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54262403 : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
ค าส าคญั : ผลการเรียนรู้ / ทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้/ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 รัตนา  เกตุสม : การศึกษาผลการเรียนรู้ และทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้  เร่ืองประเด็น
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์:  อ. ดร. อนนั  ป้ันอินทร์, ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพนัธ์ และผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 198 หนา้. 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ท่ีผูว้ิจยัไดด้  าเนินการทดลอง โดยใช้
แบบแผนการวิจยัแบบ Pre Experimental Design แบบหน่ึงกลุ่มสอบก่อนเรียนและสอบหลงัเรียน (The One – 
Group Pretest – Posttest Designs) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  2) 
เปรียบเทียบทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เป็น
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2  คาบเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1 )  แผนการจดัการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน 2 )  แบบทดสอบวัดผลเ รียน รู้  3 )  แบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไป
ใช ้และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  สถิติท่ีใชใ้นการ
วิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ( ), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.),การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั(t-test dependent) 
และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) 

ผลการวิจยัพบว่า 
1. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 2.  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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The purposes of this research were to: 1) to compare the learning outcomes on the environmental 
issues of  Matthayomsuksa 4 students using problem based learning approach; 2) to compare the reasoning skills 
and knowledge applications of  Matthayomsuksa 4 students using problem based learning  approach  and 3) to 
study the opinion of  Matthayomsuksa 4 students towards using problem based learning approach. 

The sample of this research consisted of 30 Matthayomsuksa 4/1 students in the first semester, during 
the academic year 2015 in Prongmaduawittayakom School. The research instruments were 1) lesson  plans using 
problem based learning approach; 2) a learning outcomes test; 3) a reasoning skills and knowledge applications 
test and 4) a questionnaire on the opinions of students towards problem based learning approach. The collected 
data was analyzed by mean ( ), standard deviation (S.D.), t-test dependent and content analysis 

The research findings were as follows:  
1. The learning outcomes before and after learning the environmental issues of Matthayomsuksa 4 

students using problem based learning approach were significantly higher than before learning at the .05  level. 
2. The reasoning skills and knowledge applications before and after learning the environmental issues 

of Matthayomsuksa 4 students using problem based learning approach were significantly higher than before 
learning at the .05 level. 
 3. The opinions of Matthayomsuksa 4 students towards using problem based learning approach were at 
the high level. 
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แกไ้ขขอ้บกพร่อง ตลอดจนคณาจารยใ์นสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา รวมถึงอาจารยท์ี่ประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน ที่ให้ค  าปรึกษาและให้ค  าแนะน า ท  าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีถูกตอ้งและ
สมบรูณ์ยิง่ขึ้น 
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ท าให้สามารถด าเนินการวิจยัและเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการท าวทิยานิพนธใ์หมี้ความถูกตอ้งและสมบรูณ์ 
 ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม ที่ให้ความช่วยเหลือและเอ้ืออาทร 
และขอบใจนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม ที่ให้ความความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี 
 ทา้ยที่สุดขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความ
ช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจในการท าวทิยานิพนธม์าตลอด และขอบพระคุณญาติพี่น้อง ที่ให้ก าลงัใจ
ในการท าวทิยานิพนธต์ลอดมา จนกระทัง่ผูว้จิยัประสบความส าเร็จ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ปัจจุบันเป็นยุคที่สังคมเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองมาจากการพฒันาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสารสนเทศ ท าให้ขอ้มูลข่าวสารแพร่หลายไปทัว่ทุกมุมโลกไดอ้ยา่ง
กวา้งขวางและรวดเร็ว  หากเราสามารถรับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นไดท้นัท่วงทีและมีทกัษะการคิด  การคดั
กรองและเลือกรับวฒันธรรมที่ดีงาม ก็จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนการด าเนินชีวิต ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลที่ 9ใน
รัชกาลปัจจุบนั เน่ืองในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจากสถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล วนัเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2533  ความวา่ 
 
 “...การคิดการปฏิบติัให้ถูกให้ดีนั้น ก็คือการคิดและปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลกัการ หลกัวิชา หลกั
เหตุผล และหลกัสุจริตธรรม ผูมุ่้งหมายสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญจึงควรพยายามปฏิบติัฝึกฝน
ตนเองให้มีความคิดจิตใจท่ีเท่ียงตรงและมัน่คงเป็นกลาง เป็นอิสระจากอคติ ซ่ึงมีหลกัฝึกหัดท่ีส าคัญ
ประกอบส่งเสริมกนัอยูส่องขอ้ ขอ้แรกให้หัดพูดหัดท าดว้ยสติรู้ตวัอยู่เสมอ เพ่ือหยุดย ั้งและป้องกนัความ
ประมาทพลาดผิดและอคติต่างๆ มิให้เกิดข้ึน ขอ้สองให้หดัใชปั้ญญาความฉลาดรู้ เป็นเคร่ืองวิเคราะห์และ
วินิจฉยัเร่ืองราวปัญหาต่างๆ ทุกอยา่งท่ีจะตอ้งขบคิดแกไ้ข เพ่ือช่วยให้เห็นเหตุเห็นสาระไดช้ดั และวินิจฉัย
ไดถู้กตอ้ง เท่ียงตรง ว่าข้อท่ีเท็จ ท่ีจริงท่ีถูก ท่ีผิด ท่ีเป็นประโยชน์ ท่ีมิใช่ประโยชน์อยู่ตรงไหน สติ และ
ปัญญา ท่ีไดฝึ้กฝนจนใชค้ล่องแคล่วเคยชินแลว้ จะรวมเขา้เป็นสติปัญญาท่ีส่งเสริมให้บุคคลสามารถคิดอ่าน
และประพฤติปฏิบติัไดถู้กไดดี้ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวม ไดส้มบรูณ์พร้อมทุกส่วน...” (หนงัสือ
เฉลิมพระเกียรติ, 2554: 305) 
 

 จากสาระส าคญัของพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ใน
รัชกาลปัจจุบนั รัฐบาลตลอดจนหน่วยงาน และสถาบนัที่เก่ียวขอ้งกับการจดัการศึกษาจึงควรจดั
การศึกษาเพือ่พฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท์ี่มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยดึมัน่ในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติ
ที่จ  าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
พฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่ยคุศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มี
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ทกัษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะด้านเทคโนโลย ีสามารถท างาน และอยู่ร่วมกับ
ผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1)  ซ่ึงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ไดก้ าหนดประเด็นการพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงระบุถึงการพฒันาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุม้กันต่อการเปล่ียนแปลงมุ่ง
พฒันาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวยั สอดแทรกการพฒันาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
วฒันธรรมการเก้ือกูล พฒันาทกัษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2555: 11) สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดก้  าหนดหลกัการว่า ผูเ้รียนทุกคนมี
ความรู้ ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ถือวา่ผูเ้รียนส าคญัที่สุด กระบวนการจดัการเรียนรู้
ตอ้งส่งเสริมผูเ้รียนใหส้ามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ โดยจดัเน้ือหาสาระ
ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยฝึก
ทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ และการเผชิญสถานการณ์ให้กบัผูเ้รียน (กรมวิชาการ, 2545: 5) 
และสอดคลอ้งแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)  ที่ไดอ้ญัเชิญหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคน ซ่ึงปรัชญาของ 
“เศรษฐกิจพอเพยีงประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความพอประมาณ หมายถึง ความ
พอดีไม่นอ้ยเกินไป ไม่มากเกินไป หรือไม่สุดโต่งไปขา้งใดขา้งหน่ึง และตอ้งไม่เบียดเบียนตนเอง
และผูอ่ื้น 2) ความมีเหตุผล หมายถึง ทุกการตดัสินใจ การกระท า การลงทุน ตอ้งเป็นไปอย่างมี
เหตุผล ค  านึงถึงเหตุปัจจัยที่เก่ียวขอ้ง และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบครอบ และ 3) การมี
ภูมิคุม้กนัที่ดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมที่จะเผชิญกบัผลกระทบ และการเปล่ียนแปลง
ดา้นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งภายใน และภายนอก และมีเง่ือนไขส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) มี
ความรู้ คือ มีความรอบรู้ รอบครอบ และระมดัระวงัในการน าความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยต่ีางๆ มา
ใชใ้นการวางแผนและการปฏิบตัิ และ 2) มีคุณธรรม คือ มีความตระหนกั มีความซ่ือสตัย ์(ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 8) และสอดคลอ้งกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ที่จดัท  าขึ้นเพือ่ให้เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาไดน้ าไปใชเ้ป็นกรอบ และ
ทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทย
ทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ  าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวติในสงัคมที่มีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพือ่พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  
 ปัจจุบนัการจดัการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริม และพฒันาทกัษะการคิดเป็นเร่ืองส าคญั ความสามารถ
ดา้นการคิดมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ และการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข ในสังคมที่มี
การเปล่ียนแปลง (วชัรา  เล่าเรียนดี, 2550: 2) และ “การสอนคิด” จึงเป็นเร่ืองที่จดัวา่ส าคญัอยา่งยิง่ใน
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การจดัการศึกษาเพื่อให้ไดคุ้ณภาพสูง ซ่ึงการคิดเป็นกระบวนการท างานของสมอง ความสามารถ
ของบุคคลในเร่ืองเชาวปั์ญญา หรือสติปัญญาของบุคคล ในแต่ละดา้นที่ถูกควบคุมโดยสมองแต่ละ
ส่วน การพฒันาทางสติปัญญาของบุคคลในแต่ละวยั ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต และส่งผล
ต่อความกา้วหนา้ของสงัคม ประเทศชาติ และสงัคมโลก (สุคนธ์  สินธพานนท,์ 2555: 25) ซ่ึงทกัษะ
การคิดที่ส าคญั คือความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และประเมินผล 
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงความสามารถในการคิดแต่ละ
ประเภทจะมีความเก่ียวเน่ืองกนัโดยตลอด การจดัการศึกษานั้นไม่ควรมุ่งแต่ความรู้ ความจ าแต่เพียง
อยา่งเดียว ควรเนน้ทกัษะการคิดควบคู่ไปดว้ย (วชัรา  เล่าเรียนดี, 2554: 7) เห็นไดจ้ากเกณฑก์ารผ่าน
ช่วงชั้น และการจบหลกัสูตรการศึกษา ขอ้ที่ 2 ที่ไดก้  าหนดใหผู้เ้รียนจะตอ้งผา่นการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามที่สถานศึกษาก าหนด และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานไดใ้ชก้ารคิด
เป็นกรอบหน่ึงในการประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานที่ 4 ดา้นผูเ้รียน ซ่ึงระบุให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง
และมีวสิยัทศัน์ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 69)  
 จากความส าคัญดังกล่าว ในการศึกษาสาระเน้ือหาในทุกรายวิชา ในทางวิทยาศาสตร์ 
สงัคมศาสตร์ และมนุษยศ์าสตร์ ต่างใชห้ลกัความเป็นเหตุเป็นผล เพราะเป็นส่ิงที่ช่วยให้การศึกษาใน
รายวิชานั้นง่ายขึ้น กระชับขึ้น เขา้ใจง่ายขึ้น ใช้ความจ าน้อยลง ซ่ึงการศึกษาคน้ควา้ และการใช้
เหตุผลเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัในการแสวงหาความจริง(สมประสงค ์น่วมบุญลือ, 2543: 1) ซ่ึงการ
เรียนรู้ที่มีความหมายในปัจจุบนั จึงควรเป็นการไดเ้รียนรู้จากการด ารงชีวิตจริง จากการปฏิบตัิของ
ผูเ้รียนเอง หรือเรียนรู้จากการปฏิบตัิของผูอ่ื้น มีองค์ความรู้อันมหาศาลจากสังคม ชุมชน บุคคล
(ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ และคณะ,  2554: 3) และการจดัการศึกษาควรมุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ 
เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้  เป็นเป้าหมายทางการศึกษา คือ 
สงัคมไทยตอ้งการผูเ้รียนที่มีคุณลกัษณะส าคญั 4 ประการ คือ รู้ทนัรู้น าโลก เรียนรู้ช านาญเช่ียวชาญ
ปฏิบตัิ รวมพลงัสร้างสรรคส์งัคม และรักษว์ฒันธรรมไทยใฝ่สันติ หรือ “4 ร” ดงัน้ี 1)รู้ทนัรู้น าโลก 
การพฒันาประเทศจ าเป็นตอ้งอาศยัผูเ้รียนที่มีความรู้  มีคุณลกัษณะดงัน้ี คือ มีทกัษะในการแสวงหา 
คดัสรร สร้างความรู้ มีการน าส่ิงที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมโดย มีการประมวลความรู้
อยา่งรอบครอบ มีกระบวนการคิดที่กลัน่กรองขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ก่อนน ามาใช ้ตั้งค  าถามเก่ียวกบั
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตวั รวบรวมหลักฐานหรือขอ้มูล เพื่ออธิบายค าตอบอยา่งมีเหตุผล ใช้
เทคโนโลยไีด ้ มีทกัษะการวิเคราะห์และแกปั้ญหา สามารถจ าแนกแยกแยะ และให้เหตุผลในการ
ประเมิน และตดัสินปัญหา สามารถดึงประสบการณ์ และความรู้เดิมมาใช ้มีการแกปั้ญหาเป็น 



4 
 

ขั้นเป็นตอน2)เรียนรู้ช านาญ เช่ียวชาญปฏิบติั ปัจจุบนัเป็นสังคมที่ขอ้มูลข่าวสารมากมาย ดังนั้น
ผูเ้รียนตอ้งน าความรู้เดิมมาปรับใชเ้ขา้กบัความรู้ใหม่ หรือผสานความคิดวิเคราะห์จนเกิดเป็นความรู้
ใหม่ 3)รวมพลงัสร้างสรรคส์งัคม คือการที่ผูเ้รียนนั้นมองเห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในสังคม การ
ท างานแบบร่วมมือ และเป็นทีม มีการบริหารจดัการที่ดี เรียนรู้ถึงคุณค่า และศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษยท์ี่เท่าเทียม และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และ 4)รักษว์ฒันธรรมไทย ใฝ่สันติ เป็นบุคคลที่
รักษาความเป็นไทย รู้จกัใชแ้ละเขา้ถึงภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน มีคุณธรรม มีหลักในการด าเนินชีวิต 
(ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และคณะ, 2550: 2-9) นอกจากน้ีการจดัการศึกษาควรจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน ใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2549: 25-26) โดยสรุปจะเห็นไดว้่า ทกัษะการคิดมีความจ าเป็นที่
จะตอ้งฝึกฝน และจะตอ้งพฒันาให้กบัผูเ้รียน ซ่ึงทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้เป็น
ทกัษะการคิดที่ควรพฒันาให้กบันักเรียน รวมทั้งเป็นทกัษะพื้นฐาน ในการพฒันาสู่ทกัษะคิดขั้นที่
สูงขึ้น 
 อยา่งไรก็ตามในสองทศวรรษที่ผา่นมา วงการศึกษาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศต่าง
ก็ไดค้น้พบวา่ การพฒันาสติปัญญาของผูเ้รียนยงัท าไดใ้นขอบเขตที่จ  ากดั และยงัไปไม่ถึงเป้าหมาย
สูงสุดที่ตอ้งการ ในการสอบวชิาต่างๆ ผูเ้รียนมกัท าไดดี้ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะพื้นฐาน แต่เม่ือ
มาถึงส่วนที่ต้องใช้ความคิด และเหตุผล ผูเ้รียนยงัไม่สามารถท าได้ดี ส าหรับประเทศไทยวง  
การศึกษาไทยไดมี้ความเคล่ือนไหวในเร่ืองของการคิดมาหลายปีแลว้ ซ่ึงท าให้เกิดแนวความคิดที่
น ามาใช้ในการสอนหลายเร่ือง เช่น แนวความคิดเร่ืองการสอนให้ผูเ้รียน “คิดเป็น ท าเป็น และ
แกปั้ญหาเป็น” แต่แนวคิดน้ียงัไม่ไดรั้บการน าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง และปัญหาคุณภาพดา้นการคิด
ขั้นสูงก็ยงัมีอยูเ่ร่ือยมา ดงันั้นเม่ือมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาขึ้น การมุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียน
การสอนเพือ่พฒันาคุณภาพดา้นการคิดจึงนบัวา่เป็นเร่ืองส าคญัที่จ  าเป็นตอ้งเร่งปรับปรุง และพฒันา
อยา่งจริงจงั (ทิศนา  แขมมณีและคณะ, 2554: 45-46) ซ่ึงรายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2551-2552 
ไดร้ายงานว่า ความสามารถเชิงวิเคราะห์มีคะแนนเฉล่ียขึ้นลงอยา่งไม่คงที่ โดยคะแนนเฉล่ียในปี
การศึกษา 2544-2547 อยูร่ะหว่างร้อยละ 38 – 46 ในภาพรวมและคะแนนเฉล่ียความถนัดทางการ
เรียนของผูเ้รียนในช่วงปีการศึกษา 2544-2547 ดีขึ้นเล็กน้อย อยา่งไรก็ตามค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ
ของทุกปีที่กล่าวถึงยงัคงต ่ากว่าร้อยละ 50 ซ่ึงข้อมูลข้างตน้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สอง ระหว่างปีการศึกษา 2549 – 2550 จ านวน 902 แห่ง 
พบว่า มาตรฐานที่ 4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิด
สร้างสรรค์ ไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ ซ่ึงยงัคงไม่ได้มาตรฐานด้าน
คุณภาพของผูเ้รียนตามที่สมศ.ตั้งไว ้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดผ้ลการประเมินดา้นคุณภาพผูเ้รียน 
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ที่ไดม้าตรฐานระดบัดีในมาตรฐานที่ 4 มีสัดส่วนต ่าอยูท่ี่ร้อยละ 10.4 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งหมด (วทิยากร เชียงกูล, 2553: 53-54) และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม  โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) รอบที่สาม พบว่า มาตรฐานที่ 4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มีวจิารณญาณ คิดสร้างสรรค ์ไตร่ตรอง และมีวิสัยทศัน์อยูใ่นระดบัดี ซ่ึง
มีขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาใหท้างโรงเรียน ส่งเสริมใหค้รูทุกคนจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั เพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งขึ้น และใหจ้ดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทกัษะ
การคิดให้กบัผูเ้รียน ให้มีระดบัคุณภาพอยู่ในระดับดียิง่ขึ้น (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม (สมศ., 2557: 7) และจาก
รายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโพรงมะเด่ือ
วทิยาคม  ปีการศึกษา 2555-2557 ปรากฏวา่ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชา
ประชากรและส่ิงแวดลอ้มที่ไดค้่าระดบัผลการเรียนรู้ ระดบั 3 -4 คิดเป็นร้อยละ 56.12, 54.68 และ
46.15 ตามล าดบั ซ่ึงต  ่ากวา่เกณฑ ์ทั้งน้ีทางโรงเรียนตั้งเกณฑไ์วท้ี่ระดบัดี ซ่ึงระดบัดี หมายถึง ผลการ
เรียนรู้จากการวดัความรู้ และวดัทกัษะการคิดของผูเ้รียน ซ่ึงพิจารณาจากผูเ้รียนที่ไดผ้ลการเรียนรู้ 
ระดบั 3 -4 จ านวนร้อยละ 75 ขึ้นไป  ซ่ึงจากผลการเรียนรู้รายวิชาประชากรและส่ิงแวดล้อม ควร
ไดรั้บการพฒันาใหอ้ยูใ่นระดบัดี  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ความ
เขา้ใจการด ารงชีวิตของมนุษย ์และการอยูร่่วมกนัในสังคม สามารถปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม มี
การจดัการทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดั เขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงตามยคุสมยั ตามกาลเวลา ตามเหตุ
ตามปัจจยัต่างๆ เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง
และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของชาติ  และสังคม
โลก และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ให้ความส าคญักบัการจดัการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ให้ผูเ้รียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยา่งสันติสุข  ศรัทธาในหลกัธรรมของ
ศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม มีการปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการ
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ย่างจ ากดั เขา้ใจถึงการพฒันา การเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา ตามเหตุตามปัจจยั
ต่างๆ เกิดความเขา้ใจในตนเอง และผูอ่ื้น มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมี
คุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และ
ค่านิยมที่เหมาะสม (ส านกังานวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2555: 7) ซ่ึงในหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ใน



6 
 

มาตรฐานที่ ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่ามนุษยก์ับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรคว์ฒันธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากร และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการ
พฒันาที่ย ัง่ยืน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2-3) ซ่ึงใน
มาตรฐานน้ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการสอนใหบุ้คคลเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบั
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภยัพบิติัทางธรรมชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อความรุนแรงของการ
เกิดภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ ซ่ึงท าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน จึง
จ าเป็นตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองสภาพภูมิอากาศ และภยัพิบตัิทางธรรมชาติ แก่ผูเ้รียน
ทุกระดับชั้น โดยบรรจุไวใ้นหลักสูตรสถานศึกษาทุกช่วงชั้น และพฒันาการเรียนการสอนที่
เหมาะสม (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 3) 
 ซ่ึงจากการส ารวจสภาพแวดลอ้มบริเวณชุมชนรอบโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม มีปัญหา
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ 1) คลองโพรงมะเด่ือ ซ่ึงชาวบา้นไดใ้ชป้ระโยชน์ทางดา้นการเพาะปลูกมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ ในปัจจุบนัจดัวา่เป็นคลองที่น ้ าเน่าเสีย ซ่ึงเกิดจากการระบายน ้ าเสียจากแหล่งต่างๆ และ
จากขยะมูลฝอย 2) บ่อขยะในชุมชนลน้ และส่งกล่ินเน่าเหม็น เน่ืองจากมีขยะเพิ่มขึ้นจากบา้นเรือน
ในชุมชน ปัญหาน้ีจึงควรเร่งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน จากการสังเกต ส ารวจ สอบถามคนในชุมชน และ
นักเรียนโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคมพบว่า ประชาชนที่อาศยัอยู่ในชุมชน รวมทั้งนักเรียนของ
โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม ขาดความรู้ความเขา้ใจ และขาดจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
จากประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงใชส้ถานการณ์ปัญหาจริง จดัการเรียนรู้เพื่อฝึกให้
ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนเกิด
ทกัษะการใหเ้หตุผลและน าความรู้ไปใช้ อนัจะน าไปสู่ความรู้ คือส่ิงที่สะสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน  
การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติั ทกัษะ ความเขา้ใจ การไดย้นิ ไดฟั้ง การ
คิดและน าไปใช้ประโยชน์ในการสรุป ตัดสินใจ และน าความรู้ไปใช้ จากความส าคญั ที่ตอ้งจัด
การศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณสมบตัิดงัที่กล่าวมานั้น การจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการคิด มีทกัษะการให้เหตุผล และ
การน าความรู้ใช ้ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ(ฝ่ายวชิาการโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม, 2552: 
22-23)  
 จากปัญหาดงักล่าว การจดัการศึกษาจึงควรให้นักเรียนไดมี้ส่วนร่วม และลงมือปฏิบตัิจริง
ในทุกกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนิน
ชีวติ ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิด และทกัษะทางสงัคม (สุคนธ ์ สินธพานนท ์และคณะ, 2555: 8-9) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนส าคญั แบบ
หน่ึง ซ่ึงส่งเสริม และพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ใชส้ถานการณ์ปัญหาจริง 
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เพื่อกระตุน้จูงใจ เร้าความสนใจให้กับผูเ้รียน เป็นปัญหาที่ผูเ้รียนสนใจ ตอ้งการแสวงหา คน้หา
ค าตอบ และหาเหตุผลมาแก้ไข ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ สามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  
และน าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช ้(วชัรา เล่าเรียนดี, 2555: 107-108) ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ตอ้งมีสถานการณ์ปัญหาจริง ผูเ้รียนเรียนรู้โดยการน าตนเอง คน้ควา้และแสวงหา
ความรู้ หาค าตอบดว้ยตนเอง ผูเ้รียนตอ้งวางแผนการเรียนเอง บริหารเวลา คดัเลือกแหล่งเรียนรู้ และ
ประสบการณ์การเรียนรู้เอง รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่วนครูหรือผูส้อนนั้น จะเป็นผู ้
อ  านวยความสะดวกในการเรียน เตรียมสถานการณ์ต่างๆ  เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ได ้แนะน าให้
ผูเ้รียนคน้ควา้ขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนจดัเตรียมส่ือ เอกสาร แหล่งเรียนรู้ต่างๆ แนะน าให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ทีละขั้นตอน และใหก้ าลงัใจในการคน้ควา้(ประพนัธศ์ิริ สุเสารัจ, 2551:  334-340)     
 จากแนวคิดและเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัสนใจที่จะน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน มาทดลองใชก้บัวิชาประชากรและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้
ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มีความสุข และฝึกทกัษะการให้
เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ให้แก่ผูเ้รียน ประกอบกบัผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้ต  ่ากว่าเกณฑ์ ขาด
ความรู้ความเขา้ใจ และตระหนักในปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของตน ผูว้ิจยัเช่ือว่าผลการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จะส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ รวมทั้งก่อให้เกิดทกัษะการ
ใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ซ่ึงมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต และเป็นประโยชน์ต่อ
ครูในการจดัการเรียนการสอนต่อไป  
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน เพือ่ศึกษาผลการเรียนรู้ และทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ ซ่ึงเป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยัดงัน้ี 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากแนวคิดตามทฤษฏีพิพฒันาการ
นิยม หรือประสบการณ์นิยมโดยจอห์น ดิวอ้ี นกัการศึกษาชาวอเมริกนั ซ่ึงเป็นผูเ้สนอแนวคิดว่า การ
เรียนรู้เกิดจากการลงมือท าดว้ยตวัเอง (Learning by Doing)  ผูส้อนมีหน้าที่จดัเตรียมประสบการณ์ที่
ดี และเหมาะสมให้ผูเ้รียน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ด้วยการคน้พบ และการแกปั้ญหา เพื่อเป็นการฝึกให้
ผูเ้รียนสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ(สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2548: 323) และ
ทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism) ซ่ึงมีรากฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการทางเชาว์
ปัญญา ของเพียเจตแ์ละวีก็อทสก้ี  เพียเจต ์อธิบายว่าพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของบุคคล มีการ
ปรับตวัผา่นกระบวนการซึมซบัหรือดูดซึม และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา เพียเจต ์และ
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วกี็อทสก้ี เป็นนกัทฤษฏีการเรียนรู้ในกลุ่มพทุธนิยม ซ่ึงเป็นกลุ่มใหค้วามสนใจเก่ียวกบั กระบวนการ
รู้คิด หรือกระบวนการทางปัญญา ที่ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ด้วยตนเอง และกระบวนการสร้าง
ความรู้นั้น ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม (ทิศนา แขมมณี, 2557:  90-96) การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีหลกัการส าคญัคือ เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ ซ่ึงปัญหาเป็นส่ิงที่ท  าให้
การเรียนรู้เกิดขึ้น  ซ่ึงหมายความว่าก่อนที่ผูเ้รียนจะเรียนรู้เก่ียวกบัความรู้ หรือองคค์วามรู้ใดๆ ตอ้ง
ก าหนด หรือให้ปัญหาแก่ผูเ้รียนก่อน เม่ือปัญหาถูกถาม นักเรียนเกิดการรับรู้หรือพบว่าจ  าเป็นตอ้ง
เรียนรู้ความรู้ใหม่ และสามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปใช้ประโยชน์ในการหาขอ้สรุปที่มีเหตุผล เป็นที่
ยอมรับ และตดัสินใจแกปั้ญหานั้นได ้ 
 ส าหรับขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผูว้ิจยัศึกษาขั้นตอน การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากแนวคิดของส านักเลขาธิการสภาการศึกษา(2550: 7-8) มาเป็น
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ และทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้
เร่ือง ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ขั้นก าหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผูส้อนจดัสภาพการณ์ให้ผูเ้รียนเผชิญกบัปัญหา โดยผูส้อน
แจกใบงานสถานการณ์ปัญหาจริงใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหา สามารถก าหนดส่ิงที่
เป็นปัญหา 
 2.  ขั้นท าความเขา้ใจกบัปัญหา เป็นขั้นที่ผูเ้รียนจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัปัญหาที่ตอ้งการ
เรียนรู้ ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งสามารถอธิบายส่ิงต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาได ้
 3.  ขั้นด าเนินการศึกษาคน้ควา้ เป็นขั้นที่ผูเ้รียนร่วมเสนอแนวทางการแสวงหาแหล่งขอ้มูล 
และเลือกแนวทางการศึกษาขอ้มูล โดยผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาแหล่งขอ้มูลที่หลากหลาย 
 4.  ขั้นสงัเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่ผูเ้รียนน าความรู้ที่ไดค้น้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
อภิปรายผล และสงัเคราะห์ความรู้ 
 5.  ขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบ เป็นขั้นที่ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่ม
ตนเอง และประเมินผลงานว่าขอ้มูลที่ศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายาม
ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ในภาพรวมของ
ปัญหาอีกคร้ัง 
 6.  ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนน าขอ้มูลที่ไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้และน าเสนอ
เป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเ้รียนทุกกลุ่มรวมทั้งผูท้ี่เก่ียวขอ้งร่วมกนัประเมินผลงาน 
 จากขั้ นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า 
กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีขั้นตอนที่ส่งเสริมทกัษะการให้เหตุผลและการน า
ความรู้ไปใชข้องนักเรียน รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะในขั้นท า
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ความเขา้ใจกบัปัญหา ขั้นด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ขั้นสังเคราะห์ความรู้ ขั้นการสรุปและประเมินค่า
ของค าตอบ และขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน ซ่ึงธิดารัตน์  เอกศิรินิมิต (2554:  9-10) ไดก้ล่าวถึง
ขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน คือ ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของส่ิงที่เรียน เกิดการจูงใจในการเรียนรู้ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถจดจ าไดดี้ พฒันาผลการเรียนรู้ พฒันาทกัษะการศึกษาดว้ยตนเอง ทกัษะ
ในการติดต่อส่ือสาร และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง สามารถพฒันาไป
เป็นผูท้ี่มีการเรียนรู้ตลอดชีวติ ส่งผลใหส้ามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข
และมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบั พมิพพ์นัธ์ เตชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดีสุข(2557: 44) กล่าวว่า 
การจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนใชท้กัษะการคิดเพื่อสร้างความรู้ คน้หาความรู้จากแหล่งต่างๆ มี
การคิดตดัสินใจ มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถน าความรู้ไปใชไ้ด ้ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ การ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เพือ่พฒันาทกัษะการใหเ้หตุผล และการน าความรู้ไปใช ้ 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดของ ชนาธิป  พรกุล (2554: 253-255) ที่กล่าวว่า ทกัษะ
การให้เหตุผล และการน าความรู้ไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
เหตุการณ์ และสามารถหาสาเหตุและผลที่เกิดจากเหตุการณ์นั้น ตลอดจนสามารถคน้ควา้หาความรู้
เพือ่น ามาใชแ้กปั้ญหา และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้   
 จากการศึกษาแนวคิดดงักล่าวผูว้จิยัสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัแผนภาพที่ 1 
 
 ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
   แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
เร่ืองประเดน็ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

ทกัษะการให้เหตุผล 
และการน าความรู้ไปใช ้

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ 
การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
ขั้นท่ี 1 การก าหนดปัญหา  
ขั้นท่ี 2 ท าความเขา้ใจกบัปัญหา  
ขั้นท่ี 3 ด าเนินการศึกษาคน้ควา้  
ขั้นท่ี 4 สงัเคราะห์ความรู้  
ขั้นท่ี 5 การสรุปและประเมินค่าของค าตอบ  
ขั้นท่ี 6 น าเสนอและประเมินผลงาน  
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ค าถามการวิจัย 
 1.  ผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่  
 2.  ทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
 3.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน อยูใ่นระดบัใด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

3.  เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลการเรียนรู้เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 2.  ทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
   
ขอบเขตการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
       1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนโพรง
มะเด่ือวทิยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 หอ้งเรียน รวมนกัเรียนทั้งหมด 98 คน 
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียน
โพรงมะเด่ือวทิยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 30 
คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลาก โดยใชห้้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม  



11 
 

  
 2.  ตวัแปรที่ศึกษา 
 2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 2.2.2 ทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้
 2.2.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 3.  เน้ือหาที่ใชใ้นการวิจยั    

 เน้ือหาที่ใชใ้นการวจิยัใชเ้น้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

สาระภูมิศาสตร์ รายวิชา ส 30207 ประชากรและส่ิงแวดล้อม หน่วยที่ 3 เร่ืองประเด็นปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม ประกอบไปดว้ยเน้ือหายอ่ย ดงัน้ี 1) สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม 2) การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

และ3) การพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 4.  ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง 
      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 6 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 คาบเรียน รวมทั้งหมด 12 
คาบเรียน 
     
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจในความหมายเฉพาะของค าที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีให้ตรงกนั ผูว้ิจยัจึง
นิยามความหมายของค าต่างๆ ไวด้งัน้ี  
 1. การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  หมายถึง กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่ผูว้ิจยัใชส้ถานการณ์ปัญหาจริง โดยใชปั้ญหาที่ใกลต้วันักเรียน และมีลักษณะเก่ียวขอ้งกับ
ชีวติประจ าวนั กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง น าความรู้ที่ไดม้าใช้
แกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผล และสามารถน าความรู้นั้นไปประยุกตใ์ชไ้ด ้โดยมีกระบวนการเรียนการ
สอน 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การก าหนดปัญหา 2) ท  าความเขา้ใจกบัปัญหา 3) ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ 4) 
สงัเคราะห์ความรู้ 5) การสรุปและประเมินค่าของค าตอบ และ6) น าเสนอและประเมินผลงาน 

2.  ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนของนักเรียน ซ่ึงวดัไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ เร่ือง ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น  
 3. ทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกับเหตุการณ์ และสามารถเช่ือมโยงสาเหตุและผลที่เกิดจากเหตุการณ์นั้น ตลอดจนสามารถ
คน้ควา้หาความรู้ เพื่อน ามาใชแ้กปั้ญหา และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้



12 
 

ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ แบบปรนัย 4 ตวัเลือก 
จ านวน 30 ขอ้ ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น  
 4.  ความคิดเห็นของนกัเรียน หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อ
การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ในดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ และ
ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บ ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็น (Check list) 5 ระดบั ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น  
 5.  นักเรียน หมายถึง ผูเ้รียนที่ก  าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพรง
มะเด่ือวทิยาคม อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผลที่ได้จากการวิจยัคร้ังน้ีจะช่วยพฒันาในด้านการจดัการเรียนรู้ในวิชาประชากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
  1.  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีผลการ
เรียนรู้ที่สูงขึ้น 
   2.  ผูส้อนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการศึกษาไดแ้นวทางในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน ไปใชเ้พือ่พฒันาทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้
 3.  ผูส้อนได้แนวทางในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อใช้
ประกอบการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้ ทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้เร่ือง 
ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งโดยเสนอรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 1.  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพรงมะเด่ือวทิยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
      1.1 วสิยัทศัน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   
          1.2 โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 2.  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 2.1 ประวตัิความเป็นมาของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 2.2 ความหมายการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 2.3 ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 
 2.4 ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 2.5 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

2.6 ขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
                  2.7 ขอ้แนะน าในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรับครู 

 2.8 แนวทางการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 3.  ทกัษะการคิดที่น ามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน 
 3.1 ความหมายของการคิด 
 3.2 ความส าคญัของการคิด  

3.3 การสอนเพือ่พฒันาการคิด 
3.4 ระดบัของการคิด  
3.5 องคป์ระกอบของการคิด 
3.6 ทกัษะการคิด และกระบวนการคิดที่ส าคญั 
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4.  ทกัษะการใหเ้หตุผล 
4.1 ความหมายทกัษะการใหเ้หตุผล 
4.2 ขั้นตอนทกัษะการใหเ้หตุผล
4.3 ตวับ่งช้ีการมีทกัษะการใหเ้หตุผล 
4.4 ความส าคญัของทกัษะการใหเ้หตุผล 

 5.  ทกัษะการน าความรู้ไปใช ้
5.1 ความหมายของความรู้ 
5.2 ปัจจยัหรือองคป์ระกอบของความรู้ 
5.3 ประเภทของแหล่งความรู้ 
5.4  ความหมายของทกัษะการน าความรู้ไปใช ้
5.5 ขั้นตอนของทกัษะการน าความรู้ไปใช ้
5.6 ความส าคญัของทกัษะการน าความรู้ไปใช ้ 

6.  ทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้
6.1 ความหมายทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้
6.2 ขั้นตอนทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้

 6.3 ตวับ่งช้ีการมีทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้
6.4 ความส าคญัของทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้

  7. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
7.1 งานวจิยัที่เก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
7.2 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการใหเ้หตุผล 
7.3 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการน าความรู้ไปใช ้
 

1.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
   โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม เลขที่ 237 หมู่ที่ 5 ต  าบลโพรงมะเด่ือ อ าเภอเมืองนครปฐม 
จงัหวดันครปฐม  โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม  ด าเนินการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็น
ส าคญั ก าหนดกลยทุธท์ี่จะใชใ้นการพฒันาองคก์รและพฒันาการศึกษา 8 กลยทุธ์ คือ 1) เร่งรัดการ
พฒันาหลักสูตรสถานศึกษาและการจดัการเรียนรู้  เสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเต็มตาม
ศกัยภาพของผูเ้รียน 2)เร่งพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
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ความคิดสร้างสรรคแ์ละมีนิสยัรักการเรียนรู้ 3)เร่งพฒันาการดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  
ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ความภูมิใจในความเป็นไทย น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียงสู่การปฏิบติัในกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 4)เร่งรัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 5)
พฒันาการบริหารอยา่งเป็นระบบมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได ้6)ร่วมมือกบัผูป้กครอง  
ชุมชน องคก์รภายนอก ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 7) 
สนบัสนุนครูและบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ใหส้ามารถปฏิบัติงานใน
หนา้ที่ไดเ้ตม็ศกัยภาพ และ8)ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและ
ความปลอดภยัของผูเ้รียน 
 
   1.1 วิสัยทัศน์  
                  โรงเรียนโพรงมะเ ด่ือวิทยาคม  โรงเรียนที่ มุ่งมั่นพฒันาให้นักเรียนมีคุณธรรม มี
มาตรฐานการศึกษา รักษาส่ิงแวดลอ้ม มีสุขภาพดี ภายในปี 2557  
 
 1.2 โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4  
   โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 มีรายละเอียดในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมระดบัชั้น      
                 มธัยมศึกษาปีที่ 4                    

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4    
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  
ส 31101 สังคมศึกษา 1 (40 )  ส 31102สังคมศึกษา 1 (40) 
ส31102 พระพุทธศาสนา  0.5 (20) ส 31104 พระพุทธศาสนา  0.5 (20) 
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  
ส30207 ประชากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1 (40) ส30206 ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย 

1 (40) 
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 1.3 ค าอธิบายรายวิชา ส 230207 ประชากรและส่ิงแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวนเวลา 2 ช่ัวโมง/
สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาสภาพไม่สมดุลระหว่างจ านวนประชากร ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม ศึกษาปัญหา
สังคมที่ส าคัญประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม ทั้ งน้ีโดยเน้นปัญหาต่อไปน้ี ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาการท ามาหากิน ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติดให้โทษ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร และปัญหาความไม่สมดุล
ระหว่างจ านวนประชากรและทรัพยากร ฝึกหัดการแกปั้ญหาโดยวิธีท  ากิจกรรมหรือโครงการเพื่อ
เพิม่พนูทกัษะในการแกปั้ญหาเป็นขั้นตอน เป็นการช่วยแกไ้ขปัญหาชีวติและสงัคม  เพือ่ใหต้ระหนัก
ในปัญหาประชากรที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม และคุณภาพชีวติ เห็นแนวทางในการร่วมมือกนั
แกไ้ขปัญหาสภาพแวดลอ้ม และพฒันาคุณภาพชีวติ 
 
 1.4 ผลการเรียนรู้ 
       1. บอกความหมายและขอบข่ายของค าว่า ภาวะประชากร ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม 
คุณภาพประชากร และคุณภาพชีวติได ้
  2.  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะประชากร ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพ
ชีวติได ้
  3. วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้มของ
ประเทศไทยและโลก  

  4.  ระบุมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา บทบาทขององคก์าร และการประสานความ
ร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  

  5.  ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ  ของ
โลก  
  6.  มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษท์รัพยากร 
และส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื  
 
 1.5 หน่วยการเรียนรู้วิชาประชากรและส่ิงแวดล้อม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
       จากขอบข่ายโครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม ได้จดัท าหลักสูตรสถานศึกษาสาระการ
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เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยจดัแบ่งสาระการเรียนรู้ในโครงสร้างหลกัสูตรทั้งส้ิน 2 
สาระการเรียนรู้ไดแ้ก่ 1) สาระการเรียนรู้พื้นฐาน และ2) สาระการเรียนรู้เพิม่เติม 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกสาระการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้เพิม่เติมวิชาประชากรและ
ส่ิงแวดล้อม เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมมาใช้ในการวิจัย ใช้เวลาในการสอน 12 คาบ มี
รายละเอียดในตารางที่ 2   
ตารางที่ 2 หน่วยการเรียนรู้วชิาประชากรและส่ิงแวดลอ้ม  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

หน่วยท่ี 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชัว่โมง) 

1 ส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวั 

ส 5.2เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์
กบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ี
ก่อให้เกิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรมมี
จิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 

-  ส่ิงแวดลอ้ม 
- ทรัพยากรธรรมชาติ 
-ความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
-การใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
-ความส าคญัระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 

6 

2 ระบบนิเวศ

และการ

เปล่ียนแปลง

ระบบนิเวศ 

ส 5.2เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์   
ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วฒันธรรมมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

-ระบบนิเวศ 
-การเปล่ียนแปลงระบบ
นิเวศ 

6 

3 ประชากรและ
การ
เปล่ียนแปลง
ของประชากร 

ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ 
 ระหว่ามนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วฒันธรรมมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

-ภาวะประชากร 
-สถานการณ์ประชากร
และการเปล่ียนแปลงของ
ประชากร 
-แนวทางการพฒันา
คุณภาพชีวิตของ
ประชากร 

8 
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ตารางที่ 2 หน่วยการเรียนรู้วชิาประชากรและส่ิงแวดลอ้ม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1(ต่อ) 

หน่วยท่ี 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ เวลา 

4 ความสัมพนัธ์
ระหว่าง
ประชากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์   
ระหว่ามนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการ
สร้างสรรคว์ฒันธรรมมีจิตส านึก
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

-การเพ่ิมประชากรและ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
-ผลกระทบของปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชากร 

8 

5 ประเด็นปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

ส 5.2เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์   
ระหว่ามนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการ
สร้างสรรคว์ฒันธรรมมีจิตส านึก 
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

-สถานการณ์ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
-การอนุรักษ ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
-การพฒันาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

12 

รวม 40 

  
 สรุปในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้เน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สาระภูมิศาสตร์ รายวิชา ส 30207 ประชากรและส่ิงแวดลอ้ม หน่วยที่ 3 เร่ืองประเด็น
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ยเน้ือหา ดงัน้ี 1) สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม 2) การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
และ3) การพฒันาคุณภาพส่ิงแวดล้อม รวมจ านวน 12 คาบเรียน ซ่ึงจากตัวช้ีว ัด ส 5.2 เข้าใจ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรมมี
จิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากร และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื และสาระ
การเรียนรู้ที่ปรากฏในโครงสร้างรายวิชา จะเห็นว่าเน้ือหาวิชาและเป้าหมายในหน่วยการเรียนรู้
ดงักล่าว ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการใหเ้หตุผล พร้อมทั้งสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่ก  าลงัเผชิญปัญหาอยูใ่นปัจจุบนั ผูว้จิยัจึงเลือก
หน่วยการเรียนรู้ดงักล่าวมาใชเ้ป็นหน่วยในการวจิยั  
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2.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ที่ใช้สถานการณ์
ปัญหาจริง โดยใช้ปัญหาที่ใกล้ตวันักเรียน และมีลักษณะเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวนั กระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการคน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถน าความรู้นั้นไปประยกุต์ใชไ้ด ้
โดยมีกระบวนการเรียนการสอน 6 ขั้นตอนคือ ขั้นการก าหนดปัญหา  ขั้นท าความเขา้ใจกบัปัญหา 
ขั้นด าเนินการศึกษาคน้ควา้  ขั้นสังเคราะห์ความรู้ ขั้นการสรุปและประเมินค่าของค าตอบ และขั้น
น าเสนอและประเมินผลงาน 
 
 2.1 ประวัติความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ไดมี้นกัการศึกษาและนกัวิชาการได้ศึกษาความ
เป็นมาของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไว ้ดงัน้ี  
  มณัฑรา  ธรรมบุศย ์(2545: 14-15) กล่าววา่ การศึกษาความเป็นมาของ การจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ในช่วงแรกของศตวรรษที่ 20 จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey)นักการศึกษาชาว
อเมริกนั ซ่ึงเป็นผูค้น้คิดวิธีสอนแบบแกปั้ญหา และเป็นผูเ้สนอแนวคิดว่า การเรียนรู้เกิดจากการลง
มือท าดว้ยตวัเอง (Learning by Doing) แนวคิด ของ จอห์น ดิวอ้ี ไดน้ าไปสู่แนวคิด ในการสอน
รูปแบบต่างๆที่ใชก้ันอยูใ่นปัจจุบนั แนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ก็มีรากฐาน
แนวคิดมาจาก จอห์น ดิวอ้ี เช่นเดียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีการพฒันาขึ้นคร้ัง
แรก โดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Faculty of Health Sciences) ของ มหาวิทยาลยั McMaster ที่
ประเทศแคนาดา โดย โฮวาร์ด  แบร์โรว ์ไดน้ ามาใช้ในกระบวนการติว(Tutorial Process) ให้กับ
นักศึกษาแพทยฝึ์กหัด วิธีดังกล่าวน้ีได้กลายเป็นรูปแบบ (Model) ที่ท  าให้มหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกาน าไปใชเ้ป็นแบบอยา่งบา้ง โดยเร่ิมจากปลาย ค.ศ. 1950 มหาวิทยาลยั Case Western 
Reserve ได้น ามาใช้เป็นแห่งแรก และได้จัดตั้ งเป็นห้องทดลองพหุวิทยาการ(Multidisplinary 
Laboratory) เพือ่เป็นหอ้งปฏิบตัิการส าหรับรูปแบบการสอนใหม่ๆ รูปแบบการสอนที่มหาวิทยาลยั 
Case Western Reserve พฒันาขึ้นมานั้น ไดก้ลายมาเป็นพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียน
หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับมธัยมศึกษา ระดบัอุดมศึกษาและบณัฑิตวิทยาลยั ในช่วง
ปลาย ศตวรรษที่ 60 มหาวิทยาลยั McMaster ไดพ้ฒันาหลกัสูตรแพทย ์(Medical Curriculum) ที่ใช้
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนเป็นคร้ังแรกท าให้มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นที่
ยอมรับและรู้จกักนัทัว่โลกวา่เป็นผูน้ า การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (World Class Leader)  
นอกจากมหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกาแล้ว มหาวิทยาลัยของประเทศแทบทุกส่วนของโลกก็ให้
ความสนใจในการน าการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  น าไปใช้ในการสอนแพทยแ์ละ
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โรงเรียนวชิาชีพ  ดงัเห็นไดช้ดัเจนจากการเช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัต่างๆที่น า
การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ในการสอนเหมือนกนัทางอินเทอร์เน็ต  โดยมีการเผยแพร่
ทั้งต  ารา เอกสารและบทความจ านวนมาก  ส าหรับในประเทศไทย การน าการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหา เ ป็นฐาน เ ร่ิ ม ใช้ค ร้ั ง แรก ในหลัก สูตรแพทยศาสต ร์  จุฬาลงกร ณ์มหาวิท ยาลัย 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และมหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นตน้   
 
 2.2 ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
       การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นยทุธวธีิการเรียนวธีิหน่ึงที่มีนักการศึกษาและ
นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไว ้ดงัน้ี 
  มณัฑรา ธรรมบุศย ์(2545: 14-15) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจากแนวคิดตามทฤษีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism) โดย
ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ใหม่จากการใชปั้ญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของการ
เรียนรู้ เพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวเิคราะห์ และคิดแกปั้ญหา รวมทั้งไดค้วามรู้ตามศาสตร์ใน
สาขาที่ตนศึกษาอยูด่ว้ย การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างาน
ที่อาศยัความเขา้ใจ และการแกไ้ขปัญหาเป็นหลกั  
  ทิศนา  แขมมณี (2557: 137 - 138) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็น
การจดัสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ใชปั้ญหาเป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตาม
เป้าหมาย โดยผูส้อนอาจน าผูเ้รียนไปพบสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผูส้อนอาจจดัสภาพปัญหาให้
ผูเ้รียนเผชิญปัญหา ฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และแกปั้ญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนเขา้ใจในปัญหานั้นอยา่งชดัเจน ไดเ้ห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในปัญหานั้นรวมทั้ง
ใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทกัษะกระบวนการคิด และกระบวนการแกปั้ญหา 
   วชัรา  เล่าเรียนดี (2554: 107) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ซ่ึงปัญหาเป็นส่ิงที่ท  าให้การเรียนรู้เกิดขึ้น ซ่ึงหมายความว่าก่อนที่
ผูเ้รียนจะเรียนรู้เก่ียวกับความรู้หรือองคค์วามรู้ใดๆ ตอ้งก าหนดหรือให้ปัญหาแก่ผูเ้รียนก่อน เม่ือ
ปัญหาถูกถาม นกัเรียนเกิดการรับรู้ หรือพบวา่จ าเป็นตอ้งเรียนรู้ความรู้ใหม่ก่อนที่จะแกปั้ญหานั้นได ้
  ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2554: 335) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการ
สอนที่มุ่งสร้างความเขา้ใจและหาทางแกปั้ญหา โดยปัญหาจะเป็นจุดตั้งตน้ของกระบวนการเรียนรู้ 
และเป็นตวักระตุน้ต่อไปในการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสืบคน้ขอ้มูลที่
ตอ้งการเพือ่สร้างความเขา้ใจกลไกของตวัปัญหารวมทั้งวธีิการแกปั้ญหา 
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   ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2556: 292) กล่าวว่าการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็น
กระบวนการในการเรียนรู้ที่เร่ิมตน้จากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยที่ปัญหานั้นจะเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียน
เกิดความอยากรู้ และเสาะแสวงหาความรู้เพื่อค้นพบค าตอบหรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
รายละเอียดของปัญหานั้นดว้ยตนเอง และผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 Barrows and Tamblym (1980: 1) กล่าวว่า การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น
กระบวนการเรียนที่พฒันากลวิธีการแกปั้ญหา พฒันาความรู้ พฒันาทกัษะต่างๆ โดยให้นักเรียน
เผชิญกบัปัญหาในสภาพจริง  
   Gallagher (1997: 332-362) กล่าวว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการ
เรียนรู้ที่นกัเรียนตอ้งการเรียนรู้ในการเรียน (Learn to Learn) โดยนักเรียนจะท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
เพื่อคน้หาวิธีแก้ปัญหา โดยจะบูรณาการความรู้ที่ตอ้งการให้นักเรียนได้รับกับการแก้ปัญหาเขา้
ดว้ยกัน ปัญหาที่ใช้มีลักษณะเก่ียวกับชีวิตประจ าวนัและมีความสัมพนัธ์กับนักเรียน การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะมุ่งเน้นพฒันานักเรียนในด้านทกัษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ที่
นกัเรียนจะไดม้าและพฒันานกัเรียนสู่การเป็นผูท้ี่สามารถเรียนรู้โดยช้ีน าตนเองได ้
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่าการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หมายถึง 
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูว้จิยัใชส้ถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยใชปั้ญหาที่
เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของนกัเรียน โดยที่ปัญหานั้นจะเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้
และเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อคน้พบค าตอบดว้ยตนเอง ซ่ึงสามารถพฒันาทกัษะการให้เหตุผลและ
การน าความรู้ไปใชข้องผูเ้รียน   
 
 2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
   ผูว้จิยัไดน้ าเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
ไดมี้นกัการศึกษา และนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ ไวด้งัน้ี    

  ทฤษฎีกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt's Theory)  
       ไดมี้นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงทฤษฎีกลุ่มเกสตลัท ์(Gestalt's Theory) ไวด้งัน้ี    
   Bigge (1982: 190-202 ) กล่าวว่า การทดลองของกลุ่มการเรียนรู้ดว้ยการหย ัง่รู้ ผลการ
ทดลอง สรุปไดว้่า โดยปกติแลว้คนเราจะมีวิธีการเรียนรู้และการแกปั้ญหา โดยอาศยัความ คิดและ
ประสบการณ์ เดิมมากวา่การลองผดิลองถูก  เม่ือสามารถแกปั้ญหาในลกัษณะนั้นไดแ้ลว้ เม่ือเผชิญ
กับปัญหาที่คล้ายคลึงกันก็สามารถแก้ปัญหาได้ทันที ลักษณะดังกล่าวน้ีเกิดขึ้นได้ เพราะมนุษย์
สามารถจัดแบบ (Pattern) ของความคิดใหม่เพื่อใช้ใน การแก้ปัญหาที่ตนเผชิญอยู่ได้อย่าง
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เหมาะสม หลกัการรับรู้ของมนุษย ์เป็นพื้นฐานที่ส าคญัในการเรียนรู้มีผลให้นักการศึกษาน ามาใช้
ประโยชน์ได ้อยา่งมาก ทั้งน้ีเพราะการรับรู้เป็นปัจจยัส าคญัของการเรียนรู้  
   ทฤษฏีการเรียนรู้  

1.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดซ่ึงเป็นกระบวนการภายในตวัของมนุษย ์ 
2.  บุคคลจะเรียนรู้จากส่ิงเร้าไดดี้กวา่ส่วนยอ่ย  
3.  การเรียนรู้เกิดขึ้นได ้2 ลกัษณะ คือ 

    3.1 การรับรู้ การรับรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลใชป้ระสาทสัมผสัรับส่ิงเร้าแลว้ถ่าย
โยงเขา้สู่สมอง เพือ่ผา่นเขา้สู่กระบวนการคิด สมอง หรือจิตใจ จะใชป้ระสบการณ์เดิมตีความหมาย
ของส่ิงเร้า และแสดงปฏกิริยาตอบสนองออกไปตามที่จิตตีความหมาย 
        3.2 การหย ัง่เห็น เป็นการคน้พบหรือเกิดความเขา้ใจในช่องทางแกไ้ขปัญหาอยา่ง
ฉบัพลนัทนัที อนัเป็นผลในการพิจารณาปัญหาโดยส่วนรวม และการใชก้ระบวนการทางความคิด
และสติปัญญาของบุคคลนั้น 
   4.  กฎการจดัระเบียบการรับรู้  ของทฤษฎีกลุ่มเกสตลัท ์มีดงัน้ี 
      4.1 กฎการรับรู้ส่วนรวมและส่วนยอ่ย ประสบการณ์เดิมมีส่วนต่อการรับรู้ 
  4.2 กฎแห่งความคลา้ยคลึง ส่ิงเร้าใดมีลกัษณะเหมือนกนั หรือคลา้ยคลึงกนั บุคคล
มกัรับรู้เป็นพวกเดียวกนั 
  4.3 กฎแห่งความใกลเ้คียง  ส่ิงเร้าที่อยูใ่กลก้นั มกัจะถูกรับรู้วา่เป็นพวกเดียวกนั 
  4.4 กฎแห่งความสมบูรณ์ (Closure) ส่ิงเร้าที่มีบางส่วนบกพร่องไปคนเราจะรับรู้โดย
เติมส่วนที่ขาดหาย ไปใหเ้ป็นภาพ หรือเป็นเร่ืองที่สมบูรณ์ 
  4.5 กฎแห่งการต่อเน่ือง ส่ิงเร้าที่มีความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองกนัอยา่งดี จะถูกรับรู้ว่าเป็น
พวกเดียวกนั บุคคลมกัรับรู้เป็นเร่ืองเดียวกนัเป็นเหตุเป็นผลกนั 
   4.6 บุคคลมกัมีความคงที่ ในความหมายของส่ิงที่รับรู้ตามความเป็นจริง กล่าวคือ 
เม่ือบุคคลรับรู้ส่ิงเร้าในภาพรวมแล้วจะมีความคงที่ในการรับรู้ส่ิงนั้นในลักษณะเป็นภาพรวม
ดงักล่าว ถึงแมว้า่ส่ิงเร้านั้นจะไดเ้ปล่ียนแปรไปเม่ือรับรู้ในแง่มุมอ่ืน  
        4.7 การรับรู้ของบุคคลอาจผิดพลาด บิดเบือน ไปจากความเป็นจริงได ้เน่ืองมาจาก
การจดักลุ่มของส่ิงเร้าที่ท  าใหเ้กิดภาพลวงตา 
    5.  การเรียนรู้แบบหยัง่เห็น การหย ัง่เห็นเป็นการคน้พบหรือเกิดความเขา้ใจในช่อง
ทางการแกปั้ญหาอยา่งฉับพลนัทนัที อนัเป็นผลมาจากการพิจารณาแกปั้ญหาโดยส่วนรวมและการ
ใช้กระบวนการทางความคิดและสติปัญญาของบุคคลนั้นในการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกับ
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ปัญหาสถานการณ์ที่เผชิญ ดงันั้นปัจจยัส าคญัของการเรียนรู้แบบหยัง่เห็นก็คือประสบการณ์หากมี
ประสบการณ์สะสมไวม้าก การเรียนรู้แบบหยัง่เห็นก็จะเกิดขึ้นไดม้ากเช่นกนั 
 การน าหลกัการทฤษฎีกลุ่มความรู้ ความเขา้ใจไปประยกุตใ์ช ้ 
 1.  กระบวนการคิดเป็นกระบวนการส าคญัในการจดัการเรียนรู้ การส่งเสริมกระบวนการคิด
จึงเป็นส่ิงที่จ  าเป็นและเป็นส่ิงที่ส าคญัในการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  
 2.  การสอนโดยการเสนอภาพรวมให้ผูเ้รียนเห็นและเขา้ใจก่อน จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ไดดี้ 
 3.  การส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์มาก ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย จะช่วยให้
ผูเ้รียนคิดแกปั้ญหาและคิดริเร่ิมไดม้ากขึ้น 
 4.  การจดัประสบการณ์ใหม่กบัประสบการณ์เดิมท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดดี้ขึ้น 
 5. การจัดระเบียบส่ิงเร้าที่ต้องการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีคือการจัดกลุ่มส่ิงเร้าที่
เหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัไวก้ลุ่มเดียวกนั 
 6.  ในการสอนครูไม่จ าเป็นตอ้งเสนอเน้ือทั้งหมด ครูสามารถเสนอเน้ือหาบางส่วนให้ผูเ้รียน
สามารถใชป้ระสบการณ์เดิมมาเติมใหส้มบรูณ์ 
 7.  การเสนอบทเรียนหรือเสนอเน้ือหา ควรใหมี้ความต่อเน่ืองกนั 
 8.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดป้ระสบการณ์ที่หลากหลาย  
 ทฤษฎีสนาม (Field Theory)  
 ไดมี้นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงทฤษฎีสนาม (Field Theory) ไวด้งัน้ี    
 kurt Lewin(อา้งถึงในทิศนา แขมมณี, 2557:62-63)ทฤษฎีสนาม(Field Theory) แนวความคิด
เก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ี คือ การเรียนรู้เกิดขึ้นเม่ือบุคคลมีแรงจูงใจหรือแรงขบัที่จะกระท าให้
ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตนตอ้งการ หลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีเน้นการเขา้ไปอยูใ่น 
“โลก” ของผูเ้รียน การสร้างแรงจูงใจหรือแรงขบัโดยการจดัส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพและจิตวิทยา
ใหดึ้งดูดความสนใจ และสนองความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส่ิงจ าเป็นในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้  
 หลกัการจดัการศึกษา 
 1.  การช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ จ  าเป็นตอ้งอาศยัความเขา้ใจ ของผูเ้รียนว่า ผูเ้รียนมี
จุดมุ่งหมายและความตอ้งการอะไร อะไรเป็นพลงั และพยายามจดัส่ิงแวดลอ้มที่เหมาะสม 
 2.  การจดัการเรียนรู้เขา้ไปในโลกของผูเ้รียนโดยการจดัส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพ และ
จิตวทิยาให้ดึงดูดความสนใจ และสนองความตอ้งการของผูเ้รียน เป็นส่ิงจ าเป็นในการจดัการเรียน
การสอน 
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 3.  การสร้างแรงจูงใจ และแรงขบัที่จะน าผูเ้รียนไปสู่ทิศทางหรือจุดหมายที่ตอ้งการเป็น
ส่ิงจูงใจที่ตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
 ทฤษฎีเคร่ืองหมาย (Sign Theory)   
  ไดมี้นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงทฤษฎีเคร่ืองหมาย (Sign Theory) ไวด้งัน้ี    
  Tolman (อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, 2557: 63-64) กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจากการใช้
เคร่ืองหมายเป็นตวัช้ีทางใหแ้สดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมายปลายทาง   
 ทฤษฏีการเรียนรู้ 

1. การเรียนรู้ต่างๆ ผูเ้รียนมีการคาดหมายรางวลั หากรางวลัที่คาดว่าจะไดรั้บไม่ตรงตาม
ความพอใจและความตอ้งการ ผูเ้รียนจะพยายามแสวงหารางวลัหรือส่ิงที่ตอ้งการต่อไป 

2. ขณะที่ผูเ้รียนพยายามไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการ ผูเ้รียนจะเกิดการรับรู้
เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ สถานที่ และส่ิงอ่ืนๆที่เป็นเคร่ืองหมายช้ีทางไปดว้ย 

3. ผูเ้รียนมีความสามารถที่จะปรับการเรียนรู้ของตนไปตามสถานการณ์ที่เปล่ียนไป จะไม่
กระท าซ ้ าๆในทางที่ไม่สามารถสนองความตอ้งการหรือวตัถุประสงคข์องตน 

4. การเรียนรู้เกิดขึ้นในบุคคลใดบุคคลหน่ึงนั้น บางคร้ังจะไม่แสดงออกในทนัที อาจจะแฝง
อยูใ่นตวัผูเ้รียนไปก่อนจะถึงเวลาที่เหมาะสม หรือจ าเป็นจึงจะแสดงออก 
  หลกัการจดัการศึกษา 

1. การสร้างแรงขบัและหรือแรงจูงใจให้เกิดกบัผูเ้รียนจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนไปถึงจุดหมายที่
ตอ้งการ 

2. ในการสอนที่ใหผู้เ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายใดๆ  ครูควรใชเ้คร่ืองหมาย  สัญลกัษณ์หรือส่ิง
อ่ืนๆ ที่เป็นเคร่ืองช้ีทางควบคู่ไปดว้ย  

3. การปรับเปล่ียนสถานการณ์การเรียนรู้ สามารถช่วยให้ผูเ้รียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
ตนได ้

4. การเรียนรู้บางอยา่งอาจยงัไม่สามารถแสดงออกไดท้นัที การใช้วิธีทดสอบบ่อยๆหรือ
ติดตามผลระยะยาว จึงเป็นส่ิงที่จ  าเป็นในการวดัผล 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory)    
 ได้มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา (Intellectual Development 
Theory) ไวด้งัน้ี    
 Piaget (อา้งถึงใน Lall and Lall,  1983: 45-54) กล่าววา่ แนวความคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ ของ
ทฤษฏีน้ีเนน้เร่ืองพฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก ที่เป็นไปตามวยั และเช่ือว่ามนุษยเ์ลือกที่จะรับรู้
ส่ิงที่ตนเองสนใจ และการเรียนรู้เกิดจากระบวนการ การคน้พบดว้ยตนเอง การจดัการเรียนการสอน
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ตามทฤษฏีน้ี คือ ค านึงถึงพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียนและจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนอยา่ง
เหมาะสมกบัพฒันาการนั้น   
 Piaget ไดแ้บ่งขั้นพฒันาการทางสติปัญญาออกเป็น 4 ขั้นคือ  
 1.  ขั้นรับรู้ประสาทสมัผสั (Sensorimotor Period) อาย ุ0 - 2 ปี เป็นขั้นพฒันาการทางความคิด
และสติปัญญาก่อนระยะเวลาที่เด็กจะพดูเป็นภาษาได ้การแสดงถึงความคิดและสติปัญญาของเด็กวยั
น้ีจะเป็นในลกัษณะของการกระท าหรือการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ ับการ
เคล่ือนไหว เป็นลกัษณะของปฏิกิริยาสะทอ้น เช่น การดูด การมอง การไขว่ควา้ มีพฤติกรรมน้อย
มากที่แสดงออกถึงความเขา้ใจ  
 2.  ขั้นปฏิบติัการคิด (Preoperational Period) อาย ุ2-7 ปี เด็กวยัน้ีเป็นวยัก่อนเขา้โรงเรียน
และวยัอนุบาล ยงัไม่สามารถใชส้ติปัญญากระท าส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ที่ ความคิดของเด็กวยัน้ีขึ้นอยู่
กบัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ไม่สามารถใช้เหตุผล อย่างลึกซ้ึงได้ วยัน้ีเร่ิมเรียนรู้การใช้ภาษา และ
สามารถใชส้ญัลกัษณ์ต่าง ๆ ได ้พฒันาการวยัน้ีแบ่งไดเ้ป็น 2 ขั้นคือ  
  2.1 ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Preconceptual Intellectual Period) อาย ุ2-4 ปี ระยะน้ี
เด็กจะมีพฒันาดา้นการใชภ้าษา รู้จกัใชค้  าสัมพนัธ์กบัส่ิงของ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ 
ได้แต่ยงัไม่สมบูรณ์ ไม่มีเหตุผล คิดเอาแต่ใจตวัเอง อยูใ่นโลกแห่งจินตนาการ ชอบเล่นบทบาท
สมมติตามจินตนาการของตนเอง  
  2.2 ขั้นคิดดว้ยความเขา้ใจของตนเอง (Intuitive Thining Period) อาย ุ4-7 ปี ระยะน้ีเด็ก
สามารถคิดอยา่งมีเหตุผลขึ้น แต่การคิดยงัเป็นลกัษณะการรับรู้มากกว่าความเขา้ใจ จะมีพฒันาการ
รับรู้อยา่งรวดเร็ว สามารถเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ไดเ้ป็นหมวดหมู่ ทั้งที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงและแตกต่างกนั 
ลกัษณะพิเศษของวยัน้ีคือ เช่ือตวัเองโดยไม่ยอมเปล่ียนความคิด หรือเช่ือในเร่ืองการทรงภาวะเดิม
ของวตัถุ (conservation) ซ่ึง Piaget เรียกวา่ principle of invaiance  
 3.  ขั้นใชค้วามคิดอยา่งมีเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete Operational Period) อาย ุ 7-11 ปี 
ระยะน้ีเด็กจะมีพฒันาการทางความคิดและสติปัญญาอย่างรวดเร็ว สามารถคิดอย่างมีเหตุผล 
แบ่งแยกส่ิงแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ ล าดบัขั้น จดัเรียงขนาดส่ิงของ และเร่ิมเขา้ใจเร่ืองการคง
สภาพเดิม สามารถน าความรู้หรือประสบการณ์ในอดีตมาแกปั้ญหาเหตุการณ์ใหม่ ๆ ได ้มีการถ่าย
โยงการเรียนรู้ (transfer of learning) แต่ปัญหาหรือเหตุการณ์นั้นจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวตัถุหรือส่ิงที่
เป็นรูปธรรม ส่วนปัญหาที่เป็นนามธรรมนั้นเด็กยงัไม่สามารถแกไ้ด ้ 
 4.  ขั้นใชค้วามคิดอยา่งมีเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal Operational Period) อาย ุ 11-15 ปี 
ขั้นน้ีเป็นขั้นสูงสุดของพฒันาการทางสติปัญญาและความคิด ความคิดแบบเด็ก ๆ จะส้ินสุดลง จะ
เร่ิมคิดแบบผูใ้หญ่ สามารถคิดแก้ปัญหาที่เป็นนามธรรมดว้ยวิธีการหลากหลาย รู้จกัคิดอยา่งเป็น
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วิทยาศาสตร์ สามารถตั้ งสมมติฐาน ทดลอง ใช้เหตุผล และท างานที่ต้องใช้สติปัญญาอย่าง
สลบัซบัซอ้นได ้ 
 หลกัการจดัการศึกษา 
 1. ในการพฒันาเด็กควรค านึงถึงพฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก และจดัประสบการณ์ให้
เด็กอยา่งเหมาะสม ไม่ควรบงัคบัใหเ้ด็กเรียนในส่ิงที่ยงัไม่พร้อม เด็กแต่ละคนมีพฒันาการไม่เท่ากนั 
ดงันั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ในการสอนควรใชส่ิ้งที่เป็นรูปธรรม เพื่อช่วยให้เด็กเขา้ใจลกัษณะ
ต่างๆไดดี้  
 2.  การใหค้วามสนใจและสงัเกตเด็กอยา่งใกลชิ้ด จะช่วยใหท้ราบลกัษณะตวัของเด็ก  
 3.  ในการสอนเด็กเล็กจะรับรู้ส่วนรวมไดดี้กวา่ส่วนยอ่ย 
 4.  ในการสอนส่ิงใดใหก้บัเด็ก ควรเร่ิมจากส่ิงที่เด็กคุน้เคยหรือมีประสบการณ์มาก่อนแลว้
จึงเสนอส่ิงใหม่ที่มีความสัมพนัธ์กบัส่ิงเดิม การกระท าเช่นน้ีจะท าให้กระบวนการซึมซับและการ
จดัระบบของเด็กเป็นไปดว้ยดี 
 5.  การเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ และมีปฏิสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้มมากๆ ช่วยให้
เด็กดูดซึมโครงสร้างเขา้สติปัญญาของเด็ก 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner 
 ไดมี้นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Bruner ไวด้งัน้ี    
 Bruner (1963: 1-54) เป็นนักจิตวิทยาที่สนใจและศึกษาเร่ืองของพฒันาการทางสติปัญญา
ต่อเน่ืองจาก Piaget ซ่ึง Bruner เช่ือว่ามนุษยเ์ลือกที่จะรับรู้ส่ิงที่ตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจาก
กระบวนการคน้พบดว้ยตวัเอง (discovery learning) แนวคิดที่ส าคญั ๆ ของ Bruner มีดงัน้ี 
 ทฤษฎีการเรียนรู้  
 1.  การจัดโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพนัธ์  และสอดคล้องกับพฒันาการทาง
สติปัญญาของเด็ก มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก  
 2.  การจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัระดบัความพร้อมของผูเ้รียน และ
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู ้เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ  
 3. การคิดแบบหยัง่รู้ (intuition) เป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระที่สามารถช่วยพฒันา
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์ด ้ 
 4. แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้  
 5.  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของมนุษยแ์บ่งไดเ้ป็น 3 ขั้นใหญ่ ๆ คือ  
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  5.1 ขั้นการเรียนรู้จากการกระท า (Enactive Stage) คือ ขั้นของการเรียนรู้จากการใช้
ประสาทสัมผสัรับรู้ส่ิงต่าง ๆ การลงมือกระท าช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ดี การเรียนรู้เกิดจากการ
กระท า  
 5.2 ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage) เป็นขั้นที่เด็กสามารถสร้างมโนภาพในใจ
ได ้และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได ้ 
 5.3 ขั้นการเรียนรู้สัญลกัษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขั้นการเรียนรู้ส่ิงที่
ซบัซอ้นและเป็นนามธรรมได ้ 
 6.  การเรียนรู้เกิดขึ้นไดจ้ากการที่คนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด  หรือสามารถจดั
ประเภทของส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 7. การเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุดคือ การให้ผูเ้รียนคน้พบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (discovery 
learning)  
 การน าไปใชใ้นการจดัการศึกษา 
 1.  กระบวนการคน้พบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมีความหมาย
ส าหรับผูเ้รียน  
 2.  การวเิคราะห์และจดัโครงสร้างเน้ือหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมเป็นส่ิงที่จ  าเป็นที่ตอ้ง
ท าก่อนการสอน  
 3.  การจดัหลักสูตรแบบเกลียว (Spiral Curriculum) ช่วยให้สามารถสอนเน้ือหาหรือ
ความคิดรวบยอดเดียวกันแก่ผูเ้รียนทุกวยัได ้ โดยตอ้งจดัเน้ือหาความคิดรวบยอดและวิธีสอนให้
เหมาะสมกบัขั้นพฒันาการของผูเ้รียน  
 4.  ในการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้คิดอย่างอิสระให้มากเพื่อช่วยส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน  
 5.  การสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นกบัผูเ้รียน เป็นส่ิงจ าเป็นในการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้แก่ผูเ้รียน  
 6.  การจดักระบวนการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัขั้นพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียน จะช่วย
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้  
 7.  การสอนความคิดรวบยอดใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็นส่ิงจ าเป็น  
 8.  การจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดค้น้พบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ไดดี้  
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 ทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning ) ของ
David  Ausubel   
 ไดมี้นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงทฤษฏีการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ( A Theory of Meaningful 
Verbal Learning  ) ของ David  Ausubelไวด้งัน้ี    
 Ausubel (1963: 77-97) เช่ือว่า การเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผูเ้รียน หากการเรียนรู้นั้ น
สามารถเช่ือมโยงกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่รู้มาก่อนหลักการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ี คือมีการ
น าเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบมโนทศัน์ หรือกรอบแนวคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแก่ผูเ้รียนก่อน
การสอนเน้ือหาสาระนั้นๆ จะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนเน้ือหาสาระนั้นอยา่งมีความหมาย  
  จากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการคิด จะเห็นไดว้่า กระบวนการคิด
เป็นส่ิงส าคญัที่ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ดงันั้นในฐานะครูเป็นผูมี้บทบาทในการจดัการเรียนการ
สอนเพือ่พฒันาการคิด จะตอ้งมีการจดัการเรียนรู้โดยยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง การจดัประสบการณ์
ให้ผูเ้รียนไดค้น้พบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใชแ้หล่งขอ้มูลและส่ิงแวดล้อมรอบตวันักเรียนให้
นกัเรียนไดศ้ึกษาคน้ควา้ จดัการเรียนรู้ที่ทา้ทา้ยโดยครูผูส้อนท าหน้าที่เป็นผูก้ระตุน้ส่งเสริม และจดั
สภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมเพือ่ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ของตนเองขึ้นมา 
และใชก้ารวดัและประเมินผลนกัเรียนตามสภาพจริง ซ่ึงแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
คิดดังกล่าว สอดคล้องกับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กล่าวคือ เป็นกระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชส้ถานการณ์ปัญหาจริง โดยใชปั้ญหาที่ใกลต้วันักเรียน และมีลกัษณะ
เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง น าความรู้
ที่ไดม้าใช้แกปั้ญหาโดยใชเ้หตุและผล และสามารถน าความรู้นั้นไปประยกุตใ์ช้ได ้ซ่ึงการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน สามารถพฒันาทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้  
 
 2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
    ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้มีนักการศึกษาได้
กล่าวถึงทฤษฎีการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไว ้ดงัน้ี 
     ทิศนา แขมมณี (2557: 89-96) กล่าวว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็น
กระบวนการที่ตอ้งอาศยัสติปัญญาและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ดังนั้นจึงตอ้งกล่าวถึง
ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง(Constructivism)  มีรากฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการทางเชาว์
ปัญญาของ Piaget และ Vygotsky ซ่ึง Piaget อธิบายว่าพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของบุคคลมีการ
ปรับตวัผา่นกระบวนการซึมซบัหรือดูดซึม และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา Piaget และ
Vygotsky เป็นนักทฤษฏีการเรียนรู้ในกลุ่มพุทธนิยม ซ่ึง เป็นกลุ่มให้ความสนใจเก่ียวกับ 
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กระบวนการรู้คิด หรือกระบวนการทางปัญญาที่ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ซ่ึงสามารถ
น าไปใชใ้นการจดัการเรียน การสอนดงัต่อไปน้ี 
     1.  ผลการเรียนรู้จะมุ่งเนน้ไปที่กระบวนการสร้างความรู้ และตระหนักรู้ในกระบวนการ
นั้น เป้าหมายการเรียนรู้ตอ้งมาจากกระบวนการปฏิบติังานจริง ดงันั้นผูเ้รียนตอ้งสร้างความรู้เอง 
    2.  เป้าหมายของการสอนจะเปล่ียนจากการถ่ายทอดให้ผูเ้รียนได้รับสาระความรู้ที่
แน่นอนตายตวั ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายที่หลากหลาย การเรียนรู้ทกัษะ
ต่างๆ จะตอ้งใหมี้ประสิทธิภาพถึงขั้นใหเ้ด็กท าไดแ้ละแกปั้ญหาจริง 
   3. การเรียนการสอนผูเ้รียนจะเป็นผูมี้บทบาทในการเรียนรู้อยา่งต่ืนตวั ผูเ้รียนตอ้งเป็นผู ้
จดักระท ากบัขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่างๆและตอ้งสร้างความหมายกบัส่ิงนั้นดว้ยตนเอง โดยให้
ผูเ้รียนอยู่ในบริบทจริง ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนปฏิสัมพนัธ์กับส่ือ วสัดุ อุปกรณ์
ส่ิงของหรือขอ้มูลต่างๆ ที่เป็นจริง และมีความสอดคล้องกับความสนใจของผูเ้รียน โดยผูเ้รียน
สามารถจดักระท า ศึกษา ส ารวจ ทดลองกบัส่ิงนั้นๆจนเกิดความรู้ความเขา้ใจ 
   4. ในการจดัการเรียนการสอน ครูตอ้งสร้างบรรยากาศทางสังคม จริยธรรม ให้เกิดขึ้น 
กล่าวคือ ผูเ้รียนตอ้งมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม การร่วมมือ และ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคิดและประสบการณ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และบุคคลอ่ืนๆจะช่วยให้
การเรียนรู้ของผูเ้รียนกวา้งขึ้น 
   5. ในการเรียนการสอนผูเ้รียนมีบทบาทในการเรียนรู้อยา่งเต็มที่ โดยผูเ้รียนจะน าตนเอง 
และคุมตนเองในการเรียนรู้ เช่น ผูเ้รียนจะเป็นผูเ้ลือกส่ิงที่ตอ้งการเรียนเอง ตกลงกนัเองเม่ือเกิดความ
ขดัแยง้ หรือมีความคิดเห็นแตกต่างกนั เลือกผูร่้วมงานไดเ้อง และรับผิดชอบในการดูแลห้องเรียน
ร่วมกนั 
   6.  ในการเรียนการสอนแบบสร้างความรู้ ครูจะมีบทบาทต่างไปจากเดิม คือจากการเป็น
ผูถ่้ายทอดความรู้และควบคุมการเรียนรู้ เปล่ียนไปเป็นการให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวก  
และช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้ คือการสอนเปล่ียนจาก  “การใหค้วามรู้” เป็น “การให้ผูเ้รียนสร้าง
ความรู้”  บทบาทของครูก็คือ จะตอ้งท าหน้าที่ช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผูเ้รียน จดัเตรียม
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ตรงกับความสนใจของผูเ้รียน ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทางที่ส่งเสริม
พฒันาการของผูเ้รียนให้ค  าปรึกษาแนะน าทั้งดา้นวิชาการ และดา้นสังคมแก่ผูเ้รียน ดูแลผูเ้รียนที่มี
ปัญหา   
   7.  ในขั้นประเมินผลการเรียนการสอน เน่ืองจากการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างความรู้
ดว้ยตนเองน้ี ขึ้นกบัความสนใจและการสร้างความหมายที่แตกต่างกนัของบุคคล ดงันั้นการประเมิน
จึงจ าเป็นตอ้งยดืหยุน่กนัไปในแต่ละบุคคลหรืออาจใชว้ิธีการหลากหลาย ซ่ึงอาจประเมินจากเพื่อน 
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แฟ้มผลงาน รวมทั้งการประเมินตนเองดว้ย นอกจากนั้น การวดัผลจ าเป็นตอ้งอาศยับริบทจริงที่มี
ความซบัซอ้นเช่นเดียวการจดัการเรียนการสอนที่ตอ้งอาศยับริบท กิจกรรม และงานที่เป็นจริง  
 
 2.5 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
   ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ไดมี้นกัการศึกษาและนักวิชาการทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ไวด้งัน้ี 
    ส านกัเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 7-8) ไดน้ าเสนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ไวด้งัน้ี 1) ขั้นก าหนดปัญหา 2) ขั้นท าความเขา้ใจกบัปัญหา 3) ขั้นด าเนินการศึกษา
คน้ควา้ 4) ขั้นสังเคราะห์ความรู้ 5) ขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบ และ 6) น าเสนอและ
ประเมินผลงาน 
   วชัรา เล่าเรียนดี (2554: 111) ไดน้ าเสนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
ไวด้ังน้ี 1) จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เผชิญกับปัญหา ได้แสวงหาค้นพบด้วยตนเอง 2) จัดกลุ่ม
นกัเรียนร่วมมือกนัเรียนรู้ 3) ใหน้กัเรียนถามค าถามที่เขาสงสยั 4) นกัเรียนร่วมกนัคิดหาวิธีแกปั้ญหา 
5) นกัเรียนร่วมกนัแสวงหาความรู้และเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือ่แกปั้ญหา 6) นกัเรียนร่วมกนัแกปั้ญหา 
หาค าตอบของปัญหาที่เลือก และ 7) ร่วมกนัประเมินผลและผลการท างานกลุ่ม   
     ประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจ (2556: 302) ไดน้ าเสนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานไวด้ังน้ี 1) การก าหนดปัญหา 2) ท  าความเขา้ใจกบัปัญหา 3) ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ 4) 
สงัเคราะห์ความรู้ 5) การสรุปและประเมินค่าของค าตอบ และ6) น าเสนอและประเมินผลงาน   
   Savoil and Hugles (1994, อ้างถึงในวชัรา เล่าเรียนดี, 2554: 110 - 111) ได้น าเสนอ
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานดังน้ี 1) ระบุปัญหาที่เหมาะสมส าหรับผูเ้รียน 2) 
เช่ือมโยงปัญหากบับริบทของผูเ้รียน 3) มอบหมายความรับผิดชอบให้ผูเ้รียนวางแผนแกปั้ญหา 4) 
กระตุน้ความร่วมมือ โดยการจดักลุ่มเรียน และ5) ผูเ้รียนน าเสนอผล  
   Gallagher (1997: 332-362) ไดน้ าเสนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
ดงัน้ี1) เขา้สู่ปัญหาและนิยามปัญหา 2) หาขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง และ3) สังเคราะห์ขอ้มูล
และปฏิบตัิ 
      Peter Schwartz et al. (2001: 2,อา้งถึงในชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2554: 337) ไดน้ าเสนอ
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานดงัน้ี1) เผชิญปัญหา 2) ส ารวจความรู้เก่ียวกบัปัญหาที่
มีในทุกคนของกลุ่ม 3) ตั้งสมมติฐานที่เก่ียวขอ้งกับการแก้ปัญหา และทดสอบสมมติฐานที่ตั้ง 4) 
ระบุส่ิงที่จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้ 5) แบ่งกลุ่มยอ่ยเพือ่คน้ควา้หาขอ้มูลในการแกปั้ญหา 6) รวบรวมความรู้ที่
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ไดม้าจากการคน้ควา้กลุ่มยอ่ย และน าความรู้มาใชก้บัปัญหา 7) หากยงัแกปั้ญหาไม่ไดใ้ห้ด าเนินการ
ในขอ้ 3-6 ใหม่จนกวา่จะแกปั้ญหาได ้และ8) สรุปความรู้ที่ไดท้ั้งดา้นเน้ือหาและกระบวนการ 
  จากการศึกษาขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซ่ึงมีนักการศึกษาทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศไดเ้สนอไว ้ซ่ึงในคร้ังน้ีผูว้จิยัสนใจน าแนวคิดขั้นตอนการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ของส านกัเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 7-8) มาปรับใชมี้ขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นก าหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผูส้อน จดัสภาพการณ์ให้ผูเ้รียนเผชิญกบัปัญหา 
โดยใชส้ถานการณ์เนน้ปัญหาจริงใหน้กัเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา สามารถก าหนดส่ิง
ที่เป็นปัญหา  
  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นท าความเขา้ใจกบัปัญหา ผูเ้รียนจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัปัญหาที่ตอ้งการ
เรียนรู้ ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งสามารถอธิบายส่ิงต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาได ้       
  ขั้นตอนที่  3 ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู ้เ รียนร่วมเสนอแนวทางการแสวงหา
แหล่งขอ้มูล และเลือกแนวทางการศึกษาขอ้มูล โดยผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนแสวงหาแหล่งขอ้มูลที่
หลากหลาย 
  ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่ผูเ้รียนน าความรู้ที่ไดค้น้ควา้มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั อภิปรายผลและสงัเคราะห์ 
   ขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่ม
ตนเอง และประเมินผลงานว่าขอ้มูลที่ศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายาม
ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ในภาพรวมของ
ปัญหาอีกคร้ัง และ 
   ขั้นตอนที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนน าขอ้มูลที่ไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้
และน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเ้รียนทุกกลุ่มรวมทั้งผูท้ี่เก่ียวขอ้งร่วมกนัประเมินผล
งาน 
 
 2.6 ข้อดีของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
    ขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ไดมี้นักการศึกษาและนักวิชาการได้
เสนอขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ไวด้งัน้ี 
    ธิดารัตน์  เอกศิรินิมิต (2554: 9-10) กล่าวถึงขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานไวด้งัน้ี 

 1.  สนบัสนุนใหมี้การเรียนรู้อยา่งลุ่มลึก 
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  2.  สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นคุณสมบติัจ าเป็นที่ทุกคนควรมี เพราะ
สามารถพฒันาไปเป็นผูท้ี่มีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
  3.  โจทยปั์ญหาที่ใช้ในการเรียนรู้ จะส่งผลให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของส่ิงที่เรียนกับ
การปฏิบติังานในอนาคต ท าใหเ้กิดการจูงใจในการเรียนรู้สามารถจดจ าไดดี้ 
  4.  ผูเ้รียนสนุกกบัการเรียน ในส่วนผูเ้รียนรู้สึกสนุกกบัการเรียนเพราะไดมี้บทบาทใน
การเรียนรู้เอง  
  5.  ส่งเสริมสนบัสนุนการท างานเป็นทีม ซ่ึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าการ
ท างานเด่ียว 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสฝึกทักษะการส่ือสาร การแก้ปัญหา การคิดอย่างมี
วจิารณญาณ การหาขอ้สรุปเม่ือมีความขดัแยง้เป็นตน้ 
  Bridges and Hallinger (1991: Online) กล่าวถึงขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานไวด้งัน้ี 
 1.  นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจไดต่้อเน่ืองจากความรู้เดิม  

 2.  นกัเรียนเกิดเรียนรู้ส่ิงใหม่   
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสฝึกทกัษะการส่ือสาร และหาขอ้สรุปในเน้ือหาที่ได้
เรียนรู้ 

 จะเห็นไดว้่าขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของส่ิงที่เรียน ช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทกัษะในการติดต่อส่ือสารและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง เป็นผู ้
ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวติ ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้
 
 2.7 ข้อแนะน าในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับครู 
   ขอ้แนะน าในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรับครูไดมี้นักการศึกษาและ
นกัวชิาการไดเ้สนอขอ้แนะน าในการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว ไวด้งัน้ี 
  วชัรา เล่าเรียนดี (2554: 111) ไดส้รุปขอ้แนะน าในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานส าหรับครู ไวด้งัน้ี 
   1.  ให้เด็กคุน้เคยและมีประสบการณ์เก่ียวกบัวิธีแกปั้ญหาแบบวิทยาศาสตร์ 5 ขั้น ซ่ึง
ประกอบดว้ยปัญหาและนิยามปัญหา สมมุติฐานและการตั้งสมมุติฐาน การทดลองและการหาขอ้มูล 
รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปน าเสนอผลงาน นักเรียนควรรู้และเขา้ใจกระบวนการน้ี
เป็นอยา่งดี 
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 2.  เลือกสถานการณ์ที่จะน าไปสู่ปัญหาที่น่าสนใจและหลากหลาย และสอดคลอ้งกับ
สาระความรู้ 
 3.  เตรียมใบความรู้และใบกิจกรรมส าหรับนกัเรียน 
 4.  เตรียมพร้อมดา้นส่ือ สาระความรู้เพิม่เติมส าหรับนกัเรียน 
 5.  เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ที่ระบุกิจกรรมการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
ขั้นตอนอยา่งชดัเจน 
 6.  ก าหนดวธีิการวดัผลที่หลากหลายเพือ่พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกดา้น 
 จะเห็นไดว้า่ขอ้แนะน าในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ครูควรฝึกให้ผูเ้รียนได้
คุน้เคยกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ครูควรเลือกสถานการณ์ปัญหาจริงที่สอดคลอ้งกบั
เน้ือหา ครูควร เตรียมพร้อมดา้นส่ือ สาระความรู้เพิม่เติมส าหรับนักเรียน และระบุกิจกรรมการสอน
และกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนอยา่งชดัเจนใหก้บัผูเ้รียน 
 
 2.8 แนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
   แนวทางการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้มีนักการ
ศึกษาและนกัวชิาการไดเ้สนอแนวทางการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
ไวด้งัน้ี 
  วชัรา เล่าเรียนดี   (2554 : 112) กล่าวถึงแนวทางการวดัและประเมินผลการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวด้งัน้ี 
 1.  ใหเ้สนอรายงานการด าเนินการแกไ้ขปัญหา ทั้งที่เป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม 
 2.  ตรวจการเขียนบนัทึกผลการเรียนรู้ของตนเอง ของนกัเรียนแต่ละคน 
 3.  ใชแ้บบประเมินโดยใหเ้พื่อนประเมินกนัและกนั ซ่ึงตอ้งก าหนดเกณฑก์ารประเมิน
ใหช้ดัเจน 
 4.  ใชแ้บบสงัเกตประเมินผลระหวา่งการเรียนรู้ 
 5.  ทดสอบด้วยการให้วิเคราะห์ปัญหา คิดหาแนวทางการแก้ปัญหา และด าเนินการ
แก้ปัญหา เป็นรายบุคคลโดยก าหนดปัญหาและด าเนินการแก้ปัญหา เป็นรายบุคคลโดยก าหนด
ปัญหาใหป้ฏิบติัตามขั้นตอน 
 6.  สมัภาษณ์เป็นรายบุคคล 
 7.  ใชข้อ้สอบแบบก าหนดสถานการณ์ หรือประเด็นปัญหา      

จะเห็นได้ว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนรู้ที่เน้นการใช้
ปัญหาเป็นส่ือในการเรียนรู้และวธีิแสวงหาความรู้  สนับสนุนให้มีการเรียนรู้อยา่งลุ่มลึก สนับสนุน



34 

ใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ท าให้เกิดการจูงใจในการเรียนรู้สามารถจดจ าไดดี้ ผูเ้รียนสนุกกบัการ
เรียน ส่งเสริมสนบัสนุนการท างานเป็นทีม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสฝึกทกัษะการส่ือสาร การ
แกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผล ฝึกทกัษะการคิดพื้นฐาน แลว้ยงัมีการฝึกทกัษะทางสงัคม คือ พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม นกัเรียนอาจไม่คุน้เคยกบัวิธีการเรียนรู้แบบดงักล่าวครูจึงควรติดตามดูแล และส่งเสริม 
การปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด ให้นักเรียนเห็นประโยชน์ เห็นคุณค่าการร่วมกนัคิดร่วมกนัปฏิบติังาน 
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ท าให้การเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะความรู้
เก่าที่ผูเ้รียนมีอยูแ่ลว้จะน ามาเช่ือมโยงใหเ้ขา้กบัความรู้ใหม่ ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการให้เหตุผล
และการน าความรู้ไปใช ้และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมโลกในอนาคตไดอ้ยา่งดี 
  
3.  ทักษะการคดิที่น ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 การศึกษาทกัษะการคิดที่น ามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน ให้สอดคลอ้งตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ใช้กรอบด้านกระบวนการที่ ใช้ในการคิด ซ่ึงได้แก่ 
ความสามารถในทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยทกัษะการคิดที่เป็นแกน ในการศึกษาคร้ังน้ี
ผูว้จิยัเลือกทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้จ  าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลพื้นฐานเป็นกรอบใน
การวจิยัประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
 
 3.1 ความหมายของการคดิ 
  ความหมายของการคิดได้มีนักการศึกษาและนักวิชาการทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายของการคิด ไวด้งัน้ี 
  กรมวชิาการ (2542: 3) กล่าวว่า การคิดเป็นกระบวนการท างานของสมองโดยใชป้ระสบการณ์มา
สมัพนัธก์บัส่ิงเร้า และสภาพแวดลอ้มโดยน ามาวเิคราะห์ เปรียบเทียบ สังเคราะห์ และประเมินอยา่ง
มีระบบและเหตุผล เพือ่ใหไ้ดแ้นวทางในการแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม หรือสร้างส่ิงใหม่ 
  องัศินันท ์ อินทรก าแหง (2552: 14) กล่าวว่า การคิดเป็นกระบวนการท างานของสมองที่
จดัเป็นพฤติกรรมภายในของบุคคล เป็นกระบวนการทางจิตที่ตอบสนองต่อส่ิงเร้าทั้งจากภายใน
ร่างกายตนเอง หรือจากสถานการณ์ภายนอก โดยเร่ิมตน้จากการรับรู้ส่ิงต่างๆทางประสาทสัมผสั 
ทาง ตา หู จมูก ล้ิน ผิวกาย และมีการรับรู้ประสาทสัมผสัที่เช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมที่มีอยูใ่น
สมองแลว้จินตนาการใหม่ภายในสมอง เป็นมโนภาพของตนเองหรือเป็นการเรียนรู้ใหม่ พร้อมน า
ประสบการณ์ใหม่น้ีไปใชใ้นการเผชิญและแกปั้ญหาต่างๆ แสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอกและ
ภายในที่สามารถวดัไดจ้ากความรู้สึก และการกระท าต่างๆ แทนกระบวนการคิดนั้นๆ 
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 ทิศนา แขมมณี (2554 : 189) กล่าวว่า การคิดเป็นกระบวนการทางสมองในการน าขอ้มูล
หรือส่ิงเร้าที่ไดรั้บ ไปเช่ือมโยงกบัขอ้มูลหรือประสบการณ์เดิม เพื่อสร้างความหมายให้แก่ตนเกิด
เป็นความรู้ความเขา้ใจที่สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ การคิดเป็นงานเฉพาะตนเป็น
กระบวนการภายในที่แต่ละบุคคลตอ้งด าเนินการเอง ไม่มีผูใ้ดท าแทนได ้ แต่บุคคลอ่ืน รวมทั้ง
สภาพแวดลอ้ม และประสบการณ์ต่าง ๆสามารถกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดการคิดได ้
 สุคนธ ์สินธพานนท ์และคณะ (2555: 18) กล่าวว่า การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมอง 
ที่มีการคน้หาหลกัการหรือขอ้ความจริงแลว้วเิคราะห์หรือหาขอ้สรุป ซ่ึงการคิดอาจจะเกิดจากส่ิงเร้า 
หรือขอ้ความจริงที่ไดรั้บรวมกบัประสบการณ์เดิมที่มีอยู ่ผลของการปรับเปล่ียนการคิดจะช่วยพฒันา
ระดบัความคิดใหสู้งขึ้น 
 ประพนัธศ์ิริ สุเสารัจ (2556: 4) กล่าววา่ การคิดเป็นกระบวนการท างานของสมอง ที่เป็นไป
ตามธรรมชาติของมนุษยแ์ต่ละคน อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์เดิม ส่ิงเร้า และสภาพแวดลอ้มที่
เขา้มากระทบ ส่งผลให้เกิดความคิดในการแก้ปัญหา หรือปรับตวัให้เขา้กับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได ้การคิดเป็นส่ิงที่เป็น
นามธรรมเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองเป็นขั้นตอน การคิดมีหลายลักษณะซ่ึงมีจุดหมายและ
กระบวนการในการคิดที่แตกต่างกนั ซ่ึงคนทุกคนสามารถฝึกฝนเรียนรู้และพฒันาได ้ดงันั้นมนุษย์
สามารถเรียนรู้การคิดได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ทกัษะและกระบวนการคิดจึงมีหลากหลาย 
สามารถแยกเป็นทกัษะยอ่ยๆได ้  
 Hilgard (1966: 336) กล่าวว่า การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมอง โดยกระบวนการใช้
สญัลกัษณ์แทนส่ิงของหรือสถานการณ์ต่างๆ ปรากฏในความคิดหรือจิตใจ 
 Piaget (1964: 8) กล่าวว่า การคิดเป็นความสามารถในการวางแผนและปรับตวัให้เขา้กับ
ส่ิงแวดลอ้ม เพราะฉะนั้นการคิดจะเกิดขึ้นจากการที่บุคคลไดรั้บประสบการณ์ปะทะสังสรรคก์ับ
ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกระบวนการที่ส าคญัที่จะท าให้เกิดการพฒันาความคิด ไดแ้ก่ 
กระบวนการดูดซบั (Assimilate) โดยค่อยๆซึมซบัความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ และกระบวนการปรับ
ให้เหมาะ (Accommodation) โดยพยายามปรับความรู้ความคิดให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมใหม่ๆ 
ตลอดเวลา 
 De Bono (1991: 33, อา้งถึงในองัศินันท์  อินทรก าแหง, 2552: 12) กล่าวว่า การคิดเป็นการ
คน้พบประสบการณ์อยา่งรอบคอบ เพื่อวตัถุประสงคบ์างอยา่งไดแ้ก่ ความเขา้ใจ การตดัสินใจ การ
วางแผน การแกไ้ขปัญหา การตดัสิน และการกระท า  
 จากความหมายของการคิดขา้งตน้ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ การคิดเป็นกระบวนการท างานของสมอง 
ที่เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษยแ์ต่ละคน อันเป็นผลมาจากประสบการณ์เดิม ส่ิงเร้า และ
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สภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบ ส่งผลให้เกิดความคิดในการแก้ปัญหา หรือปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้ม และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆให้เกิดขึ้นไดก้าร
คิดมีหลายลักษณะซ่ึงมีจุดหมายและกระบวนการในการคิดที่แตกต่างกัน ซ่ึงคนทุกคนสามารถ
ฝึกฝนเรียนรู้และพฒันาได ้ทกัษะและกระบวนการคิดจึงมีหลากหลาย สามารถแยกเป็นทกัษะยอ่ยๆ
ไดอี้กเป็นจ านวนมาก ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยั เลือกทกัษะการใหเ้หตุผล และทกัษะการน าความรู้ไป
ใช ้ซ่ึงเป็นทกัษะการคิดที่จ  าเป็นในการด ารงชีวติ 
  
 3.2 ความส าคญัของการคดิ  
   ความส าคญัของการคิด ไดมี้นักการศึกษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคญัของ
การคิด ไวด้งัน้ี 
   สุรพล  พยอมแยม้ (2552: 21-22) กล่าววา่ การคิดและการพฒันาการคิดเป็นส่ิงส าคญัยิง่
ในการจดัการศึกษา จากการประชุมร่วมกนัของนักการศึกษาเม่ือปี ค.ศ. 1949 เพื่อพิจารณาจ าแนก
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Taxonomy of Educational Objectives) ไดข้อ้สรุปดว้ยการแบ่งออกเป็น 3 
ด้านคือ  1) ด้านการคิด 2) ด้านความรู้สึก 3) ด้านการปฏิบัติ ซ่ึงจุดมุ่งหมายด้านการคิดเป็น
จุดมุ่งหมายที่นกัการศึกษาใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก อนัเห็นไดจ้ากการประชุมส้ินสุดลง มีการ
ผลิตเอกสาร Taxonomy of Educational Objectives Book 1 : Cognitive Domain ซ่ึงเป็นเอกสารที่
ก  าหนดรายละเอียดเก่ียวกับการจ าแนกจุดมุ่งหมายเป็นระบบต่างๆ และเน้นหนักในการก าหนด
รายละเอียดและล าดบัขั้นของความซับซ้อนและคุณภาพของพฤติกรรมการคิด เม่ือปี 1956 เอกสาร
ดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการพฒันาหลกัสูตรในระยะต่อมาเป็นอนัมาก Hill (1984: 184) สรุปแนวคิด
ของ Bloom และคณะเก่ียวกบัการจ าแนกจุดมุ่งหมายของพฤติกรรมดา้นการคิดไวด้งัน้ี 1) พฤติกรรม
ดา้นการคิดสามารถแยกไดเ้ป็น 6 ระดบัพฤติกรรม คือ ความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การ
วเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  2) ระดบัพฤติกรรมดงักล่าวน้ีมีการจดัเรียงอยา่งเป็น
ล าดบัขั้น ซ่ึงหมายความวา่ พฤติกรรมระดบัสูงจะมีความซบัซอ้นกวา่พฤติกรรมที่อยูใ่นระดบัต ่ากว่า  
3) ลกัษณะของพฤติกรรมที่จดัเรียงล าดบันั้นมีลักษณะเป็นการสะสม กล่าวคือ พฤติกรรมที่อยูใ่น
ล าดบัขั้นสูงกว่าจะรวมพฤติกรรมที่อยู่ในล าดับขั้นต ่ากว่าไวด้ว้ย  4) กระบวนการต่างๆ ของการ
จดัล าดบัขั้นของพฤติกรรมที่แตกต่างกนั มีความเป็นอิสระจากอายขุองผูเ้รียน ชนิดของกระบวนการ
สอน และเน้ือหาวชิาทัว่ไป 
   อังศินันท์  อินทรก าแหง(2552: 14) กล่าวว่า การคิดเป็นกระบวนการรับรู้และเขา้ใจ
ส่ิงแวดลอ้มโดยที่ใชส่ิ้งที่เขารู้นั้นตอบสนองหรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดเก่ียวกบั
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พฤติกรรมการคิดที่ควรฝึกฝนตั้ งแต่วยัเด็กมี 7 ประการ กล่าวคือ ความตั้งใจ การรับรู้ ความจ า 
ความคิดรวบยอด ภาษา ท่าทาง และการแกปั้ญหา  
   ทิศนา  แขมมณี (2554:188) กล่าวว่า ความส าคญัของการคิด การคิดเป็นกระบวนการ
ทางสมองของมนุษย ์ การคิดเป็นพื้นฐานที่ส าคญั และจ าเป็นที่จะตอ้งมีการส่งเสริมและฝึกฝนให้แก่
ผูเ้รียน ผูท้ี่มีความสามารถในการคิดสูง สามารถแกปั้ญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได ้และมีการพฒันาชีวิต
ของตนให้เจริญงอกงามยิง่ๆขึ้นไป ผูมี้ความสามารถในการคิด จึงมกัยกยอ่งให้เป็นผูน้ าในองคก์ร
หรือกลุ่มต่างๆ การคิดมีความส าคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจากการคิดเป็นปัจจยัภายในซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ
กระท า และการแสดงออกของบุคคล ดงันั้นการพฒันาความสามารถในการคิด จึงเป็นจุดมุ่งหมาย
ส าคญัของการศึกษาตลอดมา แต่จะท าไดม้ากน้อยหรือดีเพียงใด ก็ขึ้นกบัความรู้ความเขา้ใจ และ
ปัจจยัต่างๆที่เอ้ืออ านวย 
   ชนาธิป  พรกุล(2554:12) กล่าววา่ ความส าคญัของการคิด การคิดเป็นกระบวนการทาง
สติปัญญา ที่คนใชส้ร้างความเขา้ใจในส่ิงต่างๆรอบตวั การคิดเป็นกระบวนการทางสมอง จดักระท า
ขอ้มูลที่รับเขา้มาทางประสาทสมัผสั การคิดเป็นงานเฉพาะตน ผูเ้รียนตอ้งด าเนินการเอง การคิดเป็น
ส่ิงที่เกิดขึ้นในสมอง แต่สามารถสงัเกตไดจ้ากการกระท า หรือการแสดงออก  
 จากความส าคญัของการคิดขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า การคิดมีความส าคญัและจ าเป็นตอ้ง
ฝึกฝนใหแ้ก่ผูเ้รียน การคิดเป็นเคร่ืองมือที่มนุษยใ์ชใ้นการด ารงชีวิต การคิดที่มีคุณภาพมีผลโดยตรง
ต่อคุณภาพชีวติ เน่ืองจากผูท้ี่มีความสามารถในการคิดจะสามารถแกปั้ญหาต่างๆได ้และใชชี้วติอยา่ง
มีคุณภาพ 
 
  3.3 การสอนเพื่อพัฒนาการคดิ 
      การสอนเพื่อพฒันาการคิดได้มีนักการศึกษาและนักวิชาการได้เสนอการสอนเพื่อ
พฒันาการคิด ไวด้งัน้ี 
   กรมวชิาการ  (2543: 13-15) ไดน้ าเสนอไวว้่า การสอนเพื่อพฒันาการคิดและการสอน
คิด เป็นเร่ืองที่มีความส าคญัยิง่ในการจดัการศึกษาเพื่อให้ไดคุ้ณภาพสูง การพฒันาผูเ้รียนให้เติบโต
ขึ้นอยา่งมีคุณภาพในทุกๆดา้น ทั้งทางดา้นสติปัญญา คุณธรรมและการเป็นพลเมืองดีของชาติ  
    สุคนธ์ สินธพานนท ์และคณะ (2551: 17) กล่าวว่า การที่ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงคต์ามมาตรฐานที่ 4 ของระบบประกันคุณภาพการศึกษานั้นคือ ผูเ้รียนจะตอ้งคิดเป็น ซ่ึง
บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน จะตอ้งมีส่วนร่วม เสริมเพิม่เติมและพฒันาการฝึกทกัษะการคิด
ใหแ้ก่ผูเ้รียน  
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   ชนาธิป  พรกุล (2554:12) กล่าววา่ การสอนเพื่อพฒันาความคิดควรเป็นงานอนัดบัแรก
ที่ครูต้องตระหนักเม่ือท าการสอน เพราะเป็นการเตรียมคนส าหรับอนาคตให้มีความสามารถ
วเิคราะห์ ประเมิน สงัเคราะห์ ประยกุตใ์ช ้คิดอยา่งมีวจิารณญาณ แกปั้ญหา และตดัสินใจ   
 จากความส าคัญของการสอนเพื่อพฒันาการคิดข้างต้นผูว้ิจัยสรุปได้ว่า การสอนเพื่อ
พฒันาการคิด เป็นเร่ืองที่มีความส าคญัยิง่ในการจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพในทุกๆดา้น ทั้งดา้น
สติปัญญา คุณธรรมและการเป็นพลเมืองดี  และควรเป็นงานอนัดบัแรกที่ครูตอ้งตระหนักเม่ือท าการ
สอน เพราะเป็นการเตรียมคนส าหรับอนาคตให้มีทกัษะการให้เหตุผล และน าความรู้ไปใช้ มี
ความสามารถวิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์ ประยกุตใ์ช ้คิดอยา่งมีวิจารณญาณ แกปั้ญหา และการ
ตดัสินใจ  
 
 3.4 ระดับของการคดิ  
  ไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอระดบัของการคิดไว ้ดงัน้ี 
   Bloom (1956: 18) ไดก้  าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา เป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพุทธิพิสัย 
ดา้นจิตพสิยั และดา้นทกัษะพสิยัของบุคคล โดย Bloomไดจ้  าแนกระดบัความรู้ ความสามารถในการ
เรียนรู้เป็น 6 ระดบั คือ  
  ระดบั 1  ระดบัความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถทางสมองของบุคคลที่สามารถ
จ าเร่ืองราวระลึกถึงส่ิงที่มีความหมายเชิงรูปธรรมและสัญลกัษณ์ ประกอบดว้ยความรู้เฉพาะเน้ือหา 
พฤติกรรมระดบัที่ 1 เช่น บอก ระบุ ตอบ บรรยาย อ่าน เขียน  
  ระดับ 2  ระดบัความเขา้ใจ (Comprehensive) สามารถทางปัญญาในการจบัใจความ
ส าคญัของเร่ืองแลว้แปลยอ่ ขยาย ใหค้วามหมาย แปล สรุป หรือเขียนเน้ือหาที่ก  าหนดใหม่ได ้โดยที่
สาระหลกัไม่เปล่ียนแปลง พฤติกรรมระดบัที่ 2 เช่น แปลความ ตีความ อภิปราย บรรยาย ถ่ายทอด 
บอกความเหมือน ยกตวัอยา่ง อธิบาย เปรียบเทียบ  
  ระดับ 3 ระดับการน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่ไดเ้รียนรู้มา เป็นความรู้ที่สามารถน าความรู้ ความจ า 
และความเขา้ใจไปใชใ้นการแกปั้ญหาที่เกิดขึ้นอยา่งไดผ้ล พฤติกรรมระดบัที่ 3 เช่น แปลความหมาย 
ใช ้สาธิต ปฏิบตัิ ท  างาน ค านวณ ท า เติมค า เขียนวาดภาพ   
   ระดับ 4 ระดับการวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึงความสามารถแยก จ าแนก 
องคป์ระกอบที่สลบัซบัซอ้นออกเป็นส่วน ๆ ใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหวา่งส่วนยอ่ยต่างๆ พฤติกรรม
ระดับที่ 4 เช่น วิเคราะห์ บอกสาเหตุ บอกผล เปรียบเทียบ จดัประเภท จดักลุ่ม อธิบายหลกัการ 
เรียงล าดบั จดัอนัดบั เขียนขั้นตอน   
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  ระดับ 5 ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวม
เร่ืองราว หรือองคป์ระกอบต่างๆ มาผสมผสานเป็นส่ิงใหม่ โดยใช้ความสามารถในการพิจารณา
หลายๆแง่มุม แลว้น ามาจดัระบบโครงสร้างเรียบเรียงเสียใหม่ให้ดีกว่าเดิม เช่น การส่ือความหมาย 
การสังเคราะห์แผนงาน และการสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ พฤติกรรมระดบั 5 เช่น ออกแบบ สร้าง
รวบรวม เขียนโครงการ  
  ระดับ 6 การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึงการวินิจฉัยตดัสินคุณค่าของส่ิงต่างๆ
โดยมีเกณฑห์รือมาตรฐานในการอธิบาย แยกเป็นการประเมินค่าโดยอาศยัขอ้เท็จจริงภายใน และ
การประเมินค่า โดยอาศยัขอ้เท็จจริงภายนอก การที่บุคคลจะมีทกัษะในการแก้ปัญหา และการ
ตดัสินใจบุคคลนั้นจะตอ้งสามารถวิเคราะห์ และเขา้ใจสถานการณ์ใหม่หรือขอ้ความจริงใหม่ได ้
พฤติกรรมระดบัน้ี เช่น ตดัสิน ประเมินผล เปรียบเทียบ เลือกได ้วิจารณ์ บอกประโยชน์ บอกขอ้ดี 
บอกคุณค่า ใหค้ะแนนได ้คาดการณ์ได ้
 Lorin Anderson(2012: online, อา้งถึงในประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556:  9-11) กล่าวว่า Lorin 
Anderson ผูซ่ึ้งเป็นลูกศิษยข์องBloomไดป้รับปรุงล าดบัขั้นความรู้ของ Bloom ใหม่เล็กน้อยโดยรวม
ขั้นสงัเคราะห์ไวก้บัขั้นการสร้างสรรคมี์การเปล่ียนช่ือจากค านามไปเป็นค ากริยา ดงัตารางที ่3  
 ตาราง 3 ล าดบัขั้นการคิดของ Bloom  และLorin Anderson 

ความรู้แบบเดิม(Original Cognitive Domain) 
(Bloom’s Taxonomy) 

ความรู้แบบใหม่(New Domain) 
(New Taxonomy) 

1. ความรู้ (Knowledge)  1. การจ า (Remembering)  
2. ความเขา้ใจ (Comprehension)  2. การเขา้ใจ (Understanding)  
3. การน าไปใช ้(Application)  3. การประยกุตใ์ช ้(Applying)  
4. การวิเคราะห์ (Analysis)  4. การวิเคราะห์ (Analyzing)  
5. การสงัเคราะห์ (Synthesis)  5. การประเมินค่า (Evaluating)  
6. การประเมินค่า (Evaluation)  6. การสร้างสรรค ์(Creating)  

  
 จากการศึกษาระดบัการคิดของ Bloom ซ่ึงBloom ไดข้ยายให้เห็นว่า การคิดของบุคคลนั้น
เป็นขั้นตอน โดยเร่ิมจากความรู้ ความเขา้ใจ การน าไปใช ้ และพฒันาต่อไปจนถึงการวิเคราะห์ การ
สงัเคราะห์ และการประเมินค่า ส่วน Lorin Anderson ไดป้รับปรุงล าดบัขั้นความรู้ของ Bloom ใหม่
เล็กน้อย โดยเร่ิมจากการจ า การเขา้ใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการ
สร้างสรรค ์ ซ่ึงระดบัความคิดของ Bloom นั้นถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการพฒันาความคิดของ
นักเรียนไปสู่ความสามารถทางการคิดในระดับสูงไดต้ามล าดับ เพราะนักเรียนจะมีความรู้ความ
เขา้ใจเหตุการณ์ต่างๆ อยา่งชดัเจนเม่ือผา่นกระบวนการต่างๆทั้ง 6 ระดบั 
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 Marzano (2001: 29) ไดพ้ฒันาจุดมุ่งหมายทางการศึกษารูปแบบใหม่ (A New Taxonomy of 
Educational Objectives) ประกอบดว้ยระบบความคิด 3 ประการ ไดแ้ก่ 1)ระบบตนเอง 2)ระบบรู้คิด 
และ3)ระบบสติปัญญา และไดล้ าดบัขั้นตอนของความรู้ความคิดเป็น 6 ระดบัเช่นเดียวกบั Bloom 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ระดบัที่ 1 ขั้นรวบรวม ฟ้ืนฟูความรู้ เป็นขั้นตอนของการคิดทบทวนความรู้เดิมรับขอ้มูล
ใหม่ และเก็บเป็นคลงัขอ้มูลไว ้การรวบรวมความรู้และขอ้มูลทั้งหมดที่มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
ท  าใหข้อ้มูลมีความชดัเจนมากยิง่ขึ้น โดยไม่น าขอ้มูลความรู้มาเพียงส่วนเดียว ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ 
ความจ าเป็นพื้นฐาน เป็นการถ่ายโอนความรู้จากความจ าถาวรสู่การน าไปใช้ การปฏิบติั โดยไม่
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของความรู้นั้น   
 ระดบัที่ 2 ขั้นความเขา้ใจ เป็นการเขา้ใจในส่ิงที่เรียนรู้ไปสู่การเรียนรู้แบบใหม่ โดยการใช้
สัญลักษณ์ การแปลความ การยกตวัอย่าง โดยเข้าใจ ประเด็นความส าคญัของความรู้เดิมแล้ว
สังเคราะห์ความรู้ แปลงความรู้นั้นแลว้น าเสนอความรู้นั้นอยา่งสัมพนัธ์กัน ขั้นความเขา้ใจจึงเป็น
การกลั่นกรองความรู้ให้ลงไปสู่ขอ้สรุปหรือหลักการใหญ่ๆ โดยเพิ่มหรือตดัเร่ืองราวบางอย่าง
ออกไป เพือ่สร้างขอ้เสนอรูปแบบใหม่ 
 ระดบัที่ 3 ขั้นวเิคราะห์ ตามแนวคิดใหม่น้ีเป็นการใชเ้หตุผล และความละเอียดถ่ีถว้นในการ
จ าแนกความเหมือนและความแตกต่างอยา่งมีหลกัการ การจดัหมวดหมู่ที่สัมพนัธ์กบัความรู้ การ
สรุปอยา่งสมเหตุสมผลโดยสามารถบ่งช้ีขอ้ผิดพลาดได ้การประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่โดยใช้
ฐานความรู้ และการคาดการณ์ผลที่ตามมาบนพื้นฐานของขอ้มูล 
 ระดบัที่ 4 การน าไปใช ้เป็นการใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ เป็นการตดัสินใจในสถานการณ์
ต่างๆ แลว้สรุปเป็นหลกัการใหม่ๆ ให้เป็นประโยชน์ได ้เป็นความสามารถในการรู้จกัเลือกค าตอบ
และเห็นคุณค่าสรุปความเป็นไปได้และเสนอทางเลือกอย่างมีเหตุผล ซ่ึงตอ้งใช้กระบวนการ
ตดัสินใจ การแกไ้ขปัญหา การส ารวจทดลอง การสืบเสาะ สืบสวนความรู้ 
 ระดบัที่ 5 การรู้คิด เป็นการรู้คิดอยา่งมีสติโดยการรู้จกัจดัระบบความคิด เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การเรียนรู้ การก าหนด การก ากบัติดตาม การเรียนรู้ และการจดัขอบเขตการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ
ไตร่ตรอง สงัเกต เฝ้าดู ตรวจสอบและการประเมินผลอยา่งรอบครอบ สามารถบูรณาการความรู้ได ้
 ระดบัที่ 6 การจดัระบบความคิดดว้ยตนเอง เป็นการสร้างระดบัแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ และ
ภาระงานที่ไดม้อบหมายในการเรียนรู้ รวมทั้งตระหนักในความสามารถของการเรียนรู้ที่ตนมี เป็น
การรู้คิดจากการน าความรู้มาพจิารณาโดยสามารถตรวจสอบความรู้ ตรวจสอบประสิทธิภาพความรู้ 
รวมทั้งตรวจสอบความตอ้งการ และแรงจูงใจของตนเอง มาพจิารณาประกอบในการเรียนรู้ 
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 จากการแบ่งระดบัการคิดขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ระดบัการคิดเร่ิมจากการรวบรวมความรู้
และขอ้มูลทั้งหมด แลว้ท าความเขา้ใจในส่ิงที่เรียนรู้ไปสู่ขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผล มีการน าความรู้
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ซ่ึงตอ้งใชก้ระบวนการตดัสินใจ การแกไ้ขปัญหา การส ารวจ การทดลอง 
การสืบเสาะ สืบสวนความรู้ โดยสามารถตรวจสอบความรู้ มาพจิารณาประกอบในการเรียนรู้ 
  
 3.5 องค์ประกอบของการคดิ   
  ไดมี้นกัการศึกษาไดเ้สนอองคป์ระกอบของการคิดไว ้คือ 
  ทิศนา แขมมณี และคณะ (2554: 189- 191) กล่าวว่า การคิดจะเกิดขึ้นได ้จ าเป็นตอ้ง
อาศยัองคป์ระกอบที่จ  าเป็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
  1.  ผูค้ิด คุณลกัษณะทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม รวมทั้ง
บุคลิกภาพของผูค้ิด ลว้นมีผลต่อการคิด 
  2.  ส่ิงเร้า หรือขอ้มูล เน้ือหา ที่กระตุน้ให้เกิดการคิด และใชใ้นการคิด การมีขอ้มูลใน
การคิดอยา่งเพยีงพอช่วยใหก้ารคิดมีความรอบคอบขึ้น 
  3.  การรับรู้ส่ิงเร้าหรือขอ้มูลการคิดจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือบุคคลมีการรับรู้ส่ิงเร้าหรือ
ขอ้มูลที่ผา่นมา โดยปกติคนเราจะเลือกรับรู้ส่ิงเร้าที่มีความหมายต่อตน ท าให้การรับรู้ส่ิงเร้าของแต่
ละบุคคลแตกต่างกนั 
  4.  จุดมุ่งหมายของการคิด เม่ือส่ิงเร้ากระตุน้ให้บุคคลเกิดการคิดแลว้การคิดก็เร่ิมตน้ 
โดยมีจุดมุ่งหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น คิดเพื่อหาค าตอบในประเด็นที่สงสัย คิดเพื่อให้ไดค้วามคิด
แปลกใหม่ คิดเพือ่แกปั้ญหา ฯลฯ 
  5.  กระบวนการคิดหรือวธีิการคิด หมายถึงกระบวนการทางสมองของบุคคลในการจดั
กระท ากบัขอ้มูล หรือส่ิงเร้าที่รับเขา้มาทางประสาทสัมผสัต่าง ๆ ซ่ึงสามารถจดักลุ่ม ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ คือ 
  5.1 กระบวนการคิดที่ใช้ในการรับและส่งข้อมูล/ส่ิงเร้า กระบวนการน้ีมักเป็น
กระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการส่ือสาร (communicating skills) โดยทัว่ไปถือว่าเป็นทกัษะการ
คิดพื้นฐาน (basic thinking skills) ซ่ึงมีทั้งทกัษะการรับขอ้มูลเขา้ และการส่งขอ้มูลออก เช่น ทกัษะ
การรับรู้ ทกัษะการฟัง ทกัษะการอ่าน ทกัษะการเขียน ทกัษะการแสดงออก ทกัษะการพดู ทกัษะการ
บรรยาย ทกัษะการอธิบาย ทกัษะขยายความ ทกัษะการท าความกระจ่าง ฯลฯ 
   5.2 กระบวนการคิดที่ใช้ในการจัดกระท ากับข้อมูล (thinking process skills) 
โดยทัว่ไปกระบวนการน้ีจดักลุ่มไดเ้ป็น 5 กลุ่ม คือ 
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   5.2.1 กลุ่มที่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิดที่เป็นแกนส าคญั (core thinking skills)
หมายถึงทกัษะที่เป็นหลกั ใชเ้ป็นฐานในการคิดโดยทัว่ ๆ ไปมีลกัษณะไม่ซับซ้อนมาก เช่น ทกัษะ
การสงัเกต ทกัษะการส ารวจ ทกัษะการตั้งค  าถาม ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล ทกัษะการจดัหมวดหมู่  
ทกัษะการจ าแนกความแตกต่าง ทกัษะการเช่ือมโยง ทกัษะการใชเ้หตุผล ทกัษะการระบุ ทกัษะการ
ตีความ ทกัษะการจดัล าดบั ทกัษะการเปรียบเทียบ ทกัษะการอา้งอิง ทกัษะการแปลความ  ทกัษะการ
ขยายความ ทกัษะการสรุปความ ฯลฯ 
     5.2.2 กลุ่มที่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิดระดบัสูง(higher order thinking skills) 
หมายถึง ทกัษะการคิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ทกัษะการนิยาม ทกัษะการผสมผสาน ทกัษะ
การสร้าง ทกัษะการปรับโครงสร้าง ทกัษะการหาความเช่ือพื้นฐาน ทกัษะการตั้งสมมติฐาน ทกัษะ
การก าหนดเกณฑ ์ทกัษะการวิเคราะห์ ทกัษะการจดัระบบ ทกัษะการจดัโครงสร้าง ทกัษะการหา
แบบแผน ทกัษะการท านาย ทกัษะการทดสอบสมมติฐาน ทกัษะการประยกุต ์ฯลฯ 
    5.2.3 กลุ่มที่เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะการคิด หมายถึง ทกัษะการคิดที่มีลกัษณะความ
เป็นนามธรรมสูง จ าเป็นตอ้งอาศยัการตีความ การจ ากดัขอบเขต และการนิยามให้เห็นเป็นรูปธรรม
ชดัเจนขึ้น เช่นการคิดกวา้ง การคิดลึกซ้ึง การคิดไกล มีวิสัยทศัน์ การคิดชดัเจน การคิดละเอียดลออ 
เป็นตน้ 
     5.2.4 กลุ่มที่เก่ียวขอ้งกบัการคิดที่มีลกัษณะเป็นกระบวนการ หรือเป็นขั้นตอนที่
เป็นล าดบัต่อเน่ืองที่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการใหค้รบขั้นตอน เพือ่ใหส้ามารถบรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะใด ๆ  
ไดดี้ ซ่ึงมกัเรียกกนัโดยทัว่ไปว่า “กระบวนการคิด” เช่น กระบวนการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คือ ล าดบั
ขั้นตอนในการด าเนินการคิดเพื่อให้ไดส่ิ้งใหม่ กระบวนการคิดแกปั้ญหา คือ ล าดบัขั้นตอนในการ
ด าเนินการคิดเพือ่ใหไ้ดแ้นวทางการแกปั้ญหา และสามารถแกปั้ญหาไดส้ าเร็จกระบวนการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ คือ ล าดบัขั้นตอนในการด าเนินการคิดเพือ่ใหไ้ดค้  าตอบที่สมเหตุสมผลน่าเช่ือถือ 
     5.2.5 กลุ่มที่เก่ียวข้องกับการควบคุม และประเมินการรู้คิดของตนเอง(meta-
cognition) เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการตระหนักรู้  ซ่ึงหมายถึงการที่บุคคลตระหนักรู้ 
(awareness) ถึงความคิดของตนเองในการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง และด าเนินการวางแผน 
(planning) ควบคุมก ากบัและตรวจสอบตนเอง (self-regulating or monitoring) และประเมินตนเอง 
(evaluating) เพื่อพฒันาการเรียนรู้ และการกระท าของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยอาศยั
ความรู้ที่ตนสัง่สมไวใ้นกรอบการรู้คิดของตน (meta-cognitive knowledge) 
      5.2.6 ผลของการคิด เม่ือด าเนินการคิดจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายแลว้ จะเกิดผล
ของทกัษะการคิดนั้น ๆ ซ่ึงจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ก) ผลลพัธข์องการคิด หมายถึง ค าตอบที่
เป็นผลของการคิดเร่ืองทกัษะการคิดนั้น ๆ ถือเป็นการแสดงออกทางความสามารถในการคิดของ
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บุคคลนั้น ข) ทกัษะกระบวนการคิด หมายถึง ทกัษะความช านาญในการใชท้กัษะ หรือกระบวนการ
คิดต่าง ๆในการคิด โดยปกติแลว้หากผูค้ิดมีทกัษะกระบวนการคิดที่ดี ก็มกัจะไดผ้ลของการคิดที่ดี
ตามมาดว้ย และ ค) คุณลกัษณะที่เอ้ือต่อการคิด ซ่ึงเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้งขอ้ ก และ ข ซ่ึง
เป็นองคป์ระกอบขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า บุคคลจะมีผลของการคิดที่ดีไดน้ั้น ตอ้งมีการแสดงออก
ทางความสามารถในการคิด และมีทกัษะการคิดที่ดี  
 จากการศึกษาองคป์ระกอบการคิดขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การคิดจะเกิดขึ้นได ้จ าเป็นตอ้ง
อาศยัองคป์ระกอบที่จ  าเป็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผูค้ิด ส่ิงเร้า การรับรู้ส่ิงเร้าหรือขอ้มูล จุดมุ่งหมายของการ
คิด กระบวนการคิดหรือวธีิการคิด และไดผ้ลของการคิด ถือเป็นการแสดงออกของความสามารถใน
การคิด ซ่ึงผูค้ิดมีทกัษะการคิดที่ดี จะไดผ้ลการคิดที่ดีตามมา  
 

3.6 ทักษะการคดิ และกระบวนการคดิที่ส าคญั 
   ไดมี้นกัการศึกษากล่าวถึงทกัษะการคิดและกระบวนการคิดที่ส าคญัไวค้ือ 
   ทิศนา แขมมณี และคณะ (2554:  118-140) กล่าวว่า ทกัษะการคิดเป็นความสามารถ
ยอ่ยๆ ของการคิดในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของกระบวนการคิดที่สลบัซับซ้อน ทกัษะ
การคิดอาจจดัแบ่งประเภทใหญ่ๆได ้3 ประเภท คือ ทกัษะการคิดพื้นฐาน ทกัษะการคิดที่เป็นแกน
หรือทกัษะการคิดทัว่ไป และทกัษะการคิดขั้นสูงหรือทกัษะการคิดที่ซบัซอ้น 
   1.  ทกัษะการคิดพื้นฐาน หมายถึง ทกัษะการคิดที่เป็นพื้นฐานเบื้องตน้ต่อการคิดใน
ระดบัที่สูงขึ้นหรือซับซ้อนขึ้น ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นทกัษะการส่ือความหมายที่บุคคลจ าเป็นตอ้งใช ้
ในการส่ือสารความคิดของตนเอง เช่น การฟัง การอ่าน การรับรู้ การจดจ า การจ า การบรรยาย การ
อธิบาย การพดู การเขียน เป็นตน้ 
   2. ทกัษะการคิดที่เป็นแกนหรือทกัษะการคิดทัว่ไป หมายถึง ทกัษะการคิดที่จ  าเป็นตอ้ง
ใชอ้ยูเ่สมอในการด ารงชีวิตประจ าวนั และเป็นพื้นฐานของการคิดขั้นสูงที่มีความสลบัซับซ้อน ซ่ึง
บุคคลจ าเป็นตอ้งใชใ้นการเรียนรู้เน้ือหาวชิาการต่างๆ ตลอดจนใชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพ 
เช่น ทกัษะการสังเกต ทกัษะการส ารวจ ทกัษะการตั้งค  าถาม ทกัษะเก็บรวบรวมขอ้มูล ทกัษะการ
ระบุ ทกัษะการจ าแนก ทกัษะการเปรียบเทียบ ทกัษะการใหเ้หตุผล และทกัษะการสรุปยอ่ เป็นตน้  
   3.  ทกัษะการคิดขั้นสูงหรือทกัษะการคิดที่ซับซ้อน หมายถึง ทกัษะการคิดที่มีขั้นตอน
หลายชั้น และตอ้งอาศยัทกัษะการส่ือความหมายและทกัษะการคิดที่เป็นแกนหลายๆทกัษะในแต่ละ
ขั้น เม่ือเด็กไดพ้ฒันาทกัษะการคิดพื้นฐานจนมีความช านาญแลว้ทกัษะการคิดขั้นสูงจึงจะพฒันาได ้
ทกัษะการคิดขั้นสูงที่ส าคญัๆเช่น การสรุปความ การให้ค  าจ  ากดัความ การวิเคราะห์ การผสมผสาน
ขอ้มูล การจดัระบบความคิด การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ การก าหนดโครงสร้าง การคน้หาแบบแผน 
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การหาความเช่ือพื้นฐาน การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การตั้งเกณฑ ์การพิสูจน์ความจริง 
และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ เป็นตน้   
  ทิศนา แขมมณี และคณะ (2554: 191) กล่าวว่า ประเด็นส าคญัในการสร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการคิด รายละเอียดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการคิดที่กล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า ทกัษะ
การคิดที่สามารถพฒันาให้แก่ผูเ้รียนนั้นมีจ านวนมาก และการคิดทุกประเภท  ทุกระดับล้วนมี
ความส าคญั ทกัษะการคิดขั้นพื้นฐานเป็นทกัษะที่จ  าเป็น และใชม้ากในชีวิตประจ าวนั รวมทั้งเป็น
พื้นฐานในการคิดขั้นสูงขึ้น หากทกัษะการคิดขั้นพื้นฐานไม่ดีพอ ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการคิดขั้นสูง 
ส่วนทกัษะการคิดขั้นสูง และลกัษณะการคิดต่าง ๆ ก็มีความจ าเป็นต่อการคิดที่ซับซ้อนขึ้น หาก
ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา ก็จะสามารถคิด ตดัสินใจและกระท าการในเร่ืองที่ซับซ้อนและลึกซ้ึงไดดี้ 
ส่งผลใหเ้กิดการพฒันากา้วหน้ายิง่ ๆ ขึ้นไป ดงันั้น ครูผูส้อนทั้งหลายจึงควรให้ความส าคญักบัการ
พฒันาการคิดทุกประเภท โดยยดึพื้นฐานและความตอ้งการของผูเ้รียนของตนเป็นหลกั ทกัษะใดที่
ผูเ้รียนของตนยงัอ่อนอยู ่แมจ้ะเป็นทกัษะขั้นพื้นฐาน ก็ควรช่วยฝึกฝนพฒันาให้แก่ผูเ้รียน มิใช่มุ่งแต่
จะพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูงทั้ง ๆ ที่ผูเ้รียนยงัขาดทกัษะพื้นฐานที่จ  าเป็น 
  ส านกังานวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2555: 339-343) ไดแ้บ่งประเภทของทกัษะการ
คิดสู่การพฒันาผูเ้รียน ใหส้อดคลอ้งตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551ไดใ้ช้
กรอบดา้นกระบวนการที่ใชใ้นการคิด ซ่ึงไดแ้ก่ ความสามารถในทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย
ทกัษะการคิดที่ใช้ในการส่ือสาร และทกัษะการคิดที่เป็นแกน และความสามารถในทกัษะการคิดขั้นสูง 
ประกอบดว้ย ทกัษะการคิดซบัซอ้น ทกัษะพฒันาลกัษณะการคิด ทกัษะกระบวนการคิด โดยมีทกัษะการ
คิดเป็นกรอบในการพฒันา ดงัน้ี 
  1.  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการคิดทั่วๆไปใน
ชีวติประจ าวนั และเป็นทกัษะที่เป็นพื้นฐานในการคิดขั้นสูงที่ซับซอ้นขึ้น    
    1.1 ทกัษะการคิดที่ใชใ้นการส่ือสาร มีทกัษะการฟัง ทกัษะการพูด ทกัษะการอ่าน และ
ทกัษะการเขียน  
   1.2 ทกัษะการคิดที่เป็นแกน ทกัษะการสังเกต ทกัษะการส ารวจ ทกัษะการส ารวจคน้หา 
ทกัษะการตั้งค  าถาม ทกัษะการระบุ ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล ทกัษะการเปรียบเทียบ ทกัษะการคดัแยก 
ทกัษะการจดักลุ่ม ทกัษะการจ าแนกประเภท ทกัษะการเรียงล าดบั ทกัษะการแปลความ ทกัษะการตีความ     
ทกัษะการเช่ือมโยง ทกัษะการสรุปย่อ ทกัษะการสรุปอ้างอิง ทกัษะการให้เหตุผล และทกัษะการน า
ความรู้ไปใช ้ 
   1.3 ทกัษะการคิดขั้นสูง จดัเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ทกัษะการคิดที่ซับซ้อน ทกัษะพฒันาการคิด 
และทกัษะกระบวนการคิด    
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  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2555: 1) ได้สรุปทกัษะการคิดจากการ
วเิคราะห์ตามตวัช้ีวดัที่น ามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนในระดบัชั้น ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ทกัษะที่จ  าเป็นในการพฒันาใหก้บันกัเรียนคือ ทกัษะกระบวนการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ ทกัษะการหาแบบแผน ทกัษะการจดัระเบียบ ทกัษะการประเมิน ทกัษะการ
ส ารวจคน้หา ทกัษะการเปรียบเทียบ ทกัษะการส ารวจ ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล ทกัษะการ
เรียงล าดบั ทกัษะการเช่ือมโยง ทกัษะการสรุปอา้งอิง ทกัษะการน าความรู้ไปใช้ ทกัษะการท าให้
กระจ่าง ทกัษะการวิเคราะห์ ทกัษะการสังเคราะห์ ทกัษะการสร้างความรู้ ทกัษะกระบวนการคิด
ตดัสินใจ ทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ทกัษะการสรุปลงความเห็น ทกัษะการจดัโครงสร้าง 
ทกัษะการประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ทกัษะกระบวนการ
คิดสร้างสรรค  ์ ทกัษะการจดัระเบียบ ทกัษะการสรุปย่อ ทกัษะการส ารวจคน้หา และทกัษะการ
เปรียบเทียบ 

จากการศึกษาทกัษะการคิดที่สามารถพฒันานักเรียนให้สอดคล้องตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สรุป
ทกัษะการคิดที่จ  าเป็นในการพฒันานักเรียนในระดบัชั้น ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม แต่เน่ืองจากทกัษะการคิดที่สามารถพฒันานักเรียนมีจ านวนมากผูว้ิจยัเลือก
ทกัษะการคิดที่เหมาะสมและจ าเป็นตอ้งพฒันาให้กบันักเรียนโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม ที่เรียน
เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระภูมิศาสตร์ รายวิชา ส 30207 
ประชากรและส่ิงแวดลอ้ม หน่วยที่ 3 เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม คือทกัษะการให้เหตุผลและ
ทกัษะการน าความรู้ไปใช ้ซ่ึงเป็นทกัษะที่จ  าเป็นที่จะตอ้งน ามาพฒันาใหก้บันกัเรียนและเป็นทกัษะที่
สามารถน ามาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั รวมทั้งเป็นทกัษะพื้นฐานในการคิดขั้นสูงขึ้น   
 
4.  ทักษะการให้เหตุผล 
 ความสามารถในการใหเ้หตุผลของแต่ละบุคคลนั้น มีความแตกต่างกนัออกไป เพราะคนเรา
มีความสามารถไดดี้นั้น ขึ้นอยูก่บัสติปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัต่อ
ความสามารถในการให้เหตุผล ดงันั้นการจดัการเรียนรู้จึงเป็นส่วนที่จะช่วยพฒันาปัจจยัต่างๆ อัน
ส่งผลให้ความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนดีขึ้น  แนวคิดเก่ียวกับทกัษะการให้เหตุผล 
ประกอบดว้ย ความหมายทกัษะการให้เหตุผล ขั้นตอนทกัษะการให้เหตุผล ตวับ่งช้ีการมีทกัษะการ
ใหเ้หตุผล ความส าคญัของทกัษะการใหเ้หตุผล 
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 4.1 ความหมายของทักษะการให้เหตุผล 
 ความหมายที่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการใหเ้หตุผล ไดแ้ก่ การอา้งเหตุผล และการใชเ้หตุผล ซ่ึงมี
นกัการศึกษาไดก้ล่าวไวค้ือ  
 สมประสงค ์ น่วมบุญลือ (2543: 1) กล่าววา่ การอา้งเหตุผล หมายถึง การยกภาวะเงื่อนไขที่
จ  าเป็นในการโยงใหเ้ห็นส่ิงที่จะเกิดตามมา ภาวะเง่ือนไขที่จ  าเป็นเราเรียกวา่เหตุ และส่ิงที่ตามมาหลงั
เหตุเราเรียกวา่ผล ถา้ขาดภาวะเง่ือนไขดงักล่าวเสียแลว้ ส่ิงที่ตามมาจะไม่เกิด 
  ดวงดาว  กีรติกานนท ์(2551: 1) กล่าววา่ การใชเ้หตุผล หมายถึง กระบวนการทางความคิดที่
พยายามแสดงวา่ขอ้สรุปควรเป็นที่ยอมรับเพราะมีเหตุผลหรือหลกัฐานที่ดีมาสนับสนุน นอกจากน้ี
เราตอ้งอธิบายเหตุผลน้ีใหค้นอ่ืนเขา้ใจและยอมรับดว้ย   
  ชนาธิป  พรกุล (2554: 253-255) กล่าวว่า ทักษะการให้เหตุผล หมายถึง การอธิบาย
เหตุการณ์หรือการกระท าต่างๆ โดยเช่ือมโยงใหเ้ห็นถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการ
กระท านั้นๆ  
 ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555: 341) ไดน้ าเสนอว่า ทกัษะการให้เหตุผล 
หมายถึง การอธิบายเหตุการณ์หรือการกระท าต่างๆ โดยเช่ือมโยงให้เห็นถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการกระท านั้นๆ 
 Krulik and Rudnick (1993 : 3) กล่าววา่ การใหเ้หตุผลว่า หมายถึง ความสามารถของนักเรียน
ในการไดม้าซ่ึงขอ้สรุปที่สมเหตุสมผลจากขอ้มูลที่ก  าหนด ซ่ึงนักเรียนตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ของ
สถานการณ์ปัญหาแลว้แสดงเหตุผล พร้อมทั้งอธิบายขอ้สรุปและขอ้ยนืยนันั้น โดยขอ้สรุปดงักล่าวก็
คือ แนวคิดหรือความรู้ใหม่ที่ไดรั้บ โดยไดแ้บ่งการคิดออกเป็น 4 ขั้น คือ 1)การคิดขั้นระลึก (Recall) 
จดัเป็นทกัษะการคิดที่เป็นธรรมชาติ เกือบเป็นอตัโนมติั เป็นความสามารถในการระลึกขอ้เทจ็จริง 2)
การคิดขึ้นพื้นฐาน (Basic) เป็นความขา้ใจความคิดรวบยอด เป็นประโยชน์น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3)การคิดขั้นวิจารณญาณ (Critical) เป็นความคิดที่ใช้ในการตรวจสอบเช่ือมโยง และประเมิน
ลกัษณะทั้งหมดของการแกปั้ญหา ประกอบด้วยการจ า การเรียนรู้ การวิเคราะห์ขอ้มูล เช่ือมโยง
ขอ้มูล เพือ่หาค  าตอบที่มีเหตุผลได ้และ 4)การคิดขั้นสร้างสรรค ์(Creative) เป็นความคิดที่ซับซ้อน 
ความคิดระดับน้ีเป็นส่ิงประดิษฐ์ที่คิดหรือจินตนาการขึ้นเอง Krulic and Rudnick มองว่าการให้
เหตุผลเป็นส่วนหน่ึงของการคิดที่เหนือไปจากการคิดขั้นระลึกได ้ดงัแผนภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 2 ล าดบัขั้นของการคิด 
ที่มา : Krulik, Stephen : and Rudnick, Jesse A. (1993: 3 ). Reasoning and Problem Solving. A 

Handbook For Elementary School Teachers. Boston :  Boston Company.  
 

 นอกจากน้ี Krulic and Rudnick (1993: 3) อธิบายว่า การให้เหตุผลเป็นกระบวนการที่
ซบัซอ้น แต่ละขั้นตอนที่แสดงในภาพมิไดแ้ยกขาดจากกนัเลยทีเดียว แต่ละขั้นตอนอาจจะคาบเก่ียว
กันบา้ง จากแผนภาพดังกล่าวจะเห็นว่า การให้เหตุผลจะรวมถึงการคิดขั้นพื้นฐาน การคิดขั้น
วจิารณญาณและการคิดขั้นสร้างสรรค ์ส าหรับการคิดขั้นวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรคK์rulic 
and Rudnick เรียกวา่เป็นการคิดระดบัสูง (Higher – Order Thinking) 
 จากความหมายของทกัษะการใหเ้หตุผล ขา้งตน้ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ทกัษะการใหเ้หตุผล หมายถึง 
กระบวนการท างานของสมองที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
เหตุการณ์ และสามารถเช่ือมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดจากเหตุการณ์นั้น ตลอดจนสามารถคน้ควา้หา
ความรู้เพือ่น ามาใชแ้กปั้ญหา และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 
  
 

การคิดระดบัสูง 
(Higher – Order 

Thinking) 
การให้เหตุผล 
(Reasoning) 

การคิดขั้นวจิารณญาณ (Critical) 

การคิดขึ้นพื้นฐาน (Basic) 

 

การคิดขั้นระลึก (Recall) 

การคิดขั้น

สร้างสรรค์

(Creative) 
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 4.2 ข้ันตอนของทักษะการให้เหตุผล  
     ไดมี้นกัการศึกษาไดก้ าหนดขั้นตอนของทกัษะการใหเ้หตุผลไวด้งัน้ี 
    ชนาธิป  พรกุล (2554: 255) ไดก้  าหนดขั้นตอนของทกัษะการใหเ้หตุผลไวด้งัน้ี 

1. รับรู้และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือการกระท าต่างๆที่ตอ้งการอธิบายให้
เห็นเหตุผล 

2. คน้หาสาเหตุของเหตุการณ์ หรือการกระท าที่เกิดขึ้นโดยอาศยัหลักตรรกะ การ
ยอมรับของสงัคม ขอ้มูลหลกัฐานสนบัสนุน การทดลองตรวจสอบ และเหตุผลเชิงประจกัษ ์

3. อธิบายใหเ้ห็นความสอดคลอ้งของเหตุและผลในเหตุการณ์หรือการกระท านั้นๆ 
 จากขั้นตอนของทกัษะการให้เหตุผลขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า ขั้นตอนของทกัษะการให้
เหตุผล คือ การรับรู้และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ คน้หาสาเหตุของเหตุการณ์ โดยหาขอ้มูล
หลักฐานที่มาสนับสนุน น ามาตรวจสอบ และอธิบายให้เห็นความสอดคล้องของเหตุ  และผลใน
เหตุการณ์นั้นๆ  
 
 4.3 ตัวบ่งช้ีการมีทักษะการให้เหตุผล 
            ไดมี้นกัการศึกษาไดก้ าหนดตวับ่งช้ีการมีทกัษะการใหเ้หตุผลไวด้งัน้ี 
   บุญเล้ียง ทุมทอง (2550:  49) ไดก้  าหนดตวับ่งช้ีการมีทกัษะการใหเ้หตุผลไวค้ือ 
  1.  การพจิารณา และระบุใหช้ดัเจนวา่ ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร 
  2.  การพจิารณาเหตุการณ์หรือส่ิงที่เกิดขึ้นก่อนผลนั้น และระบุว่ามีเหตุการณ์หรือส่ิงใด
ที่มีความสมัพนัธก์บัผล โดยเกิดก่อนอยา่งสม ่าเสมอ 
  3.  การพิจารณาแต่ละเหตุการณ์หรือส่ิงที่เกิดขึ้นก่อน และผลจากส่ิงใดส่ิงหน่ึงร่วมกัน 
หรือเป็นส่ิงที่ท  าใหเ้กิดผลโดยสรุปอา้งอิงจากความรู้หรือประสบการณ์เดิมประกอบ 
  4.  การเลือกระบุเหตุการณ์หรือส่ิงที่พิจารณา และตดัสินใจว่าเป็นส่ิงที่ท  าให้เกิดผลที่
ก  าหนดไว ้  
  ชนาธิป  พรกุล (2554: 255) ไดก้ าหนดตวับ่งช้ีการมีทกัษะการใหเ้หตุผลไวค้ือ 

1. สามารถรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือการกระท าที่เกิดขึ้น 
2. สามารถหาสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ หรือการกระท านั้นๆ 
3. สามารถอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท านั้นๆ 

   จากการศึกษาตวับ่งช้ีการมีทกัษะการใหเ้หตุผล ผูว้ิจยัน าแนวคิดของชนาธิป  พรกุลมาใช ้
สรุปไดว้่า ตวับ่งช้ีการของทกัษะการให้เหตุผลคือ สามารถรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับเหตุการณ์ หรือ
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การกระท าที่เกิดขึ้นหาสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ หรือการกระท านั้นๆ และสามารถอธิบาย
เช่ือมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท านั้นๆ 
 
 4.4 ความส าคญัของทักษะการให้เหตุผล 
   ไดมี้นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความส าคญัของทกัษะการใหเ้หตุผลไวด้งัน้ี 
   สมประสงค ์น่วมบุญลือ (2543: 1) กล่าววา่ ในชีวติประจ าวนัของมนุษย ์มีการตดัสินใจที่
มีเหตุผลสนบัสนุนอยูเ่บื้องหลงั วา่เพราะเหตุใดเราตอ้งเลือกส่ิงนั้นส่ิงน้ี ในการศึกษาเร่ืองราวสาระ
เน้ือหาในทุกรายวชิา ในทางวทิยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ต่างใชห้ลกัความเป็นเหตุ
เป็นผล ดงันั้นในการศึกษาสาขาวชิาดงักล่าวตอ้งรู้กระบวนการของความเป็นเหตุเป็นผล เพราะเป็น
ส่ิงที่ช่วยใหก้ารศึกษาในรายวชิานั้นง่ายขึ้น เขา้ใจง่ายขึ้น 
  ดวงดาว กีรติกานนท ์(2551: 1) กล่าววา่ การใชเ้หตุผลเป็นกิจกรรมในชีวติประจ าวนัของ
มนุษย ์เหตุผลคือหลักฐานที่ยืนยนัความเช่ืออย่างใดอย่างหน่ึงว่าเป็นจริง การใช้เหตุผลเป็น
กระบวนการทางความคิดที่พยายามแสดงว่า ขอ้สรุปเป็นที่ยอมรับไดม้ากกว่า ยิง่ไปกว่านั้นมนุษย์
ประสบความส าเร็จยิ่งใหญ่ในการใช้เหตุผลเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ จนกลายเป็นความ
เจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการดา้นต่างๆ อยา่งที่เราเห็นกนัอยูใ่นการด าเนินชีวติของมนุษย ์
  จากการศึกษาความส าคญัของทกัษะการให้เหตุผล ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ทกัษะการให้เหตุผล
กระบวนการทางความคิดที่พยายามแสดงว่าขอ้สรุปเป็นที่ยอมรับได ้และเป็นเคร่ืองมือแสวงหา
ความรู้ มีความส าคญัในชีวติประจ าวนัของมนุษย ์  
 
5.  ทักษะการน าความรู้ไปใช้   
 ทกัษะการน าความรู้ไปใช้ จ  าเป็นต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานเป็นกรอบในการวิจัยโดยมี
ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี ความหมายของความรู้  ปัจจยัหรือองคป์ระกอบของความรู้  ประเภทของแหล่ง
ความรู้  ความหมายของทกัษะการน าความรู้ไปใช้ ขั้นตอนของทกัษะการน าความรู้ไปใช ้ และ
ความส าคญัของทกัษะการน าความรู้ไปใช ้
   5.1 ความหมายของความรู้  
    ไดมี้นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความส าคญัของความหมายของความรู้ ไวด้งัน้ี 
    ราชบณัฑิตยสถาน (2542: 232) ไดน้ าเสนอวา่ ความรู้คือ ส่ิงที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน 
การคน้ควา้ หรือประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติั และทกัษะความเขา้ใจ หรือสารสนเทศที่
ไดรั้บมาจากประสบการณ์ ส่ิงที่ไดรั้บมาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การคิดหรือการปฏิบติั 
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    สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2547: 14) ได้น าเสนอว่า ความรู้คือ สารสนเทศที่ผ่าน
กระบวนการคิด เปรียบเทียบ เช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืนจนเกิดเป็นความเขา้ใจ และน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การสรุป และตดัสินใจในประสบการณ์ต่างๆ 
    พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547:  21) กล่าวว่า ความรู้ คือกระบวนการขดัเกลา เลือกใช้ และ
บูรณาการ การใชส้ารสนเทศ เหล่านั้นจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ ความรู้ใหม่จึงเกิดขึ้นจาก การผสมผสาน
ความรู้และประสบการณ์เดิมผนวกกบัความรู้ใหม่ที่ไดรั้บ ความรู้ดงักล่าวเป็นส่ิงที่อยูภ่ายในบุคคลเป็น
ความรู้ที่ไม่ปรากฏชดัเจน ความรู้ดงักล่าวจะมีคุณค่าปรากฏเม่ือน ามาใชใ้นกระบวนการตดัสินใจ 
    ไพโรจน์  ชลารักษ์ (2551: 3) กล่าวว่า ความรู้คือ สภาวะในตัวคนที่เกิดขึ้ นจากการ
ผสมผสานอยา่งลงตวัระหวา่งการรับรู้ ความจ า ความคิด ความเขา้ใจ และความรู้สึกเม่ือคนไดส้ัมผสัหรือ
รับรู้ส่ิงหน่ึงแลว้สภาวะน้ีจะไม่หายไปจากคน แต่อาจลืมไปไดบ้า้งบางส่วน และบางเวลา   
  จากการศึกษาความหมายของความรู้  ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าความรู้ คือส่ิงที่สะสมมาจากการศึกษาเล่า
เรียน  การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติั ทกัษะ ความเขา้ใจ การไดย้นิ ไดฟั้ง 
การคิด และน าไปใชป้ระโยชน์ในการสรุป และตดัสินใจในประสบการณ์ต่างๆ 
  
  5.2 ปัจจัยหรือองค์ประกอบของความรู้ 
    ไดมี้นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงปัจจยัหรือองคป์ระกอบของความรู้ ไวด้งัน้ี 
    ไพโรจน์  ชลารักษ ์(2551: 4-6) กล่าวว่า ปัจจยัหรือองคป์ระกอบของความรู้ในคนเกิดได ้
ตอ้งอาศยัปัจจยัทั้งภายใน และภายนอกตวัคนหลายอยา่ง ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัภายนอก หมายถึงส่ิงที่คนรับรู้ หรือสมัผสัแลว้ท าให้เกิดความรู้ในตวัคน ไดแ้ก่ 
   1.1 ขอ้เทจ็จริง หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ ส่ิงเหล่าน้ีมีอยู ่เป็นอยู ่ด ารงอยู ่เป็นปกติมา
ก่อนก าเนิดของมนุษยแ์ลว้ไม่ว่าจะมีมนุษยเ์กิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่าน้ีก็ยงัคงมี
อยู่ เป็นอยู่ หรือด ารงอยู่เช่นเดิม มนุษยมี์ศกัยภาพในการรับรู้หรือสัมผสัส่ิงเหล่าน้ี ทนัทีที่มนุษยถื์อ
ก าเนิดเม่ือสมัผสัแลว้ก็จะเกิดความรู้สถิตในตวัคนทนัที 
   1.2 ขอ้มูล เป็นส่ิงที่มนุษยบ์ญัญติัขึ้นจากการรับรู้หรือสัมผสัปรากฏการณ์ธรรมชาติ
แลว้จ าแนกแยกแยะ จดจ าหรือท าการบนัทึก และแจงนับ เม่ือใดที่มนุษยรั์บรู้หรือสัมผสัขอ้มูลก็จะเกิด
ความรู้ขึ้นมาไดเ้ช่นกนั 
   1.3 สารสนเทศ หมายถึงขอ้มูลที่ได้รับการจดักระท าโดยมนุษยเ์พื่อให้มีความหมาย
ส าหรับใช้ส่ือสารกับมนุษยด์้วยกันให้กวา้งขวางยิ่งขึ้ น เม่ือมนุษย์รับ สารสนเทศแล้วก็จะน าไป
ผสมผสานกบัขอ้มูล หรือความรู้เดิม ท าใหเ้กิดความรู้ใหม่กวา้งขวางลึกซ้ึงซบัซอ้นยิง่ขึ้น 
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    1.4 เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ หมายถึงปรากฏการณ์อยา่งหน่ึงที่เกิดขึ้นแลว้ด าเนินไป
หรือด ารงอยูช่ัว่ระยะเวลาหน่ึงซ่ึงไม่นานนกัก็ส้ินสูญหรือหยดุไป แต่มนุษยมี์โอกาสรับรู้หรือประสบ ณ 
เวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นได ้จึงท าใหม้นุษยเ์กิดความรู้ขึ้น เช่น ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง  
    2.  ปัจจยัภายใน หมายถึงภาวะในตวัมนุษยเ์อง ณ เวลาที่ไดรั้บรู้หรือสัมผสัปัจจยัภายนอกว่า
พร้อมที่จะรู้ได้เพียงใด หากอยูใ่นสภาวะไม่พร้อมก็อาจจะไม่เกิดความรู้หรืออาจไม่รับรู้เอาเลย เช่นใน
ภาวะที่คนหลบัสนิท หรือสลบไร้สติ ปัจจยัภายในเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
       2.1 จิต เป็นธาตุนามธรรม ที่เป็นตวัรู้ สรรพส่ิง ในค าสอนทางพระพุทธศาสนาอธิบายว่าจิต
เปล่ียนแปลงง่ายและเร็วมากเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไม่อยู่น่ิงจึงสามารถสัมผสัและรับรู้ส่ิงต่างๆไดเ้ร็ว
และมากแต่ถ้าเม่ือใดที่คนสามารถท าให้จิตของตนหยดุน่ิง (เป็นสมาธิ) อยูก่ ับส่ิงใดส่ิงหน่ึงแล้วจะเกิด
ความสวา่ง (ปัญญา) ไดแ้ละจะไม่รับรู้ส่ิงภายนอกอ่ืนเลย 
     2.2 อารมณ์ หรือภาวะจิตหรือกระแสจิต หมายถึงภาวะจิตที่น่ิงหรือมุ่งอยูก่บัส่ิงใดส่ิงหน่ึง
เป็นกระแสติดต่อกนัยาวนานโดยส่ิงอ่ืนไม่สามารถเขา้ถึงหรือเขา้แทนได ้เช่น เวลาที่คนก าลงัสนใจ ดู
กีฬาจนไม่ไดย้นิเสียง เรียกช่ือ หรือเวลาที่คนตกใจหรือตกตะลึงเม่ือเกิดอุบติัเหตุ จึงไม่สามารถจ าหรือ
บอกรายละเอียดเก่ียวกบัเหตุการณ์ได ้
   2.3 ปัญญา คือภาวะที่สามารถวินิจฉัยตดัสิน สรุปการรับรู้จากประสาทสัมผสั และการ
พจิารณาภายในของจิต จนเกิดความชดัแจง้ในใจ 
  จากการศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบของความรู้  ที่ผูว้ิจ ัยได้ศึกษา สรุปได้ว่าปัจจัยหรือ
องคป์ระกอบของความรู้ เกิดไดต้อ้งอาศยัปัจจยัทั้งภายใน และภายนอกหลายอยา่ง คือ ปัจจยัภายนอก 
เช่นขอ้เทจ็จริง ขอ้มูล สารสนเทศ เหตุการณ์ ส่วนปัจจยัภายในไดแ้ก่ จิต อารมณ์ และปัญญา 
 
  5.3 ประเภทของแหล่งความรู้ 
        ไดมี้นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงประเภทของแหล่งความรู้ไวด้งัน้ี 
         พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547: 21) กล่าวว่า ประเภทของแหล่งความรู้ออกเป็นลกัษณะต่างๆ
ไดเ้พิม่เติมดงัน้ี 
      1.  ความรู้ที่เกิดจากวฒันธรรม เป็นความรู้ที่เกิดจากศรัทธา หรือความเช่ือที่ท  าให้กลายเป็น
ความจริง ซ่ึงจะขึ้นอยูก่ ับประสบการณ์ การเฝ้าสังเกต และการสะทอ้นผลกลบัของตวัความรู้ และของ
สภาพแวดลอ้ม  
    2. ความรู้ที่แฝงอยู่ในองค์การ เป็นความรู้ที่อยู่ในวิธีการท างาน วัฒนธรรมองค์การ 
กฎระเบียบ กระบวนการผลิต 
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  Edvinson (อ้างถึงใน บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2548: 18) ไดแ้บ่งความรู้ออกเป็น 3 
ประเภท คือ ความรู้เฉพาะบุคคล ความรู้ขององคก์รภายนอก และความรู้ที่เป็นระบบดงัน้ี  
  1.  ความรู้เฉพาะบุคคล (Individual Knowledge) เป็นความรู้ที่อยูใ่นตวัพนักงานแต่ละ
คน หรือเป็นความรู้ที่อยูใ่นหวัของพนกังาน  
  2.  ความรู้ขององคก์ร (Organizational Knowledge) เป็นความรู้ที่ไดจ้ากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างพนักงานที่อยู่ในกลุ่มหรือฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร ท าให้เกิดเป็นความรู้โดยรวมของ
องคก์ร สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการท างานขององคก์รโดยรวมไดม้ากขึ้น 
  3.  ความรู้ที่เป็นระบบ (Structural Knowledge) เป็นความรู้ที่เกิดจาการการสร้างหรือต่อ
ยอดองคค์วามรู้ผา่นกระบวนการ คู่มือ และจรรยาบรรณต่าง ๆ ในองคก์ร 
  ไพโรจน์ ชลารักษ ์(2551: 35) ได้จดัประเภทแหล่งความรู้ คือ 1) แหล่งความรู้ จ  าแนกตาม
ลกัษณะที่ด ารงอยูไ่ด ้2) แหล่งความรู้จ  าแนกตามลกัษณะการจดัตั้งทางสังคม 3) แหล่งความรู้ตามล าดบั
ชั้นที่ไดรั้บการส่งผา่น หรือถ่ายทอดกนัต่อๆมา    
   1.   แหล่งความรู้ จ  าแนกตามลกัษณะที่ด ารงอยูไ่ด ้มี 3 ประเภท 
    1.1 แหล่งบุคคล หมายถึง ตวับุคคลที่มีความรู้ ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 
หรือผูป้ระกอบอาชีพต่าง  ๆไปจนถึงผูใ้หข้อ้มูล ซ่ึงสามารถท าให้เกิดความรู้แก่ผูต้อ้งการเรียนรู้ได ้แหล่ง
บุคคลน้ีอาจจ าแนกยอ่ยตามลกัษณะความรู้ที่มีให้เรียนรู้ไดด้งัน้ี 
         1.1.1 บุคคลผูรู้้เฉพาะทาง คือ ผูท้ี่รู้หรือเช่ียวชาญสาขาวิชาหรือศาสตร์เร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงโดยเฉพาะจะมีทั้ งประเภทผูศึ้กษาเล่าเรียนสาขาวิชานั้ นมาโดยตรง หรือเป็นผูมี้ประสบการณ์
ปฏิบติังานหรือท างานที่ใชค้วามรู้ในสาขาวิชานั้นโดยตรงก็ได ้
      1.1.2 ผูรู้้ทัว่ไป หมายถึงผูอ้าวุโสที่ผ่านการท างาน การด ารงชีวิตมายาวนานท าให้รู้
เร่ืองราวหลายเร่ืองเก่ียวเน่ืองกนัในทางประวติัศาสตร์แต่อาจไม่รู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะอยา่งลึกซ้ึง
อยา่งผูเ้ช่ียวชาญ 
       1.2 แหล่งทรัพยากรความรู้ที่มนุษยส์ร้างขึ้น หมายถึงแหล่งต่างๆที่มนุษยท์  าขึ้นเพื่อใช้
เก็บสะสมรวบรวมความรู้ไว ้จ  าแนกได ้4 ประเภทไดแ้ก่ 
        1.2.1 วสัดุบนัทึกหรือทรัพยากรสารนิเทศ หมายถึงวสัดุบนัทึกต่างๆที่มนุษยต์ั้งใจท า
ขึ้นอาจเขียนดว้ยลายมือเพื่อบนัทึกหรือรวบรวมความรู้ไว ้หรือท าขึ้นโดยอาศยัเคร่ืองมือเพื่อบนัทึกไวก้็
ได ้
              1.2.2 สถานที่เก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ที่ให้ความรู้ซ่ึงเป็นที่รวบรวม
และจดัเก็บไวเ้ป็นระบบเป็นแห่งๆ เรียกช่ือต่างๆกนัไดแ้ก่ ห้องสมุด พิพิธภณัฑ์ หอจดหมายเหตุ  ศูนย์
การเรียน  ศูนยส่ื์อ เป็นตน้ 
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     1.2.3 แหล่งหรือสถานที่ที่เป็นโบราณสถานต่างๆที่มนุษยเ์คยสร้างไวใ้ชป้ระโยชน์
แลว้ตกทอดมาถึงคนรุ่นหลงัไดรู้้จกัเรียนรู้หรือใชป้ระโยชน์ต่อมาจนถึงปัจจุบนั เช่น ซากเมืองโบราณ 
เป็นตน้ 
     1.2.4 แหล่งที่เป็นธรรมชาติต่างๆ แหล่งประเภทน้ีมนุษยมิ์ได้สร้างขึ้นโดยตรงแต่
ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัว่าเป็นแหล่งให้ความรู้และบนัเทิงไดจึ้งก าหนดอาณาบริเวณหรือขอบเขตไว้
ชดัเจน เช่น อุทยานแห่งชาติต่าง  ๆสวนสตัวต่์าง  ๆเป็นตน้ 
    1.3  แหล่งธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงที่มิใช่มนุษยส์ร้างแต่เกิดเองเป็นเองตามธรรมชาติ แลว้
มนุษยไ์ดใ้ชเ้ป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ไดโ้ดยมิไดมี้การก าหนดขอบเขตจดัท าอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะชดัเจน 
เช่น แม่น ้ า ภูเขา ถ ้า ทะเล ล าธาร ดิน หิน แร่ต่าง  ๆรวมทั้งพชื ส่ิงมีชีวตินานาชนิด 
    2.   แหล่งความรู้จ  าแนกตามลกัษณะการจดัตั้งทางสงัคม จะพบวา่แหล่งความรู้มี 3 แบบ คือ 
   2.1  แหล่งความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ หน่วยงานหรือองคก์รที่จดัตั้งเพื่อท า
หนา้ที่วจิยัคน้ควา้พฒันาความรู้ใหม่ สอนหรือฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพแก่
คน อาจมีช่ือเรียกเฉพาะลงไป เช่น โรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั ศูนยฝึ์กอบรม สถาบนัวิจยั หน่วยงาน
เหล่าน้ีเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการเป็นหลกั หากเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาชีพจะไดแ้ก่ บริษทั ห้างร้าน 
สถานประกอบการต่างๆ 
    2.2 แหล่งความรู้ทางคุณธรรมจริยธรรม ไดแ้ก่ หน่วยงานหรือองคก์รที่ท  าหน้าที่หลัก
ทางด้านการเผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรมสอนแนะน าทางด้านศีลธรรม จริยธรรม ความคิด ปรัชญา แนว
ทางการปฏิบติั หรือตดัสินการกระท าหรือพฤติกรรมทัว่ไปว่าดีหรือไม่ดี สมควรหรือไม่สมควร ไดแ้ก่ 
วดั โรงเรียนสอนศาสนา สถานปฏิบติัธรรม และศาสนสถานต่างๆ 
       2.3 แหล่งความรู้พื้นฐานบูรณาการ หมายถึง แหล่งที่ท  าหน้าที่สอนฝึกอบรม และช้ีวดั
ตดัสินความคิด ความประพฤติ แก่คนในวยัเด็กก่อนจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ที่รับผิดชอบตนเองได้เต็มที่ 
แหล่งน้ีใชก้ารบูรณาการทั้งความรู้ทางวิชาการ ความรู้ทางอาชีพ และเกณฑท์างคุณธรรมจริยธรรมมาใช้
ถ่ายทอดใหเ้ด็ก  ๆไดเ้รียนรู้ตลอดเวลา ไดแ้ก่ บา้น หรือครอบครัวนัน่เอง 
      3.  แหล่งความรู้ตามล าดบัชั้นที่ไดรั้บการส่งผ่าน หรือถ่ายทอดกนัต่อๆมาแบ่งได้เป็น 3 
ระดบั ดงัน้ี 
       3.1 แหล่งปฐมภูมิ เป็นแหล่งตน้ก าเนิดของความรู้แทจ้ริง ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็น
ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง หรือปรากฏการณ์ หรือหากเป็นแหล่งบุคคลก็จะไดแ้ก่บุคคลตน้บญัญติั เป็นผูพู้ด
เอง คิดเอง ปฏิบติัเอง เขียนเอง หลกัฐานที่ปรากฏก็จะเป็นตน้ฉบบัตวัเขียนดว้ยลายมือ เป็นตน้ 
      3.2 แหล่งทุติยภูมิ เป็นแหล่งรองลงมาจากแหล่งปฐมภูมิ หมายความว่ามีผูน้ าเอาความรู้ 
ขอ้มูล หรือสารสนเทศ จากแหล่งปฐมภูมิ มาแสดงกล่าวอา้งถึงอีกขั้นหน่ึงภายหลงั     
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    3.3 แหล่งตติยภูมิ เป็นแหล่งความรู้ ชนิดที่ผ่านการส่งต่อมาอยา่งน้อยสองชั้นแลว้ ท า
ให้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น และอาจมีความผิดเพี้ยนคลาดเคล่ือนไปจากแหล่งเดิม มากบา้งน้อยบา้ง 
แลว้แต่วา่ช่วงชั้นก่อนหนา้น้ี มีการท าใหเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งไรบา้ง มากหรือนอ้ยเพยีงใด  
   ฐิตารีย ์ ศิริศรีษรชัย (2556: 7) กล่าวว่า แหล่งความรู้ คือ แหล่งความรู้มีความส าคญัต่อ
ความรู้ เพราะความรู้มีความจ าเป็น ตอ้งรู้ และเขา้ใจถึงแหล่งความรู้ เพื่อการเลือกวิธีที่เหมาะสมที่จะ
ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสร้างความรู้ใหม่ การต่อยอดความรู้เดิม การติดตามแหล่งความรู้ จาก
การแบ่งรูปแบบของความรู้ ดงัน้ี 
   1.  ความรู้ก่ึงชัดแจง้ และก่ึงไม่ชดัแจง้เป็น ความรู้ที่ฝังลึกในคน  คนเป็นเจา้ของความรู้ 
และ อยูใ่นกระบวนการปฏิบติังานของคน 

2. ความรู้ที่ชดัแจง้เป็น ความรู้ที่มกัสงัเกตไดจ้ากวสัดุความรู้ต่าง  ๆเช่น บนัทึก รายงาน  
   Adwilson (อา้งถึงในสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547: 18) ไดแ้บ่งความรู้ออกเป็น 3 
ประเภท คือ ความรู้เฉพาะบุคคล ความรู้ขององคก์รภายนอก และความรู้ที่เป็นระบบดงัน้ี  
  1. ความรู้เฉพาะบุคคล (Individual Knowledge) เป็นความรู้ที่อยูใ่นตวัพนักงานแต่ละ
คน หรือเป็นความรู้ที่อยูใ่นหวัของพนกังาน  
  2. ความรู้ขององคก์ร (Organizational Knowledge) เป็นความรู้ที่ไดจ้ากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างพนักงานที่อยู่ในกลุ่มหรือฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรท าให้เกิดเป็นความรู้โดยรวมของ
องคก์ร สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการท างานขององคก์รโดยรวมไดม้ากขึ้น 
  3. ความรู้ที่เป็นระบบ (Structural Knowledge) เป็นความรู้ที่เกิดจาการการสร้างหรือต่อ
ยอดองคค์วามรู้ผา่นกระบวนการ คู่มือ และจรรยาบรรณต่าง ๆ ในองคก์ร 
  จากการศึกษาประเภทของแหล่งความรู้ที่ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ การแบ่งประเภทของแหล่งความรู้ 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ความรู้ที่เป็นรูปธรรม จบัตอ้งได ้มีการประมวลความรู้ในรูปของหนังสือ คู่มือ 
และเอกสารต่างๆ(Explicit Knowledge) และความรู้ที่จับต้องไม่ได้อยู่ในตัวบุคคล (Taciy 
Knowledge) 
 
 5.4 ความหมายของทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
        ไดมี้นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความหมายของทกัษะการน าความรู้ไปใชไ้วด้งัน้ี 
        ส านกังานวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2555: 341) ไดน้ าเสนอวา่ ทกัษะการน าความรู้
ไปใช ้หมายถึง การน าความรู้ที่เกิดจากความเขา้ใจไปใชเ้พือ่ใหเ้กิดความช านาญ 
        ชนาธิป  พรกุล (2554:253-255) กล่าวว่า ทกัษะการน าความรู้ไปใช้ หมายถึง การน า
ความรู้ที่เกิดจากความเขา้ใจไปใชเ้พือ่ให้เกิดความช านาญ 
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    ไพโรจน์  ชลารักษ ์(2551: 97-98) กล่าววา่ ทกัษะการน าความรู้ไปใช ้หมายถึง การน าความรู้
ที่เกิดจากความเขา้ใจไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้นหรือส่ิงอ่ืน 
    จากความหมายของทกัษะการน าความรู้ไปใช ้ขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ทกัษะการน าความรู้
ไปใช ้หมายถึง การน าความรู้ที่เกิดจากความเขา้ใจไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
  
  5.5 ขั้นตอนของทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
    ไดมี้นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของทกัษะการน าความรู้ไปใชไ้วด้งัน้ี 
    ชนาธิป  พรกุล (2554:253-255) กล่าววา่ ขั้นตอนของทกัษะการน าความรู้ไปใช ้คือ 
    1.  ทบทวนความรู้ที่มี 
     2.  มองเห็นความเหมือนกนัของสถานการณ์ใหม่กบัสถานการณ์เดิม ที่เคยเรียนรู้มา 
    3.  น าความรู้ที่มีไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ ที่ใกลเ้คียงกบัที่ไดเ้คยเรียนรู้มาแลว้ 
    จากขั้นตอนของทกัษะการน าความรู้ไปใช ้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า ขั้นตอนของทกัษะ
การน าความรู้ไปใช ้เร่ิมตั้งแต่ทบทวนความรู้ที่มี ตรวจสอบความเหมือนกนัของสถานการณ์ใหม่กบั
สถานการณ์เดิม น าความรู้ที่มีไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ที่ใกลเ้คียงกบัที่เคยเรียนรู้มา  
 
  5.6 ความส าคญัของทักษะการน าความรู้ไปใช้  
    ไดมี้นกัการศึกษา ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของทกัษะการน าความรู้ไปใช ้ไวด้งัน้ี    
     ไพโรจน์ ชลารักษ ์(2551: 60-61) กล่าวว่า ความส าคญัของทกัษะการน าความรู้ไปใช ้คือ 
ขั้นตอนส าคญัที่สุดที่จะยนืยนัหรือแสดงใหเ้ห็น ถึงประโยชน์ของความรู้วา่ใชไ้ดผ้ลจริงเพียงใด และ
จะเกิดประโยชน์หรือแกปั้ญหาไดเ้พยีงใด  
    สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2547: 14) ได้น าเสนอว่า ความส าคญัของทกัษะการน า
ความรู้ไปใช ้วา่ควรพจิารณาใหเ้หมาะสมกบับริบทของตนเอง หรือองคก์ร รวมทั้งมีการประเมินผล
ติดตาม เพือ่ก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
    จากความส าคญัของทกัษะการน าความรู้ไปใช้ ขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า ทกัษะการน า
ความรู้ไปใช ้คือ ขั้นตอนส าคญัที่สุดที่จะยนืยนัหรือแสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของความรู้ว่าใชไ้ดผ้ล
จริงเพยีงใด และจะเกิดประโยชน์หรือแกปั้ญหาไดเ้พยีงใดนั้นตอ้งมีการติดตามผลเพื่อก่อให้เกิดการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
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 6.  ทักษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้  
จากการศึกษาแนวคิดของนกัการศึกษา ที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดของชนาธิป พรกุล 

(2554: 253-255) ดงัที่กล่าววา่ ทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ประกอบดว้ย ความหมาย
ของทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ขั้นตอนของทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้
ไปใช ้ตวับ่งช้ีของทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ และความส าคญัของทกัษะการให้
เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ซ่ึงผูว้จิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 
  6.1 ความหมายของทักษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ 
      ทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกับเหตุการณ์ และสามารถเช่ือมโยงสาเหตุและผลที่เกิดจากเหตุการณ์นั้น ตลอดจนสามารถ
คน้ควา้หาความรู้เพื่อน ามาใช้แกปั้ญหา และสามารถน าความรู้มาประยกุต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้
   
  6.2 ขั้นตอนของทักษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ 
      ทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ มีขั้นตอนคือ รับรู้และรวบรวมเก่ียวกับ
สถานการณ์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหา และคน้ควา้หาความรู้ น าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาโดยอธิบาย
ใหเ้ห็นความสอดคลอ้งของเหตุและผลที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา  และสามารถน าความรู้ไปปรับ
ใชก้บัสถานการณ์ปัญหาที่ใกลเ้คียงกนัได ้
 
 6.3 ตัวบ่งช้ีของทักษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้  
      ตัวบ่งช้ีของทักษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ คือ ผูเ้รียนสามารถระบุ
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถรวบรวมขอ้มูล หาสาเหตุและผลที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา  
ผูเ้รียนสามารถอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา และสามารถน าความรู้ไป
ปรับใชก้บัสถานการณ์ปัญหาที่ใกลเ้คียงกนัได ้
 
 6.4 ความส าคญัของทักษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้  
       ทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ มีความส าคญัต่อผูเ้รียน เป็นพื้นฐานของ
การคิดในระดบัที่สูงขึ้น ผูเ้รียนสามารถใชเ้หตุผลเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ และน าความรู้
ที่ไดไ้ปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั 
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7.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
   ผูว้จิยัไดศ้ึกษาคน้ควา้งานวจิยัภายในประเทศและงานวจิยัในต่างประเทศ ดงัน้ี 
  งานวจิยัภายในประเทศ 
  ขวญัตา  บวัแดง (2553 : 74-76) ไดศ้ึกษาและวิจยัเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง
วิกฤตการณ์ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อ 1) เพื่อพฒันาแผนการเรียนรู้ เร่ืองวิกฤตการณ์
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองวิกฤตการณ์ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 3) ) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเร่ืองวิกฤตการณ์
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึง
ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมารียอุ์ปถัมภ์ จ.นครปฐม จ านวน 32 คน 
ผลการวิจยัพบว่า 1) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองวิกฤตการณ์ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.50/80.85  2) ผลการเรียนรู้ เร่ือง
วกิฤตการณ์ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลงัการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลงัการจดัการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาด้านความสามารถเรียงล าดับดังน้ี 1) ด้าน
ผลประโยชน์ที่ไดรั้บ 2) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 
  มณฑนา  บรรพสุทธ์ิ ( 2553: 100-102) ไดศ้ึกษาและวิจยัเร่ืองความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาทกัษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทกัษะชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) ศึกษา
พฒันาการความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทกัษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่จดัการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนศรีมหาโพธ์ิ 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2552 จ านวน 24 คน ผลการวิจัยพบว่า  1) 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทกัษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการ
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จดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยค่าเฉล่ียของ
คะแนนการคิดแกปั้ญหาทกัษะชีวติของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงกว่า
ก่อนการจดัการเรียนรู้ 2) ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทกัษะชีวติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่จดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียของคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง และพฒันาการ
ของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทกัษะชีวิตด้วยการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานของ
นักเรียนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละแผนกิจกรรมแนะแนว โดยนักเรียนมีพฒันาการอยู่ในระดับที่ 1 คือ
พจิารณาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยก าหนดเกณฑ ์เพื่อประเมินแนวทางแกปั้ญหา และเสนอแนวทาง
แกปั้ญหาและพฒันาแผนปฏิบติังานอยูใ่นระดบัต ่าเป็นอนัดบัสุดทา้ย  3) ความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานอยูใ่นระดับเห็นด้วยมากทั้ง 3 ด้าน โดย
นกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบัที่ 1 คือ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ รองลงมาคือ ดา้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้และดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บตามล าดบั 
  กนก  จนัทรา ( 2556: 42-50) ไดศ้ึกษาและวิจยัเร่ืองผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา และความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพือ่ 1) เปรียบเทียบความสามารถ
ในการแกปั้ญหาระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนกลุ่มที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ไดรั้บการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน กบักลุ่มที่ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษาแบบปกติ 3) เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
นักเรียนกลุ่มที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 4)  เพื่อเปรียบเทียบความ
รับผดิชอบต่อสงัคมระหวา่งนกัเรียนกลุ่มที่ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้สงัคมศึกษาโดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน และนกัเรียนกลุ่มที่ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาแบบปกติ กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้
ในการวิจยั ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 
จ านวน 2 หอ้งเรียน รวมทั้งหมด 49 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองคือนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 5/6 จ  านวน 25 คนโดยไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และ
กลุ่มควบคุมคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/5จ านวน 24 คนที่ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคม
ศึกษาแบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มี
ความสามารถในการแกปั้ญหา หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 2) 
นกัเรียนกลุ่มที่ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้สงัคมศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาแบบปกติ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3) นกัเรียนที่ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้สงัคมศึกษาโดยใชปั้ญหา
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เป็นฐาน มีความรับผดิชอบต่อสงัคม หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
4) นกัเรียนที่ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้สงัคมศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมสูงกว่านักเรียนที่ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาแบบปกติ อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 
   งานวจิยัในต่างประเทศ 
   Wood (1996: 153) ไดศึ้กษาผลการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการก าหนดแนวทาง
ในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของครู โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ตรวจสอบการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานใน
การก าหนดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ใชว้ิธีการศึกษารายกรณีโดยการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนร่วม 4 คน ใน
สถาบนั EDCI 5620 ที่ใชก้ารเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการสอนวิชาสังคมศึกษาที่ มหาวิทยาลยั 
นิว บรูนสวิค (New Brunswick) ช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ปี ค.ศ. 1993 ผลการศึกษาพบว่า การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเป็นการก าหนดทิศทางการเรียนรู้ดว้ยตนเองของครู 
  Candela (1998: 77) ได้ศึกษาผลการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบ
บรรยาย ที่มีผลต่อคะแนนสอบในขอ้สอบแบบตวัเลือกของนกัศึกษาผูช่้วยพยาบาล กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัศึกษาผูช่้วยพยาบาลชั้นปีที่ 2 จ  านวน 73 คน ซ่ึงลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเดียวกนัแต่อยูค่นละ
วทิยาเขต โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน กบักลุ่มที่เรียนแบบบรรยาย ทั้ง
สองกลุ่มไดรั้บการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยขอ้สอบชุดเดียวกนั 10 รายการ ผลการศึกษา
ผูช่้วยพยาบาลที่เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนสูงกว่านักศึกษาผูช่้วยพยาบาลที่เรียนแบบ
บรรยาย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แต่จากการวดัความพึงพอใจต่อวิธีการเรียนทั้งสอง
แบบพบว่า กลุ่มที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างของการเรียนสับสน
มากกวา่  ทั้งน้ีผลมาจากนกัศึกษาผูช่้วยพยาบาลไม่คุน้เคยกบัการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานมาก่อน 
  Faulkne (1999: 298) ไดศ้ึกษาเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทน
ในการเรียน ของกลุ่มนกัเรียนวทิยาศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ที่เรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
และที่เรียนโดยการทดลองปฏิบติังาน แบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกมีจ านวน 29 คน ใช้
วิธีทดลองปฏิบติังาน และอีกกลุ่มหน่ึงมีจ านวน 24 คน นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มไดรั้บการทดสอบหลัง
เรียนและการทดสอบวดัความคงทนในการเรียนพร้อมกบัสัมภาษณ์นักเรียนทั้งหมด ผลการศึกษา
พบวา่ กลุ่มที่เรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีความสามารถในการแกปั้ญหาที่ใกลเ้คียงกบัปัญหาที่เคย
พบไดดี้กวา่กลุ่มที่เรียนโดยการทดลองปฏิบติังาน 
 ผลการวิจยัทั้งในและต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ส่งผลให้ผลการเรียนรู้หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมว่า นักเรียนมีโอกาสลงมือปฏิบติัจริงจากแผนที่วางไวแ้ละมีความสนุกสนานในกิจกรรม
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การเรียนรู้ เป็นการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนไดฝึ้กระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ หาวิธีการ
แก้ปัญหา วางแผนและปฏิบติัจริงในการแก้ปัญหา ท าให้เขา้ใจปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้ น
แนวคิดทั้งหมดจะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นวธีิการหน่ึงที่น ามาใชใ้นการ
พฒันาผลการเรียนรู้ให้สูงขึ้นและช่วยให้นักเรียนเขา้ใจปัญหาไดช้ดัเจนและมีความสามารถในการ
คิด ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ผูเ้รียนไดค้ิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น  สามารถน า
ความรู้ที่ไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้
 
 7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการให้เหตุผล  
  ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับทักษะการให้เหตุผล ทั้ งงานวิจัย
ภายในประเทศและงานวจิยัในต่างประเทศ แต่ เน่ืองจากผูว้จิยัไม่พบงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งทกัษะการให้
เหตุผลในสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ผูว้ิจยัจึงขอเสนองานวิจยัที่ใกลเ้คียงและ
เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการใหเ้หตุผล ดงัน้ี 
  งานวจิยัภายในประเทศ 
   เบญจมาศ  เทพบุตรดี (2550: 103-104) ได้ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) และการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ  เ ร่ือง การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม มีว ัตถุป ระสงค์เพื่อ  1)ศึกษา
ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ที่ใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 2)เพื่อหา
ดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้ใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้ปกติ และ 3) 
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการให้
เหตุผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่ม
ตวัอยา่งที่ใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 
โรงเรียนบา้นตะดอบ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จ  านวน 42 คน จาก 2 ห้องเรียน โดย
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ  านวน 22 คน และจดัการ
เรียนรู้แบบปกติกบักลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จ  านวน 20 คน ซ่ึงมาไดม้าจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจยัปรากฏผลดงัน้ี 1)ประสิทธิภาพของแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และแผนการจดักิจกรรมการเรียนแบบปกติ เร่ือง การบวก ลบ คูณ หาร
ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากบั 79.34/70.45 และ 78.49/70.00 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก  าหนด 2)ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ
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แผนการจดักิจรรมการเรียนรู้แบบปกติ เร่ือง การ บวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ค่าเท่ากับ 0.4433 และ 0.5102 ซ่ึงแสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 
0.4433 และ 0.5102 หรือคิดเป็นร้อยละ 44.33 และ 51.02 ตามล าดับ 3)นักเรียนกลุ่มที่จดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่า
กลุ่มที่จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แต่มีความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนไม่แตกต่างกนั โดยสรุป การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานท าใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และความสามารถใน
การใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติและเห็นวา่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
ที่จะน าไปใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นอ่ืนให้บรรลุผลไดเ้ช่นกัน 
โดยเฉพาะการเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยการคิดอยา่งมีเหตุผลมากขึ้น 
  รัชนี งอกศิริ (2550: 1122-125) ไดศ้ึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจดักิจรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) และ
การเรียนรู้ตามคู่มือครู มีวตัถุประสงคข์องการวจิยั1) เพือ่พฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน
ช่วยเพือ่นเป็นรายบุคคล (TAI)  2) เพื่อหาค่าดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนรายบุคคล (TAI) 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนรายบุคคล (TAI) และกิจกรรมเรียนรู้ตามคู่มือครู กลุ่มตวัอย่างได้แก่ 
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถมัภ์ อ  าเภอ
โนนไทย จังหวดันครราชสีมา จ  านวน 80 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random 
Sampling) เลือกเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน สอนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเพือ่นช่วยเพื่อนเป็น
รายบุคคล กลุ่มควบคุม 40 คน สอนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู ผลการวิจยัปรากฏ
ดงัน้ี 1)แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเพือ่นช่วยเพือ่นเป็นรายบุคคล (TAI) และแผนการจดัการ
เรียนรู้ตามคู่มือครู มีประสิทธิภาพ 89.49/79.31 และ 83.02/78.25 ตามล าดับซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก  าหนดและมีค่าดชันีประสิทธิผลของแผนเท่ากบั .7055 และ .6898 ตามล าดบั แสดงว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 70.55 และ 68.98 ตามล าดับ 2)นักเรียนที่เรียนรู้โดยการจัด
กิจกรรมแบบเพือ่นช่วยเพือ่นเป็นรายบุคคล มีความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนโดยการจดักิจกรรมตามคู่มือครู อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3)นักเรียนที่
เรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) และนักเรียนที่เรียน
โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
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ไม่แตกต่าง โดยสรุป แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) ช่วย
ใหน้กัเรียนมีความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ไดดี้กวา่ ส่วนการเสริมเสร้างผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูสามารถเลือกใช้
วธีิการเรียนรู้ไดท้ั้งสองรูปแบบ ดงันั้นครูสอนคณิตศาสตร์สามารถน าวธีิการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  คงศกัด์ิ  ทองอนัดงั (2551: 82-86) ไดศ้ึกษาเร่ือง ผลของการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหา
เป็นหลักที่ มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการ
เรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นหลกัที่มีต่อความสามารถในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟท่าแร่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร จ านวน 40 คน 
แบบแผนการวิจยัใชแ้บบ One Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ t-test ชนิด Dependent Samples และใช ้ค่า t แบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว (One – Sample test) 
ผลการวิจยั พบว่า 1)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .01 2)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ หลงัเรียนผ่านเกณฑท์ี่ก  าหนดอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 3)นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบใชปั้ญหาเป็นหลกั มีความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 4)นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
ใชปั้ญหาเป็นหลกั มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลงัเรียนผ่านเกณฑท์ี่ก  าหนด 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 5)นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
ใชปั้ญหาเป็นหลกั มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแกส้มการตวัแปรเดียว, การแกส้มการก าลงั
สองตวัแปรเดียวและความสมัพนัธ ์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
6)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง การแก้สมการตัวแปรเดียว, การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวและ
ความสมัพนัธ ์หลงัเรียนผา่นเกณฑท์ี่ก  าหนด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
  พระศุภชยั บุตระเกษ (2552: 122-123) ไดศ้ึกษา เร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถ
ดา้นการใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรม เร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง
การจดักิจกรรม ด้วยการอภิปรายกลุ่ม การจดักิจกรรมแบบอริยสัจ 4 และการจดักิจกรรมแบบ
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ไตรสิกขา มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบความสามารถด้านการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม เร่ือง
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจดักิจกรรมดว้ยการ
อภิปรายกลุ่ม การจดักิจกรรมแบบอริยสัจ 4 และการจดักิจกรรมแบบไตรสิกขา 2)เปรียบเทียบ
ความสามารถในการด้านการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจดักิจกรรรมดว้ยการอภิปรายกลุ่ม การจดักิจกรรมแบบ
อริยสัจ 4 และการจดักิจกรรมแบบไตรสิกขา ระหว่างคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียน และ3)
เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจดักิจกรรรมดว้ยการอภิปราย
กลุ่ม การจดักิจกรรมแบบอริยสจั 4 และการจดักิจกรรมแบบไตรสิกขา กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกลัยาณวตัร ปีการศึกษา 2551 จ านวน 3 หอ้ง รวมนกัเรียนทั้งหมด 150 
คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี 1)นักเรียนที่
เรียนโดยการจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมแบบอริยสัจ และการจัดกิจกรรมแบบ
ไตรสิกขา เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างกัน 2)นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม การจัด
กิจกรรมแบบอริยสัจ และการจดักิจกรรมแบบไตรสิกขา เร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถดา้นการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3)นักเรียนที่เรียนโดยการจดักิจกรรมอภิปรายกลุ่ม การจดักิจกรรม
แบบอริยสจั และการจดักิจกรรมแบบไตรสิกขา เร่ืองหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 3 มีเจตคติต่อการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยสรุป การจดักิจกรรม
ด้วยการอภิปรายกลุ่ม การจดักิจกรรมแบบอริยสัจ 4 และการจดักิจกรรมแบบไตรสิกขา เร่ือง
หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิผลเหมาะสม สามารถน าไปใชเ้ป็น
แนวทางในการจดัการเรียนการสอนสาระพระพุทธศาสนา เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ 
สามารถใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม
และมีคุณค่า 
  ธนชพร  ภุ่มภชาติ ( 2555: 84-85) ไดศ้ึกษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยใชรู้ปแบบเหตุและผล ที่มีต่อความสามารถในการใหเ้หตุผล และการอ่านวิเคราะห์ ของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวดัทรงธรรม จงัหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการใช้
รูปแบบเหตุและผล ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผล และการอ่านวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1 และเปรียบเทียบความสามารถในการใหเ้หตุผล และการอ่านวเิคราะห์ของนักเรียน 
ที่ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบเหตุและผลกับนักเรียนที่ได้รับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ของ
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โรงเรียนวดัทรงธรรม จงัหวดัสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2555 จ านวน 82 คน ผลการวิจยัพบว่า1)
กลุ่มทดลองที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบเหตุและผลมีความสามารถในการให้เหตุผลสูง
กว่าก่อนการทดลอง อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 2)กลุ่มทดลองที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
โดยใชรู้ปแบบเหตุและผลมีความสามารถในการให้เหตุผลสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3)กลุ่มทดลองที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบเหตุและผลมีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์สูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 4)ทดลองที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบเหตุและผลมีความสามารถในการ
อ่านวเิคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05  
  งานวจิยัต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการใหเ้หตุผล 
  Laidien (1999: 3384 – A) ไดศ้ึกษาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในต าราเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ โดยการน าต  าราเรียนคณิตศาสตร์ ที่ขายตามร้านหนังสือ (Commercial) และชุด
ต าราเรียนทดลอง (Experimental Series) เกรด 7 และ เกรด 8 มาวิเคราะห์ว่ามีเน้ือหาที่ตอ้งการให้
นกัเรียนใชก้ารใหเ้หตุผลทางตรรกวทิยามากนอ้ยเพยีงใด และต าราทั้งสองน้ีมีการให้เหตุผลและการ
พสูิจน์อยา่งไร  ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหว่างต าราเรียนที่ขายตามร้านหนังสือ
และชุดต าราเรียนทดลอง และต าราทั้งสองควรจะมีการเพิม่การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั ตามล าดบัเกรด 
  Perrine (2001: Online) ได้ศึกษาผลกระทบของการแก้ปัญหาพื้นฐานในการสอน
คณิตศาสตร์ของการให้เหตุผลเก่ียวกับเศษส่วนของครู การพฒันาการให้เหตุผลในเร่ืองสัดส่วนมี
ความส าคญัในการศึกษาวชิาคณิตศาสตร์ ซ่ึงครูผูส้อนตอ้งมีวิธีการสอนที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผูเ้รียน 
ท าให้เขา้ใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ในการเรียน 1 ภาคเรียน 
จะตอ้งมีการเก็บคะแนน ซ่ึงการเพิม่ขึ้นของคะแนนจะมีผลต่อการเรียนในปีต่อไป มีผูเ้ขา้ร่วมในการ
เรียนคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 จ  านวน 187 คน มีวทิยากรจ านวน 6 ท่าน หน่ึงในนั้น
เป็นครูประจ าชั้นซ่ึงสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชั้นเรียนได้ ใน 187 คนน้ี เม่ือถึงภาคเรียนที่ 2 มี
นกัเรียนประสบปัญหาในการสอบปลายภาค และในตน้ภาคเรียนที่ 3 ผลรวมแสดงออกมาให้เห็นว่า
การแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล มีนัยส าคญัทางสถิติ .05 การแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผลเป็นปัจจยัหลกัใน
การศึกษาวชิาคณิตศาสตร์ ครูตอ้งมีวิธีการสอนที่แตกต่างกนัไปจากการสอนแบบเดิมที่นักเรียนไม่
เคยเจอมาก่อน 
  Christou; & Papageorgiou: (2006 : 55 - 56 ) ได้ศึกษาเร่ืองโครงสร้างของการให้
เหตุผลเชิงอุปนยัทางคณิตศาสตร์ ไดก้ล่าวถึงพื้นฐานบทวรรณกรรมในการให้เหตุผลเชิงอุปนัย โดย
ไดท้  าการศึกษาโครงสร้างส าหรับการแนะน า และการประเมินให้เหตุผลเชิงอุปนัยทางคณิตศาสตร์
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ของการเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาเป็นการช้ีแจงและท าให้สมบูรณ์ท่ามกลางคุณสมบติัและ
ความสัมพนัธ์ของความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ใช้ขอ้มูลจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ  านวน 135 คน ในประเทศไซปรัส ไดใ้ช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ปัจจยัที่จะน ามายนืยนัและ
พิสูจน์ความสอดคล้องกับขอ้มูลแล้วน ามาสรุปให้เป็นกระบวนการเฉพาะที่มุ่งตรวจสอบความ
เหมือนและความแตกต่างในคุณสมบติัหรือและความสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นการน ามาใชส้ าหรับผลเฉลย
ของปัญหาคณิตศาสตร์เชิงอุปนัยที่ควบคุมดว้ยคุณสมบตัิหรือความสัมพนัธ์  ผลการวิจยัโครงสร้าง
ของการให้เหตุผลเชิงอุปนัยทางคณิตศาสตร์ได้ให้ประโยชน์ในการก าหนดพื้นฐานทางทฤษฏี
ส าหรับการออกแบบหลกัสูตรและการก าหนดโปรแกรมในการใหเ้หตุผลเชิงอุปนยัทางคณิศาสตร์ 
  Halpern; and Pucella (2007: Online) ไดศ้ึกษาเร่ืองการแสดงถึงลกัษณะพิเศษและการ
ให้เหตุผลเก่ียวกบัการคาดหมายความน่าจะเป็นและความไม่น่าจะเป็น โดยไดน้ าขอ้แนะน าทาง
ตรรกศาสตร์ส าหรับการให้เหตุผลเก่ียวกบัการคาดหมาย กล่าวว่าเป็นวิชาที่ว่าเป็นดว้ยความหมาย
ของค าขึ้นอยูก่บัการเป็นตวัแทนที่เป็นพื้นฐานของความไม่แน่นอนโดยไดใ้หส้จัพจน์ที่สมบูรณ์ พวก
เขาได้แสดงการหาเหตุผลว่าเป็นการแสดงออกมากว่าการหาเหตุผลที่สอดคล้องส าหรับการให้
เหตุผลเก่ียวกบัความน่าจะเป็นไปไดใ้นรายกรณีของกลุ่มของขอบเขตความน่าจะเป็นแค่เฉพาะใน
รายกรณีของความน่าจะเป็น ความเช่ือและความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามพวกเขาได้แสดงส่ิงที่
สอดคลอ้งกบัความสามารถในหลาย ๆ ดา้นส าหรับการหาเหตุผลเหล่าน้ีในส่วนที่สมบูรณ์ 
  Pegg, Jerine M.  (2007: Online)  ไดศ้ึกษา การเรียนรู้ ตรวจสอบ ลกัษณะของการให้
เหตุผล ของนักเรียน เก่ียวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ในบทเรียน สอบถาม เรียกร้อง หลักฐาน 
วิธีการ ที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การเรียนการสอน ส าหรับการตรวจสอบ ของนักเรียน 
การศึกษาคร้ังน้ี พบวา่รูปแบบการสอบถาม เรียกร้อง หลกัฐาน ให้กรอบส าหรับการส่งเสริมการให้
เหตุผลของนกัเรียน เก่ียวกบัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยให้การสนับสนุน ส าหรับการพฒันาของ 
ค  าอธิบาย นักเรียน ไดรั้บการสนับสนุนในการพฒันาค าอธิบาย และพิจารณาว่า แนวความคิดทาง
วทิยาศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบของพวกเขา จ  านวนของปัจจยัการเรียนการสอนที่ดูเหมือน
จะมีอิทธิพลต่อ การพฒันาของนักเรียน ค  าอธิบายในระหว่างการสอบสวน เรียกร้อง หลักฐาน
เหล่าน้ีรวมถึง การส่งเสริมใหค้  าอธิบายอยา่งชดัเจน เช่ือมต่อระหว่างขอ้เรียกร้องและตรวจสอบการ
น าเสนอ ของการเรียกร้องที่ธรรมชาติของการเรียกร้อง การพฒันาแนวความคิด วิทยาศาสตร์ การ
ออกแบบของงานและการพฒันาทกัษะการสอบถามรายละเอียดเพิม่เติม พบวา่นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
วาทกรรมที่เก่ียวข้องกับค าอธิบาย ในระหว่างขั้นตอนของการสอบสวนนั้น สร้างค  าถามหรือ 
สมมติฐาน การออกแบบ การตรวจสอบการจดัเก็บ และการน าเสนอขอ้มูล และการวิเคราะห์ผล 
ส่วนใหญ่ของวาทกรรม ทางวาจา ที่เก่ียวข้องกับ ค  าอธิบายที่เกิดขึ้นเม่ือ นักเรียนได้รับเหตุผล 
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เก่ียวกบัสมมติฐาน และส่วนใหญ่ของวาทกรรม ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ที่เก่ียวขอ้งกบัค  าอธิบายที่
เกิดขึ้นเม่ือ นกัเรียนไดรั้บเหตุผลเก่ียวกบัสมมติฐาน  
 ผลการวจิยัทั้งในและต่างประเทศแสดงใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนมีทกัษะการใหเ้หตุผลคือ สามารถ
รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือการกระท าที่เกิดขึ้น  หาสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ 
หรือการกระท านั้นๆ และสามารถอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการ
กระท านั้นๆไดช้ดัเจนมากขึ้น ดงัจะเห็นไดว้่าทกัษะการให้เหตุผลเป็นวิธีการหน่ึงที่น ามาใชใ้นการ
พฒันาการคิดใหสู้งขึ้น และสามารถน าทกัษะการใหเ้หตุผลไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 
 7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
  ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทักษะการน าความรู้ไปใช้ทั้ งงานวิจัย
ภายในประเทศและงานวิจยัในต่างประเทศ แต่ เน่ืองจากผูว้ิจยัพบงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการ
น าความรู้ไปใชใ้นสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม แค่ 1 เร่ือง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอเสนอ
งานวจิยัที่ใกลเ้คียงและเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการน าความรู้ไปใช ้ดงัน้ี 
  งานวจิยัภายในประเทศ 
  สมชาย  พุทธศาส (2549: 45-46)ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ในการ
เลือกตั้งกบัแนวโน้มการน าไปใชข้องผูเ้รียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การ
วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ในการเลือกตั้งกับแนวโน้มการ
น าไปใช้ อุปสรรคไม่น าเอาความรู้ในการเลือกตั้งไปใช้ และแนวโน้มการน าเอาความรู้ในการ
เลือกตั้งใชใ้นอนาคตของผูเ้รียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2548 กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 จ  านวน 490 คน ผลการวิจยัสรุปได้ดงัน้ี 1) 
ความรู้เก่ียวกับการเลือกตั้งตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 540 
พบวา่ ผูเ้รียนมีคะแนนความรู้เก่ียวกบัการเลือกตั้งอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) การน าความเอาความรู้ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาตามสาระรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2540 ไปใชใ้นระดบัมาก 3) อุปสรรคไม่น าเอาความรู้เก่ียวการกบัเลือกตั้งไปใช้
พบวา่ ผูเ้รียนมากวา่ร้อยละ 32 ใหค้วามเห็นว่าอุปสรรคที่ไม่สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการเลือกตั้ง
เกิดจากการเจ็บป่วย หรือการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของผูเ้รียนในช่วงของการเลือกตั้ ง 4) 
แนวโนม้ของการน าเอาความรู้เก่ียวกบัการเลือกตั้งไปใชใ้นอนาคต พบว่าผูเ้รียนมากกว่าร้อยละ 43 
มีแนวโนม้น าเอาความรู้ไปใชใ้นการเลือกตั้งที่ตนเองมีสิทธิเลือกตั้งในอนาคตต่อไป ความสัมพนัธ์
ระหวา่งความรู้เก่ียวกบัการเลือกตั้งตามสาระรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
กบัการน าไปใชข้องนกัเรียน พบวา่ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็น .086 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระดบัต ่า 
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หมายความว่า ผูเ้รียนช่วงชั้นที่ 4 น าความรู้ที่ได้เรียนในสถานศึกษาไปใชใ้นการเลือกตั้งค่อนขา้ง
นอ้ย 
  ประมาณ  โฆษิตตาพานิช (2549: 90-91)ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาการน าความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการน า
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ตวัอยา่งประชากรคือ นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 จ  านวน 469 คน จากโรงเรียนในสังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในสังกดับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการหาค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการวิจยัสรุปได้ดังน้ี 1) ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่นักเรียนน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัระดบัมาก ไดแ้ก่ ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เร่ืองการน ากลบัมาใชใ้หม่และการประหยดั
พลงังาน ระบบและหลกัการด าเนินงานในระบบสหกรณ์ ปรัชญาและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักเกณฑ์ในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ และกฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค 2) ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ที่นกัเรียนน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัระดบัค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
ในเน้ือหาเร่ืองหลกัเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ แนวทางการปฏิบติัของเศรษฐกิจพอเพยีง และทฤษฎีใหม่, 
กลไกราคา และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส่วนผลจากการสัมภาษณ์ นักเรียนที่ไห้สัมภาษณ์ดงัน้ี 
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในเน้ือหาเร่ืองหลกัเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.25 
ให้เหตุผลในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัว่า ท าให้ทราบค่าใช้จ่ายของตนเอง ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ เร่ืองการน ากลบัมาใชใ้หม่และการประหยดัพลงังาน นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 89.58 
ใหเ้หตุผลในการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัว่า ประหยดัค่าใชจ่้ายของตนเองและครอบครัว, ความรู้
ทางเศรษฐศาสตร์ เร่ืองระบบและหลักการด าเนินงานในระบบสหกรณ์ นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 
72.91 ใหเ้หตุผลในการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัว่า ตอ้งการให้งานส าเร็จเร็ว เกิดประสิทธิภาพใน
งานช้ินนั้น, ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เร่ือง ปรัชญาและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 89.58 ใหเ้หตุผลในการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัวา่ สร้างความสมถะ เกิดความพอดีใน
ชีวิต, ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เร่ืองแนวทางการปฏิบติัของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 
นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 89.58 ให้เหตุผลในการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัว่าท าให้มีเงินเก็บใน
อนาคต, ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เร่ืองหลักเกณฑ์ในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ นักเรียนส่วน
ใหญ่ร้อยละ47.91 ให้เหตุผลในการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัว่า เพื่อจะไดรั้บประโยชน์ของสินคา้
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และบริการตรงกบัความตอ้งการ และ, ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เร่ืองกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 89.58  โดยมีเหตุผลส าคญัคือ เพื่อรักษาสิทธิของตนเองในการเลือกซ้ือ
สินค้าและบริการ และต้องการเป็นคนที่ รู้จักพอ ส่วนความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าว ันในระดับค่อนข้างมากได้แก่ ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในเน้ือหา เร่ืองหลัก
เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้, แนวทางการปฏิบติัของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่, กลไกราคา และ
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ โดยมีเหตุผลที่ส าคญัคือ เพื่อประหยดัเงินตนเองและประเทศชาติ และท า
ใหมี้เงินเก็บ 
  ประภารัตน์  สิงหเสนา (2552: 1-67) ไดศ้ึกษาเร่ือง ผลของการใชว้งจรการเรียนรู้ 5 E 
ร่วมกับแผนผงัเชิงโตแ้ยง้ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ 1) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้วงจรการเรียนรู้ 5 E ร่วมกับแผนผงัเชิงโตแ้ยง้ 2) 
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลงัเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้
วงจรการเรียนรู้ 5 E ร่วมกบัแผนผงัเชิงโตแ้ยง้ กบักลุ่มที่เรียนวิทยาศาสตร์โดยใชก้ารเรียนการสอน
แบบปกติ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการประยกุตค์วามรู้ ก่อนเรียนและหลงัเรียนวิทยาศาสตร์
โดยใชว้งจรการเรียนรู้ 5 E ร่วมกบัแผนผงัเชิงโตแ้ยง้ 4) เปรียบเทียบความสามารถในการประยกุต์
ความรู้หลงัเรียน ระหว่างกลุ่มที่เรียนวิทยาศาสตร์ โดยใชว้งจรการเรียนรู้ 5 E ร่วมกบัแผนผงัเชิง
โตแ้ยง้ กบักลุ่มที่เรียนวทิยาศาสตร์โดยใชก้ารเรียนการสอนแบบปกติ กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั คือ 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจิตรลดา ปีการศึกษา 2552 แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซ่ึงได้รับการ
จดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใชว้งจรการเรียนรู้ 5 E ร่วมกับแผนผงัเชิงโตแ้ยง้ และกลุ่ม
เปรียบเทียบซ่ึงได้รับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนการสอนแบบปกติ 
ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มเปรียบเทียบ อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 3) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการประยุกต์ความรู้หลัง
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 4) นักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถในการประยกุตค์วามรู้ หลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มเปรียบเทียบ อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 
  วชิราภรณ์  เกล็ดแกว้ (2553: 3-83) ไดศ้ึกษาเร่ือง การติดตามผลการน าความรู้ไปใชใ้น
การปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รุ่นที่ 25 ปี
การศึกษา 2549 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการธนบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา การติดตามผลการน า
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ความรู้ไปใชใ้นการปฏิบตัิงาน ของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการธนบุรี โดยศึกษาจากประชากรที่เป็นผูส้ าเร็จ
การศึกษาดงักล่าว จ  านวน 147 คน เคร่ืองมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถาม มาวเิคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี 1) ผูส้ าเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นในการน า
ความรู้ไปใชใ้นการปฏิบตัิงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งสามดา้น เรียงล าดบัจากอนัดบัสูงสุด
ลงมาคือ 1) ดา้นการประกอบอาชีพ 2) ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต และ3) ดา้นการยกระดบัความรู้ 
เม่ือพจิารณารายดา้นพบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียอนัดบัสูงสุด และอนัดบัต ่าสุด ไดแ้ก่ 1) ดา้นการประกอบ
อาชีพ ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานได้อย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนการน าความรู้ไปใชใ้นแนวทางการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ เพือ่ประกอบการปฏิบติังานได ้มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 2) ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติผูส้ าเร็จการศึกษา
สามารถรับผิดชอบงานไดม้ากขึ้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนการสามารถถ่ายทอดหรือแนะน าความรู้
ให้แก่ผูป้ฏิบติังานสาธารณประโยชน์ในชุมชน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด และ 3) ดา้นการยกระดับความรู้ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปใชเ้ป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัที่สูงสุด ส่วนการ
น าความรู้พื้นฐานที่ไดรั้บไปพฒันาวชิาการใหม่ๆในวชิาชีพ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
งานวจิยัในต่างประเทศ 
  Bergeron, Dyonne Michelle(2013: Online) ไดศ้ึกษาเร่ืองการแสดงถึงความสัมพนัธ ์
ของ การรับรู้ ทางปัญญา และ สงัคม ส าเร็จ สู่ความส าเร็จ ทางวิชาการของ นักศึกษาวิทยาลยั ปีแรก 
ที่เขา้ร่วม ในการเขา้ถึงโปรแกรม Ed. D. รุ่นแรก วตัถุประสงคข์องการศึกษา น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
พฒันา ความเขา้ใจในการรับรู้ทางปัญญา และสังคม ให้ไดรั้บความส าเร็จของนักศึกษารุ่นแรกคร้ัง
แรกในปี นักศึกษา มีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมวิจัยโปรแกรม ขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยSouth 
Florida ( USF ) ในรัฐฟลอริดา ผลการรายงานพบวา่ นกัเรียนเหล่าน้ี ไดป้ระโยชน์ ในดา้นการศึกษา 
ทางปัญญา และ มีส่วนร่วมทางสังคม เกิดความคิดสร้างสรรคท์ี่ ส่งเสริมความส าเร็จ ทางวิชาการ 
กิจกรรมการพฒันา องคค์วามรู้และ อารมณ์ ส่วนบุคคล และบริการที่ ตอบสนองความตอ้งการ มี
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  
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สรุป 
 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง กบัวิจยัเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้ 
ทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ เร่ือง ประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ประกอบดว้ยวรรณกรรมดงัน้ีคือ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคมในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ประกอบดว้ย วสิยัทศัน์ โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ค าอธิบายรายวิชา ส 230207 ประชากรและ
ส่ิงแวดล้อม ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 4ในสาระที่ 5 
ภูมิศาสตร์ มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน รวมไปถึงศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ที่น าเสนอประวตัิความเป็นมา ความหมาย ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ขอ้ดี 
ขอ้แนะน าในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรับครู แนวทางการวดัและประเมินผล ของ
การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน รวมทั้งศึกษาในส่วนของทกัษะการคิดที่น ามาใช้ในการ
พฒันาผูเ้รียน ที่น าเสนอความหมาย ความส าคญัของการคิด การสอนเพื่อพฒันาการคิด  ระดบัของ
การคิด องคป์ระกอบของการคิด ทกัษะการคิด และกระบวนการคิดที่ส าคญั โดยศึกษาในส่วนของ
ทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ที่น าเสนอความหมาย ขั้นตอน ตวับ่งช้ี และความส าคญั
ของทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ รวมทั้งมีการศึกษาจากงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งทั้ ง
ภายในประเทศ และงานวิจยัในต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทกัษะ
การใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้  

ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ก่อนเรียน
และหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และเปรียบเทียบทกัษะการให้เหตุผลและ
การน าความรู้ไปใช ้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานให้อยูใ่นระดับดี โดยการ
จดัการเรียนรู้คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าแนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ที่ครูใชส้ถานการณ์
ปัญหาจริง โดยใชปั้ญหาที่ใกลต้วัผูเ้รียน และมีลกัษณะเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั กระตุน้ให้ผูเ้รียน
เกิดความตอ้งการคน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเอง น าความรู้ที่ได้มาใชแ้ก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล และ
สามารถน าความรู้นั้นไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
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ส าหรับขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ประกอบดว้ย 1) การก าหนดปัญหา 
2) ท  าความเขา้ใจกบัปัญหา 3) ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ 4) สังเคราะห์ความรู้ 5) การสรุปและประเมิน
ค่าของค าตอบ และ6) น าเสนอและประเมินผลงาน โดยผูว้ิจยัไดแ้สดงขั้นตอนไวใ้นแผนการจดัการ
เรียนรู้ โดยมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม และสัมพนัธ์กับ
ทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ดงัน้ี ขั้นตอนที่ 2 ท  าความเขา้ใจกบัปัญหา จะสอดคลอ้ง
กับทกัษะการให้เหตุผล ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นควา้  ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ 
สอดคลอ้งกบัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและประเมินค่าของ
ค าตอบ สอดคลอ้งกบัทกัษะการน าความรู้ไปใช ้ขั้นตอนที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงานสอดคลอ้ง
กบัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้
     จากการที่ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสาร และวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน พบว่าเป็นการจดัการเรียนรู้ที่สามารถพฒันาผลการเรียนรู้ และพฒันาทกัษะการให้
เหตุผลและการน าความรู้ไปใชไ้ด ้ขั้นต่อไปผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ แผนการจดัการ
เรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ 
เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียน
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
โรงเรียนโพรงมะเด่ือวทิยาคม  เพือ่ใหผ้ลการเรียนรู้  ทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้อยู่
ในระดบัมากที่สุดที่จะพฒันาได ้
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจยั เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้ และทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้  
เร่ือง ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจยัแบบ 
Pre - Experimental Design แบบกลุ่มเดียวสอบก่อน และหลงั (The One - Group Pretest- Posttest 
Design) โดยมีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม เป็นหน่วยวิเคราะห์
(Unit of Analysis) ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  เน้ือหาที่ใชใ้นการวิจยั 
3.  ระยะเวลา 
4.  แบบแผนการวจิยั 
5.  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
6.  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
7.  วธีิด าเนินการทดลอง 
8.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพรงมะเด่ือ
วทิยาคม ซ่ึงก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 หอ้งเรียน จ านวนนักเรียนทั้งส้ิน 
98 คน  
 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม จ านวน 30 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่ม
อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวธีิการจบัสลาก โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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2.  เนื้อหาทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 รายวิชาส30207 ประชากรและส่ิงแวดลอ้ม หน่วยที่ 3 เร่ือง
ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ยหน่วยยอ่ย ดงัน้ี 1) สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม 2) การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม และ3) การพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
 
3.  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 6 สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ 2 คาบเรียน รวมทั้งหมด 12 คาบเรียน 
 
4. แบบแผนการวิจัย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง(Experimental Research) ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
ทดลองโดยใชแ้บบแผนการวิจยัแบบ Pre - Experimental Design แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั 
(The One - Group Pretest- Posttest Design) (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2549: 144) มีแบบแผนการวิจยั ดงั
ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แบบแผนการวจิยั  
สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

T1 X T2 

สญัลกัษณ์ที่ใชใ้นแบบทดลอง 
 T1  แทน  การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ (Pretest) 
 X  แทน  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 T2 แทน  การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ (Posttest) 
 
5.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั คือ 
  5.1 แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 6 แผน 
  5.2 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม จ านวน 1 ฉบับเป็น
แบบทดสอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้  
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  5.3 แบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ แบบปรนัย 4 ตวัเลือก 
จ านวน 30 ขอ้ ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น 
  5.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน จ านวน 1 ฉบบั   
 
6.  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
      ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
      6.1 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม ด้วยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ดงัต่อไปน้ี 
 6.1.1 ศึกษาเอกสารที่ เก่ียวข้องกับเร่ือง หลักสูตร จุดประสงค์ ค  าอธิบายรายวิชา 
เน้ือหาวิชาประชากรและส่ิงแวดล้อม รายวิชา ส30207 เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม ระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 5.2 สาระภูมิศาสตร์ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม ประกอบไปด้วย
เน้ือหายอ่ย ดงัน้ี 1) สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม 2) การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และ3) การพฒันาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 6.1.2 ศึกษาขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ย
การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ขั้นตอนดงัน้ี 1) การก าหนดปัญหา 2) ท  าความ
เขา้ใจกบัปัญหา 3) ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ 4) สังเคราะห์ความรู้ 5) การสรุปและประเมินค่าของ
ค าตอบ และ6) น าเสนอและประเมินผลงาน 
 6.1.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซ่ึงประกอบด้วย เน้ือหาสาระ ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ แนวการจดั
กิจกรรมระยะเวลาในการจดักิจกรรม ส่ือที่ใช้จดักิจกรรม และการประเมินผล จ านวน 6 แผนการ
จดัการเรียนรู้ ดงัน้ีแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 สถานการณ์ ส่ิงแวดล้อม แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 
มนุษยก์บัทรัพยากรธรรมชาติ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 การป้องกนัปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 ผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
ในประเทศไทยและของโลก แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มและแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
  6.1.4 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งทางภาษาและ
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เน้ือหา และปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงอาจารยท์ี่ปรึกษาให้ขอ้เสนอแนะว่า แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1เขียน
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้ถูกตอ้ง แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 เขียนขอ้สรุปทัว่ไปให้ชดัเจน แผนการ
จดัการเรียนรู้ที่ 3 ปรับแกไ้ขภาษาในการเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหช้ดัเจน แผนการจดัการเรียนรู้
ที่ 4 ปรับเพิ่มอ้างอิงในใบงานให้ถูกตอ้ง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ปรับแก้ไขค าผิดให้ถูกตอ้ง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 ปรับแกไ้ขการเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหถู้กตอ้ง 
                 6.1.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษา
วทิยานิพนธ ์
  6.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู ้เ ช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
ประกอบดว้ย 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญพจิารณาดงัน้ี  
 + 1 หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
       0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือไม่ 
  - 1 หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่า
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซ่ึงจากการหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าเท่ากบั 1.00 ซ่ึงแสดงว่าแผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้(รายละเอียดดงัภาคผนวก ข หน้า 
123-130) 
 6.1.7 น าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึง
ผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะวา่ ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ควรปรับปรุงการเขียนจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ให้ส่ือความหมายชดัเจน ไดป้รับปรุงการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
  6.1.8 น าแผนจดัการเรียนรู้จ านวน 1 แผน ไปทดลองใชก้บันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
4 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คนที่เรียนสาระน้ีมาแลว้ เพื่อปรับปรุง
แผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใชว้ิธีสุ่มแผนการจดัการเรียนรู้ 1 
แผน ซ่ึงแผนการจดัการเรียนรู้ที่สุ่มไปใชน้ั้นสามารถด าเนินการสอนไดต้ามขั้นตอนที่ก  าหนดไว ้
  6.1.9  น าแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมาปรับปรุงแกไ้ข และใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
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 จากขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการจดัการ 
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน สามารถสรุปดงัแผนภาพที ่3 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
แผนภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

1.  ศึกษารายละเอียดหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

2. ศึกษาขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองประเดน็ปัญหาส่ิงแวดลอ้มดว้ยการจดัการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

3.  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน  

 

 

4.  เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาและ

เน้ือหา และปรับปรุงแกไ้ข 

6.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

แลว้น าไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) 

7. น าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

9. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้จริงกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

8. น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

5.  น าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
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   6.2 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  
    แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 เพือ่ใชเ้ป็นแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน เป็นขอ้สอบปรนัยแบบเลือกตอบ
ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดงัน้ี ถา้ตอบถูกให้ ขอ้ละ 1 คะแนน และ
ถา้ตอบผิด หรือไม่ตอบ ให้ขอ้ละ 0 คะแนน รวม 40 คะแนน ส าหรับขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือมี
ขั้นตอนดงัน้ี 
  6.2.1 ศึกษาหลกัสูตรสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระที่ 5.2 
เร่ือง ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
  6.2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
  6.2.3 วิเคราะห์จุดประสงค์โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีว ัดให้
ครอบคลุมเน้ือหา เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
  6.2.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม แบบปรนัย 4 
ตวัเลือก จ านวน 70 ขอ้ โดยผูว้ิจยัสร้างขึ้นตามแนวคิดของ Bloom (Bloom, 1956: 3) โดยก าหนด
พฤติกรรมที่ตอ้งการวดั เป็น 6 ดา้นคือความรู้ ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การประเมินค่า ดงัตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียน 
   ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 

เน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 

รวม 
 

 คว
าม
รู้ 

 คว
าม
เขา้

ใจ
 

 กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

 กา
รวิ
เคร

าะ
ห์ 

 กา
รส

งัเค
รา
ะห์

 

 กา
รป

ระ
เมิ
นค

า่  
 

1.สถานการณ์
ส่ิงแวดลอ้ม  

1. บอกความหมายและขอบข่ายของค า
ว่า ภาวะประชากร ทรัพยากร 
ส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพประชากร และ
คุณภาพชีวิตได ้

1 1 - 1 - - 3 

2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะ
ประชากร ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม และ
คุณภาพชีวิตได ้

- 1 - 2 - - 3 

3. วิเคราะห์สถานการณ์และ
วิกฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยและ
โลก  

- - - 1 - - 1 

4.  จ าแนกความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์
กบัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- - - 1 - - 1 

5. ตระหนกัและเห็นความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี
มีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตของมนุษยท่ี์
ทุกคนควรดูแลรักษาและรับผิดชอบ
ร่วมกนั 

- 1 - 2 - - 3 

2. การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

1. อธิบายมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย และของ
โลก 

- 1 - - - - 1 
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ตารางท่ี 5 การวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียน 
  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ)  

เน้ือหา 

 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั รวม 

 คว
าม
รู้ 

 คว
าม
เขา้

ใจ
 

 กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

 กา
รวิ
เคร

าะ
ห์ 

 กา
รส

งัเค
รา
ะห์

 

 กา
รป

ระ
เมิ
นค

่ า  
 

  2. การ
อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

2. จ าแนกหลกัในการใชแ้ละมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

3 

3.ตระหนกัถึงปัญหาดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี

ตอ้งร่วมกนัก าหนดมาตรการป้องกนั

และแกไ้ข  

- 2 - - 1 1 4 

4.  วิเคราะห์ผลกระทบของปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใน
ประเทศไทยและของโลก 

- - - 2 2 - 4 

5. บอกผลกระทบของปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใน
ประเทศไทยและของโลก 

1 1 - - - 1 3 

6.  ตระหนกัและเห็นความส าคญัถึง
ผลกระทบของปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ในประเทศไทยและของโลก 

- 1 - - - - 1 

3.  การ
พฒันา
คุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1.  อธิบายความหมายของการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ได ้

1 1 - - - - 2 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียน 
   ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ)  

เน้ือหา 

 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั รวม 

 คว
าม
รู้ 

 คว
าม
เขา้

ใจ
 

 กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้
 กา

รวิ
เคร

าะ
ห์ 

 กา
รส

งัเค
รา
ะห์

 

 กา
รป

ระ
เมิ
นค

่ า  
 

3.  การ
พฒันา
คุณภาพ
ส่ิงแวด 
ลอ้ม 

2.จ าแนกหลกัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนได ้ 2 - 1 - - - 3 

3.  ตระหนกัและเห็นคุณค่าในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตแบบยัง่ยืน 

- 1 1 2 - - 4 

4.  อธิบายโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริกบัการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2 - - - - - 2 

5.  สรุปความเขา้ใจและยกตวัอยา่ง 
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

- 1 - - - - 1 

6.  เห็นความส าคญัและคุณค่าในการ 
นอ้มน าเอาโครงการอนัเน่ืองมาจาก 
พระราชด าริมาใชป้ระโยชน์ในการ 
ด าเนินชีวิตประจ าวนั 

1 - - - - - 1 

 รวม 8 13 3 11 3 2 40 
  
 6.2.5 น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม เสนอต่อ
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์เพือ่ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ ซ่ึงอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ให้
ขอ้เสนอแนะวา่ ควรเขียนขอ้ค าถามใหช้ดัเจน กระชบั และควรปรับปรุงขอ้ค  าถามบางขอ้ให้ตรงกบั
พฤติกรรมท่ีต้องการวัด  จากนั้ นปรับปรุงแก้ไขข้อสอบตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ ์
 6.2.6 น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ประกอบดว้ย 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 3) ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านการวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ของ
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ จากนั้นน าผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เป็นรายขอ้ โดยก าหนดเกณฑใ์นการ
พจิารณาดงัน้ี  
   + 1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
          0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือไม่ 
        - 1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
  ขอ้สอบที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท์ี่ยอมรับได ้ซ่ึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ช่ียวชาญ ไดค้่าระหว่าง 0.67 – 1.00 ซ่ึงแสดงว่าขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้นั้น มีสอดคลอ้งกับ
จุดประสงค ์และสามารถน าไปใชไ้ด ้(รายละเอียดดงัภาคผนวก ข หนา้ 131-134) 
  ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ตามค าแนะน าของผูเ้ ช่ียวชาญ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ค  าแนะน าว่าการตั้งค  าถามควรใชภ้าษาให้ชดัเจน และควรออกขอ้สอบให้มีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 
 6.2.7   น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ที่แกไ้ขปรับปรุงแลว้ ไปทดลองใชก้บันักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม ซ่ึงเคยเรียนเร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ใน
รายวิชา ส 230207 ประชากรและส่ิงแวดลอ้มมาแล้ว เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ 
 6.2.8 น าผลการทดลอง มาวิเคราะห์ขอ้สอบรายขอ้ เพื่อหาคุณภาพของขอ้สอบ โดย
ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยถือเกณฑก์ารพิจารณาคือ ไดข้อ้สอบมีค่า
ความยากง่าย (P) ได้ค่าระหว่าง .26-.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ไดค้่าระหว่าง .20-.60 จากนั้น
คดัเลือกขอ้สอบจ านวน 40 ขอ้ โดยใชเ้กณฑ ์1) เลือกขอ้สอบที่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์2) 
เลือกขอ้สอบที่มีคุณภาพผา่นเกณฑ ์(รายละเอียด ภาคผนวก ข หนา้ 135-136)  
 6.2.9 น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้จ  านวน 40 ข้อ มาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใชก้ารตรวจสอบผลการวดัที่สม ่าเสมอ และคงที่ ดว้ยวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 
จากสูตร KR-20 (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2549:182) ผลการทดสอบได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92 
(รายละเอียด ภาคผนวก ข หนา้ 136) 
 6.2.10 น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มไปทดลองใช้
จริงกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  
 จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม 
สามารถสรุปดงัแผนภาพที่ 4 
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แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  
  
 

3. วิเคราะห์เน้ือหาจุดประสงคจ์ากมาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดัให้ครอบคลุมเน้ือหา 
เร่ืองประเดน็ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

4. สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเดน็ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 1 ฉบบั  70 ขอ้  
 
 

8.  น าผลการทดลอง มาวิเคราะห์ขอ้สอบรายขอ้ เพ่ือหาคุณภาพของขอ้สอบ โดยตรวจสอบหาค่า
ความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) คดัเลือกแบบทดสอบให้เหลือ 40 ขอ้  

9.  วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของขอ้สอบดว้ยวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั จากสูตร KR-20 

5. น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม 
และความถูกตอ้ง พร้อมทั้งปรับแกไ้ขตามค าแนะน า 

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

 7.  น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 5โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม  ซ่ึงเคยเรียนเร่ืองประเดน็ปัญหาส่ิงแวดลอ้มมาแลว้ 

10.  น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองประเดน็ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียน 
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

6. น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แลว้น าไปหา

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

1. ศึกษาหลกัสูตรสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระท่ี 5.2 
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 6.3 แบบทดสอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ 
 แบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ เ ร่ืองประเด็นปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 เพือ่ใชเ้ป็นแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน เป็น
ขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ มีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 
   6.3.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน า
ความรู้ไปใช ้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลกัการ และวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลและ
การน าความรู้ไปใช ้
 6.3.2 สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ โดยก าหนด
ค าถามเป็นสถานการณ์ปัญหา 10 เร่ือง จากสถานการณ์ที่อยูใ่นระดบัที่นกัเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
4 สามารถท าความเขา้ใจได ้ทั้งน้ีผูว้จิยัไดอ้อกขอ้สอบเท่าที่ใชจ้ริง โดยออกขอ้สอบสถานการณ์ละ 4 
ขอ้ แบบปรนัยชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน1 ฉบบั 40 ขอ้ วิเคราะห์ขอ้สอบตามตวับ่งช้ีทกัษะการให้
เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ของชนาธิป พรกุล โดยก าหนดพฤติกรรมที่ตอ้งการวดั เป็น 4 ดา้น
คือ1) ผูเ้รียนสามารถระบุสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น 2) สามารถรวบรวมขอ้มูล หาสาเหตุและผลที่
เกิดจากสถานการณ์ปัญหา  3) ผูเ้รียนสามารถอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลที่เกิดจากสถานการณ์
ปัญหา และ4) สามารถน าความรู้ไปปรับใชก้บัสถานการณ์ปัญหาที่ใกลเ้คียงกนัได ้ดงัตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 การวเิคราะห์แบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ 

ตวับ่งช้ี 
 ทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้

สถานการณ์ท่ี  
รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

สามารถระบุสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
สามารถรวบรวมขอ้มูล หาสาเหตุและผลท่ีเกิด
จากสถานการณ์ปัญหา   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

สามารถอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิด
จากสถานการณ์ปัญหา 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

สามารถน าความรู้ไปปรับใช้กับสถานการณ์
ปัญหา  ท่ีใกลเ้คียงกนัได ้

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

รวม 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

  
 6.3.3 น าแบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ เสนออาจารยท์ี่
ปรึกษาวทิยานิพนธต์รวจสอบความถูกตอ้งทางภาษาและเน้ือหา ซ่ึงอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้
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ขอ้เสนอแนะวา่ ควรออกขอ้สอบใหส้อดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไป
ใช ้ควรปรับภาษาในขอ้ค าถามให้มีความชดัเจนมากขึ้น และควรจดัเรียงล าดบัของค าตอบ และน า
แบบทดสอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช้ มาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์
 6.3.4 น าแบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ที่ปรับปรุงแลว้ 
เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ประกอบด้วย 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน 2) ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา 3) 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑใ์น
การพจิารณาดงัน้ี  
    + 1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้มีความ
สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้
          0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้มีความ
สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใชห้รือไม่  
         - 1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ไม่มี
สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้   

  ขอ้สอบที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่า
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคลอ้งกันในเกณฑท์ี่ยอมรับได ้ ซ่ึงจากการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญไดค้่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากบั 1.00 ซ่ึงแสดงว่าขอ้สอบนั้นมีความ
สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีทักษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ และสามารถน าไปใช้ได้
(รายละเอียดดงัภาคผนวก ข หนา้ 137-140) 
 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวดัทักษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ ซ่ึง
ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้  าแนะน าวา่ การตั้งค  าถามควรใชภ้าษาใหช้ดัเจน  

  6.3.5 น าแบบทดสอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ที่ปรับปรุงแกไ้ข
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม ซ่ึงเคยเรียนเร่ือง
ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มมาแลว้  
  6.3.6 น าผลการทดลอง มาวิเคราะห์ขอ้สอบรายขอ้ เพื่อหาคุณภาพของขอ้สอบ โดย
ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) ไดค้่าระหว่าง .23-.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยถือเกณฑก์าร
พจิารณาคือ ไดข้อ้สอบมีค่าความยากง่าย (P) ไดค้่าระหว่าง .26-.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ไดค้่า
ระหว่าง .20-.60 ตามเกณฑ ์ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จากนั้นคดัเลือกขอ้สอบ 30 ขอ้โดยเลือกขอ้สอบที่มี
คุณภาพผา่นเกณฑ ์โดยใชเ้กณฑ ์1) เลือกขอ้สอบที่มีความสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีทกัษะการให้เหตุผล
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และการน าความรู้ไปใช ้2) เลือกขอ้สอบที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ(์รายละเอียดภาคผนวก ข หน้า141-
142) 
  6.3.7 น าขอ้สอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้จ  านวน 30 ขอ้ มา
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้การตรวจสอบผลการวดัที่สม ่าเสมอ และคงที่ ด้วย
วิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-20 (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2549:182) ผลการทดสอบไดค้่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85(รายละเอียด ภาคผนวก ข หนา้ 142) 
 6.3.8 น าแบบทดสอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้น าไปทดลองใช้
จริงกบันกัเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัทักษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ ดัง
แผนภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้

1. ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้

2. สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้แบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 
 1 ฉบบั 40 ขอ้  

  4. น าแบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) พร้อมทั้งปรับแกไ้ขตามค าแนะน า 

5.  น าแบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 5ซ่ึงเคยเรียนเร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มมาแลว้  

 
 และค่าอ านาจจ าแนก( r) โดยเลือกขอ้สอบตามเกณฑ ์จ านวน 10 ขอ้ 
 

3. น าแบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใชเ้สนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบความถูกตอ้งทางภาษาและเน้ือหา พร้อมทั้งปรับแกไ้ขตามค าแนะน า 

8. น าแบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใชน้ าไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนท่ีเป็น 
กลุ่มตวัอยา่ง 

 
 

 

6. น าขอ้สอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ  านาจจ าแนก(r) โดยเลือกขอ้สอบ จ านวน 30 ขอ้ 

 
7. น าขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑ ์มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-20 
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 6.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ  านวน 1 ฉบบั โดยสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของ
นกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ในดา้นการจดักิจกรรม ดา้นบรรยากาศ และ
ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ มีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น ดงัน้ี 
  6.4.1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารการวดัและการ
ประเมินผล และจากงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
  6.4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน โดยสอบถามความคิดเห็นในดา้นการจดักิจกรรม ดา้นบรรยากาศ และดา้นประโยชน์
ที่ไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด
ก าหนดค่ามี 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) ซ่ึงก าหนดค่าระดบั ดงัตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 เกณฑก์ารก าหนดค่าระดบัความคิดเห็น 

ระดับความคดิเห็น เชิงนิมาน (Positive) (คะแนน) 
มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
นอ้ย 

นอ้ยที่สุด 

5 
4 
3 
2 
1 

 
ส าหรับการใหค้วามหมายค่าที่วดัได ้ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑ ์ดงัตารางที่ 8 
ตารางที่ 8 เกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ระดับความคดิเห็น 
4.50 – 5.00 
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 - 2.49 
1.00 - 1.49 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
นอ้ย 

นอ้ยที่สุด 
  
 6.4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ซ่ึงอาจารย์ที่ปรึกษาให้
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ข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขปรับปรุงข้อค  าถามให้กระชับ และสอดคล้องกันเน้ือหา จากนั้ นน า
แบบสอบถามไปปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์
 6.4.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานที่ปรับปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน 2) 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) โดยก าหนดเกณฑใ์นการพจิารณาดงัน้ี  
      + 1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้ค  าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์
         0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค  าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคห์รือไม่ 
      - 1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้ค  าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นไม่มีความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค ์
   แลว้น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ ซ่ึงจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ช่ียวชาญ ได้ค่าเท่ากับ 1.00 ซ่ึงแสดงว่า
แบบสอบถามความคิดเห็น มีความสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และสามารถน าไปใช้ได ้
(รายละเอียดดงัภาคผนวก ข หนา้ 143-144) 
 6.4.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยปรับปรุงและแกไ้ขภาษาใหส่ื้อความหมายชดัเจน 
 6.4.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีป่รับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปสอบถามความ
คิดเห็นกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
   สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนมีขั้นตอนดงัแผนภาพที่ 6 
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แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ 
    โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 
7.  วิธีด าเนินการทดลอง 
 วธีิด าเนินการทดลองผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.   ขั้นก่อนทดลองสอนเป็นขั้นที่ผูว้จิยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.1 สร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ 3)  แบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ และ4) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
 1.2 ผูว้จิยัช้ีแจงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานใหน้กัเรียนไดท้ราบ 
 1.3 ใหน้กัเรียนในกลุ่มทดลองท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน เร่ืองประเด็น
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  
 1.4 ใหน้กัเรียนในกลุ่มทดลองท าแบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไป
ใช ้

1. ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
  2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
ในดา้นการจดักิจกรรม ดา้นบรรยากาศ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ 

 3. น าแบบสอบถามความคิดเห็น เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบให้ค าแนะน า 
และน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

5. น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

6.  น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

4. น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
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 2.  ขั้นทดลอง ผูว้ิจยัด าเนินการสอนด้วยตนเอง ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างไวเ้พื่อ
ป้องกันมิให้เกิดตวัแปรแทรกซ้อนอันเน่ืองมาจากตวัครู เช่น ประสบการณ์ในการสอน และได้
ด าเนินการทดลองสอนโดยใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัที่เตรียมไว ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง จ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน รวมทั้งหมด 
12 คาบเรียน 
 2.2  เน้ือหาที่ใช ้คือ เน้ือหาในวิชาประชากรและส่ิงแวดลอ้ม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ครอบคลุมเน้ือหา
ในด้านความรู้พื้นฐานของสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ สาระย่อย 5.2 เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ประกอบไปดว้ยเน้ือหายอ่ย ดงัน้ี 1) สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม 2) การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และ3) การ
พฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 2.3  ด าเนินการสอนโดยผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการสอนโดยใช้การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มี 6 ขั้นตอน ดังน้ี 1. ขั้นก าหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผูส้อน จดัสภาพการณ์ให้ผูเ้รียน
เผชิญกบัปัญหา โดยใช้สถานการณ์เน้นปัญหาจริงให้นักเรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหา 
สามารถก าหนดส่ิงที่เป็นปัญหา 2. ขั้นท าความเขา้ใจกบัปัญหา ผูเ้รียนจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัปัญหา
ที่ตอ้งการเรียนรู้ ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งสามารถอธิบายส่ิงต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับปัญหาได้ ซ่ึงขั้นตอนน้ี
สอดคล้องกับทกัษะการให้เหตุผล 3.  ขั้นด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ผูเ้รียนร่วมเสนอแนวทางการ
แสวงหาแหล่งข้อมูล และเลือกแนวทางการศึกษาข้อมูล โดยผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนแสวงหา
แหล่งขอ้มูลที่หลากหลาย ซ่ึงขั้นตอนน้ีสอดคลอ้งกบัทกัษะการน าความรู้ไปใช ้4. ขั้นสังเคราะห์
ความรู้ เป็นขั้นที่ผูเ้รียนน าความรู้ที่ไดค้น้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัอภิปรายผล และสงัเคราะห์ 
ซ่ึงขั้นตอนน้ีสอดคลอ้งกบัทกัษะการน าความรู้ไปใช ้5. ขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผูเ้รียน
แต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมินผลงานวา่ขอ้มูลที่ศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสม
หรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเอง อยา่งอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกัน
สรุปความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกคร้ัง ซ่ึงขั้นตอนน้ีสอดคลอ้งกบัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน า
ความรู้ไปใช ้และ 6. น าเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนน าขอ้มูลที่ได้ มาจดัระบบองคค์วามรู้และ
น าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเ้รียนทุกกลุ่มรวมทั้งผูท้ี่เก่ียวขอ้งร่วมกนัประเมินผล
งาน ซ่ึงขั้นตอนน้ีสอดคลอ้งกบัทกัษะการใหเ้หตุผล และการน าความรู้ไปใช ้  
 3.  ขั้นหลงัทดลอง  
    3.1 ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มไปทดสอบ
หลงัเรียน  
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 3.2 ผูว้จิยัน าแบบทดสอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ไปทดสอบหลงั
เรียน  
 3.3 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานไปสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง   
 
8. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 
 1.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  ผูว้จิยัตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้วยการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้และการ
ประเมินผล โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC)   
 1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เ ร่ืองประเด็นปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
  1.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
  1.2.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
  1.2.3 ตรวจสอบอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
  1.2.4 ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ซ่ึง
งานวจิยัน้ีใชว้ธีิการของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั จากสูตร KR-20 (มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2549:182) 
    1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้
เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
  1.3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
  1.3.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการ
น าความรู้ไปใช ้
  1.3.3 ตรวจสอบอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการ
น าความรู้ไปใช ้
  1.3.4 ตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผล
และการน าความรู้ไปใช้ ซ่ึงงานวิจยัน้ีใช้วิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-20 (มาเรียม     
นิลพนัธุ,์ 2549:182) 
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 1.4 ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ มีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
 2.  วเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่ตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
      ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่ตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
    2.1 การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ือง ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) 
      2.2 การวเิคราะห์เปรียบเทียบทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ เร่ือง ประเด็น
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
โดยใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ
ต่อกนั (t-test dependent)  
      2.3 การวเิคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์

เน้ือหา (content analysis) และแปลผลโดยน าคะแนนเฉล่ียมาเปรียบเทียบกบัเกณฑด์งัน้ี 

  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50- 5.00  หมายถึง  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50- 4.90  หมายถึง  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50- 3.49  หมายถึง  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50- 2.49  หมายถึง  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.0- 1.49  หมายถึง  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยที่สุด 
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สรุป 
 
การวจิยั เร่ืองการศึกษาผลการเรียนรู้ และทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช้ เร่ือง 

ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ Pre - 
Experimental Design แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั (The One - Group Pretest- Posttest Design) 
กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม ที่เรียนรายวิชา ส30207 ประชากรและส่ิงแวดล้อม เร่ืองประเด็น
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 30 คนโดยผูว้จิยัด าเนินการวจิยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง จากนั้น
น าขอ้มูลจากการท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ มาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียนเร่ือง ประเด็น
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานโดย
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent)จากนั้นน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบ
วดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ มาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ทกัษะการให้
เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ เร่ือง ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
โดยทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และขอ้มูลที่เป็นขอ้เสนอแนะใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) สรุป
วธีิด าเนินการวจิยัไดด้งัตารางที่ 9 ดงัน้ี 
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ตารางที ่9 การสรุปวธีิด าเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค ์ วิธีด าเนินการวิจยั เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผล
การเรียนรู้ เร่ือง
ประเดน็ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ของ
นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ก่อนเรียนและหลงั
เรียน ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน 

ทดสอบโดยใช ้
แบบทดสอบวดัผล
การเรียนรู้ก่อนและ
หลงัเรียน 
 

แบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( X )ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) และทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั 
(t- test dependent) 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบ

ทกัษะการให้เหตุผล

และการน าความรู้ไปใช ้

ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ดว้ย

การจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

ทดสอบโดยใช ้
แบบทดสอบวดัทกัษะ
การให้เหตุผลและการ
น าความรู้ไปใชก่้อน
และหลงัเรียน 
 
 
 

แบบทดสอบวดั
ทกัษะการให้
เหตุผลและการ
น าความรู้ไปใช ้
 

แบบทดสอบวดัทกัษะการให้
เหตุผลและการน าความรู้ไป
ใช ้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) และทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั
(t- test dependent) 

3.  เพ่ือศึกษาความ

คิดเห็นของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อ

การจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

 

สอบถามโดยใช้
แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ี
มีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
โดยใช ้ค่าเฉล่ีย ( X  ) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยัเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้ และทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ เร่ือง 
ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน ผูว้ิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนการด าเนินการวิจัย
ตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ก่อนเรียนและหลงั
เรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 ส าหรับรายละเอียดผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 

 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามของการวิจยั ขอ้ที่ 1 ผูว้ิจยัไดท้  าการเปรียบเทียบผล
การเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม จ านวน 30 คน ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงเป็นนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง โดย
นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตารางที่ 10 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 10  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้น 

มธัยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
การทดสอบ จ านวนนกัเรียน คะแนนเตม็ X  S.D. t p. 

ก่อนจดัการเรียนรู้ 30 40 17.10 2.06  
34.40 

 
0.00 หลงัจดัการเรียนรู้ 30 40 31.40 2.12 
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 จากตารางที่ 10  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ือง ประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 1 โดยค่าเฉล่ียรวมของคะแนน
ผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม หลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 (X  = 31.40, S.D. = 2.12) สูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน (X  = 
17.10, S.D. = 2.06)   
 
ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบทักษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 จากการเปรียบเทียบทักษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีรายละเอียดดงัตารางที่ 11 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 11  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ก่อนเรียนและหลงัเรียน      
                     ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 
การทดสอบ จ านวนนกัเรียน คะแนนเตม็ X  S.D. t p. 

ก่อนเรียน 30 30 13.46 2.11 17.77 .00 
หลงัเรียน 30 30 21.93 1.74 

 
 จากตารางที่ 11  ผลการเปรียบเทียบทักษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน พบว่านักเรียนมีทกัษะการ
ใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ขอ้ที่ 2 โดยค่าเฉล่ียรวม ของคะแนนทกัษะการให้เหตุผลและการน า
ความรู้ไปใช ้หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (X  = 21.93, S.D. = 1.74) สูงกว่าค่าเฉล่ีย 
ของคะแนนทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ ก่อนเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (X  = 13.46, S.D. = 2.11)  
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 ตอนที่ 3  ผลการศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 จากการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน สามารถสรุปรายละเอียด ดงัตารางที่ 12 ดงัน้ี 
ตารางที่ 12 แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจดัการ                   

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
ความคดิเห็น X  S.D. ระดับ 

ความคดิเห็น 
ล าดับ
ที่ 

ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกก าหนดปัญหา และฝึกท า
ความเขา้ใจกบัปัญหา 

 
4.46 

 
0.88 

 
มาก 

 
1 

2.  ส่งเสริมให้นกัเรียนไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้ และ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

4.23 0.61 มาก 4 

3.  ส่งเสริมให้นกัเรียนน าความรู้ท่ีไดค้น้ควา้มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 

4.26 0.72 มาก 3 

4.  ส่งเสริมให้นกัเรียนสรุป และจดัระบบองคค์วามรู้
น าไปสู่การน าเสนอผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

4.40 0.61 มาก 2 

5.  ส่งเสริมให้นกัเรียนท างานและตดัสินใจร่วมกนักบัผูอ่ื้น 4.06 0.72 มาก 5 
รวมด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.26 0.59 มาก 3 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
 6.  เป็นการจัดกิจกรรมท่ีให้อิสระแก่นักเรียนในการ
ก าหนดปัญหา และศึกษาคน้ควา้ 

 
4.33 

 
0.47 

 
มาก 

 
3 

7.  เป็นการจัดกิจกรรมท่ีท าให้นักเรียนได้ร่วมกันระดม
ความคิด แบ่งงาน และหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.23 0.61 มาก 4 

8.  เป็นการจดักิจกรรมท่ีครูเป็นผูแ้นะน าการเรียนรู้ให้กบั
นกัเรียน 

4.36 0.60 มาก 2 

9.  เป็นการจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้น และสร้างความสนใจ
ให้กบันกัเรียน 

4.36 0.60 มาก 2 

10.  เป็นการจดักิจกรรมท่ีท าให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่ง
สนุกสนานและมีความสุข 

4.44 0.71 มาก 1 

รวมด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 4.32 0.55 มาก 2 
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 ตารางที่ 12 แสดงผลการศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจดัการ                 
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (ต่อ) 

ความคดิเห็น X  S.D. ระดับ 
ความคดิเห็น 

ล าดับ
ที่ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
 11.  ช่วยให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 

 
4.45 

 
0.50 

 
มาก 

 
2 

12.  ช่วยให้นกัเรียนสามารถศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ และมีความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน 

4.46 0.76 มาก 3 

13. ช่วยให้นักเรียนพฒันาทกัษะในการแก้ปัญหา และ
ส่งเสริมความเป็นผูน้ า ผูต้าม และการท างานเป็นทีม 

4.40 0.75 มาก 4 

14.  ช่วยให้นกัเรียนสามารถน าทกัษะในการแกปั้ญหาไป
ใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

4.43 0.76 มาก 5 

15.  ช่วยให้นกัเรียนสามารถน าทกัษะการให้เหตุผลและ
น าความรู้ไปใชไ้ด ้

4.53 0.71 มากท่ีสุด 1 

รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 4.40 0.65 มาก 1 

รวมทั้ง 3 ด้าน 4.31 0.60 มาก  

 
 จากตารางที่ 11  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.31,  S.D. = 0.60) เม่ือ
พจิารณารวมทั้ง 3 ดา้น พบวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นเรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี นักเรียน
ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก ในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ เป็นล าดบัที่หน่ึง (X  = 
4.40,  S.D. = 0.65)  รองลงมาคือดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ (X  = 4.32,  S.D. = 0.55)  และดา้นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนเห็นดว้ยระดบัมากเป็นล าดบัสุดทา้ย (X  = 4.26,  S.D. = 0.59) เม่ือ
แยกเป็นดา้น ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บจากการเรียนรู้ นักเรียนเห็นดว้ยระดบัมาก เป็นล าดบัที่หน่ึง ( X  = 
4.40,  S.D. = 0.65)  โดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่านักเรียนเห็นด้วยระดบัมาก ใน
ประเด็นประโยชน์ที่ไดรั้บจากการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนสามารถน าทกัษะการให้เหตุผลและน า
ความรู้ไปใชไ้ด ้( X  = 4.53, S.D. = 0.71)  เป็นล าดบัที่หน่ึง  ล าดบัที่สองเห็นดว้ยระดับมาก ใน
ประเด็น ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (X  = 4.45,  S.D. = 0.50)  ล าดบัที่สามเห็น
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ด้วยระดับมาก ในประเด็นช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ และมี
ความสามารถในการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน (X  = 4.46,  S.D. = 0.76) ล าดบัที่ส่ีเห็นดว้ยมากใน
ประเด็นช่วยให้นักเรียนพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหา และส่งเสริมความเป็นผูน้ า ผูต้าม และการ
ท างานเป็นทีม (X  = 4.4,  S.D. = 0.75)  และล าดบัสุดทา้ยเห็นดว้ยมากในประเด็นช่วยให้นักเรียน
สามารถน าทกัษะในการแกปั้ญหาไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้(X  = 4.43,  S.D. = 0.76)   
 ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่ เห็นดว้ยระดบัมากเป็นล าดบัที่สอง (X  
= 4.32, S.D. = 0.55) โดยเรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่านักเรียนเห็นด้วยระดบัมาก ใน
ประเด็นดา้นการจดักิจกรรมที่ท  าให้นักเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งสนุกสนาน และมีความสุข (X  = 4.44, 
S.D. = 0.71) เป็นล าดบัที่หน่ึง  ล าดบัที่สองเห็นดว้ยระดบัมากในประเด็นดา้นเป็นการจดักิจกรรมที่
กระตุน้ และสร้างความสนใจให้กบันักเรียน (X  = 4.36, S.D. = 0.60) และเห็นดว้ยระดบัมากใน
ประเด็นดา้นเป็นการจดักิจกรรมที่ท  าให้นักเรียน ไดร่้วมกนัระดมความคิดแบ่งงาน และหน้าที่ได้
อยา่งเหมาะสม (X  = 4.36, S.D. = 0.60) และล าดบัที่สามเห็นดว้ยระดบัมาก ในประเด็นดา้นเป็น
การจดักิจกรรมที่ครูเป็นผูแ้นะน าการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน(X  = 4.36, S.D. = 0.60) และล าดับ
สุดทา้ยเห็นดว้ยระดบัมาก ในประเด็นดา้นเป็นการจดักิจกรรมที่ให้อิสระแก่นักเรียน ในการก าหนด
ปัญหา และศึกษาคน้ควา้ (X  = 4.33, S.D. = 0.47)   
 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบว่านักเรียนเห็นดว้ยมากเป็นล าดบัที่สาม  (X  = 4.26, 
S.D. = 0.59) เม่ือเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย พบวา่นกัเรียนเห็นดว้ยระดบัมากในประเด็นดา้น
ส่งเสริมให้นักเรียนไดฝึ้กก าหนดปัญหา และฝึกท าความเขา้ใจกบัปัญหา (X  = 4.46, S.D. = 0.88) 
เป็นล าดับที่หน่ึง ล าดับที่สองเห็นด้วยในระดับมากในประเด็นดา้นส่งเสริมให้นักเรียนสรุป และ
จดัระบบองคค์วามรู้น าไปสู่การน าเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย (X  = 4.40, S.D. = 0.61) 
ล าดับที่สามเห็นด้วยระดับมาก ในประเด็นด้านส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ค้นควา้มา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั (X  = 4.26, S.D. = 0.72) ล าดบัที่ส่ีเห็นดว้ยระดบัมากในประเด็นดา้น
ส่งเสริมให้นักเรียนไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้ และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง(X = 4.23,S.D. = 0. 
61) และเห็นดว้ยระดบัมากในประเด็นดา้นส่งเสริมใหน้กัเรียนท างาน และตดัสินใจร่วมกนักบัผูอ่ื้น(X  
= 4.06, S.D. =0.72) เป็นล าดบัสุดทา้ย  
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ประมวลผลการสังเกตจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 นอกจากการวจิยัดงักล่าว ในระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ไดส้ังเกตและ
บนัทึกผลการจดัการเรียนรู้แลว้น ามาสรุปไว ้ดงัน้ี 
 1.  ในขั้นตอนการเสนอสถานการณ์ปัญหา ผูว้ิจยัใชส้ถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็น
ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ท าใหผู้เ้รียนสนใจ มองเห็นปัญหา สามารถก าหนดส่ิงที่เป็นปัญหา และ
อยากคน้ควา้หาค าตอบ 
 2.  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูเ้รียนมีบทบาทในการเรียนรู้ ส่งเสริมใหใ้หผู้เ้รียนคน้ควา้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง แต่ในชัว่โมงแรก
ผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และผูเ้รียนยงัขาดทกัษะในการอภิปรายกลุ่ม 
ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์ปัญหาตามความรู้สึกของตนเอง โดยขาดการน าขอ้มูลที่ได้
จากการศึกษามาประกอบ ครูตอ้งคอยแนะน า และกระตุน้ใหผู้เ้รียนท าตามขั้นตอนของกิจกรรมการ
เรียนรู้ ซ่ึงผูเ้รียนสามารถด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดดี้ยิง่ขึ้น  
 3.  ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละขั้นตอน ผูเ้รียนให้ความสนใจในขั้นแสวงหา
ความรู้ เน่ืองจากครูอนุญาตให้ผูเ้รียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และส่ือวีดีทศัน์ที่
หลากหลาย ส่งเสริมให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ได้ดว้ยตนเอง ส่งเสริมการท างานกลุ่ม ท าให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น  และผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหา โดยการ
อธิบายใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งของสาเหตุและผลที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา  
 4.   ผูเ้รียนมีความสามารถในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดย
สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนได้ดีขึ้นตามล าดบั เน่ืองจากในช่วงแรกผูเ้รียนยงัขาด
ความสามารถในการระบุปัญหา ไม่สามารถอภิปรายเก่ียวกับปัญหา ขาดการจดัหมวดหมู่หัวขอ้ที่
เป็นประเด็นในการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม จึงท าให้การบนัทึกผลของการศึกษาไม่ครบถ้วน ตาม
ประเด็นที่ตอ้งการศึกษา เม่ือไดรั้บค าแนะน าจากครูผูส้อน ให้ผูเ้รียนไปศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมให้
ครบถว้นซ่ึงการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ังต่อมา ผูเ้รียนมีความตั้งใจ ให้ความร่วมมือต่อการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ และเรียนรู้ขอ้ผิดพลาดจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ังก่อน น ามา
ปรับใช้ และศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมในส่วนที่ไม่สมบรูณ์ จนท าให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ สามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาโดยสามารถอธิบายสาเหตุและบอกผลกระทบที่เกิดขึ้ นกับ
สถานการณ์ปัญหาได ้และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการแกปั้ญหากบัสถานการณ์ที่ใกลเ้คียง
กนัได ้ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้ และทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ เร่ือง 
ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research)โดยมีแบบแผนการวิจยัแบบ Pre - Experimental 
Design แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั (The One - Group Pretest- Posttest Design)โดยมี
วตัถุประสงคข์องการวิจยั ดังน้ี 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน 2)เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 3)เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งที่ใช้
ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 /1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโพรง
มะเด่ือวทิยาคม อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 
9 จ านวน 30 คน ที่เรียนรายวชิา ส30207 ประชากรและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลากโดยใชห้้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ 1)แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  จ านวน 6 แผน ที่ผ่านการตรวจหาค่า
ด ัชนี ความสอดคล้องมีค่าเท่าก ับ  1 . 00  2)แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองประเด็นปัญหา
ส่ิงแวดล้อม จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ขอ้ ที่ผ่านการ
ตรวจหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ ได้ค่าค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.67 - 1.00  
ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.26-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20-0.60 และค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.92 3) แบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ แบบปรนัย 4 ตวัเลือก 
จ านวน 30 ขอ้ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.23-0.80 ค่า
อ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.20-0.60 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั เท่ากบั 0.85 4) แบบสอบถามความ
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คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จ านวน 1 ฉบบัเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด ซ่ึงสอบถามความคิดเห็น
ใน 3 ประเด็น คือ 1) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และ3) ด้าน
ประโยชน์ที่ไดรั้บ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00   
 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังน้ี 1) แบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชค้่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และทดสอบค่าทีแบบไม่
เป็นอิสระต่อกนั (t- test dependent) 2)แบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระต่อกนั(t- test dependent) 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานการใช ้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
   
 การวจิยัเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้ และทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ เร่ือง 
ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน มีผลการวจิยัดงัน้ี 
 1.  ผลการเรียนรู้เร่ือง ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 2.  ทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 3.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
 จากผลการวจิยัเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้ และทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไป
ใช ้เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานสามารถอภิปรายผล ดงัน้ี 
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   1. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้หลัง
เรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 1 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็น
การจดัการเรียนรู้ที่ใชส้ถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยจะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4 ถึง 5 คน 
และให้ผูเ้รียนศึกษาสถานการณ์ปัญหา ท าความเข้าใจกับปัญหา ร่วมกันแสวงหาความรู้จาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ ผูเ้รียนน าความรู้ที่ไดม้าแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายผล และสามารถสรุปความรู้มา
น าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย  การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะมุ่งเน้น
พฒันานักเรียนในด้านทกัษะการเรียนรู้ พฒันาความรู้ และพฒันานักเรียนสู่การเป็นผูท้ี่สามารถ
เรียนรู้โดยช้ีน าตนเองได ้ รวมทั้งใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทกัษะกระบวนการคิด และกระบวนการ
แกปั้ญหาโดยใช้ทกัษะการให้เหตุผล  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีการสร้างความรู้(Constructivism)ใช้
หลกัการเรียนรู้ที่ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั มุ่งเน้นไปที่ กระบวนการสร้างความรู้ ช่วยส่งเสริมพฒันาการ
ทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) ซ่ึงPiaget (อา้งถึงใน Lall and Lall, 1983: 45-54) 
กล่าวว่า พฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก ที่เป็นไปตามวยั และเช่ือว่ามนุษยเ์ลือกที่จะรับรู้ส่ิงที่
ตนเองสนใจ และการเรียนรู้เกิดจากระบวนการ การคน้พบดว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Barrows and Tamblym (1980: 1) กล่าววา่ การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่พฒันากลวธีิการแกปั้ญหา พฒันาความรู้  พฒันาทกัษะดา้นต่างๆ โดยให้นักเรียนเผชิญกบัปัญหา
ในสภาพจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gallagher (1997: 332-362) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่ผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้ในการเรียน (Learn to Learn) โดย
ผูเ้รียนจะท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพือ่คน้หาวธีิแกปั้ญหา โดยจะบูรณาการความรู้ที่ตอ้งการให้ผูเ้รียน
ไดรั้บ กบัการแกปั้ญหาเขา้ดว้ยกนั ปัญหาที่ใชมี้ลกัษณะเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั และมีความสัมพนัธ์
กบัผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จะมุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะการเรียนรู้
มากกว่าความรู้ ที่ผูเ้รียนจะไดรั้บ และพฒันาผูเ้รียนสู่การเป็นผูท้ี่สามารถเรียนรู้โดยช้ีน าตนเองได ้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของวชัรา  เล่าเรียนดี (2554: 107) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ซ่ึงปัญหาเป็นส่ิงที่ท  าให้การเรียนรู้เกิดขึ้ น ซ่ึง
หมายความวา่ ก่อนที่ผูเ้รียนจะเรียนรู้เก่ียวกบัความรู้ หรือองคค์วามรู้ใดๆ ตอ้งก าหนดหรือให้ปัญหา
แก่ผูเ้รียนก่อน เม่ือปัญหาถูกถาม นกัเรียนเกิดการรับรู้ หรือพบวา่จ าเป็นตอ้งเรียนรู้ความรู้ใหม่ก่อนที่
จะแกปั้ญหานั้นได ้และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจ (2551: 292) กล่าวว่า การ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการในการเรียนรู้ที่เร่ิมตน้จากปัญหาที่เกิดขึ้น โดย
ที่ปัญหานั้นจะเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้ และเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อคน้พบค าตอบ 
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หรือเพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจในรายละเอียดของปัญหานั้นดว้ยตนเอง และผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ดังจะเห็นได้จาก ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ขั้นตอนที่ 1 การ
ก าหนดปัญหา ขั้นตอนที่ 2 ท าความเขา้ใจกบัปัญหา ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ขั้นตอนที่ 
4 สังเคราะห์ความรู้ ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและประเมินค่าของค าตอบ ขั้นตอนที่ 6 น าเสนอและ
ประเมินผลงาน ซ่ึงแผนการจดัการเรียนรู้ไดผ้่านการตรวจ และปรับแก้จากอาจารยท์ี่ปรึกษา และ
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ กับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการเรียน เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมมาแลว้ และน าแผนมาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวจิยั โดยทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4/1  จึงท าให้แผนการจดัการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ 

ผูว้ิจยัสังเกตเห็นว่า ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ส่งเสริมให้ผลการ
เรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ไดแ้ก่ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้ ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและ
ประเมินค่าของค าตอบ และขั้นตอนที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน โดยขั้นตอนที่ 4 สังเคราะห์
ความรู้ เป็นขั้นตอนที่ผูเ้รียนน าความรู้ที่ไดจ้ากการคน้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั อภิปรายผล
วา่มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัญหา ซ่ึงการจดักิจกรรมครูตอ้งให้ค  าแนะน าและขอ้เสนอแนะ 
กระตุน้ใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสนับสนุนให้นักเรียนกลา้แสดงความคิดเห็น ขั้นตอนที่ 5 
การสรุปและประเมินค่าของค าตอบ เป็นขั้นตอนที่ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และ
ประเมินผลงานว่าขอ้มูลที่ศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยผูเ้รียนอภิปรายหา
ขอ้สรุปของสาเหตุของปัญหา แนวทางในการแกปั้ญหาจากสถานการณ์ปัญหา ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
ในเน้ือหาของบทเรียนมากขึ้น และขั้นตอนที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน เป็นขั้นตอนที่ผูเ้รียนน า
ขอ้มูลที่ไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้ และน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผูเ้รียนทุกกลุ่ม
รวมทั้งผูท้ี่เก่ียวขอ้งร่วมกนัประเมินผลงาน ซ่ึงขั้นตอนน้ีผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง
กลุ่ม ผูเ้รียนเกิดความรู้ จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผลการเรียนรู้สูงขึ้ น และจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของผู ้เรียน และบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า เม่ือผูส้อนน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกิดจริงในชีวิตประจ าวนั ผูเ้รียนสนใจศึกษาคน้ควา้หาค าตอบ 
นักเรียนในกลุ่มให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมทุกขั้นตอน ส่งผลให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ และคน้พบ
ความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงส่งผลต่อผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

ผลการวจิยัที่เกิดขึ้นนั้นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของขวญัตา  บวัแดง (2553: 74-76) ที่ไดศ้ึกษา
เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้เร่ือง วกิฤตการณ์ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  มณฑนา  
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บรรพสุทธ์ิ (2553: 100-102) ไดศ้ึกษาเร่ือง ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทกัษะชีวิต ของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานพบว่า ผลการเรียนรู้ ก่อนและหลัง
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01 นอกจากน้ียงั
สอดคล้องกับงานวิจยัของกนก  จันทรา ( 2556: 42-50) ได้ศึกษา และวิจยัเร่ืองผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ความรับผดิชอบต่อสงัคมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวจิยัพบว่า 1) นักเรียนที่ไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการแก้ปัญหา หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 2) นักเรียนกลุ่มที่ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการแกปั้ญหา สูงกว่านักเรียนที่ไดรั้บการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้สงัคมศึกษาแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 3) นักเรียนที่ไดรั้บการจดักิจกรรม
การเรียนรู้สงัคมศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 4) นกัเรียนที่ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้สงัคมศึกษาโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีความรับผดิชอบต่อสังคม สูงกว่านักเรียนที่ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคม
ศึกษาแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Wood 
(1996: 153) ไดศึ้กษาผลการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการก าหนดแนวทางในการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองของครู ผลการศึกษาพบวา่ การเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นการก าหนดทิศทางการเรียนรู้
ดว้ยตนเองของครู นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั Candela (1998: 77) ไดศ้ึกษาผลการเรียนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน กบัการเรียนแบบบรรยาย ที่มีผลต่อคะแนนสอบในขอ้สอบแบบตวัเลือก ของ
นักศึกษาผูช่้วยพยาบาล ผลการศึกษาผูช่้วยพยาบาลที่เรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีคะแนนสูงกว่า
นักศึกษาผูช่้วยพยาบาลที่เรียนแบบบรรยาย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Faulkne (1999: 298) ไดศ้ึกษาเร่ืองการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ
ความคงทนในการเรียน ของกลุ่มนักเรียนวิทยาศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ที่เรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และที่เรียนโดยการทดลองปฏิบติังาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่เรียนโดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน มีความสามารถในการแกปั้ญหาที่ใกลเ้คียงกบัปัญหาที่เคยพบ ไดดี้กว่ากลุ่มที่เรียนโดยการ
ทดลองปฏิบตัิงาน 

 2.  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้เร่ือง ประเด็นปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  พบว่า
นกัเรียนมีทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ขอ้ที่ 2 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผูส้อนน าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
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จริง มาเป็นเคร่ืองมือให้ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ ซ่ึงผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
สามารถระบุปัญหาได ้อธิบายสาเหตุของปัญหาได ้อธิบายผลกระทบที่เกิดจากปัญหา และสามารถ
น าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา ซ่ึงผูเ้รียนน าเสนอผลการเรียนรู้ โดยแสดงเป็นผลงาน  และ
ร่วมกนัประเมินผลงานโดยใชก้ารใหเ้หตุผลที่ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการคิด ดงัที่ 
ทฤษฎีกลุ่มเกสตลัท ์ซ่ึงBigge (1982: 190-202 ) กล่าวว่า การส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ที่
หลากหลาย จะช่วยให้ผูเ้รียนคิดแก้ปัญหา และคิดริเร่ิมไดม้ากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ กรม
วชิาการ (2545: 13-15) กล่าววา่ การสอนเพือ่พฒันาการคิด และการสอนคิด เป็นเร่ืองที่มีความส าคญั
ยิง่ในการจดัการศึกษาเพื่อให้ไดคุ้ณภาพสูง การพฒันาผูเ้รียนให้เติบโตขึ้นอยา่งมีคุณภาพในทุกๆ
ดา้น ทั้งทางดา้นสติปัญญา คุณธรรมและการเป็นพลเมืองดีของชาติ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิศนา  
แขมมณี (2557: 137 - 138) กล่าวว่าการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นการจดัสภาพการณ์
ของการเรียนการสอน ที่ใชปั้ญหาเป็นเคร่ืองมือในการช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผูส้อน
อาจน าผูเ้รียนไปพบสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผูส้อนอาจจดัสภาพปัญหาให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหา 
และฝึกกระบวนการคิดวเิคราะห์ปัญหา และแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจใน
ปัญหานั้นอยา่งชดัเจน ไดเ้ห็นทางเลือก และวิธีการที่หลากหลายในปัญหานั้นรวมทั้งให้ผูเ้รียนเกิด
ความใฝ่รู้ เกิดทกัษะกระบวนการคิด และกระบวนการแกปั้ญหา ผลการวิจยัที่เกิดขึ้นนั้นสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ ชนาธิป   พรกุล (2554: 253-255) ที่กล่าววา่ทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้
นั้น ผูเ้รียนสามารถระบุสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถรวบรวมขอ้มูล หาสาเหตุ และผลที่เกิด
จากสถานการณ์ปัญหา  ผูเ้รียนสามารถอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา 
และสามารถน าความรู้ไปปรับใชก้บัสถานการณ์ปัญหาที่ใกลเ้คียงกนัได ้ 

ผูว้จิยัสงัเกตเห็นวา่ ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ที่ส่งเสริมให้ทกัษะการ
ใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนคือ ขั้นตอนที ่5 ขั้นสรุปและประเมินค่า
ของค าตอบ ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสามารถสรุปความรู้ จัดท าผลงานของกลุ่มตนเอง และสามารถ
ประเมินผลงานว่าขอ้มูลที่ศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบ
แนวคิดภายในกลุ่มของตนเอง ผูเ้รียนทุกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ในภาพรวมของปัญหา ผูเ้รียน
สามารถสรุปการแกปั้ญหา โดยเช่ือมโยงสาเหตุและผลที่เกิดจากสถานการณ์นั้นได ้ขั้นตอนที่ 6 
น าเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนทุกกลุ่มสามารถน าขอ้มูลที่ไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้  สามารถ
น าเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย และร่วมกนัประเมินผลงานว่าความรู้ที่ไดม้านั้นสามารถ
น ามาใชแ้กปั้ญหากบัเหตุการณ์นั้นได ้ซ่ึงส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้
ไปใชห้ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน และบนัทึกหลงั
การจดัการเรียนรู้ พบว่า เม่ือครูน าสถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อมมาให้นักเรียนได้ศึกษา ผูเ้รียน
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สามารถระบุว่าเป็นปัญหาอะไร และร่วมกันในกลุ่มค้นควา้หาความรู้ สามารถบอกสาเหตุและ
ผลกระทบของปัญหาได ้สามารถบอกแนวทางป้องกนั และการแกไ้ขปัญหาได ้สามารถน าเสนอเป็น
ผลงาน และผูเ้รียนสามารถประเมินผลงานของกลุ่มเพื่อนว่ามีความเหมาะสมใช้แก้ปัญหากับ
เหตุการณ์นั้นได ้ 

สอดคล้องกบังานวิจยัของคงศกัด์ิ  ทองอันดัง( 2551: 82-86) ได้ศึกษาเร่ือง ผลของการ
จดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผลและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นหลัก ซ่ึงพบว่าการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นหลกัที่มีต่อความสามารถในการ
แกปั้ญหา การใหเ้หตุผลและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งงานวิจยัของ พระศุภชยั บุตระเกษ 
(2552: 122-123) ไดศ้ึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถดา้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม เร่ือง
หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจดักิจกรรมดว้ยการอภิปรายกลุ่ม 
การจดักิจกรรมแบบอริยสัจ 4 และการจดักิจกรรมแบบไตรสิกขา ผลการวิจยัพบว่านักเรียนที่เรียน
โดยการจดักิจกรรมอภิปรายกลุ่ม การจดักิจกรรมแบบอริยสัจ และการจดักิจกรรมแบบไตรสิกขา 
เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรม หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง
งานวิจยัของประมาณ  โฆษิตตาพานิช (2549: 90-91) ไดศ้ึกษาเร่ือง การศึกษาการน าความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของ
นักเรียนระดบัมธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่นักเรียน
น าไปใช้ในชีวิตประจ าว ันระดับมาก ได้แก่ ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในเน้ือหาเร่ืองหลัก
เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้, แนวทางการปฏิบติัของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่, กลไกราคา และ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยมีเหตุผลที่ส าคัญคือ เพื่อประหยดัเงินตนเองและประเทศชาติ 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งงานวจิยัของ ประภารัตน์  สิงหเสนา (2552: 1-67) ไดศ้ึกษาเร่ือง ผลของการ
ใชว้งจรการเรียนรู้ 5 E ร่วมกบัแผนผงัเชิงโตแ้ยง้ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ผลการวิจยัพบว่า นักเรียน
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการประยกุตค์วามรู้ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการประยุกต์
ความรู้ หลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มเปรียบเทียบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งงานวจิยัของ วชิราภรณ์   เกล็ดแกว้ (2553: 3-83) ไดศ้ึกษาเร่ือง การติดตามผลการน าความรู้ไป
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ใชใ้นการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)รุ่นที่ 25 ปี
การศึกษา 2549 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการธนบุรี ผลการวิจยัพบว่าผูส้ าเร็จการศึกษามีความคิดเห็น
ในการน าความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งสามด้าน เรียงล าดับจาก
อนัดบัสูงสุดลงมาคือ 1) ด้านการประกอบอาชีพ 2) ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต และ3) ด้านการ
ยกระดบัความรู้ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Halpern and Pucella (Halpern and  Pucella., 
2007: Online) ไดศ้ึกษาเร่ือง การแสดงถึงลกัษณะพิเศษ และการให้เหตุผลเก่ียวกบัการคาดหมาย
ความน่าจะเป็น และความไม่น่าจะเป็น โดยไดน้ าขอ้แนะน าทางตรรกศาสตร์ส าหรับการให้เหตุผล
เก่ียวกบัการคาดหมาย กล่าวว่าเป็นวิชาที่ว่าเป็นดว้ยความหมายของค า ขึ้นอยูก่บัการเป็นตวัแทนที่
เป็นพื้นฐานของความไม่แน่นอนโดยไดใ้หส้จัพจน์ที่สมบูรณ์ส าหรับตรรกศาสตร์ในรายกรณีที่เป็น
ตวัแทนที่เป็นพื้นฐานความน่าจะเป็น จดัให้เป็นขอบเขตของความน่าจะเป็น ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ฟังกช์ัน่ และขอบเขตที่เป็นไปได ้พวกเขาไดแ้สดงการหาเหตุผลวา่เป็นการแสดงออก มากว่าการหา
เหตุผลที่สอดคลอ้ง ส าหรับการให้เหตุผลเก่ียวกบัความน่าจะเป็นไปได้ ในรายกรณีของกลุ่มของ
ขอบเขตความน่าจะเป็น แค่เฉพาะในรายกรณี ของความน่าจะเป็น ความเช่ือ และความเป็นไปได ้
อย่างไรก็ตามพวกเขาได้แสดงส่ิงที่สอดคล้องกับความสามารถในหลาย ๆ ด้าน ส าหรับการหา
เหตุผลเหล่าน้ีในส่วนที่สมบูรณ์ 

3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.31, S.D. = 0.60) เม่ือพิจารณารวมทั้ง 3 ดา้น 
พบวา่นักเรียนมีความคิดเห็นเรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี นักเรียนส่วนใหญ่เห็นดว้ยใน
ระดับมาก ในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ เป็นล าดับที่หน่ึง ( X = 4.40, S.D. = 0.65) 
รองลงมาคือดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ( X  = 4.32, S.D. = 0.55) และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
นกัเรียนเห็นดว้ยระดบัมาก (X  = 4.26, S.D. = 0.59)เป็นล าดบัสุดทา้ย 
 ดา้นประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากเป็นล าดบัที่
หน่ึง โดยนกัเรียนมีความคิดเห็นวา่ การจดัการเรียนรู้ช่วยใหน้กัเรียนสามารถน าทกัษะการให้เหตุผล
และน าความรู้ไปใชไ้ด้ (X = 4.53, S.D. = 0.71) มีคะแนนเฉล่ียเป็นล าดบัที่ 1 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู ้สอนน าสถานการณ์ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ส่งผลให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญัในส่ิงที่เรียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง และผูเ้รียนสามารถน าความรู้ที่ไดม้าอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุ และ
ผลที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหาโดยใชเ้หตุผล ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ และวิธีการแกปั้ญหาที่เหมาะสม 
สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ปัญหาที่ใกลเ้คียงได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธิดารัตน์  
เอกศิรินิมิต (2554:  9-10) ที่กล่าวถึง ขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน คือ ผูส้อนเปิด
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โอกาสให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของส่ิงที่เรียน ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียน
พฒันาการเรียนรู้ พฒันาทกัษะการศึกษาด้วยตนเอง พฒันาทกัษะในการติดต่อส่ือสาร และการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง สามารถพฒันาไปเป็นผูท้ี่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ส่งผลใหส้ามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข ส่วนในดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บ
จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่มีระดบัความคิดเห็นที่ต  ่าสุด คือมีความคิดเห็นว่าการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ช่วยให้นักเรียนสามารถน าทกัษะในการแกปั้ญหาไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
(X = 4.43, S.D. = 0.76) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูเ้รียนยงัไม่เห็นความส าคญัของสถานการณ์ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มที่น ามาใชก้บัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ดงันั้นผูส้อนควรเลือกสถานการณ์
ปัญหา จากสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มที่เกิดขึ้นจริงที่อยูใ่นช่วงระยะเวลาที่ผูเ้รียนสามารถพบเห็นได ้
เพือ่ใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัของการแกปั้ญหาวา่สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการจดักิจกรรมที่ท  า
ให้นักเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งสนุกสนานและมีความสุข (X = 4.44, S.D. = 0.71)มีคะแนนเฉล่ียเป็น
ล าดบัที่ 1  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนรู้ที่ยดึผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ซ่ึงผูส้อนจดัสภาพแวดลอ้มที่สนับสนุน
การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน โดยแบ่งกลุ่มผูเ้รียนประมาณ 4 ถึง 5 คน ท าให้ผูเ้รียนแบ่งงานและหน้าที่ได้
อยา่งเหมาะสม ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้ ไดสื้บคน้ความรู้โดยใชแ้หล่งขอ้มูลต่างๆ ท าให้ผูเ้รียน
พฒันาการเรียนรู้ พฒันาทกัษะการศึกษาดว้ยตนเอง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวชัรา เล่าเรียนดี 
(2554: 111) ที่กล่าววา่การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ครูควรจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เด็กคุน้เคยและมีประสบการณ์เก่ียวกับวิธีแก้ปัญหา เลือกสถานการณ์ที่จะน าไปสู่ปัญหา ที่
น่าสนใจ และหลากหลาย และสอดคล้องกับสาระความรู้ จดัเตรียมใบความรู้ และใบกิจกรรม 
เตรียมพร้อมดา้นส่ือ สาระความรู้เพิ่มเติมส าหรับนักเรียน และเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ที่ระบุ
กิจกรรมการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนอยา่งชดัเจน ส่วนในดา้นบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่มีระดบัความคิดเห็นที่ต  ่าสุด คือ การจดักิจกรรมที่ใหอิ้สระแก่นกัเรียน ในการก าหนดปัญหา 
และศึกษาคน้ควา้ (X  = 4.33, S.D. = 0.47) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูเ้รียนคุน้เคยกบัการจดัการเรียนรู้ที่อยู่
แต่ในหอ้งเรียน ครูเป็นผูใ้หค้วามรู้ ซ่ึงการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผูเ้รียนตอ้งการก าหนด
ปัญหา และศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ดงันั้นครูควรแนะน าวิธีการศึกษาคน้ควา้ แหล่งสืบคน้ขอ้มูล 
และจดัเตรียมส่ือใหก้บัผูเ้รียน   
 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน
ไดฝึ้กก าหนดปัญหา และฝึกท าความเขา้ใจกบัปัญหา มีระดบัความคิดเห็นที่สูงสุด (X = 4.46, S.D. = 
0.88)มีคะแนนเฉล่ียเป็นล าดับที่  1  ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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ครูผูส้อนน าสถานการณ์ปัญหาจริงมาให้ผูเ้รียน ฝึกระบุปัญหา และท าความเข้าใจปัญหา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของทิศนา  แขมมณี (2557: 137 - 138) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน เป็นการจดัสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผูส้อนอาจน าผูเ้รียนไปพบสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผูส้อนอาจจดั
สภาพปัญหาให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และแกปั้ญหาร่วมกนัเป็น
กลุ่ม ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจในปัญหานั้นอยา่งชดัเจน ไดเ้ห็นทางเลือก และวิธีการที่หลากหลาย
ในปัญหานั้นรวมทั้งให้ผูเ้รียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทกัษะกระบวนการคิด และกระบวนการแกปั้ญหา 
ส่วนในดา้นส่งเสริมใหน้ักเรียนท างานและตดัสินใจร่วมกบัผูอ่ื้น (X = 4.06, S.D. =0.72) มีคะแนน
ต ่าสุด ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูเ้รียนคุน้เคยกบัการเลือกกลุ่มเอง ผูเ้รียนตอ้งการร่วมกิจกรรมการเรียนกบั
เพื่อนที่สนิทกัน ดังนั้นผูส้อนควรส่งเสริมและปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการท างานกลุ่มให้กับ
ผูเ้รียน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคล้องกับงานวิจยัของมณฑนา บรรพสุทธ์ิ (2553: 100-102) ได้
ศึกษาและวิจยัเร่ืองความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทกัษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทั้ง 3 ดา้น และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ขวญัตา  บวัแดง (2553: 79-80) ไดศ้ึกษาและวิจยัเร่ืองการศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง 
วกิฤตการณ์ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่จดัการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน อยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ดา้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยั เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้ และทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไป

ใช ้เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ผูว้จิยัมีขอ้คน้พบและแนวคิดที่เป็นขอ้เสนอแนะดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  จากการวิจยัพบว่าการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนรู้ที่เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ในขั้นด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ผูส้อนควรให้ผูเ้รียนสืบคน้ความรู้จากแหล่งต่างๆ 
และสามารถสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
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 2.  จากการวจิยัพบวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ในขั้นน าเสนอและประเมินผล
งาน ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มใช้ระยะเวลาในการน าเสนอค่อนขา้งมาก ดงันั้นครูควรก าหนดเวลาในขั้น
น าเสนอและประเมินผลงานใหช้ดัเจน ผูส้อนควรใหผู้เ้รียนน าเสนอผลงานนอกเวลาเรียนได ้และให้
ผูเ้รียนเลือกน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆได ้  
 3. การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ครูตอ้งเลือกสถานการณ์ปัญหาจริงที่สอดคลอ้ง
กับเน้ือหาที่เรียนและตอ้งเหมาะสมกับระดับของผูเ้รียน เพื่อพฒันาความรู้ พฒันาทกัษะการให้
เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้และสามารถพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของผูเ้รียนใหสู้งขึ้น  
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการวจิยัเพือ่ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เพื่อพฒันาทกัษะการ
สร้างความรู้และการสรุปผล  
 2.  ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ
เทคนิคการแกปั้ญหาในอนาคต เพือ่พฒันาทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียน 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1.  อาจารย ์ดร.เพญ็พนอ  พว่งแพ   อาจารยป์ระจ าภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
     สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
     ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 
2.  อาจารยส์าธิต  จนัทรวนิิจ  อาจารยป์ระจ าภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
     ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
3.  อาจารย ์ดร.ธงชยั  นิลค า  อาจารยป์ระจ าวทิยาลยันวตักรรมการจดัการ 
     บณัฑิตวทิยาลยัราชภฎัวไลอลงกรณ์  
     ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการวเิคราะห์เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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1.  แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
 1.1 ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
ตารางท่ี 13 ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการ 
                 จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 
รายการประเมนิ 

 

คะแนนความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

∑R 
 
IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่1 เร่ืองสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
1.  ความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3.00 

 
 
1.00 

ตวัช้ีวดั 
2.  ความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดักบัสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

3.  ความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดักบักระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.  ความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

5.  ความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3.00 1.00 

สาระการเรียนรู้ 
6.  ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

7.  ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3.00 1.00 

8.  ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
9.  ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้      

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

10.  ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบั
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11.  ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 13 ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการ 
                  จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (ต่อ) 

 
รายการประเมนิ 

 

คะแนนความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
12.   ความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการเรียนรู้กบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

13.กระบวนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนชดัเจนและ
สมัพนัธ์ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14. ความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
15.ความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
กบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่2 
เร่ืองมนุษย์กบัทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
1.  ความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

3.00 

 
 
 

1.00 

ตวัช้ีวดั 
2.  ความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดักบัสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

3.  ความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดักบักระบวนการ 
จดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.  ความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบั 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

5.  ความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3.00 1.00 

สาระการเรียนรู้ 
6.  ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

7.  ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 13 ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการ 
                 จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (ต่อ) 

 
รายการประเมนิ 

 

คะแนนความคดิเห็น 
ของผู้เช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่
3 

8.  ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 9.  ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้      

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

10.  ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบั
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11.  ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 12.   ความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการเรียนรู้กบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

13.กระบวนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนชดัเจนและ
สมัพนัธ์ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14. ความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
  15.ความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้กบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง การป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
1.  ความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 
3.00 

 
 
1.00 

ตวัช้ีวดั 
2.  ความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดักบัสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

3.  ความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดักบักระบวนการ 
จดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 13 ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการ 
                 จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (ต่อ) 

 
รายการประเมนิ 

 

คะแนนความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.  ความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

5.  ความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3.00 1.00 

สาระการเรียนรู้ 
 6.  ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

7.  ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3.00 1.00 

8.  ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
9.  ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้      

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

10.  ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบั
สาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

11.  ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
12.   ความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการเรียนรู้กบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

13.กระบวนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนชดัเจนและสมัพนัธ์
ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14. ความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
15.ความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้กบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 
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ตารางท่ี 13 ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการ 
                 จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (ต่อ) 

 
รายการประเมนิ 

 

คะแนนความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่4 
เร่ือง ผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ใน
ประเทศไทยและของโลก 
1.  ความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

3.00 

 
 
 

1.00 

ตวัช้ีวดั 
2.  ความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดักบัสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

3.  ความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดักบักระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.  ความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

5.  ความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3.00 1.00 

สาระการเรียนรู้ 
6.  ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

7.  ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3.00 1.00 

8.  ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
9.  ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้      

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

10.  ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบัสาระ
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11.  ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 13 ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการ 
                 จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (ต่อ) 

 
รายการประเมนิ 

 

คะแนนความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
12. ความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการเรียนรู้กบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

13. กระบวนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนชดัเจนและ
สมัพนัธ์ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14. ความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
15. ความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
กบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่5 
เร่ือง  การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
1.  ความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3.00 

 
 

1.00 

ตวัช้ีวดั 
2.  ความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดักบัสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

3.  ความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดักบักระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.  ความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

5.  ความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3.00 1.00 

สาระการเรียนรู้ 
6.  ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

7.  ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 13 ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการ 
                 จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (ต่อ) 

 
รายการประเมนิ 

 

คะแนนความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
8.  ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
9.  ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้      

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

10.  ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบั
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11.  ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
12.   ความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการเรียนรู้กบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

13.กระบวนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนชดัเจนและสมัพนัธ์
ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14. ความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
15.ความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้กบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่6 
เร่ือง โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริเร่ืองส่ิงแวดล้อม 
1.  ความสอดคลอ้งของมาตรฐานการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3.00 

 
 

1.00 

ตวัช้ีวดั 
2.  ความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดักบัสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

3.  ความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดักบักระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 13 ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการ 
                 จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
 

คะแนนความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4. ความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

5. ความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3.00 1.00 

สาระการเรียนรู้ 
6. ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

7. ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3.00 1.00 

8. ความสอดคลอ้งของสาระการเรียนรู้กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
9. ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้      

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

10. ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบัสาระ
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11. ความสอดคลอ้งของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
12. ความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการเรียนรู้กบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

13. กระบวนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนชดัเจนและสมัพนัธ์
ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14. ความสอดคลอ้งของกระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
15. ความสอดคลอ้งของส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้กบั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 
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2.  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม 
     2.1 ความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา 
ตารางท่ี 14 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม   
                 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
ข้อที ่

 
ประเภท 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี 
ความ
สอดคล้อง 
(IOC) 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

1. บอกความหมายและขอบข่ายของ
ค าวา่ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพ
ประชากร และคุณภาพชีวติได ้

1 ความจ า +1 +1 +1 1 
2 ความจ า +1 +1 +1 1 
3 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 

4 ความจ า +1 +1 +1 1 

5 ความจ า +1 +1 +1 1 

2. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ภาวะประชากร ทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวติได ้

6 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 
7 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 
8 ความจ า +1 +1 +1 1 
9 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 
10 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 

3. วเิคราะห์สถานการณ์และ 
วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยและ
โลกได ้

11 ความจ า +1 +1 +1 1 
12 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 
13 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 
14 ความจ า +1 +1 +1 1 

4. อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่ง
มนุษยก์บัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

15 ประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 1 

5. จ าแนกความสมัพนัธ์ระหวา่ง
มนุษยก์บัทรัพยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

16 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 
17 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 
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ตารางท่ี 14 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม   
                  (ต่อ) 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
ข้อที ่

 
ประเภท 

 
ผู้เช่ียวชาญ 

 
ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 
(IOC) 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

6. ตระหนกัและเห็นความส าคญั
ของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีคุณค่าต่อการ
ด ารงชีวติของมนุษยท่ี์ทุกคนควร
ดูแลรักษาและรับผิดชอบร่วมกนั 

18 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 
19 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 
20 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 

21 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 

22 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 
23 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 

7. อธิบายมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย 
และของโลก 

24 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 
25 ความจ า +1 +1 +1 1 
26 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 

8. ผูเ้รียนสามารถจ าแนกหลกัใน
การใชแ้ละมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

27 ความจ า +1 +1 +1 1 
28 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 
29 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 
30 ประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 1 

9.  ตระหนกัถึงปัญหาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งร่วมกนัก าหนด
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข 

31 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 
32 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 
33 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 
34 ประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 1 
35 การสงัเคราะห์ +1 +1 +1 1 
36 ประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 1 
37 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 
38 การประเมินค่า +1 +1 +1 1 
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ตารางท่ี 14 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม   
                  (ต่อ)  

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
ข้อที ่

 
ประเภท 

 
ผู้เช่ียวชาญ 

 
ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 
(IOC) 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

10. วเิคราะห์ผลกระทบของ
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย
และของโลก 
 

39 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 1 
40 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 1 
41 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 1 

42 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 1 

43 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 1 
44 ความจ า +1 0 +1 .67 

11. บอกผลกระทบของปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ในประเทศไทย
และของโลก 

45 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 
46 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 
47 ความเขา้ใจ +1 0 +1 .67 
48 ความจ า +1 +1 +1 1 

12. ตระหนกัและเห็น
ความส าคญัถึงผลกระทบของ
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ในประเทศไทย
และของโลก 

49 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 

13.  อธิบายความหมายของการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืได ้

50 ความจ า +1 +1 +1 1 

51 ความจ า +1 0 +1 .67 

52 ความจ า +1 +1 +1 1 

  14.  สามารถจ าแนกหลกัการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืได ้

53 ความจ า +1 +1 +1 1 

54 ความจ า +1 +1 +1 1 

55 ประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 1 

56 ประยกุตใ์ช ้ +1 0 +1 .67 
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ตารางท่ี 14 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม   
                  (ต่อ) 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
ข้อที ่

 
ประเภท 

 
ผู้เช่ียวชาญ 

 
ค่าดชันี 
ความ
สอดคล้อง 
(IOC) 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

15. ตระหนกัและเห็นคุณค่า
ในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใช้
ประโยชน์ในการด าเนินชีวติ
แบบยัง่ยนื 

57 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1 
58 ประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 1 

59 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 

60 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 

61 ประยกุตใ์ช ้ +1 0 +1 .67 
62 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 
63 ประยกุตใ์ช ้ +1 0 +1 .67 

16. อธิบายโครงการ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
กบัการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

64 ความจ า +1 +1 +1 1 

65 ความจ า +1 +1 +1 1 

66 ความจ า +1 +1 +1 1 

17. สามารถสรุปความเขา้ใจ
และยกตวัอยา่งโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

67 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1 

68 วเิคราะห์ +1 0 +1 .67 

18. เห็นความส าคญัและ
คุณค่าในการนอ้มน า 
เอาโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
มาใชป้ระโยชน ์
ในการด าเนินชีวติประจ าวนั 
 

69 ความจ า +1 +1 +1 1 

70 ความจ า +1 +1 +1 1 
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2.2 ค่าความยากง่าย 
  2.3 ค่าอ านาจจ าแนก  
  2.4 ค่าความเช่ือมั่น 
ตารางท่ี 15 ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลการ 
                  เรียนรู้เร่ือง ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม วเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ข้อ
ที่ 

ค่าความยากง่าย 
(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย 
( p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

1 .73 .13 26 .47 .67 
2 .63 .60 27 .43 .60 
3 .40 .53 28 .70 .60 
4 .73 .23 29 .50 .60 
5 .40 .40 30 .63 .47 
6 .57 .47 31 .70 .60 
7 .80 .53 32 .43 .73 
8 .60 .13 33 .40 .67 
9 .57 .60 34 .67 .53 
10 .43 .33 35 .80 .40 
11 .40 .53 36 .57 .60 
12 .67 .53 37 .87 .27 
13 .70 .47 38 .43 .73 
14 .63 .33 39 .80 .53 
15 .40 .67 40 .53 .53 
16 .57 .47 41 .83 .33 
17 .50 .47 42 .47 .67 
18 .43 .60 43 .53 .53 
19 .40 .67 44 .70 .60 
20 .47 .67 45 .50 .60 
21 .83 .47 46 .47 .67 
22 .43 .73 47 .70 .60 
23 .77 .47 48 .57 .47 
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ตารางท่ี 15 ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลการ 
                  เรียนรู้เร่ือง ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม วเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป (ต่อ) 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย 

(p) 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย 

( p) 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
24 .50 .60 49 .70 .73 
25 .50 .73 50 .67 .80 
51 .67 .40 61 .40 .27 
52 .57 .60 62 .80 .53 
53 .73 .53 63 .77 .47 
54 .47 .40 64 .50 .60 
55 .43 .73 65 .53 .67 
56 .80 .53 66 .83 .47 
57 .57 .60 67 .77 .60 
58 .57 .47 68 .67 .40 
59 .37 .60 69 .60 .53 
60 .50 .73 70 .53 .67 

 
ITEMS  =  70                   N of Case  =  30 
KR-20  =  .97                     

ทางผูว้จิยัไดค้ดัเลือกขอ้สอบตามเกณฑใ์หเ้หลือ 40  ขอ้ ไดข้อ้สอบจ านวน 40 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้  
2,3,5,6,7,9,14,16,20,22,23,26,28,29,30,31,32,33,38,39,40,42,43,45,46,48,49,50,52,53,54,55,57,58,
60,62, 64,65,67,69 

  แลว้น าแบบทดสอบท่ีผา่นการคดัเลือกไปหาค่าความเช่ือมัน่(Reliability)ของแบบทดสอบ
ปรนยั โดยการตรวจสอบผลการวดัท่ีสม ่าเสมอและคงท่ี ดว้ยวธีิการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน จากสูตร 
KR-20 (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2549:182) ไดค้่าความเช่ือมัน่ .92 
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3.  แบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ 
   3.1 ความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา 
ตารางท่ี 16 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช้  

 
รายการ
ประเมนิ 

 
ข้อที่ 

ประเภทตวับ่งช้ี 
ทักษะการให้เหตุผลและ 
การน าความรู้ไปใช้ 

ผู้เช่ียวชาญ  
ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 
(IOC) 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

สถานการณ์ 
ท่ี 1 

1 ระบุสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน +1 +1 +1 1 
2 รวบรวมขอ้มูล หาสาเหตุและผล 

ท่ีเกิดจากสถานการณ์ปัญหา   
+1 +1 +1 1 

3 อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผล 
ท่ีเกิดจากสถานการณ์ปัญหา 

+1 +1 +1 1 

4 น าความรู้ไปปรับใชก้บั
สถานการณ์ปัญหาท่ีใกลเ้คียงได ้

+1 +1 +1 1 

สถานการณ์
ท่ี 2 

5 ระบุสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน +1 +1 +1 1 
6 รวบรวมขอ้มูล หาสาเหตุและผล

ท่ีเกิดจากสถานการณ์ปัญหา   
+1 +1 +1 1 

7 อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผล 
ท่ีเกิดจากสถานการณ์ปัญหา 

+1 +1 +1 1 

8 น าความรู้ไปปรับใชก้บั
สถานการณ์ปัญหาท่ีใกลเ้คียงได ้

+1 +1 +1 1 

สถานการณ์
ท่ี 3 

 

9 ระบุสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน +1 +1 +1 1 
10 รวบรวมขอ้มูล หาสาเหตุและผล 

ท่ีเกิดจากสถานการณ์ปัญหา   
+1 +1 +1 1 

11 อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผล 
ท่ีเกิดจากสถานการณ์ปัญหา 

+1 +1 +1 1 

12 น าความรู้ไปปรับใชก้บั
สถานการณ์ปัญหาท่ีใกลเ้คียงได ้

+1 +1 +1 1 
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ตารางท่ี 16 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไป 
                   ใช ้ (ต่อ) 

 
รายการ
ประเมนิ 
 

 
ข้อที่ 

 

ประเภทตวับ่งช้ีทักษะการให้
เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

คนท่ี 1  คนท่ี 2 คนท่ี 3 

สถานการณ์ 
ท่ี 4 

 
 

13 ระบุสถานการณ์ปัญหาท่ี
เกิดข้ึน 

+1 +1 +1 1 

14 รวบรวมขอ้มูล หาสาเหตุและ
ผลท่ีเกิดจากสถานการณ์ปัญหา 

+1 +1 +1 1 

15 อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผล
ท่ีเกิดจากสถานการณ์ปัญหา 

+1 +1 +1 1 

16 น าความรู้ไปปรับใชก้บั
สถานการณ์ปัญหาท่ีใกลเ้คียง
ได ้

+1 +1 +1 1 

สถานการณ์ 
ท่ี 5 

17 ระบุสถานการณ์ปัญหาท่ี
เกิดข้ึน 

+1 +1 +1 1 

18 รวบรวมขอ้มูล หาสาเหตุและ
ผลท่ีเกิดจากสถานการณ์ปัญหา 

+1 +1 +1 1 

19 อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผล
ท่ีเกิดจากสถานการณ์ปัญหา 

+1 +1 +1 1 

20 น าความรู้ไปปรับใชก้บั
สถานการณ์ปัญหาท่ีใกลเ้คียง
ได ้

+1 +1 +1 1 

สถานการณ์ 
ท่ี 6 

21 ระบุสถานการณ์ปัญหาท่ี
เกิดข้ึน 

+1 +1 +1 1 

22 รวบรวมขอ้มูล หาสาเหตุและ
ผลท่ีเกิดจากสถานการณ์ปัญหา 

+1 +1 +1 1 
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ตารางท่ี 16 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไป 
                   ใช ้(ต่อ) 

 
รายการประเมนิ 

 

 
ข้อที่ 

 

ประเภทตวับ่งช้ี 
ทักษะการให้เหตุผลและ 
การน าความรู้ไปใช้ 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 
(IOC) 

คนท่ี 1  คนท่ี 2 คนท่ี 3 

สถานการณ์ 
ท่ี 6 

 
 

23 อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุ
และผลท่ีเกิดจาก
สถานการณ์ปัญหา 

+1 +1 +1 1 

24 น าความรู้ไปปรับใชก้บั
สถานการณ์ปัญหาท่ี
ใกลเ้คียงได ้

+1 +1 +1 1 

สถานการณ์ 
ท่ี 7 

25 ระบุสถานการณ์ปัญหาท่ี
เกิดข้ึน 

+1 +1 +1 1 

26 รวบรวมขอ้มูล หาสาเหตุ
และผลท่ีเกิดจาก
สถานการณ์ปัญหา   

+1 +1 +1 1 

27 อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุ
และผลท่ีเกิดจาก
สถานการณ์ปัญหา 

+1 +1 +1 1 

28 น าความรู้ไปปรับใชก้บั
สถานการณ์ปัญหาท่ี
ใกลเ้คียงได ้

+1 +1 +1 1 

สถานการณ์ 
ท่ี 8 

29 ระบุสถานการณ์ปัญหาท่ี
เกิดข้ึน 

+1 +1 +1 1 

30 รวบรวมขอ้มูล หาสาเหตุ
และผลท่ีเกิดจาก
สถานการณ์ปัญหา   

+1 +1 +1 1 
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ตารางท่ี 16 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไป 
                   ใช ้(ต่อ) 

รายการ
ประเมนิ 

 

ข้อที่ 
 

ประเภทตวับ่งช้ีทักษะการให้
เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ 

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 
(IOC) 

 คนท่ี 1  คนท่ี 2  คนท่ี 3 

สถานการณ์ 
ท่ี 8 

31 อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผล
ท่ีเกิดจากสถานการณ์ปัญหา 

+1 +1 +1 1 

32 น าความรู้ไปปรับใชก้บั
สถานการณ์ปัญหาท่ีใกลเ้คียง
ได ้

+1 +1 +1 1 

สถานการณ์ 
ท่ี 9 

33 ระบุสถานการณ์ปัญหาท่ี
เกิดข้ึน 

+1 +1 +1 1 

34 รวบรวมขอ้มูล หาสาเหตุและ
ผลท่ีเกิดจากสถานการณ์
ปัญหา 

+1 +1 +1 1 

35 อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและ
ผลท่ีเกิดจากสถานการณ์
ปัญหา 

+1 +1 +1 1 

36 น าความรู้ไปปรับใชก้บั
สถานการณ์ปัญหาท่ีใกลเ้คียง
ได ้

+1 +1 +1 1 

สถานการณ์ 
ท่ี 10 

37 ระบุสถานการณ์ปัญหาท่ี
เกิดข้ึน 

+1 +1 +1 1 

38 รวบรวมขอ้มูล หาสาเหตุและ
ผลท่ีเกิดจากสถานการณ์
ปัญหา 

+1 +1 +1 1 

39 อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผล
ท่ีเกิดจากสถานการณ์ปัญหา 

+1 +1 +1 1 

40 น าความรู้ไปปรับใชก้บั
สถานการณ์ปัญหาท่ีใกลเ้คียง
ได ้

+1 +1 +1 1 
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3.2 ค่าความยากง่าย   
  3.3 ค่าอ านาจจ าแนก 
  3.4 ค่าความเช่ือมั่น 
 
ตารางท่ี 17 ค่าความยากง่าย  ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัทกัษะการให ้
                   เหตุผลและการน าความรู้ไปใช ้โดยวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ข้อที ่ ค่าความยากง่าย 

(p) 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
ข้อที ่ ค่าความยากง่าย 

( p) 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
1 .53 .33 21 .53 .47 
2 .53 .40 22 .57 .27 
3 .57 .60 23 .73 .27 
4 .80 .40 24 .40 .33 
5 .57 .07 25 .70 .60 
6 .60 .20 26 .77 .60 
7 .76 .26 27 .70 .60 
8 .47 .33 28 .47 .27 
9 .63 .33 29 .73 .20 
10 .80 .20 30 .70 .47 
11 .63 .53 31 .77 .27 
12 .80 .53 32 .70 .53 
13 .77 .53 33 .77 .47 
14 .47 .40 34 .53 .27 
15 .70 .60 35 .47 .40 
16 .23 .20 36 .63 .47 
17 .67 .53 37 .67 .33 
18 .33 .47 38 .77 .40 
19 .67 .33 39 .73 .40 
20 .77 .47 40 .73 .60 

ITEMS  =  40                   N of Case  =  30 
KR-20  =  .87                    
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  ทางผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกขอ้สอบตามเกณฑ์ให้เหลือ 30 ขอ้ ไดข้อ้สอบดงัน้ี ขอ้สอบท่ีไดรั้บการ
คดัเลือก จ านวน 30 ขอ้  
ไดแ้ก่ ขอ้ 1,2,4,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,39,40 
 แลว้น าแบบทดสอบท่ีผ่านการคดัเลือกไปหาค่าความเช่ือมัน่(Reliability) ของแบบทดสอบปรนัย
โดยการตรวจสอบผลการวดัท่ีสม ่าเสมอและคงท่ี ดว้ยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-20 
(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2549:182) ไดค้่าความเช่ือมัน่ .85                 
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4.  แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 4.1  ความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา 
ตารางท่ี 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช ้
                   ปัญหาเป็นฐาน  

 
รายการประเมนิ 

 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
1.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดฝึ้กก าหนดปัญหาและท าความเขา้ใจ
กบัปัญหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้ และ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนน าความรู้ท่ีไดค้น้ควา้มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนสรุป และจดัระบบองคค์วามรู้น าไปสู่
การน าเสนอผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนท างานและตดัสินใจร่วมกนักบัผูอ่ื้น +1 +1 +1 3.00 1.00 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
6.  เป็นการจดักิจกรรมท่ีใหอิ้สระแก่นกัเรียนในการก าหนด
ปัญหาและศึกษาคน้ควา้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

7.  เป็นการจดักิจกรรมท่ีท าใหน้กัเรียนไดร่้วมกนัระดม
ความคิด แบ่งงานและหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8.  เป็นการจดักิจกรรมท่ีครูเป็นผูแ้นะน าในการเรียนรู้ใหก้บั
นกัเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9.  เป็นการจดักิจกรรมท่ีกระตุน้และสร้างความสนใจใหก้บั
นกัเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10.  เป็นการจดักิจกรรมท่ีท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่ง
สนุกสนานและมีความสุข 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช ้
                   ปัญหาเป็นฐาน (ต่อ) 

 
รายการประเมนิ 

 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
11.  ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาไดใ้นชีวิตประจ าวนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12.  ช่วยใหน้กัเรียนสามารถศึกษาหาความรู้จาก 
แหล่งขอ้มลูต่างๆ และมีความสามารถในการติดต่อส่ือสารกบั
บุคคลอ่ืน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13. ช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหา และส่งเสริม
ความเป็นผูน้ า ผูต้าม และการท างานเป็นทีม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14.  ช่วยใหน้กัเรียนสามารถน าทกัษะในการแกปั้ญหาไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15.  ช่วยใหน้กัเรียนสามารถน าทกัษะการใหเ้หตุผลและน า
ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั้น 
                มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 
เลขท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน เลขท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 
1 17 33 16 17 30 
2 13 31 17 16 28 
3 14 34 18 16 32 
4 18 30 19 21 34 
5 20 35 20 14 29 
6 18 31 21 19 34 
7 17 28 22 14 32 
8 19 32 23 15 29 
9 18 29 24 17 30 
10 20 34 25 19 31 
11 16 28 26 17 32 
12 16 29 27 20 33 
13 19 34 28 17 32 
14 15 30 29 16 33 
15 19 31 30 16 34 
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ตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช ้ก่อนเรียนและหลงัเรียน  
                ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 

เลขที ่ คะแนน 
ก่อนเรียน 

( 30คะแนน ) 

คะแนน 
หลงัเรียน 

( 30คะแนน ) 

เลขที ่ คะแนน 
ก่อนเรียน 

( 30คะแนน ) 

คะแนน 
หลงัเรียน 

( 30คะแนน ) 
1 15 25 16 16 24 
2 11 24 17 13 23 
3 13 21 18 16 22 
4 16 21 19 16 23 
5 14 24 20 11 19 
6 13 23 21 13 21 
7 9 21 22 14 17 
8 13 21 23 17 23 
9 14 21 24 15 22 
10 13 20 25 13 20 
11 17 22 26 12 23 
12 16 21 27 11 25 
13 10 23 28 11 21 
14 12 22 29 12 22 
15 15 23 30 13 21 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.  แผนการจดัการเรียนรู้ 
 2.  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ือง ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

3.  แบบทดสอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใชเ้ร่ือง ประเด็นปัญหา   
     ส่ิงแวดลอ้ม 
4.  แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม                  โรงเรียนโพรงมะเดื่อวทิยาคม 
รายวชิา  ส 31102 สังคมศึกษา                                         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม                                จ านวน    2 คาบ 

 
เร่ือง :  ผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในประเทศไทยและของโลก 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 5.2 
 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการ
สร้างสรรคว์ฒันธรรมและมีจิตส านึกอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 
ตัวช้ีวดั 
ส 5.2 ม.4-6/3  ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่าง ๆของโลก 
 
ข้อสรุปทัว่ไป  
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตของมนุษย ์
จากปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีสาเหตุมาจากมนุษยเ์ป็นปัจจยัส าคญัก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
มนุษยด์ว้ยเช่นกนั 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใน
ประเทศไทยและของโลกได ้
 2.  นักเรียนสามารถบอกผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ใน
ประเทศไทยและของโลกได ้
 3. ตระหนักและเห็นความส าคัญถึงผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ในประเทศไทยและของโลก 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในประเทศไทยและของโลก 
 1.  ผลกระทบของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มดา้นบวก 
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 2.  ผลกระทบของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มดา้นลบ 
 3.  การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 4.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.  วกิฤตการณ์ส่ิงแวดลอ้ม ปรากฏการณ์เอลนีโญ, ปรากฏการณ์ลานีญา, ปรากฏการณ์เรือน
กระจก, ปัญหาพลงังาน 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
  มีวนิยั 

ใฝ่เรียนรู้ 
  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 
การวดัและการประเมิน 
ตารางท่ี 21การวดัและการประเมิน 

ขอบเขตการวดั วธีิการ เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 

1. ความรู้  
- ผลกระทบของปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ในประเทศ
ไทยและของโลก 

- การตอบค าถาม 
-แบบบนัทึกการ
คน้ควา้ 

- ชุดค าถาม 
- แบบบนัทึกการ
คน้ควา้ 

ผูส้อน 

2. ทกัษะ/กระบวนการ 

- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการใหเ้หตุผล 
- ทกัษะการน าความรู้ไปใช้ 

- การสังเกต
พฤติกรรม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ผูส้อน 
 
 
 

3.คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

- มีวนิยั 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมัน่ในการท างาน 

- การสังเกต
พฤติกรรม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ผูส้อน 

ช้ินงาน / ภาระงาน  
  แบบบนัทึกการคน้ควา้ 



150 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
ตารางท่ี 22 เกณฑก์ารประเมินแบบบนัทึกการคน้ควา้ 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ ( การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน) 
 กจิกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จากนั้นให้นกัเรียน
ดูภาพ คือ ภาพท่ี 1 ภาพไฟไหมป่้า ภาพท่ี 2 ภาพน ้าท่วม ภาพท่ี 3 ภาพภยัแลง้ภาพท่ี 4  ภาพปลาโลมา
ตาย 

2. จากภาพทั้ง 4 ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์ถึงผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม โดยครูสุ่มนกัเรียนจ านวน 4 คน ใหบ้อกผลกระทบ ของภาพท่ีนกัเรียนสังเกตมาคน
ละ 1 ขอ้ (คน และสัตวไ์ดรั้บอนัตราย, เกิดโรคระบาด, ผลผลิตดา้นการเกษตรเสียหาย, คุณภาพน ้ า
เปล่ียนแปลง, คุณภาพของดินเปล่ียนแปลง, การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ) 
 3.  ครูให้นกัเรียนชมวีดีทศัน์ เร่ือง ผลกระทบท่ีเกิดจากป่าไมถู้กท าลาย ใชเ้วลาประมาณ 9 
นาที เป็นเร่ืองราวเก่ียวกับ ผลกระทบจากการตดัไม้ท าลายป่า ท าให้เกิด เหตุการณ์ภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม ดินถล่ม ไฟป่า ภยัแลง้ ภาวะโลกร้อน และสัตวป่์าลดลง ครูเนน้ให้นกัเรียน
บอกว่า วีดีทศัน์น าเสนอเร่ืองอะไร ตอ้งการให้เรารู้อะไรบา้ง นกัเรียนสงสัยเก่ียวกบัอะไร ร่วมกนั
อภิปราย ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป 

4. ครูกล่าวว่า “เราศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบั ผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ซ่ึงมีอยู ่6 ขั้น”  จากนั้นครูทบทวน ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และครูกล่าวย  ้ าว่าต่อไปน้ี นักเรียนจะได้ศึกษาเร่ือง 
ผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

 
 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก(3) ดี(2) พอใช้(1) 
1. ความรู้ 
ความถูกตอ้งของ
เน้ือหา 
 

ตอบค าถามใบบนัทึก
ความรู้ไดถู้กตอ้ง 4 ขอ้ 

ตอบค าถามใบบนัทึก
ความรู้ไดถู้กตอ้ง 3 ขอ้ 

ตอบค าถามใบ
บนัทึกความรู้ได้
ถูกตอ้ง1- 2 ขอ้ 
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กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  
1. ขั้นก าหนดปัญหา 

1.1 ครูแจกใบความรู้ท่ี 1.1 เร่ือง ผลกระทบของปัญหาท รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมใบงานท่ี 1.1 สถานการณ์ท่ี 1  

1.2 นักเรียนศึกษาใบความรู้พร้อมกบัใบงาน โดยครูกระตุน้ให้นกัเรียนช่วยกนัระดม
ความคิดเพื่อก าหนดหวัขอ้ของปัญหาในสถานการณ์ท่ีครูแจกให้ โดยนกัเรียนแต่ละกลุ่มตอ้งก าหนด
หวัขอ้ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ให้ไดห้ัวขอ้มากท่ีสุด จากนั้นเลือกมา 1 หวัขอ้ และบนัทึกหวัขอ้
ของปัญหาท่ีไดจ้ากการระดมความคิดลงในใบงานท่ี 1.1 ขอ้ท่ี 1 

 
 2.  ขั้นท าความเข้าใจกบัปัญหา 
 นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัหัวขอ้ของปัญหาในการเรียนรู้ท่ีไดร่้วมกนัก าหนดข้ึนมา
จากใบงานท่ี 1.1 (ขอ้ท่ี 1) แลว้ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิด อภิปรายเก่ียวกบัปัญหาของกลุ่มใน
ใบงานท่ี 1.1 ขอ้ 2-4 ซ่ึงเป็นประเด็นเก่ียวกบั สาเหตุของปัญหา วิธีการแกไ้ขปัญหา และผลท่ีไดจ้าก
การแกไ้ขปัญหา จากนั้นให้ตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน โดยนกัเรียนร่วมกนัพิจารณา
และอภิปราย ว่ามีประเด็นหรือหัวขอ้อะไรบา้งท่ีตอ้งการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม และให้นกัเรียนจดั
หมวดหมู่หวัขอ้ท่ีเป็นประเด็นในการศึกษาใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
 
 3.    ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 3.1 ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ประเด็นปัญหาท่ีนกัเรียนไดก้ าหนดไวด้ว้ยตนเอง  

3.2 ครูแจกแบบบนัทึกการคน้ควา้ และให้นกัเรียนประชุมเพื่อแบ่งหน้าท่ีในการศึกษา
คน้ควา้ 

3.3 ให้นักเรียนอภิปรายในกลุ่มเพื่อวางแผนด าเนินการศึกษาค้นควา้ตามประเด็นท่ี
ก าหนดไวโ้ดยแบ่งหน้าท่ีกนัท างาน และหาขอ้มูลในประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา ได้แก่ ความหมาย 
ประเภทความสัมพนัธ์ หรืออ่ืนๆ โดยระบุแหล่งเรียนรู้ วิธีการศึกษา บนัทึกการศึกษาคน้ควา้ลงใน
แบบบนัทึกการคน้ควา้ เช่น การศึกษาคน้ควา้จากเวบ็ไซด ์หอ้งสมุด ป้ายนิเทศหรือศึกษาจากผูรู้้ เป็น
ตน้ แลว้บนัทึกการแบ่งหนา้ท่ีภายในกลุ่มของตนเอง และบนัทึกผลการศึกษา ลงในแบบบนัทึกการ
คน้ควา้ 

3.4 นักเรียนส่งแบบบันทึกการค้นควา้ด้วยตนเองให้ครูเพื่อท าการประเมินจากนั้น
นกัเรียนประเมินผลการด าเนินการศึกษาคน้ควา้ร่วมกนั 
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4.  ข้ันสังเคราะห์ความรู้ 
นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มอ่ืนๆ 

แล้ว ร่วมกันพิจารณาและอภิปรายต่อไปว่าความรู้ท่ีได้มาเ ก่ียวกับผลกระทบของปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความถูกตอ้ง สมบรูณ์ ครบถว้นตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา
แลว้หรือยงั หากยงัไม่ครบให้ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมให้ครบถว้น ( เช่น ผลกระทบของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นบวก, ผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มดา้นลบ) 

ข้ันสรุปความคิดรวบยอด 
 5.  ข้ันสรุปและประเมินค่าของค าตอบ 
 นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัน าเสนอขอ้มูลท่ีสังเคราะห์ได ้และร่วมกนัอภิปรายวา่ขอ้มูลของแต่
ละกลุ่มท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ ครบถว้นสมบรูณ์ถูกตอ้งหรือไม่ โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระ โดยให้ทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกคร้ัง 
โดยครูช่วยตรวจสอบและแนะน าเพิ่มเติม 
 6.   น าเสนอและประเมินผลงาน  
 ผูเ้รียนน าขอ้มูลท่ีสังเคราะห์ได ้มาเขียนผงัมโนทศัน์ โดยมีประเด็นเก่ียวกบั หัวขอ้ปัญหา 
สาเหตุ วธีิแกไ้ขและผลท่ีไดจ้ากการแกไ้ข ผูเ้รียนทุกกลุ่มรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งร่วมกนัประเมินผลงาน 
และใหข้อ้เสนอแนะ จากนั้นจดัแสดงผลงานการศึกษา 
 
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ท่ี 1.1 เร่ือง ผลกระทบของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
2. ใบงานท่ี 1.1 สถานการณ์ท่ี 1 
3. ภาพไฟไหมป่้า ภาพน ้าท่วม ภาพภยัแลง้ ภาพปลาโลมาตาย 
4. วดีีทศัน์ เร่ือง ผลกระทบท่ีเกิดจากป่าไมถู้กท าลาย 
5. แบบบนัทึกการคน้ควา้ 

 
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ 
  1. วินยั  วีระวฒันานนท ์ และบานช่ืน  สีพนัผอ่ง.  (2553).  หนังสือเรียนรายวิชาประชากร
และส่ิงแวดล้อม ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4-5.  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์ อจท.  จ  ากดั.   

2. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. (2556).  รายงาน
สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม  พ.ศ. 2552.  กรุงเทพฯ: เทก็ซ์ แอนด ์เจอร์นลั พบัลิเคชัน่ จ  ากดั. 

3. http://th.m.wikipedia.org.htm  เขา้ถึงเม่ือ 2 พ.ค.  2557 



153 
 
สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

จากการสังเกตผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิด อภิปรายเก่ียวกบัปัญหา สามารถก าหนดปัญหา
ได ้บอกสาเหตุของปัญหา บอกวิธีการแกไ้ขปัญหา และผลกระทบของปัญหา และผลท่ีไดจ้ากการ
แกไ้ขปัญหาได ้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่ม
อ่ืนๆ แลว้ร่วมกนัพิจารณาและอภิปราย ผลคือไดข้อ้มูลยงัไม่ครอบคลุม ครูแนะน าให้นกัเรียนสืบคน้
เพิ่มเติม และให้นกัเรียนจดัหมวดหมู่หวัขอ้ท่ีเป็นประเด็นในการศึกษาให้ถูกตอ้งเหมาะสม แลว้ให้
น าเสนอเป็นผลงาน ซ่ึงกลุ่มผูเ้รียนเลือกน าเสนอโดยเขียนผงัมโนทศัน์ จากนั้นตวัแทนกลุ่มออกมา
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน ครูและ ผูเ้รียนทุกกลุ่มร่วมกนัประเมินผลงาน และให้ขอ้เสนอแนะ จากนั้นจดั
แสดงผลงานการศึกษาไวท่ี้ป้ายนิเทศหนา้หอ้งสมุด 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและพฒันาการ 
 1. ครูควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนร่วมกนัคิด อภิปรายวา่มีประเด็นหรือหวัขอ้อะไรบา้งท่ีตอ้งการ
ศึกษาค้นควา้เพิ่มเติม และให้นักเรียนจดัหมวดหมู่หัวข้อท่ีเป็นประเด็นในการศึกษาให้ถูกต้อง
เหมาะสม กระตุน้ให้ผูเ้รียนด าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามประเด็นท่ีก าหนดไวโ้ดยแบ่งหน้าท่ีกนั
ท างาน และหาขอ้มูลในประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา โดยครูช่วยตรวจสอบและแนะน าเพิ่มเติม 
 2. ผูส้อนควรเสนอแนะให้ผูเ้รียนน าขอ้มูลท่ีสังเคราะห์ได้ มาเขียนผงัมโนทศัน์ โดยมี
ประเด็นเก่ียวกบั หัวขอ้ปัญหา สาเหตุ วิธีแกไ้ขและผลท่ีไดจ้ากการแกไ้ข ลงในกระดาษแผ่นใหญ่
น าเสนอหน้าชั้ นเรียน ผู ้เ รียนทุกกลุ่มรวมทั้ งผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องร่วมกันประเมินผลงาน และให้
ขอ้เสนอแนะ จากนั้นจดัแสดงผลงานการศึกษาไวท่ี้ป้ายนิเทศหนา้หอ้งสมุด 

 
 
 

            ลงช่ือ...............................................ผูส้อน 
            (................................................................) 
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ใบความรู้ท่ี 1.1 
เร่ือง ผลกระทบของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

 
    
 ทรัพยากรเป็นส่ิงมีค่าและมีคุณประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต ในอดีตมนุษยไ์ด้
แปรเปล่ียนและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรใหเ้หมาะสมต่อการด ารงชีวติและน ามาพฒันาคุณภาพชีวิต
มาโดยตลอด  ในปัจจุบนัทรัพยากรไดมี้สภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากซ่ึงเป็นผลมาจากการใชอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง การเปล่ียนแปลงทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วถูกกระตุน้จากการพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพราะเหตุว่าการพฒันาต่างๆ นั้นมนุษยคิ์ดคน้มาเพื่อใช้กบัทรัพยากรและอ านวยความ
สะดวกสบายซ่ึงท าให้ทรัพยากรหมดไปอยา่งรวดเร็ว ทั้งผลของการใชม้กัจะก่อเกิดความเส่ือมโทรม 
การปนเป้ือนของมูลสารและมูลฝอยเป็นปริมาณมหาศาล  ส่ิงเหล่าน้ีในท่ีสุดแล้วจะยอ้นกลบัมา
กระทบต่อคุณภาพชีวติของมนุษยไ์ม่มากก็นอ้ย 
 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมกัจะให้ความสะดวกสบายแก่ผูใ้ช้และ
สัมผสัอยา่งมากแต่ในการใชค้วรค านึงถึงผลของการใช ้ตลอดจนการเลือกใชใ้ห้ถูกตอ้งและเป็นไป
ในแนวสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงสมดุลของทรัพยากรทางธรรมชาติ ซ่ึงจะท าให้การเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนนอ้ยลงและทรัพยากรเอ้ือประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษยไ์ดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนืต่อไป 
 โดยทัว่ไปแล้วทรัพยากรแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง 
ส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุษยไ์ม่ทางใดก็ทางหน่ึง  ซ่ึงไดแ้ก่  น ้ า  ดิน  ป่าไม ้ 
สัตวป่์า แร่ธาตุ  มนุษย ์ เป็นตน้  ส่วนอีกประเภท คือ ทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  เกิดจากการน าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมาดดัแปลง ปรับปรุง หรือแปรรูปดว้ยเทคโนโลยีจนไดท้รัพยากรใหม่ท่ีมี
ประโยชน์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย ์ไดแ้ก่  การเกษตรกรรม  การชลประทาน  และการ
คมนาคม  เป็นตน้   
 ผลกระทบของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มดา้นบวก 
 การเร่งรัดน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชใ้ห้มากท่ีสุด เพื่อเร่งและเน้นความเจริญทางวตัถุ  
สร้างความสุข ความสะดวกสบายใหแ้ก่ชีวติแต่ก็ตอ้งเส่ียงต่อปัญหาความเส่ือมโทรมในดา้นคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เม่ือเป็นเช่นน้ีแนวทางในการพฒันาประเทศทัว่โลกจนเร่ิมเปล่ียนแปลง โดย
น าเอาความผิดพลาดจากอดีตมาทบทวนและให้ความส าคญัปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน เช่น การบ าบดัน ้ าทิ้งจากโรงงานก่อนปล่อยสู่แหล่งน ้ าตามธรรมชาติ  
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การพฒันาแหล่งพลงังานสะอาดเพื่อทดแทนน ้ามนั และการพฒันาเทคโนโลยดีา้นการเกษตรเพื่อการ
อนุรักษ ์การบ าบดัน ้าเสีย พลงังานสะอาดทดแทนน ้ามนั 

ผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มดา้นลบ 
 มลภาวะด้านส่ิงแวดล้อม  คือสภาพรอบด้านท่ีไม่น่าพอใจ เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อสังคม
โดยตรงการใชเ้ทคโนโลยีท่ีขาดความระมดัระวงัและใชอ้ย่างไม่ถูกตอ้งต่อทรัพยากรธรรมชาติเป็น
ผลท าใหเ้กิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มมากมาย  
 มลภาวะของอากาศ  ไดแ้ก่  สารท่ีเกิดจากการสึกกร่อน  สารจากไอระเหย  สารจากการเผา
ไหม ้หรือการสันดาปท่ีไม่สมบูรณ์ 
 มลภาวะของน ้า 
 มลภาวะของเสีย 
 มลภาวะของดิน 
 ความต่ืนตวัในวกิฤตการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มของโลกเร่ิมข้ึนอยา่งจริงจงั เม่ือรัฐบาลสวีเดนได้
เสนอต่อองค์การสหประชาชาติถึงวิกฤตการณ์ส่ิงแวดลอ้ม อนัประกอบดว้ยวิกฤตการณ์ต่างๆ คือ 
การขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ดา้นพลงังาน อตัราการเพิ่มของประชากรท่ีสูงมากรวมทั้งเป็น
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษส่งผลกระทบต่อทุกคนทัว่โลก  ดงันั้น  องคก์ารสหประชาชาติจึงร่วมมือ
กบัรัฐบาลสวีเดนจึงได้จดัการประชุมท่ีเรียกว่า  การประชุมสหประชาชาติเร่ืองส่ิงแวดล้อมของ
มนุษย ์ จดัตั้งหน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้มข้ึนในประเทศของตน  ร่วมทั้งประเทศไทยรัฐบาลไดต้รา
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2518 และก่อตั้งส านกังานคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติข้ึนในปีเดียวกนั ดงันั้น เพื่อเป็นท่ีระลึกถึงจุดเร่ิมตน้ของการร่วมมือระหวา่งชาติ
ทัว่โลกในดา้นส่ิงแวดลอ้มวนัท่ี 5 มิถุนายน อนัเป็นวนัเร่ิมประชุมคร้ังยิ่งใหญ่น้ี จึงไดป้ระกาศให้
เป็น “วนัส่ิงแวดลอ้มโลก” ส าหรับประเทศไทยไดก้ าหนดในวนัท่ี 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวนั
ส่ิงแวดลอ้มไทย 

การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหมายถึง “การวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการหรือ
กิจการประเภทต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อสภาพแวดลอ้มหรือสภาพแวดลอ้ม ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อ
โครงการหรือกิจการนั้น ทั้งในทางบวกและทางลบ เพื่อเป็นการเตรียมการควบคุม ป้องกนั และ
แกไ้ขก่อนการตดัสินใจด าเนินโครงการหรือกิจการนั้นๆ” ขั้นตอนท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพจะ
เป็นระบบท่ีถูกเตรียมการในระดับการวางแผนเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงทุกๆด้านว่าถ้าจะมี
โครงการหรือกิจการใดข้ึนมาก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง  มีความรุนแรง
มากน้อยเพียงใดมีผลกระทบในระยะสั้ นหรือระยะยาวอย่างไร เม่ือได้วิเคราะห์ในรายละเอียด 
รวมถึงทางเลือกต่าง ๆ แลว้จะมีการประเมินถึงผลดีและผลเสียของโครงการหรือกิจการนั้นๆ และท่ี
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ส าคญัท่ีสุดของระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มคือจ าเป็นตอ้งเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนไดโ้อกาสเขา้มาแสดงความคิดเห็นไม่วา่สนบัสนุนหรือ
คดัคา้นต่อโครงการหรือกิจการนั้น ๆ ดว้ย 
 โครงการหรือกิจการใดท่ีผ่านการเห็นชอบของหน่วยงานผูรั้บผิดชอบในการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หน่วยงานเก่ียวข้อง และประชาชนแล้ว หลังการ
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ต้องเตรียมมาตรการในการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมหลังจากท่ีโครงการได้เปิดด าเนินการเพื่อให้ทราบว่าโครงการหรือกิจการนั้นได้
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมมากน้อยเพียงใด และได้ปฏิบัติตามมาตรการลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีไดเ้สนอไวใ้นรายงานอยา่งเคร่งคดัหรือไม่ 
 การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีช้ีให้เห็นผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการหรือกิจการต่างๆ ทั้งทางบวกและทางลบ และเป็นการเตรียมการเพื่อ
ควบคุม ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถือวา่มีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศเป็น
อยา่งยิง่ เพราะการท่ีจะใหป้ระเทศเจริญกา้วหนา้ต่อไป จ าเป็นจะตอ้งใหป้ระชาชนในประเทศมีความ
เป็นอยูดี่ข้ึน โดยเฉพาะในส่วนของคุณภาพชีวิต หมายความว่าประชาชนของประเทศจะตอ้งอยูใ่น
สภาพวะแวดลอ้มท่ีดี ไม่มีปัญหาดา้นภาวะมลพิษ 
 การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจะสมบูรณ์ไดจ้ะตอ้งให้ประชาชนไดมี้โอกาสเขา้มามี
ส่วนร่วมในการยอมรับโครงการหรือกิจการนั้นๆ เพราะประชาชนในท้องถ่ินจะเป็นผูท่ี้ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบจากโครงการหรือกิจการต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ไม่วา่โครงการจะเป็น
ขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ปัจจุบนัประชาชนยงัไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิในการเขา้มามีส่วนร่วมใน
ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอย่างไร ระดบัใด ท าให้ตอ้งมีองค์กรเอกชน นกัวิชาการ 
หรือผูรู้้ทั้งหลายคอยใหค้วามช่วยเหลือในดา้นข่าวสาร ขอ้มูล และความรู้ทางวชิาการซ่ึงในบางคร้ังก็
กลายเป็นปัญหาท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นการปลุกระดมมวลชนให้เกิดการต่อตา้นโครงการหรือกิจการ
นั้น ๆ  
 ในหลกัการและเหตุผลของการท่ีตอ้งมีการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย
ตามพระราชบญัญติัส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2518 นั้น มีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั 

1. เพื่อจ าแนกและอธิบายในเชิงปริมาณเท่าท่ีสามารถจะกระท าได้ เก่ียวกับทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้ม และคุณค่าต่างๆของมนุษยท่ี์จะถูกกระทบกระเทือนไป อนัเน่ืองจากโครงการพฒันานั้น 
ๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบระหวา่งสภาวะท่ีมีกบัไม่มีโครงการดงักล่าว 

2. เพื่ออธิบายในเชิงปริมาณเท่าท่ีสามารถจะกระท าได้เก่ียวกับขนาดของผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งทางบวกในแง่การส่งเสริมทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆของมนุษยก์บัทางลบ
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ในแง่การท าลายส่ิงแวดลอ้มเหล่านั้นโดยพิจารณารวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระยะสั้นและระยะ
ยาว ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไดมี้การพิจารณาในรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการต่างๆ ในการออกแบบหรือวางแผน
โครงการเพื่อใหเ้กิดผลเสียหายนอ้ยท่ีสุดโดยไดผ้ลดีมากท่ีสุดดว้ย 

3.  เพื่ออธิบายทางเลือกต่างๆของโครงการท่ีมีผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัแต่สามารถ
บรรลุเป้าหมายของการพฒันาไดเ้หมือนๆกนัการน้ีให้กล่าวถึงรายละเอียดกบัผลกระทบกระเทือน
ต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมอนัเน่ืองจากการเลือกโครงการแต่ละทางด้วยส านักงานคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ หวงัว่าการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจะสามารถช่วยลดปัญหาสภาวะ
แวดลอ้มท่ีเกิดจากการพฒันาโครงการหรือกิจการต่าง ๆ  
 วตัถุประสงคข์องการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามพระราชบญัญติั ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 
 เพื่อจ าแนกท านายและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากโครงการโดยเปรียบเทียบกับ
สภาวะท่ีไม่มีโครงการ และเพื่อเตรียมการป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ขั้นวางแผนโครงการ 
ซ่ึงจะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการก่อสร้าง และด าเนินโครงการ และเพื่อ
สนับสนุนหลักการพฒันาทรัพยากรส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน เพื่อให้มีการน าปัจจัยทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มมาช่วยใน การวางแผนโครงการ และตดัสินใจด าเนินโครงการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการพฒันาโครงการหรือกิจการท่ีก าลังจะ
เกิดข้ึนต่อไปในอนาคตไม่ว่าโครงการหรือกิจการนั้น ๆ จะเป็นของภาครัฐบาลรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นวิธีการท่ีจะพฒันาประเทศ   และเป็นการคุม้ครองและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีควรหวงแหนอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน มาจากภาษาอังกฤษว่า “Public participation” ดังนั้นค าว่า 
“ประชาชน” ในความหมายท่ีแทจ้ริงของประเทศท่ีพฒันาแลว้ หมายถึงหน่วยงานของภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน องคก์รเอกชน กลุ่มคน และประชาชนทัว่ไป ท่ีอาจจะไดรั้บประโยชน์หรือเสียประโยชน์
จากการมีโครงการหรือกิจการ ซ่ึงไดมี้การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
รูปแบบและขอบเขตของการมีส่วนร่วม 
   โครงการหรือกิจการทั้ งของภาครัฐและเอกชนหลายโครงการเปิดให้มีประชาพิจารณ์ 
(Public Hearing) มีขั้นตอนดงัน้ีเม่ือส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อมได้รับรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเจา้ของโครงการหรือกิจการไดเ้สนอแลว้ส านกังานนโยบาย
และแผนส่ิงแวดล้อมควรจะส่งผลการพิจารณา  กลับไปยงัเจ้าของโครงการหรือกิจการ โดยมี
ขอ้เสนอแนะว่าควรจะมีการด าเนินการอย่างไรต่อไป ถ้าคิดว่าโครงการหรือกิจการมีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มไม่มากนกัก็ให้ด าเนินการก่อสร้างได ้ถา้คิดว่าอาจจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
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คุณภาพชีวิตก็ควรให้เจ้าของโครงการหรือกิจการได้จัดเตรียมเปิดการประชาพิจารณ์ส าหรับ
ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบ ผูส้นใจและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
การเตรียมการประชาพิจารณ์  
              เจา้ของโครงการหรือกิจการ จะตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา  เม่ือเปิด
การประชาพิจารณ์ เจ้าของโครงการหรือกิจการจะต้องพยายามอธิบายถึงผลดีผลประโยชน์ท่ี
ประชาชนและประเทศชาติจะไดรั้บ และผลเสียของโครงการ ตามเอกสารท่ีได้แจกไปก่อนหน้า 
พร้อมกบัรับฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดดา้นต่างๆ ถา้เจา้ของโครงการหรือกิจการสามารถอธิบาย
และท าความเขา้ใจจนเป็นท่ียอมรับของผูเ้ขา้ร่วมรับฟังประชาพิจารณ์ ก็ถือวา่ประชาชนยอมรับใน
การพฒันาโครงการหรือกิจการนั้น แต่ถา้ยงัไม่เป็นท่ียอมรับ   หรือมีการคดัคา้นหรือต่อตา้น เจา้ของ
โครงการหรือกิจการจะตอ้งน าขอ้คิดเห็นขอ้เสนอต่างๆ กลบัไปแกไ้ขและปรับปรุง เพื่อเตรียมการ
เปิดประชาพิจารณ์ต่อไปอีกคร้ัง โดยก าหนดระยะเวลาไวอ้ย่างน้อย 30 วนัหลงัจากการจดัประชา
พิจารณ์คร้ังก่อน ประชาชนท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมหรือโครงการจะโตแ้ยง้จนกว่าเจา้ของ
โครงการหรือผูป้ระกอบการจะสามารถจดัหาส่ิงทดแทน หรือการชดเชยจนเป็นท่ียอมรับ จึงจะสรุป ผล
การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 2 ขั้นตอน รวมเล่มแลว้ประกาศให้ประชาชนไดท้ราบถึงผลลพัธ์ท่ี
ไดรั้บซ่ึงเรียกวา่ Environmental Impact Statement, (EIS) 

 การจดัประชาพิจารณ์น้ีจะด าเนินการก่ีคร้ังก็แลว้แต่เจา้ของโครงการหรือกิจการ แต่ส่ิงท่ี
ตอ้งการคือ ใหป้ระชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยอมรับในการพฒันาโครงการหรือกิจการนั้น ๆ 
กลไกในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การสร้างกลไกให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการวิ เคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มวตัถุประสงคต่์าง ๆ ดงัน้ี 

1. เพื่อได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับโครงการหรือกิจการและ
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

2. เพื่อช่วยในการช้ีประเด็นปัญหา และคุณค่าต่าง ๆ ของส่ิงแวดลอ้ม 
3. เพื่อแสดงความคิดเห็นอนัอาจจะเป็นประโยชน์ในการแกปั้ญหา 
4. เพื่อช่วยในการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัและช่วยในการวเิคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ อนัจะเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานและการตรวจเฝ้าระวงั 
5. เพื่อขจดัปัญหาความขดัแยง้ และเพื่อสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั 

การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสามารถจดัแบ่งกลุ่มของประชาชนไดเ้ป็น 3 กลุ่ม  
1.  กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากโครงการ 
2.  กลุ่มประชาชนโดยรอบโครงการท่ีอาจจะมีทั้งผลดีและผลเสียจากโครงการ 
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3.  กลุ่มประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีอาจจะไดรั้บแต่ผลประโยชน์จากโครงการ 
ส าหรับประเทศไทยมีการจดั Public Hearing โดยใช้ค  าว่า “ไต่สวนสาธารณะ” หรือ 

“ประชาพิจารณ์” 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงถือวา่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัและมีความจ าเป็นมากต่อการพฒันา
หรือการคุ้มครองและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของประเทศต่อไปในอนาคตเพราะการท่ีจะให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม จ าเป็นจะตอ้งมีการให้ข่าวสารท่ีแทจ้ริงและถูกตอ้งโดยมีการก าหนด
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมอยา่งถูกวธีิและมีประสิทธิภาพ 
 ในพระราชบญัญติัส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 กลุ่มประชาชนท่ีสามารถมีส่วนร่วมในการ
คุม้ครองและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เนน้สิทธิและหนา้ท่ีของบุคคลท่ีอาจไดรั้บตามกฎหมายระบุ
สิทธิของประชาชนท่ีจะได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแต่ในขณะเดียวกนัก็ได้สงวนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนไวด้ว้ย โดยการ
ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจในการให้ข่าวสารและขอ้มูลนั้นๆ และ
ยงัมีขอ้ยกเวน้ส าหรับขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ความลบัเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงแห่งชาติ  (National Security) 
2. ความลบัเก่ียวกบัสิทธิส่วนบุคคล (Right to Privacy) 
3. ความลบัเก่ียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์น (Intellectual Property) 
4. ความลบัเก่ียวกบัสิทธิในทางการคา้ (Trade Secrets) 
รัฐได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535 มาตรา 7 ระบุวา่ “เพื่อเป็นการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ให้องค์กรเอกชนซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
หรือกฎหมายต่างประเทศ ท่ีมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการคุม้ครองส่ิงแวดล้อมหรืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และมิไดมี้วตัถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งคา้หาก าไรจากการประกอบ
กิจกรรมดงักล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองคก์ารเอกชนดา้นการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
 การระบุถึงสิทธิในมาตรา 8 วา่ “อาจไดรั้บการช่วยเหลือหรือไดรั้บการสนบัสนุนจากทาง
ราชการ”ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
             1.  การจดัใหมี้อาสาสมคัรเพื่อช่วยเหลือการปฏิบติังานของเจา้พนกังานตามพระราชบญัญติั
น้ี หรือตาม   กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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2. การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสาร เพื่อสร้างจิตส านึกของสาธารณชนท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติการช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง  

3. ริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใน
พื้นท่ีนั้น 
            4.  การศึกษาวิจยัเก่ียวกับการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
เสนอแนะความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผูไ้ดรั้บอนัตรายหรือความเสียหายจาก
มลพิษอนัเกิดจากการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ รวมทั้งเป็นผูแ้ทนในคดีท่ีมีการฟ้องร้องต่อ
ศาลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายหรือความเสียหายนั้น
ดว้ย 

วกิฤตการณ์ส่ิงแวดลอ้ม 
ขอ้คิด ปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งไร 
สาเหตุและแนวโนม้ของปัญหา  
1. ปัญหาโลกร้อนและการท าลายชั้นโอโซน 
การท าลายชั้นโอโซนของบรรยากาศ หมายถึง  การท่ีก๊าซส่วนน้อย ไดแ้ก่ ออกไซด์ของ

ไนโตรเจน มีเทน และคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซ่ึงเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมถูกปล่อยข้ึนสู่
บรรยากาศและไปท าลายชั้นโอโซนจนเป็นช่องโหว่ ท าให้รังสีอลัตราไวโอเลตท่ีเป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงมีชีวิตส่องถึงพื้นโลก ปกติโอโซนเป็นก๊าซท่ีมีปริมาณต่างกนัตั้งแต่ระดบัน ้ าทะเลจนถึงความสูง 
60 กิโลเมตร   แต่ในระดบัความสูงมีประโยชน์ส าคญั 2  ประการ คือ ช่วยกรองรังสี UV ไวร้้อยละ 
70 - 90 และท าหนา้ท่ีเป็นก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิของโลก 

ปรากฏการณ์เอลนีโญ (Ei Nino Phenomena) 
เอลนีโญ (El Niño) เป็นช่ือของกระแสน ้ าอุ่นท่ีไหลเลียบชายฝ่ังทะเลของประเทศเปรูลงไป

ทางใตทุ้กๆ   2 – 3 ปี กระแสน ้ าอุ่นน้ีจะไหลเขา้แทนท่ีกระแสน ้ าเยน็ท่ีอยู่ตามชายฝ่ังเปรูนาน
ประมาณ 2 – 3 เดือน มีผลท าใหเ้กิดฝนตกและดินถล่มอยา่งรุนแรง ในประเทศเปรูและเอกวาดอร์  

ปรากฏการณ์เอลนีโญมีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ “El Niño – Southern Oscillation” หรือ
เรียกอยา่งสั้นๆ วา่ ENSO ซ่ึงหมายถึง การเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต ้
โดยกระแสลมสินค้าตะวนัออกอ่อนก าลัง กระแสลมพื้นผิวเปล่ียนทิศทาง  พดัจากประเทศ
อินโดนีเซีย และออสเตรเลียตอนเหนือไปทางตะวนัออก  แลว้ยกตวัข้ึนเหนือชายฝ่ังทวีปอเมริกาใต ้
ก่อใหเ้กิดฝนตกหนกัและแผน่ดินถล่มในประเทศเปรูและเอกวาดอร์ กระแสลมพดักระแสน ้ าอุ่นบน
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พื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟิกไปรวมกนับริเวณชายฝ่ังประเทศเปรู ท าให้กระแสน ้ าเยน็ใตม้หาสมุทรไม่
สามารถลอยตวัข้ึนมาได ้ท าใหบ้ริเวณชายฝ่ังขาดธาตุอาหารส าหรับปลา และนกทะเล   ปรากฏการณ์
เอลนีโญท าให้ฝนตกหนกัในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ แต่ยงัก่อให้เกิดความแห้งแลง้ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ และออสเตรเลียตอนเหนือ  การท่ีเกิดไฟใหม้ป่าอย่างรุนแรงในประเทศ
อินโดนีเซีย  
อิทธิพลของปรากฏการณ์ลานีญา                                  
    ความหมายของลานีญา ลานีญา มี สภาวะตรงขา้มเอลนีโญ  ปรากฏการณ์ลานีญาเกิดข้ึนได้
ทุก 2 – 3 ปี และปกติจะเกิดข้ึนนานประมาณ 9 – 12 เดือน แต่บางคร้ังอาจปรากฏอยูไ่ดน้านถึง 2  ปี 
           การเกิดลานีญา คือ ลมดา้นตะวนัออกเฉียงใตท่ี้พดัปกคลุมเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน มี
ก าลงัแรงมากกวา่ปกติ และพดัพาผวิน ้าทะเลท่ีอุ่นจากตะวนัออกไปสะสมอยูท่างตะวนัตกมากยิ่งข้ึน 
ท าใหบ้ริเวณแปซิฟิกตะวนัตก รวมทั้งบริเวณตะวนัออก และตะวนัออกเฉียงใตข้องเอเชีย มีอุณหภูมิ
น ้ าทะเลสูงข้ึน ส่งผลให้อากาศเหนือบริเวณดงักล่าวมีการลอยตวัข้ึน และกลัน่ตวัเป็นเมฆและฝน 
ส่วนแปซิฟิกตะวนัออกนอกฝ่ังประเทศเปรู และเอกวาดอร์นั้นขบวนการไหลข้ึนของน ้ าเยน็ระดบั
ล่างไปสู่ผิวน ้ า (upwelling) จะเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและรุนแรง อุณหภูมิท่ีผิวน ้ าทะเลจึงลดลงต ่ากวา่
ปกติ  
           ผลกระทบของลานีญา 
          ปรากฏการณ์ลานีญา ท าให้ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์มีแนวโนม้ท่ีจะมีฝนมาก
และมีน ้ าท่วม ขณะท่ีบริเวณแปซิฟิกเขตร้อนตะวนัออกมีฝนน้อยและแห้งแลง้  และแอฟริกาใตมี้
แนวโนม้ท่ีจะมีฝนมากกวา่ปกติ   บริเวณตะวนัออกของแอฟริกาและตอนใตข้องอเมริกาใตมี้ฝนนอ้ย
และเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแลง้ และในสหรัฐอเมริกาช่วงท่ีเกิดปรากฏการณ์ลานีญาจะแห้งแลง้
กวา่ปกติ    
           ผลกระทบของลานีญา ท่ีมีต่อรูปแบบของอุณหภูมิ ผิวพื้นบริเวณเขตร้อน โดยเฉล่ียจะลดลง 
และมีแนวโนม้ต ่ากวา่ปกติ ในช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมหาสมุทร
แปซิฟิก บริเวณประเทศญ่ีปุ่น และเกาหลีมีอุณหภูมิต ่ากว่าปกติ ขณะท่ีทางตะวนัตกเฉียงใตข้อง
มหาสมุทร รวมถึงพื้นท่ีทางตะวนัออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย มีอุณหภูมิสูงกวา่ปกติ ส่วนทาง
ตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาต่อเน่ืองถึงตอนใตข้องแคนาดา มีอากาศหนาวเยน็กว่าปกติ ลานีญามี
ผลกระทบต่อพายุหมุนเขตร้อน โดยพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติก และอ่าวเม็กซิโกมี
จ านวนเพิ่มมากข้ึน และสหรัฐอเมริกา และหมู่เกาะแคริบเบียนมีโอกาสประสบกบัพายุเฮอริเคนมาก
ข้ึน 
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             ผลกระทบของลานีญาต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย ปริมาณฝนของประเทศ
ไทยส่วนใหญ่สูงกวา่ปกติ ส าหรับอุณหภูมิปรากฏวา่ลานีญามีผลกระทบต่ออุณหภูมิในประเทศไทย 
โดยทุกภาคของประเทศไทยมีอุณหภูมิต ่ากวา่ปกติทุกฤดู  
 อธิบายวา่เกิดจากการท่ีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเกิดจากการเผาไหมข้องส่ิงต่างๆ สาร
คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน ก๊าซมีเทนซ่ึงไดม้าจากการยอ่ยสลายของจุลินทรียแ์บบไม่ใชอ้อกซิเจนและ
ก๊าซไนตรัสออกไซค ์ก๊าซ 3 ชนิดจาก 4 ชนิดท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาปฏิกิริยาเรือนกระจก คือ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน และ ก๊าซมีเทน ปล่อยมาจากธรรมชาติและจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์เช่น การใชย้านพาหนะ การผลิตไฟฟ้า เป็นตน้ ขณะท่ี คลอโรฟลูโอโร
คาร์บอนCFC ถูกปลดปล่อยมาจากการกระท าของมนุษยท์ั้งหมด  
              นกัวทิยาศาสตร์หลายคนเช่ือวา่ คาร์บอนไดออกไซด์ในโลกจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าในปี 2030 
และ 2050 ถา้การใชเ้ช้ือเพลิงยงัคงสภาพเช่นปัจจุบนัและประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะแห้ง
แลง้ผดิปกติและจะมีผลท าใหผ้ลิตผลทางการเกษตรลดลง  
ตารางท่ี 23 ก๊าซท่ีมีส่วนสนบัสนุนใหโ้ลกร้อน 
 

ก๊าซ 
 

มีส่วนสนบัสนุนให้
โลกร้อน 

แหล่งท่ีมาของก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์CO2 
(เช้ือเพลิงจากถ่านหิน น ้ามนั) 
(เช้ือเพลิงจากส่ิงมีชีวติ) 

57 
44 
13 

ถ่านหิน ,น ้ามนั 
ก๊าซธรรมชาติ การท าลายป่า 

คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน 
CFC 

25 โฟม กระป๋องสเปรย ์ เคร่ืองท า
ความเยน็ ตวัท าละลาย 

มีเทน CH4 12 พื้นท่ีน ้าท่วม นาขา้ว เช้ือเพลิง
จากซากพืชและสัตว ์ ปศุสัตว ์

ไนตรัสออกไซค ์N2O 6 เช้ือเพลิงจากพืช สัตว ์ปุ๋ย  
การท าลายป่า 

                      (ท่ีมา : Chiras,1994)     
 การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลท าให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นแก๊สเรือนกระจก
หลกัท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลกท่ีรุนแรงระยะยาว การใช้ไมฟื้นจากป่าเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดไนตรัสออกไซด ์การผลิตแก๊สธรรมชาติไดมี้ส่วนในการปล่อยแก๊สมีเทนออก
สู่บรรยากาศ 
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 เน่ืองจากประเทศไทยไดใ้หส้ัตยาบนัอนุสัญญาวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก 
จึงตอ้งรายงานบญัชีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและมาตรการควบคุมปริมาณแก๊สเรือนกระจก 
  ผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก 

1.  ผลกระทบต่อภูมิอากาศ บรรยากาศแถบขั้วโลกร้อนข้ึน ความแตกต่างระหวา่งอุณหภูมิท่ี
บริเวณเส้นศูนยสู์ตรกบัขั้วโลกย่อมลดน้อยลง จะส่งผลต่อภูมิอากาศในระดบัโลก เช่น ลมและฝน
เป็นอย่างมาก ภาวะความกดดนัอากาศต ่าอาจเพิ่มสูงข้ึน ท าให้มีลมมรสุมพดัแรง และเลยข้ึนทาง
เหนือ ซ่ึงอาจช่วยบรรเทาความแห้งแลง้ในบางพื้นท่ี แต่ในส่วนท่ีไดรั้บน ้ าฝนมากเกินไปก็จะเกิดภยั
น ้าท่วมข้ึนไดใ้นพื้นท่ีซ่ึงมีฝนตกหนกัและหิมะละลายอาจจะเกิดปัญหาน ้ าเซาะดินพงัทลายลง ท าให้
สูญเสียความสมบูรณ์ของหน้าดินไปมากข้ึนเพิ่มความขุ่นและอตัราการตกตะกอนตามเส้นทาง
คมนาคมทางน ้าแนวปะการังและป่าชายเลนมากข้ึนอีก 

2. ผลกระทบต่อแหล่งน ้าเกิดภาวะน ้ าทะเลหนุนสูงแลว้ ยงัเกิดความเปล่ียนแปลงของแหล่ง
น ้าต่างๆ เองดว้ย กล่าวคือ อาจเกิดความแหง้แลง้ของแหล่งน ้าในบางพื้นท่ี และเกิดแหล่งน ้ าใหม่ๆใน
บางพื้นท่ี การท่ีปริมาณ CO2 เพิ่มข้ึนในบรรยากาศ ย่อมเป็นการเร่งอตัราการสังเคราะห์แสงและ
ความเจริญเติบโตของพืชให้สูงข้ึน ซ่ึงเท่ากบัเพิ่มความตอ้งการน ้ าของพืชให้มากข้ึนเป็นเงาตามตวั    
จึงอาจท าให้เกิดภาวะดินแห้งและปัญหาในการจดัสรรน ้ าชลประทานให้เพียงพอแก่พื้นท่ีต่าง ๆ ข้ึน
ได ้

3.  ผลกระทบต่อแหล่งพลงังาน การขุดเจาะน ้ ามนัในทะเลและมหาสมุทรข้ึนอยู่กบัสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะความปรวนแปรของพายฝุนต่างๆในทางท่ีรุนแรงยิ่งข้ึน ยอ่มก่อให้เกิดอุปสรรค
ต่อการขดุคน้ 

4.  ผลกระทบต่อเกษตรกรรม CO2 จะเร่งรัดการเจริญเติบโตของพืชและอตัราการใชน้ ้ าดว้ย
ในเวลาเดียวกนั จึงน่าจะเป็นผลดีต่อการเกษตร เพราะพืชผลจะเติบโตรวดเร็วและมีขนาดใหญ่กว่า
ปกติ แต่อาจจะมีสารอาหารน้อยลง ท าให้ตอ้งบริโภคปริมาณมากข้ึน แต่ว่าการเปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศตลอดจนการเซาะดินพงัทลายเป็นผลเสียท่ีส าคญัซ่ึงอาจหกัลา้งผลประโยชน์ท่ีไดรั้บเสีย
ส้ิน ทั้งน้ีเพราะพืชไม่อาจปรับตวัไดท้นั 

5. ผลกระทบต่อระดบัน ้ าทะเล การขยายตวัของน ้ าทะเลและการท่ีน ้ าแข็งบริเวณขั้วโลก
ละลายลงมาระดับน ้ าทะเลทั่วโลกอาจเพิ่มสูงข้ึนและท าให้เมืองหรือประเทศท่ีอยู่สูงจาก
ระดบัน ้าทะเลไม่มากนกัไดรั้บความเสียหายซ่ึงอาจจะตอ้งจมหายไปในทะเล 
      6.  ผลกระทบต่อมนุษย ์จากอุณหภูมิของโลกท่ีร้อนข้ึน อากาศท่ีร้อนจดัมีความช้ืนสูงเป็น
ส่ิงท่ีบัน่ทอนสมรรถภาพในการท างานของมนุษย ์มีความกดดนัต่อสภาพร่างกายและจิตใจ ง่ายต่อ
การแพร่กระจายเช้ือโรคต่าง ๆ นอกจากน้ีปัญหาเช้ือเพลิงและน ้าบริโภคท่ีอาจลดปริมาณลง  
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 แนวทางแก้ไขปัญหาของอุณหภูมิโลกร้อน 

1.  ลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 , CH4  ซีเอฟซีและ N2O ให้ไดโ้ดยการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
สภาพป่า การน ากลบัมาประยกุตใ์ชใ้หม่ การกลบัคืนมาใชใ้หม่ และการควบคุมประชากรของมนุษย ์

2.  ความร่วมมือของประเทศต่างๆในระดบัโลก  พยายามจะให้เกิดความร่วมมือกนัในการ
แกไ้ขปัญหาโลกร้อน ดงัจะเห็นไดว้า่มีการท าพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) สนธิสัญญาระหวา่ง
ประเทศท่ีจะน าไปสู่การแกไ้ข ปัญหาโลกร้อน เร่ิมมีผลบงัคบัใชแ้ลว้เม่ือ 16 ก.พ. 2548 หลงัจากท่ีมี
การเจรจายืดเยื้อมานาน 7 ปี โดย 141 ประเทศทัว่โลกไดล้งนามในสัตยาบนัในการร่วมมือช่วยลด
การปล่อยแก๊สเรือนกระจก 6 ชนิดโดยเฉพาะ 34 ประเทศอุตสาหกรรม ท่ีตอ้งลดการปล่อยแก๊ส
ดงักล่าวลงราว 5.2% ก่อนปี 2555 ดา้นสหรัฐอเมริกา ผูป้ล่อยแก๊สเรือนกระจกรายใหญ่สุดของโลก 
รวมถึงออสเตรเลีย ปฏิเสธการเขา้ร่วมพิธีสารเกียวโต  

ปัญหาพลงังาน 
 ปัญหาอนัดบัแรกในเร่ืองของพลงังานคือแหล่งพลงังานปฐมภูมิจากธรรมชาติก าลงัจะหมด
ไปอยา่งรวดเร็ว   The international Energy Agency กล่าววา่ โลกของเราตอ้งการพลงังานเพิ่มข้ึนอีก 
60% จากปี 2002 ถึง 2030 และเช้ือเพลิงจาก fossil ท่ีมีอยูก่  าลงัจะถูกใชห้มดไป เราใชน้ ้ามนักวา่ 90%
มีการประมาณการว่าปริมาณน ้ ามนั และเช้ือเพลิงท่ีมีอยู่สามารถใช้งานต่อไปไดอี้กเพียงแค่ 40 ปี
เท่านั้น ก๊าซธรรมชาติจึงเป็นแหล่งพลงังานเหมาะสมท่ีถูกเลือกมาใชท้ดแทนน ้ามนั    
              แหล่งพลงังานทดแทน 

1.  พลงังานจากน ้ า โรงไฟฟ้า พลงัน ้ า ผลกระทบท่ีส าคญัของโครงการผลิตไฟฟ้าพลงัน ้ า
ขนาดใหญ่ต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การเสียป่าไมแ้ละการโยกยา้ยประชากร ประชากรจ านวนมากจึงไม่
เห็นดว้ย ถึงแมจ้ะมีผลพลอยไดห้ลายประการ เช่น การชลประทาน การประมง                                                                                           

 2.  ชีวมวล ประกอบดว้ยไม ้ชานออ้ย และแกลบ ชีวมวลท่ีเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต 
ชีวมวลท่ีเหลือจากเกษตรกรรม เช่น ฟาง ใบออ้ยและยอดออ้ย ตน้และซงัขา้วโพด ตน้ถัว่เหลือง ฯลฯ 
ซ่ึงมีปริมาณกวา่ 50 ลา้นตนัต่อปี อาจน ามาผลิตไฟฟ้าไดห้ลายพนัเมกะวตัต ์ถา้เทคโนโลยีในการเก็บ
ชีวมวลเหล่าน้ีได้รับการพฒันาให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน และราคาซ้ือไฟฟ้ากลับของรัฐมีความ
เหมาะสมข้ึน 
 น ้ ามนัพืช เช่น น ้ ามนัปาล์ม อาจน ามาใช้แทนน ้ ามนัดีเซลบางส่วนในเคร่ืองยนต์ เรือ และ
เคร่ืองยนต์ทางเกษตรกรรมได้ การวิจยัและพฒันาจะช่วยลดปริมาณฝุ่ นละอองท่ีปล่อยออกจาก
เคร่ืองยนต์ การพฒันาเช้ือเพลิงเหลวทั้งสองประเภทเพื่อให้กบัยานยนต์ ลดการน าเขา้ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม และช่วยเพิ่มรายไดข้องภาคเกษตรกรรม 
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3.  พลงังานแสงอาทิตยแ์ละลม ปัจจุบนัความร้อนจากแสงอาทิตยไ์ดรั้บการพฒันามาใชผ้ลิต
น ้าร้อนส าหรับท่ีพกัอาศยัโรงพยาบาลและโรงแรม อุตสาหกรรมและการอบแห้งผลิตผลทางเกษตร
จนน ามาใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ด ้                 

4.  พลงังานนิวเคลียร์ อุปสรรคส าคญัของการใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ไดแ้ก่ ความยอมรับของ
ประชาชน ความพร้อมและวินยัของบุคลากร การจดัการกากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ท่ีมีกมัมนัตภาพรังสี
สูงและการลงทุนสูง  นกัส่ิงแวดลอ้มหลายคนไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดเทคโนโลยีฟิชชัน่ (fission) ท่ี
น ามาใชส้ร้างพลงังานนิวเคลียร์ กงัวลถึงรังสีตกคา้งท่ีเกิดข้ึน และความเส่ียงจากอุบติัเหตุท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนดว้ย   ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชัน่ (fusion)  
 พลงังานทดแทนอ่ืนๆ  ประเทศไอซ์แลนด์ตั้งอยู่ท่ามกลางความหนาวเยน็โดยไม่มีน ้ ามนั 
ก๊าซ หรือถ่านหินเป็นของตนเองจึงหาแหล่งพลงังานใหม่ท าให้เกิดโครงการผนัแปรพลงังานน ้ าพุ
ร้อนมาเป็นความร้อนแก่บา้นเรือน ไอซ์แลนด์จะมีรถเมล์ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยก๊าซไฮโดรเจนพร้อมกบั
การวางแผนสร้างโรงงานผลิตไฮโดรเจนกับเรือจับปลา การใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานของ
ไอซ์แลนด์ นอกจากจะไม่เกิดมลพิษแล้ว ยงัมีอย่างไม่หมดส้ินอีกด้วย เพราะไฮโดรเจนเป็น
ส่วนประกอบของน ้ า (สูตรเคมีของน ้ าคือ H2O) เรียกไดว้า่เห็นน ้ าท่ีไหนก็หมายถึงวา่มีพลงังานจาก
ไฮโดรเจนเม่ือนั้น   อนาคตอนัใกลต้น้ทุนจากพลงังานไฮโดรเจนจะต ่าพอท่ีจะสู้กบัพลงังานจากก๊าซ
น ้ามนั และถ่านหินได ้ 
 ส าหรับประเทศไทย สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยไดล้งนาม
ร่วมกบั บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ท าการผลิตก๊าซโซฮอลลจ์  าหน่าย 
 
ท่ีมา: เอกสารการสอนวชิาภูมิศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ สืบคน้เม่ือ 22 เมษายน  2557 
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ใบงานท่ี 1.1 

สถานการณ์ท่ี 1 
                              
สมาชิกในกลุ่ม 1. ..............................................  
     2. …………..............................  
     3. ……………………………. 
     4. …………………………….  
     5. ……………………............. 
   ค  าช้ีแจงใหผู้เ้รียนอ่านสถานการณ์ต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  จากสถานการณ์นีเ้พ่ือนๆคิดอย่างไรกันบ้างคะ ช่วยกันตอบหน่อยนะคะ 
 

ดว้ยอุณหภูมิความร้อนในมหาสมุทร อาจก่อใหเ้กิดการสูญพนัธ์ุของปลาดาวในระบบนิเวศ 
เป็นเวลาเกือบปีแล้วท่ีนักวิทยาศาสตร์พยายามท าความเขา้ใจว่าท าไมปลาดาวใน

มหาสมุทรแปซิฟิกนั้นไดล้ดลงจ านวนมาก จนมีการคาดการณ์ถึงการสูญพนัธ์ุของปลาดาวใน
อนาคตขา้งหน้า จนกระทัง่นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย ซานตาครูซได้
คน้พบโรคท่ีน่ากลวัซ่ึงเป็นท่ีมาของการฉีกขาดล าตวัปลาดาว  

ตามการวิจยัพบว่าในมหาสมุทรท่ีเต็มไปดว้ยอุณหภูมิความร้อนนั้น ส่งผลดีต่อการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย และไวรัส ซ่ึงกระทบต่อภูมิคุม้กนัก่อให้เกิดการติดเช้ือในปลาดาว 
จนท าใหเ้กิดโรคหรือแผลบนร่างกาย และท าใหล้ าตวัแยกออกจากกนั 

 ซ่ึงการติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนน ามาซ่ึงปัญหาการตายคร้ังยิ่งใหญ่เท่าท่ีนกัวิทยาศาสตร์เคย
พบมาในสัตวท์ะเล อีกทั้งยงัส่งผลกระทบไปอีก 20 สายพนัธ์ุในชายฝ่ังตะวนัตก และมากกวา่
ร้อยละ 40 ของปลาดาวนั้นมีการแสดงอาการ นกัวิทยาศาสตร์คาดวา่ปลาดาวในบริเวณน้ีอาจ
ตอ้งตาย ยกเวน้หากตวัท่ีเกิดใหม่สามารถพฒันาความตา้นทานโรคได ้แต่ถา้ไม่เป็นเช่นนั้น ก็
จะกลายเป็นสูญส้ินนกัล่าในห่วงโซ่อาหาร และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ  

ท่ีมา http://inhabitat.com สืบคน้เม่ือ 22  เมษายน  2557 
 

http://inhabitat.com/mass-pacific-starfish-die-off-linked-to-warming-oceans/
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1. ปัญหาส าคญัของสถานการณ์น้ี คืออะไร 
ตอบ  
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
2. สาเหตุของปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน คืออะไร 
ตอบ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
3.  จากปัญหาในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ผูเ้รียนมีวธีิแกปั้ญหาอยา่งไร 
ตอบ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
4.  ถา้สามารถแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดจ้ะเกิดผลอยา่งไร 
ตอบ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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แบบบันทกึการค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
สมาชิกในกลุ่ม 1. ..............................................      2. …………..............................  
     3. …………………………….     4. …………………………….  
     5. ……………………............. 
ก าหนดหวัขอ้เร่ือง 
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
ท าความเขา้ใจปัญหา 
ส่ิงท่ีตอ้งการรู้...................................................................................................................................... 
วธีิการหาค าตอบ.................................................................................................................................. 
แหล่งขอ้มูล.......................................................................................................................................... 
 
ตารางท่ี 24 การศึกษาคน้ควา้/แกปั้ญหา 
 

ช่ือสมาชิก การแบ่งหนา้ท่ี แหล่งขอ้มูล ผลการศึกษา 
    
    

    
    

    

    
สรุปผลการศึกษาคน้ควา้/แกปั้ญหา 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.................................................................................................... ..................................................... 
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แบบประเมินผงัมโนทัศน์ 

 
สมาชิกในกลุ่ม 1. ……………………………. 
     2. ……………………………. 
     3. ……………………………. 
     4. …………………………….  
     5. ……………………………. 
ตารางท่ี 25 แบบประเมินผงัมโนทศัน์ 

 
เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน  ระดบัคุณภาพ        ความหมาย 
17-20 4                       ดีมาก 
13-16 3 ดี 
9-12  2         พอใช ้
5-8  1 ปรับปรุง 
 
 
 
 

รายการประเมิน คุณภาพผลงาน 
4 3 2 1 

1. ผลงานเป็นไปตามจุดประสงคท่ี์ก าหนด     

2. ผลงานมีความสะอาดเรียบร้อย     

3. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์     

4. ผลงานมีการน าความรู้มาประยกุตใ์ช ้     

5. ผลงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด      

รวม     

ระดบัคุณภาพ     
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ตารางท่ี 26 เกณฑก์ารประเมินผงัมโนทศัน์ 
รายการประเมิน ระดบัคุณภาพ 

ดีมาก(4) ดี(3) พอใช(้2) ปรับปรุง(1) 
1.  ผลงานเป็นไป
ตามจุดประสงคท่ี์
ก าหนด 

ผลงานสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค ์

ผลงานสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค์
เกือบทุกประเด็น 

ผลงาน
สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค์
บางประเด็น 

ผลงานไม่
สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์

2.  ผลงานมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย ชดัเจน 
สวยงาม 

ผลงานส่วนใหญ่
สะอาดเรียบร้อย 
ชดัเจน สวยงาม 

ผลงาน
บางส่วน
สะอาด
เรียบร้อย 
ชดัเจน 
สวยงาม 

ผลงานไม่
สะอาดไม่
เรียบร้อย ไม่
ชดัเจน และขาด
ความสวยงาม 

3.  ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค ์

ผลงานถูกตอ้ง มี
เน้ือหาครอบคลุม
และมีแนวคิด
แปลกใหม่ และ
เป็นระบบ 

ผลงานถูกตอ้ง มี
เน้ือหาครอบคลุม
และมีแนวคิด
แปลกใหม่ แต่ยงั
ไม่เป็นระบบ 

ผลงานถูกตอ้ง 
มีเน้ือหา
ครอบคลุม
และมีแนวคิด
แปลกใหม่ 

ผลงานบางส่วน
ไม่ถูกตอ้งไม่มี
แนวคิดแปลก
ใหม่ 

4. ผลงานมีการ
น าความรู้ท่ีไดม้า
ประยกุตใ์ช ้

น าความรู้ท่ีไดม้า
จดัท าผลงานได้
ถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทุกประเด็น 
 

น าความรู้ท่ีไดม้า
จดัท าผลงานได้
ถูกตอ้งเป็นส่วน
ใหญ่ 

น าความรู้ท่ี
ไดม้าจดัท า
ผลงานได้
ถูกตอ้งบาง
ประเด็น 

น าความรู้ท่ี
ไดม้าจดัท า
ผลงานไม่
ถูกตอ้งเป็น
ส่วนใหญ่ 

5. ผลงานเสร็จ
ทนัตามเวลาท่ี
ก าหนด 

ผลงานเสร็จทนั
ตามเวลาท่ี
ก าหนด 

ผลงานเสร็จชา้
กวา่เวลาท่ี
ก าหนด 1 วนั 

ผลงานเสร็จ
ชา้กวา่เวลาท่ี
ก าหนด 2วนั 

ผลงานเสร็จชา้
กวา่เวลาท่ี
ก าหนด 
มากกวา่ 2 วนั 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  
เร่ือง ประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวทิยาคม     เวลา  50   นาท ี    20  คะแนน 
..................................................................................................................................................... 

ค าช้ีแจง   
 1.  แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ มีจ านวน 40 ขอ้  เวลา 50 นาที 
 2.  การตอบใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว จากตวัเลือก ก ข ค ง 
แลว้ท าเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษค าตอบใหต้รงกบัตวัเลือกท่ีตอ้งการ  
จุดประสงค์ข้อที่ 1 นักเรียนสามารถบอกความหมายและขอบข่ายของค าว่า  ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม 
คุณภาพประชากร และคุณภาพชีวติได้ 

1. ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของ “ส่ิงแวดลอ้ม” ไดถู้กตอ้ง  
ก. ส่ิงต่างๆท่ีรวมอยูก่บัโลก 
ข. ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ีอยูร่อบตวัเรา 
ค. ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัเราไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวติหรือไม่มีชีวติซ่ึงมีความสัมพนัธ์

ระหวา่งกนั 
ง. ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนมาโดยมนุษยส์ร้างและมีประโยชน์ต่อมนุษย ์

2.  สาเหตุส าคญัของวกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติของ 
ประเทศไทยคือขอ้ใด  

ก. การขาดบทบญัญติัและกฎหมายท่ีบงัคบัใชไ้ดจ้ริง 
ข. การขาดหน่วยงานและระบบการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ค. การขาดความร่วมมือของประชาชนในการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ง. การขาดผูน้ าในการมีวสิัยทศัน์ในการใส่ใจเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 3.  ป่าไมแ้ละสัตวป่์าจดัเป็นทรัพยากรประเภทใด  
ก.  ทรัพยากรหมุนเวยีน 
ข.  ทรัพยากรทดแทนได ้
ค. ทรัพยากรท่ีใชไ้ม่หมดส้ิน 
ง.  ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไปและทดแทนไม่ได ้
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จุดประสงค์ข้อที่ 2  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากร  ทรัพยากร 
ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวติได้ 

 4.  หากมนุษยย์งัท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะมีผลท าใหส่ิ้งใดเปล่ียนแปลง
มากท่ีสุด  

   ก.  แหล่งอาหาร 
  ข.  ลกัษณะอาชีพ 

   ค.  ลกัษณะการตั้งถ่ินฐาน 
   ง.  รูปแบบของวฒันธรรม 

5.  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจากการพฒันาอุตสาหกรรม
ไดแ้ก่ขอ้ใด  

ก. การเกิดภาวะมลพิษ 
ข. ขาดการพฒันาดา้นส่ิงประดิษฐ ์
ค. ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์
ง. ขาดการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

6. การท่ีมนุษยอ์พยพไปสู่สภาพแวดลอ้มท่ีดีกวา่ แสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในดา้นใด  

ก. การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 
ข. การตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์
ค. ลกัษณะการด าเนินชีวิตของมนุษย ์
ง. การก าหนดรูปแบบของเทคโนโลย ี

จุดประสงค์ข้อที่ 3 นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและโลกได้ 

7.  อิทธิพลของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในดา้นการก าหนดลกัษณะการด ารงชีวติ
ของมนุษยไ์ดแ้ก่ขอ้ใด  

ก. โครงสร้างและลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 
ข. ความเจริญและมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
ค. การประกอบอาชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณี 
ง. ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละวทิยาการความรู้ 
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จุดประสงค์ข้อที ่5  ผู้เรียนสามารถจ าแนกความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

8. การกระท าใดท่ีถือวา่เป็นการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ถูกตอ้ง  
ก. สร้างเลา้ไก่ไวบ้นบ่อปลา 
ข. น าน ้าท่ีซกัผา้หรือลา้งจานแลว้ไปรดตน้ไม ้
ค. น ากะลามะพร้าวมาเผาเพื่อท าถ่าน 
ง. น าตะกัว่จากแบตเตอร่ีท่ีใชแ้ลว้มาหลอมเป็นของประดบัตกแต่งบา้น 

จุดประสงค์ข้อที ่6 ตระหนักและเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทีม่ีคุณค่า
ต่อการด ารงชีวติของมนุษย์ที่ทุกคนควรดูแลรักษา และรับผดิชอบร่วมกนั 

9.  การใชพ้ลงังานจากแหล่งใดท าใหม้ลพิษในส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด  
ก. พลงังานจากถ่านหิน 
ข. พลงังานจากนิวเคลียร์ 
ค. พลงังานจากลม 
ง. พลงังานจากน ้ามนั 

10.  วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวติของมนุษยม์ากท่ีสุดคือ
ขอ้ใด  

ก. การขาดแคลนน ้าจืด 
ข. การสูญเสียป่าไมแ้ละสัตว ์
ค. การลดลงของปริมาณแร่ธาตุ 
ง. การชะลา้งและการพงัทลายของดิน 

11.  การเลือกตดัตน้ไมเ้ฉพาะขนาดท่ีเหมาะสมในเขตป่าสัมปทานตรงกบัส านวนไทยในขอ้ใด  
ก. กินน ้าเผื่อแลง้ 
ข. เก็บเบ้ียใตถุ้นร้าน 
ค. อฐัยายซ้ือขนมยาย 
ง. นกนอ้ยท ารังแต่พอตวั 
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หน่วยที ่2  เร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
จุดประสงค์ข้อที่ 1 ผู้เรียนอธิบายมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย และของโลก 

12.  ภูมิปัญญาดา้นการบวชป่า มีจุดประสงคเ์พื่ออะไร  
ก. เพื่อสืบทอดค่านิยมและความเช่ือ 
ข. เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
ค. เพื่อพฒันาและส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

            ง.  เพื่อเป็นการป้องกนัมิใหเ้กิดไฟป่า 
จุดประสงค์ข้อที่ 2  ผู้เรียนสามารถจ าแนกหลักในการใช้และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

13.  ขอ้ใดเป็นการกระท าท่ีไม่สนบัสนุน “ปฏิญญารีโอ เพื่อส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา”  
ก.  ปลูกผกัปลอดสารพิษ 
ข.  ใชผ้ลิตภณัฑสิ์นคา้สีเขียว 
ค.  บ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น ้า 
ง.  ใชโ้ฟมและพลาสติกในการบรรจุส่ิงของ 

14.  ขอ้ใดเป็นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทางออ้ม  
ก.  การตั้งกลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
ข.  การน าเอาของเก่ามาดดัแปลงเพื่อใชป้ระโยชน์ 
ค.  การส ารวจคน้หาทรัพยากรธรรมชาติแห่งใหม่อยูเ่สมอ 
ง.  การบูรณะปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติใหมี้สภาพท่ีดี 

15.  ขอ้ใดแสดงถึงการอุปโภคบริโภคทรัพยากรโดยใชว้ธีิน ากลบัมาใชซ้ ้ า  
ก.  น าเศษอาหารมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว ์
ข.  น ากระดาษท่ีใชแ้ลว้หนา้เดียวมาเป็นกระดาษร่าง 
ค. โรงงานอุตสาหกรรมน าขวดแกว้ท่ีใชแ้ลว้มาหลอมใหม่ 
ง.  เลือกใชห้ลอดไฟฟ้าชนิดหลอดผอมแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
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จุดประสงค์ข้อที ่3  ตระหนักถึงปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทีต้่องร่วมกนั
ก าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไข  

16.  การท่ีมนุษยมี์จิตส านึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจะส่งผลใหส้ภาพสังคมเป็นเช่นไร  

ก. การเพิ่มข้ึนของอุตสาหกรรมท าใหป้ระชากรอยูดี่กินดี 
ข. ทรัพยากรธรรมชาติไดรั้บการดูแลและไม่ใหน้ าออกมาใช ้
ค. การน าทรัพยากรมาใชอ้ยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์คุม้ค่า 
ง. ประเทศไดร้ายไดเ้พิ่มข้ึนจากทรัพยากรท าให ้เศรษฐกิจมัน่คง 

 17.  จุดประสงคส์ าคญัของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ คือ  
 ก.  ปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชนรักธรรมชาติ 
 ข.  เพื่อจะไดใ้ชท้รัพยากรธรรมชาติในปริมาณมากได้ 
 ค.  เพื่อกกัเก็บทรัพยากรธรรมชาติไวใ้หค้นรุ่นหลงัใช ้
 ง.  เพื่อการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 18.  มาตรการเสริมท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินงานป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มใหบ้รรลุ
เป้าหมายและใหผ้ลระยะยาวคือขอ้ใด  

ก.  การประชาสัมพนัธ์และส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
ข.  การก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ค.  การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ง.  การใชม้าตรการจูงใจในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 19.  ขอ้ใดเป็นการป้องกนัภยัแลง้ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
ก. งดการตดัไมทุ้กประเภท 
ข. ลดการเผาท าลายป่า และเพิ่มพื้นท่ีป่าท าฝนเทียมในบริเวณท่ีแหง้แลง้ 
ค. ลดการใชน้ ้า โดยใชเ้ฉพาะท่ีจ าเป็น 
ง. ท าฝนเทียมในบริเวณท่ีแหง้แลง้ 
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จุดประสงค์ข้อที่ 4 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ในประเทศไทยและของโลก 

20.  ขอ้ใด มิใช่ สาเหตุส าคญัของการเกิดสึนามิ  
ก. การเกิดดินถล่ม 
ข. การเคล่ือนตวัของเปลือกผวิโลก 
ค. การปะทุของภูเขาไฟใตม้หาสมุทร 

  ง.  แผน่ดินไหวรุนแรงใตท้อ้งทะเล 
 21.  การเกิดก๊าซเรือนกระจกมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาภาวะโลกร้อนอยา่งไร  

  ก. ความสามารถของก๊าซเรือนกระจกในการดูดกลืนความร้อนลดลง ท าใหค้วามร้อน 
         สะสมในชั้นบรรยากาศ 
  ข.  ก๊าซเรือนกระจกจะหมดไปจากชั้นบรรยากาศท าใหเ้กิดการสะสมของความร้อนใน  
        ชั้นบรรยากาศ 
  ค.  ก๊าซเรือนกระจกจะท าใหเ้กิดช่องโหวใ่นชั้นบรรยากาศจึงส่งผลใหแ้สงอาทิตยเ์ขา้สู่  
        โลกไดม้ากข้ึน 
  ง.  ก๊าซเรือนกระจกมีมากเกินไปท าใหเ้กิดการสะสมเป็นชั้นหนาข้ึนท าใหค้วามร้อน 
        ถูกเก็บกกัไวใ้นโลก 

  22.  วกิฤติการณ์ดา้นพลงังานท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มี 
             ประเด็นปัญหาท่ีส าคญัร่วมกนัคือขอ้ใด  
   ก.  เกิดผลกระทบดา้นระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม 
   ข.  ราคาน ้ามนัปิโตรเลียมท่ีแพงข้ึนตลอดเวลา 
   ค.  ประเทศผูผ้ลิตและส่งออกน ้ามนัลดก าลงัการผลิต 
   ง.  มีการขดุพบแหล่งพลงังานทดแทนใหม่ท่ีมีศกัยภาพท่ีสูงกวา่ 
  23.  หลกัการพฒันาประเทศในขอ้ใดท่ีน าไปสู่การเกิดวกิฤติการณ์ดา้นพลงังานของ 
             ประเทศไทย  
   ก.  การพฒันาประเทศสู่การเป็นสังคมท่ีย ัง่ยนื 
   ข.  การพฒันาประเทศสู่การเป็นสังคมแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   ค.  การพฒันาสู่การเป็นประเทศผูน้ าดา้นเศรษฐกิจในภูมิภาค 

 ง.  การพฒันาประเทศสู่ความทนัสมยัตามยคุการส่ือสาร 
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จุดประสงค์ข้อที่ 5 นักเรียนสามารถบอกผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ในประเทศไทยและของโลก 
 24.   สภาวะโลกร้อนส่งผลต่อทะเลและมหาสมุทรอยา่งไร  

ก. น ้าทะเลมีสีเขม้ข้ึน 

ข. น ้าทะเลมีสภาวะเป็นกรดสูงข้ึน 

ค. น ้าทะเลส่งกล่ินเหมน็ 

    ง.  น ้าทะเลมีรสเคม็ยิง่ข้ึน  
 25.   ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปในทางเส่ือมโทรมมีผลต่อประชากร นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่เพราะ

อะไร  
ก.  ไม่เห็นดว้ยเพราะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร    
ข.  ไม่เห็นดว้ยเพราะส่งผลต่ออาหารการกินของประชากร 
ค. เห็นดว้ยเพราะส่งผลต่อความเป็นอยูข่องประชากร 
 ง.  เห็นดว้ยเพราะส่งผลต่อสุขภาพอนามยัของประชากร  

26.  แผน่ดินไหว 7.0 ริกเตอร์ข้ึนไปนั้น หมายถึงความรุนแรงระดบัใด  
ก. เล็กนอ้ย 
ข. ปานกลาง 
ค. รุนแรง 
ง.  รุนแรงมาก 

จุดประสงค์ข้อที่ 6 ตระหนักและเห็นความส าคัญถึงผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ในประเทศไทยและของโลก 

27.  ขอ้ใดคือขอ้ควรปฏิบติัเบ้ืองตน้เม่ือเกิดภยัพิบติัทุกชนิด  

ก. อยูใ่นท่ีสูง 

ข. เปิดวทิย ุหรือโทรทศัน์ติดตามสถานการณ์ 

ค. รีบนัง่เรือออกกลางทะเล 
ง.  อยูใ่นอาคาร 
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หน่วยที ่3 เร่ือง การพฒันาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
จุดประสงค์ข้อที ่1 ผู้เรียนอธิบายความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพฒันาทีย่ัง่ยนืได้ 

28.  การพฒันาท่ีจะก่อใหเ้กิดผลท่ีย ัง่ยนื หมายถึงขอ้ใด  
ก.  การพฒันาท่ีไม่ก่อให้เกิดค่านิยมท่ีฟุ่มเฟือย 
ข. การพฒันาท่ีไม่ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมแก่คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ค. การพฒันาท่ีมีการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
ง. การพฒันาท่ีลดปริมาณการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

29.  หน่วยงานใดขององคก์ารสหประชาชาติท่ีมีหนา้ท่ีดูแลส่ิงแวดลอ้มของโลก  
ก.  UNEP 
ข. UNIDO 
ค. UNICEF 
ง. UNESCO 

จุดประสงค์ข้อที่ 2 ผู้เรียนสามารถจ าแนกหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพฒันาทีย่ัง่ยนืได้  
 30.  พิธีสารมอนทรีออล เป็นอนุสัญญาท่ีเกิดข้ึนจากผลสืบเน่ืองในขอ้ใด  

ก.  การคน้พบสาร CFCs ในชั้นบรรยากาศ 
ข. การรุกล ้าพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกน ้า 
ค. ความเส่ือมโทรมของแหล่งมรดกทางวฒันธรรม 
ง. การลกัลอบน าของเสียอนัตรายไปทิ้งในประเทศดอ้ยพฒันา 

31.  ปรากฏการณ์ใดเก่ียวขอ้งกบัพิธีสาร โตเกียว ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงผกูมดัตามกฎหมายใน 
ระดบัโลก  

ก.  ปรากฏการณ์ลานิญา 
ข. ปรากฏการณ์เอลนิโญ 
ค. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ง.  ปรากฏการณ์คล่ืนยกัษสึ์นามิ 
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 32.  การกระท าในขอ้ใดจะน าไปสู่การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบ 
    ย ัง่ยนืไดดี้ท่ีสุด  

ก.  จดัตั้งหน่วยงานและก าหนดผูเ้ช่ียวชาญดูแลโดยตรง 
ข. สร้างมาตรการป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดในอนาคต 
ค. ก าหนดบทลงโทษทางกฎหมายท่ีเหมาะสมกบัการกระท าผดิ 

  ง.  ท าใหป้ระชาชนเขา้ใจ เห็นคุณค่าและเตม็ใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
จุดประสงค์ข้อที ่3 ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เพือ่ใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวติแบบยัง่ยนื  

33.  “ประเทศผูผ้ลิตและส่งออกน ้ามนัเร่ิมหนัมาลงทุนทางเศรษฐกิจดา้นอ่ืนๆ” สัญญาณ 
ดงักล่าวบ่งบอกถึงเร่ืองใด  

ก. วกิฤตการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มก าลงัจะเกิดข้ึน 
ข. ทรัพยากรธรรมชาติดา้นพลงังานก าลงัร่อยหรอและหมดไป 
ค. เกิดการต่ืนตวัดา้นอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
ง.   ต่างชาติเร่ิมมีการเขา้ไปลงทุนดา้นเศรษฐกิจ 

34.  ในภาวะเกิดวกิฤตการณ์พลงังาน มนุษยค์วรมีวธีิใชพ้ลงังานอยา่งไรจึงส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด  

 ก. น าพลงังานส ารองคือถ่านหินออกมาใช ้
ข. น าก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นพลงังานสะอาดออกมาใช ้
ค. น าพลงังานส ารองคือน ้ามนัดิบออกมาใช ้ 
ง.  น าพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งเป็นพลงังานอยา่งย ัง่ยนืออกมาใช ้

35.  การปฏิบติัในขอ้ใดท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศลดลง  
ก. ปลูกตน้ไมย้นืตน้บริเวณท่ีวา่งเปล่า 
ข. ท าน ้าพุจ  าลองบริเวณสวนสารธารณะ 
ค. ก าจดัวชัพืชดว้ยวธีิกลแทนการเผา 
ง. ใชพ้ลงังานหมุนเวยีนแทนน ้ามนั 
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 36. การใชท้รัพยากรเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื หมายถึง การน าทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
มาใชพ้ฒันาคุณภาพชีวติของมนุษยท์ั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใด  

ก. ไม่ท าลายคุณภาพของทรัพยากร 
ข. ตอ้งเกิดประโยชน์ต่อคนรุ่นหลงั 
ค. ไม่ท าลายทรัพยากรหรือเกิดผลเสียต่อคนรุ่นหลงั 
ง. ตอ้งผสมผสานกบัภูมิปัญญาชาวบา้นและประเพณี 

จุดประสงค์ ข้อที่  4 ผู้ เ รียนอธิบายโครงการอันเ น่ืองมาจากพระราชด า ริกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

37.  ศูนยก์ารศึกษาพิพิธภณัฑธ์รรมชาติของการพฒันาท่ีมีชีวติโครงการอนัเน่ืองมาจาก 
พระราชด าริใดท่ีอยูใ่นเขตภาคเหนือ  

 ก.  ศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยทราย    
 ข.  ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพาน 
 ค.  ศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทอง 
 ง.  ศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้ 

 38.  หน่วยงานใดท่ีมีบทบาทส าคญัในการรณรงคแ์กไ้ขปัญหาวกิฤตดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มของโลกมากท่ีสุด  
 ก.  กลุ่มประเทศ G 7 
 ข.  ประชาคมยโุรป 
 ค.  สหประชาชาติ 

 ง.  กลุ่มความร่วมมือของประเทศเอเชีย-แปซิฟิก 
จุดประสงค์ข้อที ่5 ผู้เรียนสามารถสรุปความเข้าใจและยกตัวอย่างโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 39.  โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัโครงการใดท่ีสามารถ
ช่วยแกปั้ญหาน ้าท่วมแก่ราษฎรในเขตท่ีราบลุ่มแม่น ้าได ้ 

ก.  โครงการปลูกป่า 
ข.  โครงการแกลง้ดิน 
ค.  โครงการฝายทดน ้า 
ง.  โครงการแกม้ลิง 
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จุดประสงค์ข้อที ่6  เห็นความส าคัญและคุณค่าในการน้อมน าเอาโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริมา
ใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
 40. ขอ้ใดกล่าวถึงการส่งเสริมการเกษตรตามทฤษฎีใหม่ไดไ้ม่ถูกตอ้ง  

ก.  ส่วนท่ีหน่ึง ร้อยละ 30 ส าหรับปลูกขา้ว 
ข.  ส่วนท่ีสอง ร้อยละ 30 ส าหรับพืชไร่พืชสวน 
ค.  ส่วนท่ีสาม ร้อยละ 30 เป็นท่ีอยูอ่าศยั ปลูกพืชผกัสวนครัว 
ง.  ส่วนสุดทา้ย ร้อยละ 10 เป็นท่ีอยูอ่าศยั ปลูกพืชผกัสวน 
ครัว ในลกัษณะครบวงจร 
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ตารางท่ี 27 เฉลยแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

1 ค 21 ก 
2 ง 22 ข 
3 ข 23 ค 
4 ค 24 ข 
5 ก 25 ก 
6 ข 26 ง 
7 ค 27 ข 
8 ง 28 ข 
9 ค 29 ก 

10 ก 30 ก 
11 ง 31 ค 
12 ข 32 ง 
13 ง 33 ข 
14 ก 34 ง 
15 ข 35 ก 
16 ค 36 ค 
17 ง 37 ง 
18 ก 38 ค 
19 ข 39 ง 
20 ก 40 ค 
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แบบทดสอบวดัทกัษะการให้เหตุผลและการน าความรู้ไปใช้  
เร่ือง ประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

..................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง   
 1.  แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ มีจ านวน 30 ขอ้ 
 2.  ใหน้กัเรียนอ่านข่าว แลว้ตอบค าถาม  
 3.  การตอบใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว จากตวัเลือก ก ข ค ง 
แลว้ท าเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษค าตอบใหต้รงกบัตวัเลือกท่ีตอ้งการ 

ค าช้ีแจงใหน้กัเรียนอ่านข่าวเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากข่าวขา้งตน้ให้นกัเรียนตอบค าถามขอ้1-ขอ้3  

1.  ขอ้ใดเป็นปัญหาของข่าว  
ก. ประชาชนในชุมชนแออดั 
ข. ปัญหาการจราจร 
ค. ปัญหาขยะเพิ่มมากข้ึน 
ง. อากาศเป็นพิษ 

 2.  ขอ้ใดเป็นสาเหตุของการเกิดปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนในเขตสวนหลวง  
ก. จ านวนประชากรในชุมชนมากข้ึน 
ข. จ านวนครัวเรือนนอ้ย 
ค. จ านวนโรงงานในชุมชนมากข้ึน 
ง. มีแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 

เขตสวนหลวงเป็นหน่ึงในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงถูกจดัใหเ้ป็นพื้นท่ีส าหรับท่ี
อยูอ่าศยั โดยปัจจุบนัเขตสวนหลวงถือเป็นเขตท่ีก าลงัเจริญเติบโตมีการพฒันาพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง
เร่ิมมีการขยายตวัจากพื้นท่ีราบข้ึนสู่แนวด่ิง ดงันั้นจึงท าให้ มีประชากรเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีและเพิ่ม
จ านวนมากข้ึนอยา่งรวดเร็วและเม่ือมีประชากรจ านวนมาก ปัญหาท่ีตามมา ก็คือปัญหาขยะท่ีเพิ่ม
จ านวนมากข้ึนซ่ึง นายสัจจะ คนตรง ผูอ้  านวยการเขตสวนหลวง จึงตอ้งเร่งหาแนวทางแกไ้ขเพื่อ
ลดปริมาณขยะใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

http://www.energysavingmedia.com/  สืบคน้เม่ือ 22  ธนัวาคม  2557 
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ศรีลงักา-ดินถล่มตายและสูญหายกว่า 300 คน 
เกิดเหตุดินถล่มข้ึนท่ีพื้นท่ีเนินเขากลางตอนใต ้ของศรีลงักา ฝังบา้นเรือน 

กวา่ร้อยหลงั คาดวา่จะมีผูเ้สียชีวติมากกวา่ร้อยคน  ฝนตกหนกัหลายวนัท าใหเ้กิด 
ดินถล่มเม่ือเชา้วนัพุธท่ีผา่นมา ท่ีหมู่บา้นฮลัดุมมุลลา ซ่ึงเป็นพื้นท่ีปลูกชา อยูห่่าง 
จากกรุงโคลอมโบ ไปทางตะวนัออกประมาณ 190 กิโลเมตร โดยเกิดดินถล่มเป็น
ระยะทาง 3 กิโลเมตร  ท่วมทบับา้นพกัคนงานราว 150 หลงั และบางจุดมีดินสูงถึง 
 9 เมตร 
http://www.krobkruakao.com/ สืบคน้เม่ือ 30 ตุลาคม 2557  
 
 
 
 

 3.  ขอ้ใดเป็นวธีิจดัการกบัปริมาณขยะท่ีมากข้ึนในชุมชนไดดี้ท่ีสุด 
ก. ท าเตาเผาขยะในชุมชน 
ข. มีโรงงานแปรรูปพลาสติกในชุมชน 
ค. จดัอบรมความรู้เร่ืองการจดัการขยะใหค้นในชุมชน 
ง. มีร้านรับซ้ือของเก่าในชุมชน 

ค าช้ีแจงใหน้กัเรียนอ่านข่าวเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดให้ 
  3.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากข่าวขา้งตน้ให้นกัเรียนตอบค าถามขอ้ 4-ขอ้ 6  
 4.  ขอ้ใดเป็นสาเหตุของการเกิดดินถล่มในประเทศศรีลงักา  

ก.  ฝนตกหนกั 
ข. แผน่ดินไหว 
ค. การเปล่ียนแปลงของน ้าใตดิ้น 
ง. การกดัเซาะริมแม่น ้า 

5.  ขอ้ใดเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ดินถล่ม  
ก. เกิดปัญหาโรคภยัไขเ้จบ็ 
ข. ส่งผลใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ 
ค. สร้างความเสียหายแก่ระบบสาธารณูปโภค 
ง. ส่งผลใหเ้กิดอุทกภยัตามมา 
 
 
 

http://www.krobkruakao.com/
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6.  ขอ้ใดเป็นวธีิป้องกนัภยัพิบติัดินถล่มท่ีปลอดภยัท่ีสุด  
ก. ลดการตดัไมท้  าลายป่า 
ข. แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ 
ค. ซอ้มแผนอพยพบ่อยๆ 
ง. หลีกเล่ียงการสร้างบา้นบริเวณท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม 

 ค าช้ีแจงใหน้กัเรียนอ่านข่าวเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดให้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 จากข่าวขา้งตน้ให้นกัเรียนตอบค าถามขอ้ 7 - ขอ้ 9  
  7.  จากข่าวขา้งตน้ เป็นปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองอะไร  

ก. น ้าท่วม 

ข. น ้าเน่าเสีย 

ค. พายหุมุน 
ง.  แผน่ดินไหว   

8.  ขอ้ใดเป็นผลกระทบจากการเกิดแผน่ดินไหว ขนาด 8.0 -8.9 ริกเตอร์  
ก. คนไม่รู้สึกถึงการสั่นไหว 
ข. อาคารพงัทลายเกือบหมด 
ค. น ้าในแกว้หกเล็กนอ้ย 
ง. บา้นสั่นสะเทือน 

9.  บุคคลใดปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งในขณะเกิดแผน่ดินไหว  
ก. นิดหลบอยูใ่ตป้ระตูทางออก 
ข. หน่อยรีบขบัรถหนีไปอยา่งรวดเร็ว 
ค. นอ้ยรีบเขา้ลิฟตเ์พื่อออกจากอาคาร 
ง. นุชรีบมุดใตโ้ตะ๊ท่ีแขง็แรง        

แผ่นดินไหวนอกชายฝ่ังอินโดนีเซีย ขนาด 7.3 ทางการเตือนสึนามิ 
เ กิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณนอกชายฝ่ังบนเกาะโมลุกกะ ทางภาค

ตะวนัออกของประเทศอินโดนีเซีย ขนาด 7.3 ตามมาตราริกเตอร์ ขณะทางการออก
ประกาศเตือนคล่ืนยกัษ์สึนามิในบริเวณใกลก้บัท่ีเกิดเหตุแผ่นดินไหวแลว้ ซ่ึงคาด
อาจท าใหเ้กิดสึนามิกินวงกวา้ง ตั้งแต่ฟิลิปปินส์ไปถึงไตห้วนั 
 http://www.krobkruakao.com  สืบคน้เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2557  
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ค าช้ีแจงใหน้กัเรียนอ่านข่าวเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดให้ 

                                                                                           
 
 
                          
 
 
                                          

 
 
 
 
 
จากข่าวขา้งตน้ให้นกัเรียนตอบค าถามขอ้ 10 -ขอ้ 12  
10.  จากขอ้ความในข่าวขอ้ใดเป็นปัญหาท่ีตามมาหลงัจากเกิดเหตุการณ์แผน่ดินไหว  

ก. ลมแรงพดัออกจากฝ่ัง 
ข. พายฝุนฟ้าคนอง 
ค. การเกิดสึนามิ 
ง. ปลาในทะเลตาย 

11.  ขอ้ใดเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัจากการเกิดสึนามิ  
ก. สถานท่ีท่องเท่ียวไดรั้บความเสียหาย 
ข. ขยะใตท้ะเลเพิ่มข้ึน 
ค. แนวปะการังถูกท าลาย 
ง. อาคารส่ิงก่อสร้างไดรั้บความเสียหาย 

12.  ถา้ท่านแล่นเรืออยูใ่นทะเลและสังเกตวา่เกิดคล่ืนสึนามิจะปฏิบติัตนอยา่งไร  
ก. รีบน าเรือจอดและวิง่ข้ึนท่ีสูง 
ข. รีบออกเรือใหไ้กลจากชายฝ่ัง 
ค. รีบน าเรือไปจอดยงัเกาะใกลเ้คียง 
ง. ใส่เส้ือชูชีพและออกจากเรือ      

 

เตือนภยัสึนามิหลงัเกิดแผน่ดินไหว 7.3 ทางตะวนัออกของอินโดนีเซีย 
15 พ.ย. - ส านกังานส ารวจทางธรณีวทิยาของสหรัฐ รายงานวา่ เกิดแผน่ดินไหว

ขนาด 7.3 บริเวณหมู่เกาะโมลุกกะ ดา้นศูนยเ์ตือนภยัสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกแจง้วา่ 
อาจเกิดคล่ืนสึนามิ ตามชายฝ่ังในรัศมี 300 กิโลเมตรจากจุดท่ีเกิดแผน่ดินไหว ครอบคลุม
บางส่วนของอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญ่ีปุ่น ไตห้วนั และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก 
ตอนใต ้สึนามิท่ีพดัเขา้อินโดนีเซียอาจมีความสูงตั้งแต่ 30 เซนติเมตรถึง 1 เมตร  
ส่วนสึนามิท่ีพดัเขา้ฟิลิปปินส์อาจมีความสูงต ่ากวา่ 30 เซนติเมตร ขณะเดียวกนัทางการ
อินโดนีเซีย เผยวา่ไดป้ระกาศแจง้เตือนภยัสึนามิ ล่วงหนา้แลว้  
 ส านกัข่าวไทย 
http://news.sanook.com/1699957/ สืบคน้เม่ือ 1 ธนัวาคม 2557 
 

http://news.sanook.com/social/bulletin/
http://news.sanook.com/tag/แผ่นดินไหว/
http://news.sanook.com/tag/แผ่นดินไหว/
http://news.sanook.com/
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จากข่าวขา้งตน้ให้นกัเรียนตอบค าถามขอ้ 13 -ขอ้ 15  
  13.  จากข่าวขา้งตน้ เป็นปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองอะไร  

ก. น ้าท่วม 
ข. น ้าเน่าเสีย 
ค. พายหุมุน 

  ง.  ไฟป่า  
 14.  ขอ้ใดเป็นผลกระทบจากการเกิดไฟป่า  
  ก.  หญา้คาสูญพนัธ์ 
  ข.  ท าใหดิ้นดูดซบัน ้ามากข้ีน 
  ค.  ท าใหเ้กิดทศันวสิัยไม่ดี 
  ง.  ดินอุดมสมบูรณ์ข้ึน 
 15.  แนวทางการจดัการไฟป่ามีหลายประการ ยกเวน้ขอ้ใด  
  ก.  ใหค้วามรู้เก่ียวกบัไฟป่ากบัประชาชน 
  ข.  เตรียมเคร่ืองมือดบัไฟทุกชนิด 
  ค.  มีการตรวจหาไฟในป่า 
  ง.  ส่งเสริมการท่องเท่ียว และพกัคา้งในป่า 

การขบัรถผา่นเส้นทาง หมอก-ควนัไฟปกคลุมอยา่งถูกวธีิ 
บ่ายวนัน้ี (26 มิ.ย. 57) ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า ตามทอ้งถนนจุดต่างๆ ในจงัหวดัสตูลถูก

หมอกควนัสีขาวปกคลุมทัว่พื้นท่ี ภูเขาบางแห่งมองแทบไม่เห็น โดยสภาพทอ้งฟ้าหลวัดงักล่าว 
เกิดจากหมอกควนัไฟป่าท่ีลอยมาจากประเทศอินโดนีเซีย ในจงัหวดัริเยา บนเกาะสุมาตรา ท่ี
เพิ่มข้ึนจาก 97 จุดเม่ือ 2 วนัก่อนเป็น     366 จุดในวนัน้ี เป็นเหตุให้ จ.สตูล เป็นจงัหวดัท่ีมกัจะ
ได้รับผลกระทบทุกคร้ังเม่ือเกิดไฟป่าบนเกาะสุมาตรา โดยหมอกควนัดังกล่าวจะเข้ามามาก
ในช่วงบ่ายท่ีลมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัเขา้มา และมกัจะเกิดในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ของทุกปี และใน
แต่ละปีเกิดข้ึนหลายคร้ัง อย่างไรก็ตาม ถึงแมก้ลุ่มหมอกควนัจะเขา้มามาก แต่ทศันวิสัยในการ
มองเห็นตามทอ้งถนนยงัไม่ถึงกบัหนกัมากนกั 
http://www.energysavingmedia.com/  สืบคน้เม่ือ 4 ธนัวาคม 2557 

http://www.energysavingmedia.com/
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  จากข่าวขา้งตน้ให้นกัเรียนตอบค าถามขอ้ 16 -ขอ้ 18  
 16.  ขอ้ใดเป็นสาเหตุของการเกิดภยัแลง้  

ก. อากาศแปรปรวน 
ข. ภาวะโลกร้อน 
ค. ฝนทิ้งช่วง 
ง.  การตดัไมท้  าลายป่า 

17.  ภยัแลง้มีผลกระทบต่อขอ้ใดมากท่ีสุด  
ก. อุตสาหกรรม 
ข. เกษตรกรรม 
ค. การขนส่ง 
ง. การบริการ 

18.  พวกเราในฐานะประชาชน สามารถช่วยจดัการกบัปัญหาภยัแลง้ ไดอ้ยา่งไร  
ก.  ดูแลและป้องกนัการเกิดปัญหาภยัแลง้ 

 ข.  ดูแลรักษามิใหเ้กิดไฟป่า  
ค.  ไม่ควรปล่อยน ้าใหไ้หลทิ้ง ควรปิดก๊อกน ้าใหส้นิททุกคร้ัง 

  ง.  ท านุบ ารุงแหล่งน ้าใหค้งอยูต่ลอดไป 
 
 
 

ชาวนา "พลกิวกิฤตภัยแล้งเป็นโอกาส" สร้างรายได้ด้วยพืชน า้น้อย 
            ชาวนาในหลายพื้นท่ีให้ความร่วมมือในการปลูกพืชใช้น ้ าน้อย เพื่อทดแทน
การปลูกขา้ว และให้การบริหารจดัการน ้ าของชลประทานเป็นอย่างทัว่ถึงซ่ึงพืชท่ี 
ชาวนาใน ต.วงัเป็ด อ.บางระก า จ.พิษณุโลก ไดน้ ามาปลูกแทนการท านา คือ แตงกวา 
เพราะนอกจากจะใชน้ ้ านอ้ยแลว้ ยงัให้ผลผลิตไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว ลงทุนนอ้ย แต่
ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในระยะเวลาอนัสั้ น 
http://www.krobkruakao.com สืบคน้เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2557 
 

http://www.krobkruakao.com/
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จากข่าวขา้งตน้ให้นกัเรียนตอบค าถามขอ้ 19 -ขอ้ 21  
 19.  ขอ้ใดเป็นสาเหตุของการเกิดน ้าท่วมในจงัหวดัสุโขทยั   

ก.  ฝนตกหนกั 
ข. น ้าในภาคเหนือไหลมารวมกนั 
ค. น ้าทะเลหนุน 
ง. น ้าป่าไหลลงมา 

 20.  เม่ือเกิดน ้าท่วมฉบัพลนัอาจเกิดส่ิงใดตามมา  
ก. น ้าทะเลหนุน 
ข. วาตภยั 
ค. พายฝุนฟ้าคะนอง 
ง.   ดินถล่ม  

21.  บุคคลใดปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมขณะเกิดน ้าท่วม  
ก. สมหวงัท าความสะอาดบา้น 
ข. สมชยัจดัเตรียมกระสอบทรายไวป้้องกนัน ้าท่วม 
ค. สมศรีติดต่อประกนัภยัเพื่อตรวจสอบความเสียหาย 
ง. สมจิตเตรียมถุงยงัชีพ 

 
 

ข่าวน า้ท่วมวนันี้ 
จงัหวดัสุโขทยั มีฝนตกหนกัอยา่งต่อเน่ืองถึง 3 วนั 3 คืน ท าให้ปริมาณในแม่น ้ ายม

สูงข้ึนจนลน้ตล่ิง เกิดน ้ าท่วมสุโขทยั 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง ศรีสัชนาลยั สวรรค
โลก ศรีส าโรง และกงไกรลาศ  ข่าวน ้ าท่วมวนัน้ีท าให้บา้นเรือนและพื้นท่ีการเกษตร
เสียหายอย่างหนกั ซ่ึงทางทหารก าลงัจะเร่งลงพื้นท่ีเพื่อแจกจ่ายส่ิงของเยียวยาผูไ้ดรั้บ
ความเสียหายในเบ้ืองตน้ 
http://news.boxza.com/view/16154 สืบคน้เม่ือ 17 ธนัวาคม  2557 

http://news.boxza.com/view/16154
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จากข่าวขา้งตน้ให้นกัเรียนตอบค าถามขอ้ 22 -ขอ้ 24  
 22.  ขอ้ใดมิใช่สาเหตุส าคญัของการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล  
 ก.  ลมมรสุมและพาย ุ
 ข.  น ้าข้ึน น ้าลง 
 ค.  น ้าทะเลเพิ่มข้ึนสูง 
 ง.  ฝนตก 
 23.  แนวปะการังไดรั้บความเสียหายจากการกดัเซาะชายฝ่ังเป็นผลกระทบทางตรงดา้นใด  
  ก.  ส่ิงแวดลอ้ม 
  ข.  ระบบนิเวศชายฝ่ัง 
  ค.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ง.  คุณภาพชีวติ 
 24. ขอ้ใดเป็นการแกปั้ญหาการกดัเซาะชายฝ่ังท่ีประหยดัและมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด  
   ก.  สร้างเข่ือนกนัคล่ืน 
  ข.  สร้างก าแพงกนัคล่ืน 
  ค.  ปลูกป่าชายเลน 
  ง.  วางทุ่นรอบแนวชายฝ่ัง 

สถานการณ์การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล  
การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทย ทั้งทางด้านตะวนัออกและตะวนัตกเกิดข้ึนใน

พื้นท่ีราบน ้าข้ึนถึงบริเวณป่าชายเลน ส าหรับบริเวณหาดทรายส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในพื้นท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียว เขตอุตสาหกรรม และท่ีอยูอ่าศยั จากการส ารวจพบวา่การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลเกิดข้ึน
ในทุกจงัหวดัรอบอ่าวไทยโดยมีอตัราการกัดเซาะรุนแรงเฉล่ียมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี (ซ่ึง
จดัเป็นพื้นท่ีวิกฤติหรือพื้นท่ีเร่งด่วน) เกิดข้ึนในพื้นท่ีชายฝ่ัง 12 จงัหวดั คือ จนัทบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ระยะทางรวม 180.9 กิโลเมตร หรือประมาณ
ร้อยละ 10.9 ของแนวชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย  

http://www.paipibut.org/view.php?dataid=60 สืบคน้เม่ือ 17  ธนัวาคม  2557 
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   จากข่าวขา้งตน้ให้นกัเรียนตอบค าถามขอ้ 25 -ขอ้ 27  
 25.  จากข่าวขา้งตน้ เป็นปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองอะไร  

ก. น ้าท่วม 

ข. ภยัแลง้ 

ค. แผน่ดินไหว  
ง.  ภาวะโลกร้อน 

  26.  สาเหตุส าคญัขอ้ใดท่ีท าให้สภาพอากาศร้อน มากข้ึน ในปัจจุบนั  
  ก.  จ  านวนประชากรเพิ่มข้ึน 
  ข.  แกนโลกเอียงมากข้ึน 
  ค.  สนามแม่เหล็กท่ีขั้วโลกเหนือผิดปกติ 
  ง.  การตดัไมท้  าลายป่า 
 27.  ขอ้ใดไม่ใช่แนวทางการแกปั้ญหาภาวะโลกร้อน  
   ก.  เพิ่มการใชพ้ลงังานทดแทน 
  ข.  การประกอบอาชีพอุตสาหกรรม 
  ค.  ปลูกป่าชายเลน 
  ง.  การใชจ้กัรยานแทนรถยนต ์  

เวลิด์แบงก์"เตือนปัญหาโลกร้อนขวางทางขจัดความยากจน 
เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน ส านกัข่าวเอเอฟพีรายงานวา่ รายงานใหม่วา่ดว้ยผลกระทบจาก

ภาวะโลกร้อน ท่ีอุณหภูมิโลกเฉล่ียไดเ้พิ่มข้ึนไปแล้ว 1.5 องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกบัระดบั
อุณหภูมิเฉล่ียในยุคก่อนปฏิว ัติอุตสาหกรรม นั่นหมายความว่าสภาพอากาศร้อนรุนแรง 
ระดบัน ้าทะเลท่ีเพิ่มสูงข้ึนและการเกิดพายุไซโคลนบ่อยคร้ังมากข้ึน อาจเป็นปรากฏการณ์ท่ีโลก
ไม่อาจหลีกเล่ียงไปไดแ้ลว้ และหากไร้มาตรการจดัการร่วมกนั โลกก็อาจจะเห็นภยัร้ายแรงอยา่ง
แทจ้ริงนั่นคือ อุณหภูมิเฉล่ียของโลกท่ีอาจพุ่งข้ึนไปอีกถึง 4.0 องศาเซลเซียสได้ภายในส้ิน
ศตวรรษน้ีธนาคารโลก ระบุเตือนวา่ การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศโลก อาจจะก่อผลกระทบ
ท่ีท าใหส้ถานการณ์ความยากจนทั้งภายในและระหวา่งภูมิภาคต่างๆทัว่โลก 
http://www.energysavingmedia.com สืบคน้เม่ือ 12  ธนัวาคม  2557 
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จากข่าวขา้งตน้ให้นกัเรียนตอบค าถามขอ้ 28-ขอ้ 30  
 28.  จากข่าวขา้งตน้ เป็นปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองอะไร  

ก. น ้าท่วม 

ข. ภยัแลง้ 

ค. แผน่ดินไหว  
ง.  พายถุล่มภาคใต ้

 29.  ขอ้ใดเป็นผลกระทบโดยตรงจากพายถุล่ม  
   ก.  อากาศแปรปรวน 
   ข.  ภาวะแหง้แลง้ 
   ค.  น ้าท่วม บา้นเรือนเสียหาย 
   ง.  ฝุ่ นละอองในอากาศมาก 
 30.  ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้ควรปฏิบติัเม่ือเกิดพายฝุนฟ้าคะนอง  
   ก.  หลบอยูใ่นท่ีก าบงัมัน่คง 
  ข.  หลบอยูใ่ตต้น้ไมใ้หญ่ 
  ค.  เตรียมแผนอพยพ 
  ง.  เตรียมถุงยงัชีพและอุปกรณ์หนีภยั  
 

[เตือนพายถุล่มภาคใต ้9 พ.ย.น้ี  
รายงานข่าวจากศูนยอุ์ตุนิยมวิทยาภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก ไดอ้อกมาประกาศเตือนให้

ประชาชนระมดัระวงัจากเหตุพายคุล่ืนลมแรงพดัเขา้ถล่มภาคใตใ้นหลายจงัหวดั ซ่ึงจะท าให้
ฝนตกหนกั และน ้าท่วมขงัได ้ในคืนวนัท่ี 7 พ.ย.57 จากนั้นพายดุงักล่าวจะเคล่ือนตวัไปทาง
ทิศตะวนัตกค่อนทางเหนือเล็กนอ้ยผา่นภาคใตสู่้ทะเลอนัดามนั ลกัษณะดงักล่าวจะท าใหใ้น
ระหวา่งวนัท่ี 7-10 พ.ย.น้ี บริเวณภาคใตมี้ฝนเกือบทัว่ไป หรือประมาณ 70-80% ของพื้นท่ี 
และมีฝนหนกับางแห่ง 
http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9570000128302   
สืบคน้เม่ือ 1 ธนัวาคม 2557 

http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9570000128302
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ตารางท่ี 28 เฉลยแบบทดสอบวดัทกัษะการใหเ้หตุผลและการน าความรู้ไปใช้  

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

10 ค 25 ง 
11 ก 26 ง 
12 ข 27 ข 
13 ง 28 ง 
14 ค 29 ค 
15 ง 30 ข 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 

 

ค าช้ีแจง  
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4  มีทั้งหมด 15 ขอ้ แต่ละขอ้ประกอบดว้ยขอ้ความเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ซ่ึงมีช่องระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั เป็นเกณฑ์ส าหรับใชใ้นการ
พิจารณาขอ้ความท่ีก าหนดให ้โดยมีความหมายดงัน้ี 

5 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยมาก 
3 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยปานกลาง 
2 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยนอ้ย 
1 หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ตารางท่ี 29 ตวัอยา่งแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับความคิดเห็น หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

      

2.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ส่งเสริมใหน้กัเรียนได้
ฝึกท าความเขา้ใจกบัปัญหา 

      

 

ขอ้ 1 แสดงวา่นกัเรียนเห็นดว้ยมาก กบัขอ้ความท่ีวา่ “การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน” 

ขอ้ 2 แสดงวา่นกัเรียนเห็นดว้ยมากท่ีสุด กบัขอ้ความท่ีวา่ “การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดฝึ้กท าความเขา้ใจกบัปัญหา” 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
 

ค าช้ีแจง  
กรุณาอ่านข้อความอย่างละเอียดแล้วพิจารณาว่า จากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูจดัข้ึน 

นักเรียนมีความคิดเห็นตามขอ้ความท่ีก าหนดให้ในระดับใด กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน
ช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นท่ีเป็นจริงของนกัเรียน 

 
ตารางท่ี 30 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับความคิดเห็น หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 
1.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกก าหนดปัญหาและ
ฝึกท าความเขา้ใจกบัปัญหา 

      

2.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้ 
และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

      

3.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนน าความรู้ท่ีไดค้น้ควา้มา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

      

4.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนสรุป และจดัระบบองค์
ความรู้น าไปสู่การน าเสนอผลงานในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

      

5.   ส่งเสริมใหน้กัเรียนท างานและตดัสินใจ
ร่วมกนักบัผูอ่ื้น 
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ตารางท่ี 30 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ( ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับความคิดเห็น หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
6.  เป็นการจดักิจกรรมท่ีให้อิสระแก่นักเรียนใน
การก าหนดปัญหาและศึกษาคน้ควา้ 

      

7.  เป็นการจดักิจกรรมท่ีท าให้นกัเรียนไดร่้วมกนั
ระดมความคิด  แบ่งงานและหน้า ท่ี ได้อย่ า ง
เหมาะสม 

      

8.  เป็นการจดักิจกรรมท่ีครูเป็นผูแ้นะน าการเรียนรู้
ใหก้บันกัเรียน 

      

9.  เป็นการจดักิจกรรมท่ีกระตุ้นและสร้างความ
สนใจใหก้บันกัเรียน 

      

10.  เป็นการจดักิจกรรมท่ีท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้
อยา่งสนุกสนานและมีความสุข 

      

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
11.  ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง
และน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้ใน
ชีวติประจ าวนั 

      

12.  ช่วยใหน้กัเรียนสามารถศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ และมีความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน 
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ตารางท่ี 30 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ( ต่อ) 
 

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับความคิดเห็น หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
13. ช่วยให้นกัเรียนพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหา 
และส่งเสริมความเป็นผูน้ า ผูต้าม และการท างาน
เป็นทีม 

      

14.  ช่วยให้นักเรียนสามารถน าทักษะในการ
แกปั้ญหาไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

      

15.  ช่วยให้นักเรียนสามารถน าทักษะการให้
เหตุผลและน าความรู้ไปใชไ้ด ้

      

 
 ข้อ เสนอแนะ………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………….
………………...…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
. 
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ประวตัิผู้วจิัย 

 
ช่ือ-สกลุ   นางสาวรัตนา  เกตุสม 

 
ที่อยู่   81หมู่ 2 ต  าบลหนองดินแดง  อ าเภอเมืองนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม  73000 
 
ที่ท างาน  โรงเรียนโพรงมะเด่ือวทิยาคม  ต  าบลโพรงมะเด่ือ 
   อ าเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม  73000 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2525 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  โรงเรียนสระกะเทียมวทิยาคม 
  “สงัวรเจษฎป์ระชาคมอุปถมัภ”์   อ  าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม   
พ.ศ. 2532 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาครุศาสตร์บณัฑิต 

 สาขาคหกรรมศาสตร์  วทิยาลยัครูสวนดุสิต 
พ.ศ. 2554 ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สาขาวชิาการสอนสงัคมศึกษา 

ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 

  
ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2536 อาจารย ์1  ระดบั 3 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3   
 อ าเภอด่านชา้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2540-ปัจจุบนั     ครู คศ.3  โรงเรียนโพรงมะเด่ือวทิยาคม  ต  าบลโพรงมะเด่ือ 
อ าเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม  73000 
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