดาํเนินชีวติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสงัคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3)  
 ดงันนัการเรียนการสอนในกลุ่มสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมจึงไม่ใช่การเรียนแต่
เนือหาความรู้ แต่ตอ้งการให้ผูเ้รียนเป็นนักแก้ปัญหาและสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์
ต่างๆได้ การจดัการเรียนการสอนสังคมศึกษา จึงเป็นเรืองสาํคญัทีครูผูส้อนควรพฒันาการเรียน   
การสอนใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย ให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจและเป็นส่วนหนึง
ในการแก้ปัญหาต่างๆของสังคม ทงันีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนควรเน้นพฒันาการด้าน
ต่างๆของนกัเรียน ใหรู้้จกัเหตุและผล รู้จกัคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น สามารถดาํเนินชีวิตอยูใ่นสังคมทีมี
ความเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัประเทศ มาตรฐานดา้นผูเ้รียน มาตรฐานที 4 
กล่าวว่า ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ซึงผลการประเมินของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 9.4 และผลการประเมินภาพรวม
ของสถานศึกษาทงัหมดของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 10.4 ซึงอยู่ในระดับตาํสุดจากการประเมิน
มาตรฐานทงั 25 มาตรฐาน (สํานักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ปี 2544-2548, 2013: 10-13)  สอดคลอ้งกบัผลจากการติดตามการปฏิรูปการศึกษาในรอบ 
6 ปี หลังการประกาศใช ้พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยประเมินจากคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา 17,562 แห่งทวัประเทศ คิดเป็นร้อยละ 49.1 ของโรงเรียนทงัหมด พบว่า การจดัการ
เรียนการสอนของครูยึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั ยงัมีคุณภาพอยู่ในระดับร้อยละ 39.2 การจดักิจกรรมที
กระตุน้ผูเ้รียนให้รู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตดัสินใจ มีคุณภาพอยู่ระดับ  
ร้อยละ 13.5 และครูสามารถนําผลการประเมินมาปรับการเรียนและเปลียนการสอนเพือพฒันา
คุณภาพเพียงร้อยละ 21.6 ของสถานศึกษาทงัหมด การประเมินคุณภาพทางดา้นผูเ้รียนพบว่า ยงัมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนระดับตาํมากในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ มีคุณภาพระดับดีเพียงร้อยละ 11.1 และการมี
ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง มีคุณภาพดี
เพยีงร้อยละ 26.5 ของสถานศึกษาทงัหมด(อาภรณ์ รัตน์มณี, 2553) 

 ทังนีอาจเนืองมาจากสาเหตุปัจจัยหลายๆ  ด้าน  ทังด้านครู สือ  อุปกรณ์และอืนๆ 
โดยเฉพาะครูส่วนใหญ่ยงัคงจดัการเรียนการสอนโดยยดึครูเป็นศูนยก์ลางและเน้นเนือหามากกว่า
กระบวนการ ไม่สามารถปรับเปลียนพฤติกรรมการสอนให้เป็นไปตามหลกัสูตรทีคาดหวงัไวไ้ด ้
รวมทงันักเรียนยงัมีผลสัมฤทธิทางการเรียนอยู่ในระดับตาํกว่าเกณฑ์อีกดว้ย (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2552: 5)  
            อีกทงัการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติพืนฐาน เพือการประกนัคุณภาพ
นกัเรียน ตรวจสอบกาํกบัดูแล และพฒันาคุณภาพการศึกษาของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (NT) ปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาปีที 2 
โรงเรียนบา้นสามยอด จงัหวดักาญจนบุรี พบว่าในสาระที 5 ภูมิศาสตร์ นักเรียนมีคะแนนเฉลีย
เท่ากบัร้อยละ 34.62 จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน และยงัพบอีกวา่มาตรฐานที 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยก์บัสิงแวดลอ้มทางกายภาพทีก่อให้เกิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรม มีจิตสาํนึกและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เพือการพฒันาทียงัยนื โดยนักเรียน
ร้อยละ 76.92 มีผลคะแนนอยูใ่นระดบัปรับปรุง    อีกทงันักเรียนจะผ่านเกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชนัที 3 ไดน้นั จะตอ้งสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาสิงแวดลอ้มและผลกระทบทีจะเกิดขึนกบั
ประเทศไทยรวมทังสามารถระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมได ้
(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน, 2551: 128) แต่การทีจะพฒันานกัเรียนใหมี้จิตสาํนึก
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ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและตระหนกัถึงปัญหาวกิฤตการณ์สิงแวดลอ้มไดน้ัน ควรฝึกให้
นักเรียนมีความสามารถด้านการแกปั้ญหา เพือนาํไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์
สิงแวดลอ้มไดจ้ริง โดยกระบวนการดงักล่าว ครูจาํเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจและเขา้มามีบทบาท
สาํคญัในการจดัการเรียนรู้เพือให้นักเรียนเกิดความสามารถดา้นการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ เพือ
นาํมาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสิงแวดลอ้ม  

 จากผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติพืนฐานเพือการประกนัคุณภาพ
นกัเรียน ตรวจสอบกาํกบัดูแล และพฒันาคุณภาพการศึกษาของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขนัพนืฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (NT) แสดงใหเ้ห็นว่า นักเรียนยงัขาดทกัษะทีจาํเป็นต่อการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะอย่างยิงทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา  โดยสอดคลอ้งกับอุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ ์(2545:  
4-6) ทีกล่าววา่ กลยทุธก์ารฝึกคิด นบัเป็นกลยทุธ์สาํคญัในการสร้างคนเก่ง ซึงในต่างประเทศกาํลงั
ฝึกฝนวธีิคิดใหน้กัเรียน โดยจดัเป็นระบบ ฝึกทกัษะต่างๆ เช่น ฝึกการแกปั้ญหา (Problem Solving) 
ให้นักเรียนรู้จกัฝึกการหาทางออก มองเห็นปัญหาและนาํความรู้ต่างๆมารวมกนัใชป้ระโยชน์ให้
มาก   การจดัการเรียนการสอนนนัจึงควรใหน้กัเรียนมีบทบาทในการจดัการเรียนการสอน   ครูเป็น
ผูชี้แนะแนวทาง และจดัสถานการณ์ทีเอือต่อการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบติั 
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองและมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
จาํเป็นตอ้งผา่นการพฒันาดา้นกระบวนการคิด ซึงเป็นการคน้หาหลกัการโดยการแยกแยะคุณสมบติั
สิงต่างๆหรือความจริงทีไดรั้บ แลว้ทาํการวเิคราะห์เพอืหาขอ้มูลสรุปอนัเป็นหลกัการความจริงนันๆ 
รวมถึงการนําหลักการไปใช้ในสถานการณ์ทีต่างไปจากเดิม (Guildford 1971: 176) เมือผ่าน
กระบวนการคิดแกปั้ญหา ซึงเกิดจากความคิดทีจะรวบรวมประสบการณ์เดิมกบัสถานการณ์ของ
การแก้ปัญหาเขา้ด้วยกัน เป็นกระบวนการเลือกวิธีต่างๆซึงจะนําไปสู่จุดหมายทีตงัไว ้ซึงจะมี
ความหมายสมบูรณ์ไดเ้มือนกัเรียนเชือมโยงวิธีการแกปั้ญหาเขา้กบัโครงสร้างทางความคิดของเขา 
กลายเป็นรูปแบบการแกปั้ญหา ทีสามารถพฒันาความสามารถดา้นการแกปั้ญหาของนกัเรียนได ้

 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบแกปั้ญหา เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นนักเรียน
ให้เรียนรู้ตาม กระบวนการ โดยผูส้อนเป็นผูเ้สนอปัญหา หรือผูส้อนและนักเรียนร่วมกนักาํหนด
ปัญหาทีมีความสาํคญั เป็นปัญหาใหม่ทีนกัเรียนยงัไม่เคยประสบมาก่อน และตอ้งไม่เกินทกัษะทาง
เชาวน์ปัญญาของนกัเรียน นกัเรียนตอ้งเป็นผูแ้กปั้ญหาหรือหาคาํตอบดว้ยตนเอง โดยใชค้วามรู้และ
ประสบการณ์เดิม  เพือทําความเข้าใจปัญหาทีเป็นข้อสงสัยใหม่หรือข้อสงสัยทีไม่คุ ้นเคย 
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนจะแตกต่างกนั ขึนอยูก่บัสติปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ 
แรงจูงใจ  อารมณ์  ซึงวิธีการแก้ปัญหาจะไม่มีรูปแบบหรือขันตอนตายตัว ผู ้สอนต้องจัด
สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศการเรียนรู้ทีเอือต่อการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาและตอ้งให้
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โอกาสนกัเรียนใชค้วามคิด ฝึกการแกปั้ญหา วางแผนแกปั้ญหา จนเกิดยทุธวิธีคิดใหม่ และต่อยอด
ความรู้พร้อมประสบการณ์เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ ซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในปัญหานัน 

อยา่งชดัเจน ไดเ้ห็นทางเลือกทีหลากหลายในการแกปั้ญหา จนเกิดความชาํนาญ ในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบแกปั้ญหานัน มีหลักการสาํคญั คือ ให้นักเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดล้งมือกระทาํ
กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นทกัษะการแสวงหาความรู้ การคน้พบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(สุคนธ์ สินธพานนท ์2550: 67) และการจดัการเรียนรู้แบบแก้ปัญหายงัช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
ผา่นกิจกรรมตามวตัถุประสงคท์ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ทีมีรูปแบบอยูใ่นบริบทตามสภาพจริง ซึง
ประยุกต์มาจากความรู้ ขอ้คน้พบหรือแนวทางทีได้จากการศึกษา เป็นการเรียนรู้ทีสร้างขึนจาก
ประสบการณ์และขอ้คน้พบเชิงประจกัษแ์ละพบว่าการเรียนรู้จะเพิมขึน ถา้นักเรียนไดรั้บแรงจูงใจ
เพมิขึน ตลอดจนส่งเสริมความเขา้ใจทีลึกซึงในเนือหาทีสาํคญั (Torp,L and Sage,S, 2002: 14) 

 ดงันนัการตดัสินใจแกปั้ญหาตามกระบวนการและขนัตอนเชิงทฤษฎีนนัอาจเป็นไปได้
ยากทีครูจะแสดงบริบทในสถานการณ์จริงไดค้รบถว้น หากนักเรียนไม่มีโอกาสไดพ้บสถานการณ์
จริงมาก่อน เมือตอ้งเผชิญการตดัสินใจอาจเกิดความยุง่ยากได ้ดงันนัการนาํกรณีศึกษามาใชร่้วมกบั
การจัดการเรียน รู้แบบแก้ปัญหา  จะช่วยให้นัก เ รียนได้เ รี ยน รู้ในสิงนี ดียิงขึน  ซึง  คลิฟ 
(Cliff,1999,อา้งถึงใน นิตยา โสรีกุล, 2547: 53) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษานัน เป็นการ
เรียนการสอนโดยใช้กลวิธีในการแสดงออกถึงหลกัการ เนือหา ทีมีความสัมพนัธ์กันออกมาใน
รูปแบบของเรืองราว(Story) การวาดรูป(Drawing)  เอกสารรายงาน (Document) ข่าว (News) 
โทรทศัน์และละคร(TV and Drama) บทประพนัธ์(Poems) เสียงเพลง(Songs) รูปภาพ(Paintings) 
เสียง(Sounds) การ์ตูน(Cartoons) ปัญหา(Problem) สถานการณ์ต่างๆ(Situations) เป็นตน้ ซึงวิธีการ
ทีใชใ้นการแสดงออกของการสอน ประกอบดว้ย การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มยอ่ยโดยเน้นทกัษะ
การทาํงานเป็นทีม(Collaborative Skills)และการเรียนทีเน้นปัญหาเป็นหลกั เมือร่วมกบักรณีศึกษา
แล้ว จะทาํให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้และเกิดความสามารถด้านการแก้ปัญหาและการ
ตดัสินใจได้ดี ทังนีครูอาจเพิมเติมด้วยการตังคาํถามจากกรณีศึกษา ให้นักเรียนสืบค้นวิธีการ
ตดัสินใจแก้ไขปัญหาแบบอืนในเนือหากรณีศึกษาทีครูกาํหนด   ยิงถ้าหากนักเรียนได้มีโอกาส
คน้พบศกัยภาพในการตดัสินใจแกปั้ญหาและแสดงบทบาทดว้ยตนเองก็จะเป็นการดี   ซึงจะช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท์ีกาํหนด ไดฝึ้กฝนการเผชิญและการแกปั้ญหาโดยไม่ตอ้ง
รอใหเ้กิดปัญหาจริง เปิดโอกาสใหน้กัเรียนคิดวเิคราะห์และเรียนรู้ความคิดของผูอื้นและมีมุมมองที
กวา้งขึน (ทิศนา แขมณี,2545: 360) 
 จากแนวคิดและเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและการแกปั้ญหา มาทดลองใชก้บักลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง 
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วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม เพอืใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญัของสิงแวดลอ้ม ส่งเสริมการดาํรงชีวิตทีมี
ความสุขและฝึกความสามารถด้านการแก้ปัญหา ให้แก่นักเรียนก่อนทีจะเผชิญกับปัญหาจริง 
ประกอบกบันกัเรียนมีผลสมัฤทธิตาํกวา่เกณฑ ์ขาดความรู้ความเขา้ใจและความตระหนักในปัญหา
สิงแวดลอ้มในชุมชนของตน ผูว้ิจยัเชือว่าผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยกรณีศึกษา
และการแกปั้ญหาจะส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ รวมทงัก่อใหเ้กิดความสามารถดา้นการ
แกปั้ญหา และเป็นประโยชน์ต่อครูในการจดัการเรียนการสอนต่อไป 

  

กรอบแนวคดิการวิจัย 
 จากสภาพปัญหาในการจดัการเรียนการสอนทีกล่าวมาแล้วขา้งตน้ นาํไปสู่การศึกษา
แนวคิดและเทคนิควธีิสอนรูปแบบต่างๆ โดยผูว้ิจยัมีความสนใจทีจะนาํวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา  มาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเ รียนของนักเ รียน 
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบา้นสามยอด จงัหวดักาญจนบุรี  และเพอืเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถดา้นการแกปั้ญหา รวมทงัสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดความ
กระตือรือร้นสนุกสนาน มีการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ร่วมกนั นาํไปสู่การเรียนรู้ทีมี
ประสิทธิภาพและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะสาํคญัตามการ
เรียนรู้ในศตวรรษที 21  ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ตามขนัตอนที
กาํหนดไว ้5 ขนัตอน ดงันี 

  1.วิเคราะห์และกาํหนดปัญหา ครูแจง้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนทีเป็น
เป้าหมายในการสอนแต่ละครัง แนะนาํวิธีการศึกษากรณีศึกษา   จุดมุ่งหมายหรือปัญหาทีนักเรียน
จะตอ้งพิจารณาการตอบคาํถามหลงัการศึกษากรณีศึกษา และแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยตาม
ความเหมาะสม  จากนันครูเสนอกรณีศึกษา โดยนักเรียนบอกสถานการณ์ของกรณีศึกษาทีครู
กาํหนดภายในขอบเขตของขอ้เท็จจริงและร่วมกันระบุปัญหาหรือคน้หาว่าปัญหาทีแทจ้ริงของ
กรณีศึกษานนัคืออะไร  
 2.วางแผนแกปั้ญหาโดยการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา นักเรียนร่วมกนัพิจารณาว่ามี
สิงใดบา้งทีเป็นสาเหตุสาํคญัของปัญหาหรือสิงใดไม่ใช่สาเหตุสาํคญัของปัญหา และคน้หาปัญหาที
แทจ้ริงของกรณีศึกษา โดยร่วมกันอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นภายในกลุ่ม วางแผนและ
กาํหนดขนัตอนในการหาแนวทางการแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา 
  3. แสวงหาความรู้เพอืแกปั้ญหา โดยนกัเรียนเก็บรวบรวมขอ้มูล จากแหล่งความรู้ต่างๆ 
เช่น เอกสาร ตาํรา งานวจิยั เป็นตน้  
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  4. วเิคราะห์ขอ้มูลในการแกปั้ญหา เมือไดข้อ้มูลทีรวบรวมมาแลว้ นักเรียนจึงนาํขอ้มูล
นนัๆมาวิเคราะห์ โดยพิจารณาว่าน่าเชือถือหรือไม่ประการใด นาํขอ้มูลทีรวบรวมได้มาวิเคราะห์
ปัญหา เพือหาวิธีการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหาทีแท้จริง และเสนอวิธีการ
แกปั้ญหาจากกรณีศึกษาทีครูกาํหนด  
  5.สรุปผลการแกปั้ญหา สรุปขอ้มูลทีไดจ้ากการวิเคราะห์ โดยนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหา
ทีกาํหนดไว ้และร่วมกนัอภิปรายผลทีเกิดขึนหลงัจากการใชว้ิธีการในการแกปั้ญหาเพือตรวจสอบ
ผลลพัธท์ีได ้ 
 จากการสงัเคราะห์แนวคิดและขนัตอนการจดัการเรียนรู้ เพือพฒันาความสามารถดา้น
การแกปั้ญหา ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและแบบแกปั้ญหา  ผูว้ิจยัมีความสนใจและ
ได้นําเอาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาของ ทิศนา แขมมณี และขันตอนแบบ
แกปั้ญหาของสิริวรรณ ศรีพหล มาสังเคราะห์ใหม่  สามารถกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 
ดงันี 

 
การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการ
แกปั้ญหา   ประกอบดว้ย  5  ขนัตอน  
  ขนัที 1   วเิคราะห์และกาํหนดปัญหา 
  ขนัที 2   วางแผนแกปั้ญหาโดยการแสดง         
                ความคิดเห็นต่อปัญหา 
  ขนัที 3   แสวงหาความรู้ เพอืแกปั้ญหา 
 ขนัที  4   ขนัวเิคราะห์ขอ้มูลในการแกปั้ญหา 
 ขนัที  5   สรุปผลการแกปั้ญหา 
แผนภูมิที 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
คาํถามการวิจัย 
 1. ผลสมัฤทธิทางการเรียน เรืองวิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปี 
ที 2 ทีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
หรือไม่ 

 2. ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ระหว่างเรียนดว้ย
การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหาเป็นอยา่งไร 

ผลสมัฤทธิทางการเรียน 
 เรืองวกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม 

ความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 

ความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการ
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 3.ความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  2 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัใด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพอืเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรืองวกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีท ี2 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการ
แกปั้ญหา 
 2. เพอืศึกษาความสามารถดา้นการแกปั้ญหา เรืองวกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ระหวา่งเรียนดว้ยจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
 3. เพอืศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย
ใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 ผลสมัฤทธิการเรียน เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  
ทีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

  
 ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ  นกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 

จาํนวน 9 โรงเรียน ในเขตอําเภอบ่อพลอย ทีสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4   

 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2  ภาคเรียนที 2  
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบา้นสามยอด อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ทีเรียนรายวชิา ส22102 สงัคมศึกษา 3  เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม 
จาํนวน 15 คน ซึงไดม้าโดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจบัสลากโดยใช้
โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 

 2. ตัวแปรทีศึกษา 
 2.1 ตัวแปรต้น (Independent variable) ไดแ้ก่ 
     การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
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 2.2 ตัวแปรตาม (dependent Variables) ไดแ้ก่ 
  2.1.1 ผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม 
  2.2.2 ความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 
  2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการ
แกปั้ญหา 
 
 3. เนือหาทีใช้ในการวิจัย 

 เนือหาทีใชใ้นการวจิยัครังนีเป็นเนือหาในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
สาระภูมิศาสตร์ ส22102 สังคมศึกษา 3 มาตรฐานที 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับ
สิงแวดล้อมทางกายภาพทีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เพือการพฒันาทียงัยืน ตัวชีวดั  ส 5.2 ม2/2 ระบุ
แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา   ตวัชีวดั ส 5.2 
ม2/3 สาํรวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกียวกบัสิงแวดลอ้มทีเกิดขึนในทวีปยโุรปและแอฟริกาและ
ตวัชีวดั ส 5.2 ม2/4 วิเคราะห์เหตุและผลกระทบทีประเทศไทยได้รับจากการเปลียนแปลงของ
สิงแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา หน่วยการเรียนรู้ที 4 วิกฤตการณ์สิงแวดล้อม ซึง
ประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงันี 1) วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยโุรป 2) วิกฤตการณ์ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติของทวปีแอฟริกา 3) วกิฤตการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มของทวปียโุรป 4) วิกฤตการณ์
ดา้นสิงแวดลอ้มของทวีปแอฟริกา 5) แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มใน
ทวปียโุรปและแอฟริกา 6) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มในทวปีแอฟริกา 
  

 4. ระยะเวลาทีใช้ในการวิจัย 

 ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลองครังนีอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 12 คาบ
เรียน คาบเรียนละ 50 นาที เป็นเวลา 6 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 คาบเรียน รวมทงัสิน 12 คาบเรียน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพอืความเขา้ใจในความหมายเฉพาะของคาํทีใชใ้นการวจิยัครังใหมี้ความหมายทีตรงกนั 
ผูว้จิยัจึงไดนิ้ยามความหมายของศพัทต่์างๆ ไวด้งัต่อไปนี 

 1.กรณีศึกษา หมายถึง การนาํเสนอสถานการณ์ ข่าว หรือวดีิทศัน์ ทีบรรยายสภาพการณ์
ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง บทบาทของผูเ้กียวขอ้งและสถานการณ์คบัขนัทีสมควรไดรั้บการ
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แกไ้ข หรือประเด็นปัญหาทีตอ้งตดัสินใจภายในช่วงเวลาทีกาํหนด และขอ้มูลทีเกียวขอ้งในการ
ตดัสินใจ 

 2.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา หมายถึง กิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาตามขันตอนทีครูกาํหนด ประกอบด้วย 5 ขนัตอน ได้แก่  
1) ขนัวิเคราะห์และกาํหนดปัญหา 2) ขนัวางแผนแก้ปัญหาโดยการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา 
3) ขนัแสวงหาความรู้เพือแก้ปัญหา 4) ขันวิเคราะห์ขอ้มูลในการแก้ปัญหา และ5) ขันสรุปผล 
การแกปั้ญหา 
 3. ผลสัมฤทธิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนจากการทาํแบบทดสอบวดั 
ผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ซึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบทีผูว้จิยัสร้างขึน 

 4. ความสามารถด้านการแกปั้ญหา หมายถึง การแสดงออกทางความคิดและวิธีการที
สมเหตุสมผลต่อการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา ตามขันตอนทีกําหนดโดยวัดได้จากแบบวัด
ความสามารถด้านการแก้ปัญหา ระหว่างการจดัการเรียนรู้ทีเน้นให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดแกปั้ญหาจาก
กรณีศึกษา โดยผูเ้รียนแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ย 5 ขนัตอน ดงันี ขนัที 1 วิเคราะห์และ
กาํหนดปัญหา ขนัที 2 วางแผนแก้ปัญหาโดยการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา ขนัที 3 แสวงหา
ความรู้เพอืแกปั้ญหา ขนัที 4 วเิคราะห์ขอ้มูลในการแกปั้ญหา และขนัที 5 สรุปผลการแกปั้ญหา  
 5. ความคิดเห็นของนักเรียน  หมายถึง  การแสดงความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน 
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 3 ดา้น คือ 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ของการจัด 
การเรียนรู้ ซึงวดัไดโ้ดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นทีผูว้จิยัสร้างขึน 

 6.วิกฤตการณ์สิงแวดล้อม หมายถึง เนือหาสาระของรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ประกอบด้วย วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติของทวปีแอฟริกา วกิฤตการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มของทวีปยโุรป วิกฤตการณ์ดา้น
สิงแวดล้อมของทวีปแอฟริกา  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมใน 
ทวปียโุรปและแอฟริกา และผลกระทบจากการเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มในทวปีแอฟริกา 
  7.นักเรียน  หมายถึง ผู ้ทีก ําลังศึกษารายวิชา ส22102 สังคมศึกษา  3 อยู่ระดับชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบา้นสามยอด อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดั
นครปฐม 
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ประโยชน์ทีได้รับ 
1. ผูส้อนไดแ้นวทางในการจดัทาํแผนการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแก้ปัญหาเพือ

นาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. นกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนและความสามารถดา้นการแกปั้ญหาสูงขึน 

 3. นักเรียนสามารถนําความรู้และความสามารถด้านการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช ้
กบัปัญหาต่างๆของตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที 2 
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียน  และความสามารถด้านการแก้ปัญหา  เรือง 
วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
และการแกปั้ญหา ซึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสาร ตาํรา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งโดย
นาํเสนอหวัขอ้ตามลาํดบัต่อไปนี 

 

 1. หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด: กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

 2. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
 3. การจดัการเรียนรู้แบบแกปั้ญหา 
 4. ความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 
 5. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 5.1 งานวจิยัในประเทศ 

 5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสามยอด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 (หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด, 2553: 1-227)  
เป็นแผนหรือแนวทางหรือขอ้กาํหนดของการจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นสามยอดทีจะใช้ใน 
การจดัการเรียนการสอนเพอืพฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานทีกาํหนด มุ่งพฒันานักเรียน
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพโดยมุ่งหวงัให้มี
ความสมบูรณ์ทงัดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทงัมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นสาํหรับการ
ดาํรงชีวติและมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากลเพอืการแข่งขนัในยคุปัจจุบนั   
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ดังนันหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสามยอด พุทธศกัราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช 2551 จึงประกอบดว้ยสาระสาํคญัของหลกัสูตรแกนกลาง สาระ
ความรู้ทีเกียวขอ้งกบัชุมชนทอ้งถินและสาระสาํคญัทีสถานศึกษาพฒันาเพิมเติม โดยจดัเป็นสาระ
การเรียนรู้รายวชิาพนืฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดั และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิมเติม 
จดักิจกรรมพฒันานักเรียนเป็นรายปีในระดับประถมศึกษา เป็นรายภาคในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้และกาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษาตาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
หลกัสูตรแกนการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช   2551     
 

1. ความสําคญั 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีความสําคัญในการพฒันานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตวัชีวดัและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามทีกาํหนดไวเ้ป็นแนวทางใหผู้บ้ริหาร
สถานศึกษา ครู อาจารย  ์ตลอดจนผูเ้กียวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการจัด 
มวลประสบการณ์ใหแ้ก่นกัเรียน ไดพ้ฒันาให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพฒันาเยาวชน
ของชาติ  นอกเหนือจากการใชเ้ป็นแนวทาง หรือขอ้กาํหนดในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาให้
บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาแล้ว  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสามยอด 
พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ทีพฒันาขึนยงั
เป็นหลกัสูตรทีมีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัว ชุมชน  องคก์รในทอ้งถิน ทงัภาครัฐและเอกชนเขา้ร่วม
จดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีแนวทางสาํคญัทีสถานศึกษากาํหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา  
ดงันี 

 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสามยอด  พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพฒันาให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน  
และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกาํลงัใจ และเร้าให้เกิดความกา้วหน้า
แก่นกัเรียนใหม้ากทีสุด มีความรู้สูงสุด นักเรียนทุกคนมีความเขม้แข็ง ความสนใจ มีประสบการณ์ 
และความมนัใจ เรียนและทาํงานอยา่งเป็นอิสระและร่วมใจกนั มีทกัษะในการอ่านออก เขียนได ้คิด
เลขเป็น รู้ข ้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสือสาร  ส่งเสริมจิตใจทีอยากรู้อยากเห็น และมี
กระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล 

 2.หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสามยอด พุทธศักราช  2553 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช   2551 ส่งเสริมการพฒันาดา้นจิตวิญญาณ จริยธรรม 
สังคมและวฒันธรรม พฒันาหลักการในการจาํแนกระหว่างถูกและผิด  เข้าใจและศรัทธาใน 
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ความเชือของตน ความเชือและวฒันธรรมทีแตกต่างกนั  พฒันาหลกัคุณธรรมและความอิสระของ
นกัเรียนและช่วยใหเ้ป็นพลเมืองทีมีความรับผดิชอบ  สามารถช่วยพฒันาสังคมให้เป็นธรรมขึน   มี
ความเสมอภาค  พฒันาความตระหนกั  เขา้ใจ และยอมรับสภาพแวดลอ้มทีตนดาํรงชีวิตอยู ่ ยดึมนั
ในขอ้ตกลงร่วมกนัต่อการพฒันาทียงัยนืทงัในระดบัส่วนตน  ระดบัทอ้งถิน  ระดบัชาติ และระดบั
โลก   สร้างให้นักเรียนมีความพร้อมในการเป็นผูบ้ริโภคทีตดัสินใจแบบมีขอ้มูลเป็นอิสระและมี
ความรับผดิชอบ  
 

2. ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสามยอด พุทธศักราช 2553 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด พทุธศกัราช  2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน  พุทธศักราช  2551 เป็นหลักสูตรทีสถานศึกษาได้พฒันาขึนเพือพฒันา
นกัเรียนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยยดึองคป์ระกอบหลกัสาํคญั 3 ส่วนคือ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช  2551 สาระการเรียนรู้ทอ้งถินและสาระสาํคญั
ทีสถานศึกษาพฒันาเพิมเติม เป็นกรอบในการจัดทาํรายละเอียดเพือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขนัพนืฐานทีกาํหนด  เหมาะสมกบัสภาพชุมชนและทอ้งถิน และจุดเน้นของสถานศึกษา  
โดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด  พุทธศกัราช  2553 ทีพฒันาขึนมีลักษณะของ
หลกัสูตร  ดงันี 

 1. เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด สาํหรับจดัการศึกษาใน
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน จดัระดบัการศึกษาเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัปฐมวยั ระดบั
ประถมศึกษา (ชนัประถมศึกษาปีท ี1-6) และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชนัมธัยมศึกษาปีที 1-3)  
 2. มีความเป็นเอกภาพ หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด   พุทธศกัราช 2553 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลักสูตรของสถานศึกษา
สาํหรับใหค้รูนาํไปจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยกาํหนดให ้

 2.1 มีสาระการเรียนรู้ทีสถานศึกษาใชเ้ป็นหลกัเพือสร้างพืนฐานการคิด การเรียนรู้ 
และการแกปั้ญหา ประกอบดว้ย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

 2.2 มีสาระการเรียนรู้ทีเสริมสร้างความเป็นมนุษย ์ศกัยภาพการคิดและการทาํงาน 
ประกอบดว้ย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและภาษาองักฤษ 

 2.3 มีสาระการเรียนรู้เพมิเติม โดยจดัทาํเป็นรายวิชาเพิมเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ทอ้งถิน ความตอ้งการของนักเรียน และบริบท
ของสถานศึกษา 
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  2.4 มีกิจกรรมพฒันานักเรียน เพือพฒันานักเรียนทงัดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และการพฒันาตนตาม
ศกัยภาพ 

 2.5 มีการกาํหนดมาตรฐานของสถานศึกษาทีสอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัต่าง ๆ 
เพือ เป็นเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทํารายละเอียด 
สาระการเรียนรู้ และจดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญา
ทอ้งถิน 

 3. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาํคญัของการพฒันาคุณภาพนักเรียน หลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พทุธศกัราช 2553 เป็นหลกัสูตร ทีมีมาตรฐานเป็นตวักาํหนดเกียวกบัคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์อง
นกัเรียน เพอืเป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีการกาํหนดมาตรฐานไว ้ดงันี 

 3.1 มาตรฐานหลักสูตร   เป็นมาตรฐานด้านนักเรียนหรือผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา อันเกิดจากการได้รับการอบรมสังสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทงัหมดใชเ้ป็น
แนวทางในการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการจดัการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และ
สถานศึกษาต้องใช้สําหรับการประเมินตนเองเพือจัดทาํรายงานประจําปีตามบทบัญญัติใน
พระราชบญัญติัการศึกษา นอกจากนียงัเป็นแนวทางในการกาํหนดแนวปฏิบติัในการส่งเสริม กาํกบั 
ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพอืใหไ้ดต้ามมาตรฐานทีกาํหนด 

    3.2  มีตัวชีวดัชันปี  เป็นเป้าหมายระบุสิงทีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทัง
คุณลกัษณะของนกัเรียนในแต่ละระดบัชนั  ซึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง   
และมีความเป็นรูปธรรม  นาํไปใชใ้นการกาํหนดเนือหา  จดัทาํหน่วยการเรียนรู้  จดัการเรียนการ
สอน  และเป็นเกณฑ์สาํคญัสาํหรับการวดัประเมินผลเพือตรวจสอบคุณภาพนักเรียน  ตรวจสอบ
พฒันาการนักเรียน  ความรู้  ทกัษะ กระบวนการ  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์ 
และเป็นหลกัในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ   นอกระบบ  และ
ตามอธัยาศยั 

 3.3 มีความเป็นสากล  ของหลักสูตรสถานศึกษา  คือ มุ่งให้นัก เรียนมีความรู้  
ความสามารถในเรืองเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาองักฤษ การจดัการสิงแวดลอ้ม ภูมิปัญญาทอ้งถิน 
มีคุณลกัษณะทีจาํเป็นในการอยูใ่นสงัคมไดแ้ก่ ความซือสัตย ์ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การ
เสียสละ  การเอือเฟือ โดยอยูบ่นพนืฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผูน้าํ และผูต้าม  การทาํงาน
เป็นทีม และการทาํงานตามลาํพงั การแข่งขนั การรู้จกัพอ  และการร่วมมือกนัเพือสังคม วิทยาการ
สมยัใหม่  และภูมิปัญญาทอ้งถิน การรับวฒันธรรมต่างประเทศ  และการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 
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การฝึกฝนทกัษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลกัษณะทีเป็นองคร์วม 

 4. มีความยดืหยุน่ หลากหลาย หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด พุทธศกัราช 
2553 เป็นหลกัสูตรทีสถานศึกษาจดัทาํรายละเอียดต่าง ๆ ขึนเอง โดยยดึโครงสร้างหลกัทีกาํหนดไว้
ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นขอบข่ายในการจดัทาํ   จึงทาํให้
หลกัสูตรของสถานศึกษามีความยดืหยุน่ หลากหลาย สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการ
ของทอ้งถิน โดยเฉพาะอยา่งยงิมีความเหมาะสมกบัตวัผูเ้รียน 

 5. การวดัและประเมินผล  เนน้หลกัการพืนฐานสองประการคือการประเมินเพือพฒันา
นักเรียนและเพือตดัสินผลการเรียน  โดยนักเรียนตอ้งได้รับการพฒันาและประเมินตามตวัชีวดั
เพอืใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นักเรียนเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นระดบัชัน
เรียน  ระดบัสถานศึกษา  ระดับเขตพืนทีการศึกษา และระดบัชาติ  การวดั  และประเมินผลการ
เรียนรู้ เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพนกัเรียน และใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศที
แสดงพฒันาการ ความกา้วหน้า และความสาํเร็จทางการเรียนของนักเรียน  ตลอดจนขอ้มูลทีเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

4. วิสัยทัศน์ 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด พทุธศกัราช  2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 มุ่งพฒันานกัเรียนทุกคน ซึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษย์
ทีมีความสมดุลทงัดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มี
ความรู้และทกัษะพนืฐาน รวมทงั เจตคติ ทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสาํคญับนพืนฐานความเชือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
5. หลักการ 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด พทุธศกัราช  2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มีหลักการทีสําคญัตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนั
พนืฐาน พทุธศกัราช 2551 มีหลกัการทีสาํคญั ดงันี 

             1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็ก และเยาวชน ให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม  
บนพนืฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพอืปวงชน ทีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่ง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 

 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาทีสนองการกระจายอํานาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน 

 4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทงัดา้นสาระการเรียนรู้ เวลา และการ
จดัการเรียนรู้ 

 5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั  
 6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาสาํหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์    
6. จุดหมาย 
              หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   จึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพอืใหเ้กิดกบันกัเรียน เมือจบการศึกษา
ตามหลกัสูตร ดงันี 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาทีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง   
 2. มีความรู้ ความสามารถในการสือสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลย ีและ
มีทกัษะชีวติ  
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาํลงักาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมนัในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา
สิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข     
7. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพฒันานักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสามยอด พุทธศกัราช  
2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งเน้นพฒันานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานทีกาํหนด ซึงจะช่วยให้นักเรียนเกิดสมรรถนะสําคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์   ดงันี 
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 สมรรถนะสําคญัของนักเรียน 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด พทุธศกัราช  2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551   มุ่งใหน้กัเรียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ดงันี 

 1. ความสามารถในการสือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมใน
การใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพือแลกเปลียน
ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง และสังคม รวมทงัการ
เจรจาต่อรองเพือขจดั และลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ย
หลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการสือสาร  ทีมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทีมีต่อตนเองและสงัคม 

 2. ความสามารถในการคดิ เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิด อยา่งสร้างสรรค์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดอยา่งเป็นระบบ เพือนําไปสู่การสร้าง
องคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพอืการตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ทีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพนืฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสมัพนัธแ์ละการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบที
เกิดขึนต่อตนเอง สงัคมและสิงแวดลอ้ม 

 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ 
ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนือง การทาํงาน และ
การอยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและ
ความขัดแยง้ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พงึประสงคท์ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใชเ้ทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพือการพฒันาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรียนรู้ การสือสาร การทาํงาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  ถูกตอ้ง   เหมาะสมและมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด พุทธศกัราช  2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์เพือให้
สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงันี 
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 1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์  

 2. ซือสตัยสุ์จริต    

 3. มีวนิยั    

 4. ใฝ่เรียนรู้   

 5. อยูอ่ยา่งพอเพยีง   

 6. มุ่งมนัในการทาํงาน 

      7. รักความเป็นไทย   

     8. มีจิตสาธารณะ 
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาปีที 2 

ตารางที 1 โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนบา้นสามยอด ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2 

ทีมา : โรงเรียนบา้นสามยอด.หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสามยอด พุทธศักราช 2553. 
(กาญจนบุรี: สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเขต 4, 2553), 19. 
 

 

 
 

ชันมัธยมศึกษาปีที  2 ( ภาคเรียนที  1 ) ชันมัธยมศึกษาปีที  2 ( ภาคเรียนที  2 ) 
รหัสวิชา รายวิชาพนืฐาน นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชาพนืฐาน นก. ชม. 
ท2101 ภาษาไทย 3 1.5 60 ท 22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 

ค2101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 

ว2101 วทิยาศาสตร์ 3 1.5 60 ว22102 วทิยาศาสตร์ 4 1.5 60 

ส2101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 60 

ส2103 ประวตัิศาสตร์ 3 1.5 20 ส22104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 20 

พ2101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1.5 40 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1.0 40 

ศ2101 ศิลปะ 3 1.5 40 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 40 

ง2101 การงานอาชีพ ฯ 3 1.0 40 ง22102 การงานอาชีพ ฯ 4 1.0 40 

อ2101 ภาษาองักฤษ 3 1.5 60 อ22102 ภาษาองักฤษ 4 1.5 60 

รวม 11.0 44.0 รวม 11.0 44.0 
รหัสวิชา รายวิชาเพิมเติม นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชาเพิมเติม นก. ชม. 
ส2101 เศรษฐกิจพอเพียง 1 0.5 20 ส22102 เศรษฐกิจพอเพียง 2 0.5 20 

ศ2101 ดนตรีพืนบา้น 1 0.5 20 ศ22102 ดนตรีพืนบา้น 2 0.5 20 

ง2101 คอมพิวเตอร์เพิมเติม 1 0.5 20 ง22102 คอมพิวเตอร์เพิมเติม 2 0.5 20 

อ2101 ภาษาองักฤษเพิมเติม 1 0.5 20 อ22102 ภาษาองักฤษเพิมเติม 2 0.5 20 

รวม 2.0 80 รวม 2.0 80 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นก. ชม. 
กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 

กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี - 20 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี - 20 

กิจกรรมชุมนุม - 15 กิจกรรมชุมนุม - 10 

กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 5 กิจกรรมเพือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- 10 

รวม 13.0 60 รวม 13.0 60 
รวมจํานวน/หน่วยกิจ/ชัวโมง/ภาค 13.0 58 รวมจํานวน/หน่วยกิจ/ชัวโมง/ภาค 13.0 58 
รวมทังหมดจํานวนชังโมง / ปี 26 1,160 
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9. รายวิชา ส22102 สังคมศึกษา 3 
 

คาํอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                    รายวิชา ส22102 สังคมศึกษา 3     
ชันมัธยมศึกษาปีที 2    ภาคเรียนที 2             เวลา 60 ชัวโมง         จํานวน 1.5    หน่วยกิต   
 
             ศึกษา  วิเคราะห์  อภิปรายปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการลงทุนและการออม  ระบบ
เศรษฐกิจแบบต่างๆ  การพึงพาอาศยักันและการแข่งขนักันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  การ
กระจายของทรัพยากรในโลกทีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  การแข่งขนั
ทางการคา้ในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อคุณภาพสินคา้  ปริมาณการผลิตและราคาสินคา้  การ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียของไทย   ผลทีเกิดจากการตดัสินใจเลือกใชท้รัพยากรเพือการ
ผลิต   วธีิการนาํทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ    
แนวทางการพฒันาการผลิตในทอ้งถินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   แนวทางการคุม้ครองสิทธิ
ของตนเองในฐานะผูบ้ริโภค  
 โดยกระบวนการกลุ่ม   กระบวนการทาํงาน  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการ
จดัการ   กระบวนการสืบคน้  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการพฒันาค่านิยม   
กระบวนการคิดวิเคราะห์   เพือให้เขา้ใจการบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  
การใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ย่างจาํกัดได้อยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทงัเขา้ใจหลกัการของ
เศรษฐกิจพอเพยีง  เพอืการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ   
                 ศึกษา คน้ควา้  วเิคราะห์  ลกัษณะทางกายภาพของภูมิภาคต่างๆ ในเอเชียทีมีผลต่อระบบ
การดําเนินชีวิตของมนุษย  ์  ความหมายพิกัดภูมิศาสตร์   การหาค่าพิกัดภูมิศาสตร์   การแปล
ความหมายเชิงภูมิศาสตร์  สภาพการเปลียนแปลงของสิงแวดล้อมทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชีย  
สิงแวดลอ้มทางสงัคม  วฒันธรรมของภูมิภาคต่างๆ ของเอเชีย  ภูมิปัญญาทอ้งถินเกียวกบัการจดัการ
ทรัพยากรทอ้งถิน  แหล่งขอ้มูลทีเกียวกบัการจดัการสิงแวดลอ้มในประเทศ 

 โดยกระบวนการทาํงาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสืบคน้  กระบวนการศึกษา
วิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการจัดการ   กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการ
เปรียบเทียบ   กระบวน การพฒันาค่านิยม   กระบวนการนําขอ้มูลไปใช้ในการแก้ปัญหาอยา่งมี
ระบบ  เพอืตระหนกัถึงความสาํคญัของลกัษณะทางกายภาพทีมีต่อระบบการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ 
มีนิสยัรักการทาํงาน รักการคน้ควา้  เห็นคุณค่าและมีวจิารณญาณในการใชเ้ครืองมือหาขอ้มูล  เห็น
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คุณค่าของสิงแวดลอ้ม  สร้างสํานึกในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและเห็นความสาํคญัของการรักษา
คุณภาพสิงแวดลอ้ม  ตระหนกัถึงผลทีเกิดจากปัญหาและวกิฤตการณ์ต่อคุณภาพชีวติ   

ตัวชีวัด 
ส 3.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3, ม.2/4  

ส 3.2 ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4  

ส 5.1 ม.2/1 , ม.2/2   

ส 5.2 ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3 , ม.2/4        
รวม  14 ตัวชีวัด 
 

 ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยันาํมาตรฐานที 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพทีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เพือการพฒันาทียงัยนื ตวัชีวดั  ส 5.2 ม2/2 ระบุแนวทางการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและแอฟริกา   ตวัชีวดั ส 5.2 ม2/3 สาํรวจ 
อภิปรายประเด็นปัญหาเกียวกบัสิงแวดลอ้มทีเกิดขึนในทวีปยโุรปและแอฟริกาและตวัชีวดั ส 5.2  
ม2/4 วเิคราะห์เหตุและผลกระทบทีประเทศไทยไดรั้บจากการเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มในทวีป
ยโุรปและแอฟริกา หน่วยการเรียนรู้ที 4 วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม  
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10.โครงสร้างรายวิชา ส22102 สังคมศึกษา 3 

ตารางที 2 โครงสร้างรายวชิา ส22102 สงัคมศึกษา 3 สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 

หน่วยที ชือหน่วย สาระการเรียนรู้ เวลา
เรียน 

1 
แผนทีและเครืองมือ

ทางภูมิศาสตร์ 
-        แผนที 
-        รูปถ่ายทางอากาศ 

3 

2 ทวปียโุรป 
- ลกัษณะทางกายภาพของทวปียโุรป 

- ประชากรทวปียโุรป 

- การคมนาคมขนส่งของทวปียโุรป 
4 

3 ทวปีแอฟริกา 
- ลกัษณะทางกายภาพของทวปีแอฟริกา 
- ประชากรทวปีแอฟริกา 
- ลกัษณะทางเศรษฐกิจทวปีแอฟริกา 

4 

4 วิกฤตการณ์
สิงแวดล้อม 

- วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปยุโรป 

- วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปแอฟริกา 

- วิกฤตการณ์ด้านสิงแวดล้อมของทวีป
ยุโรป 

- วิกฤตการณ์ด้านสิงแวดล้อมของทวีป
แอฟริกา 

- แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมในทวปียุโรปและ
แอฟริกา 

- ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงของ
สิงแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 

12 

รวม 22 
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 จากทีกล่าวมาขา้งตน้โดยสรุปไดว้่า หลกัสูตรของโรงเรียนบา้นสามยอดในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ไดก้าํหนดให้นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โดยผูว้ิจยั
ไดใ้ชห้น่วยการเรียนรู้ที 4 เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม จาํนวน 12 คาบเรียน เป็นสาระในการวจิยั 

 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 

 
ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 
 การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา เป็นรูปแบบการสอนหนึงทีนาํมาพฒันานักเรียนให้
เกิดทกัษะการคิดวเิคราะห์ การคิดแกปั้ญหา โดยใชเ้หตุและผล โดยนักวิชาการหลายท่านไดใ้ชค้าํที
แตกต่างกนัไป เช่น กรณีตวัอยา่ง หรือ กรณีศึกษา ในทีนีผูว้จิยัใชค้าํว่ากรณีศึกษาตลอดงานวิจยัครัง
นี ซึงมีผูใ้หค้วามหมายไวด้งันี  

 บูรชยั ศิริมหาสาคร (2546: 14-27) ไดอ้ธิบายวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ไว้
วา่ การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา แปลมาจากคาํในภาษาองักฤษว่า “Case study” หมายถึง วิธีสอนที
นาํเอาเหตุการณ์จริงหรือเรืองราวทีสมมติขึนมาเป็นตวัอยา่ง เพือใชก้ระตุน้ให้นักเรียนไดอ้ภิปราย
แสดงความคิดเห็น คน้หาความจริงหรือความรู้ดว้ยตนเอง โดยทีครูไม่จาํเป็นตอ้งบอกโดยตรง  

 สุคนธ ์สินธพานนท ์(2550: 142-146) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
หมายถึง การสอนทีมีการนาํเอาสภาพการณ์หรือปัญหาหรือใชก้รณีเรืองราวต่างๆทีเกิดขึนจริงหรือ
อาจเกิดขึนไดจ้ริงมาดดัแปลงเพอืเป็นตวัอยา่งใหน้กัเรียนไดศึ้กษา วเิคราะห์และมีการฝึกให้นักเรียน
ไดท้าํความเขา้ใจ มองเห็นปัญหาอยา่งแทจ้ริงและฝึกฝนหาทางแกไ้ขปัญหานันๆ นักเรียนอภิปราย
แลกเปลียนความคิดเห็นและแลกเปลียนขอ้มูลซึงกนัและกนั ตลอดจนร่วมกนัตดัสินใจ 
 ทิศนา แขมมณี (2551: 362) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา หมายถึง 

กระบวนการทีผูส้อนใช้ในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท์ีกาํหนด โดยให้
ผูเ้รียนศึกษาเรืองทีสมมติขึนจากความเป็นจริงและตอบประเด็นคาํถามเกียวกบัเรืองนัน แล้วนํา
คาํตอบและเหตุผลทีมาของคาํตอบนนัมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการอภิปราย เพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงค ์ 

 จากความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา สรุปได้ว่า  หมายถึง 

กระบวนการสอนทีผูส้อนนาํเสนอกรณีศึกษา หรือตวัอยา่ง หรือเรืองราวทีเกิดจากสถานการณ์ใดๆ 

ซึงมีปัญหาความขดัแยง้อยู ่โดยนาํเสนอในรูปแบบต่างๆ เพือให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษาวิเคราะห์ อภิปราย 

แลกเปลียนขอ้มูลซึงกนัและกนัในการหาแนวทางแกปั้ญหา จะช่วยให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจพืนฐาน
ของปัญหาและตดัสินใจแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
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องค์ประกอบของกรณศึีกษา 
 สุคนธ ์สินธพานนธ ์(2550: 142-146) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้โดย
ใชก้รณีศึกษา วา่มีองคป์ระกอบทีสาํคญั ดงันี 

 1. การอภิปราย การจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ควรจะมีการอภิปรายกนัเป็นกลุ่ม
ยอ่ย ในแต่ละกลุ่มจะมีประธานเป็นผูด้าํเนินการใหมี้การอภิปรายตามจุดประสงคท์ีกาํหนดไว ้โดยมี
เลขานุการเป็นผูบ้นัทึกสาระสาํคญัของการอภิปราย สมาชิกของกลุ่มแต่ละคนจะไดมี้โอกาสแสดง
ความคิดเห็นแลกเปลียนความรู้กนัอยา่งอิสระ ในการอภิปรายนนัควรจะดาํเนินการตามลาํดบั ดงันี 

 1.1 การตกลงกนัเกียวกบัขอบเขตของปัญหาอยา่งชัดเจน มีหัวขอ้การอภิปรายทีมี
ลกัษณะใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นหรือเจตคติกนั 

 1.2 มีการสนทนาแลกเปลียนขอ้มูลและแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกใน
กลุ่ม ดังนันนักเรียนจึงควรได้มีการศึกษาคน้ควา้เกียวกับเรืองทีจะอภิปรายมาล่วงหน้าก่อนแล้ว 
สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะตอ้งตงัใจฟังเพือนๆ อภิปรายกนั เพือทีจะแสดงความคิดเห็นกนัไดอ้ยา่ง
ต่อเนืองสมัพนัธ ์

 1.3 การหาขอ้ยติุ เมือการอภิปรายดาํเนินไปจนถึงขนัสามารถหาขอ้สรุปผลไดแ้ลว้ ก็
ตอ้งมีการสรุปความเพอืเป็นขอ้ยติุ ซึงจดัไดว้า่เป็นความสาํเร็จตามจุดประสงคข์องการอภิปราย เมือ
นกัเรียนทุกกลุ่มไดร่้วมกนัอภิปรายจนไดข้อ้ยติุแลว้ ครูและนักเรียนควรไดอ้ภิปรายร่วมกนัทงัชนั
เรียนอีกครังเพอืเป็นการหาขอ้สรุปร่วมกนั 

 2. การระดมพลงัสมอง เป็นเทคนิคทีช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการ
ทาํกิจกรรมร่วมกนัและให้เกิดความคิดริเริมสร้างสรรค ์เป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิก
ของกลุ่มใหไ้ดม้ากทีสุดภายในระยะเวลาสนั ซึงในการระดมพลงัสมองนันจะตอ้งให้โอกาสทุกคน
มีอิสระในความคิด โดยไม่ตอ้งเกรงวา่ความคิดนนัจะผดิหรือซาํกบัความคิดของคนอืน และสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มตอ้งไม่วิจารณ์ความคิดเห็นของคนอืน การระดมพลงัสมอง มุ่งในดา้นปริมาณของ
ความคิด เพอืใหไ้ดค้วามคิดมากทีสุด ไม่ไดเ้น้นเรืองคุณภาพ แต่จะนาํความคิดทงัหลายมาคดัเลือก
ในภายหลงั เมือระดมความคิดจากสมาชิกไดแ้ลว้ก็ให้นาํความคิดดงักล่าวมาแยกประเด็นความคิด
เป็นกลุ่ม เขียนความคิดใหก้ะทดัรัดชดัเจน สรุปความคิดทงัหมด 
 3. กระบวนการคิดแกปั้ญหา เมือไดร้วมพลงัสมองของสมาชิกแลว้จะสามารถสรุปเป็น
ปัญหาทีชดัเจนได ้สมาชิกในกลุ่มจะร่วมกนัคิดอยา่งมีระบบ ดงันี 
 3.1 ทาํความเขา้ใจในปัญหา นักเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ทาํความเขา้ใจ มองให้ชดัเจน
วา่อะไรคือตวัปัญหาหรืออุปสรรคสาํคญั 
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 3.2 อภิปรายถกเถียงเกียวกับสาเหตุของปัญหา และเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา
ร่วมกนัโดยรวบรวมวิธีการทุกอยา่งเพือใชใ้นการแกปั้ญหานนั และคดัเลือกวิธีการทีสมาชิกเห็น
พอ้งตอ้งกนัวา่เป็นวธีิทีน่าจะไดผ้ลมากนอ้ยเรียงลาํดบัความสาํคญั และตดัสินใจร่วมกนัเลือกวธีิ 
ทีเหมาะสมทีสุดทีไดจ้ากการสรุปผลการอภิปราย 
 3.3 วางแผนการทาํงานเพอืแกปั้ญหาตามวธีิการทีกาํหนดไว ้และลงมือปฏิบตัิตาม 
ขนัตอนทีกาํหนด 
 3.4 สรุปประเมินผลการแกปั้ญหา เพอืหาขอ้บกพร่องและผลดีทีจะนาํไปใชป้รับปรุง
ในการแกปั้ญหาครังต่อไป 
 จะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา เป็นกระบวนการกลุ่มทีมีขนัตอนในการ
คิดแก้ปัญหา เพือให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจในปัญหาและสามารถหาคาํตอบของแนวทางการ
แกปั้ญหาได ้ 
  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 
 นกัการศึกษา ไดก้ล่าวถึงกลวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ไวด้งันี 
 สุคนธ ์สินธพานนท.์ (2550: 142 - 146) การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ครู
ควรมีการเตรียมการให้พร้อม มีการเตรียมเครืองมืออุปกรณ์ สือในการศึกษาให้แก่นักเรียน การ
เสนอศึกษาสามารถทาํไดใ้นรูปเอกสาร รูปภาพ สไลด์ วีดีทศัน์ การแสดงบทบาทสมมติ แถบ
บนัทึกเสียง ใหพ้ร้อมการจดักิจกรรมแบบนี มีขนัตอนดงันี 
 1. ขนัเตรียม ครูแนะนาํวิธีกรณีศึกษา และแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยตามความ
เหมาะสมประมาณกลุ่มละ 5 - 7 คน ครูแนะนาํจุดมุ่งหมายหรือปัญหาทีผูเ้รียนตอ้งพิจารณาก่อนลง
มือศึกษา จะเป็นการกระตุน้ความสนใจใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาบทเรียนดว้ยความตงัใจอยา่งแทจ้ริง 
 2. ขนัเสนอกรณีศึกษา ครูใชก้รณีศึกษาซึงอาจจะเป็นเอกสาร สไลด์ วีดีทศัน์ บทเรียน 
การ์ตูน บทบาทสมมติ การเล่านิทาน เป็นตน้ ซึงในแต่ละบทเรียนจะใชสื้อการสอนเพียงหนึง
ประเภทเท่านัน ในกรณีทีครูใช้วิธีการเล่านิทานนัน ครูควรใชสื้อต่างๆ ประกอบการเล่า เช่น 
รูปภาพ ขอ้ความสาํคญั คติพจน์ คติธรรม และติดภาพหรือขอ้ความเหล่านนัไวต้ามลาํดบัขนัตอน
เพอืใหน้กัเรียนกลบัมาศึกษาเพมิเติมไดภ้ายหลงั เพอืไม่ใหน้กัเรียนลืม และจะไดท้บทวนหรือศึกษา
ในขนัวเิคราะห์  
 3. ขนัวเิคราะห์ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายระดมพลงัสมอง รวบรวมขอ้มูล
วเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกียวกบักรณีศึกษา เพือตดัสินใจหาแนวทางแกปั้ญหาและสรุปผล
การอภิปรายของสมาชิกในกลุ่ม และตวัแทนกลุ่มนาํเสนอผลการอภิปราย ต่อชนัเรียน ซึงครูคอย
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บนัทึกคาํตอบหรืออาจจะมอบหมายให้นกัเรียนคนใดคนหนึงจดบนัทึกคาํตอบ หรือขอ้คิดเห็นของ
สมาชิกแต่ละกลุ่มลงบนกระดาษอยา่งเป็นระเบียบ เพอืนกัเรียนไดพ้ิจารณาผลการวิเคราะห์ของตน
อีกครังหนึงก่อนสรุปขอ้คิดเห็น 
 4. ขนัสรุป นักเรียนทงัชนัเรียนร่วมกบัผูส้อนอภิปรายหาขอ้สรุปเกียวกบัสาเหตุ ของ
ปัญหาและแนวทางในการตดัสินใจแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา และบนัทึกสาระสาํคญั เป็นการสรุป
ขอ้คิดทีไดจ้ากการวิเคราะห์รายละเอียดในกรณีศึกษาให้เป็นหลกัการทวัไป ครูควรเสนอหลกัการ
หรือทฤษฎี หรือขอ้ปฏิบตัิทีสัมพนัธ์กับกรณีศึกษา ซึงครูได้ศึกษาคน้ควา้ตระเตรียมมาให้แก่
นกัเรียนจะทาํใหน้กัเรียนมีหลกัการและมีแนวปฏิบติัทีกวา้งขวางขึน 
 5. ขนัประเมินผล ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มตอบปัญหา ซึงครูไดก้าํหนดจากกรณีศึกษาทีได้
ศึกษาไปแล้ว นอกจากนันครูอาจจะประเมินผลนักเรียนจากการสังเกตในการร่วมสนทนาการ
รายงาน การตอบคาํถาม การทาํงานกลุ่มของนกัเรียน 
 ทิศนา แขมมณี (2551: 363) กล่าวถึงขนัตอนของการสอนกรณีศึกษา ดงันี  

 1. ครู / นกัเรียนนาํเสนอกรณี   

 2. นกัเรียนศึกษากรณีศึกษา 
 3. นกัเรียนอภิปรายประเด็นคาํถามเพอืหาคาํตอบ  

 4. ครูและนกัเรียนอภิปรายคาํตอบ  

 5. ครูและนักเรียนอภิปรายเกียวกบัปัญหาและวิธีแกปั้ญหาของนักเรียน และสรุปการ
เรียนรู้ทีไดรั้บ  

 6. ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน  

    การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษามีเทคนิค และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการนาํ
กรณีศึกษามาใชใ้นการสอน ดงันี  

 1. การเตรียมการ ก่อนการสอน ครูจาํเป็นตอ้งเตรียมกรณีศึกษาให้พร้อม กรณีศึกษาที
เหมาะสมจะตอ้งมีสาระซึงจะช่วยทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์มีลกัษณะใกลเ้คียง
กบัความเป็นจริง กรณีทีนํามาใชส่้วนใหญ่มักเป็นเรืองทีมีสถานการณ์ปัญหาขดัแยง้ ครูอาจใช้
วิธีการ Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ตงัประเด็นคาํถามทีทา้ทายให้
นักเรียนคิดก็ได ้ครูอาจนาํเรืองจริงมาเขียนเป็นกรณีศึกษา หรืออาจใชเ้รืองจากหนังสือพิมพ  ์ข่าว 

และเหตุการณ์รวมทงัจากสือต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วีดีทศัน์ เป็นตน้ เมือไดก้รณีทีตอ้งการ
แลว้ครูจะตอ้งเตรียมประเด็นคาํถามสาํหรับการอภิปรายเพอืนาํไปสู่การเรียนรู้ทีตอ้งการ  

 2. การนําเสนอกรณีศึกษา ครูอาจเป็นผูน้าํเสนอกรณี หรืออาจใชเ้รืองจริงจากนักเรียน
เป็นกรณีศึกษาก็ได ้(แต่ครูตอ้งมีความชาํนาญในการวิเคราะห์กรณี และตงัประเด็นคาํถามไดเ้ร็ว) 
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วธีิการนาํเสนอทาํไดห้ลายวิธี เช่น การพิมพเ์ป็นขอ้มูลมาให้นักเรียนอ่าน การเล่ากรณีศึกษาให้ฟัง 

หรือนาํเสนอโดยใชสื้อ เช่น สไลด์ วีดิทศัน์ ภาพยนตร์ หรืออาจให้นักเรียนแสดงเป็นละครหรือ
บทบาทสมมติก็ได ้ 

 3. การศึกษากรณีศึกษาและการอภิปราย ครูควรแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มยอ่ยและให้เวลา
อยา่งเพยีงพอในการศึกษากรณีศึกษา และคิดหาคาํตอบ ไม่ควรใหน้กัเรียนตอบประเด็นคาํถามทนัที 
นกัเรียน แต่ละคนควรมีคาํตอบของตนเตรียมไวก่้อน แลว้จึงร่วมกนัอภิปรายเป็นกลุ่ม และนาํเสนอ
ผลการอภิปรายระหวา่งกลุ่ม เป็นการแลกเปลียนกนั ครูพึงตระหนักว่าการสอนโดยใชก้รณีศึกษานี
มิไดมุ่้งทีความถูกตอ้งของคาํตอบ คาํถามสาหรับการอภิปรายนี ไม่มีคาํตอบทีถูกหรือผิดอยา่ง
ชดัเจนแน่นอน แต่ตอ้งการใหน้กัเรียนเห็นคาํตอบและเหตุผลทีหลากหลาย ซึงจะช่วยให้นักเรียนมี
ความคิดทีกวา้งขึน ดว้ยเหตุนีการอภิปรายจึงควรมุ่งความสนใจไปทีเหตุผลหรือทีมาทีผูเ้รียนใชใ้น
การแกปั้ญหาเป็นสาํคญั สําหรับสาคร สุขศรีวงศ ์(2554:1-2) ไดก้ล่าวว่า การเรียนการสอนด้วย
กรณีศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ การอ่าน
กรณีศึกษา การวเิคราะห์กรณีศึกษา การถกแถลง และการนาํเสนอ 

 

 

 
 

 

 

แผนภูมิที 2 กระบวนการเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษา 
 
 เมือนักเ รียนได้รับมอบหมายกรณีศึกษาแล้วจะต้อง เตรียมตัว เอง  ( Individual 
Preparation) ดว้ยการอ่านและการวิเคราะห์กรณีศึกษา จากนันนาํผลการวิเคราะห์ขอ้คิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะของตนเองไปแลกเปลียนเรียนรู้ดว้ยการถกแถลง(Discussion) กบัเพือนร่วมชนัเรียน 
การถกแถลงกรณีศึกษานนัแบ่งเป็นกิจกรรมต่อเนือง 2 กิจกรรม ไดแ้ก่การถกแถลงกลุ่มยอ่ย (Small 

Group Discussion)และการถกแถลงกลุ่มใหญ่ (Large Group Discussion) การถกแถลงทงัสอง
กิจกรรมนีมีวตัถุประสงคแ์ละระดบัการพฒันาทกัษะทีแตกต่างกนั โดยการถกแถลงกลุ่มยอ่ยมุ่งเน้น
ให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ขณะทีการถกแถลงกลุ่มใหญ่นนัมุ่งเนน้การแลกเปลียนเรียนรู้กบัสมาชิกทีมีจาํนวนมากขึน 
สมาชิกร่วมชันเรียนอาจไม่ได้แสดงความคิดเห็นครบทุกคน แต่ทุกคนมีโอกาสได้แสดงความ

กระบวนการเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษา 

 การอ่าน           การวิเคราะห์       
           กรณีศึกษา 

การ 

ถกแถลง 

        การนาํเสนอ 

          กรณีศกึษา 
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คิดเห็นและไดท้ดสอบความคิดเห็นของตนวา่มีความน่าสนใจหรือเป็นไปไดห้รือไม่ เมือเทียบเคียง
กบัความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ 
 กิจกรรมสุดทา้ยคือการนาํเสนอซึงนักเรียนตอ้งมีความสามารถในการนาํเสนอโดยอาจ
เป็นการนาํเสนอดว้ยรายงานหรือด้วยวาจา ขึนอยูก่บัความเหมาะสมของการจดัการเรียนการสอน 
การนาํเสนอขนัตอนนีมีสิงทีผูน้าํเสนอตอ้งพงึระวงั คือ การนาํเสนอกรณีศึกษานีตอ้งการใหน้กัเรียน
ได้แสดงผลการวิเคราะห์ ผลการถกแถลง และนําเสนอโดยแสดงประเด็นปัญหา การสร้างและ
ประเมินทางเลือก ตลอดจนการตดัสินใจและทาํแผนปฏิบติัการ ไม่ใช่การอ่านกรณีศึกษาเพือสรุป
ความและนาํมาเล่าใหม่ นกัเรียนอาจหลงประเด็นจนกลายเป็นการจดัทาํรายงานการสรุปกรณีศึกษา
ซึงนอกจากจะไม่ตรงกับสิงทีได้รับมอบหมายแล้ว ยงัเป็นการเสียเวลาและไม่สามารถพฒันา
กระบวนการเรียนรู้และทกัษะตามทีควรจะเป็นอีกดว้ย 

 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553: 39-41) กล่าววา่ กรณีศึกษาเป็นเครืองมือ
ทีช่วยให้เกิดการพฒันาทกัษะในการเชือมโยงองคค์วามรู้ ภาคทฤษฎีเขา้กบัการดาํเนินงานจริงใน
ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล ซึงผูส้อนสามารถนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
หลากหลายสาขาวชิา ดงันนัการสอนแบบกรณีศึกษาจะบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ไดค้รูควร
มีการเตรียมตวั ดงันี  

 1. การกาํหนดมิติความยากง่ายของกรณีศึกษา  
มิติความยากง่ายของกรณีศึกษาแบบ Richard Ivey School of Business, The University of Western 

Ontario แบ่งเป็น 3 มิติ ซึงทงั 3 มิติสามารถแบ่งเป็นระดบัความซบัซอ้นไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงันี  

 1.1 มิติการวเิคราะห์ (Analytical) มีดงันี 
ระดบั 1 ซึงมีความซับซ้อนน้อยทีสุดจะมีการกาํหนดปัญหาสิงทีตอ้งตดัสินใจ มี

การกาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหาและมีการวเิคราะห์ทางเลือก เบืองตน้ไวใ้หแ้ลว้  

ระดบั 2 ซึงมีความซับซ้อนมากขึนจะมีการกาํหนดปัญหาและสิงทีตอ้ง ตดัสินใจ
ไวอ้ยา่งชดัเจนแต่ไม่ไดก้าํหนดทางเลือกไวใ้ห ้ 

ระดับ 3 ทีมีความซับซ้อนมากทีสุด จะไม่มีการระบุปัญหาและตวัเลือกไวเ้ลย 

ผูอ่้านจึงตอ้งตดัสินใจเองทงัหมดในการวางกรอบปัญหาต่างๆ  

  1.2 มิติแนวคิดและทฤษฎี (Conceptual) 

   ระดบัความยากง่ายของกรณีศึกษาจะถูกกาํหนดโดยการนาํแนวคิดหรือทฤษฎีมา
ประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์ ถา้เป็นแนวคิดง่ายๆไม่ซับซ้อนก็จะถือว่าอยูใ่นระดบั 1 แต่หากตอ้งใช้
แนวคิดและ ทฤษฎีหลายๆ ทฤษฎีมาประยกุตใ์ชร่้วมกนัก็ถือวา่อยูใ่นระดบั 3  
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  1.3 มิติการนาํเสนอ (Presentation)  

  ระดบั 1 กรณีศึกษาสนั มีความชดัเจน อ่านง่าย มีขอ้มูลทีจาเป็นในการวเิคราะห์  

  ระดบั 2 มีขอ้มูลในภาพรวม และขอ้มูลทีอาจไม่เกียวขอ้งในการวเิคราะห์  

  ระดบั 3 ผูเ้รียนตอ้งหาขอ้มูลทีจาํเป็นเองจากแหล่งอืน  

 2. โครงสร้างคู่มือการสอน (Teaching Note) โดยทวัไปประกอบดว้ย  

  2.1 ชือกรณีศึกษา (Case’s Name)  
  2.2 ปัญหาและประเด็นหลกั (Current Problems and Issues)  

  2.3 แนวคิดหรือทฤษฎีทีเกียวขอ้ง (Relevant Concept and Theory)  

  2.4 วตัถุประสงคใ์นการเรียนดว้ยกรณีศึกษา  
  2.5 คาํถามหลกั  

  2.6 แนวทางคาํตอบ  

 3. การสอนกรณีศึกษาตอ้งอาศยัการเตรียมความพร้อมเป็นอยา่งดีของครูและนกัเรียนทงั
ก่อนเขา้หอ้งเรียน ระหวา่งการเรียนการสอน และหลงัเลิกเรียน มีรายละเอียด ดงันี 

 ก่อนเข้าห้องเรียน  
 มอบหมายกรณีศึกษาและหนังสือให้นักเรียนเพือเตรียมความพร้อมทงัทางดา้นเนือหา
และกระบวนการสอน ทงันีหมายรวมถึงวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ รายชือนักเรียน (Call List) แผน
กระดาน (Board Plan) หัวขอ้คาํถามในการเปิดอภิปราย (Opening Question) คาํถามสืบเนือง 

(Follow Up Question) และบทสรุป (Closing Comments)  

 ระหว่างการเรียนการสอน  
 •เป็นผูน้าํการอภิปรายโดยการถามคาํถามนาํและควบคุมทิศทางการอภิปรายและเสนอ
ขอ้คิดเห็น  

 • เชือมโยงและจดัการความต่อเนืองของขอ้มูล และสามารถโตต้อบกบันักเรียนไดอ้ยา่ง
มีเหตุและผล มีความยดืหยุน่ในคาํตอบทีอาจมีการตงัประเด็นไวก่้อนหนา้  
 • ใหข้อ้มูล ทฤษฏีและความรู้เพมิเติม  

 • ตงัคาํถามชวนคิดในการแสดงความเห็นทีมีมุมมองทีแตกต่าง 

 • กระตุน้ให้เกิดการต่อยอดเนือหาระหว่างผูเ้รียน โดยอาจต่อยอดในแนวคิดทิศทาง
เดียวกัน แต่มีความลึกซึงมากขึนหรือต่อยอดจากผูเ้รียนทีมุมมองแนวคิดและประสบการณ์ที
แตกต่าง  

 • ใหผู้เ้รียนตอบตามความสมคัรใจ (Warm Calls) หรือเรียกสุ่มตอบ (Cold Calls)  
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 • มีการสรุปผลการเรียนรู้ และชีนําในการหาขอ้มูลและองค์ความรู้เพิมเติมนอก
หอ้งเรียน  

 หลังการเรียนการสอน  
 ประเมินการมีส่วนร่วมของนกัเรียนประเมินแผนการสอนของเรืองนันๆ ว่าเป็นไปตาม
วตัถุประสงคใ์นการสอนหรือไม่ 

 บูรชยั ศิริมหาสาคร (2546: 14 – 27) กล่าวถึงขนัตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
ไวด้งันี 
  1. ครูตอ้งทบทวนความรู้หรือประสบการณ์เดิมให้แก่ผูเ้รียนก่อน เพือใชเ้ป็นขอ้มูล
พนืฐานในการคิดวเิคราะห์วจิารณ์ หรืออภิปรายกลุ่ม 
 2. การแบ่งกลุ่มนักเรียนไม่ควรมากกว่ากลุ่มละ 10 คน เพือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นอยา่งทวัถึง 
 3. ครูแนะวิธีการประชุมกลุ่ม เพือระดมความคิดแบบวงลอ้พฒันา และการตดัสินใน
แบบประชาธิปไตยเชิงพทุธ 
 4. ครูแจกใบงานกรณีศึกษา และนักเรียนปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามใบงาน โดยให้เวลา
ในการอภิปรายกลุ่มอยา่งเพยีงพอเหมาะสม 
 5. ใหผู้ร้ายงานกลุ่ม รายงานผลการอภิปรายกลุ่มหนา้ชนัเรียน 
 6. ครูสรุปบทเรียนหรือแนวคิดทีไดจ้ากกรณีศึกษาโดยไม่เน้นการตดัสินถูกหรือผิด แต่
เนน้ทีเหตุผลของแต่ละกลุ่มวา่มีนาํหนกัของเหตุผลมากนอ้ยเพยีงใด ซึงนาํหนกัของเหตุผลนีเป็นตวั
ชีคุณภาพทางความคิดของนกัเรียน 
 7. เงือนไขสาํคญัทีจะทาํให้การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาประสบความสาํเร็จ คือครูตอ้ง
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ทีเป็นกนัเอง แบบกลัยาณมิตร มีการเสริมแรง เช่น การพยกัหน้า ยมิ
หรือพดูชมเชย เพอืกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความมนัใจ กลา้พูดแสดงความคิดเห็น และดึงเอาศกัยภาพ
ทีมีอยูใ่นตวัเองออกมาใชอ้ยา่งเต็มที ครูไม่ควรแสดงอาการเบือหน่าย หรือ ดูถูกความคิดเห็นของ
นกัเรียน 
 จะเห็นไดว้า่ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา มีขนัตอนทีส่งเสริมการเรียนรู้จาก
กรณีศึกษาทีกําหนดขึน ซึงในทีนีผูว้ิจัยได้นําเอาขันตอนของทิศนา แขมมณี  (2551:363) 

ประกอบดว้ย 6 ขนัตอน ไดแ้ก่ 1. ครู / นกัเรียนนาํเสนอกรณี 2. นกัเรียนศึกษากรณีศึกษา 3. นกัเรียน
อภิปรายประเด็นคาํถามเพือหาคาํตอบ 4. ครูและนักเรียนอภิปรายคาํตอบ  5. ครูและนักเรียน
อภิปรายเกียวกบัปัญหาและวิธีแกปั้ญหาของนักเรียนและสรุปการเรียนรู้ทีไดรั้บ 6. ครูประเมินผล
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การเรียนรู้ของนกัเรียน มาเป็นแนวทางในการสงัเคราะห์ขนัตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
และการแกปั้ญหา 
 

ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 
 Edge and Coleman (1982: 6-9) ไดชี้ให้เห็นประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา ดงันี 

 1. นกัเรียนสามารถคิดไดอ้ยา่งระเอียดรอบคอบและคิดไดอ้ยา่งชดัเจนถึงแมจ้ะเป็น 

สถานการณ์ทียุง่ยากซบัซอ้น เป็นสถานการณ์ทีน่าสงสยัหรือคลุมเครือก็ตาม 

 2. นักเรียนสามารถใช้เป็นกลไกในการวางแผนปฏิบติัอย่างมีเหตุผลถูกตอ้งและมี
ลกัษณะสร้างสรรค ์

 3.นกัเรียนสามารถใชเ้ป็นคู่มือประยกุตก์ารวิเคราะห์เชิงปริมาณได ้เมือกรณีศึกษาเป็น
ปัญหาตวัเลข การเงินและสดัส่วน เป็นตน้ 

 4. นกัเรียนสามารถทีจะแยกแยะขอ้มูลทีมีความสาํคญั สามารถระบุวิเคราะห์ปัญหาและ
แนวแกไ้ข 

 5. นักเรียนสามารถทีจะชีขอ้มูลทีสาํคญัทีขาดหายไป ทีใชส้าํหรับการวางแผน ปฏิบติั
และการตดัสินใจ 

 6. นักเรียนสามารถทีจะสือสารให้เกิดความเขา้ใจด้วยปากเปล่า จากการแสดงความ
คิดเห็นและอภิปราย 

 7.นกัเรียนสามารถเขียนตามเรืองไดอ้ยา่งกระชบัและชดัเจน สามารถทีจะเขียนรายงาน
ไดอ้ยา่งมีนาํหนกัและจูงใจ 

 8. นกัเรียนสามารถใชเ้ป็นเครืองมือและเครืองชีนาํทีจะเพมิพนูความสามารถ 

 9. ช่วยใหน้กัเรียนมีความสุขมุรอบคอบและมีวฒิุภาวะในการใชดุ้ลยพนิิจตดัสินใจ 

กิจกรรมต่างๆ ไดดี้ขึน 

 ECCH Wiley and Leenders  (ECCH, 2010; Wiley, 2006; Leenders, 2005)  ไดก้ล่าวว่า  
การเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางโดยใหผู้เ้รียนเขา้ถึงความรู้ดว้ยการถาม การพดูคุยอภิปรายโตต้อบดว้ยเหตุผล  ดงันัน  การ
เรียนโดยใชก้รณีศึกษาจึงมีจุดเด่นทีสาํคญั คือ การสร้างโอกาสและกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งเขม้ขน้ เมือผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากเท่าไร 
โอกาสในการซึมซับทาํความเข้าใจกับความรู้นันก็จะยิงเพิมมากขึน  การเรียนการสอนด้วย
กรณีศึกษาจึงเป็นสือการเรียนรู้ทีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ กระตุน้ให้
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ผูเ้รียนได้คิดสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีเพือแก้ไขปัญหาตามสภาวะแวดล้อมทีมี
พนืฐานของความเป็นจริงในกรณีต่างๆ รวมถึง การพฒันาทกัษะหลากหลายดา้น 

 Easton (1992: 7-9) ทีกล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาสามารถพฒันาการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยช่วยพฒันาความสามารถในดา้นต่างๆ 9 ดา้น ประกอบดว้ย ความรู้ 
ทกัษะการคิดวเิคราะห์ ทกัษะการประยกุตใ์ช ้ทกัษะความสร้างสรรค ์ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการ
สือสาร ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการวเิคราะห์ตนเอง และเจตคติ 
 ทิศนา แขมณี(2551: 364) กล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
ดงันี 

 1. เป็นวธีิสอนทีช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
และการคิดแกปั้ญหา ช่วยใหน้กัเรียนมีมุมมองทีกวา้งขึน 

 2. เป็นวิธีสอนทีช่วยให้นักเรียนไดเ้ผชิญปัญหาทีเกิดขึนในสถานการณ์จริงและไดฝึ้ก
แกปั้ญหาโดยไม่ตอ้งเสียงกบัผลทีจะเกิดขึน ช่วยให้เกิดความพร้อมทีจะแกปั้ญหาเมือเผชิญปัญหา
ในสถานการณ์จริง 

 3. เป็นวธีิสอนทีช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนสูง ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
นกัเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้จากกนัและกนั 

 4. เป็นวิธีสอนทีให้ผลดีมากสําหรับกลุ่มนักเรียนทีมีความรู้และประสบการณ์
หลากหลายสาขา 
 สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาช่วยให้นักเรียนสามารถพฒันาดา้นการ
แกปั้ญหา สามารถคิดไดซ้บัซอ้นและเป็นขนัตอนมากยงิขึน  และมีการตดัสินใจเมือมีการเผชิญกบั
สถานการณ์ทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักรณีศึกษาไดดี้ยงิขึน 

 
การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 

ความหมายของการแก้ปัญหา 
 การแกปั้ญหาเป็นคาํทีมีความหมายกวา้งซึงรวมถึงพฤติกรรมทีซบัซอ้นในรูปแบบต่างๆ
มากมาย  นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการแกปั้ญหาไวห้ลากหลายความหมาย  ดงันี 

 Gagne (1970: 63) ไดใ้หค้วามหมายว่า การแกปั้ญหาเป็นรูปแบบการเรียนรู้อยา่งหนึงที
ตอ้งอาศยัการเรียนรู้ประเภทหลกัการทีมีความเกียวขอ้งกนัตงัแต่สองประเภทขึนไปและใชห้ลกัการ
นนัประสานกนัจนเป็นความสามารถชนิดใหม่ทีเรียกว่า ความสามารถดา้นการแกปั้ญหา โดยตอ้ง
อาศยัการมองเห็นลกัษณะร่วมของสิงเร้าทงัหลาย 
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 วชัรา  เล่าเรียนดี  (2550: 8) กล่าววา่ การแกปั้ญหาเป็นความสามารถในการเขา้ใจปัญหา
มองเห็นสาเหตุของปัญหาและผลทีจะเกิดขึนจากปัญหานนัรวมทงัสามารถคิดหาวิธีการแกปั้ญหา
นนัๆไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวขา้งตน้สรุปได้ว่า  การแกปั้ญหาหมายถึง  การ
ดาํเนินการทีมีระเบียบแบบแผนโดยเกิดจากการใชส้ติปัญญา  ความรู้ความเขา้ใจ  ประสบการณ์และ
ความคิดอย่างมีเหตุผล  มาพิจารณา  ไตร่ตรองคน้หาแนวทาง/วิธีการทีจะขจดัอุปสรรคออกไป
เพอืใหบ้รรลุเป้าหมายทีตอ้งการ 

 
แนวคดิทฤษฎีทีเกียวข้องกับการแก้ปัญหา 
 การแกปั้ญหาเป็นกระบวนการทีมีความสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบัพฒันาการทางสติปัญญา
และการเรียนรู้  ดังนันเพือให้เกิดความเขา้ใจในการแก้ปัญหาทีเกียวขอ้งกับสติปัญญา  อ้อมใจ  
บุญหลา้ (2541: 39-46) ไดน้าํเสนอทฤษฎีทีเกียวกบัการแกปั้ญหาไวด้งันี 

 1. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพยีเจต ์(Piaget) 
 เพยีเจต(์Piaget) ไดก้าํหนดขนัตอนการแกปั้ญหาออกเป็น 4 ขนั คือ 

 ขนัที  1  การแกปั้ญหาดว้ยการกระทาํ (Sensorimotor  Stage)  ตงัแต่แรกเกิดจนถึง  2  ปี
เด็กจะรู้เฉพาะสิงทีเป็นรูปธรรม  มีความเจริญรวดเร็วในดา้นความคิด  ความเขา้ใจ  การใชป้ระสาท
สมัผสัต่างๆต่อสภาพจริงรอบตวั  จะทาํอะไรบ่อยๆซาํๆเลียนแบบ  พยายามแกปั้ญหาแบบลองผิด
ลองถูกและมีความสามารถในการวางแผนอยูใ่นขีดจาํกดั 

 ขนัที  2  ขนัเตรียมความคิดทีมีเหตุผล  (Preparational  Stage)อยูใ่นช่วงอาย ุ 2-7  ปี  
แบ่งเป็นช่วงอาย ุ 2-4  ปี  เด็กวยันีมีความคิดรวบยอดในเรืองต่างๆแต่ยงัไม่สมบูรณ์  ยงัไม่เขา้ใจการ
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์  ความคิดขึนอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้เหตุผลอย่าง
สมเหตุสมผล  ช่วงอาย ุ 4-7  ปีความคิดเริมมีเหตุผลมากขึนดงันนัการคิดและการตดัสินใจขึนอยูก่บั
การรับรู้มากกวา่ความเขา้ใจ  เริมมีปฏิกิริยาต่อสิงแวดลอ้มมากขึน  อยากรู้อยากเห็น  ซกัถามมากขึน
สรุปวา่ความเขา้ใจของเด็กวยันีขึนอยูก่บัสิงทีรับรู้ภายนอกนนัเอง 

 ขนัที  3  การคิดอยา่งมีเหตุผลเชิงรูปธรรม  (Concrete  Operational Stage)อยูใ่นช่วงอายุ
ระหว่าง  7-11  ปี  วยันีสามารถใชส้มองในการคิดอยา่งมีเหตุผลแต่กระบวนการคิดและการใช้
เหตุผลในการแกปั้ญหาตอ้งอาศยัสิงทีเป็นรูปธรรม  สามารถคิดกลบัไปกลบัมาได ้ และแบ่งแยกสิง
ต่างๆใหเ้ป็นหมวดหมู่ได ้

 ขนัที 4  ขนัการคิดมีเหตุมีผลเชิงนามธรรม (Formal  Operational Stage)  อยูใ่นช่วงอายุ
ระหวา่ง  11-15  ปี  โครงสร้างความคิดของเด็กวยันีพฒันามาถึงขนัสูงสุดเริมเขา้ใจในกฎเกณฑท์าง
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สังคมดีขึน  สามารถเรียนรู้โดยใช้เหตุผลมาอธิบายและแกปั้ญหาต่างๆทีเกิดขึนได้  เด็กรู้จกัคิด
ตัดสินใจแก้ปัญหา  มองเห็นความสัมพนัธ์ของสิงต่างๆได้มากขึนและสนใจในในสิงทีเป็น
นามธรรมดีขึน 

 2. ทฤษฎีทางสติปัญญาของบรูเนอร์ 

 บรูเนอร์  แบ่งพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลออกเป็น  3 ขนัตอน ดงันี 

 1. ขนั Enactive Stage เป็นระยะการแกปั้ญหาดว้ยการกระทาํตงัแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี 

ซึงตรงกบัขนั Sensorimotor Stageของเพยีเจต ์เป็นขนัทีเด็กเรียนรู้ดว้ยการกระทาํหรือประสบการณ์
มากทีสุด 

 2. ขนั Iconic Stage เป็นขนัทีเด็กมีการแกไ้ขปัญหาดว้ยการรับรู้แต่ยงัไม่รู้จกัใชเ้หตุผล
ซึงตรงกบัขนั Concrete Stage ของเพยีเจต ์เด็กวยันีเกียวขอ้งกบัความเป็นจริงมากขึนจะเกิดความคิด
จากการรับเป็นส่วนใหญ่ และภาพแทนในใจอาจจะมีจินตนาการบา้งแต่ไม่ลึกซึง 

 3. ขนั Symbolic Stage เป็นขนัพฒันาการสูงสุดทางดา้นความรู้ความเขา้ใจเปรียบไดก้บั
ขนัระยะการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผลกบัสิงทีเป็นนามธรรม (Formal Operational Stage) เด็กสามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์โดยการใช้สัญลักษณ์หรือภาพ สามารถคิดหาเหตุผลและเขา้ใจสิงทีเป็น
นามธรรมตลอดจนสามารถคิดแกปั้ญหาได ้

 3.ทฤษฎีการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องทอร์แรนซ์ (Torrance) 
 ทอร์แรนซ์ (Torrance)  ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคว์่ามีโครงสร้าง
ของกระบวนการใชจิ้นตนาการ  เขาเนน้ถึงการคิดหาทางเลือกหลายๆแบบก่อนจะนาํไปเลือกใชใ้น
การแกปั้ญหาโดยแต่ละขนัของกระบวนการแกปั้ญหานันผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งประเมินหรือตดัสิน
เลือกแนวคิดทีจะใชแ้กปั้ญหาต่างๆโดยรูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคมี์จุดมุ่งหมายดงันี 

 1. เพอืใหผู้แ้กปั้ญหาทีเริมตน้ดว้ยความยุง่เหยงิวุน่วายสับสนสามารถแกปั้ญหาทีเกิดขึน
อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 

 2. เพอืส่งเสริมใหมี้พฤติกรรมทีสร้างสรรค ์ซึงเป็นการปฏิบติัการของความรู้จินตนาการ
การประเมินซึงมีผลให้มีผลผลิตใหม่ ความคิดให้ทีเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อบุคคลและสังคม
ซึงกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์บ่งเป็นขนัตอน ดงันี 

 ขนัที  1 การคน้หาความจริง (Fact - Finding) ขนันีเริมจากมีความรู้สึกกังวลสับสน
วุน่วายขึนในจิตใจแต่ไม่สามารถบอกไดว้่าเป็นอะไร จึงพยายามตงัสติหาขอ้มูลมาพิจารณาเพือหา
สาเหตุสิงทีทาํใหเ้กิดความกงัวล 

 ขนัที  2 การคน้พบปัญหา (Problem - Finding) ขนันีเกิดต่อจากขนัที 1 เมือไดพ้ิจารณา
โดยรอบครอบแลว้จึงเขา้ใจและสรุปวา่ความกงัวลสบัสนวุน่วายในใจ คือ การเกิดปัญหาขึนนนัเอง 
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 ขนัที  3 การตงัสมมติฐาน (Idea - Finding) ขนันีเกิดต่อจากขนัที 2 เมือมีปัญหาก็
พยายามคิดและตงัสมมติฐานขึนทาํการรวบรวมขอ้มูลต่างๆเพือนาํไปใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน
ในขนัต่อไป 

 ขนัที  4 การคน้พบคาํตอบ (Solution - Finding) ขนันีจะพบคาํตอบจากการทดสอบ
สมมติฐานในขนัตอนที 3  

 ขนัที  5 การยอมรับผลจากการคน้พบ (Acceptance - Finding) ขนันีจะเป็นการยอมรับ
คาํตอบทีไดจ้ากการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าจะแก้ปัญหาให้สําเร็จอยา่งไร การแก้ปัญหาหรือการ
คน้พบยงัไม่จบตรงนีแต่ผลทีไดจ้ากการคน้พบจะไปสู่หนทางทีจะไปสู่แนวคิดหรือสิงใหม่ต่อไปที
เรียกวา่ New Challenge 

  Dewey (1976: 130) กล่าวว่า  ชีวิตคนเราเผชิญอยูก่บัสิงทีเป็นปัญหาอยูต่ลอดเวลาทงั
ปัญหาทีเกิดจากการเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มและการเปลียนแปลงภายใจขอร่างกายและจิตใจ
ดงันนัวธีิสอนทีดีจะตอ้งรู้จกัฝึกคนใหรู้้จกัแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยตวัของเขาเองจึงจะ
ช่วยให้เขาสามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้  นอกจากนีมนุษยเ์ป็นสัตวท์ีฉลาดเหนือสัตวท์งัปวงเนืองจาก
มนุษยมี์มนัสมองรู้จกัคิดจึงสามารถแกไ้ขปัญหาไดดี้กวา่  การเรียนการสอนจึงน่าจะหาทางส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีทกัษะในการคิดเพอืนาํไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา  ซึงเป็นทียอมรับกนัว่าการคิดอยา่งมี
กระบวนการตามแบบวธีิทางวทิยาศาสตร์ซึงเป็นความคิดทีเป็นลาํดบัขนัตอนนบัวา่เป็นวิธีทีไดผ้ลดี
ทีจะนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
 จากแนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้งกับการแก้ปัญหาจะเห็นได้ว่า  บรูเนอร์และเพียเจต์ให้
ความสาํคญักบัพฒันาการดา้นสติปัญญาของมนุษยโ์ดยเฉพาะในช่วงวยัเด็ก  ทอแรนซ์มีแนวคิด
เกียวกบัการแกปั้ญหาซึงจะนาํไปสู่เป้าหมายการแกปั้ญหาวา่ผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งมีขอ้มูลประกอบการ
แกไ้ขเพือให้กระบวนการทีคิดนันใช้ไดผ้ล  ดิวอีเชือว่าวิธีสอนทีดีจะตอ้งฝึกคนให้รู้จกัแก้ปัญหา
และเชือวา่การเรียนการสอนตามแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์น่าจะส่งเสริมให้นักเรียนมีทกัษะในการ
คิดอยา่งมีลาํดบัขนัตอนซึงจะเป็นวธีิทีไดผ้ลดีจะนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหา  ดงันันในฐานะทีครูเป็น
ผูมี้บทบาทสาํคญัในการสอนแกปั้ญหาแก่นกัเรียนจึงควรจดัสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียนไดเ้ผชิญ
โดยปัญหานนัตอ้งสอดคลอ้งกบักฎเกณฑแ์ละหลกัการทีไดเ้รียนในชนัเรียน  และครูผูส้อนจะตอ้ง
คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นสิงสาํคญัซึงจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใชค้วามคิดใน
การแกปั้ญหาตามศกัยภาพ อนัเป็นพนืฐานทีสาํคญัในการดาํเนินชีวติ  
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การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
 มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงขนัตอนของการจดัการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ไว ้
ดงันี 

  กรมวชิาการ (2546: 222-223) ระบุขนัตอนของการจดัการเรียนรู้แบบแกปั้ญหา 
ประกอบดว้ยขนัตอนสาํคญั ดงันี 

 1.ขนัทาํความเขา้ใจปัญหา นักเรียนจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัปัญหาทีพบ ในการเรียนรู้
อยา่งชดัเจนในประเด็นต่างๆ ดงันี  
 1.1 ปัญหาถามวา่อยา่งไร 

 1.2 มีขอ้มูลใดบา้ง  
 1.3 มีเงือนไขหรือตอ้งการหาขอ้มูลใดเพิมเติมในการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาทีดี
จะช่วยให้การเรียนรู้ในขนัต่อไปดาํเนินไปอยา่งราบรืน โดยให้นักเรียนเขียนถึงประเด็นต่างๆที
เกียวขอ้งกบัปัญหา 
 2.ขนัวางแผนแกปั้ญหา ใหน้กัเรียนนาํขอ้มูลทีไดว้ิเคราะห์ไวแ้ลว้ในขนัที 1 นาํมาใชใ้น
การวางแผนแกปั้ญหา หากปัญหาใดตอ้งตรวจสอบโดยการทดลอง ดงันัน ก็จะมีการวางแผนการ
ทดลองดว้ย ซึงประกอบดว้ย สมมติฐาน กาํหนดวิธีการ ทดลอง ตรวจสอบ และรวมถึงแนวทางใน
การประเมินผลการแกปั้ญหา 
 3.ขนัดาํเนินการแกปั้ญหา และประเมินผลในการแกปั้ญหา ในขนัตอนนีจะเป็นการลง
มือแกปั้ญหาและประเมินผลวา่วธีิการแกปั้ญหาและผลทีไดถู้กตอ้งหรือไม่ วธีิการนนัจะนาํไปใชใ้น
การแก้ปัญหาอืนได้หรือไม่ ถ้ามีขอ้บกพร่องในการแก้ปัญหา ก็ต้องยอ้นกลับไปเลือกวิธีการ
แกปั้ญหาใหม่ ดงัทีกล่าวไวใ้นขนัที 2 แต่ถา้ยงัไม่ประสบกบัความสาํเร็จ นกัเรียนก็ตอ้งยอ้นกลบัไป
ทาํความเขา้ใจกบัปัญหาใหม่ ว่ามีขอ้บกพร่องอะไรบา้ง เช่น ขอ้มูล ขอ้กาํหนดให้ไม่เพียงพอ แลว้
ไปเริมตน้แกปั้ญหาใหม่ 

 4. ขนัตรวจสอบการแกปั้ญหา ในขนันีครูควรจะประเมินในภาพรวมทงัหมด ตงัแต่ 

ปัญหา วธีิการแกปั้ญหา การตดัสินใจ ผลของการแกปั้ญหา ตลอดจนการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช้
ใหเ้กิดเป็นประโยชน์ในชีวติประจาํวนั 

 รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา SSCS Model ทีพฒันาขนัโดย Edward L. 

Pizzini,Daniel P Shepardson and Sandra K. Abell (1989) มี 4 ขนัตอน ดงันี  
 ขนัตอนที 1 Search หมายถึง การคน้หาปัญหา แยกแยะสาเหตุของปัญหา ซึงตอ้ง
ประกอบดว้ย การระดมความคิดเพอืทีทาํใหเ้กิดการแยกแยะปัญหาต่างๆ ช่วยใหน้กัเรียนในดา้นการ
มองเห็นความสัมพนัธ์ของมโนทศัน์ต่างๆทีมีอยูใ่นปัญหานนัและนักเรียนจะตอ้งอธิบายและให้
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ขอบเขตของปัญหาดว้ยมโนทศัน์ของนกัเรียนเอง ซึงจะตอ้งตรงกบัจุดมุ่งหมายของบทเรียนทีตงัไว ้
ในขนัตอนนี นกัเรียนตอ้งหาขอ้มูลของปัญหาเพิมเติมโดยอาจหาไดจ้ากการตงัคาํถามถามครูหรือ
เพอืนนกัเรียนหรืออาจไดม้าจากตาํราต่างๆ  
 ขนัตอนที 2 Solve หมายถึง การแกปั้ญหาหรือการหาคาํตอบของปัญหาทีเราตอ้งการ ใน
ขนันีนกัเรียนตอ้งวางแผนการแกปั้ญหา รวมไปถึงการวางแผนการใชเ้ครืองมือในการแกปั้ญหาดว้ย
ตนเองเพอืหาคาํตอบของปัญหา ขณะทีนักเรียนกาํลงัดาํเนินแกปั้ญหา ถา้พบปัญหาอีกก็สามารถที
จะกลบัไปทีขนัที 1 หรือนกัเรียนอาจปรับปรุงแผนการของตนทีวางไวโ้ดยการประยกุตเ์อาวิธีต่างๆ
มาใช ้ 
 ขนัตอนที 3 Create หมายถึง การนาํเอาขอ้มูลทีไดจ้ากการแกปั้ญหาหรือคาํตอบทีไดม้า
จดักระทาํให้อยูใ่นรูปของคาํตอบสามารถอธิบายให้เขา้ใจไดง่้าย โดยอาจทาํไดโ้ดยการใชภ้าษาที
ง่าย สละสลวย มาขยายความหรือตดัทอนคาํตอบทีไดใ้หอ้ยูใ่นรูปของคาํตอบทีสามารถอธิบายหรือ
สือสารใหผู้อื้นเขา้ใจไดง่้าย 

  ขนัตอนที 4 Share หมายถึง การทีนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกียวกับคาํตอบทีไดท้งั
ของตนเองและผูอื้น โดยคาํตอบทีเกิดขึนอาจจะไดรั้บการยอมรับหรือไม่ยอมรับก็เป็นได ้คาํตอบที
ไดรั้บการยอมรับอาจทาํให้เกิดปัญหาใหม่ก็ได ้ส่วนคาํตอบทีไม่ได้รับการยอมรับนันก็อาจทาํให้
เกิดปัญหาได ้เมือพบวา่ มีเหตุผลทีผิดพลาดในการวางแผนการแกปั้ญหาของนักเรียนโดยทีคนอืน
ช่วยประเมินให ้ 
 สิริวรรณ ศรีพหล(2552: 48-49) ได้กําหนดขันตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ
แกปั้ญหา (Problem Solving method) ซึงนาํเอาหลกัการพนืฐานของวทิยาศาสตร์มาใช ้ดงันันวิธีการ
สอนจึงมีขนัตอน ดงันี 

 1.การกาํหนดปัญหาและการวเิคราะห์ปัญหา ครูหรือนักเรียนอาจร่วมกนัหยบิยกปัญหา
หรือประเด็นทีน่าสนใจมานาํเสนอต่อกลุ่มนกัเรียน ปัญหาทีจะนาํมาศึกษานีอาจมาจากแหล่งต่างๆ 
เป็นตน้ว่า จากความสนใจและประสบการณ์ของนักเรียนเอง ปัญหาทีนํามาจากบทเรียน ปัญหา
เกียวกับสังคม  อาจเป็นปัญหาทีปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์หรือเป็นปัญหาทีพบเห็นใน
สภาพแวดลอ้มของตวันกัเรียนและครู ครูอาจหยบิยกมาเป็นปัญหาในการศึกษาต่อไปได ้เท่ากบัเป็น
การจดัสภาวะแวดลอ้มใหน้กัเรียนกาํลงัเผชิญกบัปัญหาในชีวติจริงๆ 

 2.การตงัสมมติฐาน นกัเรียนพยายามใชค้วามรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนมโนมติ หลกัการ 
ฯลฯ ทีไดเ้รียนมาแลว้ มาอภิปรายแลกเปลียนความคิดในกลุ่มว่าสาเหตุของปัญหานนัเกิดจากอะไร 
เป็นการทาํนายและให้คาํตอบมาก่อน แล้วจึงหาทางพิสูจน์ว่าคาํตอบทีคิดกันขึนมานันมีความ
ถูกตอ้งอยา่งไร 
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 3.การเก็บและการรวบรวมขอ้มูล เพอืเป็นการพสูิจน์วา่สมมติฐานทีตงัไวมี้ความถูกตอ้ง
ประการใด ผูแ้กปั้ญหานนัจะตอ้งเก็บขอ้มูลเอง ซึงขอ้มูลก็มาจากแหล่งต่างๆ เช่น จากหอ้งสมุด 

การสัมภาษณ์ ตาํราเรียน การสังเกต งานวิจยั การทศันศึกษา การทดลอง และสถิติต่างๆ เมือได้
ขอ้มูลอนัเป็นทีประจกัษแ์ลว้ ก็รวบรวมขอ้มูลเหล่านนัเป็นหมวดหมู่ 

 4.การวิเคราะห์ข้อมูล เมือได้ข้อมูลทีรวบรวมมาแล้ว นักเรียนก็นําข้อมูลนันๆมา
พจิารณาวา่น่าเชือถือหรือไม่ประการใด เพอืนาํขอ้มูลนนัๆ ไปพสูิจน์สมติฐานอีกครังหนึง 

 5.การสรุปผล จากขอ้มูลทีวิเคราะห์แลว้ นักเรียนก็นาํมาแกปั้ญหาทีกาํหนดไว ้แลว้ตงั
เป็นกฎเกณฑห์รือหลกัการต่อไป 

 การสอนแบบแกปั้ญหา(Problem Solving  method)  จึงเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที
เน้นนักเรียน ให้เรียนรู้ตามกระบวนการ โดยเริมตงัแต่มีการกําหนดปัญหา วางแผนแก้ปัญหา 
ตงัสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอ้มูล พสูิจน์ขอ้มูลวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล ครูเป็นผูเ้สนอปัญหาหรือ
ครูและนกัเรียนจะร่วมกนักาํหนดปัญหาทีมีความสาํคญั เป็นปัญหาใหม่ทีผูเ้รียนยงัไม่เคยประสบมา
ก่อน และตอ้งไม่เกินทกัษะทางเชาวน์ปัญญาของนกัเรียน นกัเรียนจะเป็นผูแ้กปั้ญหา หรือหาคาํตอบ
ดว้ยตนเอง ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนจะแตกต่างกนัขึนอยูก่บัสติปัญญา ความรู้ 
ประสบการณ์ แรงจูงใจ อารมณ์ ซึงวิธีการแกปั้ญหาจะไม่มีรูปแบบหรือขนัตอนตายตวั ครูจะตอ้ง
จดัสภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศการเรียนรู้ทีเอือต่อการใชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหา ครูจะตอ้งให้
โอกาสนกัเรียนใชค้วามคิดและฝึกการแกปั้ญหา เพอืใหเ้กิดความชาํนาญ จะทาํให้นักเรียนไดเ้รียนรู้
สิงใหม่ๆ ไดดี้ ในการจดัการเรียนรู้แบบแกปั้ญหานนั มีหลกัการสําคญั คือ ให้นักเรียนเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ไดล้งมือกระทาํกิจกรรมการเรียนรู้ จะเน้นทกัษะการแสวงหาความรู้ การคน้พบ การสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการจดับรรยากาศในชันเรียนเป็นประชาธิปไตย นํากระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์มาใชใ้นขนัตอนการจดักิจกรรม (สุคนธ ์สินธพานนท,์ 2550: 67)  

 ผู ้วิ จัย มี ค ว ามสนใจที จะนํ า ขันตอนการจัดกา ร เ รี ยน รู้ แบบแก้ ปัญหาของ  
สิริวรรณ ศรีพหล มาใชใ้นการสงัเคราะห์การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
 

ความสามารถด้านการแก้ปัญหา 
 ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาของแต่ละบุคคลมกัมีความแตกต่างกนัเพราะคนเรานัน
จะมีความสามารถในการแก้ปัญหาดีหรือไม่ขึนอยู่กับระดับสติปัญญา   ความรู้  อารมณ์  
ประสบการณ์ตลอดจนไดรั้บการจูงใจว่าดีหรือไม่เพียงใด  บุคคลทีประสบกับปัญหาต่างๆแล้ว
สามารถหาแนวทางการแกไ้ขปัญหานนัใหส้าํเร็จลุล่วงได ้ ยอ่มสามารถทาํใหด้าํรงชีวติประจาํวนัได้
เป็นอย่างดี  ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ในหัวขอ้ต่างๆทีเกียวขอ้งกับความสามารถในการ
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แกปั้ญหา  ไดแ้ก่  ความหมายดา้นการแกปั้ญหา  ความสาํคญัของการแกปั้ญหา  ประเภทของปัญหา  
องค์ประกอบทีมีอิทธิพลต่อการแก้ปัญหา   ทฤษฎีทีเกียวข้องกับการแก้ปัญหา  ขันตอนใน
กระบวนการแกปั้ญหา  บทบาทของครูในการแกปั้ญหาและบทบาทของนกัเรียน  

 

การวัดความสามารถด้านการแก้ปัญหา 
 Quellmalz (1985: 32-33) กล่าวว่า การวดัความสามารถด้านการแก้ปัญหามีลกัษณะ 
ดงันี 

 1.ปัญหาทีนาํมาใชถ้ามควรเป็นปัญหาสาํคญัทีเกิดขึนไดบ้่อย 

 2.กาํหนดปัญหาทีมีทางเลือกหรือวธีิแกปั้ญหาหลายๆวธีิ 
 3.กาํหนดรูปแบบคาํถามทีนกัเรียนสามารถอธิบายเหตุผลได ้

 4.กาํหนดคาํถามทีมีการเชือมโยงความคิดและสรุปไดท้วัไป 

 5.วดัทกัษะความสามารถในการแกปั้ญหาแบบรวมๆ 

 สมรรถภาพด้านการวัดความสามารถด้านการแก้ปัญหา  คือ  พฤติกรรมทีบ่งชี
ความสามารถในการแกปั้ญหาตามกระบวนการแต่ละขนัตอน ประกอบดว้ย 

 1.การทาํความเขา้ใจปัญหา วเิคราะห์ปัญหาและผลกระทบของปัญหา ไดแ้ก่ 

  1.1 การระบุปัญหา 
  1.2 บอกสาเหตุทีสาํคญัของปัญหาได ้

  1.3 จดัลาํดบัและสรุปสาเหตุของปัญหาทีตอ้งการแกไ้ขได ้

  1.4 อธิบายผลกระทบทีเกิดจากปัญหานนัได ้

 2.สร้างแนวทางในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่ 

  2.1 เสนอและสร้างแนวทางในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  2.2 บอกความสอดคลอ้งของวธีิการแกปั้ญหาและสาเหตุได ้

 3. เลือกแนวทางในการแกไ้ขปัญหาได ้ไดแ้ก่ 

  3.1 เปรียบเทียบทางเลือกต่างๆโดยบอกขอ้จาํกดั ปัจจยัและผลดีทีไดรั้บของแต่ละ
ทางเลือกได ้ 
  3.2 ประเมินและเลือกทางเลือกทีเหมาะสมทีสุดได ้

  3.3 บอกขนัตอน กิจกรรม เวลาและวธีิปฏิบติัในแต่ละขนัตอนได ้

  3.4 คาดคะเนผลทีจะเกิดจากแนวทางทีเลือกได ้

 4. ปฏิบติัการแกปั้ญหา ไดแ้ก่ 

  4.1 วางแผนการแกปั้ญหาในแต่ละขนัตอนได ้
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  4.2 บอกและเตรียมสิงทีตอ้งใชใ้นการแกปั้ญหาได ้

  4.3 แกปั้ญหาตามขนัตอนทีกาํหนดได ้

  4.4 สรุปผลการแกไ้ขปัญหาได ้

 5. ประเมินและปรับปรุง ไดแ้ก่ 

  5.1 เปรียบเทียบผลการแกปั้ญหากบัผลทีตอ้งการได ้

  5.2 บอกขอ้ดี ขอ้บกพร่องของการแกปั้ญหาในแต่ละขนัตอนได ้

  5.3 บอกสาเหตุทีทาํใหก้ารแกปั้ญหาไม่ไดผ้ล หรือไดผ้ลเป็นทีไม่น่าพอใจ 

  5.4 บอกวธีิการแกไ้ขปรับปรุงได ้

  5.5 ลงมือปรับปรุงตามวธีิการทีเหมาะสม 

  5.6 ตรวจสอบผลการปรับปรุงได ้

 สรุปได้ว่า  การวดัความสามารถด้านการแก้ปัญหา ผูว้ิจยัดาํเนินการอย่างมีขนัตอน 
ปัญหาทีนาํมาใชค้วรเป็นปัญหาทีครอบคลุม และสามารถนาํแนวทางในการแกปั้ญหาทีหลากหลาย 
ไม่เป็นคาํถามตายตวัหรือเน้นความจาํ โดยมีการเชือมโยงความคิดและขอ้สรุปทวัไป พร้อมทงั
สรุปผลของการเกิดปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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ตารางที 3 สรุป หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา  
เพือพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถด้านการแกปั้ญหาของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 

 

 
หลักการ แนวคดิและ

ทฤษฎี 
ทีนํามาใช้ในการ

สังเคราะห์รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนการสอน 

1 

วิเคราะห์และ
กาํหนดปัญหา 

2 

วางแผน
แกปั้ญหาโดย
การแสดง

ความคิดเห็น
ต่อปัญหา 

3 

แสวงหา
ความรู้เพือ
แกปั้ญหา 

4 

วิเคราะห์
ขอ้มลูใน
การ

แกปั้ญหา 

5 

สรุปผลการ
แกปั้ญหา 

 

การจดัการเรียนรู้โดย
ใชก้รณีศึกษา 

ทิศนา  แขมมณี 

 (2552: 363) 
 

     

 

การจดัการเรียนรู้แบบ
แกปั้ญหา 
สิริวรรณ ศรีพหล 
(2552:48-49) 
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งานวิจัยทีเกยีวข้อง 
 เพอืใหเ้กิดความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนและความสามารถดา้นการ
แกปั้ญหา เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา ครังนีผูว้ิจัยจึงขอนําเสนองานวิจยัทีเกียวกับการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและการแกปั้ญหา ทงัภายในประเทศและต่างประเทศ ดงันี 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา (Case study) 
 งานวิจัยภายในประเทศ 
 กมัพล วงสถาน (2549: 55) ไดศ้ึกษาเรืองผลการใช้กรณีตวัอยา่งสาระภูมิศาสตร์เพือฝึก
ทกัษะ การคิดแบบนิรนยัของผูเ้รียนช่วงชนัที 2 โรงเรียนพระหฤทยั อาํเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่ง 

ในการศึกษาคือ ผูเ้รียนในชนัประถมศึกษาปีที 4/3 ทีเรียนสาระภูมิศาสตร์จาํนวน 54 คน เครืองมือทีใช้
ในการศึกษาคือ แผนการจดัการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์เรือง ทรัพยากรธรรมชาติทีร่อยหรอ จาํนวน 4 

แผน แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน และแบบประเมินทกัษะการคิดแบบนิรนัย ซึงประกอบดว้ย
เรืองปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาทรัพยากรนํา ปัญหาทรัพยากรดินและปัญหา ทรัพยากรแร่ธาตุ 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดย หาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของทกัษะ การคิด
แบบนิรนัย โดยหาค่าที และนาํเสนอด้วยตารางประกอบความเรียง แบบบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า 
ผูเ้รียนทีเรียนโดยกรณีตวัอยา่งมีทกัษะการคิดแบบนิรนยัหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.01 ส่วนการประเมินทกัษะการคิดแบบนิรนัยของผูเ้รียนพบว่าเป็นการคิดขนัทฤษฎี 
หลกัการ 

 ธงชยั บุญธรรม (2543: 56-57) ไดท้าํการศึกษาเรือง เจตคติดา้นสกลทรรศน์ รายวิชาโลก 
ในยคุปัจจุบนั (ส027) โดยการสอนแบบกรณีศึกษา ของนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนบา้น 
โป่งสา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนีเป็นชาวไทยภูเขาเผากระเหรียง จาํนวน  13 

คน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2542 เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาครังนีประกอบดว้ย แผนการสอนเจตคติ
ดา้นสกลรรศน์รายวชิาโลกในยคุปัจจุบนั (ส027) โดยการสอนแบบกรณีศึกษาจาํนวน 5 แผน และแบบ
วดัเจตคติดา้นสกลทรรศน์ จาํนวน 5 ฉบบั ซึงแต่ละแผนวดัเจตคติดา้นความรู้และ ความรู้สึก ผลการวิจยั
พบว่าเจตคติดา้นสกลทรรศน์รายวิชาโลกในยคุปัจจุบนั (ส027) ดา้นความรู้ 40 นักเรียนมีเจตคติดา้น
ความรู้ดีมาก และพบวา่เจตคติดา้นสกลทรรศน์รายวิชาโลกในยคุปัจจุบนั ดา้นความรู้สึกผูเ้รียนมีระดบั
เจตคติดา้นความรู้สึกดี เพอืส่งเสริมทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
 งานวจิยัซึงเป็นวิชาบญัชีชนัสูง 2 หลกัสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัรังสิต ผลการวิจยัที
ไดรั้บคือ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนดีขึนมากกว่าการสอนวิธีแบบดงัเดิมหรือแบบการบรรยายในชัน
เรียน (วนัดี สุขสงวน, 2548) กล่าวคือ ผลสมัฤทธิทางการเรียนจะสูงขึนถา้ทาํการทดสอบนักศึกษาหลงั
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เรียนจบแลว้ประมาณ 1 สปัดาห์ แทนการสอบรวบยอดตอนปลายภาค การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้One way 

Anova (F-Test) และ Paired T-Test เพือทดสอบความแตกต่างของกลุ่มผูเ้รียนทงัสามกลุ่มทีระดับ
นัยสาํคญั 0.05 ผลการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งมีกรณีศึกษาอยา่งมีนัยสาํคญั และเมือสอบถามถึงความพึง
พอใจของนกัศึกษาพบวา่มีความพงึพอใจระดบัมากและตอ้งการจะขอเพิมเวลาในการทาํกรณีศึกษาให้
มากขึน 

 นุชนาถ ชูกลิน และปราวณียา สุวรรณณัฐโชติ (2555: 156-160) ไดศ้ึกษาเรืองผลของการใช้
กิจกรรมการอภิปรายแบบผสมผสานและกระดานสนทนาในการเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษาทีมีต่อการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ผลการวิจยัพบว่า 1)นักเรียนทีเรียนดว้ยกรณีศึกษา
โดยใชกิ้จกรรมอภิปรายทีต่างกนัมีคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั 
2) นักเรียนทีเรียนด้วยกรณีศึกษาโดยใช้กิจกรรมการอภิปรายแบบผสมผสานกับนักเรียนทีเรียนด้วย
กรณีศึกษาโดยใช้กิจกรรมการอภิปรายบนกระดานสนทนา มีคะแนนการคิด อย่างมีวิจารณญาณไม่
แตกต่างกนั 

 ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง (2553: 200) ไดศ้ึกษาการพฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์
การสอนเพอืส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัศึกษาวชิาชีพครู การวิจยัครังนี
มีวตัถุประสงคเ์พอื 1)พฒันารูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพอืส่งเสริม
ความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู และ 2)ศึกษาประสิทธิภาพเชิง
ประจกัษข์องรูปแบบการสอนโดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพือส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูทีพฒันาขึน กลุ่มตวัอยา่ง คือ นักศึกษาชนัปีที 5 
สาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํนวน 23 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน แบบวดัความสามารถดา้นการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจบัสรุปว่า 1)รูปแบบการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพือส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู มีชือว่ารูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี (PCSSC MODEL) มี 4 องค์ประกอบ คือ 
หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอนและเงือนไขของการนาํรูปแบบการสอนไปใชใ้น
กระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขันตอน ประกอบด้วย ขันเตรียมการเรียนรู้(Preparation) ขันนําสู่
กรณีศึกษา  (Case Presentations)  ขันสรรหาวิธีการแก้ไข (Selection of Solution)  ขันแบ่งปัน
ประสบการณ์ (Sharing with Groups) และขนัสืบสานสร้างความรู้ใหม่ (Construction for New 

Knowledge)  2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี พบว่า  นักศึกษาวิชาชีพครูมี
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
ทงันีดา้นการประเมินและการตดัสินใจมีค่าเฉลียสูงทีสุด นักศึกษาวิชาชีพครูมีคุณลกัษณะของผูท้ีมีการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณอยูใ่นระดบัสูง ทงันีดา้นการรับฟังความคิดเห็น ขอ้วิพากษว์ิจารณ์ ความเชีอและ
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สมมติฐานในมุมมองทีแตกต่าง มีค่าเฉลียสูงทีสุดและนกัศึกษาวชิาชีพครูมีความพงึพอใจต่อรูปแบบการ
สอนทีพฒันาขึนโดยภาพรวมในระดบัมาก ทงันีดา้นประโยชน์และความพึงพอใจทีไดรั้บมีค่าเฉลียสูง
ทีสุดคะแนน 

 

งานวิจัยต่างประเทศ 
 Merseth (1991: บทคดัย่อ) ได้ศึกษากรณีศึกษาสาํหรับครู พบว่า วิธีสอนกรณีศึกษาทีใช้
ได้ผลดีในการศึกษาทางการแพทยแ์ละกฎหมายนัน สามารถนาํมาใชใ้นวงการศึกษาได้ผลดี เพราะ
วธีิการศึกษากรณีศึกษาใชก้รณีศึกษาเป็นบทเรียนเพือการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า ทาํให้นักเรียนรู้จกันิสัย 
ตดัสินใจและสะทอ้นให้เห็นถึงทางเลือกในการปฏิบติัจากการวางแผนต่างๆร่วมกนั คือ การกาํหนด
วตัถุประสงค ์การวางแผนงานร่วมกนัและการสนองต่อหลกัสูตร 

 Mead (1993: 5214-A) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการสอนเนือหาเชิงจริยธรรมโดยการใช้
กรณีศึกษากบัสถานที 3 แห่ง ในโรงเรียนวิชาชีพ 3 แห่ง คือ การแพทย ์ธุรกิจและการศึกษา พบว่า ครู
สอนจริยธรรมทีเนน้การปฏิบติัในโรงเรียนวิชาชีพดงักล่าวจะมีปัญหาเกียวกบัการสอนทางจริยธรรมที
ค่อนขา้งยุง่ยาก เพราะไม่สามารถใชท้ฤษฎีทางศีลธรรมมาใชไ้ดต้รงๆกบัการปฏิบติั จาํเป็นตอ้งนาํมา
ประยกุตใ์ชเ้พอืแกปั้ญหาทางจริยธรรม ซึงผูว้จิยัไดแ้ยกเป็นสงลกัษณะคือ การใชก้รณีศึกษา ปฏิบติัตาม
หลักการและกฎทางจริยธรรมเพือแก้ปัญหาและการใช้กรณีศึกษาเชือมโยงอิทธิพลความเชือทาง
จริยธรรม การตดัสินใจ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน พบว่า การใช้กรณีศึกษาจะสะทอ้นให้
นกัเรียนเห็นการกระทาํของตนเอง สามารถเชือมโยงสถานการณ์ทีต่อเนืองกนัและสะทอ้นการสอนองค์
ความรู้ทีนกัเรียนไดรั้บ 

 Stepich et al (2001 อา้งถึงใน นิตยา โสรีกุล,2547) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรือง การใชก้ลยทุธ์
การสอน แนะเพอืสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาในขณะทีพวกเขากาํลงัวเิคราะห์
และแก้ปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บ โดยมีแนวทางในการสอนแนะ
(Coaching Guidelines) ให้นักเรียนเขา้ใจความคิดรวบยอดของกรณีศึกษาและสอนแนะให้นักเรียน
พิจารณาสภาวะทีเกียวขอ้งกบัการแกปั้ญหา โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนักเรียนจากมหาวิทยาลยัจาํนวน 37 
คน ไดเ้รียนรู้ด้วยกรณีศึกษา 6-10 กรณี มีการอภิปรายทงัในห้องเรียนและแบบออนไลน์ ผลสํารวจ
ขอ้มูลพบวา่ นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งดีเพียงช่วงเวลาหนึงเท่านนั แต่ไม่สามารถแกปั้ญหาได้
ตลอดการเรียน จากการเปรียบเทียบผลการแกปั้ญหาก่อนและหลงัเรียนพบว่า อิทธิพลทีทาํให้นักเรียน
แก้ปัญหาได้มาจากอิทธิพลภายนอกมากกว่าภายในห้องเรียน ซึงอิทธิพลนันคือ คุณลักษณะของ
ผูเ้ชียวชาญการสอนแนะ (Coached Expertise) 
 จากงานวิจยัทีกล่าวมาพอสรุปว่า การใชก้รณีศึกษา เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จกัการคิดและ
ตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ซึงส่งผลต่อการพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียน ความรู้สึกและเจตคติใน
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การเรียนของนักเรียน ดงันันจึงถือไดว้่าการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นวิธีการสอนทีน่าสนใจ
และเหมาะสาํหรับการนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นอยา่งยงิ 

 
การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา (Problem solving method) 

 
งานวิจัยภายในประเทศ 
 ญดาภัค กิจทวี (2551: 84) ได้ทาํการศึกษาผลการเรียนรู้และทกัษะการแก้ปัญหา เรือง 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 แผนก English Program โรงเรียน 
ยอเซฟอุปถัมภ ์จงัหวดันครปฐม เครืองมือทีใช้ คือ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบสอบวดัผลการเรียนรู้ 
แบบทดสอบทกัษะการแก้ปัญหาและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้  
ผลการศึกษาพบว่า  ทักษะการแก้ปัญหาเรือง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําว ันของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 3 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประเมินภายหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยภาพรวมนักเรียนมี
ทกัษะการแกปั้ญหาในระดบัพอใชใ้นขนัตอนของการระบุปัญหา และขนัตอนของการอธิบายสาเหตุ
ของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และสรุปผลทีได้จากการแก้ปัญหา ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้ เรือง
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาํวนัมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท์ีกาํหนดไว ้(80.11/85.95)และในส่วน
ของผลการเรียนรู้เรืองเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั มีผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียน
แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ0.5 ผูเ้รียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยภาพรวมเห็น
ดว้ยในระดบัมากในดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ 

 สุดารัตน์ ไชยเลิศ (2553: 78) ศึกษาผลการสร้างแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
สิงแวดลอ้มของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งไดจ้าก
การสุ่มแบบสองขนัตอน จาํนวนทงัหมด 1,202 คน เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบวดัความสามารถใน การคิด
แก้ปัญหาสิงแวดล้อม ซึงเป็นแบบวดัชนิดสถานการณ์พบว่าแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหา
สิงแวดลอ้ม มีคุณภาพเหมาะสมทีจะนาํไปใชว้ดัความสามารถในการแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดีเนืองจากมี
ขนัตอนการตรวจสอบคุณภาพอยา่งละเอียด มีค่าความยากง่ายอยู่ในเกณฑ ์.20 ถึง .80 และค่าอาํนาจ
จาํแนกมากกวา่ .20 ขนึไป คุณภาพของเครืองมือทงัฉบบัอยูใ่นระดบัทีเชือถือไดโ้ดยมีค่าถึง .958 ซึงถือ
วา่มีประสิทธิภาพสูง 

  
งานวิจัยต่างประเทศ 
 Holowell (1997: 57) ไดท้าํการวิจยัเพือการศึกษาถึงกระบวนการคิดแกปั้ญหาตามวิธีการ
ทางวทิยาศาสตร์ ตามขนัตอนคือ ความเขา้ใจในปัญหา การระลึกถึงขอ้เทจ็จริง การรวบรวมขอ้เท็จจริงที
เป็นปัญหา การตรวจสอบผลทีเป็นคาํตอบ การตรวจสอบดูว่าวิธีการแกปั้ญหานันถูกตอ้งหรือไม่ การ
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คดัคา้นหรือการยอมรับวธีิการแกปั้ญหา พบวา่ นกัเรียนแกปั้ญหาไดส้าํเร็จมีคะแนนเฉลียสูงกวา่นักเรียน
ทีแกปั้ญหาไม่สาํเร็จและกระบวนการคิดแกปั้ญหาสอดคลอ้งกบัขนัตอนการคิดขนัทีหนึงร้อยละ 85 

 Putt (1979: 5382-5383-A) ไดศ้ึกษาผลของการสอน 2 วธีิ ทีมีผลต่อพฤติกรรมการแกปั้ญหา
ของนกัเรียน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการทดลองครังนีคือ นักเรียนระดบั 5 จาํนวน 2 ห้องเรียน ผูว้ิจยัสอน
หอ้งทีหนึง โดยสอนตามรูปแบบซึงมีพืนฐานจากขบวนการรูของกาเยแ่ละการสอนแบบแกปั้ญหาโดย
ใชข้นัตอนของการแกปั้ญหาของโพลยา ซึงจะใชว้ธีิสอนแบบฮิวริสติคในการสอนนักเรียนกลุ่มนี ส่วน
ห้องเรียนทีสอง สอนโดยการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนเกียวกบัการแกปั้ญหาและไม่ใช่วิธีสอน
แบบฮิวริสติค ในการสอนนักเรียนกลุ่มทีสอง ส่วนกลุ่มควบคุมสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ ผลการ
ทดลองพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัระหวา่งวธีิสอน 2 วธีิ กบัวธีิสอนแบบปกติและมีความ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัเกียวกบัการแกปั้ญหาของนกัเรียนระหว่างกลุ่มทดลองทงัสองกลุ่ม สิงที
พฒันาขึนอยา่งเห็นไดช้ดัในการแกปั้ญหาของนักเรียนในกลุ่มทดลอง คือ วิธีสอน วิธีแรกจะทาํให้เห็น
ความแตกต่างในดา้นทศันะคติทีมีต่อการแกปั้ญหาของนกัเรียน คาํถามซึงนกัเรียนไดถ้าม เพอืทีจะทาํให้
เห็นความแตกต่างในดา้นทศันคติทีมีต่อการแกปั้ญหาของนกัเรียน คาํถามซึงนักเรียนใชถ้ามเพือทีจะทาํ
ให้เขา้ใจในปัญหา การใชยุ้ทธวิธีในการแก้ปัญหาและการตงัชือยุทธวิธีในการแกปั้ญหา ส่วนในดา้น
ทศันคติทีมีต่อการแกปั้ญหาของนักเรียน พบว่า มีความแตกต่างกนัไม่มากนักระหว่างนักเรียนในกลุ่ม
ทดลองกบักลุ่มควบคุมและมีความแตกต่างกนันอ้ยมากระหว่างนักเรียนในกลุ่มทดลองทงัสองกลุ่ม จะ
เห็นได้ว่าวิธีสอนทงัสองวิธีช่วยนักเรียนมีทศันคติทีดีต่อการแก้ปัญหาและได้ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถดา้นการคิดแกปั้ญหามากยงิขึน 

 Candela (อา้งถึงใน สุภามาส เทียนทอง,2553: 52) ไดศ้ึกษาผลการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็น
หลกัในการเรียนแบบบรรยาย ทีมีผลต่อคะแนนในขอ้สอบแบบตวัเลือกของนักศึกษาผูช่้วยพยาบาล 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาผูช่้วยพยาบาลชนัปีที 2 จาํนวน 73 คน ซึงลงทะเบียนเรียนในวิชาเดียวกนัแต่
อยู่คนละวิทยาเขต โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักและกลุ่มทีเรียนแบบ
บรรยาย ทงัสองกลุ่มไดรั้บการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยขอ้สอบชุดเดียวกนั 10 รายการ ผล
การศึกษาพบวา่ นกัศึกษาผูช่้วยพยาบาลทีเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกัมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างของ
การเรียนสบัสนมากกวา่ ทงันีผลมาจากนกัศึกษาผูช่้วยพยาบาลไม่คุน้เคยกบัการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็น
หลกัมาก่อน 
  Dufner and Alexander (อา้งถึงใน ณรรชกร เอียมขาํ, 2552: 67) ศึกษาผลของการฝึกระบวน
การคิดแกปั้ญหาอนาคตทีมีตอ้ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนักเรียนทีศึกษาอยูใ่นระดบัเกรด 4 
ของโรงเรียนเวสลาโก รัฐเท็กซัส แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที 1 ได้รับการสอนตาม
กระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคต ส่วนกลุ่มที 2 จะไดรั้บการสอนทกัษะการคิด ผลการวิจยัพบว่าทงัสอง
กลุ่มมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาเพมิขึนเหมือนกนั 
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 Sherman (อ้างถึงใน ดารารัตน์ มากมีทรัพย์, 2553: 80) ได้ทาํการวิจัยเพือศึกษาค่า
สหสมัพนัธภ์ายในคุณลกัษณะ 3 อยา่งในการแกปั้ญหา คือ 1) การเตรียมความพร้อมของการแกปั้ญหา  
2) ความสามารถในการเสนอวธีิแกปั้ญหา ของนกัเรียนชนัประถมศึกษา จาํนวน 127 คน ในรัฐนิวยอร์ค 

พบวา่ ความสามารถทงั 3 อยา่งมีความสมัพนัธก์นั 

 ผลการศึกษางานวิจยัทงัในและต่างประเทศดงัทีกล่าวขา้งตน้นัน มีความสอดคลอ้งกนัคือ 
การจดัการเรียนรู้แบบแก้ปัญหานัน สามารถพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนให้สูงขึน และพฒันา
ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาได ้แต่ทงันีตอ้งคาํนึงถึงคุณลกัษณะของผูเ้รียนทีมีความแตกต่างกนั และ
พฒันาความสามารถด้านการแก้ปัญหาอย่างต่อเนืองเฉลียหลังการใช้กรณีศึกษาสูงกว่าก่อนการใช้
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บทที 3 

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถด้านการแก้ปัญหา  เรือง 
วิกฤตการณ์สิงแวดล้อมของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
และการแก้ปัญหา การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ  
Pre Experimental Design แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั One Group Pretest- Posttest Design  
(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2547: 150) มีนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบา้นสามยอด อาํเภอบ่อ
พลอย จงัหวดักาญจนบุรี เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ซึงมีรายละเอียดขนัตอนการ
ดาํเนินการวจิยั ดงันี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย  
ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่  นกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  ชนัมธัยมศึกษา 

ปีที 2 จาํนวน 9 โรงเรียน ในเขตอาํเภอบ่อพลอย ทีสงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4     

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา
2557 โรงเรียนบา้นสามยอด อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4  ทีเรียนรายวชิา ส22102 สังคมศึกษา 3   เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม จาํนวน 15 
คน ซึงไดม้าโดยวธีิสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling ) ดว้ยวิธีจบัสลากโดยใช้โรงเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม 

 

ตัวแปรทีศึกษา 
1.ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ 
  การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
2.ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
   2.1 ผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม 

   2.2 ความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 
   2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการ

แกปั้ญหา 
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ระยะเวลาทีใช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาทีใช้ในการทดลองในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 โดยจดัการเรียนรู้
จาํนวน 6 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทงัสิน 12 คาบเรียน  
 

เนือหาทีใช้ในการวิจัย 

เนือหาทีใชใ้นการวจิยัครังนีเป็นเนือหาในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
สาระภูมิศาสตร์ ส22102 สังคมศึกษา 3   มาตรฐานที 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับ
สิงแวดล้อมทางกายภาพทีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เพือการพฒันาทียงัยืน ตัวชีวดั  ส 5.2 ม2/2 ระบุ
แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา  ตวัชีวดั ส 5.2 
ม2/3 สาํรวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกียวกบัสิงแวดลอ้มทีเกิดขึนในทวีปยโุรปและแอฟริกาและ
ตวัชีวดั ส 5.2 ม2/4 วิเคราะห์เหตุและผลกระทบทีประเทศไทยได้รับจากการเปลียนแปลงของ
สิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและแอฟริกา หน่วยการเรียนรู้ที 4 เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม 

 

แบบแผนการวิจัย 

ในการวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ Pre Experimental Research Designs แบบหนึงกลุ่มสอบก่อน
สอบหลงั (The One-Group Pretest-Posttest Design) (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2547: 160) ซึงมีรูปแบบ
ดงัตารางที 4 

 

ตารางที 4 รูปแบบการทดลองแบบ The One-Group Pretest-Posttest Design 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 

 ความหมายของสัญลักษณ์  

 T1  แทน การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 

 T2 แทน การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 
  X แทน การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
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เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดก้าํหนดเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั คือ 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้ ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ประกอบไปดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ 6 แผน รายละเอียด ดงันี 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 เรือง วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติของทวีปยโุรป  
(2 คาบเรียน) 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 เรือง วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติของทวปี 

แอฟริกา (2 คาบเรียน) 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 เรือง วกิฤตการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มของทวปียโุรป  

(2 คาบเรียน)  
 แผนการจดัการเรียนรู้ที 4 เรือง วกิฤตการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มของทวปีแอฟริกา  

(2 คาบเรียน) 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที 5 เรือง แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติและ 

สิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและแอฟริกา (2 คาบเรียน) 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที 6 เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มในทวปี 

ยโุรปและทวปีแอฟริกาต่อประเทศไทย (2 คาบเรียน) 
 ประกอบด้วย  5  ขนัตอน  คือ 1) ขนัวิเคราะห์และกาํหนดปัญหา 2) ขันวางแผน

แกปั้ญหาโดยการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา 3) ขนัแสวงหาความรู้เพือแกปั้ญหา 4) ขนัวิเคราะห์
ขอ้มูลในการแกปั้ญหา และ 5) ขนัสรุปผลการแกปั้ญหา 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest- Posttest) 

เพอืวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม เป็นแบบทดสอบทีผูว้ิจยัสร้างขึนเอง 
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest-Posttest) จาํนวน 1 ฉบบั ชนิดให้เลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จาํนวน 30 ขอ้ 30 คะแนน กาํหนดการใหค้ะแนนคือ ถูก ได ้1 คะแนน ผดิหรือไม่ตอบได ้0 คะแนน 

 3. แบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา หน่วยการเรียนรู้ที 4 เรือง วกิฤตการณ์ 

สิงแวดลอ้ม เป็นแบบวดัเชิงสถานการณ์ ซึงกาํหนดการตรวจใหค้ะแนนรายขอ้ในลกัษณะของรูบริค 
(Rubric Scoring) 3 ระดบั จาํนวน 4 ฉบบั ฉบบัละ 5 ขอ้  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี 
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 ตอนที 1 สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเกียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและ
การแกปั้ญหา โดยสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั คือ มากทีสุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด จาํนวน 10 ขอ้ ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้น
บรรยากาศการเรียนและดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 

  ตอนที 2 เป็นขอ้เสนอแนะเพิมเติมโดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกียวกับการจดัการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหาทีครูจดัใหก้บันกัเรียน  
 

การสร้างเครืองมือในการวิจัย 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงันี  
1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษาและการแก้ปัญหา  
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา  

ซึงประกอบไปดว้ย 6 แผน ใชเ้วลาสอน 6 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม
เวลาทงัสิน 12 คาบเรียน มีขนัตอนการสร้าง ดงันี 
 1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 หลกัสูตร 

สถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตาํราเอกสารและ
งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
 1.2 ศึกษาองคป์ระกอบและขนัตอนดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหาในแต่ละขนัตอน เพือทาํความเขา้ใจในกระบวนการให้ชดัเจน
มากยงิขึน  
 1.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนั 

มธัยมศึกษาปีที 2 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบแกปั้ญหาและกรณีศึกษา จาํนวน 6 แผน รายละเอียด 
ดงันี 

  แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 เรือง วิกฤตการณ์ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติของทวีป
ยโุรป ใชเ้วลา 2 คาบเรียน 
  แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 เรือง วิกฤตการณ์ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติของทวีป
แอฟริกา ใชเ้วลา 2 คาบเรียน 

  แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 เรือง วกิฤตการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มของทวปียโุรป ใชเ้วลา 
2 คาบเรียน 
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  แผนการจดัการเรียนรู้ที 4 เรือง วิกฤตการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มของทวีปแอฟริกา  
ใชเ้วลา 2 คาบเรียน 

  แผนการจดัการเรียนรู้ที 5 เรือง แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและแอฟริกา ใชเ้วลา 2 คาบเรียน 

  แผนการจดัการเรียนรู้ที 6 เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มใน
ทวปียโุรปและทวปีแอฟริกาต่อประเทศไทย ใชเ้วลา 2 คาบเรียน 

 โดยแต่ละขนัตอนมีตวัอยา่งการจดัการเรียนรู้ ดงัตารางที 5 

 

ตารางที 5 ตวัอยา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
ขนัตอนการจัดการเรียนรู้

โดยใช้กรณศึีกษาและการแก้ปัญหา กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขนัวิเคราะห์และกาํหนดปัญหา 

-นาํนกัเรียนสนทนาเกียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และแนะนาํวิธี
การศึกษากรณีศึกษา 

-ครูนาํเสนอกรณีศึกษา โดยใชว้ีดีทศัน์ ข่าว หรือ PowerPoint  

-นกัเรียนแต่ละกลุ่มอ่านกรณีศึกษา ร่วมอภิปรายและวิเคราะห์
ประเด็นคาํถามจากแบบฝึกแกปั้ญหา 

ขนัวางแผนแกปั้ญหาโดยการแสดง
ความคิดเห็นต่อปัญหา 

-นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและวางแผนกาํหนดขนัตอนหาแนวทางการ
แกปั้ญหาจากกรณีศึกษา 

ขนัแสวงหาความรู้เพือแกปั้ญหา 

-นกัเรียนศึกษาใบความรู้ หนงัสือ เอกสารวิชาการจากมุมความรู้ทีครู
จดัเตรียมไว ้

-นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย รวบรวมขอ้มลู วิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็นเกียวกบักรณีศึกษา 

ขนัวิเคราะห์ขอ้มลูในการแกปั้ญหา 
-ตวัแทนกลุ่มนาํเสนอผลการอภิปรายหนา้ชนัเรียน และร่วมกนั

วิเคราะห์ขอ้คาํตอบของแต่ละกลุ่ม แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เพิมเติม 

ขนัสรุปผลการแกปั้ญหา -นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัหาขอ้สรุปของกรณีศึกษา 

 
  1.4 นําแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้อาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและ  
ขอขอ้เสนอแนะ ซึงอาจารยท์ีปรึกษาให้ขอ้เสนอแนะว่า กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แต่ละขนัตอน
ควรมีความชัดเจนและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา 
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องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ควรเขียนให้ถูกตอ้ง กาํหนดกรณีศึกษาทีน่าสนใจ กระชบั 
และง่ายต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ทีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน 
ประกอบดว้ย 1) ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาและ 3) ผูเ้ชียวชาญ
ดา้นการวดัและประเมินผล เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content 

Validity) แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้กบัจุดประสงค ์(Index of Item 

Objective Congruence: IOC) โดยใหผู้เ้ชียวชาญพจิารณาดงันี 

+ 1 หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 - 1 หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence, IOC) มีค่าตงัแต่ 0.50 

ขึนไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ทียอมรับได ้(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2547:192) ซึงการหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชียวชาญ ไดเ้ท่ากบั 0.91  

 1.6 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไข ซึงผูเ้ชียวชาญได้ให้ขอ้เสนอแนะว่า ควรเขียนกระบวนการจดัการเรียนรู้แต่ละ
ขนัตอนใหช้ดัเจนสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา กาํหนดเกณฑ์
การวดัและให้คะแนนแบบแกปั้ญหาให้ชดัเจน ขนัวิเคราะห์ขอ้มูลยงัไม่ชดัเจน ควรเพิมกิจกรรม
เพอืใหน้กัเรียนไดว้เิคราะห์ขอ้มูลอยา่งแทจ้ริง เพมิแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบคน้อืนๆ  

 1.7 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2
โรงเรียนบา้นยางสูง อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ทีเรียนรายวิชา ส 22102 สังคมศึกษา 3 เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม จาํนวน 26 
คน กาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 ซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพือปรับปรุงแผนการ
จดัการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีสุ่มแผนการจัดการเรียนรู้ ซึง
แผนการจดัการเรียนรู้ทีสุ่มไปใชน้นัสามารถดาํเนินการสอนไดต้ามขนัตอนทีกาํหนดไว ้

 1.8 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดย
ใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวิจยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งสามารถ
สรุปเป็นแผนภูมิ ดงันี 
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ขนัที 1  

 

   

 

ขนัที 2 

 

ขนัที 3  

 

  
ขนัที 4  

 

 

ขนัที 5  

 

 

ขนัที 6 

 

 

 

ขนัที 7 

 

 

ขนัที 8 

 

 

แผนภูมิที 3 แสดงขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโดยใช้
กรณีศึกษาและการแกปั้ญหา 

 

 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศกัราช 2551  

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม หนงัสือ 
เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 

ศึกษาองคป์ระกอบและขนัตอนดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
และการแกปั้ญหา 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและขอขอ้เสนอแนะเพือ
ปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความเทียงตรงเชิงเนือหา แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

นําแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเพือปรับปรุง        
แผนการจดัการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวิจยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน  
 ผูว้ิจัยได้สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดล้อม 

จาํนวน 1 ฉบบั ใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest-Posttest) เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิด 4 ตวัเลือก กาํหนดการใหค้่าคะแนนคือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ถา้ตอบผิดได ้0 คะแนน จาํนวน 
30 ขอ้ โดยมีขนัตอนในการสร้างแบบทดสอบ ดงันี 

 2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศกัราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบา้นสามยอด กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 เกียวกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั เนือหา การวดัและประเมินผล 

 2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวธีิการสร้างเครืองมือในการวดัและ 

ประเมินผล 
 2.3 วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเนือหา 

เพอืใหส้ามารถสร้างแบบทดสอบไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท์ีกาํหนดไว ้

 2.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม         
โดยวิเคราะห์ขอ้สอบตามระดบัความรู้ของนักเรียนทีแสดงพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย ตามแนวคิด
ของแอนเดอร์สันและแครทโวล (Anderson and Krathwohl’s Taxonomy, 2001) จาํนวน 60 ขอ้ ซึง 
ดงัตารางที 6 ดงันี  
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ตารางที 6 วเิคราะห์ขอ้สอบปรนยัทีแสดงพฤติกรรมดา้นพทุธิพสิยัตามแนวคิดของแอนเดอร์สนั  
                 และแครทโวล (Anderson and Krathwohl’Taxonomy, 2001) 

 

 

 

เนือหา 

พฤตกิรรมด้านพุทธิพิสัย 

รวม 

จํา เข้า
ใจ 

ปร
ะย
ุกต์

ใช้ 

วเิค
ราะ

ห์ 

ปร
ะเม

นิค่
า  

สร้
างส

รรค์
 

เรืองที 1 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของทวีป
ยุโรป 
1. นักเรียนสามารถบอกปัจจัยทีทาํให้เกิดปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยโุรปได ้

2. นกัเรียนสามารถระบุแนวทางการแกปั้ญหาดา้น 

ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยโุรปได ้

 

2 

2 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

- 

1 

 

- 

- 

 

3 

3 

เรืองที 2 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของทวีป
แอฟริกา 
1. นักเรียนสามารถบอกปัจจัยทีทาํให้เกิดปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกาได ้

2. นกัเรียนสามารถระบุแนวทางการแกปั้ญหาดา้น 

ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกาได ้

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

2 

 

1 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

 

3 

 

3 

เรืองที 3 วิกฤตการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มของทวีปยโุรป 

1. นักเรียนสามารถบอกปัจจัยทีทาํให้เกิดปัญหาด้าน
สิงแวดลอ้มของทวีปยโุรปได ้

2. นกัเรียนสามารถระบุแนวทางการแกปั้ญหาดา้น 

สิงแวดลอ้มของทวีปยโุรปได ้

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 
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1 
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1 

 

3 

 

3 

 

เรืองท ี4  วกิฤตการณ์ด้านสิงแวดล้อมของทวปีแอฟริกา 
1. นักเรียนสามารถบอกปัจจัยทีทาํให้เกิดปัญหาด้าน
สิงแวดลอ้มของทวีปแอฟริกาได ้

2. นักเรียนสามารถระบุแนวทางการแก้ปัญหาด้าน
สิงแวดลอ้มของทวีปแอฟริกาได ้
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ตารางที 6 วเิคราะห์ขอ้สอบปรนยัทีแสดงพฤติกรรมดา้นพทุธิพสิยัตามแนวคิดของแอนเดอร์สนั  
                 และแครทโวล (Anderson and Krathwohl’Taxonomy, 2001) (ต่อ) 

 

 ทงันีผูว้จิยัตอ้งออกขอ้สอบทงัสิน 60 ขอ้ เพอืนาํไปหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) ของแบบทดสอบ กบันักเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แลว้จึงคดัเลือกขอ้สอบให้ไดค้่าตาม
เกณฑท์ีกาํหนด ใหค้งเหลือ 30 ขอ้ 

 2.5 นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนเสนอใหอ้าจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์
เพอืตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ ซึงอาจารยท์ีปรึกษาไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่าควรออกขอ้สอบให้มี
ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และพฤติกรรมแต่ละดา้นทีกาํหนดไว ้ควรปรับขอ้คาํถาม
และตวัเลือกใหมี้ความชดัเจนไม่คลุมเครือ  

 2.6 ปรับปรุงและแกไ้ขแบบทดสอบตามคาํแนะนาํของอาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ ์

เนือหา 

พฤตกิรรมด้านพุทธิพิสัย 

รวม 

จํา เข้า
ใจ 

ปร
ะย
ุกต์

ใช้ 

วเิค
ราะ

ห์ 

ปร
ะเม

นิค่
า  

สร้
างส

รรค์
 

เรืองที 5 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อมในทวปียุโรป 

1.นัก เ รี ย นอ ธิ บ า ย ผล ก ร ะทบขอ ง วิ ก ฤ ตก า ร ณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปได ้

2. นกัเรียนสามารถเสนอแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปได ้
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เรืองที 6 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อมในทวปีแอฟริกา 
1.นัก เ รี ย นอ ธิ บ า ย ผล ก ร ะทบขอ ง วิ ก ฤ ตก า ร ณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปแอฟริกาได ้

2. นกัเรียนสามารถเสนอแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปแอฟริกาได ้
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 2.7 นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนทีปรับปรุงแลว้ ให้ผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน 
ประกอบดว้ย 1) ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา และ3) ผูเ้ชียวชาญ
ดา้นการวดัและประเมินผล เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content 

Validity) แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้กบัจุดประสงค ์(Index of Item 

Objective Congruence: IOC) โดยใหผู้เ้ชียวชาญพจิารณาดงันี 
 + 1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์การเรียนรู้ 

0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 - 1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าตงัแต่ 
0.50 ขึนไปถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท์ียอมรับได ้(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2547: 192) ซึงจาก
การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชียวชาญไดค้่าสูงสุดเท่ากบั 1.00 ค่าตาํสุดเท่ากบั 0.66 โดยมี
ค่าเฉลียเท่ากบั 0.98  

 2.8 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนไปทดลองใช ้(Tryout) กบันักเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งทีเรียนรายวิชา ส 22102 สังคมศึกษา 3  เรือง วิกฤตการณ์
สิงแวดลอ้ม จาํนวน 26 คน กาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 ซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
เพอืหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ โดยใชเ้กณฑค์วามยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และเพือ
หาค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยใชเ้กณฑอ์าํนาจจาํแนก 0.20 ขึนไป (ศิริชยั กาญจน
วาสี, 2547:192) ทงันีผูว้ิจยัได้คดัเลือกขอ้สอบให้คงเหลือทงัสิน 30 ขอ้ ตามพฤติกรรมดา้นพุทธิ
พสิยัทีกาํหนดไว ้

 2.10 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนไปหาค่าความเชือมนั (Reliability) 
โดยใชสู้ตร KR-20 ซึงไดค้่าเท่ากบั 0.78  
 2.11 นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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จากขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง วิกฤตการณ์
สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 สามารถสรุปเป็นแผนภูมิ ดงันี  

 

ขนัที 1  

 

ขนัที 2 

 

 

ขนัที 3  

 

ขนัที 4 

  

ขนัที 5 

  

 ขนัที 6 

 

 

ขนัที 7 

 

ขนัที 8 

 

  

ขนัที 9 

 

ขนัที 10 

 

 

ขนัที 11 

 

แผนภูมิที 4 แสดงขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นสามยอด กลุ่มสาระสังคมฯ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวิธีการสร้างเครืองมือในการวดัและประเมินผล 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเนือหา เพือให้สามารถ
สร้างแบบทดสอบไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคที์กาํหนดไว  ้

สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม 

นาํแบบทดสอบเสนอให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะ 

ปรับปรุงและแกไ้ขแบบทดสอบตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแลว้ ให้ผูเ้ชียวชาญ 3 ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียวตรงเชิง
เนือหา แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุง

นาํแบบทดสอบไปทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเพือหาค่าความยากง่าย (p) 
ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

นาํแบบทดสอบไปหาค่าความเชือมนั (Reliability) แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบทดสอบ เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวิจยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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 3.  แบบวัดความสามารถด้านการแก้ปัญหา  
 แบบวดัความสามารถด้านการแก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบอัตนัยโดยมีกรณีศึกษา
เกียวกับวิกฤตการณ์สิงแวดล้อม  ซึงเป็นแบบทดสอบหลังเรียน  จํานวน 3 ฉบับ ฉบับละ  1 
กรณีศึกษา ดงันี 1) แบบวดัความสามารถด้านการแก้ปัญหา ครังที 1 กรณีศึกษาเตือนภยั “วิกฤติ
แลง้”รุนแรงรอบสิบปี เตรียมรับมืออาจถึงขนัขาดแคลนนาํดืม 2) แบบวดัความสามารถด้านการ
แกปั้ญหา ครังที 2 กรณีศึกษา “ขยะลน้เมืองพทัยา ใกลว้กิฤติแลว้” 3) แบบวดัความสามารถดา้นการ
แกปั้ญหา ครังที 3  กรณีศึกษา “ความร่วมมือระหว่างประเทศและบทบาทของไทยในการสกดักนั
การค้านอแรด” และขอ้คาํถาม ฉบบัละ 5 ขอ้ ขอ้ละ 3 คะแนน คะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยมี
ขนัตอนการหาประสิทธิภาพของแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา ดงันี 

 3.1 ศึกษาเอกสารและหลกัการเกียวกบัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 
  3.2 จดัทาํแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหาแบบอตันัย โดยมี 3 กรณีศึกษา ในแต่

ละฉบบั มีการกาํหนดขอ้คาํถาม 5 ขอ้ เนืองจากเครืองมือการให้คะแนนลักษณะนี จะระบุความ
แตกต่างประสิทธิภาพ และความสามารถดา้นการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งชดัเจน ซึงเป็นการประเมินโดย
อิงเกณฑ ์รูบิคส์ (Rubrics Score) ทีผูว้จิยัสร้างขึน พจิารณากาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนนลดหลนัลงมาดงั
ตารางที 7 
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ตารางที 7 เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 

รายการประเมนิ 
ระดับคุณภาพ 

     3        2       1 

1.ขนัวเิคราะห์และ
กาํหนดปัญหา 

สามารถกําหนด
ปั ญ ห า ที เ กี ย ว ข้ อ ง กั บ
กรณีศึกษาทีกําหนดให้ได้
อ ย่ า ง ถู ก ต้อ ง ชัด เ จน แ ล ะ
สมเหตุสมผล 2 ปัญหาขึนไป 

สามารถกาํหนดปัญหา
ที เ กี ย ว ข้อ ง กั บ ก ร ณี ศึ ก ษ า ที
กาํหนดให้ไดอ้ย่างถูกต้องชดัเจน
และสมเหตุสมผล 1 ปัญหา 

สามารถกําหนด
ปั ญ ห า ที เ กี ย ว ข้ อ ง กั บ
กรณีศึกษาทีกําหนดให้ได้
อย่างถูกตอ้งแต่ไม่ชดัเจน 

 

2.ขนัวางแผน
แกปั้ญหาโดยการ
แสดงความคิดเห็น
ต่อปัญหา 

ส า ม า ร ถ ว า ง
แผนการแก้ปัญหาโดยการ
แสดงความคิดเห็นต่อปัญหา
จากกรณีศึกษาไดอ้ย่างชดัเจน 
ตรงประเด็น และเป็นลาํดับ
ขนัตอน 3-4 ขนัตอน 

สามารถวางแผนการ
แก้ ปัญหาโดยการแสดงความ
คิดเห็นต่อปัญหาจากกรณีศึกษาได้
อย่างชดัเจน ตรงประเด็น และเป็น
ลาํดบัขนัตอน 1-2 ขนัตอน 

ส า ม า ร ถ ว า ง
แผนการแก้ปัญหาโดยการ
แสดงความคิดเห็นต่อปัญหา
จากกรณีศึกษาไดอ้ย่างชดัเจน 
ตรงประเด็น แต่ไม่เป็นลาํดับ
ขนัตอน 

3.ขนัแสวงหาความรู้
เพือแกปั้ญหา 

สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ทีครูกําหนดให้ 
โดยสามารถรวบรวมขอ้มูลที
เกียวขอ้งในการแก้ปัญหาจาก
กรณีศึกษาไดถู้กตอ้ง สัมพนัธ์
กับขันตอนการแก้ปัญหาที
กําหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่ง
เรียนรู้ทีครูกาํหนดให้ โดยสามารถ
รวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งในการ
แกปั้ญหาจากกรณีศึกษาไดถู้กตอ้ง 
สัมพนัธ์กบัขนัตอนการแกปั้ญหาที
กาํหนดไวไ้ดแ้ต่ไม่ครบถว้น 

สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ทีครูกําหนดให้ 
โดยสามารถรวบรวมขอ้มูลที
เกียวขอ้งในการแก้ปัญหาจาก
กรณีศึกษาได้ถูกต้อง  แต่ไม่
สั ม พัน ธ์ กั บ ขั น ต อ น ก า ร
แกปั้ญหาทีกาํหนดไว ้

 

4.ขนัวเิคราะห์ขอ้มูล
ในการแกปั้ญหา 

สามารถนําข้อมูล
ทีได้มากําหนดแนวทางการ
แก้ ปัญหาที เหมาะสมและ
สั มพัน ธ์ กั บ ก ร ณี ศึ ก ษ า ที
กาํหนด โดยกาํหนดแนวทางที
ถูกตอ้ง 3 ขอ้ขึนไป 

สามารถนํ า ข้อ มู ลที
ไ ด้ ม า กํ า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร
แก้ปัญหาทีเหมาะสมและสัมพนัธ์
กับกร ณี ศึกษาทีกํ าหนด  โดย
กาํหนดแนวทางทีถูกตอ้ง 2 ขอ้ 

สามารถนําข้อมูล
ทีได้มากําหนดแนวทางการ
แก้ ปัญหาที เหมาะสมและ
สั มพัน ธ์ กั บ ก ร ณี ศึ ก ษ า ที
กาํหนด โดยกาํหนดแนวทางที
ถูกตอ้ง 1 ขอ้ 

5.ขนัสรุปผลการ
แกปั้ญหา 

สามารถคัดเลือก
แนวทางการแกปั้ญหาทีดีทีสุด
และนํ าม าส รุป เ ป็นลํา ดับ
ขัน ต อ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ที
ถูกตอ้งสมบูรณ์ได ้

สามารถคัดเลือกแนว
ทางการแก้ปัญหาทีดีที สุดและ
นํามาสรุปเป็นลาํดับขันตอนการ
แก้ปัญหาทีถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์
ได ้

สามารถคัดเลือก
แนวทางการแก้ปัญหาทีดีที
สุ ด แ ต่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ลํา ดั บ
ขนัตอนการแกปั้ญหาได ้
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นําคะแนนของแบบวัดความสามารถด้านการแก้ปัญหาของนักเรียน  คํานวณหา 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑก์ารประเมินผลความสามารถดา้นการ
แกปั้ญหา ดงันี 

  11 – 15   คะแนน อยูใ่นระดบั สูง 

    6 – 10   คะแนน อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

    1 –   5   คะแนน อยูใ่นระดบั ตาํ 
 3.3 นาํแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหาเสนอใหอ้าจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะ ซึงอาจารยท์ีปรึกษาให้ขอ้เสนอแนะว่า ควรปรับเปลียนคาํถามให้
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัขนัตอนการสอนทีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้  
 3.4 ปรับปรุง แก้ไข แบบวดัความสามารถด้านการแก้ปัญหาตามคาํแนะนําของ
อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 3.5 นาํแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหาทีปรับปรุงแลว้ให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 
3 คน ประกอบด้วย 1) ผูเ้ชียวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเ้ชียวชาญด้านเนือหา และ 3) 
ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียงตรงเชิงเนือหา 
(Content Validity) แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
โดยใหผู้เ้ชียวชาญพจิารณา ดงันี 

  + 1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัความสามารถทีตอ้งการ 

     0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัความสามารถทีตอ้งการ 

   - 1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบไม่มีความสอดคลอ้งกบัความสามารถทีตอ้งการ 

 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าตงัแต่ 0.50 ขึน
ไปจึงจะถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท์ียอมรับได ้ซึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
ผูเ้ชียวชาญ ไดเ้ท่ากบั 0.91  
 3.6 นาํแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหาตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมา
ปรับปรุงแกไ้ข ซึงผูเ้ชียวชาญเสนอแนะวา่ ควรใชก้รณีศึกษาทีเนือหากะทดัรัด เขา้ใจง่าย และแกไ้ข
ขอ้คาํถามใหส้อดคลอ้งกบักรณีศึกษาและขนัตอนทีกาํหนด   

 3.7 นาํแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหาไปทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2 ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างทีเรียนรายวิชา ส 22102 สังคมศึกษา 3 เรือง วิกฤตการณ์
สิงแวดลอ้ม จาํนวน 26 คน กาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 ซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
เพอืนาํมาตรวจความเหมาะสมของการใชส้าํนวนภาษา  
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    3.8 นาํแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหาไปหาค่าความเชือมนั (Reliability) โดย
ใชค้่าสมัประสิทธิอลัฟ่า (Corfficient α) ของครอนบาค (Cronbach) ซึงไดค้่าเท่ากบั 0.87 

    3.9 นาํแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ไปใช้
กบักลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 จาํนวน 15 คน  
 จากขันตอนการสร้างแบบวัดความสามารถด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหาสามารถสรุป
เป็นแผนภูมิ 5 ดงันี 

 

ขนัที 1  

 

ขนัที 2 

 

ขนัที 3  

 

 

ขนัที 4 

  

 

ขนัที 5 

  

 

 ขนัที 6 

 

ขนัที 7 

 

ขนัที 8 

 

 

ขนัที 9 

ศึกษาเอกสารและหลกัการเกียวกบัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 

สร้างแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 

นาํแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหาเสนอให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะ 

ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

นาํแบบวดัความสามารถดา้นการคิดแกปั้ญหาทีปรับปรุงแลว้ให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  3 คน 
ตรวจสอบ 

นาํแบบวดัความสามารถดา้นการคิดแกปั้ญหาทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ 

มาปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหาไปทดลองใชก้บันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 26 

นาํแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหาไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวิจยั 

โดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

  แผนภูมิที 5 แสดงขนัตอนการสร้างแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 

นาํแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหาไปหาค่าความเชือมนั (Reliability) 
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 4.การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา  
 แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยทีสุด ซึงปรับปรุงมาจากแบบของลิเคร์ท (Likert) ซึงถามใน 3 ประเด็น คือ 1) การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 2) บรรยากาศในการเรียนรู้ 3) ประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ ซึงคาํถามทีใช้
เป็นคาํถามเชิงนิมาน (Positive) กาํหนดค่าความคิดเห็น 5 ระดบั 

 โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

 เห็นดว้ยมากทีสุด   5 คะแนน 

 เห็นดว้ยมาก  4 คะแนน 

 เห็นดว้ยปานกลาง  3 คะแนน 
 เห็นดว้ยนอ้ย  2 คะแนน 

 เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด  1 คะแนน 

 ขันตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและการแกปั้ญหา มี ดงันี 

 1. ศึกษารูปแบบเกียวกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
 2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการ
แกปั้ญหา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและการแกปั้ญหา เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ซึงถามใน 3 ประเด็น 1) การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 2) บรรยากาศในการเรียนรู้ 3) ประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ 

 3. นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
และการแกปั้ญหาเสนอต่ออาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของ
อาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยนําไปปรับปรุงแก้ไข  ดังนี ปรับข้อคาํถามให้กระชับและ
สอดคลอ้งกบัเนือหาทีตอ้งการวดั 
 4. ใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน 
ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล ตรวจสอบหาดชันีความสอดคลอ้งของเครืองมือ (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกขอ้คาํถามทีมีดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.50 ขึนไป  
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โดยใชเ้กณฑป์ระเมิน ดงันี 

 +1 หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งตรงประเด็น 

   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งตรงประเด็น 

  -1 หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งตรงประเด็น 

 ซึงผลการให้ผู ้เชียวชาญทัง 3 ท่าน  ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา  โดยมี
ขอ้เสนอแนะใหป้รับขอ้ความให้สอดคลอ้งกนัทงัฉบบั เพิมเติมขอ้คาํถามให้สมบูรณ์ ซึงมีค่าเฉลีย
รวม เท่ากบั 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 
 5. นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และของ
ผูเ้ชียวชาญไปใชก้บันักเรียนกลุ่มตวัอยา่ง คือ นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีเรียนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 

 สามารถสรุปขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหากรณีศึกษา ดงัแผนภูมิ ดงันี 

 

ขนัที 1 

 

ขนัที 2 
 

 

ขนัที 3 

 

 

ขนัที 4 

 

 

ขนัที 5 

 

 

แผนภูมิที 6 สรุปขนัตอนแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช ้ 
กรณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดย
ใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 

เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงแบบสอบถามความ
คิดเห็นตามคาํแนะนาํ 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเทียงตรงดา้นเนือหาและค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามคาํแนะนาํ 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหาที
ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคาํแนะนาํเรียบร้อยแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ขนัตอน ดงันี  
 1. ขนัก่อนการทดลอง เป็นขนัทีผูว้จิยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ดงันี 

 1.1 สร้างเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิทางการเรียน 3) แบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา และ 4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
 1.2 นาํหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเพือทาํการวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั
ไปเสนอต่อ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นสามยอด 
 1.3 ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนการเรียน (Pretest) 
และแบบวดัความสามารถด้านการแก้ปัญหาเพือวดัความรู้พืนฐานและเก็บผลการทดสอบไป
เปรียบเทียบกบัผลการสอบหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 

 2. ขันทดลอง ผูว้ิจยัดาํเนินการสอนดว้ยตนเองดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
และการแกปั้ญหาแผนการจดัการเรียนรู้ทีไดส้ร้างไว ้จาํนวน 6 แผน ซึงมีรายละเอียด ดงันี  
 2.1 เวลาทีใช้การทดลอง โดยทาํการทดลองจาํนวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ
เรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทงัสิน 12 คาบเรียน ตามวนัและเวลาทีไดก้าํหนดไวใ้นแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

 2.2 เนือหาทีใชใ้นการวิจยั เป็นเนือหาเรือง วิกฤตการณ์สิงแวดล้อม ประกอบดว้ย              
หัวขอ้ดงันี 1) ลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรปและแอฟริกากบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 2) 
การเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 3) วิกฤตการณ์
สิงแวดลอ้มในปัจจุบนั 4) ผลกระทบทีประเทศไทยไดรั้บจากการเปลียนแปลงสิงแวดลอ้มและแนว
ทางการอนุรักษ ์

 2.3 การจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแกปั้ญหาเป็นการจดัการเรียนรู้ทีมี
ประกอบดว้ย 5 ขนัตอน คือ 
   1.ขนัวิเคราะห์และกาํหนดปัญหา ครูแจง้จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมในการเรียนที
เป็นเป้าหมายในการสอนแต่ละครัง แนะนําวิธีการศึกษากรณีศึกษา   จุดมุ่งหมายหรือปัญหาที
นักเรียนจะตอ้งพิจารณาการตอบคาํถามหลงัการศึกษากรณีศึกษา และแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม
ยอ่ยตามความเหมาะสม จากนนัครูเสนอกรณีศึกษา โดยนักเรียนบอกสถานการณ์ของกรณีศึกษาที
ครูกาํหนด ภายในขอบเขตของขอ้เทจ็จริง และร่วมกนัระบุปัญหาหรือคน้หาว่าปัญหาทีแทจ้ริงของ
กรณีศึกษานนัคืออะไร  
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  2.ขนัวางแผนแก้ปัญหาโดยการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา นักเรียนร่วมกัน
พิจารณาว่ามีสิงใดบ้างทีเป็นสาเหตุสําคญัของปัญหาหรือสิงใดไม่ใช่สาเหตุสําคญัของปัญหา  
และคน้หาปัญหาทีแทจ้ริงของกรณีศึกษา โดยร่วมกนัอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นภายในกลุ่ม 
วางแผนและกาํหนดขนัตอนในการหาแนวทางการแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา 
  3. ขนัแสวงหาความรู้เพือแก้ปัญหา โดยนักเรียนเก็บรวบรวมขอ้มูล จากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ เช่น เอกสาร ตาํรา งานวจิยั เป็นตน้  

  4. ขนัวเิคราะห์ขอ้มูลในการแกปั้ญหา เมือไดข้อ้มูลทีรวบรวมมาแลว้ นักเรียนจึง
นาํขอ้มูลนันๆมาวิเคราะห์ โดยพิจารณาว่าน่าเชือถือหรือไม่ประการใด นาํขอ้มูลทีรวบรวมไดม้า
วิเคราะห์ปัญหา เพือหาวิธีการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหาทีแทจ้ริง และเสนอ
วธีิการแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาทีครูกาํหนด  
   5.ขนัสรุปผลการแก้ปัญหาสรุปขอ้มูลทีได้จากการวิเคราะห์ โดยนํามาใช้ในการ
แกปั้ญหาทีกาํหนดไว ้และร่วมกนัอภิปรายผลทีเกิดขึนหลงัจากการใชว้ิธีการในการแกปั้ญหาเพือ
ตรวจสอบผลลพัธท์ีได ้ 
 3. ขันหลังการทดลอง เป็นขนัทีผูว้ิจัยนําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 
จาํนวน 30 ขอ้ ไปทดสอบกบันกัเรียนเพอืวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน นาํแบบวดัความสามารถดา้น
การแก้ปัญหาและแบบสอบถามความคิดเห็นให้นักเรียนทาํหลังเรียน แล้วนําขอ้มูลมาวิเคราะห์ 
สรุปผลและอภิปรายผลการวจิยัตามลาํดบั  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1.ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 
 ผูว้จิยัตรวจสอบคุณภาพเครืองมือดงัรายละเอียด ดงันี 

  1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการ
แกปั้ญหา ดว้ยการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
  1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม และแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 
   1.2.1 ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยการหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
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   1.2.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p) ของแบบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน
เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม และแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 
   1.2.3 ตรวจสอบอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน
เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม และแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 
   1.2.4 ตรวจสอบความเชือมนั (Reliability) ของแบบวดัผลสมัฤทธิทางการ
เรียนเรือง วิกฤตการณ์สิงแวดล้อม ซึงงานวิจยันีใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder 

Richardson)  
   1.2.5 ตรวจสอบหาค่าความเชือมนั (Reliabiliy) ของแบบวดัความสามารถ
ดา้นการแกปั้ญหาทีเป็นแบบทดสอบอตันัย โดยการตรวจสอบผลการวดัทีสมาํเสมอและคงที โดย
ใชสู้ตรการหาค่าสมัประสิทธิแอลฟ่า (α – Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) 

  1.3 ตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) 
 2.วิเคราะห์ข้อมูลเพือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

 ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพอืตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี 

  2.1 การแปลค่าผลทดสอบจากแบบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง วกิฤตการณ์ 

สิงแวดลอ้ม โดยใชค้่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  2.2 เปรียบเทียบคะแนนวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา โดยการทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) 
  2.3 การแปลค่าผลทดสอบจากแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา เรือง 

วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม โดยใชค้่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  2.4 การแปลค่าจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและการแกปั้ญหา ดงันี 

   2.4.1 การแปลค่าของแบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดบั แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด แปลผลโดยใช้ค่าเฉลีย ( X ) 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2.4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนของขอ้เสนอแนะเพิมเติม หรือการแปล
ค่าของแบบพรรณาความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ใชก้าร
วเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 
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สรุป 

 การวิจยัเรือง การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถดา้นการแก้ปัญหา  
เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดล้อม ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและการแกปั้ญหา เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการ
วิจยัก่อนทดลอง (Pre Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนหลัง (The one – Group 

Pretest-Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างทีใช้คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที 2 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรียนบา้นสามยอด อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ทีเรียนวิชา ส22102 สังคมศึกษา 3 เรือง วิกฤตการณ์
สิงแวดลอ้ม จาํนวน 15 คน โดยผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง จากนันนาํ
ขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบ ค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบ
คะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา โดย
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบวดัความสามารถดา้น
การแกปั้ญหา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และขอ้มูลทีได้
จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการ
แก้ปัญหา คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้และด้านประโยชน์ทีได้รับ 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และขอ้มูลทีเป็นขอ้เสนอแนะใช้
การวเิคราะห์เชิงเนือหา (Content analysis) สรุปวธีิดาํเนินการวจิยัไดด้งัตารางที 8 
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ตารางที  8 สรุปวธีิดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์ วธิีการ เครืองมอื การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
1. เพือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิทางการเรียน 
เรืองวิกฤตการณ์
สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
ก่อนเรียนและหลงั
จดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและแบบ
แกปั้ญหา 
 

การทดสอบวดั 
ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนก่อนและหลงั
เรียน 

แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิทางการเรียน
แบบปรนยั 

ค่าเฉลีย( X ) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การทดสอบค่าที (t-test) 
แบบ Dependent 

 
2.เพือศึกษา
ความสามารถดา้นการ
แกปั้ญหาของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2 
ระหว่างทีเรียนดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและแบบ
แกปั้ญหา 
 

การวดัความสามารถ 
ดา้นการแกปั้ญหา
ระหว่างเรียน 

แบบวดัความสามารถ 
ดา้นการแกปั้ญหา 

ค่าเฉลีย( X ) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยนาํไปเปรียบเทียบกบั
เกณฑก์ารตดัสินการ
แกปั้ญหา 

 
3.เพือศึกษาความคิดเห็น
ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและแบบ
แกปั้ญหา 
 

แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

ค่าเฉลีย( X ) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และวเิคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) 
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บทที 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวจิยัเรือง พฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถดา้นการแกปั้ญหา ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 เรืองวิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
และการแกปั้ญหา ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซึงเป็นนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2   
ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านสามยอด ตาํบลช่องด่าน อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดั
กาญจนบุรี สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ทีเรียนวิชา ส22102  สังคม
ศึกษา 3 เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดล้อม  จาํนวน 15 คน โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยั ดังนี 1) เพือ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรืองวกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา 2) เพือศึกษา
ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาของนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 2 ระหว่างเรียนดว้ยจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษาและแบบแกปั้ญหา 3) เพอืศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาแลการแกปั้ญหา โดยแบ่งเป็น 3 ขนัตอน ดงันี 

 ตอนที 1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรืองวิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของ
นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนเรียนและหลงั ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการ
แกปั้ญหา 
 ตอนที 2 ผลการศึกษาความสามารถดา้นการแกปั้ญหาของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
 ตอนที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา  
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ตอนที 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองวิกฤตการณ์สิงแวดล้อม ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษาและการแก้ปัญหา 

ผูว้จิยัไดท้าํการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน เรืองวิกฤตการณ์
สิงแวดลอ้ม  จาํนวน 15 คน ดงัตารางที 9 

 

ตารางที 9 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียน 

ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและ
การแกปั้ญหา 

ผลการเรียนรู้ N คะแนนเตม็ ค่าเฉลีย 

( X ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
t p 

ก่อนเรียน 15 30 8.40 2.29 
14.81 0.00 

หลงัเรียน 15 30 17.73 3.49 
 

 จากตารางที 9 สรุปไดว้า่ คะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม 
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา  
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนเฉลียหลงัเรียน ( X = 17.73, S.D. = 3.49) สูงกว่าคะแนน
เฉลียก่อนเรียน ( X  = 8.40, S.D. = 2.29) อยา่งมีนัยสาํคญัทีระดบั .05 ซึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
การวจิยัขอ้ที 1 

 
ตอนที 2 ผลการศึกษาความสามารถด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 

ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษาและการแก้ปัญหา 
ผลการศึกษาความสามารถดา้นการแกปั้ญหาของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ระหว่าง

เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา จาํนวน 15 คน ซึงมีรายละเอียดดงันี 
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ตารางที 10 ผลการศึกษาความสามารถดา้นการแกปั้ญหาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 เรือง  
วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ระหว่างดว้ยจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา
จาํแนกเป็นรายกรณีศึกษา 

 (N = 15) 

ครังที คะแนนเตม็ 
ค่าเฉลีย 

X  

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ร้อยละ 

 

ระดบัผล
การ

ประเมิน 

ลาํดบั
ที 

ครังที 1 15 6.93 1.62 46.20 ปานกลาง 3 

ครังที 2 15 8.73 2.40 58.20 ปานกลาง 2 

ครังที 3 15 11.13 1.84 74.20 สูง 1 

รวม 45 8.93 0.40 59.53 ปานกลาง 

 

 จากตารางที 10 พบว่า จากการทดสอบระหว่างเรียนพบว่านักเรียนมีความสามารถ 
ดา้นการแกปั้ญหาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ระหว่างดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 8.93, 

S.D. = 0.40) เมือพิจารณาเป็นรายครังโดยเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย ดงันี นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถด้านการแกปั้ญหามากทีสุดในครังที 3 อยูใ่นระดับสูง ( X = 11.13, S.D. = 1.84)
รองลงมาคือ ครังที 2 อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =8.73, S.D. = 2.40) ลาํดบัทีสาม คือ ครังที 1 ( X  = 
6.93, S.D. = 1.62) อยูใ่นระดบัปานกลาง จากคะแนนเตม็ 15 คะแนน ซึงมีพฒันาการดีขึนจาก ครังที 
1 ครังที 2 และครังที 3 ตามลาํดบั 
 
 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 
 

ตารางที 11 ผลการศึกษาความสามารถดา้นการแกปั้ญหาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ระหวา่ง 

 การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหาตามรายดา้น 

กรณศึีกษา 

ความสามารถด้านการแก้ปัญหา 

ดา้
นว

เิคร
าะห์

แล
ะก

าํห
นด

ปัญ
หา

(3 
คะ

แน
น)

 

ดา้
นว

างแ
ผน

แก
ป้ัญ

หา
โด

ยก
าร

แส
ดง

 คว
าม
คิด

เห็น
ต่อ

ปัญ
หา

 
 ( 3

 คะ
แน

น) 

ดา้
นแ

สว
งห

าค
วาม

รู้ เ
พือ

แก
ป้ัญ

หา
 

(3 
คะ

แน
น) 

ดา้
นว

เิคร
าะห์

ขอ้
มูล

ใน
กา
ร

แก
ป้ัญ

หา
 

(3 
คะ

แน
น) 

ดา้
นส

รุป
ผล

ใน
กา
รแ
กป้ั

ญห
า 

 (3
 คะ

แน
น) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ครังที 1 1.40 0.61 1.33 0.48 1.73 0.45 1.33 0.48 1.13 0.35 

ครังที 2 1.66 0.72 1.73 0.59 2.06 0.59 1.73 0.59 1.53 0.51 

ครังที 3 2.26 0.70 2.13 0.35 2.4 0.50 2.13 0.35 2.2 0.41 

ค่าเฉลียรวม 1.77 0.44 1.73 0.40 2.06 0.33 1.73 0.40 1.62 0.54 

ระดับ
ความสามารถด้าน

แก้ปัญหา 
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ลําดับท ี 2 3 1 3 5 

 

 จากตารางที 11 พบว่านักเรียนมีความสามารถดา้นการแกปั้ญหา ระหว่างเรียนดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัจาก
มากไปหานอ้ย ดงันี นกัเรียนมีความสามารถดา้นการแกปั้ญหาเป็นลาํดบัแรก ในดา้นการแสวงหา
ความรู้เพอืแกปั้ญหา อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.06, S.D. = 0.33) รองลงมาคือดา้นวิเคราะห์และ
กาํหนดปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง ( X =1.77, S.D. = 0.44) ลาํดับทีสาม คือ ด้านวางแผน
แกปั้ญหาโดยการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา ( X  = 1.73, S.D. = 0.40) อยูใ่นระดับปานกลาง  
และดา้นวเิคราะห์ขอ้มูลในการแกปั้ญหา ( X  = 1.73 , S.D. = 0.40) อยูใ่นระดบัปานกลาง และลาํดบั
สุดทา้ยคือดา้นสรุปผลในการแกปั้ญหา ( X  = 1.62 , S.D. = 0.54) อยูใ่นระดบัปานกลาง และทุก
ดา้นความสามารถดา้นการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ตอนที 3 ผลการศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษาและการแก้ปัญหา 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย
ใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ปรากฏดงัตารางที 12 
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ตารางที 12 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการ 

 แกปั้ญหา 

ความคดิเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ X  S.D. ระดับความ
คดิเห็น ลาํดับท ี

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ช่วย
ฝึกให้นกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

4.13 0.74 มาก 5 

2.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
ส่งเสริมให้นกัเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยใชห้ลกั
ของเหตุและผล 

4.20 0.56 มาก 4 

3.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 4.40 0.74 มาก 2 

4.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถดา้นการแกปั้ญหา ในการ
วางแผนแกปั้ญหา การแสดงความคิดเห็น จากกรณีศึกษา 

4.80 0.41 มาก 1 

5.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถดา้นแกปั้ญหาในการ
วิเคราะห์ขอ้มลู 

4.07 0.70 มาก 6 

6.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถดา้นการแกปั้ญหาในการ
สรุปผลเพือกาํหนดกฎเกณฑห์รือหลกัการ 

4.27 0.80 มาก 3 

รวม 4.31 0.26 มาก 3 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
7.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ทาํให้
เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ ระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียน และ
ครูกบันกัเรียน 

4.73 0.46 มาก 3 

8.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
ส่งเสริมให้นกัเรียนกลา้คิด กลา้ทาํ และกลา้ตดัสินใจ 4.80 0.41 มาก 2 

9.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ทาํให้
เกิดปฏิสัมพนัธ์ทีดีระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียน และครูกบั
นกัเรียน 

5.00 0.00 มากทีสุด 1 

รวม 4.84 0.14 มาก (1) 
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ตารางที 12 ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา  
 (ต่อ) 

ความคดิเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ X  S.D. ระดับความ
คดิเห็น ลาํดับท ี

ด้านประโยชน์ทไีด้รับของการจัดการเรียนรู้  
10.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 

4.47 0.52 มาก 2 

11.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ทาํ
ให้ไดรั้บความรู้จากวิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม และสามารถ
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได้ 

5.00 0.00 มากทีสุด 1 

รวม 4.73 0.37 มาก (2) 

ค่าเฉลียรวมทงั 3 ดา้น 4.62 0.27 มาก 

 

 จากตารางที 12 พบวา่ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา ทีตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากต่อ 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.62, 

S.D.= 0.27) เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีความเห็นด้วยมาก เรียงตามลาํดับ ดังนี 
นักเรียนส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากในดา้นบรรยากาศในการเรียนเป็นลาํดบัทีหนึง ( X  = 4.84, S.D. = 

0.14) รองลงมาคือดา้นประโยชน์ทีไดรั้บของการจดัการเรียนรู้ ( X  = 4.73, S.D. = 0.37) และดา้น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้นกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย ( X  = 4.31, S.D. = 0.26) ซึงแต่ละ
ดา้นมีรายละเอียดดงันี 
 ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ ( X  = 4.84, S.D. = 0.14) เมือพิจารณาเป็นราย
ประเด็นคาํถาม พบว่านักเรียนเห็นดว้ยมากทุกประเด็น โดยเห็นดว้ยมากทีสุดในประเด็นเรืองการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา ทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทีดีระหว่างนักเรียนกับ
นกัเรียน และครูกบันกัเรียนไดเ้ป็นลาํดบัทีหนึง ( X  = 5.00, S.D. = 0.00)  รองลงมาเห็นดว้ยมากใน
ประเด็นเรืองการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหาส่งเสริมให้นักเรียนกลา้คิด กลา้
ทาํและกล้าตดัสินใจ( X  = 4.80 , S.D. = 0.41) ลาํดบัสุดทา้ยเห็นดว้ยมากในประเด็นเรืองการ 
จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหาทาํให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ ระหว่างนักเรียน
กบันกัเรียนและครูกบันกัเรียน( X  = 4.73 , S.D. = 0.46) 
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 ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ ( X  = 4.73, S.D. = 0.37) เมือพิจารณาเป็นราย
ประเด็นคาํถาม พบวา่ นกัเรียนเห็นดว้ยมากทุกประเด็น โดยเห็นดว้ยมากทีสุดในประเด็นเรืองการ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแก้ปัญหา ทาํให้ไดรั้บความรู้จากวิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม 
และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นลาํดบัทีหนึง ( X  = 5.00, S.D. = 0.00) และ
เห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัสุดทา้ยในประเด็นเรืองการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา
ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความสามารถดา้นการแกปั้ญหา ( X  = 4.47, S.D. = 0.52) 
 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้( X  = 4.31, S.D. = 0.26) เมือพิจารณาเป็นรายประเด็น
คาํถาม พบวา่ นกัเรียนเห็นดว้ยมากทุกประเด็น โดยเห็นดว้ยมากในประเด็นเรืองการจดัการเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษาและการแกปั้ญหาส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถดา้นการแกปั้ญหา ในการ
วางแผนแกปั้ญหา การแสดงความคิดเห็นจากกรณีศึกษา เป็นลาํดบัทีหนึง ( X  = 4.80, S.D. = 0.41) 
รองลงมาเห็นดว้ยมากในประเด็นเรืองการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหาส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความสามารถดา้นการแกปั้ญหา ( X  = 4.40, S.D. = 0.74) และลาํดบัสุดทา้ยเห็นดว้ย
มากในประเด็นเรืองการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหาส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาในการวเิคราะห์ขอ้มูล ( X  = 4.07, S.D. = 0.70) 
 สาํหรับขอ้เสนอแนะเพมิเติมของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและ
การแกปั้ญหา พบวา่ นกัเรียนไดเ้รียนรู้กระบวนการทาํงานกลุ่ม ไดพ้ดูคุยแลกเปลียน และฝึกฝนการ
แกปั้ญหาโดยใชก้รณีศึกษา ไดมุ้มมองความคิดทีหลากหลาย และเขา้ใจเรืองวกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม
มากขึนดว้ย 

 

ประมวลผลการสังเกตจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษาและการแก้ปัญหา 
 นอกจากการวิจัยดังกล่าว ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการ
แกปั้ญหาไดส้งัเกตและบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้แลว้นาํมาสรุปไว ้ดงันี 

1.กรณีศึกษาทีผูว้ิจยันําเสนอ ในรูปแบบของข่าว และวิดีทศัน์ ซึงนักเรียนจะให้ความ
สนใจในการเรียนรู้ในรูปแบบของวดีิทศัน์ เนืองจากมีภาพเคลือนไหวและรูปภาพประกอบทีชดัเจน 
ทาํใหส้ามารถดึงความสนใจผูเ้รียนไดอ้ยา่งดี  
 2.กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นกระบวนการกลุ่มและผูเ้รียนมีบทบาท ในการจดัการเรียนรู้
ชวัโมงแรก นักเรียนยงัไม่เขา้ใจกระบวนการศึกษาจากกรณีศึกษา และนักเรียนขาดทกัษะในการ
อภิปรายกลุ่ม การแสดงความคิดเห็นจากกรณีศึกษา จึงทาํให้นักเรียนวิเคราะห์และตอบคาํถามจาก
ความรู้สึกนึกคิดของตนเองโดยขาดการนาํขอ้มูลมาประกอบ ขาดการอธิบายและใหเ้หตุผลทีชดัเจน 
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แต่เมือผา่นกระบวนการในชวัโมงต่อไป นกัเรียนเขา้ใจและสามารถดาํเนินกิจกรรมตามขนัตอนได้
ดียงิขึน 

 3.ในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขนัตอน นกัเรียนส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจใน
ขนัแสวงหาความรู้เพือแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา เนืองจากครูอนุญาตให้นักเรียนสามารถสืบคน้
ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตและเวบ็ไซดต่์างๆ นกัเรียนไดข้อ้มูลทีหลากหลาย และเรียนรู้จากสือวิดิทศัน์
จากอินเทอร์เน็ต เช่น YouTube เป็นตน้ 

 4.นักเรียนมีความสามารถในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการ
แกปั้ญหา โดยสามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆตามขนัตอนไดดี้ขึนตามลาํดับ เนืองจากในช่วงแรก
นกัเรียนยงัขาดความสามารถดา้นการแกปั้ญหา และการอภิปรายกลุ่ม จึงทาํให้ตอบคาํถามจากแบบ
ฝึกแกปั้ญหาไดไ้ม่ครบถว้น ชดัเจน แต่หลงัจากไดผ้่านการดาํเนินกิจกรรมในครังต่อมา นักเรียนมี
ความตงัใจ ใหค้วามร่วมมือต่อการดาํเนินกิจกรรม และเรียนรู้ขอ้ผดิพลาดจากการดาํเนินกิจกรรมใน
ครังก่อน มาปรับใชแ้ละเพมิเติมในส่วนทีไม่สมบูรณ์  
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บทที 5 
 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเรือง การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถดา้นการแก้ปัญหา 
เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดล้อมของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย 
ใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา  ซึงเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) และ 
การทดลองวิจยัแบบ Pre Experimental Design แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั One Group 

Pretest- Posttest Design (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547: 150) มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั 1) เพือ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรืองวกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
ก่อนเรียนและหลัง ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา 2) เพือศึกษา
ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ระหว่างทีเรียนดว้ยจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 3) เพอืศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ซึงกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ 
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบา้นสามยอด ตาํบลช่องด่าน 
อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ที
เรียนวชิา ส 22102 สงัคมศึกษา 3 เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม จาํนวน 15 คน   
 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดย 
ใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 5 ขนัตอน คือ ขนัที 1 
ขนักาํหนดปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา ขนัที 2   ขนัวางแผนแกปั้ญหาโดยการแสดงความคิดเห็นต่อ
ปัญหาจากกรณีศึกษา ขนัที 3   ขนัแสวงหาความรู้ เพอืแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา ขนัที 4  ขนัวเิคราะห์
ขอ้มูล และขนัที 5   ขนัสรุปผลเพือกาํหนดกฎเกณฑ์หรือหลักการ ซึงผูว้ิจยัไดส้ร้างแผนการจดั 
การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา จาํนวน 6 แผน ใชเ้วลา 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 
นาที เป็นเวลา 6 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 คาบเรียน โดยมีแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 6 แผน ไดแ้ก่
แผนการจัดการเรียนรู้ที 1 เรือง  วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติของทวีปยุโรป  
แผนการจัดการเรียนรู้ที 2 เรือง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติของทวีปแอฟริกา   
แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 เรือง วกิฤตการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มของทวปียโุรป  แผนการจดัการเรียนรู้ที 
4 เรืองวกิฤตการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มของทวปีแอฟริกา แผนการจดัการเรียนรู้ที 5   เรือง แนวทางการ
อนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติและสิงแวดล้อมในทวีปยโุรปและแอฟริกา และแผนการจดัการ
เรียนรู้ที 6  
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เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของสิงแวดล้อมในทวีปยโุรปและทวีปแอฟริกาต่อประเทศ
ไทย 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest-Posttest) เพือวดั
ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดล้อม เป็นแบบทดสอบทีผูว้ิจัยสร้างขึนเอง 
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest-Posttest) จาํนวน 1 ฉบบั ชนิดให้เลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จาํนวน 30 ขอ้ 30 คะแนน กาํหนดการใหค้ะแนนคือ ถูก ได ้1 คะแนน ผดิหรือไม่ตอบได ้0 คะแนน 
โดยมีค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.78 3)แบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา เป็นแบบทดสอบอตันัย
โดยมีกรณีศึกษาเกียวกบัวกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ซึงเป็นแบบระหว่างเรียน จาํนวน 3 ฉบบั ฉบบัละ 
1 กรณีศึกษา 1) กรณีศึกษาเตือนภยั “วกิฤติแลง้”รุนแรงรอบสิบปี เตรียมรับมืออาจถึงขนัขาดแคลน
นาํดืม 2) กรณีศึกษาขยะลน้เมืองพทัยา ใกลว้ิกฤติแลว้ 3) กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ
และบทบาทของไทยในการสกดักนัการคา้นอแรด และขอ้คาํถาม ฉบบัละ  5 ขอ้ ขอ้ละ 3 คะแนน 
คะแนนเต็ม 15 คะแนน 4) แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
และการแกปั้ญหา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั คือมากทีสุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด ซึงปรับปรุงมาจากแบบของลิเคร์ท (Likert) ซึงถามใน 3 ประเด็น คือ 
1) กิจกรรมการเรียนรู้ 2) บรรยากาศในการเรียนรู้และ 3) ประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจยัเรือง การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถดา้นการแก้ปัญหา 
เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดล้อม ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและการแกปั้ญหา สามารถสรุปผลการวจิยัดงันี 

 1. ผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที 2 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 2. ความสามารถดา้นการแก้ปัญหาของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กรณีศึกษาและการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 อยูใ่นระดบัมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจยัเรือง การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถดา้นการแก้ปัญหา 
เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดล้อมของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและการแกปั้ญหา ผูว้จิยัไดท้าํการอภิปรายผลจากขอ้คน้พบการวจิยั ดงันี 

 1. ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษา 
ปีที 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการ
แกปั้ญหา สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ขอ้ที 1 ทงันีเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้โดยโดยใช้กรณีศึกษาและการแกปั้ญหา เป็นการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกนัเป็นกลุ่ม และนกัเรียนเป็นส่วนสาํคญัในการดาํเนินกิจกรรมและขนัตอนต่างๆ 
โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษา นาํมากาํหนดปัญหา การวางแผน และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ซึงมี
ส่วนสาํคญัทีกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดทกัษะและกระบวนการคิดทงัส่วนบุคคลและเป็นกลุ่ม เกิดการ
แลกเปลียนเรียนรู้จากการแสดงความคิดเห็น การระดมความคิดในการพจิารณาขนัตอนต่างๆในการ
แกปั้ญหา และสามารถตดัสินใจเลือกแนวทางการแกปั้ญหาทีดีทีสุดต่อกรณีศึกษาทีครูกาํหนด โดย
ครูมีหนา้ทีใหค้าํปรึกษาและอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ ดงัจะ
เห็นไดจ้ากขนัตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ขนัที 1 กาํหนดปัญหาโดย
ใชก้รณีศึกษา นักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา จากกรณีศึกษาทีกาํหนดขึน ซึงเป็นกรณีศึกษาที
เขา้ใจไดง่้าย เนืองจากเป็นเรืองราวเกียวกบัสิงแวดลอ้ม ทีนักเรียนสามารถนาํประสบการณ์เดิมจาก
การเรียนรู้ มาประกอบในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆตามขนัตอน โดยครูนําเสนอกรณีศึกษา ใน
รูปแบบของข่าว และวิดีทศัน์ ซึงนักเรียนจะให้ความสนใจในการเรียนรู้ในรูปแบบของวิดีทศัน์ 
เนืองจากมีภาพเคลือนไหวและรูปภาพประกอบทีชัดเจน ทาํให้สามารถดึงความสนใจผูเ้รียนได้
อยา่งดี นอกจากนียงัเป็นกรณีศึกษาทีเป็นเหตุการณ์ปัจจุบนั นักเรียนมีประสบการณ์จากการเรียนรู้
ในชีวิตประจาํวนัทาํให้สามารถนําประสบการณ์เดิมมาประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษา ขันที 2 วาง
แผนการแก้ปัญหาโดยการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาจากกรณีศึกษา  ซึงในขนันีนักเรียนไดฝึ้ก
การใช้ความคิดในการแสดงเหตุผล การวางแผนเพือนําไปสู่การกาํหนดขนัตอนทีชัดเจน เน้น
กระบวนการกลุ่มและนกัเรียนมีบทบาทในการดาํเนินกิจกรรม โดยในตอนแรกนักเรียนยงัไม่เขา้ใจ
กระบวนการศึกษาจากกรณีศึกษา และขาดทกัษะในการอภิปรายกลุ่ม การแสดงความคิดเห็นจาก
กรณีศึกษา จึงทาํใหน้กัเรียนวเิคราะห์และตอบคาํถามจากความรู้สึกนึกคิดของตนเองโดยขาดการนาํ
ขอ้มูลมาประกอบ ขาดการอธิบายและใหเ้หตุผลทีชดัเจน ครูจึงตอ้งใหค้าํแนะนาํและขอ้เสนอแนะ  
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กระตุน้ใหน้กัเรียนแลกเปลียนเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการกลุ่มและครูจะสนับสนุนให้นักเรียนกลา้
แสดงความคิดเห็น ด้วยการเสริมแรง หรือยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจมากยิงขึน    ขันที  4  
ขนัวิเคราะห์ข้อมูล  นักเรียนนําข้อมูลทีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ โดยพิจารณาว่าข้อมูลมีความ
น่าเชือถือหรือไม่ และนําข้อมูลเหล่านันมาแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาอย่างเป็นขันตอน ดังที 
เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ (2546: 26-30) การวเิคราะห์ช่วยให้เรารู้ขอ้เท็จจริง รู้เหตุผลเบืองหลงัของ
สิงทีจะเกิดขึน เขา้ใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆ รู้ว่าเรืองนันมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ทาํให้เราได้ข้อเท็จจริงทีเป็นฐานความรู้ในการนําไปใช้ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาการประเมินและการตดัสินใจเรืองต่างๆได้อย่างถูกตอ้ง ขนัที 5 สรุปผลเพือกาํหนด
กฎเกณฑห์รือหลกัการ โดยนกัเรียนนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการวเิคราะห์ นาํมาใชแ้กปั้ญหาทีกาํหนดและ
ร่วมกนัอภิปรายผลทีเกิดขึนหลงัจากการแกปั้ญหา  ซึงสามารถทาํให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปลียนเรียนรู้กนั
ระหว่างกลุ่ม เกิดแง่มุมทีชัดเจนในประเด็นปัญหาจากกรณีศึกษา จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้
ผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงขึน 
 นอกจากนีในขณะทีจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา ซึง 
ทิศนา แขมมณี(2551: 364) ระบุประโยชน์การจดัการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา ว่าเป็นวิธีสอนทีช่วยให้
นักเรียนพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา ช่วยให้
นกัเรียนมีมุมมองทีกวา้งขึนและช่วยให้นักเรียนไดเ้ผชิญปัญหาทีเกิดขึนในสถานการณ์จริงและได้
ฝึกแก้ปัญหาโดยไม่ตอ้งเสียงกับผลทีจะเกิดขึน ช่วยให้เกิดความพร้อมทีจะแก้ปัญหาเมือเผชิญ
ปัญหาในสถานการณ์จริง  นักเรียนจะได้รับการฝึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่ไปกับ 
การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียน เช่น ใฝ่เรียนรู้ โดยการแสวงหาความรู้ต่างๆจากแหล่งเรียนรู้ 
เลือกใช้สือและสรุปองค์ความรู้ทีได้จากการสืบค้นข้อมูล เสริมสร้างทักษะทีจาํเป็น เช่น การ 
คิดวิเคราะห์ การตดัสินใจ กระบวนการทาํงานกลุ่ม ดังที อีส วิลเลยแ์ละลีนเดอร์ (ECCH, 2010; 

Wiley, 2006; Leenders, 2005)  ไดก้ล่าวว่า  การเรียนการสอนดว้ยกรณีศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิด
การจัดการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางโดยให้ผูเ้รียนเข้าถึงความรู้ด้วยการถาม  
การพูดคุยอภิปรายโตต้อบด้วยเหตุผล ดังนัน  การเรียนโดยใช้กรณีศึกษาจึงมีจุดเด่นทีสําคญั คือ  
การสร้างโอกาสและกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างเขม้ขน้ 
เมือผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากเท่าไร โอกาสในการซึมซบัทาํความเขา้ใจกบัความรู้
นนัก็จะยงิเพมิมากขึน การเรียนการสอนดว้ยกรณีศึกษาจึงเป็นสือการเรียนรู้ทีไดรั้บการยอมรับว่า
เป็นวธีิการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดค้ิดสร้างสรรคป์ระยกุตใ์ชค้วามรู้เชิงทฤษฎี
เพอืแกไ้ขปัญหาตามสภาวะแวดลอ้มทีมีพนืฐานของความเป็นจริงในกรณีต่างๆ รวมถึง การพฒันา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 
 

ทกัษะหลากหลายดา้น หลงัจากการทดลองสินสุดลงผูว้ิจยัพบขอ้สังเกตว่า นักเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจในทกัษะดา้นต่างๆเพมิมากขึน จากการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนและผลงานทีไดจ้ากการ
ปฏิบติัว่ามีพฒันาการดีขึน นักเรียนปฏิบติัตามขนัตอนและสามารถอภิปรายกรณีศึกษาไดช้ัดเจน
และตรงประเด็นมากขึน จึงมีผลให้นักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 2 ทีเป็นกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิจยันีสอดคล้องกับแนวคิดของ เอสตนั (Easton 

1992: 7-9) ทีกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาสามารถพัฒนาการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยช่วยพฒันาความสามารถในด้านต่างๆ 9 ด้าน ประกอบด้วย ความรู้ ทกัษะการ 
คิดวิเคราะห์ ทกัษะการประยกุต์ใช ้ทกัษะความสร้างสรรค ์ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการสือสาร 
ทักษะทางสังคม  ทักษะการวิเคราะห์ตนเอง   ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติ 
นอกจากนนัยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นุชนาถ ชูกลินและปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2555: 

156-160) ไดศ้ึกษาเรืองผลของการใชกิ้จกรรมการอภิปรายแบบผสมผสานและกระดานสนทนาใน
การเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาทีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5 
ผลการวิจยัพบว่า 1)นักเรียนทีเรียนด้วยกรณีศึกษาโดยใช้กิจกรรมอภิปรายทีต่างกันมีคะแนน 
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั 2) นกัเรียนทีเรียนดว้ยกรณีศึกษาโดย
ใช้กิจกรรมการอภิปรายแบบผสมผสานกับนักเรียนทีเรียนด้วยกรณีศึกษาโดยใช้กิจกรรมการ
อภิปรายบนกระดานสนทนา มีคะแนนการคิด อยา่งมีวจิารณญาณไม่แตกต่างกนั 

 2.ความสามารถด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ระหว่างเรียน  
เรือง  วิกฤตการณ์สิงแวดล้อม  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา   
โดยภาพรวมในทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x̄  = 1.78, S.D. = 0.16) ทงันีอาจเนืองมาจากนักเรียน
ไม่คุน้เคยกบัวิธีการเรียนการสอนแบบมีนักเรียนเป็นศูนยก์ลางทีตอ้งเผชิญและแกไ้ขปัญหาดว้ย
ตนเอง โดยดูไดจ้ากค่าเฉลียของคะแนนความสามารถดา้นการแกปั้ญหาของนักเรียนไดเ้พียง 1.42 
จากคะแนนเตม็ 3.00  แสดงให้เห็นว่า เมือนักเรียนตอ้งเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง ทาํให้เกิดความวิตกกังวลและขาดความมันใจในการตอบคาํถาม อีกทังความสามารถ 
ดา้นการแก้ปัญหาขนัสรุปผลเพือกาํหนดกฎเกณฑห์รือหลักการของนักเรียนมีคะแนนน้อยทีสุด 
(x̄  = 1.62,S.D.=0.54) นักเรียนยงัสรุปความรู้ได้ไม่ชัดเจนเท่าทีควร และนักเรียนบางคนเขียน
ขอ้ความทุกขอ้ความทีใหส้รุปลงไปทงัหมด ซึงการแกปั้ญหาจะสาํเร็จไดน้นัจาํเป็นตอ้งพฒันาและ
ฝึกฝนกระบวนการคิด  เพือนํามาใชใ้นการแลกเปลียนเรียนรู้ มีความรู้ทีเป็นฐาน จึงจะสามารถ
แกปั้ญหาและกาํหนดแนวทางต่างๆตามขนัตอนไดอ้ยา่งชดัเจนโดยการสอนแบบแกปั้ญหาเป็นการ 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียน ใหเ้รียนรู้ตามกระบวนการ โดยเริมตงัแต่มีการกาํหนดปัญหา  
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วางแผนแกปั้ญหา ตงัสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอ้มูล พสูิจน์ขอ้มูลวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล ผูส้อน
เป็นผูเ้สนอปัญหาหรือผูส้อนและผูเ้รียนจะร่วมกนักาํหนดปัญหาทีมีความสาํคญั เป็นปัญหาใหม่ 
ทีผูเ้รียนยงัไม่เคยประสบมาก่อน และตอ้งไม่เกินทกัษะทางเชาวน์ปัญญาของผูเ้รียน ผูเ้รียนจะเป็น 
ผูแ้ก้ปัญหา หรือหาคาํตอบด้วยตนเอง ความสามารถในการแก้ปัญหาของผูเ้รียนจะแตกต่างกัน
ขึนอยูก่บัสติปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ อารมณ์ ซึงวธีิการแกปั้ญหาจะไม่มีรูปแบบหรือ
ขันตอนตายตัว ผู ้สอนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศการเรียนรู้ทีเอือต่อการใช้
กระบวนการคิดแกปั้ญหา ผูส้อนจะตอ้งให้โอกาสผูเ้รียนใชค้วามคิดและฝึกการแกปั้ญหา เพือให้
เกิดความชํานาญ  จะทาํให้ผู ้เ รียนได้เรียนรู้สิงใหม่ได้ดี  ในการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
นนัมีหลักการสําคญั คือ ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือกระทาํกิจกรรมการเรียนรู้ จะเน้น
ทกัษะการแสวงหาความรู้ การคน้พบ การสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง มีการจดับรรยากาศในชัน
เรียนเป็นประชาธิปไตย นํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในขันตอนการจัดกิจกรรม  
(สุคนธ ์สินธพานนท,์ 2550: 67)  
 อนึงเมือผู ้วิจัยวิเคราะห์ความสามารถด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนจากแบบวัด
ความสามารถด้านการแก้ปัญหาระหว่างเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนพบว่า แบบวดั
ความสามารถดา้นการแกปั้ญหา กรณีศึกษาที 1“วิกฤติแลง้”รุนแรงรอบสิบปี เตรียมรับมืออาจถึง 
ขนัขาดแคลนนาํดืม ( x̄  =1.42, S.D. = 0.17) อยูใ่นระดบัปานกลาง ทงันีอาจเป็นเพราะ นักเรียน 
มีประสบการณ์ทีตอ้งแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไม่มากเท่าทีควร ทาํให้เกิดความกังวลว่าจะตอ้ง
เริมตน้อยา่งไร และหากพบปัญหาทีเกิดขึนระหวา่งทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง จะแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้ง
หรือไม่ ซึงถือไดว้่าเป็นประสบการณ์ใหม่ทีนักเรียนยงัไม่คุน้เคย รูปแบบของการตอบคาํถามจาก
กรณีศึกษาที 1 จึงเป็นขอ้ความสันๆ และการวางแผนตามขนัตอนทีเหมาะสม  นักเรียนขาดการ 
คิดวเิคราะห์ดว้ยตนเอง และใชว้ิธีตอบคาํถามโดยการคดัลอกขอ้ความจากใบความรู้ หรือ ขอ้มูลที
นักเรียนสืบคน้มาซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ สิทธิพล อาจอินทร์ (2554: 2) ทีพบว่าผลสัมฤทธิ
ทางวชิาการ ทกัษะการคิด ทกัษะการคน้ควา้ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 และชนัมธัยมศึกษา
ปีที  3 อยู่ใน  ระดับทีไม่น่าพอใจ และเมือพิจารณาระดับโรงเรียน  พบว่า  โรงเรียนมากกว่า 
ร้อยละ 90 มีคะแนนเฉลีย ผลสมัฤทธิทางวิชาการ ทกัษะการคิด ทกัษะการคน้ควา้ของผูเ้รียนอยูใ่น
ระดับทีตอ้งปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิง ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ซึงปัญหาคุณภาพด้านการ คิด
วิเคราะห์ของเด็กไทยควรไดรั้บการแก้ไขอยา่งเร่งด่วน โดยเป็นไปเช่นเดียวกันกับงานวิจยัของ  
ณัฐภสัสร เหล่าเนตร (2552: 2) ทีไดพ้ิจารณาปรากฏการณ์เด็กไทยสอบตกยกประเทศ จากผลสอบ
โอเน็ต (O-NET) โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์-อังกฤษ ทาํได้ไม่ถึง 20% สะทอ้นให้เห็นถึงปัญหา 
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การเรียนรู้ของเด็กในปัจจุบันทียงัขาดทกัษะด้านการคิดวิเคราะห์ โจทยท์ีสําคัญ คือ เด็กไทย 
ส่วนใหญ่เรียนแบบท่องจาํทาํให้เด็กไทยขาดความคิดริเริมสร้างสรรค์ ทงันีอุบลรัตน์ เพ็งสถิต 
(2546: 208-210) กล่าวว่าองคป์ระกอบทีมีอิทธิพลต่อการคิดแกปั้ญหา คือ ตวันักเรียน สติปัญญา 
เพศ แรงจูงใจและบุคลิกภาพของนักเรียนมีความสาํคญัต่อการพฒันาความคิดของมนุษยม์ากทีสุด
และทาํใหค้วามสามารถในการแกปั้ญหาของบุคคลมีความแตกต่างกนั และแบบวดัความสามารถ
ดา้นการแกปั้ญหา กรณีศึกษาที 2 เรือง “ขยะลน้เมืองพทัยา ใกลว้กิฤติแลว้”  ( x̄  =1.74, S.D. = 0.19) 
อยูใ่นระดบัปานกลาง จากขอ้สังเกตทีผูว้ิจยัคน้พบ ในการศึกษากรณีศึกษาที 2 นักเรียนมีคะแนน 
ทีสูงขึน ทงันีเนืองจาก นักเรียนได้ผ่านการเรียนรู้ตามขันตอนมาแล้ว และครูได้ให้คาํปรึกษา 
ขอ้เสนอแนะพร้อมทงัยกตวัอยา่งให้นักเรียนเขา้ใจมากยงิขึน รวมทงัครูไดน้ําสือวิดิทศัน์มาใชใ้น
การนาํเขา้สู่บทเรียน เพิมเติมนอกเหนือจากการนาํเสนอกรณีศึกษา อีกทงัเป็นกรณีศึกษาทีใกลต้วั 
เข้าใจง่ายนักเรียนมีประสบการณ์เดิมจากการพบเห็นในชีวิตประจําว ันและอันดับสุดท้าย  
แบบวดัความสามารถด้านการแกปั้ญหา กรณีศึกษาที 3 เรือง “ความร่วมมือระหว่างประเทศและ
บทบาทของไทยในการสกดักนัการคา้นอแรด”  ( x̄  =1.42, S.D. = 0.17) อยูใ่นระดบัปานกลาง  
ซึงเป็นกรณีศึกษาทีนกัเรียนไดค้ะแนนสูงทีสุด ทงันีเนืองจากนักเรียนมีความเขา้ใจในขนัตอนการ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหามากขึน ลกัษณะการตอบคาํถามมีการให้เหตุผล
และกาํหนดขนัตอนในการแกปั้ญหาทีชัดเจน การสืบคน้ขอ้มูลมีความหลากหลายและน่าสนใจ 
มากขึน โดยครูไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพิมเติม แนะนาํแหล่งขอ้มูลในเวบ็ไซด์ให้แก่นักเรียน รวมทงั
เสริมแรงและให้รางวัลเพือเป็นการจูงใจ นักเรียนรู้สึกสนุกสนานและได้แข่งขันกับเพือน  
มีแรงบนัดาลใจในการศึกษาหาความรู้เพิมเติม  แสดงให้เห็นว่า ระหว่างทีนักเรียนได้เรียนรู้จาก 
การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาและกรณีศึกษาทาํให้นักเรียนได้รับความฝึกฝน  และพฒันา
ความสามารถในการแกปั้ญหาใหสู้งขึน แต่จากขอ้สงัเกตทีพบวา่ ทงั 3 กรณีศึกษาอยูใ่นเกณฑร์ะดบั
ปานกลาง ทงันีเป็นเพราะ นักเรียนไม่เคยฝึกทกัษะการอ่าน สรุปความ ยอ่ความมาก่อน ทาํให้เมือ
อ่านกรณีศึกษา ไม่สามารถสรุปความได ้สือในการเรียนรู้ของนักเรียนมีจาํกดั ครูจึงมีความจาํเป็น
อย่างยิงทีจะต้องพฒันาความสามารถทางด้านการคิดให้แก่นักเรียน ซึงเป็นทักษะทีสําคญัต่อ 
การเรียนรู้ และการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการเผชิญสถานการณ์จริงในชีวติประจาํวนั แต่เมือวิเคราะห์
และเปรียบเทียบความสามารถดา้นการแกปั้ญหาในแต่ละกรณีศึกษา จะเห็นไดว้่า กรณีศึกษาที 3  
มีค่าเฉลียทีสูงขึน กว่ากรณีศึกษาที 2 กรณีศึกษาที 2 มีค่าเฉลียทีสูงขึนกว่ากรณีศึกษาที 1  
อยา่งต่อเนือง แสดงใหเ้ห็นวา่หลงัจากทีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
และการแกปั้ญหาทาํใหน้กัเรียนไดรั้บการฝึกฝน ฝึกประสบการณ์ในการเรียนรู้มากขึน ส่งผลให ้
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ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาของนกัเรียนพฒันาสูงขึนดว้ยเช่นกนั ผลทีไดจ้ากการวิจยัในครังนี
สอดคลอ้งกับแนวคิด Coschman(1996) ได้กล่าวไวว้่าวิธีการแกปั้ญหาไม่ได้มีเพียงหนทางหรือ
คาํตอบทีถูกตอ้งเพยีงคาํตอบเดียว  ซึงการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบแกปั้ญหาจากกรณีศึกษามีส่วน
ช่วยในการพฒันาความสามารถด้านการแก้ปัญหาได้ดี นอกจากนี ทิศนา แขมมณี (2551: 364)  
กล่าววา่ การสอนแบบกรณีศึกษาเป็นวธีิสอนทีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญปัญหาไดเ้ผชิญปัญหาทีเกิดขึน
ในสถานการณ์จริงและไดฝึ้กแกปั้ญหาโดยไม่ตอ้งเสียงกบัผลทีจะเกิดขึน ช่วยให้เกิดความพร้อมที
จะแก้ปัญหาเมือเผชิญปัญหานันในสถานการณ์จริง และเป็นวิธีสอนทีช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม 
ในการเรียนสูง ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน และส่งเสริมการเรียนรู้จากกันและกัน และ 
ยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เฟืองฟ้า ภูมิมาลา (2540: 92) ศึกษากระบวนการแกปั้ญหาและ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชากฎหมายน่ารู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  3 โดยการสอน 
แบบแกปั้ญหา พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ปฏิบติัตามกระบวนการแกปั้ญหาทงั 5 ขนัตอน เรียงลาํดบั
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การรวบรวมขอ้มูล กาํหนดปัญหา การสรุปผลการตงัสมมติฐานและ 
การทดสอบ  วิเคราะห์ข้อมูลและผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชากฎหมายน่ารู้โดยวิธีสอนแบบ
แกปั้ญหาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบัที .05 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและการแกปั้ญหา พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 
เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
เห็นดว้ยมากเป็นลาํดับทีหนึง โดยมีความคิดเห็นว่า การจดัการเรียนรู้ทีทาํให้เกิดการแลกเปลียน
เรียนรู้ ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน  และครูกับนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด  กล้าทํา  
กล้าตัดสินใจและทําให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทีดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และครูกับนักเรียน  
ตลอดการดาํเนินกิจกรรมครูเป็นผูค้อยแนะนาํ ใหค้าํปรึกษา อยา่งเป็นกนัเอง เสริมแรงโดยการกล่าว
คาํชมเมือนกัเรียนตอบคาํถามไดดี้   และลาํดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนรู้  ทงันีเป็นเพราะ
นกัเรียนยงัขาดประสบการณ์ในการนาํปัญหามาประยกุตใ์ช ้และขาดความมนัใจในการแสดงความ
คิดเห็นหรืออภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม การกําหนดลําดับขันตอนทีชัดเจนเป็นสิงสําคัญต่อ 
การดาํเนินกิจกรรม และจาํเป็นตอ้งกระตุน้ให้นักเรียนมีบทบาทในการดาํเนินกิจกรรมทุกขนัตอน
ดว้ยตนเอง เมือผ่านการฝึกฝนจากการดาํเนินกิจกรรมแล้วจะสามารถพฒันาความสามารถด้าน 
การแกปั้ญหาไดดี้ยงิขึน จึงทาํใหด้า้นการจดักระบวนการเรียนรู้อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย  ซึงนักเรียนได้
มีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหาช่วยฝึกให้นักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ   ส่งเสริมใหน้กัเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยใชห้ลกั 
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ของเหตุและผล  มีทกัษะการแกปั้ญหา วางแผนแกปั้ญหา การแสดงความคิดเห็น จากกรณีศึกษา
วิเคราะห์ขอ้มูล  และสรุปผลเพือกาํหนดกฎเกณฑห์รือหลักการ สอดคลอ้งกบั วารีรัตน์ แก้วอุไร
(2541: 72) กล่าวว่า กรณีศึกษาทีนํามาใช้เป็นหลักในการเรียนรู้จะนํามาให้ผูเ้รียนได้ศึกษาและ 
ขบคิดและแกปั้ญหา ก่อนจะไปคน้ควา้หาความรู้เนือหาวิชาการและเมือผูเ้รียนไดศึ้กษาหาความรู้ 
จนเป็นทีเข้าใจดีแล้ว ผู ้เรียนจะนําความรู้ทีได้ไปใช้ประกอบแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ
เสนอแนะแนวทางทีจะนาํไปใชอ้ย่างไดผ้ลดีทีสุด ตามสถานการณ์ทีปรากฏอยู่ในทนัที การเรียน
โดยวธีินีจึงเท่ากบัเป็นการทดสอบความรู้และการแกปั้ญหาอยา่งเฉียบพลนั ผูเ้รียนจะเห็นประโยชน์
ของการเรียนและการคน้ควา้หาความรู้ ในแง่ของการนาํไปใชต้ลอดเวลาของการเรียน  
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย เรือง การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถด้าน  
การแกปั้ญหา เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้มของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ดว้ยการจดัการเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา ในครังนี ผูว้ิจยัมีขอ้คน้พบและแนวคิดทีเป็นขอ้เสนอแนะ 
ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ 
 1. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแก้ปัญหา ควรนาํกรณีศึกษาทีน่าสนใจ
และหลากหลาย เพือกระตุน้ความสนใจให้กบัผูเ้รียน โดยใชก้รณีศึกษาทีกะทดัรัด เขา้ใจง่าย และ
เป็นเรืองทีใกลเ้คียงกบับริบทของนกัเรียน จดัเตรียมสือใหเ้พยีงพอ 
 2. ครูผูส้อนตอ้งมีการเตรียมความพร้อมและจดัลาํดบัขนัตอนในการศึกษากรณีศึกษา 
ทีชัดเจน และอธิบายขนัตอนในการดาํเนินกิจกรรมอย่างละเอียด พร้อมทงัยกตวัอย่าง และฝึก
นักเรียนให้รู้จักค้นคว้า  ก่อนเริมการจัดกิจกรรม  เพือให้นักเรียนดําเนินกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3. ครูตอ้งมีหนา้ทีในการฝึกให้นักเรียนแกปั้ญหา ให้ขอ้เสนอแนะกระตุน้ให้นักเรียนมี
ความมนัใจในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ อาจใช้คาํพูดในการเสริมแรง และอธิบาย
แนวทางการศึกษากรณีศึกษาใหช้ดัเจน ดว้ยการยกตวัอยา่งแนวคาํตอบในแต่ละขนั เพือให้นักเรียน
เขา้ใจและตอบคาํถามชดัเจน ไม่สบัสนในประเด็นคาํถาม 
 3. ครูควรฝึกฝนใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการสรุปความ พยายามฝึกให้ผูเ้รียนหาคาํสาํคญั
และขอ้ความทีสาํคญัจากกรณีศึกษา แลว้พยายามหาใจความสาํคญัและรายละเอียดทีจาํเป็นทีใชใ้น
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การสรุปผล เพราะเป็นทกัษะสาํคญัในการดาํเนินขนัตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
และการแกปั้ญหา 
 4. ครูควรจดักิจกรรมทีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกทางความคิดเห็นและการปฏิบตัิ 
เสริมสร้างความมนัใจดว้ยการเสริมแรงดว้ยการกล่าวชมเชย หรือ การให้คะแนนเพือจูงใจ ส่งเสริม
ภาวะความเป็นผูน้ํา และจัดบรรยากาศในชันเรียนทีเอือต่อการแสดงออกของนักเรียนอย่าง
สมาํเสมอ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 
 1. ควรนาํวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหาไปใช ้พฒันาทกัษะ 
การคิดขนัสูงสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย เช่น ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ทกัษะ
การคิดแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

 2. ควรมีการวิจัยเพือพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียน และพฒันาความสามารถด้าน  
การแกปั้ญหา ทีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาร่วมกบั
รูปแบบการสอนแบบการใชปั้ญหาเป็นฐาน หรือการจดัการเรียนการสอนโดยใชซิ้ปป้าเพือพฒันา
ทกัษะการคิดขนัสูง 
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ตารางที 13 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 

แผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ของ 

ผูเ้ชียวชาญ 

 

ประเด็นการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี ΣR IOC 

1 2 3 
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถ้วน
และมีความสมัพนัธก์นั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีลําดับ
ขนัตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ข้อสรุปทัวไป 
1. ขอ้สรุปทวัไปมีความถูกตอ้ง ครอบคลุมเนือหาและ
ชดัเจน     

+1 +1 0 2.00 0.66 

2. ขอ้สรุปทวัไปสามารถพฒันาความคิดรวบยอดของ
นกัเรียนได ้    

+1 +1 +1 3.00 1.00 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัชีวดั   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ได ้    

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. สือการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิงมีความเหมาะสม
กบัวยัและความสามารถของนกัเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

สาระการเรียนรู้ 
1. สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน  +1 +1 +1 3.00 1.00 

3. สาระการเรียนรู้ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของนกัเรียน   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 13 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 

แผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ของ 

ผูเ้ชียวชาญ (ต่อ)  
 

ประเด็นการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี ΣR IOC 

1 2 3 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีลาํดบัขนัตอนทีชดัเจน
และสมัพนัธต่์อเนืองกนั 

0 +1 +1 2.00 0.66 

3. การจดักิจกรรมการเรียนรู้เนน้กระบวนการคิด การ
ลงมือปฏิบตัิและสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

0 +1 +1 2.00 0.66 

สือและเอกสารอ้างอิง 
1. สือการเรียนรู้และเอกสารอา้งอิงมีความสอดคลอ้ง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนรู้     

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. สือการเรียนรู้และเอกสารอา้งอิงทาํให้นักเรียนมี
ความรู้ความเขา้ใจเนือหาชดัเจนมากขึน   

0 +1 +1 2.00 0.66 

การวัดและประเมินผล 
1. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน  +1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การวดัและประเมินผลมีการกาํหนดเกณฑท์ีชดัเจ  +1 +1 0 2.00 0.66 

4. การวดัและประเมินผลครอบคลุมทงัความรู้ ทกัษะ
และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทงัฉบบั 0.91 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 13 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน  
เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  
 

ประเด็นการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี ΣR IOC 

1 2 3 
1. ทรัพย ากรธรรมชา ติ ในทวี ปยุ โรปมีปริมาณลดลง
เนืองมาจากสาเหตุสาํคญัทีสุดในขอ้ใด (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

2. เพราะเหตุใดประชากรทีอาศยัอยู่บริเวณชายฝังทะเลและ
มหาสมุทรของทวีปยโุรปจึงจาํเป็นตอ้งอพยพบา้นเรือนเขา้มา
ในผนืแผน่ดินสูงขึน (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. ขอ้ใดเป็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทีเกิดขึนในทวีปยโุรป 
(จาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

4. ขอ้ใดไม่ใช่ วิกฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม  (จาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

5. ขอ้ใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยโุรปทีใชแ้ลว้หมด
ไปไม่สามารถเกิดขึนทดแทนไดเ้พียงพอ (จาํ) +1 +1 0 2.00 0.66 

6. สภาวะฝนกรด ทีพบในทวีปยโุรป ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรดินในขอ้ใด (จาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

7. นกัเรียนคิดว่าการจบัปลาในฤดูวางไข่จะส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 (ประเมินค่า) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. การปลูกป่าทดแทน จดัเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรเพือการ
พฒันาทียงัยนืหรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) +1 +1 +1 3.00 1.00 

9. ขอ้ใดไม่ใช่แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทางตรง 

(จาํ) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

10. ขอ้ใดต่อไปนีไม่ใช่วิธีการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ (จาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 13 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน  
เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  (ต่อ)  
 

ประเด็นการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชียวชาญคนที ΣR IOC 
1 2 3 

11. ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัความหมายของคาํว่า Recycle (เขา้ใจ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

12. องคก์รเอกชนใหญ่ทีสุดทีเฝ้าระวงัและดูแล 

ทรัพยากรธรรมชาติทวัโลกคือองคก์ารใด (จาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

13. การเปลียนแปลงของสิงแวดล้อมในทวีปยุโรปมีสาเหตุ
สาํคญัมาจากปัจจยัใดมากทีสุด (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

14. สภาพอากาศแปรปรวนผดิปกติในทวีปยุโรป มีผลมาจาก
ขอ้ใดมากทีสุด (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

15. ขอ้ใดคือปัญหาสิงแวดลอ้มในทวีปยโุรป ทีเกิดจากการ 

กระทาํของธรรมชาติ (จาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

16. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบทีเกิดจากวิกฤตการณ์ภยัแล้งใน
ทวีปยโุรป (จาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

17. ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ของทวีปยุโรป เกิดจากสาเหตุ
ใดมากทีสุด (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

18. กิจกรรมในขอ้ใดเป็นสาเหตุสาํคญัทีก่อให้เกิดการเพิมขึน
ของแก๊สเรือนกระจกมากทีสุด (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

19. มาตรการแกไ้ขปัญหาสิงแวดลอ้มทีไดผ้ลดีมากทีสุดคือ 
ขอ้ใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20. ในทวีปยโุรปจดัเป็นทวีปทีมีปัญหาเรืองขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอนัดบัตน้ของโลก แนวทางใดทีสามารถ
นาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาดงักล่าวไดเ้หมาะสมทีสุด 

(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 13 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน  
เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 (ต่อ)  
 

ประเด็นการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชียวชาญคนที ΣR IOC 
1 2 3 

21. ถา้นกัเรียนมีโอกาสไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนเขา้รับการ
สัมมนาเรือง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทวีปยโุรป 
นกัเรียนจะเสนอแนวทางการแกปั้ญหาทีเหมาะสมกบั
นกัเรียนไดอ้ยา่งไร (นาํไปใช)้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

22. นกัเรียนมีวิธีปฏิบติัตนอยา่งไรจึงจะส่งผลโดยตรงต่อ 

สิงแวดลอ้ม (นาํไปใช)้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

23. เครืองหมายผลิตภณัฑ์เพือสิงแวดลอ้มทีใชใ้นทวีปยุโรป 
คือขอ้ใด (จาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24. ตลาดคาร์บอน มีความหมายว่าอยา่งไร (จาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

25. สาเหตุในขอ้ใดไม่ส่งผลต่อการสูญพนัธุ์ของสัตวป่์าใน 

ทวีปแอฟริกา (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

26. การทาํเหมืองแร่ ในทวีปแอฟริกา ส่งผลกระทบต่อ 

วิกฤติการณ์ทรัพยากรธรรมชาติขอ้ใดมากทีสุด(วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

27. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุสาํคญัทีทาํให้จาํนวนสัตวป่์าในทวีป
แอฟริกาลดลง (วิเคราะห์) +1 +1 0 2.00 0.66 

28.สาเหตุพืนฐานของปัญหาวิกฤตการณ์ใน 

ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกาคือขอ้ใด (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

29. การลกัลอบคา้สัตวป่์าและพืชป่าทีใกลสู้ญพนัธุ์ในทวีป 

แอฟริกา นกัเรียนคิดว่าเกียวขอ้งกบัขอ้ใด (จาํ) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

30. ประเทศใดต่อไปนีไม่ไดป้ระสบปัญหาภยัแลง้เนืองจากมี 

พืนทีตงัอยูใ่นเขตทะเลทราย (จาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 13 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน  
เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 (ต่อ)  
 

ประเด็นการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชียวชาญคนท ี ΣR IOC 
1 2 3 

31. วิธีการอนุรักษ์สัตว์ป่าข้อใดเหมาะสมกับนักเรียนมาก
ทีสุด (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

32.  ข้อใดเกียวข้องกับแนวทางอนุรักษ์สัตว์ป่าในทวีป
แอฟริกานอ้ยทีสุด (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

33. ขอ้ใดไม่ใช่วิธีการแกปั้ญหาการสูญพนัธุ์ของสัตวป่์าที
เกิดจากการล่าสัตวใ์นทวีปแอฟริกา (จาํ)          +1 +1 +1 3.00 1.00 

34. อุทยานแห่งชาติทีมีพืนทีใหญ่ทีสุดในทวีปแอฟริกา คือ 
อุทยานแห่งชาติทีมีชือว่าอะไร (จาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

35. นกัเรียนคิดว่าการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งยงัยนื
มีความจาํเป็นต่อการแกปั้ญหาสิงแวดลอ้มหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36. การป้องกนัการตดัไมท้าํลายป่าในทวีปแอฟริกานนัเป็น
การป้องกนัปัญหาการขาดแคลนนาํหรือไม่เพราะเหตุใด 
(ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

37. ขอ้ใดต่อไปนีไม่ใช่ปัญหาสิงแวดลอ้มทีเกิดในทวีป
แอฟริกา (จาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

38. ปรากฏการณ์เรือนกระจก เกิดจากก๊าซใดทีมีปริมาณ
เพิมขึน (จาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

39. ภยัธรรมชาติทีเกิดตามมากบัภาวะโลกร้อนทีเห็นเด่นชดั
ทีสุดในทวีปแอฟริกาคือขอ้ใด (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

40. ปัญหาสิงแวดลอ้ม ขอ้ใดในทวีปแอฟริกาทีส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชากรมากทีสุด 
และไม่สามารถควบคุมได ้(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 13 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน  
เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 (ต่อ)  
 

ประเด็นการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชียวชาญคนท ี ΣR IOC 
1 2 3 

41. ขอ้ใดเป็นสาเหตุสําคญัทีทาํให้เกิดความเสือมโทรมของ
สิงแวดลอ้มในทวีปแอฟริกา (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

42. “ปรากฏการณ์เรือนกระจก”ทาํให้เกิดวิกฤตการณ์ดา้น
สิงแวดลอ้มในทวีปแอฟริกาอยา่งไร (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

43. การแกปั้ญหาสิงแวดลอ้มของทวีปแอฟริกาควร 

ดาํเนินการในเบืองตน้ตามขอ้ใดมากทีสุด (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

44. ขอ้ใดคือวิธีการแกปั้ญหาโลกร้อนทีมีประสิทธิภาพมาก
ทีสุด (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

45. ถ้านักเรียนไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูด้าํเนินการแก้ไข
ปัญหาเกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ขนัตอน
แรกทีนกัเรียนจะทาํคืออะไร (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

46. มาตรการเสริมทีจะช่วยให้การดาํเนินงานป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาสิงแวดลอ้มให้บรรลุเป้าหมายและให้ผลระยะยาวคือ
ขอ้ใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47. ขอ้ใดต่อไปนีเกียวขอ้งกบัการป้องกนัชนัโอโซนของโลก
มิให้ถูกทาํลาย (จาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

48. ขอ้ใดไม่ใช่โครงการความช่วยเหลือของประเทศไทยทีมี
ต่อทวีปแอฟริกา (จาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

49. โรงงานอุตสาหกรรมในทวีปยุโรปทําให้เกิดปัญหา
ทรัพยากรดินในขอ้ใด (จาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

50. สาเหตุสาํคญัทีทาํให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกใน 

ทวีปยโุรปคือขอ้ใด (วิเคราะห์) +1 +1 0 2.00 0.66 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 13 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน  
เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  (ต่อ)  
 

ประเด็นการประเมนิ 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชียวชาญคนท ี ΣR IOC 
1 2 3 

51. ขอ้ใดไม่ใช่แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
(วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

52. การกระทาํใดเป็นการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
(วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

53. วิธีการทีดีทีสุดเพือจะช่วยรักษาป่าไมใ้ห้คงอยู่คืออะไร 
(วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

54. มาตรการใด เ ป็นมาตรการสําคัญในการอ นุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

55. หากพืนทีป่าไมใ้นทวีปแอฟริกาถูกบุกรุกจะส่งผลต่อ
สิงแวดลอ้มอยา่งไร (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

56. ปรากฏการณ์ทะเลทรายสะฮาราขยายตวั ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้มยกเวน้ขอ้ใด (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

57. แนวทางการแก้ปัญหาสิงแวดล้อมและอนุรักษ์
สิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมข้อใดไม่
เหมาะสม (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

58. แนวทางอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มขอ้
ใดทีไม่สามารถนาํไปปฏิบติัได ้(วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

59. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่ง 

ย ังยืน  ควรใช้วิ ธีการใดจึงจะเ กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

60. ขอ้ใดต่อไปนีเป็นแนวทางอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้มในทวีปแอฟริกา (วิเคราะห์) +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทงัฉบับ 0.98 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 14 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล 

สมัฤทธิทางการเรียน เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โดย
ใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั KR-20 

 

ข้อท ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 

1 0.42 0.23 ใชไ้ด ้
2 0.85* - 0.15 * ใชไ้ม่ได ้
3 0.35 - 0.23 * ใชไ้ม่ได ้
4 0.42 0.23 ใชไ้ด ้
5 0.73 0.23 ใชไ้ด ้
6 0.50 0.38 ใชไ้ด ้
7 0.65 - 0.23* ใชไ้ม่ได ้
8 0.65 0.23 ใชไ้ด ้
9 0.58 0.23 ใชไ้ด ้

10 0.46 - 0.31* ใชไ้ม่ได ้
11 0.62 0.31 ใชไ้ด ้
12 0.35 0.38 ใชไ้ด ้
13 0.54 0.62 ใชไ้ด ้
14 0.38 0.00* ใชไ้ม่ได ้
15 0.65 0.38 ใชไ้ด ้
16 0.38 - 0.15* ใชไ้ม่ได ้
17 0.35 0.23 ใชไ้ด ้
18 0.38 0.31 ใชไ้ด ้
19 0.27 0.08* ใชไ้ม่ได ้
20 0.38 0.46 ใชไ้ด ้
21 0.46 0.46 ใชไ้ด ้
22 0.54 0.31 ใชไ้ด ้
23 0.58 0.23 ใชไ้ม่ได ้
24 0.23 -0.15 ใชไ้ด ้
25 0.50 0.69 ใชไ้ด ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 14 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล 

สมัฤทธิทางการเรียน เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั  
KR-20 (ต่อ) 
 

ข้อท ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 

26 0.35 0.23 ใชไ้ด ้
27 0.38 0.31 ใชไ้ด ้
28 0.23 -0.15* ใชไ้ม่ได ้
29 0.46 0.31 ใชไ้ด ้
30 0.12 -0.08 ใชไ้ม่ได ้
31 0.50 0.23 ใชไ้ด ้
32 0.54 0.31 ใชไ้ด ้
33 1.00 0.00* ใชไ้ม่ได ้
34 0.42 0.23 ใชไ้ด ้
35 0.69 0.31 ใชไ้ด ้
36 0.58 0.38 ใชไ้ด ้
37 0.46 - 0.15* ใชไ้ม่ได ้
38 0.65 0.23 ใชไ้ด ้
39 0.42 0.38 ใชไ้ด ้
40 0.46 0.31 ใชไ้ด ้
41 0.42 0.08 * ใชไ้ม่ได ้
42 0.50 0.23 ใชไ้ด ้
43 0.65 0.38 ใชไ้ด ้
44 0.73 0.38 ใชไ้ด ้
45 0.62 0.31 ใชไ้ด ้
46 0.50 0.23 ใชไ้ด ้
47 0.00 0.00* ใชไ้ม่ได ้
48 0.35 0.23 ใชไ้ด ้
49 0.58 0.23 ใชไ้ด ้
50 1.00 0.00* ใชไ้ม่ได ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 14 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล 

สมัฤทธิทางการเรียน เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โดย
ใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั KR-20 (ต่อ) 
 

ข้อท ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 

51 0.62 0.31 ใชไ้ด ้
52 0.54 0.46 ใชไ้ด ้
53 0.35 0.08* ใชไ้ม่ได ้
54 0.46 0.31 ใชไ้ด ้
55 0.58 0.23 ใชไ้ด ้
56 0.27 - 0.23* ใชไ้ม่ได ้
57 0.62 0.31 ใชไ้ด ้
58 0.69 0.31 ใชไ้ด ้
59 0.46 0.46 ใชไ้ด ้
60 1.00 0.00* ใชไ้ม่ได ้
เฉลยี 0.51 0.18 - 

 

 หมายเหตุ  
 1. ขอ้สอบขอ้ที 2 มีค่าความยากง่าย (p) มากกวา่ 0.80 จดัเป็นขอ้สอบทีง่ายเกินไปจึงตดัออก 

 2. ขอ้สอบขอ้ที 3,7,10,14,16,19,28,30,33,37,41,47,50,53,56 และ 60 มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
นอ้ยกวา่ 0.20 จดัเป็นขอ้สอบทีไม่สามารถจาํแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนไดจึ้งตดัออก 

 3. เนืองจากข้อสอบเกินจาํนวนทีต้องการจึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ข้อสอบข้อที 
5,12,18,21,24,26,32,36,39,43,45,52 และ 57 

 4. รวมตดัขอ้สอบออกทงัหมด 30 ขอ้ และคงเหลือขอ้สอบจาํนวน 30 ขอ้ 
 นอกจากนี ผูว้ิจยัไดห้าค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 
เรืองวกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้
สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั (Kuder Richardson) ไดเ้ท่ากบั 0.78 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 15 คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของ 

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
 

คนที ก่อนเรียน หลังเรียน คนที ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 5 14 9 10 21 

2 7 16 10 6 18 
3 10 15 11 8 15 
4 10 15 12 8 17 
5 11 23 13 6 15 
6 12 24 14 7 16 
7 12 22 15 6 14 

8 8 21    

ก่อนเรียน X = 8.4 S.D. = 2.29 

หลังเรียน X =17.73 S.D. = 3.49 
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ตารางที 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัความสามารถการแกปั้ญหาทีตอ้งการของแบบวดั 

ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาและกรณีศึกษาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหาของผูเ้ชียวชาญ 

  

กรณี 

ศึกษาที 
ความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 

ระดบัความคิดเห็น 

ของผูเ้ชียวชาญคนที ΣR IOC 
1 2 3 

1 

1. การกาํหนดปัญหาโดยใชก้รณีศึกษา +1 0 +1 2.00 0.66 

2. การวางแผนแกปั้ญหาโดยการแสดงความคิดเห็น
ต่อปัญหาจากกรณีศึกษา +1 0 +1 2.00 0.66 

3. การแสวงหาความรู้เพือแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

4. การวเิคราะห์ขอ้มลู +1 +1 +1 3.00 1.00 

5. การสรุปผลเพือกาํหนดกฎเกณฑห์รือหลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 

1. การกาํหนดปัญหาโดยใชก้รณีศึกษา +1 0 +1 2.00 0.66 

2. การวางแผนแกปั้ญหาโดยการแสดงความคิดเห็น
ต่อปัญหาจากกรณีศึกษา 

+1 0 +1 2.00 0.66 

3. การแสวงหาความรู้เพือแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา +1 0 +1 2.00 0.66 

4. การวเิคราะห์ขอ้มลู +1 0 +1 2.00 0.66 

5. การสรุปผลเพือกาํหนดกฎเกณฑห์รือหลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 

1. การกาํหนดปัญหาโดยใชก้รณีศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

2. การวางแผนแกปั้ญหาโดยการแสดงความคิดเห็น
ต่อปัญหาจากกรณีศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การแสวงหาความรู้เพือแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

4. การวเิคราะห์ขอ้มลู +1 +1 +1 3.00 1.00 

5. การสรุปผลเพือกาํหนดกฎเกณฑห์รือหลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัความสามารถการแกปั้ญหาทีตอ้งการของแบบวดั 

ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาและกรณีศึกษาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหาของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 

 

กรณี 

ศึกษาที 
ความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 

ระดบัความคิดเห็น 

ของผูเ้ชียวชาญคนที ΣR IOC 
1 2 3  

4 

1. การกาํหนดปัญหาโดยใชก้รณีศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

2. การวางแผนแกปั้ญหาโดยการแสดงความ
คิดเห็นต่อปัญหาจากกรณีศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การแสวงหาความรู้เพือแกปั้ญหาจาก
กรณีศึกษา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. การวเิคราะห์ขอ้มลู +1 +1 +1 3.00 1.00 

5. การสรุปผลเพือกาํหนดกฎเกณฑห์รือหลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 

5 

1. การกาํหนดปัญหาโดยใชก้รณีศึกษา +1 0 +1 2.00 0.66 

2. การวางแผนแกปั้ญหาโดยการแสดงความ
คิดเห็นต่อปัญหาจากกรณีศึกษา +1 0 +1 2.00 0.66 

3. การแสวงหาความรู้เพือแกปั้ญหาจาก
กรณีศึกษา +1 0 +1 2.00 0.66 

4. การวเิคราะห์ขอ้มลู +1 +1 +1 3.00 1.00 

5. การสรุปผลเพือกาํหนดกฎเกณฑห์รือหลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 

6 

1. การกาํหนดปัญหาโดยใชก้รณีศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

2. การวางแผนแกปั้ญหาโดยการแสดงความ
คิดเห็นต่อปัญหาจากกรณีศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การแสวงหาความรู้เพือแกปั้ญหาจาก
กรณีศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

4. การวเิคราะห์ขอ้มลู +1 +1 +1 3.00 1.00 

5. การสรุปผลเพือกาํหนดกฎเกณฑห์รือหลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัความสามารถการแกปั้ญหาทีตอ้งการของแบบวดั 

ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาและกรณีศึกษาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหาของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 

 

กรณี 

ศึกษาที 
ความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 

ระดบัความคิดเห็น 

ของผูเ้ชียวชาญคนที ΣR IOC 
1 2 3 

7 

1. การกาํหนดปัญหาโดยใชก้รณีศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

2. การวางแผนแกปั้ญหาโดยการแสดงความ
คิดเห็นต่อปัญหาจากกรณีศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การแสวงหาความรู้เพือแกปั้ญหาจาก
กรณีศึกษา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. การวเิคราะห์ขอ้มลู +1 +1 +1 3.00 1.00 

5. การสรุปผลเพือกาํหนดกฎเกณฑห์รือหลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 

8 

1. การกาํหนดปัญหาโดยใชก้รณีศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

2. การวางแผนแกปั้ญหาโดยการแสดงความ
คิดเห็นต่อปัญหาจากกรณีศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การแสวงหาความรู้เพือแกปั้ญหาจาก
กรณีศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

4. การวิเคราะห์ขอ้มลู +1 +1 +1 3.00 1.00 

5. การสรุปผลเพือกาํหนดกฎเกณฑห์รือหลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 

9 

1. การกาํหนดปัญหาโดยใชก้รณีศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

2. การวางแผนแกปั้ญหาโดยการแสดงความ
คิดเห็นต่อปัญหาจากกรณีศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การแสวงหาความรู้เพือแกปั้ญหาจาก
กรณีศึกษา +1 +1 +1 3.00 1.00 

4. การวเิคราะห์ขอ้มลู +1 +1 +1 3.00 1.00 

5. การสรุปผลเพือกาํหนดกฎเกณฑห์รือหลกัการ +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทงัฉบับ 0.91 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 17 ผลคะแนนความสามารถดา้นการแกปั้ญหาเรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียน 

ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
 

เลขที 
 

แบบแกปั้ญหา 
ฉบบัที1 

(15 คะแนน) 

แบบแกปั้ญหา 
ฉบบัที 2 

(15 คะแนน) 

แบบแกปั้ญหา 
ฉบบัที 3 

(15 คะแนน) 

รวมคะแนน 

45 คะแนน 

1 6 6 9 21 

2 6 7 10 23 
3 6 9 11 26 
4 6 9 9 24 
5 8 11 13 32 
6 8 9 12 29 
7 8 9 11 28 
8 9 12 13 34 
9 7 9 10 26 

10 9 11 14 34 
11 10 13 15 38 
12 6 7 10 23 
13 5 9 10 24 
14 5 5 10 20 
15 5 5 10 20 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 18 คะแนนแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหาของนกัเรียน ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ 

โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ครังที 1 กรณีศึกษาเรือง เตือนภยั “วิกฤติแลง้”รุนแรง
รอบสิบปี เตรียมรับมืออาจถึงขนัขาดแคลนนาํดืม 

เลขท ี

ขนัตอนการแก้ปัญหา 

คะแนน
รวม ร้อยละ 

ระดับ
ผลการ
ประเมนิ 

กําห
นด

ปัญ
หา

โดย
ใช้ก

รณี
ศึก

ษา
 

คว
ามค

ดิเห็
นต่

อปั
ญห

าจา
ก

กร
ณศีึ

กษ
า 

ขัน
แส

วงห
าคว

าม
รู้ เพ

ือ
แก้
ปัญ

หา
จาก

กร
ณศีึ

กษ
า 

ขัน
วเิค

ราะ
ห์ข้

อมู
ล 

ขัน
สรุ

ปผ
ลเพ

ือก
าํห
นด

กฎ
เกณ

ฑ์ห
รือ
หล

กัก
าร 

(3) (3) (3) (3) (3) (15) 
1 1 1 2 1 1 6 40.00 ปานกลาง 

2 1 1 2 1 1 6 40.00 ปานกลาง 

3 1 1 2 1 1 6 40.00 ปานกลาง 

4 1 1 2 1 1 6 40.00 ปานกลาง 

5 2 2 2 1 1 8 53.33 ปานกลาง 

6 2 2 2 1 1 8 53.33 ปานกลาง 

7 2 2 2 1 1 8 53.33 ปานกลาง 

8 2 2 2 2 1 9 60.00 ปานกลาง 

9 1 1 2 2 1 7 46.66 ปานกลาง 

10 2 1 2 2 1 8 53.33 ปานกลาง 

11 2 2 2 2 1 9 60.00 ปานกลาง 

12 1 1 1 2 1 6 40.00 ปานกลาง 

13 1 1 1 1 1 5 33.33 ปานกลาง 

14 1 1 1 1 1 5 33.33 ปานกลาง 

15 1 1 1 1 1 5 33.33 ปานกลาง 

X  1.40 1.33 1.73 1.33 1.00 
S.D. 0.50 0.48 0.45 0.48 0.00 
ร้อยละ 46.66 44.44 57.77 44.44 33.33 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 19 คะแนนแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหาของนกัเรียน ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ 

โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา  ครังที  2 กรณีศึกษา  “ขยะล้นเมืองพัทยา  ใกล ้
วกิฤติแลว้” 

 

เลขท ี

ขนัตอนการแก้ปัญหา 

คะแนน
รวม ร้อยละ 

ระดับ
ผลการ
ประเมนิ 

กําห
นด

ปัญ
หา
โดย

ใช้ก
รณี

ศึก
ษา

 
ญ

คว
ามค

ดิเห็
นต่

อปั
ญห

าจา
ก

กร
ณศีึ

กษ
า 

ขัน
แส

วงห
าคว

าม
รู้ เพ

ือ
แก้
ปัญ

หา
จาก

กร
ณศีึ

กษ
า 

ขัน
วเิค

ราะ
ห์ข้

อมู
ล 

ขัน
สรุ

ปผ
ลเพ

ือก
าํห
นด

กฎ
เกณ

ฑ์ห
รือ
หล

กัก
าร 

(3) (3) (3) (3) (3) (15) 
1 1 1 2 1 1 6 40.00 ปานกลาง 

2 1 2 2 1 1 7 46.66 ปานกลาง 

3 2 2 2 1 2 9 60.00 ปานกลาง 

4 1 2 2 2 2 9 60.00 ปานกลาง 

5 3 2 2 2 2 11 73.33 ดี 

6 2 2 2 2 1 9 60.00 ปานกลาง 

7 2 2 2 2 1 9 60.00 ปานกลาง 

8 3 2 3 2 2 12 80.00 ดี 

9 2 1 2 2 2 9 60.00 ปานกลาง 

10 2 2 3 2 2 11 73.33 ดี 

11 2 3 3 3 2 13 86.66 ดี 

12 1 1 2 2 1 7 46.66 ปานกลาง 

13 1 2 2 2 2 9 60.00 ปานกลาง 

14 1 1 1 1 1 5 33.33 ปานกลาง 

15 1 1 1 1 1 5 33.33 ปานกลาง 

X  1.66 1.73 2.06 1.73 1.53 
S.D. 0.72 0.59 0.59 0.59 0.51 
ร้อยละ 55.55 57.77 71.11 57.77 51.11 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 20 คะแนนแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหาของนกัเรียน ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ 

โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ครังที 3 กรณีศึกษา “ความร่วมมือระหวา่งประเทศและ
บทบาทของไทยในการสกดักนัการคา้นอแรด” 

 

เลขท ี

ขนัตอนการแก้ปัญหา 

คะแนน
รวม ร้อยละ 

ระดับ
ผลการ
ประเมนิ 

กําห
นด

ปัญ
หา
โดย

ใช้ก
รณี

ศึก
ษา

 
ญ

คว
ามค

ดิเห็
นต่

อปั
ญห

าจา
ก

กร
ณศีึ

กษ
า 

ขัน
แส

วงห
าคว

าม
รู้ เพ

ือ
แก้
ปัญ

หา
จาก

กร
ณศีึ

กษ
า 

ขัน
วเิค

ราะ
ห์ข้

อมู
ล 

ขัน
สรุ

ปผ
ลเพ

ือก
าํห
นด

กฎ
เกณ

ฑ์ห
รือ
หล

กัก
าร 

(3) (3) (3) (3) (3) (15) 
1 1 2 2 2 2 9 60.00 ปานกลาง 

2 2 2 2 2 2 10 66.66 ดี 

3 2 2 3 2 2 11 73.33 ดี 

4 1 2 2 2 2 9 60.00 ปานกลาง 

5 3 2 3 2 3 13 86.66 ดี 

6 3 2 3 2 2 12 80.00 ดี 

7 3 2 2 2 2 11 73.33 ดี 

8 3 3 3 2 2 13 86.66 ดี 

9 2 2 2 2 2 10 66.66 ดี 

10 3 2 3 3 3 14 93.33 ดี 

11 3 3 3 3 3 15 100.00 ดี 

12 2 2 2 2 2 10 66.66 ดี 

13 2 2 2 2 2 10 66.66 ดี 

14 2 2 2 2 2 10 66.66 ดี 

15 2 2 2 2 2 10 66.66 ดี 

X  2.26 2.13 2.40 2.40 2.20 
S.D. 0.70 0.35 0.50 0.50 0.41 
ร้อยละ 75.55 73.33 80.00 71.11 75.55 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 21 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินขอ้คาํถามกบัตวัแทนพฤติกรรมของ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการ
แกปั้ญหา 

รายการ 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชียวชาญ ΣR IOC 
1 2 3 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
ช่วยฝึกให้นกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็น
ระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
ส่งเสริมให้นกัเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยใช้
หลกัของเหตุและผล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 
ในการวางแผนแกปั้ญหา การแสดงความคิดเห็น จาก
กรณีศึกษา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถดา้นการแกปั้ญหาใน
การวิเคราะห์ขอ้มลู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถดา้นการแกปั้ญหาใน
การสรุปผลเพือกาํหนดกฎเกณฑห์รือหลกัการ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
7. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
ทาํให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ ระหว่างนกัเรียนกบั
นกัเรียน และครูกบันกัเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 21 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินขอ้คาํถามกบัตวัแทนพฤติกรรมของ 

แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการ
แกปั้ญหา (ต่อ) 

 

รายการ ระดับความคดิเห็นของผู้เชียวชาญ 
ΣR IOC 1 2 3 

8. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการ
แกปั้ญหา ส่งเสริมให้นกัเรียนกลา้คิด กลา้ทาํ กลา้
ตดัสินใจ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการ
แกปั้ญหา ทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทีดีระหว่างนกัเรียน
กบันกัเรียน และครูกบันกัเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้  
10. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการ
แกปั้ญหา ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความสามารถดา้น
การแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการ
แกปั้ญหา ทาํให้ไดรั้บความรู้จากวิกฤตการณ์
สิงแวดลอ้ม และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทงัฉบับ 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ค 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
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ำนกัหอ
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แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 

กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   โรงเรียนบา้นสามยอด 

วชิา ส22101 สงัคมศึกษา      ชนัมธัยมศึกษาปีที 2หน่วย
การเรียนรู้ที 4  วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม      จาํนวน 12 คาบ 
เรือง  วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติของทวปียโุรป    จาํนวน 2 คาบ 

ผูส้อน นางสาวธญัวลยั  กุลวงษ ์
 

เรือง วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติของทวปียโุรป 

มาตรฐานการเรียนรู้  
 สาระที 5 ภูมิศาสตร์ 
 ส 5.2 เขา้ใจปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีก่อใหเ้กิดการ
สร้างสรรคว์ฒันธรรม มีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและสิงแวดลอ้ม เพอื
พฒันาทียงัยนื 

ตวัชีวดั  
มฐ ส5.2 ม2/3 สาํรวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกียวกบัสิงแวดลอ้มทีเกิดขึนในทวปียโุรป

และแอฟริกา 
ข้อสรุปทวัไป 
 วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติของทวีปยโุรปเกิดขึนจากการกระทาํของมนุษย ์
ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวติของประชากรและทวคีวามรุนแรงมากยงิขึน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.นกัเรียนสามารถบอกปัจจยัทีทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติของทวปียโุรป
ได ้
 2.นกัเรียนสามารถระบุแนวทางการแกปั้ญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติของทวปียโุรปได ้

 3.นกัเรียนอธิบายถึงผลกระทบของปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติของทวปียโุรป 

สาระการเรียนรู้ 
 1.วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติของทวปียโุรป 

 2.สาเหตุทีทาํใหท้วปียโุรปเกิดวกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติ 
 3.แนวทางการอนุรักษ์ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในใบความรู้ เรือง วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ) 
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ทักษะ/กระบวนการ 
  -ความสามารถดา้นการคิดแกปั้ญหา 
  -ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

               -ทกัษะการทาํงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  -ใฝ่เรียนรู้ 

  -มุ่งมนัในการทาํงาน 

สมรรถนะสําคญั 
  -ความสามารถในการสือสาร 

  -ความสามารถในการคิด 
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ภาระงาน/ชินงาน  
  การทาํใบงานเรือง วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติของทวปียโุรป 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1.กาํหนดปัญหาจาก
กรณีศึกษา 

สามารถกาํหนดปัญหาที
เกียวขอ้งกบักรณีศึกษาที
กาํหนดให้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ชดัเจนและสมเหตุสมผล 

2 ปัญหาขึนไป 

สามารถกาํหนดปัญหาทีเกียวขอ้ง
กบักรณีศึกษาทีกาํหนดให้ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งชดัเจนและสมเหตุสมผล 

1 ปัญหา 

สามารถกาํหนดปัญหาที
เกียวขอ้งกบักรณีศึกษาที
กาํหนดให้ไดอ้ย่างถูกตอ้งแต่
ไม่ชดัเจน 

 

2.วางแผนแกปั้ญหา
โดยการแสดงความ
คิดเห็นต่อปัญหาจาก
กรณีศึกษา 

สามารถวางแผนการแกปั้ญหา
โดยการแสดงความคิดเห็นต่อ
ปัญหาจากกรณีศึกษาไดอ้ย่าง
ชดัเจน ตรงประเดน็ และเป็น
ลาํดบัขนัตอน 3-4 ขนัตอน 

สามารถวางแผนการแกปั้ญหาโดย
การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา
จากกรณีศึกษาไดอ้ย่างชดัเจน ตรง
ประเดน็ และเป็นลาํดบัขนัตอน 1-
2 ขนัตอน 

สามารถวางแผนการแกปั้ญหา
โดยการแสดงความคิดเห็นต่อ
ปัญหาจากกรณีศึกษาไดอ้ย่าง
ชดัเจน ตรงประเดน็ แต่ไม่
เป็นลาํดบัขนัตอน 

3.แสวงหาความรู้เพือ
แกปั้ญหาจาก
กรณีศึกษา 

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้
ทีครูกาํหนดให้ โดยสามารถ
รวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งใน
การแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา
ไดถู้กตอ้ง สัมพนัธ์กบัขนัตอน
การแกปั้ญหาทีกาํหนดไวไ้ด้
อย่างครบถว้นสมบูรณ์ 

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ทีครู
กาํหนดให้ โดยสามารถรวบรวม
ขอ้มูลทีเกียวขอ้งในการแกปั้ญหา
จากกรณีศึกษาไดถู้กตอ้ง สัมพนัธ์
กบัขนัตอนการแกปั้ญหาทีกาํหนด
ไวไ้ดแ้ต่ไม่ครบถว้น 

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้
ทีครูกาํหนดให้ โดยสามารถ
รวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งใน
การแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา
ไดถู้กตอ้ง แต่ไม่สัมพนัธ์กบั
ขนัตอนการแกปั้ญหาที
กาํหนดไว ้

4.วเิคราะห์ขอ้มูล 

สามารถนาํขอ้มูลทีไดม้า
กาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา
ทีเหมาะสมและสัมพนัธ์กบั
กรณีศึกษาทีกาํหนด โดย
กาํหนดแนวทางทีถกูตอ้ง 3 
ขอ้ขึนไป 

สามารถนาํขอ้มูลทีไดม้ากาํหนด
แนวทางการแกปั้ญหาทีเหมาะสม
และสัมพนัธ์กบักรณีศึกษาที
กาํหนด โดยกาํหนดแนวทางที
ถูกตอ้ง 2 ขอ้ 

สามารถนาํขอ้มูลทีไดม้า
กาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา
ทีเหมาะสมและสัมพนัธ์กบั
กรณีศึกษาทีกาํหนด โดย
กาํหนดแนวทางทีถกูตอ้ง 1 
ขอ้ 

5.สรุปผลเพือกาํหนด
กฎเกณฑห์รือหลกัการ 

สามารถคดัเลือกแนวทางการ
แกปั้ญหาทีดีทีสุดและนาํมา
สรุปเป็นลาํดบัขนัตอนการ
แกปั้ญหาทีถูกตอ้งสมบูรณ์ได ้

สามารถคดัเลือกแนวทางการ
แกปั้ญหาทีดีทีสุดและนาํมาสรุป
เป็นลาํดบัขนัตอนการแกปั้ญหาที
ถูกตอ้งแต่ไม่สมบูรณ์ได ้

สามารถคดัเลือกแนวทางการ
แกปั้ญหาทีดีทีสุดแต่ไม่
สามารถลาํดบัขนัตอนการ
แกปั้ญหาได ้

ระดบัคุณภาพของภาระงานและชินงาน 
  10 – 15 คะแนน อยูใ่นระดบั ดี 

  5 – 9 คะแนน อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

  1 – 5 คะแนน อยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุง 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

   ส
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กรณีศึกษาที 1 

“บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงใตข้ององักฤษ กาํลงัประสบกบัปัญหาภยัแลง้อย่างหนัก และจากการวดั
ระดบัความชืนทีหนา้ดิน  พบว่าเหลือเพียง 51 มิลลิเมตรเท่านัน ซึงเป็นระดบัแห้งแลง้ทีสุดในรอบปี  หลายฝ่าย
คาดการณ์ว่า ภาวะภยัแลง้ จะส่งผลกระทบอย่างหนัก  กบัภาคการเกษตรในเขตดงักล่าวล่าสุด หน่วยงานดา้น
สิงแวดลอ้มขององักฤษ  ยงัประกาศว่า ภาคกลาง และภาคตะวนัตกเฉียงใตข้ององักฤษ รวมถึงบางส่วนของเขต
ยอร์คไชร์  ทางตอนเหนือของประเทศ อยูใ่นภาวะเสียงทีจะเกิดภยัแลง้  เพราะไม่มีฝนตกมานานแลว้  และระดบั
นาํใตดิ้น  ยงัลดลงจนถึงระดบัตาํสุด จนเขา้ขนัวิกฤต .................” 

 ขนัที 1 ขนักําหนดปัญหาจากกรณศึีกษา 
 1. ครูนํานักเรียนสนทนาเกียวกับจุดประสงค์ในการเรียนรู้และ แนะนําวิธีการศึกษา
กรณีศึกษา โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จาํนวน 3 กลุ่ม โดยใชว้ิธีจบัฉลากเลข 1-5 
ผูท้ีจบัไดเ้ลขเดียวกนัอยูก่ลุ่มเดียวกนั พร้อมทงักาํหนดใหมี้ ประธานกลุ่ม 1 คน รองประธานกลุ่ม 1 
คน เลขานุการ 1 คนทีเหลือเป็นสมาชิกกลุ่มและกาํหนดชือกลุ่ม 
 2. ครูนาํเขา้สู่บทเรียนโดยการถามคาํถามนกัเรียน ดงันี 

  -  ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึงอะไร 

  (สิงต่าง ๆ(สิงแวดลอ้ม) ทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติและมนุษย ์สามารถนาํมาใช้
ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน นํา ป่าไม้ ทุ่งหญา้ สัตวป่์า แร่ธาตุ พลงังาน และกาํลังแรงงาน
มนุษย ์เป็นตน้) (ทกัษะความเขา้ใจ) 
  -วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติทีเกิดขึนในปัจจุบนั มีอะไรบา้ง 

  ( ภยัแลง้,ดินเปรียว,สตัวป่์าใกลสู้ญพนัธุ ์เป็นตน้) 
 3.ครูนาํเสนอกรณีศึกษา โดยใชสื้อวิดิทศัน์ เรือง “องักฤษประกาศภาวะภยัแลง้หลายพืนที
ในประเทศ”  

 

 

 

 

 

 

 4.นกัเรียนร่วมกนัตอบคาํถามจากกรณีศึกษาทีกาํหนดให ้ดงันี 

  4.1 กรณีศึกษาขา้งตน้เป็นเรืองราวเกียวกบัอะไร 

  (ผลกระทบทีเกิดขึนจากปัญหาภยัแลง้ในประเทศองักฤษ) 
  4.2 จากกรณีศึกษา นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร  
  (พจิารณาจากคาํตอบของนกัเรียน)  

   ส
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 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านกรณีศึกษา ร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นคาํถามจาก 
แบบฝึกแก้ปัญหา เรือง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติของทวีปยุโรป และร่วมกันหา
ขอ้สรุปของกลุ่ม โดยใชเ้วลากลุ่มละประมาณ 5 นาที โดยทาํแบบฝึกแกปั้ญหาในขนัที 1 ขนักาํหนด
ปัญหาจากกรณีศึกษา เพอืสรุปสิงทีไดจ้ากกรณีศึกษาขา้งตน้ 
 5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมานาํเสนอคาํตอบ ในการระบุปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา จนครบทุกกลุ่ม จากนนันกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่ ในแต่ละกลุ่มมีการนาํเสนอคาํตอบทีเหมือน 
หรือแตกต่างกันอยา่งไรบา้ง ครูผูส้อนให้ขอ้เสนอแนะและสรุปคาํตอบ (obj1, ทกัษะการทาํงาน
กลุ่ม, ทกัษะการคิดวเิคราะห์) 
 ขนัที 2 วางแผนแก้ปัญหาโดยการแสดงความคดิเห็นต่อปัญหาจากกรณศึีกษา  
  6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นภายในกลุ่ม วางแผนและกําหนด
ขนัตอนในการหาแนวทางการแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา พร้อมทงัระบุขนัตอนในการแกปั้ญหาโดย
ทาํแบบฝึกแก้ปัญหาในขันที  2 วางแผนแก้ปัญหาโดยการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาจาก
กรณีศึกษา 
 ขนัที 3 ขันแสวงหาความรู้เพือแก้ปัญหาจากกรณศึีกษา 
 7. ครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันศึกษาและสืบคน้เพิมเติม เพือเก็บรวบรวมขอ้มูลที
เกียวขอ้งกับกรณีศึกษาทีกาํหนด จากขอ้มูลสารสนเทศ หนังสือและเอกสารต่างๆ ตลอดจนใบ
ความรู้ ที 1 เรือง วิกฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทงับนัทึกผลการสืบคน้ขอ้มูลลงใน
แบบฝึกแกปั้ญหาขนัที 3 ขนัแสวงหาความรู้เพอืแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา 

ขนัที 4 วิเคราะห์ข้อมูล  
 9. สมาชิกแต่ละคนร่วมกนันาํเสนอขอ้มูลทีสืบคน้มาไดใ้ห้กลุ่มไดรั้บทราบและร่วมกัน

พิจารณา ความน่าเชือถือของขอ้มูลและคดัเลือกขอ้มูลทีเกียวขอ้งกับกรณีศึกษา พร้อมทงันํามา
กาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา ทงันีนักเรียนแต่ละกลุ่มบนัทึกขอ้มูลลงในแบบฝึกแกปั้ญหาขนัที 4 
วเิคราะห์ขอ้มูล (obj2, ทกัษะการคิดวเิคราะห์, ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา) 

ขนัที 5 สรุปผลเพอืกําหนดกฎเกณฑ์หรือหลกัการ 
 10. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปแนวทางการแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาทีเด่นชดัของกลุ่ม 
วา่แนวทางใด ทีสามารถแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาไดดี้ทีสุด พร้อมระบุเหตุผลทีเลือก 

 11.นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอแนวทางการแกปั้ญหาทีเลือกต่อชนัเรียน 

 12.ครูสนทนาและซกัถามนกัเรียนทีละกลุ่ม ดงันี 
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                          -จากกรณีศึกษาเกิดจากปัญหาอะไรบา้ง 

 (ปัญหาภยัแลง้/การขาดแคลนนาํอุปโภคและบริโภค) 
           -จากกรณีศึกษามีสาเหตุมาจากอะไร 

 (ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล/อุณหภูมิทีสูงขึน/ภาวะเรือนกระจก/การตดัไมท้าํลายป่า) 
        - จากกรณีศึกษาส่งผลกระทบต่อมนุษยย์า่งไร 

  (ขาดแคลนนาํเพอืใชอุ้ปโภคและบริโภค) (obj3) 
 - นกัเรียนมีขนัตอนในการหาแนวทางการแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาไดอ้ยา่งไรบา้ง 

  (พจิารณาจากคาํตอบของนกัเรียน) 
   - หลกัฐานทีใชใ้นการกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา มีอะไรบา้ง 

  (ขอ้มูลต่างๆทีนกัเรียนไดสื้บคน้เพมิเติม) 
               - แนวทางการแกปั้ญหาทีดีทีสุดต่อกรณีศึกษาทีกลุ่มนกัเรียนเลือกคืออะไร 

  (พจิารณาจากคาํตอบของนกัเรียน) 
 13. นกัเรียนแต่ละกลุ่มบนัทึกขอ้มูลจากการนาํเสนอลงในแบบฝึกแกปั้ญหาขนัที 5 สรุปผล
เพอืกาํหนดกฎเกณฑห์รือหลกัการ (ทกัษะการสรุปความ,ทกัษะการนาํเสนอหนา้ชนัเรียน) 
สือการเรียนรู้ 
 1. กรณีศึกษาจากวดิิทศัน์ เรือง“ภยัแลง้คุกคามองักฤษ ประชาชนตอ้งจาํกดัเวลาอาบนาํ” 

 2. ใบความรู้ เรือง วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติ 
เอกสารอ้างอิง 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้ม , กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิงแวดลอ้ม.ความรู้เรือง  

สิงแวดล้อม.กรุงเทพฯ: 2545. 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้ม , กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิงแวดลอ้ม.หนังสืออ่าน 
เพิมเติม ด้านสิงแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาสารพษิทางการเกษตร. กรุงเทพฯ : 2545 

กนก จนัทอง. สิงแวดล้อมศึกษา. ปัตตานี: มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์: 2545 

เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั. สิงแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต. กรุงเทพฯ: 2545  

ราตรี ภารา.ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ: อกัษรพพิฒัน์ : 2538 
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การวัดและประเมินผล 
 
ขอบเขตการวดั วธีิการ เครืองมือ ผูป้ระเมิน 
1. ความรู้ 

 - ปัญหาวิกฤตการณ์ดา้น
ทรัพยากรทางธรรมชาติ
ของทวีปยโุรป 

- การตอบปากเปล่า 
- การทาํใบงาน 

- ประเด็นคาํถาม 

- แบบฝึกแกปั้ญหา 
วิกฤตการณ์ดา้นทรัพยากร
ทางธรรมชาติของทวีปยโุรป 

 

ครู 

2.ทกัษะ/กระบวนการ 

- ทกัษะกระบวนการ
แกปั้ญหา 

- การสังเกตพฤติกรรม
นกัเรียนรายบุคคล 

 

- แบบสังเกตทกัษะ/
กระบวนการ 

 
ครู 

3.คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- การสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 

- แบบประเมินคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์ 

ครู 
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บันทึกหลังสอน 
 
ผลการสอน 
 นกัเรียนมีความตงัใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้เป็นอยา่งดี และสนใจศึกษาใบความรู้ 
ในขนัแรกนกัเรียนสนใจกรณีศึกษา เนืองจากเป็นสือวดิิทศัน์ แต่ในช่วงอภิปรายกลุ่มนกัเรียนยงัขาด
ความมันใจในการแสดงความคิดเห็น และนักเรียนยงัระบุปัญหา กําหนดแนวทางและอธิบาย
คาํตอบไดไ้ม่ชัดเจน ครูจึงอธิบายเพิมเติมและใช้คาํถามตะล่อมให้นักเรียนเกิดแนวความคิดและ
ตอบคาํถามไดช้ดัเจนยงิขึน 
 
ปัญหาหรืออุปสรรค 
 นักเรียนขาดความมนัใจในการแสดงความคิดเห็น และวิตกกงัวลต่อการตอบคาํถาม การ
ตอบคาํถามแต่ละขนัในแบบฝึกแกปั้ญหา นักเรียนเขียนคาํตอบสันๆและขาดการอธิบายหรือให้
เหตุผลทีเหมาะสม ทาํให้เวลาออกมาเสนอหน้าชนัเรียนไม่ชดัเจน และระหว่างทีนักเรียนนาํเสนอ 
นกัเรียนกลุ่มอืนๆไม่ตงัใจฟังเพอืน มีนกัเรียนบางคนพดูคุยกนัขณะทีเพอืนรายงานหนา้ชนัเรียน 

 

ข้อเสนอแนะ  
 ครูควรกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความมนัใจในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ อาจใช้
คาํพดูในการเสริมแรง และอธิบายแนวทางการศึกษากรณีศึกษาให้ชดัเจน ดว้ยการยกตวัอยา่งแนว
คาํตอบในแต่ละขนั เพอืใหน้กัเรียนเขา้ใจและตอบคาํถามชดัเจน ไม่สบัสนในประเด็นคาํถาม 

 
 
       ลงชือ.................................................. 
                นางสาวธญัวลยั กุลวงษ ์

                    ผูส้อน 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

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

สมาชิกในกลุ่ม  1.  ...................................................................... 2. ...................................................................... 

   3.  ...................................................................... 4. ...................................................................... 

   5.  ...................................................................... 6. ...................................................................... 

คาํชีแจง : ใหน้กัเรียนทาํเครืองหมาย  ในช่องทีตรงกบัความเป็นจริง 

พฤติกรรมทีสังเกต 
คะแนน 

3 2 1 
1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    

3. รับผดิชอบในงานทีไดรั้บมอบหมาย    

4. มีขนัตอนในการทาํงานอยา่งเป็นระบบ    

5. ใชเ้วลาในการทาํงานอยา่งเหมาะสม    

รวม  

เกณฑ์การให้คะแนน 
  

 พฤติกรรมทีทาํเป็นประจาํ  ให ้ 3  คะแนน 

 พฤติกรรมทีทาํเป็นบางครัง  ให ้ 2  คะแนน 

 พฤติกรรมทีทาํนอ้ยครัง  ให ้ 1  คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 

13-15 ดี 

8-12 ปานกลาง 

5-7 ปรับปรุง 
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แบบฝึกแก้ปัญหา 

เรือง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติของทวีปยุโรป 
  

คาํชีแจง ให้นักเรียนอ่านกรณศึีกษาทีกําหนดแล้วตอบคาํถามดังต่อไปนี 
กรณศึีกษา เรือง อังกฤษประกาศภาวะภัยแล้งหลายพนืทีในประเทศ 

 

หลายพนืทีในประเทศองักฤษ เผชิญปัญหาภยัแลง้ อยา่งหนัก จนประชาชนจาํนวนมาก ถูก
จาํกดัการใชน้าํ  และหาก ระดบันาํยงัลดลงอยา่งต่อเนือง ภายในสัปดาห์หน้า ทางการอาจ งดจ่าย
นาํประปา ใหป้ระชาชนในพนืทีภยัแลง้    

บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องอังกฤษ กาํลังประสบกบัปัญหาภยัแลง้อย่างหนัก และ
จากการวดัระดบัความชืนทีหน้าดิน  พบว่าเหลือเพียง 51 มิลลิเมตรเท่านนั ซึงเป็นระดบัแห้งแล้ง
ทีสุดในรอบปี  หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า ภาวะภยัแลง้ จะส่งผลกระทบอยา่งหนัก  กบัภาคการเกษตร
ในเขตดงักล่าว 

ล่าสุด หน่วยงานดา้นสิงแวดลอ้มขององักฤษ  ยงัประกาศว่า ภาคกลาง และภาคตะวนัตก
เฉียงใตข้ององักฤษ รวมถึงบางส่วนของเขตยอร์คไชร์  ทางตอนเหนือของประเทศ อยูใ่นภาวะเสียง
ทีจะเกิดภยัแลง้  เพราะไม่มีฝนตกมานานแลว้  และระดบันาํใตดิ้น  ยงัลดลงจนถึงระดบัตาํสุด จน
เขา้ขนัวกิฤต ส่งผลใหฤ้ดูใบไมผ้ลิ และฤดูร้อนในปีนี ประชาชนอาจตอ้งเผชิญกบัภาวะภยัแลง้ อยา่ง
หลีกเลียงไม่ได ้

ขณะเดียวกัน บริเวณภาคใต้และภาคตะวนัออกของประเทศ ก็เผชิญปัญหานีเช่นกัน 
ประชาชนในพนืที  ต่างร่วมมือกนัประหยดันาํ เช่นลดเวลาอาบนาํลง  ใชก้ารอาบนาํดว้ยฝักบวั แทน
การอาบในอ่างอาบนาํ  และหยดุการใชน้าํทีไม่จาํเป็น เช่น  การลา้งรถยนต ์หรือเติมนาํในสระว่าย
นาํ 

นอกจากนี เวบ็ไซตห์นงัสือพมิพเ์ดลี เทเลกราฟ  ยงัรายงานว่า ระดบันาํในคลอง แกรนด์ ยู
เนียน ยงัลดตาํลงอยา่งต่อเนือง จนเจา้หนา้ทีประกาศปิดการสัญจรทางนาํชวัคราว  ซึงหากระดบันาํ
ยงัลดลงอีก ภายในสปัดาห์หนา้ ทางการองักฤษ อาจประกาศงดจ่ายนาํประปา  ให้แก่ประชาชนใน
พนืทีทีประสบปัญหาภยัแลง้ก็เป็นได ้

Sutthiporn Bunchuay. 2555. อังกฤษประกาศภาวะภัยแล้งหลายพืนทีในประเทศ . [ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งทีมา  http://news.voicetv.co.th/global/31996.html (15 กุมภาพนัธ ์2558) 
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แบบฝึกแก้ปัญหา เรือง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติของทวีปยุโรป 
 

 
ขนัที 1 ขนักําหนดปัญหาจากกรณศึีกษา 

 

 
1.ใหน้กัเรียนอ่านและพจิารณากรณีศึกษา เรือง องักฤษประกาศภาวะภยัแลง้หลายพนืทีใน

ประเทศ พร้อมทงัระบุปัญหาจากกรณีศึกษาทีกาํหนด 

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
 2.ปัญหาทีเกิดขึนจากกรณีศึกษา  มีสาเหตุมาจากอะไร 

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

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

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

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

ขนัที 2 วางแผนแก้ปัญหาโดยการแสดงความคดิเห็นต่อปัญหาจากกรณศึีกษา 
 
  
 3.จากการวางแผนในการแกปั้ญหานกัเรียนสามารถสรุปเป็นขนัตอนได ้ดงันี 

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

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

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

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

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

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

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



132 

 

ขนัที 3ขันแสวงหาความรู้เพือแก้ปัญหาจากกรณศึีกษา 
 

 
 
  

4.ใหน้กัเรียนบนัทึกการสืบคน้ขอ้มูลเพิมเติม เพือการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการแกปั้ญหา
จากกรณีศึกษา พร้อมทงัระบุแหล่งทีมาและความน่าเชือถือของขอ้มูลดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 
       ความน่าเชือถือของข้อมูล 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              ความน่าเชือถือของข้อมูล 
       
 
 
 

ความรู้ทไีด้จากการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

แหล่งทมีาของข้อมูล 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

ความรู้ทไีด้จากการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

แหล่งทมีาของข้อมูล 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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ขนัที 4 วิเคราะห์ข้อมูล 

ขนัที 5 สรุปผลเพอืกําหนดกฎเกณฑ์หรือหลกัการ 

 
 
 

 
5.จากการสืบคน้ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง นกัเรียนสามารถระบุแนวทางการแกปั้ญหาจาก

กรณีศึกษาทีกาํหนดใหอ้ยา่งไร 

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

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

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

 

 

6.นกัเรียนร่วมกนัสรุปแนวทางการแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาทีเด่นชดัของกลุ่ม ว่าแนวทาง
ใด ทีสามารถแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาไดดี้ทีสุด พร้อมระบุเหตุผลทีเลือก 
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แบบวัดความสามารถด้านการแก้ปัญหา ครังที 1 
เรือง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ  

คาํชีแจง ให้นักเรียนอ่านกรณศึีกษาทีกําหนดแล้วตอบคาํถามดังต่อไปนี (15 คะแนน) 
 
 

 
กรณศึีกษา 

เตือนภัย “วิกฤติแล้ง”รุนแรงรอบสิบปี เตรียมรับมืออาจถึงขันขาดแคลนนําดืม 
 

สถานการณ์ภยัแลง้ในปี 2557 นี คาดกนัว่าจะรุน แรงทีสุดในรอบ 10-15 ปี หลายจงัหวดั
เริมประสบปัญหาและหลายจงัหวดัเตรียมตวัรับมือกบัพิบติัภยัธรรมชาติร้อน-แลง้ ซึงอาจมีความ
เป็นไปไดว้า่จะวกิฤติถึงขนัประชาชนในกรุงเทพฯ ขาดแคลนนาํดืม! 

ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภยัพบิติัแห่งชาติ ให้ความรู้ว่า ใน
ปี 2557 นีสถานการณ์ภยัแลง้จะรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปีทีผ่าน ๆ มา สาเหตุหลกั ๆ คือ ภาวะ
ของโลกร้อนจดัขึน จากขอ้มูลขององคก์ารอุตุนิยมวทิยาโลกพบวา่ อุณหภูมิของโลกสูงขึนโดยเฉลีย
แลว้ประมาณ 1 องศาเซลเซียส ทาํให้พืนทีนาํทะเลรับความร้อนไวม้าก เมืออุณหภูมิสูงขึนมา 1 

องศาเซลเซียส การระเหยของนาํจะสูงรุนแรงขึน ทาํใหเ้กิดเป็นพายแุละมีการเคลือนตวัของพายจุาก
ทางทิศตะวนัตกของมหาสมุทรแปซิฟิกไปทางทิศตะวนัออกของมหาสมุทรแปซิฟิก โดยนําเอา
ความชืนไปดว้ยหรือเรียกวา่ ปรากฏการณ์ “เอลนินโญ่” 

ผลกระทบในช่วงทีเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญ่ การก่อตวัของเมฆและฝนเหนือน่านนํา
บริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะลดลงและจะขยบัไปทางตะวนัออก ทาํให้บริเวณตอนกลางและ
ตะวนัออกของแปซิฟิก เขตศูนยสู์ตร รวมทงัประเทศเปรูและเอกวาดอร์มีปริมาณฝนมากกว่า
ค่าเฉลีย ขณะทีมีความแห้งแล้งเกิดขึนทีนิวกินี และอินโดนีเซีย อีกทังบริเวณเขตร้อนของ
ออสเตรเลีย (พนืทีทางตอนเหนือ) มกัจะเริมฤดูฝนล่าชา้  

นอกจากพนืทีบริเวณเขตร้อนแลว้เอลนินโญ่ยงัมีความเกียวขอ้งเชือมโยงกบัความผิดปกติ
ของภูมิอากาศในพนืทีซึงอยูห่่างไกลดว้ย เช่น ความแหง้แลง้ทางตอนใตข้องแอฟริกา จากการศึกษา
เอลนินโญ่ทีเคยเกิดขึนในอดีตนักวิทยาศาสตร์พบว่าในฤดูหนาวและฤดูร้อนของซีกโลกเหนือ 
(ระหว่างเดือนธนัวาคม-กุมภาพนัธ์ และเดือนมิถุนายน-สิงหาคม) มีรูปแบบของฝนและอุณหภูมิ
หลายพนืทีผดิไปจากปกติ  
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ความผดิปกติ ไดแ้ก่ ในฤดูหนาวบริเวณตะวนัออกเฉียงใตข้องแอฟริกาและตอนเหนือของ
ประเทศบราซิลแห้งแลง้ผิดปกติ ขณะทีทางตะวนัตกของแคนาดา อลาสกา และตอนบนสุดของ
อเมริกามีอุณหภูมิสูงผิดปกติ ส่วนบางพืนทีบริเวณกึงเขตร้อนของอเมริกา เหนือและอเมริกาใต ้
(บราซิลตอนใตถึ้งตอนกลางของอาร์เจนตินา) มีฝนมากผดิปกติ นอกจากเอลนินโญ่จะมีผลกระทบ
ต่อรูปแบบของฝนและอุณหภูมิแลว้ยงัมีอิทธิพลต่อการเกิดและการเคลือนตวัพายหุมุนเขตร้อนอีก
ดว้ย 

โดยปรากฏการณ์เอลนินโญ่ไม่เอืออาํนวยต่อการก่อตวัและการพฒันาของพายหุมุนเขต
ร้อนในมหาสมุทรแอตแลนติก ทาํใหพ้ายหุมุนเขตร้อนในบริเวณดงักล่าวนีลดลง ในขณะทีบริเวณ
ดา้นตะวนัตกของประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกามีพายพุดัผ่านมากขึน ส่วนพายหุมุนเขตร้อน
ในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือดา้นตะวนัตกทีมีการก่อตวัทางด้านตะวนัออกของประเทศฟิลิปปินส์ 
มักมีเส้นทางเดินของพายุขึนไปทางเหนือมากกว่าทีจะเคลือนตวัมาทางตะวนัตกผ่านประเทศ
ฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต ้

อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศ ไทยในปีเอลนินโญ่ โดย
ใชว้ิธีวิเคราะห์ค่า Composite percentile ของปริมาณฝนและ Composite standardized ของอุณหภูมิ
ในปีเอลนินโญ่ จากขอ้มูลปริมาณฝนและอุณหภูมิรายเดือนในช่วง 50 ปี ตงัแต่ พ.ศ. 2494-2543 

พบวา่ ในปีเอลนินโญ่มีปริมาณฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่ตาํกว่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน
และตน้ฤดูฝน และพบว่าเอลนินโญ่ขนาดปานกลางถึงรุนแรงมีผลกระทบทาํให้ปริมาณฝนตาํกว่า
ปกติมาก สาํหรับอุณหภูมิปรากฏวา่สูงกวา่ปกติทุกฤดูในปีเอลนินโญ่ โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและตน้
ฤดูฝน และสูงกวา่ปกติมากขึนในกรณีทีเอลนินโญ่มีขนาดปานกลางถึงรุนแรง 

นอกจากสาเหตุหลกั ๆ ทีกล่าวมาแลว้นนัอีกสาเหตุหนึงคือประเทศไทยของเราปีนีมีนาํกกั
เก็บนอ้ย เนืองจากปีทีแลว้ฝนตกเหนือเขือนนอ้ย ทาํใหเ้ขือนใหญ่ ๆ ทีเก็บกกันาํไวส้าํหรับใชใ้นฤดู
แลง้มีนาํไม่พอ และขณะนีนาํเคม็เริมดนัขึนมาสูงตามแม่นาํต่าง ๆ ไดแ้ก่ แม่นาํเจา้พระยา แม่นาํท่า
จีน แม่นาํแม่กลอง ซึงการปล่อยนาํในเขือนใหญ่ ๆ เพือไล่ นาํเค็มออกไปก็มีโอกาสน้อย ส่วนมาก
จะเก็บนาํไวบ้ริโภคและทาํนาปรัง  

คาดว่าจะมีปัญหาในช่วงปลายปี เพราะนาํเค็มขึนมาสูง ประชาชนทีอยูใ่กล ้ๆ ปากนาํอาจทาํการ
เพาะปลูกไม่ได ้ชาวนาทีเคยทาํนาปรังควรจะหนัมาปลูกพชืทีใชน้าํน้อย เช่น ถวั มนัแกว เพือให้ผล
การเพาะปลูกทีมีผลผลิตมากกวา่การปลูกขา้วเนืองจากการปลูกขา้วใชน้าํมากจะทาํใหน้าํไม่พอหรือ
ใครทีเลียงปลากระชงัตามปากแม่นาํใหญ่ ๆ เช่น ท่าจีน บางปะกง เจา้พระยา จะทาํให้นาํกร่อยและ
เคม็ การเลียงปลาจะทาํไม่ได ้
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ส่วนผลกระทบกับประชาชนทวัไปทีไม่ใช่เกษตรกรตอ้งระวงัว่าถ้านาํเค็มขึนสูงไปใน
แหล่งทาํนาํดิบ คือ ปากคลองประปา การนาํนาํกร่อยมาทาํนาํประปาจะมีปัญหามาก ประชากรใน
กรุงเทพมหานครประมาณ 10 กวา่ลา้นคน ถา้เกิดนาํประปาไม่พอ ใชจ้ะเป็นปัญหาวิกฤติอยา่งมาก 
เพราะไม่มีนาํจืดดืม ถือเป็นปัญหาหลกัทีตอ้งระวงัอาจจะเกิดการโกลาหลได้ ซึงเปอร์เซ็นต์ทีจะ
เป็นไปไดใ้นปีนีอาจจะเกิดเหตุการณ์คนกรุงเทพฯ ขาด แคลนนาํดืมได ้จึงตอ้งรอดูในช่วงปลายปีว่า
จะเป็นอยา่งไร ทีสาํคญักรมชลประ ทานและกรมทรัพยากรนาํตอ้งบริหารนาํให้ดี พยายามอยา่ให้
นาํเคม็ขึนมาสูงมาก เพราะนอกจากจะมีผลกระทบต่อการเลียงปลาในกระชงัและการเพาะปลูกแลว้
ยงัมีผลกระทบกบัการบริโภคนาํจืดของประชาชนในกรุงเทพมหานครดว้ย 

สําหรับภยัพิบติัในช่วงฤดูแล้งนีอาจเกิดขึนรุนแรง ได้แก่ พายุฤดูแล้ง ซึงจะมาไม่นาน
ประมาณ 10-20 นาที แต่ก่อนทีพายจุะมานันมกัมีลมกระโชกแรงมาก อาจทาํให้หลงัคาบา้นเรือน
เสียหาย ฉะนนัอยา่อยูใ่กลต้น้ไมใ้หญ่ เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา เพราะอาจจะลม้มาทบัได ้ 

วธีิสงัเกตใหดู้วา่มีเมฆดาํ ๆ ทะมึนอยูบ่นทอ้งฟ้าและมีฟ้าร้องฟ้าผ่า ห้ามยนืใตต้น้ไมห้รือที
โล่งแจง้ เพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้ โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ซึง
ประชาชนตอ้งคอยฟังขอ้มูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวทิยา เช่น ถา้มีการแจง้เตือนวา่ มีความกด
อากาศสูงจะแผล่งมาเมือใดขอใหร้ะวงัวา่จะเกิดพายฤุดูร้อน มีลมกระโชกแรง และเกิดฟ้าผา่  

ดงันนัในช่วงฤดูแลง้นีการขาดแคลนนาํในการอุปโภคและบริโภคจะไม่รุนแรงหากทุกภาค
ส่วนช่วยกนับริหารจดัการนาํอยา่งเป็นระบบรวมทงัประชาชนเองควรหาแหล่งนาํของตวัเองเอาไว้
ดว้ยไม่วา่จะเป็นการเตรียมตุ่มนาํใบใหญ่ไวร้องนาํ ขดุบ่อหรือสระเตรียมเก็บนาํไวใ้ชย้ามขาดแคลน 
ทีสาํคญัตอ้งคอยรับฟังข่าวสารภยัพบิติัจากธรรมชาติ เพอืป้องกนัความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์น
ดว้ย 

ทีมา: จากเว็บไซด์ http://www.dailynews.co.th//Content/Article/217154/เตือนภยั+‘วิกฤติ
แลง้’+รุนแรงรอบสิบปี+เตรียมรับมืออาจถึงขนัขาดแคลนนําดืม.เขา้ถึงเมือ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 
10.30 น. 
 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



137 

 

1.จากกรณีศึกษาเรือง “เตือนภยั “วิกฤติแลง้”รุนแรงรอบสิบปี เตรียมรับมืออาจถึงขนัขาดแคลนนาํ
ดืม”นกัเรียนคิดวา่เกิดจากปัญหาอะไรบา้ง (3 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2.จากปัญหาและสาเหตุทีสําคัญทีสุด  นักเรียนสามารถวางแผนในการแก้ปัญหาได้กีขนัตอน 
อะไรบา้ง (3 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.จากกรณีศึกษาเรือง “เตือนภยั “วกิฤติแลง้”รุนแรงรอบสิบปี เตรียมรับมืออาจถึงขนัขาดแคลนนาํ
ดืม” นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง จากแหล่งเรียนรู้ใดบา้ง (3 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. จากการสืบคน้ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง จากแหล่งเรียนรู้ นักเรียนสามารถกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา
นีไดอ้ยา่งไร (3 คะแนน) 

1.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 2.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

3.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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4.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 5.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.จากแนวทางการแกปั้ญหานกัเรียนคิดว่าแนวทางใดสามารถแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาเรือง “เตือน
ภยั “วิกฤติแลง้”รุนแรงรอบสิบปี เตรียมรับมืออาจถึงขนัขาดแคลนนําดืม” ได้ดีทีสุดและมีลาํดับ
ขนัตอนในการแกปั้ญหาอยา่งไร (3 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 
ชือ..................................................................นามสกุล............................................... เลขที.............. 
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เกณฑก์ารประเมิน แบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1.กาํหนดปัญหาจาก
กรณีศึกษา 

สามารถกาํหนดปัญหาที
เกียวขอ้งกบักรณีศึกษาที
กาํหนดให้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ชดัเจนและสมเหตุสมผล 

2 ปัญหาขึนไป 

สามารถกาํหนดปัญหาทีเกียวขอ้ง
กบักรณีศึกษาทีกาํหนดให้ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งชดัเจนและสมเหตุสมผล 

1 ปัญหา 

สามารถกาํหนดปัญหาที
เกียวขอ้งกบักรณีศึกษาที
กาํหนดให้ไดอ้ย่างถูกตอ้งแต่
ไม่ชดัเจน 

 

2.วางแผนแกปั้ญหา
โดยการแสดงความ
คิดเห็นต่อปัญหาจาก
กรณีศึกษา 

สามารถวางแผนการแกปั้ญหา
โดยการแสดงความคิดเห็นต่อ
ปัญหาจากกรณีศึกษาไดอ้ย่าง
ชดัเจน ตรงประเดน็ และเป็น
ลาํดบัขนัตอน 3-4 ขนัตอน 

สามารถวางแผนการแกปั้ญหาโดย
การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา
จากกรณีศึกษาไดอ้ย่างชดัเจน ตรง
ประเดน็ และเป็นลาํดบัขนัตอน 1-
2 ขนัตอน 

สามารถวางแผนการแกปั้ญหา
โดยการแสดงความคิดเห็นต่อ
ปัญหาจากกรณีศึกษาไดอ้ย่าง
ชดัเจน ตรงประเดน็ แต่ไม่
เป็นลาํดบัขนัตอน 

3.แสวงหาความรู้เพือ
แกปั้ญหาจาก
กรณีศึกษา 

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้
ทีครูกาํหนดให้ โดยสามารถ
รวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งใน
การแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา
ไดถู้กตอ้ง สัมพนัธ์กบัขนัตอน
การแกปั้ญหาทีกาํหนดไวไ้ด้
อย่างครบถว้นสมบูรณ์ 

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ทีครู
กาํหนดให้ โดยสามารถรวบรวม
ขอ้มูลทีเกียวขอ้งในการแกปั้ญหา
จากกรณีศึกษาไดถู้กตอ้ง สัมพนัธ์
กบัขนัตอนการแกปั้ญหาทีกาํหนด
ไวไ้ดแ้ต่ไม่ครบถว้น 

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้
ทีครูกาํหนดให้ โดยสามารถ
รวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งใน
การแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา
ไดถู้กตอ้ง แต่ไม่สัมพนัธ์กบั
ขนัตอนการแกปั้ญหาที
กาํหนดไว ้

4.วเิคราะห์ขอ้มูล 

สามารถนาํขอ้มูลทีไดม้า
กาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา
ทีเหมาะสมและสัมพนัธ์กบั
กรณีศึกษาทีกาํหนด โดย
กาํหนดแนวทางทีถกูตอ้ง 3 
ขอ้ขึนไป 

สามารถนาํขอ้มูลทีไดม้ากาํหนด
แนวทางการแกปั้ญหาทีเหมาะสม
และสัมพนัธ์กบักรณีศึกษาที
กาํหนด โดยกาํหนดแนวทางที
ถูกตอ้ง 2 ขอ้ 

สามารถนาํขอ้มูลทีไดม้า
กาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา
ทีเหมาะสมและสัมพนัธ์กบั
กรณีศึกษาทีกาํหนด โดย
กาํหนดแนวทางทีถกูตอ้ง 1 
ขอ้ 

5.สรุปผลเพือกาํหนด
กฎเกณฑห์รือหลกัการ 

สามารถคดัเลือกแนวทางการ
แกปั้ญหาทีดีทีสุดและนาํมา
สรุปเป็นลาํดบัขนัตอนการ
แกปั้ญหาทีถูกตอ้งสมบูรณ์ได ้

สามารถคดัเลือกแนวทางการ
แกปั้ญหาทีดีทีสุดและนาํมาสรุป
เป็นลาํดบัขนัตอนการแกปั้ญหาที
ถูกตอ้งแต่ไม่สมบูรณ์ได ้

สามารถคดัเลือกแนวทางการ
แกปั้ญหาทีดีทีสุดแต่ไม่
สามารถลาํดบัขนัตอนการ
แกปั้ญหาได ้

 
 ระดบัเกณฑก์ารประเมินแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 
คะแนนระหว่าง 10 – 15 คะแนน หมายถึง คะแนนความสามารถดา้นการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัสูง 

คะแนนระหว่าง 5 – 9      คะแนน หมายถึง คะแนนความสามารถดา้นการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนระหว่าง 1 – 5      คะแนน หมายถึง คะแนนความสามารถดา้นการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัตาํ 
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แบบวัดความสามารถด้านการแก้ปัญหา ครังที 2 
เรือง วิกฤตการณ์ด้านสิงแวดล้อม  

คาํชีแจง ให้นักเรียนอ่านกรณศึีกษาทีกําหนดแล้วตอบคาํถามดังต่อไปนี (15 คะแนน) 
 

 
กรณศึีกษา 

ขยะล้นเมืองพัทยา ใกล้วิกฤติแล้ว 
 

ปัญหาขยะพทัยาเขา้ขนัวิกฤติ ไร้ทีทิงฝังกลบ หลังบ่อขยะถูกชุมชนปิดตายเพราะสร้าง
ปัญหามลพิษ สภาฯตอ้งเสนอญตัติด่วนขอความเห็นชอบขนถ่ายไปทิงนอกพืนที เล็งเป้าเทศบาล
แหลมฉบงัเฉลียวนัละกวา่ 400 ตนั ขณะทีอนาคตยงัคลุมเครือ... 

วนัที 8 ส.ค.56 สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของเมืองพทัยายงัไม่มีทีท่าว่าจะยติุลง แถม
ส่อเคา้ความรุนแรงมากยงิขึน หลงัพบวา่ปัจจุบนัพนืทีฝังกลบบริเวณบ่อ 140 ไร่ ต.เขาไมแ้กว้ อ.บาง
ละมุง จ.ชลบุรี ถูกชาวบา้นในละแวกใกล้เคียงปิดตายห้ามขนถ่ายขยะไปทิงเป็นเวลานานกว่า 1 
เดือนเพราะทนปัญหามลพิษทีเกิดขึนไม่ไหว ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกคา้งและหมักหมมเป็น
จาํนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณจุดพกัขยะในซอยสุขมุวทิ 3 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และตาม
จุดทงิขยะทวัไป 

ล่าสุด นายวฒันา จนัทนวรานนท ์รองนายกเมืองพทัยา เสนอญตัติต่อทีประชุมสภาเมือง
พทัยาในการขอรับความเห็นชอบในการดาํเนินการนอกเขตเมืองพทัยา หลงัจากพบวา่ปัญหาขยะมูล
ฝอยตกคา้งเริมรุนแรงขึน โดยไดมี้การประสานไปยงัเทศบาลพืนทีใกลเ้คียงในการขอกาํจดัขยะมูล
ฝอยชุมชนเมืองพทัยา โดยจะดาํเนินการขนถ่ายไปกาํจดัยงัเทศบาลนครแหลมฉบงั และเทศบาล
เมืองศรีราชา ซึงอยู่ในพืนทีรับผิดชอบของเทศบาลนครเจา้พระสุรศกัดิ พร้อมชีแจงว่าหากไม่
ดาํเนินการแกไ้ขโดยเร่งด่วน อาจเกิดปัญหาขยะลน้เมือง ซึงจะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อการจดัการมูล
ฝอยชุมชนของเมืองพทัยา กระทบต่อคุณภาพสิงแวดลอ้มและการท่องเทียวของเมืองพทัยาเป็นอยา่ง
มาก 

กรณีดงักล่าวสมาชิกสภาเมืองพทัยาไดลุ้กขึนอภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวาง ซึงเสียงส่วนใหญ่
ยงัมีความกังวลเกียวกบัปัญหาทีเกิดขึน จึงขอให้เมืองพทัยาเร่งรัดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที
ชดัเจน เนืองจากหากยงัปล่อยไวอ้าจส่งผลกระทบอย่างรุนแรง สุดทา้ยต่างมีมติเห็นชอบเป็นเอก
ฉนัทต์ามขอ้เสนอดงักล่าว   
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ดา้นนายสุธีร์ ทบัหนองฮี ผูอ้าํนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้มเมืองพทัยา เปิดเผย
ถึงกล่าวยอมรับวา่ปัจจุบนัเมืองพทัยา ประสบปัญหาขยะตกคา้งจริง เนืองจากประชาชนทีอยูบ่ริเวณ
โดยรอบบ่อทิงขยะ 140 ไร่ ในเขตตาํบลเขาไมแ้กว้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นนัปิดกนัไม่ยนิยอมให้
เมืองพทัยาขนถ่ายขยะไปทาํลายมานานกว่า 1 เดือนแลว้ จึงทาํให้เกิดปัญหาขยะตกคา้งหมกัหมม 
อย่างไรก็ตามทีผ่านมาได้หาทางออกโดยการประสานงานไปยงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินใน
พนืทีใกลเ้คียงเพอืนาํไปขยะไปทิงเป็นการชวัคราว ซึงก็สามารถแกไ้ขปัญหาไปไดใ้นระดบัหนึง 

ส่วนความคืบหนา้ในการแกไ้ขปัญหานนัไดมี้การดาํเนินการในการแกไ้ขสถานทีทิงขยะใน
อนาคต โดยจะทาํการหารือกบัเทศบาลศรีราชาในการขอใชพ้ืนทีในการจดัระบบคดัแยกแทนพืนที
ทิงในตาํบลเขาไมแ้กว้ โดยหากในอนาคตเทศบาลศรีราชาอนุมติั เมืองพทัยาก็จะนาํตูค้อนเทนเนอร์
ไปติดตงัในพืนทีดงักล่าว เพือทาํระบบร่อนคดัแยกขยะ ซึงส่วนหนึงจะนาํมาทาํเชือเพลิง ส่วนที
เหลือจะนาํไปผสมกบัวสัดุทีเผาไหมไ้ดเ้พือนาํไปทาํ RDF เขา้โรงงานไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม 
ทงันีจะแผนงานดงักล่าวจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จประมาณ 9 เดือน หรือคาดวา่ประมาณสินปีนี
คงจะแลว้เสร็จ ซึงผดิจากแผนงานเดิมทีจะก่อสร้างในพืนทีเขาไมแ้กว้ในระยะเวลา 6 เดือน แต่เมือ
บ่อขยะถูกปิดจึงตอ้งมีการเริมดาํเนินการใหม่ทงัหมดซึงอาจจะทาํใหเ้สียเวลาไปบา้ง 

 ทีมา: http://www.thairath.co.th/content/362284.เขา้ถึงเมือวนัที 15 ตุลาคม 2557 

        .เวลา 15.00 น. 
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1.จากกรณีศึกษาเรือง “ขยะลน้เมืองพทัยา ใกลว้ิกฤติแล้ว”นักเรียนคิดว่าเกิดจากปัญหาอะไรบา้ง  
(3 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2.จากปัญหาและสาเหตุทีสําคัญทีสุด นักเรียนสามารถวางแผนในการแก้ปัญหาได้กีขันตอน 
อะไรบา้ง (3 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.จากกรณีศึกษาเรือง “ขยะลน้เมืองพทัยา ใกลว้กิฤติแลว้” นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 
จากแหล่งเรียนรู้ใดบา้ง (3 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
4. จากการสืบคน้ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง จากแหล่งเรียนรู้ นักเรียนสามารถกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา
นีไดอ้ยา่งไร (3 คะแนน) 

1.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 2.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

3.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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4.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 5.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.จากแนวทางการแกปั้ญหานักเรียนคิดว่าแนวทางใดสามารถแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาเรือง “ขยะ
ลน้เมืองพทัยา ใกลว้กิฤติแลว้” ไดดี้ทีสุดและมีลาํดบัขนัตอนในการแกปั้ญหาอยา่งไร (3 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 

ชือ..................................................................นามสกุล.................................................เลขที.............. 
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เกณฑก์ารประเมิน แบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1.กาํหนดปัญหาจาก
กรณีศึกษา 

สามารถกาํหนดปัญหาที
เกียวขอ้งกบักรณีศึกษาที
กาํหนดให้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ชดัเจนและสมเหตุสมผล 

2 ปัญหาขึนไป 

สามารถกาํหนดปัญหาทีเกียวขอ้ง
กบักรณีศึกษาทีกาํหนดให้ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งชดัเจนและสมเหตุสมผล 

1 ปัญหา 

สามารถกาํหนดปัญหาที
เกียวขอ้งกบักรณีศึกษาที
กาํหนดให้ไดอ้ย่างถูกตอ้งแต่
ไม่ชดัเจน 

 

2.วางแผนแกปั้ญหา
โดยการแสดงความ
คิดเห็นต่อปัญหาจาก
กรณีศึกษา 

สามารถวางแผนการแกปั้ญหา
โดยการแสดงความคิดเห็นต่อ
ปัญหาจากกรณีศึกษาไดอ้ย่าง
ชดัเจน ตรงประเดน็ และเป็น
ลาํดบัขนัตอน 3-4 ขนัตอน 

สามารถวางแผนการแกปั้ญหาโดย
การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา
จากกรณีศึกษาไดอ้ย่างชดัเจน ตรง
ประเดน็ และเป็นลาํดบัขนัตอน 1-
2 ขนัตอน 

สามารถวางแผนการแกปั้ญหา
โดยการแสดงความคิดเห็นต่อ
ปัญหาจากกรณีศึกษาไดอ้ย่าง
ชดัเจน ตรงประเดน็ แต่ไม่
เป็นลาํดบัขนัตอน 

3.แสวงหาความรู้เพือ
แกปั้ญหาจาก
กรณีศึกษา 

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้
ทีครูกาํหนดให้ โดยสามารถ
รวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งใน
การแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา
ไดถู้กตอ้ง สัมพนัธ์กบัขนัตอน
การแกปั้ญหาทีกาํหนดไวไ้ด้
อย่างครบถว้นสมบูรณ์ 

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ทีครู
กาํหนดให้ โดยสามารถรวบรวม
ขอ้มูลทีเกียวขอ้งในการแกปั้ญหา
จากกรณีศึกษาไดถู้กตอ้ง สัมพนัธ์
กบัขนัตอนการแกปั้ญหาทีกาํหนด
ไวไ้ดแ้ต่ไม่ครบถว้น 

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้
ทีครูกาํหนดให้ โดยสามารถ
รวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งใน
การแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา
ไดถู้กตอ้ง แต่ไม่สัมพนัธ์กบั
ขนัตอนการแกปั้ญหาที
กาํหนดไว ้

4.วเิคราะห์ขอ้มูล 

สามารถนาํขอ้มูลทีไดม้า
กาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา
ทีเหมาะสมและสัมพนัธ์กบั
กรณีศึกษาทีกาํหนด โดย
กาํหนดแนวทางทีถกูตอ้ง 3 
ขอ้ขึนไป 

สามารถนาํขอ้มูลทีไดม้ากาํหนด
แนวทางการแกปั้ญหาทีเหมาะสม
และสัมพนัธ์กบักรณีศึกษาที
กาํหนด โดยกาํหนดแนวทางที
ถูกตอ้ง 2 ขอ้ 

สามารถนาํขอ้มูลทีไดม้า
กาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา
ทีเหมาะสมและสัมพนัธ์กบั
กรณีศึกษาทีกาํหนด โดย
กาํหนดแนวทางทีถกูตอ้ง 1 
ขอ้ 

5.สรุปผลเพือกาํหนด
กฎเกณฑห์รือหลกัการ 

สามารถคดัเลือกแนวทางการ
แกปั้ญหาทีดีทีสุดและนาํมา
สรุปเป็นลาํดบัขนัตอนการ
แกปั้ญหาทีถูกตอ้งสมบูรณ์ได ้

สามารถคดัเลือกแนวทางการ
แกปั้ญหาทีดีทีสุดและนาํมาสรุป
เป็นลาํดบัขนัตอนการแกปั้ญหาที
ถูกตอ้งแต่ไม่สมบูรณ์ได ้

สามารถคดัเลือกแนวทางการ
แกปั้ญหาทีดีทีสุดแต่ไม่
สามารถลาํดบัขนัตอนการ
แกปั้ญหาได ้

 
 ระดบัเกณฑก์ารประเมินแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 
คะแนนระหว่าง 10 – 15 คะแนน หมายถึง คะแนนความสามารถดา้นการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัสูง 

คะแนนระหว่าง 5 – 9     คะแนน หมายถึง คะแนนความสามารถดา้นการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนระหว่าง 1 – 5     คะแนน หมายถึง คะแนนความสามารถดา้นการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัตาํ 
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แบบวัดความสามารถด้านการแก้ปัญหา ครังที 3 
เรือง แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทวีปแอฟริกา 

คาํชีแจง ให้นักเรียนอ่านกรณศึีกษาทีกําหนดแล้วตอบคาํถามดังต่อไปนี (15 คะแนน) 
 
 

กรณีศึกษา 
ความร่วมมือระหวา่งประเทศและบทบาทของไทยในการสกดักนัการคา้นอแรด 

                การสกดักนัการคา้ขายนอแรดในระดบันานาชาติเป็นไปอยา่ง ต่อเนือง โดยตาํรวจสากล 
(Interpol) สามารถจบักุมผูล้กัลอบคา้ชินส่วนอวยัวะแรดใน 6 ประเทศ ภายในภูมิภาคแอฟริกาใตไ้ด้
เมือปี ค.ศ. 2010 ในขณะทีขอ้มูลจากหน่วยงาน International Union for Conservation of Nature ซึง
เป็นองคก์รพฒันาเอกชน (NGO) สากล เปิดเผยวา่ในปี ค.ศ. 2010 มีการจบักุมการลกัลอบคา้นอแรด
ในประเทศแอฟริกาใตแ้ละเนปาลไดม้ากกว่า 80 ครัง มีการตดัสินจาํคุกผูค้า้ทงัในประเทศไทย จีน 
แอฟริกาใต ้และสหรัฐอเมริกาในปีเดียวกนั ในขณะทีประเทศจีนประกาศห้ามการใช ้นอแรดเป็น
ส่วนผสมทางยาและเวชภณัฑ์ภายหลังการประกาศเขา้ร่วมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคา้ระหว่าง
ประเทศซึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าทีใกล้จะสูญพนัธุ์ (Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES) ความร่วมมือระหว่างประเทศนียงัขยาย
ออกไปสู่ภูมิภาคอเมริกาโดยมีองคก์ร U.S. Fish and Wildlife Service และองคก์ารเพือการพฒันา
ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development - 

USAID) ร่วมประสานงานดว้ยเช่นกนั  
                     นอกจากนี ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้งัมีบทบาทสาํคญัต่อการยบัยงั
และสกดักนัการคา้ขายนอแรดทีเลือกใชภู้มิภาคดังกล่าวเป็นเส้นทางลาํเลียงผ่าน สาํหรับประเทศ
ไทยแลว้ไดป้ระกาศเขา้เป็นภาคี CITES ตงัแต่ปี ค.ศ. 1983 ทีประกาศคุม้ครองแรดให้เป็นสัตวป่์า
สงวนหา้มซือขาย ทงัยงัมีกฎหมายภายในประเทศวา่ดว้ยพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 
พ.ศ. 2535 ทีใชคุ้ม้ครองสัตวป่์าโดยตรง และดาํเนินการจบักุมผูล้กัลอบคา้ขายอย่างต่อเนือง โดย
เดือนกุมภาพนัธ ์ปี ค.ศ. 2011 ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและปราบปราม สาํนักงานศุลกากรตรวจสอบ
สินคา้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถจบักุมการลกัลอบคา้งาชา้งจาํนวน 118 กิง 50 ท่อนและนอ
แรด 3 นอได ้มูลค่ากวา่ 520 ลา้นบาท ซึงปี ค.ศ. 2011 เพยีงปีเดียวสามารถจบักุมไดแ้ลว้ถึง 3 ครัง  
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ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศมีปฏิสัมพนัธ์มากยิงขึนผ่านกิจการ
ศุลกากร กล่าวคือ ไทยเพิมความ ร่วมมือกับฝ่ายปราบปรามประเทศเคนยา่และให้การสนับสนุน
ส่งเสริมหน่วยปฏิบติัการร่วมขอ้ตกลงลูซากา (Lusaka Agreement on Co-operative Enforcement 

Operations Directed at Illegal Trade in Wide Flora and Fauna) ร่วมกบัหน่วยงานรัฐบาลภูมิภาค
แอฟริกาเพอืตรวจสอบและสกดักนัการลกัลอบลาํเลียงสัตว ์จากแอฟริกาตะวนัออกสู่ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ในขณะทีกรอบของ ASEAN ก็มีบทบาทเพิมมากขึนผ่านเครือข่ายปราบปราม
การคา้สตัวป่์าและพชืป่าทีผดิกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Wildlife Enforcement Network) 

หรือ ASEAN - WEN ซึงผลจากความพยายามดงักล่าวช่วยสกดักนัขบวนการลกัลอบล่าตดันอแรด
ในทวปีแอฟริกาไดอ้ยา่งต่อเนืองโดยการอนุรักษเ์ริมเห็นผลเป็นรูปธรรมและส่งสัญญาณไปในทาง
ทีดีมากยงิขึน โดยสือต่างประเทศรายงานวา่ผลจากการคุม้ครองแรดอยา่งเขม้งวดในภูมิภาคแอฟริกา
เป็นผลให้ประชากรแรดขาวทีแต่เดิมทีมีเพียง 50 ตวัในช่วงปี ค.ศ. 1900 ได้เพิมจาํนวนขึนเป็น 
20,000 ตวัในปัจจุบนั  

ทงันี ความร่วมมือระหว่างประเทศขยายวงกวา้งมากยิงขึน เป็นความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและองคก์รเอกชนเพอืต่อสูข้บวนการลกัลอบล่าตดันอแรด และการลกัลอบคา้อวยัวะสัตว์
ป่าสงวนอืน ๆ อยา่งผดิกฎหมาย ซึงนอกจากจะทาํให้ภาพลกัษณ์ของนานาประเทศเสียหายแลว้ ยงั
เป็นประเด็นปัญหาสิงแวดลอ้มของโลกทีตอ้งเร่งมือแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน กระนนัการลกัลอบล่าแรดที
เพมิขึนอยา่งต่อเนืองเป็นเงาตามตวัก็ยงัคงเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อความพยายามอนุรักษส์ายพนัธุ์แรด
ในภูมิภาคแอฟริกาใต ้ซึงล่าสุดสือทอ้งถินของแอฟริกาใต ้Beeld และ Mali & Guardian รายงานว่า 
เจา้หนา้ทีตาํรวจกรุงโจฮนัเนสเบิร์กสามารถจบักุมผูค้า้นอแรดรายใหญ่ไดอี้กกวา่ 40 นอ มูลค่าความ
เสียหายกวา่ 267 ลา้นบาท อนัเป็นสัญญาณว่านานาประเทศยงัจาํเป็นตอ้งดาํเนินความร่วมมืออยา่ง
เข้มงวดอย่างต่อเนือง เพือให้การคุม้ครองรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าในแอฟริกาเกิดประสิทธิผลเป็น
รูปธรรมสูงสุด  

 

 ทีมา: กองแอฟริกา กรมเอเชียใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ.

ความร่วมมือระหวา่งประเทศและบทบาทของไทยในการสกดักนัการคา้นอแรด.(ระบบออนไลน์)
http://sameaf.mfa.go.th/th/news/detail.php?ID=2454&SECTION=NEWS.(  15 ตุลาคม   2557)  .
เวลา 15.00 น. 
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1.จากกรณีศึกษาเรือง “ความร่วมมือระหวา่งประเทศและบทบาทของไทยในการสกดักนัการคา้นอ
แรด”นกัเรียนคิดวา่เกิดจากปัญหาอะไรบา้ง (3 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2.จากปัญหาและสาเหตุทีสําคัญทีสุด  นักเรียนสามารถวางแผนในการแก้ปัญหาได้กีขนัตอน 
อะไรบา้ง (3 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.จากกรณีศึกษาเรือง “ความร่วมมือระหวา่งประเทศและบทบาทของไทยในการสกดักนัการคา้นอ
แรด” นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง จากแหล่งเรียนรู้ใดบา้ง (3 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. จากการสืบคน้ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง จากแหล่งเรียนรู้ นักเรียนสามารถกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา
นีไดอ้ยา่งไร (3 คะแนน) 

1.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 2.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

3.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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4.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 5.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.จากแนวทางการแกปั้ญหานกัเรียนคิดวา่แนวทางใดสามารถแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาเรือง “ความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศและบทบาทของไทยในการสกดักนัการคา้นอแรด” ไดดี้ทีสุดและมีลาํดบั
ขนัตอนในการแกปั้ญหาอยา่งไร (3 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 
ชือ..................................................................นามสกุล....................................... เลขที.............. 
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เกณฑก์ารประเมิน แบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1.กาํหนดปัญหาจาก
กรณีศึกษา 

สามารถกาํหนดปัญหาที
เกียวขอ้งกบักรณีศึกษาที
กาํหนดให้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ชดัเจนและสมเหตุสมผล 

2 ปัญหาขึนไป 

สามารถกาํหนดปัญหาทีเกียวขอ้ง
กบักรณีศึกษาทีกาํหนดให้ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งชดัเจนและสมเหตุสมผล 

1 ปัญหา 

สามารถกาํหนดปัญหาที
เกียวขอ้งกบักรณีศึกษาที
กาํหนดให้ไดอ้ย่างถูกตอ้งแต่
ไม่ชดัเจน 

 

2.วางแผนแกปั้ญหา
โดยการแสดงความ
คิดเห็นต่อปัญหาจาก
กรณีศึกษา 

สามารถวางแผนการแกปั้ญหา
โดยการแสดงความคิดเห็นต่อ
ปัญหาจากกรณีศึกษาไดอ้ย่าง
ชดัเจน ตรงประเดน็ และเป็น
ลาํดบัขนัตอน 3-4 ขนัตอน 

สามารถวางแผนการแกปั้ญหาโดย
การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา
จากกรณีศึกษาไดอ้ย่างชดัเจน ตรง
ประเดน็ และเป็นลาํดบัขนัตอน 1-
2 ขนัตอน 

สามารถวางแผนการแกปั้ญหา
โดยการแสดงความคิดเห็นต่อ
ปัญหาจากกรณีศึกษาไดอ้ย่าง
ชดัเจน ตรงประเดน็ แต่ไม่
เป็นลาํดบัขนัตอน 

3.แสวงหาความรู้เพือ
แกปั้ญหาจาก
กรณีศึกษา 

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้
ทีครูกาํหนดให้ โดยสามารถ
รวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งใน
การแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา
ไดถู้กตอ้ง สัมพนัธ์กบัขนัตอน
การแกปั้ญหาทีกาํหนดไวไ้ด้
อย่างครบถว้นสมบูรณ์ 

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ทีครู
กาํหนดให้ โดยสามารถรวบรวม
ขอ้มูลทีเกียวขอ้งในการแกปั้ญหา
จากกรณีศึกษาไดถู้กตอ้ง สัมพนัธ์
กบัขนัตอนการแกปั้ญหาทีกาํหนด
ไวไ้ดแ้ต่ไม่ครบถว้น 

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้
ทีครูกาํหนดให้ โดยสามารถ
รวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งใน
การแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา
ไดถู้กตอ้ง แต่ไม่สัมพนัธ์กบั
ขนัตอนการแกปั้ญหาที
กาํหนดไว ้

4.วเิคราะห์ขอ้มูล 

สามารถนาํขอ้มูลทีไดม้า
กาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา
ทีเหมาะสมและสัมพนัธ์กบั
กรณีศึกษาทีกาํหนด โดย
กาํหนดแนวทางทีถกูตอ้ง 3 
ขอ้ขึนไป 

สามารถนาํขอ้มูลทีไดม้ากาํหนด
แนวทางการแกปั้ญหาทีเหมาะสม
และสัมพนัธ์กบักรณีศึกษาที
กาํหนด โดยกาํหนดแนวทางที
ถูกตอ้ง 2 ขอ้ 

สามารถนาํขอ้มูลทีไดม้า
กาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา
ทีเหมาะสมและสัมพนัธ์กบั
กรณีศึกษาทีกาํหนด โดย
กาํหนดแนวทางทีถกูตอ้ง 1 
ขอ้ 

5.สรุปผลเพือกาํหนด
กฎเกณฑห์รือหลกัการ 

สามารถคดัเลือกแนวทางการ
แกปั้ญหาทีดีทีสุดและนาํมา
สรุปเป็นลาํดบัขนัตอนการ
แกปั้ญหาทีถูกตอ้งสมบูรณ์ได ้

สามารถคดัเลือกแนวทางการ
แกปั้ญหาทีดีทีสุดและนาํมาสรุป
เป็นลาํดบัขนัตอนการแกปั้ญหาที
ถูกตอ้งแต่ไม่สมบูรณ์ได ้

สามารถคดัเลือกแนวทางการ
แกปั้ญหาทีดีทีสุดแต่ไม่
สามารถลาํดบัขนัตอนการ
แกปั้ญหาได ้

 
 ระดบัเกณฑก์ารประเมินแบบวดัความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 
คะแนนระหว่าง 10 – 15 คะแนน หมายถึง คะแนนความสามารถดา้นการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัสูง 

คะแนนระหว่าง 5 – 9      คะแนน หมายถึง คะแนนความสามารถดา้นการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนระหว่าง 1 – 5      คะแนน หมายถึง คะแนนความสามารถดา้นการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัตาํ 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 
เรือง วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

 
 

 
 

คาํชีแจง 
 

            1.แบบทดสอบฉบบันีจดัทาํขึนเพอืวดัผลการเรียนรู้ เรือง วกิฤตการณ์ 

          ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้มของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนและหลงัเรียน 

          ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา 
           2.แบบทดสอบฉบบันีมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ โดยใช ้

           เวลา 30 นาที 

                      3.ใหน้กัเรียนตอบคาํถามโดยเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพยีงขอ้เดียว โดยทาํ 

            เครืองหมาย  ลงในกระดาษคาํตอบ 

               4. ไม่อนุญาตใหข้ีดเขียนหรือทาํเครืองหมายใดๆลงในแบบทดสอบ 

 

                                                                  นางสาวธญัวลยั กุลวงษ ์

        ผูว้จิยั 
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1. ทรัพยากรธรรมชาติในทวปียโุรปมีปริมาณลดลงเนืองมาจากสาเหตุในขอ้ใดมากทีสุด (วเิคราะห์)  
 ก. เกิดภยัธรรมชาติบ่อยครัง 

 ข. ขาดการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

 ค. นาํมาใชใ้นภาคอุตสาหกรรมเป็นจาํนวนมาก 

 ง. ทวปียโุรปมีสภาพภูมิศาสตร์ทีไม่อุดมสมบูรณ์ 

2. ขอ้ใดไม่ใช่ วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (จาํ) 
ก. การเกิดแผน่ดินไหว                           
ข. ความตืนเขินของแหล่งนาํ          
ค. ความจาํกดัของจาํนวนทีดิน             
ง. การประกาศเขตป่าเสือมโทรม 

3. สภาวะฝนกรด ทีพบในทวปียโุรป ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินในขอ้ใด (จาํ) 
 ก. เกิดปัญหาดินเคม็  ข. เกิดปัญหาดินไม่ดูดซบันาํ 
 ค. เกิดปัญหาดินเปรียว  ง. เกิดปัญหาดินแตกระแหง 

4. การปลูกป่าทดแทน จดัเป็นการอนุรักษท์รัพยากรเพอืการพฒันาทียงัยนืหรือไม่ เพราะเหตุใด 

(ประเมินค่า) 
ก. ไม่เป็น เพราะ ตน้ไมมี้อายสุนัและลม้ตายไดง่้าย 

ข. ไม่เป็น เพราะ จาํนวนป่าไมถู้กตดัมากกวา่การปลูกเพมิ 
ค. เป็น เพราะ ปลูกเฉพาะไมย้นืตน้ทาํใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยงัยนื 

ง. เป็น เพราะ เป็นการเพมิทรัพยากรธรรมชาติและคงอยูถึ่งลูกหลาน 

5. ขอ้ใดไม่ใช่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทางตรง (จาํ) 
 ก. การออกกฎควบคุมการใชท้รัพยากร  
 ข. การใหค้วามรู้เรืองทรัพยากรแก่สาธารณชน  
 ค. การนาํเอาของเก่ามาประดิษฐเ์ป็นเครืองใชใ้หม่ 

 ง. การปรับปรุงซ่อมแซมเครืองมือเครืองใชใ้หอ้ยูใ่นสภาพทีดี  
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6. ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัความหมายของคาํวา่ Recycle (เขา้ใจ) 
ก. การลดการใช ้    ข. การนาํกลบัมาใชใ้หม่ 
ค. การซ่อมแซมเพอืใชใ้หม่  ง. การเลือกใชว้สัดุทีสามารถแลกเปลียนได ้

7. การเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มในทวปียโุรปมีสาเหตุสาํคญัมาจากปัจจยัใดมากทีสุด (วเิคราะห์) 
 ก. การเกิดภยัพบิติัทางธรรมชาติ 

 ข. การเปลียนแปลงการปกครอง 

 ค. การขยายตวัของพนืทีในแถบทะเลทราย 

 ง. การพฒันาอุตสาหกรรมเพอืการแข่งขนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
8. ขอ้ใดคือปัญหาสิงแวดลอ้มในทวปียโุรป ทีเกิดจากการกระทาํของธรรมชาติ (จาํ) 

ก. เกิดพายหิุมะ 
ข. สตัวป่์ามีจาํนวนลดนอ้ยลง 

ค. การเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก 

ง. การแพร่กระจายของกาํมะถนัและไนโตรออกไซด ์

9. ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ของทวปียโุรป เกิดจากสาเหตุใดมากทีสุด (วเิคราะห์) 
 ก. เครืองใชไ้ฟฟ้าทีผลิตออกมาไม่ไดม้าตรฐาน 

 ข. การผลิตสินคา้ประเภทเทคโนโลยมีีจาํนวนมาก 

 ค. การอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ผลิตสินคา้จาํนวนมาก 

 ง. เครืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าหมดอายกุารใชง้านเป็นจาํนวนมาก 

10. ในทวปียโุรปจดัเป็นทวปีทีมีปัญหาเรืองขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นอนัดบัตน้ของโลก แนวทางใดที
สามารถนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาดงักล่าวไดเ้หมาะสมทีสุด (วเิคราะห์) 
 ก. การคดัแยกขยะ 

 ข. ลดการใชผ้ลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 ค. การบริจาคของใชแ้ลว้ใหผู้ข้าดแคลน 

 ง. การนาํสิงของทีใชแ้ลว้ไปรีไซเคิลหรือนาํไปกาํจดัอยา่งปลอดภยั 
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11. นกัเรียนมีวธีิปฏิบติัตนอยา่งไรจึงจะส่งผลโดยตรงต่อสิงแวดลอ้ม (นาํไปใช)้ 
 ก. เป็นสมาชิกของชมรมอนุรักษท์รัพยากร 

 ข. เชิญชวนเพอืนประกวดคาํขวญัอนุรักษ ์

 ค. ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาสิงแวดลอ้มในวนัสิงแวดลอ้มโลก 

 ง. รักษาความสะอาดของบา้นเรือนและทิงขยะมูลฝอยในภาชนะทีจดัเตรียมไว ้
12. เครืองหมายผลิตภณัฑเ์พอืสิงแวดลอ้มทีใชใ้นทวปียโุรป คือขอ้ใด (จาํ) 
 ก.     ข.  
 

ค.     ง.  
 

 

13. สาเหตุในขอ้ใดไม่ส่งผลต่อการสูญพนัธุข์องสตัวป่์าในทวปีแอฟริกา (วเิคราะห์) 
ก. การล่าสตัวป่์าเป็นอาหารของมนุษย ์    

ข. การล่ากนัเองของสตัวป่์าเพอืเป็นอาหาร 

ค. ความแปรปรวนของภูมิอากาศอยา่งรวดเร็ว  

ง. ความแปรปรวนอยา่งกะทนัหนัของสภาพภูมิประเทศ 
14. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุสาํคญัทีทาํใหจ้าํนวนสตัวป่์าในทวปีแอฟริกาลดลง (จาํ) 

 ก. การลกัลอบส่งออกไปต่างประเทศ  
 ข. การลม้ตายดว้ยโรคระบาดสตัวต่์างๆ 

 ค. พนืทีป่าลดลง ทาํใหส้ตัวบ์ุกรุกพนืทีของคน 

 ง. การไล่ล่าเพอืการคา้ ทาํใหส้ตัวป่์าลดจาํนวนลง 

15. การลกัลอบคา้สตัวป่์าและพชืป่าทีใกลสู้ญพนัธุใ์นทวปีแอฟริกา นกัเรียนคิดวา่เกียวขอ้งกบัขอ้
ใด (จาํ) 

ก.  พธีีสารเกียวโต                            ข. อนุสญัญาเวียนนา 
ค.    อนุสญัญาไซเตส                          ง. อนุสญัญาแรมซาร์ 
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16. วธีิการอนุรักษส์ตัวป่์าขอ้ใดเหมาะสมกบันกัเรียนมากทีสุด (วเิคราะห์) 
ก. นาํสตัวป่์าเลียงในบา้น        ข. ไม่ซือและเลิกบริโภคเนือสตัวท์ุกชนิด 

ค. ร่วมรณรงคต์ดัไม่ทาํลายและล่าสตัวป่์า      ง. แจง้เจา้หนา้ทีดาํเนินการกบัผูค้า้สตัวป่์า 

17. อุทยานแห่งชาติทีมีพนืทีใหญ่ทีสุดในทวปีแอฟริกา คือ อุทยานแห่งชาติทีมีชือวา่อะไร (จาํ) 
 ก. อุทยานแห่งชาติครูเกอร์(Kruger National Park) 
 ข. อุทยานแห่งชาติวรูีงกา(Virunga National Park) 
 ค. อุทยานแห่งชาติอิชเกิล(Ichkeul National Park) 
 ง. อุทยานแห่งชาตินียอกอโล-กอบา (Niokolo-Koba National Park) 
18. นกัเรียนคิดวา่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งยงัยนืมีความจาํเป็นต่อการแกปั้ญหา
สิงแวดลอ้มหรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 
 ก. ไม่จาํเป็น เพราะทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึนใหม่ไดต้ลอดเวลา 
 ข. ไม่จาํเป็น เพราะปัจจุบนัมีการใชเ้ทคโนโลยผีลิตสิงอืนทดแทนธรรมชาติได ้

 ค. จาํเป็น เพราะทรัพยากรธรรมชาติสามารถนาํมาผลิตสินคา้ใหแ้ก่คนในทวปีได ้

 ง. จาํเป็น เพราะทรัพยากรธรรมชาติมอยูอ่ยา่งจาํกดัและไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของคน
ในทวปี 
19. ปรากฏการณ์เรือนกระจก เกิดจากก๊าซใดทีมีปริมาณเพมิขึน (จาํ) 
   ก. ก๊าซอาร์กอน                        ข. ก๊าซออกซิเจน 

   ค. ก๊าซไนโตรเจน                     ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

20. ปัญหาสิงแวดลอ้ม ขอ้ใดในทวปีแอฟริกาทีส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
ประชากรมากทีสุด และไม่สามารถควบคุมได ้(วเิคราะห์) 

   ก. พนืทีสีเขียวถูกทาํลาย 

   ข. สภาพอากาศทีแปรปรวน 

   ค. การขยายตวัของพนืทีทะเลทราย 

   ง. พนืทีความหลากหลายทางชีวภาพถูกบุกรุก 
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21. “ปรากฏการณ์เรือนกระจก”ทาํใหเ้กิดวกิฤตการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มในทวปีแอฟริกาอยา่งไร 
(วเิคราะห์) 

   ก. นาํท่วมเป็นบริเวณกวา้ง  ข. เกิดโรคระบาดทงัพชืและสตัว ์

   ค. อากาศเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ง. เกิดความแหง้แลง้เกือบทวัทงัทวปี 

22. ขอ้ใดคือวธีิการแกปั้ญหาโลกร้อนทีมีประสิทธิภาพมากทีสุด (วเิคราะห์) 
 ก. ร่วมกนัปลูกตน้ไมส้ร้างความร่มรืน 

 ข. ใชท้รัพยากรต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 ค. ติดตงักระจกเพอืสะทอ้นแสงอาทิตยก์ลบัไป 

 ง. เปิดเครืองทาํความเยน็เพอืคลายความร้อนใหโ้ลก 

23. มาตรการเสริมทีจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานป้องกนัแกไ้ขปัญหาสิงแวดลอ้มใหบ้รรลุเป้าหมายและ
ใหผ้ลระยะยาวคือขอ้ใด (วเิคราะห์) 

ก การประชาสมัพนัธแ์ละสิงแวดลอ้มศึกษา 
ข การกาํหนดมาตรฐานคุณภาพสิงแวดลอ้ม 
ค การใชม้าตรการจูงใจในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
ง การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

24. ขอ้ใดไม่ใช่โครงการความช่วยเหลือของประเทศไทยทีมีต่อทวปีแอฟริกา (จาํ) 
 ก. ส่งกองกาํลงัทหารไปช่วยดูแลความสงบภายในประเทศ 

 ข. ขดุเจาะบ่อนาํบาดาลใหป้ระเทศเคนยา โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 

 ค. มอบทุนฝึกอบรมและดูงานดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นสาขาทีไทยมีความชาํนาญ 

 ง. ช่วยเหลือดา้นสาธารณสุข โดยการเผยแพร่เทคโนโลยดีา้นการผลิตยารักษาโรคมาลาเรีย 

25. โรงงานอุตสาหกรรมในทวปียโุรปทาํให้เกิดปัญหาทรัพยากรดินในขอ้ใด (จาํ) 
ก. การเกิดดินเคม็ 

ข. การชะลา้งพงัทลายของดิน 

ค. การกดัเซาะดินชายฝังแม่นาํ 
ง. การแพร่กระจายของกาํมะถนัและไนโตรเจนออกไซด ์
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26. ขอ้ใดไม่ใช่แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ (วเิคราะห์) 
ก. ปลูกตน้ไมท้ดแทน 
ข. จดัตงัเขตอนุรักษพ์นัธุส์ตัวป่์า 
ค. ล่าสตัวป่์าเฉพาะนอกฤดูผสมพนัธุ ์
ง. ลดการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

27. มาตรการใดเป็นมาตรการสาํคญัในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ (วิเคราะห์) 
ก. ป้องกนัการเกิดมลพษิดา้นสิงแวดลอ้ม 
ข. เก็บรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหค้งอยู ่
ค. ทาํนุบาํรุงทรัพยากรธรรมชาติเฉพาะทีกาํลงัจะสูญหายใหค้งอยูต่ลอดไป 
ง. คุม้ครอง สงวน และบาํรุงทรัพยากรธรรมชาติใหมี้การทดแทนมากกวา่การใชป้ระโยชน์ 

28. หากพนืทีป่าไมใ้นทวปีแอฟริกาถูกบุกรุกจะส่งผลต่อสิงแวดลอ้มอยา่งไร (วเิคราะห์) 
ก. ธรรมชาติแวดลอ้มเสือมโทรม 

ข. พนืทีการสร้างทีอยูอ่าศยัมีมากขึน 
ค. ปริมาณสตัวแ์ละพชืพนัธุมี์เพมิขึน 

      ง. พบพนัธุไ์มมี้ความหลากหลายมากขึน 
29. แนวทางอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มขอ้ใดทีไม่สามารถนาํไปปฏิบติัได ้

(วเิคราะห์) 
ก. การสร้างภาวะเรือนกระจกใหก้ระจายทวัไป 
ข. การเพมิพนืทีปลูกป่าไม ้และใชท้รัพยากรอยา่งยงัยนื 

ค. การสร้างความตระหนกัและดูแลสิงแวดลอ้มใหป้ระชาชน 

ง. กาํหนดมาตรการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

30. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนื ควรใชว้ิธีการใดจึงจะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (วิเคราะห์) 
ก. การสงวน การป้องกนัและการอนุรักษ ์ ข. การป้องกนั การแกไ้ขและการอนุรักษ ์

ค. การสงวน   การอนุรักษแ์ละการพฒันา  ง. การควบคุม การดูแลรักษาและการพฒันา 
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 เฉลยแบบทดสอบ 
                                   วดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อท ี คาํตอบ ข้อท ี คาํตอบ 
1 ค 16 ค 
2 ค 17 ก 
3 ค 18 ง 
4 ง 19 ง 
5 ง 20 ค 
6 ข 21 ง 
7 ง 22 ข 
8 ก 23 ค 
9 ง 24 ก 

10 ง 25 ง 
11 ง 26 ค 
12 ก 27 ก 
13 ข 28 ก 
14 ข 29 ก 
15 ค 30 ข 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



158 

 

แบบสอบถามความคดิเห็น 
สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท ี2 

************************************************* 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนหลงัจากเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
และการแกปั้ญหา เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 

 

คาํชีแจง  
แบบสอบถามฉบบันี เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นภายหลังการเรียนด้วยการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา เรือง วิกฤตการณ์สิงแวดล้อม สําหรับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 ให้นักเรียนทาํเครืองหมาย ( ) ในช่องว่างทีตรงกบัความคิดเห็นของนักเรียน
เพยีงช่องเดียว แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัต่อไปนี 

ตอนที 1  ความคิดเห็นเกียวกบัด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแก้ปัญหา 
เรือง วกิฤตการณ์สิงแวดลอ้ม สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 

ระดบัความคิดเห็นมี 5 ระดบั ซึงใชต้วัเลขระดบัต่างๆแทนความหมาย ดงันี 

5 หมายความวา่ เห็นดว้ยมากทีสุด 

4  หมายความวา่  เห็นดว้ยมาก 

3  หมายความวา่  เห็นดว้ยปานกลาง 

2 หมายความวา่  เห็นดว้ยนอ้ย 

1 หมายความวา่  เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

ตอนที 2 ขอ้เสนอแนะอืนๆ จาํนวน 1 ขอ้ 
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รายการ 
ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียน 
1 2 3 4 5 

ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ช่วยฝึกให้นกัเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

     

2.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ส่งเสริมให้นกัเรียน
อภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยใชห้ลกัของเหตุและผล 

     

3.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 

     

4.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความสามามารถดา้นการแกปั้ญหา ในการวางแผนแกปั้ญหา การแสดงความ
คิดเห็น จากกรณีศึกษา 

     

5.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาในการวิเคราะห์ขอ้มลู 

     

6.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความสามารถดา้นการแกปั้ญหาในการสรุปผลเพือกาํหนดกฎเกณฑห์รือ
หลกัการ 

     

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
7.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ทาํให้เกิดการแลกเปลียน
เรียนรู้ ระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียน และครูกบันกัเรียน 

     

8.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ส่งเสริมให้นกัเรียนกลา้
คิด กลา้ทาํ กลา้ตดัสินใจ 

     

9.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทีดี
ระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียน และครูกบันกัเรียน 

     

ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้  
10.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิด
ความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 

     

11.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา ทาํให้ไดรั้บความรู้จาก
วิกฤตการณ์สิงแวดลอ้ม และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
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ตอนที 2  ขอ้เสนอแนะอืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงชือ..................................................................... (ผูป้ระเมิน) 
                         (.....................................................................) 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชือ – สกลุ  นางสาวธญัวลยั   กุลวงษ ์

ทีอยู่   บา้นเลขที 81/4 หมู่ 8 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

ทีทํางาน  โรงเรียนบา้นสามยอด หมู่ 5 ต. ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 

 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2542  สาํเร็จการศึกษาระดบัชนัประถมศึกษา 
   โรงเรียนบอสโกพทิกัษ ์อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ.2548  สาํเร็จการศึกษาระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย 

   โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ.2552  สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

   วชิาเอกสงัคมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

   มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2553  ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สาขาวชิาการสอนสงัคมศึกษา 
   ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 

   มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 

 

ประวัติการทาํงาน 
พ.ศ. 2554  ครูผูช่้วย โรงเรียนบา้นสามยอด อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี 
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