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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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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บ ัน เป็ นยุค ที่ สัง คมเปลี่ ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ ว เนื่ อ งมาจากการพัฒ นาทางด้า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ ทาให้ขอ้ มูลข่าวสารแพร่ หลายไปทัว่ ทุกมุมโลกได้อย่าง
กว้างขวางและรวดเร็ว หากเราสามารถรับรู ้ข่าวสารที่เกิดขึ้นได้ทนั ท่วงทีและมีทกั ษะการคิด การคัด
กรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ก็จะเป็ นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรี ยนและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนการดาเนิ นชี วิต ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ใน
รัชกาลปั จจุบนั เนื่ องในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร แก่ผูส้ าเร็ จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2533 ความว่า
“...การคิดการปฏิบตั ิให้ถูกให้ดีน้ นั ก็คือการคิดและปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามหลักการ หลักวิชา หลัก
เหตุผล และหลักสุจริ ตธรรม ผูม้ ุ่งหมายสร้ างสรรค์ประโยชน์และความเจริ ญจึ งควรพยายามปฏิบตั ิ ฝึกฝน
ตนเองให้มีความคิ ดจิ ตใจที่ เ ที่ ย งตรงและมัน่ คงเป็ นกลาง เป็ นอิ ส ระจากอคติ ซึ่ งมี หลัก ฝึ กหัดที่ สาคัญ
ประกอบส่งเสริ มกันอยูส่ องข้อ ข้อแรกให้หัดพูดหัดทาด้วยสติรู้ตวั อยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้ องกันความ
ประมาทพลาดผิดและอคติต่างๆ มิให้เกิดขึ้น ข้อสองให้หดั ใช้ปัญญาความฉลาดรู้ เป็ นเครื่ องวิเคราะห์และ
วินิจฉัยเรื่ องราวปัญหาต่างๆ ทุกอย่างที่จะต้องขบคิดแก้ไข เพื่อช่วยให้เห็นเหตุเห็นสาระได้ชดั และวินิจฉัย
ได้ถูกต้อง เที่ยงตรง ว่าข้อที่เท็จ ที่จริ งที่ถูก ที่ผิด ที่เป็ นประโยชน์ ที่ มิใช่ประโยชน์อยู่ตรงไหน สติ และ
ปัญญา ที่ได้ฝึกฝนจนใช้คล่องแคล่วเคยชินแล้ว จะรวมเข้าเป็ นสติปัญญาที่ส่งเสริ มให้บุคคลสามารถคิดอ่าน
และประพฤติปฏิบตั ิได้ถูกได้ดี ให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวม ได้สมบรู ณ์พร้ อมทุกส่ วน...” (หนังสื อ
เฉลิมพระเกียรติ, 2554: 305)

จากสาระส าคัญของพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัช กาลที่ 9ใน
รัชกาลปั จจุบนั รัฐบาลตลอดจนหน่ วยงาน และสถาบันที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษาจึงควรจัด
การศึกษาเพือ่ พัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ่ งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย
ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมือ งไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติ
ที่จาเป็ นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ยคุ ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม รักความเป็ นไทย มี
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ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางาน และอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ ื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) ซึ่ งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ได้กาหนดประเด็นการพัฒนาคนสู่ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิตอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งระบุถึงการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิ คุม้ กันต่อ การเปลี่ ยนแปลงมุ่ ง
พัฒนาคุ ณภาพคนไทยทุกช่ วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เสริ มสร้าง
วัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรี ยนรู ้ต่อเนื่ องตลอดชีวิต (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2555: 11) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 และปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดหลักการว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมี
ความรู ้ ความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ต้องส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้ อหาสาระ
ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยฝึ ก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการเผชิญสถานการณ์ ให้กบั ผูเ้ รี ยน (กรมวิชาการ, 2545: 5)
และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่ งชาติฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2552-2559) ที่ได้อญ
ั เชิญหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มาเป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ เพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารพัฒ นาคน ซึ่ งปรั ช ญาของ
“เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความพอประมาณ หมายถึง ความ
พอดีไม่นอ้ ยเกินไป ไม่มากเกินไป หรื อไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ ง และต้องไม่เบียดเบียนตนเอง
และผูอ้ ื่ น 2) ความมี เหตุผล หมายถึ ง ทุกการตัดสิ นใจ การกระทา การลงทุน ต้อ งเป็ นไปอย่างมี
เหตุผ ล คานึ ง ถึ ง เหตุปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อ ง และผลที่ คาดว่าจะเกิ ด ขึ้น อย่างรอบครอบ และ 3) การมี
ภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญกับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ที่อ าจเกิ ดขึ้นจากทั้งภายใน และภายนอก และมี เงื่อนไขสาคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) มี
ความรู ้ คือ มีความรอบรู ้ รอบครอบ และระมัดระวังในการนาความรู ้ วิทยาการ เทคโนโลยีต่างๆ มา
ใช้ในการวางแผนและการปฏิบตั ิ และ 2) มีคุณธรรม คือ มีความตระหนัก มีความซื่อสัตย์ (สานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา, 2553: 8) และสอดคล้อ งกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่จดั ทาขึ้นเพือ่ ให้เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาได้นาไปใช้เป็ นกรอบ และ
ทิศทางในการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา และจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
ทุ ก คนในระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานให้มี คุ ณ ภาพด้า นความรู ้ และทัก ษะที่ จ าเป็ นส าหรั บ การ
ดารงชีวติ ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู ้เพือ่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
ปั จจุบนั การจัดการเรี ยนรู ้เพือ่ ส่งเสริ ม และพัฒนาทักษะการคิดเป็ นเรื่ องสาคัญ ความสามารถ
ด้านการคิดมีผลโดยตรงต่อการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ และการดารงชีวติ อย่างมีความสุ ข ในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลง (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2550: 2) และ “การสอนคิด” จึงเป็ นเรื่ องที่จดั ว่าสาคัญอย่างยิง่ ใน
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การจัดการศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพสู ง ซึ่ งการคิดเป็ นกระบวนการทางานของสมอง ความสามารถ
ของบุคคลในเรื่ องเชาว์ปัญญา หรื อสติปัญญาของบุคคล ในแต่ละด้านที่ถูกควบคุมโดยสมองแต่ละ
ส่วน การพัฒนาทางสติปัญญาของบุคคลในแต่ละวัย ซึ่ งมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่ งผล
ต่อความก้าวหน้าของสังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก (สุ คนธ์ สิ นธพานนท์, 2555: 25) ซึ่ งทักษะ
การคิดที่สาคัญ คือความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และประเมินผล
ความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ ซึ่ งความสามารถในการคิดแต่ล ะ
ประเภทจะมีความเกี่ยวเนื่องกันโดยตลอด การจัดการศึกษานั้นไม่ควรมุ่งแต่ความรู ้ ความจาแต่เพียง
อย่างเดียว ควรเน้นทักษะการคิดควบคู่ไปด้วย (วัชรา เล่าเรี ยนดี , 2554: 7) เห็นได้จากเกณฑ์การผ่าน
ช่วงชั้น และการจบหลักสูตรการศึกษา ข้อที่ 2 ที่ได้กาหนดให้ผเู ้ รี ยนจะต้องผ่านการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามที่สถานศึกษากาหนด และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ใช้การคิด
เป็ นกรอบหนึ่ งในการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกในมาตรฐานที่ 4 ด้านผูเ้ รี ยน ซึ่ งระบุให้ผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง
และมีวสิ ยั ทัศน์ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 69)
จากความส าคัญ ดัง กล่ าว ในการศึ ก ษาสาระเนื้ อ หาในทุ ก รายวิช า ในทางวิท ยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ ต่างใช้หลักความเป็ นเหตุเป็ นผล เพราะเป็ นสิ่งที่ช่วยให้การศึกษาใน
รายวิชานั้นง่ายขึ้น กระชับขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น ใช้ความจาน้อ ยลง ซึ่ งการศึกษาค้นคว้า และการใช้
เหตุผลเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการแสวงหาความจริ ง(สมประสงค์ น่วมบุญลือ, 2543: 1) ซึ่ งการ
เรี ยนรู ้ที่มีความหมายในปั จจุบนั จึงควรเป็ นการได้เรี ยนรู ้จากการดารงชีวิตจริ ง จากการปฏิบตั ิของ
ผูเ้ รี ยนเอง หรื อเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิของผูอ้ ื่ น มี อ งค์ความรู ้อ ันมหาศาลจากสังคม ชุ มชน บุคคล
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2554: 3) และการจัดการศึกษาควรมุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
เพื่อ สนองตอบความต้อ งการของสัง คมเศรษฐกิ จฐานความรู ้ เป็ นเป้ าหมายทางการศึ ก ษา คื อ
สังคมไทยต้องการผูเ้ รี ยนที่มีคุณลักษณะสาคัญ 4 ประการ คือ รู ้ทนั รู ้นาโลก เรี ยนรู ้ชานาญเชี่ยวชาญ
ปฏิบตั ิ รวมพลังสร้างสรรค์สงั คม และรักษ์วฒั นธรรมไทยใฝ่ สันติ หรื อ “4 ร” ดังนี้ 1)รู ้ทนั รู ้นาโลก
การพัฒนาประเทศจาเป็ นต้องอาศัยผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้ มีคุณลักษณะดังนี้ คือ มีทกั ษะในการแสวงหา
คัดสรร สร้างความรู ้ มี การนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมโดย มีการประมวลความรู ้
อย่างรอบครอบ มีกระบวนการคิดที่กลัน่ กรองข้อมูลข่าวสารต่างๆ ก่อนนามาใช้ ตั้งคาถามเกี่ยวกับ
ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว รวบรวมหลักฐานหรื อ ข้อ มู ล เพื่อ อธิ บายคาตอบอย่างมี เหตุผล ใช้
เทคโนโลยีได้ มีทกั ษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา สามารถจาแนกแยกแยะ และให้เหตุผลในการ
ประเมิน และตัดสินปั ญหา สามารถดึงประสบการณ์ และความรู ้เดิมมาใช้ มีการแก้ปัญหาเป็ น
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ขั้นเป็ นตอน2)เรี ยนรู ้ชานาญ เชี่ยวชาญปฏิบตั ิ ปั จจุบนั เป็ นสังคมที่ขอ้ มู ล ข่าวสารมากมาย ดังนั้น
ผูเ้ รี ยนต้องนาความรู ้เดิมมาปรับใช้เข้ากับความรู ้ใหม่ หรื อผสานความคิดวิเคราะห์จนเกิดเป็ นความรู ้
ใหม่ 3)รวมพลังสร้างสรรค์สงั คม คือการที่ผเู ้ รี ยนนั้นมองเห็นคุณค่าของการอยูร่ ่ วมกันในสังคม การ
ทางานแบบร่ วมมือ และเป็ นทีม มีการบริ หารจัดการที่ดี เรี ยนรู ้ถึงคุณค่า และศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุ ษย์ที่เท่าเทียม และเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม และ 4)รักษ์วฒั นธรรมไทย ใฝ่ สันติ เป็ นบุคคลที่
รักษาความเป็ นไทย รู ้จกั ใช้และเข้าถึ งภูมิปัญญาของท้องถิ่ น มีคุณธรรม มีหลักในการดาเนิ นชีวิต
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2550: 2-9) นอกจากนี้ การจัดการศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2549: 25-26) โดยสรุ ปจะเห็นได้ว่า ทักษะการคิดมีความจาเป็ นที่
จะต้องฝึ กฝน และจะต้อ งพัฒนาให้กบั ผูเ้ รี ยน ซึ่ งทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ เป็ น
ทักษะการคิดที่ควรพัฒนาให้กบั นักเรี ยน รวมทั้งเป็ นทักษะพื้นฐาน ในการพัฒนาสู่ ทกั ษะคิดขั้นที่
สูงขึ้น
อย่างไรก็ตามในสองทศวรรษที่ผา่ นมา วงการศึกษาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศต่าง
ก็ได้คน้ พบว่า การพัฒนาสติปัญญาของผูเ้ รี ยนยังทาได้ในขอบเขตที่จากัด และยังไปไม่ถึงเป้ าหมาย
สูงสุดที่ตอ้ งการ ในการสอบวิชาต่างๆ ผูเ้ รี ยนมักทาได้ดีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐาน แต่เมื่อ
มาถึ ง ส่ ว นที่ ต ้อ งใช้ค วามคิ ด และเหตุ ผ ล ผูเ้ รี ย นยัง ไม่ ส ามารถท าได้ดี ส าหรั บ ประเทศไทยวง
การศึกษาไทยได้มีความเคลื่อนไหวในเรื่ องของการคิดมาหลายปี แล้ว ซึ่ งทาให้เกิดแนวความคิดที่
นามาใช้ในการสอนหลายเรื่ อ ง เช่ น แนวความคิ ดเรื่ อ งการสอนให้ผูเ้ รี ยน “คิดเป็ น ทาเป็ น และ
แก้ปัญหาเป็ น” แต่แนวคิดนี้ยงั ไม่ได้รับการนาไปใช้อย่างกว้างขวาง และปั ญหาคุณภาพด้านการคิด
ขั้นสูงก็ยงั มีอยูเ่ รื่ อยมา ดังนั้นเมื่อมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาขึ้น การมุ่งเน้นการปฏิรูปการเรี ยน
การสอนเพือ่ พัฒนาคุณภาพด้านการคิดจึงนับว่าเป็ นเรื่ องสาคัญที่จาเป็ นต้องเร่ งปรับปรุ ง และพัฒนา
อย่างจริ งจัง (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2554: 45-46) ซึ่ งรายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2551-2552
ได้รายงานว่า ความสามารถเชิงวิเคราะห์มี คะแนนเฉลี่ ยขึ้นลงอย่างไม่ คงที่ โดยคะแนนเฉลี่ยในปี
การศึกษา 2544-2547 อยูร่ ะหว่างร้อยละ 38 – 46 ในภาพรวมและคะแนนเฉลี่ยความถนัดทางการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนในช่วงปี การศึกษา 2544-2547 ดีข้ ึนเล็กน้อย อย่างไรก็ตามค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของทุก ปี ที่กล่ าวถึ งยังคงต่ ากว่า ร้อ ยละ 50 ซึ่ งข้อ มู ล ข้างต้นสอดคล้อ งกับ การประเมิ น คุ ณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สอง ระหว่างปี การศึกษา 2549 – 2550 จานวน 902 แห่ ง
พบว่า มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รี ยนมี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี วิจารณญาณ คิด
สร้างสรรค์ ไตร่ ตรองและมี วิสัยทัศ น์ ส่ วนใหญ่ อ ยู่ในระดับ พอใช้ ซึ่ งยังคงไม่ ไ ด้ม าตรฐานด้า น
คุณภาพของผูเ้ รี ยนตามที่สมศ.ตั้งไว้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ผลการประเมินด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
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ที่ได้มาตรฐานระดับดีในมาตรฐานที่ 4 มี สัดส่ วนต่าอยูท่ ี่ร้อยละ 10.4 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งหมด (วิทยากร เชียงกูล, 2553: 53-54) และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม โดยสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่สาม พบว่า มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ไตร่ ตรอง และมีวิสัยทัศน์อยูใ่ นระดับดี ซึ่ ง
มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การพัฒนาให้ทางโรงเรี ยน ส่งเสริ มให้ครู ทุกคนจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น และให้จดั การเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มทักษะ
การคิดให้กบั ผูเ้ รี ยน ให้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดียงิ่ ขึ้น (รายงานการประเมินคุ ณภาพภายนอก
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนโพรงมะเดื่ อวิทยาคม (สมศ., 2557: 7) และจาก
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนโพรงมะเดื่ อ
วิทยาคม ปี การศึกษา 2555-2557 ปรากฏว่าผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในรายวิชา
ประชากรและสิ่ งแวดล้อมที่ได้ค่าระดับผลการเรี ยนรู ้ ระดับ 3 -4 คิดเป็ นร้อยละ 56.12, 54.68 และ
46.15 ตามลาดับ ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ ทั้งนี้ทางโรงเรี ยนตั้งเกณฑ์ไว้ที่ระดับดี ซึ่งระดับดี หมายถึง ผลการ
เรี ยนรู ้จากการวัดความรู ้ และวัดทักษะการคิดของผูเ้ รี ยน ซึ่ งพิจารณาจากผูเ้ รี ยนที่ได้ผลการเรี ยนรู ้
ระดับ 3 -4 จานวนร้อยละ 75 ขึ้นไป ซึ่ งจากผลการเรี ยนรู ้รายวิชาประชากรและสิ่ งแวดล้อม ควร
ได้รับการพัฒนาให้อยูใ่ นระดับดี
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุ่งส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความ
เข้าใจการดารงชีวิตของมนุ ษย์ และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อม มี
การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตามกาลเวลา ตามเหตุ
ตามปั จจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผูอ้ ื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง
และมีคุณธรรม สามารถนาความรู ้ไปปรับใช้ในการดาเนิ นชีวิต เป็ นพลเมืองดีของชาติ และสังคม
โลก และหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ความสาคัญกับการจัดการ
เรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข ศรัทธาในหลักธรรมของ
ศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม มีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอ ยูอ่ ย่างจากัด เข้าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตามเหตุ ตามปั จจัย
ต่างๆ เกิ ดความเข้าใจในตนเอง และผูอ้ ื่ น มี ความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมี
คุณธรรม สามารถนาความรู ้ไปปรับใช้ในการดาเนิ นชี วิต เป็ นพลเมือ งดี มี ความรับผิดชอบ และ
ค่านิยมที่เหมาะสม (สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2555: 7) ซึ่ งในหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ในสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ใน
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มาตรฐานที่ ส 5.2 เข้าใจปฏิสัม พันธ์ระหว่ามนุ ษย์กับสภาพแวดล้อ มทางกายภาพที่ก่อให้เกิ ดการ
สร้างสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสานึ กและมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551: 2-3) ซึ่ งใน
มาตรฐานนี้มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการสอนให้บุคคลเข้าใจ และสามารถปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อความรุ นแรงของการ
เกิ ด ภัย พิบ ัติ ทางธรรมชาติ ซึ่ งท าให้เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ชี วิตและทรัพ ย์สิ น ของประชาชน จึ ง
จาเป็ นต้องจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรื่ องสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ แก่ผเู ้ รี ยน
ทุก ระดับ ชั้น โดยบรรจุ ไ ว้ใ นหลัก สู ต รสถานศึ กษาทุ ก ช่ ว งชั้น และพัฒ นาการเรี ย นการสอนที่
เหมาะสม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 3)
ซึ่งจากการสารวจสภาพแวดล้อมบริ เวณชุมชนรอบโรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม มีปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม คือ 1) คลองโพรงมะเดื่อ ซึ่งชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ทางด้านการเพาะปลูกมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ ในปั จจุบนั จัดว่าเป็ นคลองที่น้ าเน่ าเสี ย ซึ่ งเกิดจากการระบายน้ าเสี ยจากแหล่งต่างๆ และ
จากขยะมูลฝอย 2) บ่อขยะในชุมชนล้น และส่ งกลิ่นเน่ าเหม็น เนื่ องจากมีขยะเพิ่มขึ้นจากบ้านเรื อน
ในชุมชน ปั ญหานี้ จึงควรเร่ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน จากการสังเกต สารวจ สอบถามคนในชุมชน และ
นักเรี ยนโรงเรี ยนโพรงมะเดื่ อ วิทยาคมพบว่า ประชาชนที่อ าศัยอยู่ในชุ มชน รวมทั้งนักเรี ยนของ
โรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ขาดความรู ้ความเข้าใจ และขาดจิตสานึ กในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
จากประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงใช้สถานการณ์ปัญหาจริ ง จัดการเรี ยนรู ้เพื่อฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าความสัมพันธ์เชิ งเหตุผลของประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อ ม เพื่อ ให้นักเรี ยนเกิ ด
ทักษะการให้เหตุผลและนาความรู ้ไปใช้ อันจะนาไปสู่ ความรู ้ คือสิ่ งที่สะสมมาจากการศึกษาเล่าเรี ยน
การค้นคว้า หรื อประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบตั ิ ทักษะ ความเข้าใจ การได้ยนิ ได้ฟัง การ
คิดและนาไปใช้ประโยชน์ในการสรุ ป ตัดสิ นใจ และนาความรู ้ ไ ปใช้ จากความส าคัญ ที่ ตอ้ งจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณสมบัติ ดงั ที่กล่ าวมานั้น การจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้องส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะการคิด มีทกั ษะการให้เหตุผล และ
การนาความรู ้ใช้ ซึ่งมีความจาเป็ นต่อการดารงชีวติ (ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม, 2552:
22-23)
จากปั ญหาดังกล่าว การจัดการศึกษาจึงควรให้นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วม และลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ในทุกกิจกรรมการเรี ยนการสอน เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ น
ชีวติ ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการคิด และทักษะทางสังคม (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555: 8-9) ซึ่ ง
สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนสาคัญ แบบ
หนึ่ ง ซึ่ งส่ งเสริ ม และพัฒนาทักษะการคิดของผูเ้ รี ยน เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่ใช้สถานการณ์ ปัญหาจริ ง
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เพื่อ กระตุน้ จูงใจ เร้าความสนใจให้กับผูเ้ รี ยน เป็ นปั ญ หาที่ผูเ้ รี ยนสนใจ ต้อ งการแสวงหา ค้นหา
คาตอบ และหาเหตุผลมาแก้ไข ซึ่ งจะทาให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ สามารถสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
และนาความรู ้น้ ันไปประยุกต์ใช้ (วัชรา เล่ าเรี ยนดี , 2555: 107-108) ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน ต้องมี สถานการณ์ปัญหาจริ ง ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้โดยการนาตนเอง ค้น คว้า และแสวงหา
ความรู ้ หาคาตอบด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนต้องวางแผนการเรี ยนเอง บริ หารเวลา คัดเลือกแหล่งเรี ยนรู ้ และ
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้เอง รวมทั้งประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ส่วนครู หรื อผูส้ อนนั้น จะเป็ นผู ้
อานวยความสะดวกในการเรี ยน เตรี ยมสถานการณ์ต่างๆ เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ แนะนาให้
ผูเ้ รี ยนค้นคว้าข้อ มู ลข่าวสาร ตลอดจนจัดเตรี ยมสื่ อ เอกสาร แหล่ งเรี ยนรู ้ต่างๆ แนะนาให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู ้ทีละขั้นตอน และให้กาลังใจในการค้นคว้า(ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551: 334-340)
จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั สนใจที่จะนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน มาทดลองใช้กบั วิชาประชากรและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเห็ นความสาคัญของสิ่ งแวดล้อ ม ส่ งเสริ มการดารงชีวิตที่มี ความสุ ข และฝึ กทักษะการให้
เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ให้แก่ ผเู ้ รี ยน ประกอบกับผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ต่ากว่าเกณฑ์ ขาด
ความรู ้ความเข้าใจ และตระหนักในปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในชุมชนของตน ผูว้ ิจยั เชื่อว่าผลการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน จะส่งผลให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจ รวมทั้งก่อให้เกิดทักษะการ
ให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็ นประโยชน์ต่อ
ครู ในการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพือ่ ศึกษาผลการเรี ยนรู ้ และทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ซึ่ งเป็ น
แนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ เกิดจากแนวคิดตามทฤษฏีพิพฒั นาการ
นิยม หรื อประสบการณ์นิยมโดยจอห์น ดิวอี้ นักการศึกษาชาวอเมริ กนั ซึ่งเป็ นผูเ้ สนอแนวคิดว่า การ
เรี ยนรู ้เกิดจากการลงมือทาด้วยตัวเอง (Learning by Doing) ผูส้ อนมีหน้าที่จดั เตรี ยมประสบการณ์ที่
ดี และเหมาะสมให้ผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ด้วยการค้นพบ และการแก้ปัญหา เพื่อ เป็ นการฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ(สุ รางค์ โค้วตระกูล, 2548: 323) และ
ทฤษฏีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง(Constructivism) ซึ่ งมีรากฐานมาจากทฤษฎี พฒั นาการทางเชาว์
ปั ญญา ของเพียเจต์และวีก็อทสกี้ เพียเจต์ อธิบายว่าพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของบุคคล มีการ
ปรับตัวผ่านกระบวนการซึมซับหรื อดูดซึม และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปั ญญา เพียเจต์ และ
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วีก็อทสกี้ เป็ นนักทฤษฏีการเรี ยนรู ้ในกลุ่มพุทธนิยม ซึ่งเป็ นกลุ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับ กระบวนการ
รู ้คิด หรื อกระบวนการทางปั ญญา ที่ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ด้วยตนเอง และกระบวนการสร้าง
ความรู ้น้ นั ผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม (ทิศนา แขมมณี , 2557: 90-96) การเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน มีหลักการสาคัญคือ เป็ นการจัดสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ ซึ่งปั ญหาเป็ นสิ่ งที่ทาให้
การเรี ยนรู ้เกิดขึ้น ซึ่งหมายความว่าก่อนที่ผเู ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความรู ้ หรื อองค์ความรู ้ใดๆ ต้อง
กาหนด หรื อให้ปัญหาแก่ผเู ้ รี ยนก่อน เมื่อปั ญหาถูกถาม นักเรี ยนเกิดการรับรู ้หรื อพบว่าจาเป็ นต้อง
เรี ยนรู ้ความรู ้ใหม่ และสามารถนาความรู ้ที่ได้ไ ปใช้ประโยชน์ในการหาข้อสรุ ป ที่มีเหตุผล เป็ นที่
ยอมรับ และตัดสินใจแก้ปัญหานั้นได้
สาหรับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ผูว้ ิจยั ศึกษาขั้นตอน การจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน จากแนวคิดของสานักเลขาธิ การสภาการศึกษา(2550: 7-8) มาเป็ น
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อศึกษาผลการเรี ยนรู ้ และทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
เรื่ อง ประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งเป็ น 6 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นกาหนดปั ญหา เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนจัดสภาพการณ์ให้ผเู ้ รี ยนเผชิ ญกับปั ญหา โดยผูส้ อน
แจกใบงานสถานการณ์ปัญหาจริ งให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ และมองเห็นปั ญหา สามารถกาหนดสิ่ งที่
เป็ นปั ญหา
2. ขั้นทาความเข้าใจกับปั ญหา เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนจะต้องทาความเข้าใจกับปั ญหาที่ตอ้ งการ
เรี ยนรู ้ ซึ่งผูเ้ รี ยนจะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาได้
3. ขั้นดาเนินการศึกษาค้นคว้า เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนร่ วมเสนอแนวทางการแสวงหาแหล่งข้อมูล
และเลือกแนวทางการศึกษาข้อมูล โดยผูส้ อนกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
4. ขั้นสังเคราะห์ความรู ้ เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้คน้ คว้ามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
อภิปรายผล และสังเคราะห์ความรู ้
5. ขั้นสรุ ปและประเมิ นค่าของคาตอบ เป็ นขั้นที่ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ มสรุ ปผลงานของกลุ่ ม
ตนเอง และประเมินผลงานว่าข้อมูล ที่ศึกษาค้นคว้ามี ความเหมาะสมหรื อ ไม่เพียงใด โดยพยายาม
ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่ม ของตนเองอย่างอิ สระ ทุกกลุ่ มช่ วยกันสรุ ปความรู ้ในภาพรวมของ
ปั ญหาอีกครั้ง
6. ขั้นนาเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้ รี ยนนาข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู ้และนาเสนอ
เป็ นผลงานในรู ปแบบที่หลากหลาย ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มรวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องร่ วมกันประเมินผลงาน
จากขั้น ตอนการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น จะเห็ น ว่ า
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีข้นั ตอนที่ส่งเสริ มทักษะการให้เหตุผลและการนา
ความรู ้ไปใช้ของนักเรี ยน รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน โดยเฉพาะในขั้นทา
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ความเข้าใจกับปั ญหา ขั้นดาเนินการศึกษาค้นคว้า ขั้นสังเคราะห์ความรู ้ ขั้นการสรุ ปและประเมินค่า
ของคาตอบ และขั้นนาเสนอและประเมินผลงาน ซึ่งธิดารัตน์ เอกศิรินิมิต (2554: 9-10) ได้กล่าวถึง
ข้อดี ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน คือ ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้สิ่ง
ใหม่ๆ ผูเ้ รี ยนเห็นความสาคัญของสิ่ งที่เรี ยน เกิดการจูงใจในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถจดจาได้ดี พัฒนาผลการเรี ยนรู ้ พัฒนาทักษะการศึกษาด้วยตนเอง ทักษะ
ในการติดต่อสื่อสาร และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง สามารถพัฒนาไป
เป็ นผูท้ ี่มีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ส่งผลให้สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการดาเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
และมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ พิมพ์พนั ธ์ เตชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข(2557: 44) กล่าวว่า
การจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนใช้ทกั ษะการคิดเพื่อสร้างความรู ้ ค้นหาความรู ้จากแหล่งต่างๆ มี
การคิดตัดสิ นใจ มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้ไปใช้ไ ด้ ซึ่ งตรงกับแนวคิดของ การ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพือ่ พัฒนาทักษะการให้เหตุผล และการนาความรู ้ไปใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดของ ชนาธิป พรกุล (2554: 253-255) ที่กล่าวว่า ทักษะ
การให้เ หตุ ผ ล และการน าความรู ้ ไ ปใช้ หมายถึ ง ความสามารถในการรวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
เหตุการณ์ และสามารถหาสาเหตุและผลที่เกิดจากเหตุการณ์น้ นั ตลอดจนสามารถค้นคว้าหาความรู ้
เพือ่ นามาใช้แก้ปัญหา และสามารถนาความรู ้มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าวผูว้ จิ ยั สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแผนภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ขั้นที่ 1 การกาหนดปัญหา
ขั้นที่ 2 ทาความเข้าใจกับปัญหา
ขั้นที่ 3 ดาเนินการศึกษาค้นคว้า
ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้
ขั้นที่ 5 การสรุ ปและประเมินค่าของคาตอบ
ขั้นที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม
ผลการเรี ยนรู้
เรื่ องประเด็นปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ทักษะการให้เหตุผล
และการนาความรู้ไปใช้
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
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คาถามการวิจัย
1. ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่
2. ทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน อยูใ่ นระดับใด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู ้ เรื่ อ งประเด็ น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ ม ของนั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทัก ษะการให้ เ หตุ ผ ลและการน าความรู ้ ไ ปใช้ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
3. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลการเรี ยนรู ้เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. ทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4โรงเรี ยนโพรง
มะเดื่อวิทยาคม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 3 ห้องเรี ยน รวมนักเรี ยนทั้งหมด 98 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยน
โพรงมะเดื่อวิทยาคม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 30
คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรี ยน
เป็ นหน่วยสุ่ม
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2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม
2.2.2 ทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั ใช้เนื้อหากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระภู มิ ศ าสตร์ รายวิช า ส 30207 ประชากรและสิ่ ง แวดล้อ ม หน่ ว ยที่ 3 เรื่ อ งประเด็ น ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยเนื้อหาย่อย ดังนี้ 1) สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2) การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
และ3) การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรี ยน รวมทั้งหมด 12
คาบเรี ยน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในความหมายเฉพาะของคาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ให้ตรงกัน ผูว้ ิจยั จึง
นิยามความหมายของคาต่างๆ ไว้ดงั นี้
1. การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ที่ผวู ้ ิจยั ใช้สถานการณ์ปัญหาจริ ง โดยใช้ปัญหาที่ใกล้ตวั นักเรี ยน และมีลักษณะเกี่ยวข้องกับ
ชีวติ ประจาวัน กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความต้องการค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง นาความรู ้ที่ได้มาใช้
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล และสามารถนาความรู ้น้ ันไปประยุกต์ใช้ไ ด้ โดยมีกระบวนการเรี ยนการ
สอน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกาหนดปั ญหา 2) ทาความเข้าใจกับปั ญหา 3) ดาเนินการศึกษาค้นคว้า 4)
สังเคราะห์ความรู ้ 5) การสรุ ปและประเมินค่าของคาตอบ และ6) นาเสนอและประเมินผลงาน
2. ผลการเรี ยนรู ้ หมายถึง คะแนนของนักเรี ยน ซึ่ งวัดได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลการ
เรี ยนรู ้ เรื่ อง ประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
3. ทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับเหตุการณ์ และสามารถเชื่อ มโยงสาเหตุและผลที่เกิ ดจากเหตุการณ์ น้ นั ตลอดจนสามารถ
ค้นคว้าหาความรู ้ เพื่อนามาใช้แก้ปัญหา และสามารถนาความรู ้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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ซึ่ งวัดได้จากแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไ ปใช้ แบบปรนัย 4 ตัวเลือ ก
จานวน 30 ข้อ ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
4. ความคิดเห็นของนักเรี ยน หมายถึง การแสดงออกถึงความรู ้สึกนึ กคิดของนักเรี ยนที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ และ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น (Check list) 5 ระดับ ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
5. นัก เรี ย น หมายถึ ง ผูเ้ รี ยนที่ กาลังศึก ษาในระดับชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนโพรง
มะเดื่อวิทยาคม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ประโยชน์ ที่ได้ รับ
ผลที่ไ ด้จากการวิจยั ครั้ง นี้ จะช่ ว ยพัฒ นาในด้านการจัด การเรี ย นรู ้ ใ นวิชาประชากรและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีผลการ
เรี ยนรู ้ที่สูงขึ้น
2. ผูส้ อนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน ไปใช้เพือ่ พัฒนาทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
3. ผูส้ อนได้แนวทางในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพื่อ ใช้
ประกอบการจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลการเรี ยนรู ้ ทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ เรื่ อ ง
ประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยเสนอรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
1.1 วิสยั ทัศน์กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.2 โครงสร้ า งหลัก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.1 ประวัติความเป็ นมาของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.2 ความหมายการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้
2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.5 ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.6 ข้อดีของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.7 ข้อแนะนาในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานสาหรับครู
2.8 แนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
3. ทักษะการคิดที่นามาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.1 ความหมายของการคิด
3.2 ความสาคัญของการคิด
3.3 การสอนเพือ่ พัฒนาการคิด
3.4 ระดับของการคิด
3.5 องค์ประกอบของการคิด
3.6 ทักษะการคิด และกระบวนการคิดที่สาคัญ
13
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4. ทักษะการให้เหตุผล
4.1 ความหมายทักษะการให้เหตุผล
4.2 ขั้นตอนทักษะการให้เหตุผล
4.3 ตัวบ่งชี้การมีทกั ษะการให้เหตุผล
4.4 ความสาคัญของทักษะการให้เหตุผล
5. ทักษะการนาความรู ้ไปใช้
5.1 ความหมายของความรู ้
5.2 ปั จจัยหรื อองค์ประกอบของความรู ้
5.3 ประเภทของแหล่งความรู ้
5.4 ความหมายของทักษะการนาความรู ้ไปใช้
5.5 ขั้นตอนของทักษะการนาความรู ้ไปใช้
5.6 ความสาคัญของทักษะการนาความรู ้ไปใช้
6. ทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
6.1 ความหมายทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
6.2 ขั้นตอนทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
6.3 ตัวบ่งชี้การมีทกั ษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
6.4 ความสาคัญของทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
7.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการให้เหตุผล
7.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการนาความรู ้ไปใช้
1. หลั กสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ย นโพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม กลุ่มสาระสั งคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เลขที่ 237 หมู่ที่ 5 ตาบลโพรงมะเดื่ อ อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม โรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผู ้ เรี ยนเป็ น
สาคัญ กาหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษา 8 กลยุทธ์ คือ 1) เร่ งรัดการ
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาและการจัดการเรี ยนรู ้ เสริ มสร้างความเป็ นเลิ ศทางวิชาการเต็มตาม
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน 2)เร่ งพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี

15
ความคิดสร้างสรรค์และมีนิสยั รักการเรี ยนรู ้ 3)เร่ งพัฒนาการด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดีงาม
ภูมิ ปั ญญาไทย อนุ รั กษ์สิ่ง แวดล้อ มและพลังงาน ความภู มิ ใ จในความเป็ นไทย น้อ มนาปรั ชญา
เศรษฐกิ จพอพียงสู่ การปฏิบตั ิในกระบวนการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน 4)เร่ งรัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 5)
พัฒนาการบริ หารอย่างเป็ นระบบมีประสิ ทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 6)ร่ วมมือกับผูป้ กครอง
ชุมชน องค์กรภายนอก ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 7)
สนับสนุนครู และบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ให้สามารถปฏิบ ัติงานใน
หน้าที่ได้เต็มศักยภาพ และ8)ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ส่งเสริ มสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
1.1 วิสัยทัศน์
โรงเรี ย นโพรงมะเดื่ อ วิ ท ยาคม โรงเรี ย นที่ มุ่ ง มั่น พัฒ นาให้ นั ก เรี ย นมี คุ ณ ธรรม มี
มาตรฐานการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม มีสุขภาพดี ภายในปี 2557
1.2 โครงสร้ างหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
โครงสร้างหลักสู ตรกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรี ยนที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
สาระการเรี ยนรู้พ้นื ฐาน
ส 31101 สังคมศึกษา
ส31102 พระพุทธศาสนา
สาระการเรี ยนรู้เพิ่มเติม
ส30207 ประชากรและ
สิ่ งแวดล้อม

เวลาเรี ยน
(หน่วยกิต/ชม.)

1 (40 )
0.5 (20)
1 (40)

รายวิชา/กิจกรรม

สาระการเรี ยนรู้พ้นื ฐาน
ส 31102สังคมศึกษา
ส 31104 พระพุทธศาสนา
สาระการเรี ยนรู้เพิ่มเติม
ส30206 ศิ ล ปวัฒ นธรรม
และภูมิปัญญาไทย

เวลาเรี ยน
(หน่วยกิต/ชม.)

1 (40)
0.5 (20)
1 (40)
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1.3 คาอธิบายรายวิชา ส 230207 ประชากรและสิ่ งแวดล้ อม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวนเวลา 2 ชั่ วโมง/
สั ปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ศึกษาสภาพไม่ สมดุลระหว่างจานวนประชากร ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม ศึกษาปั ญหา
สัง คมที่ ส าคัญ ประเภทต่ า ง ๆ วิเ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หา และค้น หาแนวทางการแก้ปั ญ หาที่
เหมาะสม ทั้ง นี้ โดยเน้ น ปั ญ หาต่ อ ไปนี้ ปั ญ หาสุ ข ภาพอนามัย ปั ญ หาการท ามาหากิ น ปั ญ หา
อาชญากรรม ปั ญหายาเสพติดให้โทษ ปั ญหาการขาดแคลนทรัพยากร และปั ญหาความไม่สมดุ ล
ระหว่างจานวนประชากรและทรัพยากร ฝึ กหัดการแก้ปัญหาโดยวิธีทากิ จกรรมหรื อโครงการเพื่อ
เพิม่ พูนทักษะในการแก้ปัญหาเป็ นขั้นตอน เป็ นการช่วยแก้ไขปั ญหาชีวติ และสังคม เพือ่ ให้ตระหนัก
ในปั ญหาประชากรที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวติ เห็นแนวทางในการร่ วมมือกัน
แก้ไขปั ญหาสภาพแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวติ
1.4 ผลการเรียนรู้
1. บอกความหมายและขอบข่า ยของคาว่า ภาวะประชากร ทรัพ ยากร สิ่ งแวดล้อ ม
คุณภาพประชากร และคุณภาพชีวติ ได้
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากร ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวติ ได้
3. วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมของ
ประเทศไทยและโลก
4. ระบุมาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา บทบาทขององค์การ และการประสานความ
ร่ วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. ระบุแนวทางการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก
6. มี ส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาและการดาเนิ นชีวิตตามแนวทางการอนุ รักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
1.5 หน่ วยการเรียนรู้ วิชาประชากรและสิ่ งแวดล้ อม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จากขอบข่ายโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ได้จดั ทาหลักสู ตรสถานศึกษาสาระการ
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เรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยจัดแบ่งสาระการเรี ยนรู ้ในโครงสร้างหลักสู ตรทั้งสิ้ น 2
สาระการเรี ยนรู ้ได้แก่ 1) สาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน และ2) สาระการเรี ยนรู ้เพิม่ เติม
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกสาระการเรี ยนรู ้ในสาระการเรี ยนรู ้เพิม่ เติมวิชาประชากรและ
สิ่ ง แวดล้อ ม เรื่ อ งประเด็ น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ มมาใช้ใ นการวิจ ัย ใช้เ วลาในการสอน 12 คาบ มี
รายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 หน่วยการเรี ยนรู ้วชิ าประชากรและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1
หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรี ยนรู้

มาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้
- สิ่ งแวดล้อม
- ทรัพยากรธรรมชาติ
-ความสาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
-การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
-ความสาคัญระหว่าง
สิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม
-ระบบนิเวศ
-การเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศ
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-ภาวะประชากร
-สถานการณ์ประชากร
และการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร
-แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชากร
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1

สิ่ งแวดล้อม
รอบตัว

ส 5.2เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒั นธรรมมี
จิตสานึกและมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน

2

ระบบนิเวศ

ส 5.2เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมมีจิตสานึกและมีส่วนร่ วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

และการ
เปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศ

3

เวลา
(ชัว่ โมง)

ประชากรและ ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์
การ
ระหว่ามนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทาง
เปลี่ยนแปลง กายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
ของประชากร วัฒนธรรมมีจิตสานึกและมีส่วนร่ วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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ตารางที่ 2 หน่ วยการเรี ยนรู ้วชิ าประชากรและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1(ต่อ)
หน่วยที่
4

5

ชื่อหน่วย
การเรี ยนรู้
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ประชากรและ
สิ่ งแวดล้อม

ประเด็นปัญหา
สิ่ งแวดล้อม

มาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้

เวลา

ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่ามนุษย์กบั สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วฒั นธรรมมีจิตสานึก
และมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

-การเพิ่มประชากรและ
ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
-ผลกระทบของปัญหา
สิ่ งแวดล้อมต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชากร
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ส 5.2เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่ามนุษย์กบั สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วฒั นธรรมมีจิตสานึก
และมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

-สถานการณ์
สิ่ งแวดล้อม
-การอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม
-การพัฒนาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม

12

รวม

40

สรุ ปในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้เนื้ อ หาในกลุ่ม สาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ รายวิชา ส 30207 ประชากรและสิ่ งแวดล้อม หน่ วยที่ 3 เรื่ องประเด็น
ปั ญหาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 1) สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2) การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
และ3) การพัฒ นาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม รวมจ านวน 12 คาบเรี ย น ซึ่ งจากตัว ชี้ ว ัด ส 5.2 เข้า ใจ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒั นธรรมมี
จิตสานึก และมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และสาระ
การเรี ยนรู ้ ที่ปรากฏในโครงสร้างรายวิชา จะเห็นว่าเนื้ อ หาวิชาและเป้ าหมายในหน่ วยการเรี ยนรู ้
ดังกล่าว ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการให้เหตุผล พร้อมทั้งสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่กาลังเผชิญปั ญหาอยูใ่ นปั จจุบนั ผูว้ จิ ยั จึงเลือก
หน่วยการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวมาใช้เป็ นหน่วยในการวิจยั
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2. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ สถานการณ์
ปั ญหาจริ ง โดยใช้ปัญหาที่ใกล้ตวั นักเรี ยน และมี ล ักษณะเกี่ ยวข้อ งกับชีวิตประจาวัน กระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดความต้องการค้นคว้าหาความรู ้ด้วยตนเอง และสามารถนาความรู ้น้ ันไปประยุกต์ใช้ไ ด้
โดยมีกระบวนการเรี ยนการสอน 6 ขั้นตอนคือ ขั้นการกาหนดปั ญหา ขั้นทาความเข้าใจกับปั ญหา
ขั้นดาเนินการศึกษาค้นคว้า ขั้นสังเคราะห์ความรู ้ ขั้นการสรุ ปและประเมินค่าของคาตอบ และขั้น
นาเสนอและประเมินผลงาน
2.1 ประวัติความเป็ นมาของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ได้มีนกั การศึกษาและนักวิชาการได้ศึกษาความ
เป็ นมาของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานไว้ ดังนี้
มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545: 14-15) กล่าวว่า การศึกษาความเป็ นมาของ การจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในช่วงแรกของศตวรรษที่ 20 จอห์น ดิวอี้ (John Dewey)นักการศึกษาชาว
อเมริ กนั ซึ่งเป็ นผูค้ น้ คิดวิธีสอนแบบแก้ปัญหา และเป็ นผูเ้ สนอแนวคิ ดว่า การเรี ยนรู ้เกิดจากการลง
มือทาด้วยตัวเอง (Learning by Doing) แนวคิด ของ จอห์น ดิวอี้ ได้นาไปสู่ แนวคิด ในการสอน
รู ปแบบต่างๆที่ใช้กันอยูใ่ นปั จจุบนั แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ก็มีรากฐาน
แนวคิดมาจาก จอห์น ดิวอี้ เช่นเดียวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีการพัฒนาขึ้นครั้ง
แรก โดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Faculty of Health Sciences) ของ มหาวิทยาลัย McMaster ที่
ประเทศแคนาดา โดย โฮวาร์ ด แบร์โรว์ ได้นามาใช้ในกระบวนการติว(Tutorial Process) ให้กับ
นัก ศึ ก ษาแพทย์ฝึ กหัด วิ ธี ดัง กล่ า วนี้ ได้ก ลายเป็ นรู ป แบบ (Model) ที่ ท าให้ ม หาวิท ยาลัย ใน
สหรัฐอเมริ กานาไปใช้เป็ นแบบอย่างบ้าง โดยเริ่ มจากปลาย ค.ศ. 1950 มหาวิทยาลัย Case Western
Reserve ได้น ามาใช้เ ป็ นแห่ ง แรก และได้จ ัด ตั้ง เป็ นห้อ งทดลองพหุ วิ ท ยาการ(Multidisplinary
Laboratory) เพือ่ เป็ นห้องปฏิบตั ิการสาหรับรู ปแบบการสอนใหม่ๆ รู ปแบบการสอนที่มหาวิทยาลัย
Case Western Reserve พัฒนาขึ้นมานั้น ได้กลายมาเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตรของโรงเรี ยน
หลายแห่ งในสหรัฐอเมริ กา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย ในช่วง
ปลาย ศตวรรษที่ 60 มหาวิทยาลัย McMaster ได้พฒั นาหลักสู ตรแพทย์ (Medical Curriculum) ที่ใช้
การจัดการเรี ย นรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานในการสอนเป็ นครั้งแรกทาให้มหาวิทยาลัยแห่ งนี้ เป็ นที่
ยอมรับและรู ้จกั กันทัว่ โลกว่าเป็ นผูน้ า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (World Class Leader)
นอกจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริ กาแล้ว มหาวิ ทยาลัยของประเทศแทบทุกส่ วนของโลกก็ให้
ความสนใจในการน าการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปัญ หาเป็ นฐาน น าไปใช้ใ นการสอนแพทย์แ ละ
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โรงเรี ยนวิชาชีพ ดังเห็นได้ชดั เจนจากการเชื่อมโยงเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ของมหาวิทยาลัยต่างๆที่นา
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในการสอนเหมือนกันทางอินเทอร์เน็ต โดยมีการเผยแพร่
ทั้งตารา เอกสารและบทความจานวนมาก สาหรับในประเทศไทย การนาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญ หา เป็ นฐาน เริ่ มใช้ ค รั้ งแรก ใน หลั ก สู ตรแพทย ศา สตร์ จุ ฬ า ลงกรณ์ ม หา วิ ท ยา ลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นต้น
2.2 ความหมายการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นยุทธวิธีการเรี ยนวิธีหนึ่งที่มีนักการศึกษาและ
นักวิชาการได้ให้ความหมายการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานไว้ ดังนี้
มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545: 14-15) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ น
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากแนวคิดตามทฤษีการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดย
ให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่ งความเป็ นจริ งเป็ นบริ บทของการ
เรี ยนรู ้ เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู ้ตามศาสตร์ใน
สาขาที่ตนศึกษาอยูด่ ว้ ย การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานจึงเป็ นผลมาจากกระบวนการทางาน
ที่อาศัยความเข้าใจ และการแก้ไขปั ญหาเป็ นหลัก
ทิศนา แขมมณี (2557: 137 - 138) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ น
การจัดสภาพการณ์ของการเรี ยนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็ นเครื่ องมือในการช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ตาม
เป้ าหมาย โดยผูส้ อนอาจนาผูเ้ รี ยนไปพบสถานการณ์ปัญหาจริ ง หรื อผูส้ อนอาจจัดสภาพปั ญหาให้
ผูเ้ รี ยนเผชิ ญปั ญหา ฝึ กกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ซึ่ งจะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจในปั ญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในปั ญหานั้นรวมทั้ง
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความใฝ่ รู ้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหา
วัชรา เล่ าเรี ยนดี (2554: 107) กล่ าวว่า การจัด การเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญ หาเป็ นฐานเป็ น
สภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งปั ญหาเป็ นสิ่ งที่ทาให้การเรี ยนรู ้เกิ ดขึ้น ซึ่ งหมายความว่าก่ อ นที่
ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความรู ้หรื อ องค์ความรู ้ใดๆ ต้องกาหนดหรื อ ให้ปัญหาแก่ผเู ้ รี ยนก่อน เมื่ อ
ปั ญหาถูกถาม นักเรี ยนเกิดการรับรู ้ หรื อพบว่าจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ความรู ้ใหม่ก่อนที่จะแก้ปัญหานั้นได้
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2554: 335) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นการ
สอนที่มุ่งสร้างความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหา โดยปั ญหาจะเป็ นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรี ยนรู ้
และเป็ นตัว กระตุน้ ต่อ ไปในการพัฒนาทัก ษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุ ผล และการสื บค้น ข้อ มู ล ที่
ต้องการเพือ่ สร้างความเข้าใจกลไกของตัวปั ญหารวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา
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ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ (2556: 292) กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ น
กระบวนการในการเรี ยนรู ้ที่เริ่ มต้นจากปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยที่ปัญหานั้นจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ด ความอยากรู ้ และเสาะแสวงหาความรู ้ เ พื่ อ ค้น พบค าตอบหรื อ เพื่อ ให้เ กิ ด ความเข้า ใจใน
รายละเอียดของปั ญหานั้นด้วยตนเอง และผูเ้ รี ยนประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
Barrows and Tamblym (1980: 1) กล่ าวว่า การเรี ยนแบบใช้ปั ญหาเป็ นฐานเป็ น
กระบวนการเรี ยนที่พฒั นากลวิธีการแก้ปัญหา พัฒนาความรู ้ พัฒนาทักษะต่างๆ โดยให้นักเรี ยน
เผชิญกับปั ญหาในสภาพจริ ง
Gallagher (1997: 332-362) กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นการ
เรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนต้องการเรี ยนรู ้ในการเรี ยน (Learn to Learn) โดยนักเรี ยนจะทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
เพื่อ ค้นหาวิธีแก้ปัญหา โดยจะบู รณาการความรู ้ที่ตอ้ งการให้นักเรี ยนได้รับกับการแก้ปัญหาเข้า
ด้วยกัน ปั ญหาที่ใช้มีล ักษณะเกี่ ยวกับชี วิตประจาวันและมี ความสัมพันธ์กับนักเรี ยน การจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานจะมุ่ งเน้นพัฒ นานักเรี ยนในด้านทัก ษะการเรี ยนรู ้ม ากกว่าความรู ้ ที่
นักเรี ยนจะได้มาและพัฒนานักเรี ยนสู่การเป็ นผูท้ ี่สามารถเรี ยนรู ้โดยชี้นาตนเองได้
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน หมายถึง
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ผวู ้ จิ ยั ใช้สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ ง โดยใช้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวันของนักเรี ยน โดยที่ปัญหานั้นจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความอยากรู ้
และเสาะแสวงหาความรู ้ เพื่อค้นพบคาตอบด้วยตนเอง ซึ่ งสามารถพัฒนาทักษะการให้เหตุผลและ
การนาความรู ้ไปใช้ของผูเ้ รี ยน
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนรู้
ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ได้มีนกั การศึกษา และนักวิชาการได้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี้
ทฤษฎีกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt's Theory)
ได้มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงทฤษฎีกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt's Theory) ไว้ดงั นี้
Bigge (1982: 190-202 ) กล่าวว่า การทดลองของกลุ่มการเรี ยนรู ้ดว้ ยการหยัง่ รู ้ ผลการ
ทดลอง สรุ ปได้ว่า โดยปกติแล้วคนเราจะมีวิธีการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหา โดยอาศัยความ คิดและ
ประสบการณ์ เดิมมากว่าการลองผิดลองถูก เมื่อสามารถแก้ปัญหาในลักษณะนั้นได้แล้ว เมื่อเผชิญ
กับปั ญหาที่คล้ายคลึ งกันก็สามารถแก้ปัญหาได้ท ันที ลักษณะดังกล่ าวนี้ เกิ ดขึ้นได้ เพราะมนุ ษ ย์
สามารถจัด แบบ (Pattern) ของความคิ ด ใหม่ เ พื่ อ ใช้ใ น การแก้ ปั ญ หาที่ ต นเผชิ ญ อยู่ไ ด้อ ย่า ง
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เหมาะสม หลักการรับรู ้ของมนุ ษย์ เป็ นพื้นฐานที่สาคัญในการเรี ยนรู ้มีผลให้นักการศึกษานามาใช้
ประโยชน์ได้ อย่างมาก ทั้งนี้เพราะการรับรู ้เป็ นปั จจัยสาคัญของการเรี ยนรู ้
ทฤษฏีการเรี ยนรู ้
1. การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางความคิดซึ่งเป็ นกระบวนการภายในตัวของมนุษย์
2. บุคคลจะเรี ยนรู ้จากสิ่งเร้าได้ดีกว่าส่วนย่อย
3. การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ
3.1 การรับรู ้ การรับรู ้เป็ นกระบวนการที่บุคคลใช้ประสาทสัมผัสรับสิ่ งเร้าแล้วถ่าย
โยงเข้าสู่สมอง เพือ่ ผ่านเข้าสู่กระบวนการคิด สมอง หรื อจิตใจ จะใช้ประสบการณ์เดิมตีความหมาย
ของสิ่งเร้า และแสดงปฏิกริ ยาตอบสนองออกไปตามที่จิตตีความหมาย
3.2 การหยัง่ เห็น เป็ นการค้นพบหรื อ เกิ ดความเข้าใจในช่ องทางแก้ไ ขปั ญหาอย่าง
ฉับพลันทันที อันเป็ นผลในการพิจารณาปั ญหาโดยส่ วนรวม และการใช้กระบวนการทางความคิด
และสติปัญญาของบุคคลนั้น
4. กฎการจัดระเบียบการรับรู ้ ของทฤษฎีกลุ่มเกสตัลท์ มีดงั นี้
4.1 กฎการรับรู ้ส่วนรวมและส่วนย่อย ประสบการณ์เดิมมีส่วนต่อการรับรู ้
4.2 กฎแห่ งความคล้ายคลึง สิ่ งเร้าใดมีลกั ษณะเหมือนกัน หรื อคล้ายคลึงกัน บุคคล
มักรับรู ้เป็ นพวกเดียวกัน
4.3 กฎแห่งความใกล้เคียง สิ่งเร้าที่อยูใ่ กล้กนั มักจะถูกรับรู ้วา่ เป็ นพวกเดียวกัน
4.4 กฎแห่งความสมบูรณ์ (Closure) สิ่งเร้าที่มีบางส่วนบกพร่ องไปคนเราจะรับรู ้โดย
เติมส่วนที่ขาดหาย ไปให้เป็ นภาพ หรื อเป็ นเรื่ องที่สมบูรณ์
4.5 กฎแห่งการต่อเนื่อง สิ่งเร้าที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่ องกันอย่างดี จะถูกรับรู ้ว่าเป็ น
พวกเดียวกัน บุคคลมักรับรู ้เป็ นเรื่ องเดียวกันเป็ นเหตุเป็ นผลกัน
4.6 บุคคลมักมีความคงที่ ในความหมายของสิ่ งที่รับรู ้ตามความเป็ นจริ ง กล่ าวคือ
เมื่ อ บุ ค คลรั บรู ้ สิ่ง เร้า ในภาพรวมแล้ว จะมี ค วามคงที่ใ นการรับ รู ้สิ่ ง นั้น ในลัก ษณะเป็ นภาพรวม
ดังกล่าว ถึงแม้วา่ สิ่งเร้านั้นจะได้เปลี่ยนแปรไปเมื่อรับรู ้ในแง่มุมอื่น
4.7 การรับรู ้ของบุคคลอาจผิดพลาด บิดเบือน ไปจากความเป็ นจริ งได้ เนื่ องมาจาก
การจัดกลุ่มของสิ่งเร้าที่ทาให้เกิดภาพลวงตา
5. การเรี ยนรู ้แบบหยัง่ เห็ น การหยัง่ เห็ นเป็ นการค้นพบหรื อ เกิ ดความเข้าใจในช่ อ ง
ทางการแก้ปัญหาอย่างฉับพลันทันที อันเป็ นผลมาจากการพิจารณาแก้ปัญหาโดยส่ วนรวมและการ
ใช้กระบวนการทางความคิดและสติปัญญาของบุคคลนั้นในการเชื่ อ มโยงประสบการณ์ เดิ มกับ
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ปั ญหาสถานการณ์ที่เผชิญ ดังนั้นปั จจัยสาคัญของการเรี ยนรู ้แบบหยัง่ เห็นก็คือประสบการณ์หากมี
ประสบการณ์สะสมไว้มาก การเรี ยนรู ้แบบหยัง่ เห็นก็จะเกิดขึ้นได้มากเช่นกัน
การนาหลักการทฤษฎีกลุ่มความรู ้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้
1. กระบวนการคิดเป็ นกระบวนการสาคัญในการจัดการเรี ยนรู ้ การส่งเสริ มกระบวนการคิด
จึงเป็ นสิ่งที่จาเป็ นและเป็ นสิ่งที่สาคัญในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
2. การสอนโดยการเสนอภาพรวมให้ผเู ้ รี ยนเห็นและเข้าใจก่อน จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ได้ดี
3. การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์มาก ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย จะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนคิดแก้ปัญหาและคิดริ เริ่ มได้มากขึ้น
4. การจัดประสบการณ์ใหม่กบั ประสบการณ์เดิมทาให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ดีข้ นึ
5. การจัด ระเบี ยบสิ่ ง เร้า ที่ ต ้อ งการให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ ไ ด้ดี คื อ การจัดกลุ่ ม สิ่ ง เร้ า ที่
เหมือนกันหรื อคล้ายคลึงกันไว้กลุ่มเดียวกัน
6. ในการสอนครู ไม่จาเป็ นต้องเสนอเนื้อทั้งหมด ครู สามารถเสนอเนื้อหาบางส่วนให้ผเู ้ รี ยน
สามารถใช้ประสบการณ์เดิมมาเติมให้สมบรู ณ์
7. การเสนอบทเรี ยนหรื อเสนอเนื้อหา ควรให้มีความต่อเนื่องกัน
8. ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย
ทฤษฎีสนาม (Field Theory)
ได้มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงทฤษฎีสนาม (Field Theory) ไว้ดงั นี้
kurt Lewin(อ้างถึงในทิศนา แขมมณี , 2557:62-63)ทฤษฎีสนาม(Field Theory) แนวความคิด
เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของทฤษฏีน้ ี คือ การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีแรงจูงใจหรื อแรงขับที่จะกระทาให้
ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตนต้องการ หลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี เน้นการเข้าไปอยูใ่ น
“โลก” ของผูเ้ รี ยน การสร้างแรงจูงใจหรื อแรงขับโดยการจัดสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและจิตวิทยา
ให้ดึงดูดความสนใจ และสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้
หลักการจัดการศึกษา
1. การช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ จาเป็ นต้อ งอาศัยความเข้าใจ ของผูเ้ รี ยนว่า ผูเ้ รี ยนมี
จุดมุ่งหมายและความต้องการอะไร อะไรเป็ นพลัง และพยายามจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
2. การจัดการเรี ยนรู ้เข้าไปในโลกของผูเ้ รี ยนโดยการจัดสิ่ งแวดล้อ มทั้งทางกายภาพ และ
จิตวิทยาให้ดึงดูดความสนใจ และสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการจัดการเรี ยน
การสอน
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3. การสร้ างแรงจูงใจ และแรงขับที่จะนาผูเ้ รี ยนไปสู่ ทิศทางหรื อ จุดหมายที่ตอ้ งการเป็ น
สิ่งจูงใจที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ทฤษฎีเครื่องหมาย (Sign Theory)
ได้มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงทฤษฎีเครื่ องหมาย (Sign Theory) ไว้ดงั นี้
Tolman (อ้า งถึ ง ในทิ ศ นา แขมมณี , 2557: 63-64) กล่ า วว่ า การเรี ย นรู ้ เ กิ ด จากการใช้
เครื่ องหมายเป็ นตัวชี้ทางให้แสดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมายปลายทาง
ทฤษฏีการเรี ยนรู ้
1. การเรี ยนรู ้ต่างๆ ผูเ้ รี ยนมีการคาดหมายรางวัล หากรางวัลที่คาดว่าจะได้รับไม่ตรงตาม
ความพอใจและความต้องการ ผูเ้ รี ยนจะพยายามแสวงหารางวัลหรื อสิ่งที่ตอ้ งการต่อไป
2. ขณะที่ ผูเ้ รี ย นพยายามไปให้ถึ ง จุ ด หมายปลายทางที่ ต ้อ งการ ผูเ้ รี ย นจะเกิ ด การรั บ รู ้
เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ สถานที่ และสิ่งอื่นๆที่เป็ นเครื่ องหมายชี้ทางไปด้วย
3. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถที่จะปรับการเรี ยนรู ้ของตนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จะไม่
กระทาซ้ าๆในทางที่ไม่สามารถสนองความต้องการหรื อวัตถุประสงค์ของตน
4. การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นในบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น บางครั้งจะไม่แสดงออกในทันที อาจจะแฝง
อยูใ่ นตัวผูเ้ รี ยนไปก่อนจะถึงเวลาที่เหมาะสม หรื อจาเป็ นจึงจะแสดงออก
หลักการจัดการศึกษา
1. การสร้างแรงขับและหรื อแรงจูงใจให้เกิดกับผูเ้ รี ยนจะกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนไปถึงจุดหมายที่
ต้องการ
2. ในการสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนบรรลุจุดมุ่งหมายใดๆ ครู ควรใช้เครื่ องหมาย สัญลักษณ์หรื อสิ่ ง
อื่นๆ ที่เป็ นเครื่ องชี้ทางควบคู่ไปด้วย
3. การปรับเปลี่ยนสถานการณ์การเรี ยนรู ้ สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนได้
4. การเรี ยนรู ้บางอย่างอาจยังไม่สามารถแสดงออกได้ทนั ที การใช้วิธีทดสอบบ่อยๆหรื อ
ติดตามผลระยะยาว จึงเป็ นสิ่งที่จาเป็ นในการวัดผล
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory)
ได้มี นักการศึกษาได้กล่าวถึ งทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญา (Intellectual Development
Theory) ไว้ดงั นี้
Piaget (อ้างถึงใน Lall and Lall, 1983: 45-54) กล่าวว่า แนวความคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ ของ
ทฤษฏีน้ ีเน้นเรื่ องพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก ที่เป็ นไปตามวัย และเชื่อว่ามนุ ษย์เลือกที่จะรับรู ้
สิ่งที่ตนเองสนใจ และการเรี ยนรู ้เกิดจากระบวนการ การค้นพบด้วยตนเอง การจัดการเรี ยนการสอน
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ตามทฤษฏีน้ ี คือ คานึ งถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของผูเ้ รี ยนและจัดประสบการณ์ ให้ผเู ้ รี ยนอย่าง
เหมาะสมกับพัฒนาการนั้น
Piaget ได้แบ่งขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาออกเป็ น 4 ขั้นคือ
1. ขั้นรับรู ้ประสาทสัมผัส (Sensorimotor Period) อายุ 0 - 2 ปี เป็ นขั้นพัฒนาการทางความคิด
และสติปัญญาก่อนระยะเวลาที่เด็กจะพูดเป็ นภาษาได้ การแสดงถึงความคิดและสติปัญญาของเด็กวัย
นี้ จะเป็ นในลักษณะของการกระทาหรื อการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ ับการ
เคลื่อนไหว เป็ นลักษณะของปฏิกิริยาสะท้อน เช่น การดูด การมอง การไขว่คว้า มีพฤติกรรมน้อย
มากที่แสดงออกถึงความเข้าใจ
2. ขั้นปฏิบตั ิการคิด (Preoperational Period) อายุ 2-7 ปี เด็กวัยนี้ เป็ นวัยก่อนเข้าโรงเรี ยน
และวัยอนุบาล ยังไม่สามารถใช้สติปัญญากระทาสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ความคิดของเด็กวัยนี้ ข้ ึนอยู่
กับการรับรู ้เป็ นส่ วนใหญ่ ไม่ สามารถใช้เหตุผล อย่างลึ กซึ้ งได้ วัยนี้ เริ่ มเรี ยนรู ้การใช้ภาษา และ
สามารถใช้สญ
ั ลักษณ์ต่าง ๆ ได้ พัฒนาการวัยนี้แบ่งได้เป็ น 2 ขั้นคือ
2.1 ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Preconceptual Intellectual Period) อายุ 2-4 ปี ระยะนี้
เด็กจะมีพฒั นาด้านการใช้ภาษา รู ้จกั ใช้คาสัมพันธ์กบั สิ่ งของ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ
ได้แต่ยงั ไม่ สมบูรณ์ ไม่ มีเหตุผล คิดเอาแต่ใจตัวเอง อยูใ่ นโลกแห่ งจินตนาการ ชอบเล่ นบทบาท
สมมติตามจินตนาการของตนเอง
2.2 ขั้นคิดด้วยความเข้าใจของตนเอง (Intuitive Thining Period) อายุ 4-7 ปี ระยะนี้ เด็ก
สามารถคิดอย่างมีเหตุผลขึ้น แต่การคิดยังเป็ นลักษณะการรับรู ้มากกว่าความเข้าใจ จะมีพฒั นาการ
รับรู ้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้เป็ นหมวดหมู่ ทั้งที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงและแตกต่างกัน
ลักษณะพิเศษของวัยนี้ คือ เชื่อตัวเองโดยไม่ยอมเปลี่ยนความคิด หรื อเชื่อในเรื่ องการทรงภาวะเดิม
ของวัตถุ (conservation) ซึ่ง Piaget เรี ยกว่า principle of invaiance
3. ขั้นใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงรู ปธรรม (Concrete Operational Period) อายุ 7-11 ปี
ระยะนี้ เด็ กจะมี พฒั นาการทางความคิ ดและสติ ปัญ ญาอย่างรวดเร็ ว สามารถคิ ดอย่า งมี เหตุผ ล
แบ่งแยกสิ่ งแวดล้อมออกเป็ นหมวดหมู่ ลาดับขั้น จัดเรี ยงขนาดสิ่ งของ และเริ่ มเข้าใจเรื่ องการคง
สภาพเดิม สามารถนาความรู ้หรื อประสบการณ์ในอดีตมาแก้ปัญหาเหตุการณ์ใหม่ ๆ ได้ มีการถ่าย
โยงการเรี ยนรู ้ (transfer of learning) แต่ปัญหาหรื อเหตุการณ์น้ นั จะต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุหรื อสิ่ งที่
เป็ นรู ปธรรม ส่วนปั ญหาที่เป็ นนามธรรมนั้นเด็กยังไม่สามารถแก้ได้
4. ขั้นใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal Operational Period) อายุ 11-15 ปี
ขั้นนี้ เป็ นขั้นสู งสุ ดของพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิด ความคิดแบบเด็ก ๆ จะสิ้ นสุ ดลง จะ
เริ่ มคิดแบบผูใ้ หญ่ สามารถคิดแก้ปัญหาที่เป็ นนามธรรมด้วยวิธีการหลากหลาย รู ้จกั คิดอย่างเป็ น
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วิท ยาศาสตร์ สามารถตั้ง สมมติ ฐ าน ทดลอง ใช้เ หตุ ผ ล และท างานที่ ต ้อ งใช้ส ติ ปั ญ ญาอย่า ง
สลับซับซ้อนได้
หลักการจัดการศึกษา
1. ในการพัฒนาเด็กควรคานึ งถึงพัฒ นาการทางสติปัญญาของเด็ก และจัดประสบการณ์ให้
เด็กอย่างเหมาะสม ไม่ควรบังคับให้เด็กเรี ยนในสิ่งที่ยงั ไม่พร้อม เด็กแต่ละคนมีพฒั นาการไม่เท่ากัน
ดังนั้นจึงไม่ควรเปรี ยบเทียบเด็ก ในการสอนควรใช้สิ่งที่เป็ นรู ปธรรม เพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจลักษณะ
ต่างๆได้ดี
2. การให้ความสนใจและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้ทราบลักษณะตัวของเด็ก
3. ในการสอนเด็กเล็กจะรับรู ้ส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อย
4. ในการสอนสิ่งใดให้กบั เด็ก ควรเริ่ มจากสิ่ งที่เด็กคุน้ เคยหรื อมีประสบการณ์มาก่อนแล้ว
จึงเสนอสิ่ งใหม่ที่มีความสัมพันธ์กบั สิ่ งเดิม การกระทาเช่นนี้ จะทาให้กระบวนการซึ มซับและการ
จัดระบบของเด็กเป็ นไปด้วยดี
5. การเปิ ดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ และมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้อมมากๆ ช่วยให้
เด็กดูดซึมโครงสร้างเข้าสติปัญญาของเด็ก
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner
ได้มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของ Bruner ไว้ดงั นี้
Bruner (1963: 1-54) เป็ นนักจิตวิทยาที่สนใจและศึกษาเรื่ องของพัฒนาการทางสติปัญญา
ต่อเนื่ องจาก Piaget ซึ่ ง Bruner เชื่อว่ามนุ ษย์เลือกที่จะรับรู ้สิ่งที่ตนเองสนใจและการเรี ยนรู ้เกิดจาก
กระบวนการค้นพบด้วยตัวเอง (discovery learning) แนวคิดที่สาคัญ ๆ ของ Bruner มีดงั นี้
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
1. การจัดโครงสร้ างของความรู ้ ให้มีความสัมพันธ์ และสอดคล้อ งกับ พัฒ นาการทาง
สติปัญญาของเด็ก มีผลต่อการเรี ยนรู ้ของเด็ก
2. การจัดหลักสูตรและการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของผูเ้ รี ยน และ
สอดคล้อ งกั บ พัฒ นาการทางสติ ปั ญ ญาของผู ้เ รี ย นจะช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นรู ้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
3. การคิดแบบหยัง่ รู ้ (intuition) เป็ นการคิดหาเหตุผลอย่างอิ สระที่สามารถช่ วยพัฒนา
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ได้
4. แรงจู ง ใจภายในเป็ นปั จ จัยส าคัญที่ จ ะช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นประสบผลส าเร็ จ ในการเรี ย นรู ้
5. ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็ น 3 ขั้นใหญ่ ๆ คือ
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5.1 ขั้นการเรี ยนรู ้จากการกระทา (Enactive Stage) คือ ขั้นของการเรี ยนรู ้จากการใช้
ประสาทสัมผัสรับรู ้สิ่งต่าง ๆ การลงมือ กระทาช่วยให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ดี การเรี ยนรู ้เกิดจากการ
กระทา
5.2 ขั้นการเรี ยนรู ้จากความคิด (Iconic Stage) เป็ นขั้นที่เด็กสามารถสร้างมโนภาพในใจ
ได้ และสามารถเรี ยนรู ้จากภาพแทนของจริ งได้
5.3 ขั้นการเรี ยนรู ้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็ นขั้นการเรี ยนรู ้สิ่งที่
ซับซ้อนและเป็ นนามธรรมได้
6. การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้จากการที่คนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด หรื อสามารถจัด
ประเภทของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
7. การเรี ย นรู ้ที่ ได้ผลดี ที่สุ ดคื อ การให้ผูเ้ รี ยนค้นพบการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง (discovery
learning)
การนาไปใช้ในการจัดการศึกษา
1. กระบวนการค้น พบการเรี ยนรู ้ด้วยตนเอง เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ดีมี ความหมาย
สาหรับผูเ้ รี ยน
2. การวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่ตอ้ ง
ทาก่อนการสอน
3. การจัด หลัก สู ต รแบบเกลี ยว (Spiral Curriculum) ช่ ว ยให้สามารถสอนเนื้ อ หาหรื อ
ความคิดรวบยอดเดี ยวกันแก่ผูเ้ รี ยนทุกวัยได้ โดยต้อ งจัดเนื้ อหาความคิดรวบยอดและวิธีสอนให้
เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
4. ในการเรี ยนการสอนควรส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนได้คิดอย่างอิ สระให้มากเพื่อ ช่ วยส่ งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
5. การสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
6. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผูเ้ รี ยน จะช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี
7. การสอนความคิดรวบยอดให้แก่ผเู ้ รี ยนเป็ นสิ่งจาเป็ น
8. การจัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ได้ดี
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ทฤษฏีการเรี ยนรู้ อย่ างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning ) ของ
David Ausubel
ได้มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงทฤษฏีการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย ( A Theory of Meaningful
Verbal Learning ) ของ David Ausubelไว้ดงั นี้
Ausubel (1963: 77-97) เชื่ อ ว่า การเรี ยนรู ้จะมี ความหมายแก่ ผูเ้ รี ยน หากการเรี ยนรู ้น้ ัน
สามารถเชื่ อมโยงกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่รู้มาก่อนหลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี คือมี การ
นาเสนอความคิดรวบยอดหรื อกรอบมโนทัศน์ หรื อกรอบแนวคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งแก่ผเู ้ รี ยนก่อน
การสอนเนื้อหาสาระนั้นๆ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนเนื้อหาสาระนั้นอย่างมีความหมาย
จากแนวคิด ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด จะเห็นได้ว่า กระบวนการคิด
เป็ นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ดังนั้นในฐานะครู เป็ นผูม้ ีบทบาทในการจัดการเรี ยนการ
สอนเพือ่ พัฒนาการคิด จะต้องมีการจัดการเรี ยนรู ้โดยยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง การจัดประสบการณ์
ให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบการเรี ยนรู ้ด้วยตนเอง โดยใช้แหล่ งข้อมู ลและสิ่ งแวดล้อมรอบตัวนักเรี ยนให้
นักเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้า จัดการเรี ยนรู ้ที่ทา้ ท้ายโดยครู ผสู ้ อนทาหน้าที่เป็ นผูก้ ระตุน้ ส่ งเสริ ม และจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพือ่ ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และสร้างองค์ความรู ้ใหม่ของตนเองขึ้นมา
และใช้การวัดและประเมินผลนักเรี ยนตามสภาพจริ ง ซึ่ งแนวคิดทฤษฏีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการ
คิดดังกล่าว สอดคล้อ งกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน กล่ าวคือ เป็ นกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้สถานการณ์ปัญหาจริ ง โดยใช้ปัญหาที่ใกล้ตวั นักเรี ยน และมีลกั ษณะ
เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความต้องการค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง นาความรู ้
ที่ได้มาใช้แก้ปัญหาโดยใช้เหตุและผล และสามารถนาความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่ งการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน สามารถพัฒนาทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัดการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน ได้มี นัก การศึ กษาได้
กล่าวถึงทฤษฎีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานไว้ ดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2557: 89-96) กล่ าวว่าการจัด การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ น
กระบวนการที่ตอ้ งอาศัยสติปัญญาและความสามารถในการคิดแก้ปั ญหา ดังนั้นจึงต้อ งกล่ าวถึ ง
ทฤษฏีการสร้างความรู ้ด้วยตนเอง(Constructivism) มี รากฐานมาจากทฤษฎี พฒั นาการทางเชาว์
ปั ญญาของ Piaget และ Vygotsky ซึ่ ง Piaget อธิบายว่าพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของบุคคลมีการ
ปรับตัวผ่านกระบวนการซึมซับหรื อดูดซึม และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปั ญญา Piaget และ
Vygotsky เป็ นนั ก ทฤษฏี ก ารเรี ย นรู ้ ใ นกลุ่ ม พุ ท ธนิ ย ม ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม ให้ ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ
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กระบวนการรู ้คิด หรื อกระบวนการทางปั ญญาที่ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งสามารถ
นาไปใช้ในการจัดการเรี ยน การสอนดังต่อไปนี้
1. ผลการเรี ยนรู ้จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู ้ และตระหนักรู ้ในกระบวนการ
นั้น เป้ าหมายการเรี ยนรู ้ตอ้ งมาจากกระบวนการปฏิบตั ิงานจริ ง ดังนั้นผูเ้ รี ยนต้องสร้างความรู ้เอง
2. เป้ าหมายของการสอนจะเปลี่ ย นจากการถ่ ายทอดให้ผูเ้ รี ยนได้รั บสาระความรู ้ ที่
แน่นอนตายตัว ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายที่หลากหลาย การเรี ยนรู ้ทกั ษะ
ต่างๆ จะต้องให้มีประสิทธิภาพถึงขั้นให้เด็กทาได้และแก้ปัญหาจริ ง
3. การเรี ยนการสอนผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูม้ ีบทบาทในการเรี ยนรู ้อย่างตื่นตัว ผูเ้ รี ยนต้องเป็ นผู ้
จัดกระทากับข้อ มูลหรื อประสบการณ์ต่างๆและต้องสร้างความหมายกับสิ่ งนั้นด้วยตนเอง โดยให้
ผูเ้ รี ยนอยู่ในบริ บ ทจริ ง ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนปฏิสัม พันธ์กับ สื่ อ วัสดุ อุ ป กรณ์
สิ่ งของหรื อ ข้อ มู ล ต่างๆ ที่เป็ นจริ ง และมี ความสอดคล้อ งกับความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ย น
สามารถจัดกระทา ศึกษา สารวจ ทดลองกับสิ่งนั้นๆจนเกิดความรู ้ความเข้าใจ
4. ในการจัดการเรี ยนการสอน ครู ตอ้ งสร้างบรรยากาศทางสังคม จริ ยธรรม ให้เกิดขึ้น
กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนต้องมีโอกาสเรี ยนรู ้ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม การร่ วมมือ และ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ความคิดและประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และบุคคลอื่นๆจะช่วยให้
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนกว้างขึ้น
5. ในการเรี ยนการสอนผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการเรี ยนรู ้อย่างเต็มที่ โดยผูเ้ รี ยนจะนาตนเอง
และคุมตนเองในการเรี ยนรู ้ เช่น ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูเ้ ลือกสิ่งที่ตอ้ งการเรี ยนเอง ตกลงกันเองเมื่อเกิดความ
ขัดแย้ง หรื อมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เลือกผูร้ ่ วมงานได้เอง และรับผิดชอบในการดูแลห้องเรี ยน
ร่ วมกัน
6. ในการเรี ยนการสอนแบบสร้างความรู ้ ครู จะมีบทบาทต่างไปจากเดิม คือจากการเป็ น
ผูถ้ ่ ายทอดความรู ้และควบคุม การเรี ยนรู ้ เปลี่ ยนไปเป็ นการให้ความร่ วมมือ อานวยความสะดวก
และช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ คือการสอนเปลี่ยนจาก “การให้ความรู ้” เป็ น “การให้ผเู ้ รี ยนสร้าง
ความรู ้” บทบาทของครู ก็คือ จะต้องทาหน้าที่ช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยน จัดเตรี ยม
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ที่ต รงกับ ความสนใจของผูเ้ รี ย น ดาเนิ นกิ จกรรมให้เ ป็ นไปในทางที่ ส่ง เสริ ม
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนให้คาปรึ กษาแนะนาทั้งด้านวิชาการ และด้านสังคมแก่ผเู ้ รี ยน ดูแลผูเ้ รี ยนที่มี
ปั ญหา
7. ในขั้นประเมินผลการเรี ยนการสอน เนื่ องจากการเรี ยนรู ้ตามทฤษฏีการสร้างความรู ้
ด้วยตนเองนี้ ขึ้นกับความสนใจและการสร้างความหมายที่แตกต่างกันของบุคคล ดังนั้นการประเมิน
จึงจาเป็ นต้องยืดหยุน่ กันไปในแต่ละบุคคลหรื ออาจใช้วิธีการหลากหลาย ซึ่ งอาจประเมินจากเพื่อน
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แฟ้ มผลงาน รวมทั้งการประเมินตนเองด้วย นอกจากนั้น การวัดผลจาเป็ นต้องอาศัยบริ บทจริ งที่มี
ความซับซ้อนเช่นเดียวการจัดการเรี ยนการสอนที่ตอ้ งอาศัยบริ บท กิจกรรม และงานที่เป็ นจริ ง
2.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ได้มีนกั การศึกษาและนักวิชาการทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ไว้ดงั นี้
สานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 7-8) ได้นาเสนอขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน ไว้ดงั นี้ 1) ขั้นกาหนดปั ญหา 2) ขั้นทาความเข้าใจกับปั ญหา 3) ขั้นดาเนิ นการศึกษา
ค้น คว้า 4) ขั้น สัง เคราะห์ ความรู ้ 5) ขั้นสรุ ป และประเมิ น ค่ าของค าตอบ และ 6) น าเสนอและ
ประเมินผลงาน
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2554: 111) ได้นาเสนอขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ไว้ดัง นี้ 1) จัดกิ จกรรมให้นักเรี ย นได้เ ผชิ ญกับ ปั ญ หา ได้แ สวงหาค้นพบด้วยตนเอง 2) จัดกลุ่ ม
นักเรี ยนร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ 3) ให้นกั เรี ยนถามคาถามที่เขาสงสัย 4) นักเรี ยนร่ วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหา
5) นักเรี ยนร่ วมกันแสวงหาความรู ้และเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ แก้ปัญหา 6) นักเรี ยนร่ วมกันแก้ปัญหา
หาคาตอบของปั ญหาที่เลือก และ 7) ร่ วมกันประเมินผลและผลการทางานกลุ่ม
ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ (2556: 302) ได้นาเสนอขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานไว้ดังนี้ 1) การกาหนดปั ญหา 2) ทาความเข้าใจกับปั ญหา 3) ดาเนิ นการศึกษาค้นคว้า 4)
สังเคราะห์ความรู ้ 5) การสรุ ปและประเมินค่าของคาตอบ และ6) นาเสนอและประเมินผลงาน
Savoil and Hugles (1994, อ้างถึ งในวัชรา เล่าเรี ยนดี , 2554: 110 - 111) ได้นาเสนอ
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานดังนี้ 1) ระบุปัญหาที่เหมาะสมสาหรับผูเ้ รี ยน 2)
เชื่อมโยงปั ญหากับบริ บทของผูเ้ รี ยน 3) มอบหมายความรับผิดชอบให้ผเู ้ รี ยนวางแผนแก้ปัญหา 4)
กระตุน้ ความร่ วมมือ โดยการจัดกลุ่มเรี ยน และ5) ผูเ้ รี ยนนาเสนอผล
Gallagher (1997: 332-362) ได้นาเสนอขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ดังนี้1) เข้าสู่ปัญหาและนิยามปั ญหา 2) หาข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ3) สังเคราะห์ขอ้ มูล
และปฏิบตั ิ
Peter Schwartz et al. (2001: 2,อ้างถึงในชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์, 2554: 337) ได้นาเสนอ
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานดังนี้1) เผชิญปั ญหา 2) สารวจความรู ้เกี่ยวกับปั ญหาที่
มีในทุกคนของกลุ่ ม 3) ตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา และทดสอบสมมติฐานที่ต้ งั 4)
ระบุสิ่งที่จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ 5) แบ่งกลุ่มย่อยเพือ่ ค้นคว้าหาข้อมูลในการแก้ปัญหา 6) รวบรวมความรู ้ที่
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ได้มาจากการค้นคว้ากลุ่มย่อย และนาความรู ้มาใช้กบั ปั ญหา 7) หากยังแก้ปัญหาไม่ได้ให้ดาเนิ นการ
ในข้อ 3-6 ใหม่จนกว่าจะแก้ปัญหาได้ และ8) สรุ ปความรู ้ที่ได้ท้งั ด้านเนื้อหาและกระบวนการ
จากการศึกษาขั้นตอนการจัด การเรี ยนรู ้โ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานซึ่ งมี นักการศึกษาทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศได้เสนอไว้ ซึ่งในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั สนใจนาแนวคิดขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ของสานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 7-8) มาปรับใช้มีข้นั ตอนการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่งแบ่งเป็ น 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นกาหนดปั ญหา เป็ นขั้นที่ผสู ้ อน จัดสภาพการณ์ให้ผเู ้ รี ยนเผชิญกับปั ญหา
โดยใช้สถานการณ์เน้นปั ญหาจริ งให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจและมองเห็นปั ญหา สามารถกาหนดสิ่ ง
ที่เป็ นปั ญหา
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นทาความเข้าใจกับปั ญหา ผูเ้ รี ยนจะต้องทาความเข้าใจกับปั ญหาที่ตอ้ งการ
เรี ยนรู ้ ซึ่งผูเ้ รี ยนจะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาได้
ขั้น ตอนที่ 3 ขั้น ด าเนิ น การศึ ก ษาค้น คว้า ผู ้เ รี ย นร่ ว มเสนอแนวทางการแสวงหา
แหล่งข้อมูล และเลือกแนวทางการศึกษาข้อมูล โดยผูส้ อนกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู ้ เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้คน้ คว้ามาแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกัน อภิปรายผลและสังเคราะห์
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุ ปและประเมินค่าของคาตอบ ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มสรุ ปผลงานของกลุ่ม
ตนเอง และประเมินผลงานว่าข้อมูล ที่ศึกษาค้นคว้ามี ความเหมาะสมหรื อ ไม่เพียงใด โดยพยายาม
ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่ม ของตนเองอย่างอิ สระ ทุกกลุ่ มช่ วยกันสรุ ปความรู ้ในภาพรวมของ
ปั ญหาอีกครั้ง และ
ขั้นตอนที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้ รี ยนนาข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู ้
และนาเสนอเป็ นผลงานในรู ปแบบที่หลากหลาย ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มรวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องร่ วมกันประเมินผล
งาน
2.6 ข้ อดีของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ข้อดีของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ได้มีนักการศึกษาและนักวิชาการได้
เสนอข้อดีของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ไว้ดงั นี้
ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิต (2554: 9-10) กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐานไว้ดงั นี้
1. สนับสนุนให้มีการเรี ยนรู ้อย่างลุ่มลึก
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2. สนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติจาเป็ นที่ทุกคนควรมี เพราะ
สามารถพัฒนาไปเป็ นผูท้ ี่มีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3. โจทย์ปัญหาที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสาคัญของสิ่ งที่เรี ยนกับ
การปฏิบตั ิงานในอนาคต ทาให้เกิดการจูงใจในการเรี ยนรู ้สามารถจดจาได้ดี
4. ผูเ้ รี ยนสนุ กกับการเรี ยน ในส่ วนผูเ้ รี ยนรู ้สึกสนุ กกับการเรี ยนเพราะได้มีบทบาทใน
การเรี ยนรู ้เอง
5. ส่งเสริ มสนับสนุนการทางานเป็ นทีม ซึ่งมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลมากกว่าการ
ทางานเดี่ยว
6. ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีโอกาสฝึ กทักษะการสื่ อ สาร การแก้ปั ญหา การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การหาข้อสรุ ปเมื่อมีความขัดแย้งเป็ นต้น
Bridges and Hallinger (1991: Online) กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานไว้ดงั นี้
1. นักเรี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจได้ต่อเนื่องจากความรู ้เดิม
2. นักเรี ยนเกิดเรี ยนรู ้สิ่งใหม่
3. ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีโอกาสฝึ กทักษะการสื่ อ สาร และหาข้อสรุ ปในเนื้ อหาที่ไ ด้
เรี ยนรู ้
จะเห็นได้ว่าข้อดีของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ ผูเ้ รี ยนเห็ นความสาคัญของสิ่ งที่เรี ยน ช่ วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ด้วย
ตนเอง ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง เป็ นผู ้
ที่มีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
2.7 ข้ อแนะนาในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานสาหรับครู
ข้อแนะนาในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานสาหรับครู ได้มีนักการศึกษาและ
นักวิชาการได้เสนอข้อแนะนาในการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว ไว้ดงั นี้
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2554: 111) ได้สรุ ปข้อแนะนาในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐานสาหรับครู ไว้ดงั นี้
1. ให้เด็กคุ น้ เคยและมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ 5 ขั้น ซึ่ ง
ประกอบด้วยปั ญหาและนิยามปั ญหา สมมุติฐานและการตั้งสมมุติฐาน การทดลองและการหาข้อมูล
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปนาเสนอผลงาน นักเรี ยนควรรู ้และเข้าใจกระบวนการนี้
เป็ นอย่างดี
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2. เลือกสถานการณ์ที่จะนาไปสู่ ปัญหาที่น่าสนใจและหลากหลาย และสอดคล้องกับ
สาระความรู ้
3. เตรี ยมใบความรู ้และใบกิจกรรมสาหรับนักเรี ยน
4. เตรี ยมพร้อมด้านสื่อ สาระความรู ้เพิม่ เติมสาหรับนักเรี ยน
5. เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ระบุกิจกรรมการสอนและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละ
ขั้นตอนอย่างชัดเจน
6. กาหนดวิธีการวัดผลที่หลากหลายเพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนทุกด้าน
จะเห็นได้วา่ ข้อแนะนาในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ครู ควรฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้
คุน้ เคยกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ครู ควรเลือกสถานการณ์ปัญหาจริ งที่สอดคล้องกับ
เนื้อหา ครู ควร เตรี ยมพร้อมด้านสื่อ สาระความรู ้เพิม่ เติมสาหรับนักเรี ยน และระบุกิจกรรมการสอน
และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนให้กบั ผูเ้ รี ยน
2.8 แนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
แนวทางการวัดและประเมิ นผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ได้มีนักการ
ศึกษาและนักวิชาการได้เสนอแนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ไว้ดงั นี้
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2554 : 112) กล่าวถึงแนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานไว้ดงั นี้
1. ให้เสนอรายงานการดาเนินการแก้ไขปั ญหา ทั้งที่เป็ นงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
2. ตรวจการเขียนบันทึกผลการเรี ยนรู ้ของตนเอง ของนักเรี ยนแต่ละคน
3. ใช้แบบประเมินโดยให้เพื่อนประเมินกันและกัน ซึ่ งต้องกาหนดเกณฑ์การประเมิน
ให้ชดั เจน
4. ใช้แบบสังเกตประเมินผลระหว่างการเรี ยนรู ้
5. ทดสอบด้วยการให้วิเคราะห์ปัญหา คิดหาแนวทางการแก้ปัญหา และดาเนิ นการ
แก้ปัญหา เป็ นรายบุคคลโดยกาหนดปั ญหาและดาเนิ นการแก้ปัญหา เป็ นรายบุคคลโดยกาหนด
ปั ญหาให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอน
6. สัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล
7. ใช้ขอ้ สอบแบบกาหนดสถานการณ์ หรื อประเด็นปั ญหา
จะเห็ นได้ว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการจัดการเรี ย นรู ้ที่เน้นการใช้
ปั ญหาเป็ นสื่อในการเรี ยนรู ้และวิธีแสวงหาความรู ้ สนับสนุ นให้มีการเรี ยนรู ้อย่างลุ่มลึก สนับสนุ น
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ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทาให้เกิดการจูงใจในการเรี ยนรู ้สามารถจดจาได้ดี ผูเ้ รี ยนสนุ กกับการ
เรี ยน ส่งเสริ มสนับสนุนการทางานเป็ นทีม ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีโอกาสฝึ กทักษะการสื่ อสาร การ
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล ฝึ กทักษะการคิดพื้นฐาน แล้วยังมีการฝึ กทักษะทางสังคม คือ พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม นักเรี ยนอาจไม่คุน้ เคยกับวิธีการเรี ยนรู ้แบบดังกล่าวครู จึงควรติดตามดูแล และส่ งเสริ ม
การปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด ให้นักเรี ยนเห็นประโยชน์ เห็นคุณค่าการร่ วมกันคิดร่ วมกันปฏิบตั ิงาน
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ทาให้การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต เพราะความรู ้
เก่าที่ผเู ้ รี ยนมีอยูแ่ ล้วจะนามาเชื่อมโยงให้เข้ากับความรู ้ใหม่ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการให้เหตุผล
และการนาความรู ้ไปใช้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมโลกในอนาคตได้อย่างดี
3. ทักษะการคิดที่นามาใช้ ในการพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาทักษะการคิดที่นามาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้สอดคล้องตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน พุ ทธศักราช 2551 ได้ใ ช้กรอบด้ านกระบวนการที่ ใช้ใ นการคิ ด ซึ่ งได้แ ก่
ความสามารถในทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยทักษะการคิดที่เป็ นแกน ในการศึกษาครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั เลือกทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ จาเป็ นต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานเป็ นกรอบใน
การวิจยั ประเด็นต่างๆ ดังนี้
3.1 ความหมายของการคิด
ความหมายของการคิ ด ได้มี นั ก การศึ ก ษาและนั ก วิช าการทั้ง ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศได้ให้ความหมายของการคิด ไว้ดงั นี้
กรมวิชาการ (2542: 3) กล่าวว่า การคิดเป็ นกระบวนการทางานของสมองโดยใช้ประสบการณ์มา
สัมพันธ์กบั สิ่งเร้า และสภาพแวดล้อมโดยนามาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ สังเคราะห์ และประเมินอย่าง
มีระบบและเหตุผล เพือ่ ให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม หรื อสร้างสิ่งใหม่
อังศินันท์ อินทรกาแหง (2552: 14) กล่าวว่า การคิดเป็ นกระบวนการทางานของสมองที่
จัดเป็ นพฤติกรรมภายในของบุคคล เป็ นกระบวนการทางจิตที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าทั้งจากภายใน
ร่ างกายตนเอง หรื อจากสถานการณ์ภายนอก โดยเริ่ มต้นจากการรับรู ้สิ่งต่างๆทางประสาทสัมผัส
ทาง ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย และมีการรับรู ้ประสาทสัมผัสที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมที่มีอยูใ่ น
สมองแล้วจินตนาการใหม่ภายในสมอง เป็ นมโนภาพของตนเองหรื อเป็ นการเรี ยนรู ้ใหม่ พร้อมนา
ประสบการณ์ ใหม่น้ ี ไปใช้ในการเผชิญและแก้ปัญหาต่างๆ แสดงออกเป็ นพฤติกรรมภายนอกและ
ภายในที่สามารถวัดได้จากความรู ้สึก และการกระทาต่างๆ แทนกระบวนการคิดนั้นๆ
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ทิศนา แขมมณี (2554 : 189) กล่าวว่า การคิดเป็ นกระบวนการทางสมองในการนาข้อมู ล
หรื อสิ่ งเร้าที่ได้รับ ไปเชื่อมโยงกับข้อมูลหรื อประสบการณ์เดิม เพื่อสร้างความหมายให้แก่ตนเกิด
เป็ นความรู ้ ความเข้า ใจที่สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ ต่ างๆ การคิ ดเป็ นงานเฉพาะตนเป็ น
กระบวนการภายในที่แต่ละบุคคลต้องดาเนิ นการเอง ไม่มี ผใู ้ ดทาแทนได้ แต่บุคคลอื่ น รวมทั้ง
สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ต่าง ๆสามารถกระตุน้ ให้บุคคลเกิดการคิดได้
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2555: 18) กล่าวว่า การคิดเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมอง
ที่มีการค้นหาหลักการหรื อข้อความจริ งแล้ววิเคราะห์หรื อหาข้อสรุ ป ซึ่ งการคิดอาจจะเกิดจากสิ่ งเร้า
หรื อข้อความจริ งที่ได้รับรวมกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ผลของการปรับเปลี่ยนการคิดจะช่วยพัฒนา
ระดับความคิดให้สูงขึ้น
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556: 4) กล่าวว่า การคิดเป็ นกระบวนการทางานของสมอง ที่เป็ นไป
ตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคน อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์เดิม สิ่ งเร้า และสภาพแวดล้อมที่
เข้ามากระทบ ส่ งผลให้เกิ ดความคิดในการแก้ปัญหา หรื อ ปรับ ตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อ มและ
สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ การคิดเป็ นสิ่ งที่เป็ น
นามธรรมเป็ นกระบวนการที่ ต่ อ เนื่ อ งเป็ นขั้น ตอน การคิ ด มี ห ลายลัก ษณะซึ่ ง มี จุ ด หมายและ
กระบวนการในการคิดที่แตกต่างกัน ซึ่ งคนทุกคนสามารถฝึ กฝนเรี ยนรู ้และพัฒนาได้ ดังนั้นมนุ ษย์
สามารถเรี ย นรู ้ การคิ ด ได้อ ย่างหลากหลายรู ป แบบ ทัก ษะและกระบวนการคิด จึง มี หลากหลาย
สามารถแยกเป็ นทักษะย่อยๆได้
Hilgard (1966: 336) กล่าวว่า การคิดเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมอง โดยกระบวนการใช้
สัญลักษณ์แทนสิ่งของหรื อสถานการณ์ต่างๆ ปรากฏในความคิดหรื อจิตใจ
Piaget (1964: 8) กล่ าวว่า การคิดเป็ นความสามารถในการวางแผนและปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่ งแวดล้อม เพราะฉะนั้นการคิดจะเกิ ดขึ้นจากการที่บุคคลได้รับประสบการณ์ปะทะสังสรรค์กับ
ประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อม โดยมีกระบวนการที่สาคัญที่จะทาให้เกิดการพัฒนาความคิด ได้แก่
กระบวนการดูดซับ (Assimilate) โดยค่อยๆซึมซับความรู ้ ประสบการณ์ต่างๆ และกระบวนการปรับ
ให้ เ หมาะ (Accommodation) โดยพยายามปรั บ ความรู ้ ค วามคิ ด ให้ เ ข้า กับ สิ่ ง แวดล้ อ มใหม่ ๆ
ตลอดเวลา
De Bono (1991: 33, อ้างถึงในอังศินันท์ อินทรกาแหง, 2552: 12) กล่าวว่า การคิดเป็ นการ
ค้นพบประสบการณ์อย่างรอบคอบ เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างได้แก่ ความเข้าใจ การตัดสิ นใจ การ
วางแผน การแก้ไขปั ญหา การตัดสิน และการกระทา
จากความหมายของการคิดข้างต้นผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ การคิดเป็ นกระบวนการทางานของสมอง
ที่ เ ป็ นไปตามธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์แ ต่ ล ะคน อัน เป็ นผลมาจากประสบการณ์ เ ดิ ม สิ่ ง เร้ า และ
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สภาพแวดล้อ มที่ เ ข้า มากระทบ ส่ ง ผลให้เ กิ ด ความคิ ด ในการแก้ปั ญ หา หรื อ ปรั บ ตัว ให้เ ข้า กับ
สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้การ
คิดมี หลายลักษณะซึ่ งมี จุดหมายและกระบวนการในการคิดที่แตกต่างกัน ซึ่ งคนทุกคนสามารถ
ฝึ กฝนเรี ยนรู ้และพัฒนาได้ ทักษะและกระบวนการคิดจึงมีหลากหลาย สามารถแยกเป็ นทักษะย่อยๆ
ได้อีกเป็ นจานวนมาก ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั เลือกทักษะการให้เหตุผล และทักษะการนาความรู ้ไป
ใช้ ซึ่งเป็ นทักษะการคิดที่จาเป็ นในการดารงชีวติ
3.2 ความสาคัญของการคิด
ความสาคัญของการคิด ได้มีนักการศึกษาและนักวิชาการได้กล่าวถึงความสาคัญของ
การคิด ไว้ดงั นี้
สุรพล พยอมแย้ม (2552: 21-22) กล่าวว่า การคิดและการพัฒนาการคิดเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่
ในการจัดการศึกษา จากการประชุมร่ วมกันของนักการศึกษาเมื่อปี ค.ศ. 1949 เพื่อพิจารณาจาแนก
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Taxonomy of Educational Objectives) ได้ขอ้ สรุ ปด้วยการแบ่งออกเป็ น 3
ด้า นคื อ 1) ด้า นการคิ ด 2) ด้า นความรู ้ สึ ก 3) ด้า นการปฏิ บ ัติ ซึ่ งจุ ด มุ่ ง หมายด้า นการคิ ด เป็ น
จุดมุ่งหมายที่นกั การศึกษาให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรก อันเห็นได้จากการประชุมสิ้ นสุ ดลง มีการ
ผลิตเอกสาร Taxonomy of Educational Objectives Book 1 : Cognitive Domain ซึ่ งเป็ นเอกสารที่
กาหนดรายละเอี ยดเกี่ยวกับการจาแนกจุดมุ่งหมายเป็ นระบบต่างๆ และเน้นหนักในการกาหนด
รายละเอียดและลาดับขั้นของความซับซ้อนและคุณภาพของพฤติกรรมการคิด เมื่อปี 1956 เอกสาร
ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสู ตรในระยะต่อมาเป็ นอันมาก Hill (1984: 184) สรุ ปแนวคิด
ของ Bloom และคณะเกี่ยวกับการจาแนกจุดมุ่งหมายของพฤติกรรมด้านการคิดไว้ดงั นี้ 1) พฤติกรรม
ด้านการคิดสามารถแยกได้เป็ น 6 ระดับพฤติกรรม คือ ความรู ้ ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 2) ระดับพฤติกรรมดังกล่าวนี้ มีการจัดเรี ยงอย่างเป็ น
ลาดับขั้น ซึ่งหมายความว่า พฤติกรรมระดับสูงจะมีความซับซ้อนกว่าพฤติกรรมที่อยูใ่ นระดับต่ากว่า
3) ลักษณะของพฤติกรรมที่ จดั เรี ยงลาดับนั้นมีล ักษณะเป็ นการสะสม กล่าวคือ พฤติกรรมที่อยูใ่ น
ลาดับขั้นสู งกว่าจะรวมพฤติกรรมที่อยู่ในลาดับขั้นต่ากว่าไว้ดว้ ย 4) กระบวนการต่างๆ ของการ
จัดลาดับขั้นของพฤติกรรมที่แตกต่างกัน มีความเป็ นอิสระจากอายุของผูเ้ รี ยน ชนิ ดของกระบวนการ
สอน และเนื้อหาวิชาทัว่ ไป
อังศินันท์ อิ นทรกาแหง(2552: 14) กล่ าวว่า การคิดเป็ นกระบวนการรับรู ้และเข้าใจ
สิ่งแวดล้อมโดยที่ใช้สิ่งที่เขารู ้น้ นั ตอบสนองหรื อมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม โดยกาหนดเกี่ยวกับ
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พฤติ กรรมการคิ ดที่ค วรฝึ กฝนตั้งแต่ วยั เด็ก มี 7 ประการ กล่ าวคื อ ความตั้ง ใจ การรับ รู ้ ความจ า
ความคิดรวบยอด ภาษา ท่าทาง และการแก้ปัญหา
ทิศนา แขมมณี (2554:188) กล่าวว่า ความสาคัญของการคิด การคิดเป็ นกระบวนการ
ทางสมองของมนุษย์ การคิดเป็ นพื้นฐานที่สาคัญ และจาเป็ นที่จะต้องมีการส่งเสริ มและฝึ กฝนให้แก่
ผูเ้ รี ยน ผูท้ ี่มีความสามารถในการคิดสูง สามารถแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้ และมีการพัฒนาชีวิต
ของตนให้เจริ ญงอกงามยิง่ ๆขึ้นไป ผูม้ ีความสามารถในการคิด จึงมักยกย่องให้เป็ นผูน้ าในองค์กร
หรื อกลุ่มต่างๆ การคิดมีความสาคัญอย่างยิง่ เนื่ องจากการคิดเป็ นปั จจัยภายในซึ่ งมีอิทธิพลต่อการ
กระทา และการแสดงออกของบุคคล ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการคิด จึงเป็ นจุดมุ่งหมาย
สาคัญของการศึกษาตลอดมา แต่จะทาได้ม ากน้อยหรื อดี เพียงใด ก็ข้ ึนกับความรู ้ความเข้าใจ และ
ปั จจัยต่างๆที่เอื้ออานวย
ชนาธิป พรกุล(2554:12) กล่าวว่า ความสาคัญของการคิด การคิดเป็ นกระบวนการทาง
สติปัญญา ที่คนใช้สร้างความเข้าใจในสิ่งต่างๆรอบตัว การคิดเป็ นกระบวนการทางสมอง จัดกระทา
ข้อมูลที่รับเข้ามาทางประสาทสัมผัส การคิดเป็ นงานเฉพาะตน ผูเ้ รี ยนต้องดาเนิ นการเอง การคิดเป็ น
สิ่งที่เกิดขึ้นในสมอง แต่สามารถสังเกตได้จากการกระทา หรื อการแสดงออก
จากความสาคัญของการคิดข้างต้นผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า การคิดมี ความสาคัญและจาเป็ นต้อ ง
ฝึ กฝนให้แก่ผเู ้ รี ยน การคิดเป็ นเครื่ องมือที่มนุษย์ใช้ในการดารงชีวิต การคิดที่มีคุณภาพมีผลโดยตรง
ต่อคุณภาพชีวติ เนื่องจากผูท้ ี่มีความสามารถในการคิดจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ และใช้ชีวติ อย่าง
มีคุณภาพ
3.3 การสอนเพื่อพัฒนาการคิด
การสอนเพื่อ พัฒ นาการคิด ได้มี นักการศึ กษาและนักวิชาการได้เสนอการสอนเพื่อ
พัฒนาการคิด ไว้ดงั นี้
กรมวิชาการ (2543: 13-15) ได้นาเสนอไว้ว่า การสอนเพื่อพัฒนาการคิดและการสอน
คิด เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญยิง่ ในการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพสู ง การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เติบโต
ขึ้นอย่างมีคุณภาพในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านสติปัญญา คุณธรรมและการเป็ นพลเมืองดีของชาติ
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ และคณะ (2551: 17) กล่าวว่า การที่ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามมาตรฐานที่ 4 ของระบบประกันคุ ณภาพการศึกษานั้นคือ ผูเ้ รี ยนจะต้อ งคิดเป็ น ซึ่ ง
บุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยน จะต้องมีส่วนร่ วม เสริ มเพิม่ เติมและพัฒนาการฝึ กทักษะการคิด
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
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ชนาธิป พรกุล (2554:12) กล่าวว่า การสอนเพื่อพัฒนาความคิดควรเป็ นงานอันดับแรก
ที่ค รู ต ้องตระหนัก เมื่ อ ท าการสอน เพราะเป็ นการเตรี ยมคนสาหรั บอนาคตให้มี ความสามารถ
วิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ แก้ปัญหา และตัดสินใจ
จากความส าคัญของการสอนเพื่อ พัฒนาการคิ ดข้า งต้น ผูว้ ิจ ัย สรุ ป ได้ว่า การสอนเพื่อ
พัฒนาการคิด เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญยิง่ ในการจัดการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพในทุกๆด้าน ทั้งด้าน
สติปัญญา คุณธรรมและการเป็ นพลเมืองดี และควรเป็ นงานอันดับแรกที่ครู ตอ้ งตระหนักเมื่อทาการ
สอน เพราะเป็ นการเตรี ยมคนส าหรั บ อนาคตให้มี ทกั ษะการให้เ หตุผ ล และน าความรู ้ไ ปใช้ มี
ความสามารถวิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหา และการ
ตัดสินใจ
3.4 ระดับของการคิด
ได้มีนกั การศึกษาหลายท่านได้เสนอระดับของการคิดไว้ ดังนี้
Bloom (1956: 18) ได้กาหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา เป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย
ด้านจิตพิสยั และด้านทักษะพิสยั ของบุคคล โดย Bloomได้จาแนกระดับความรู ้ ความสามารถในการ
เรี ยนรู ้เป็ น 6 ระดับ คือ
ระดับ 1 ระดับความรู ้ (Knowledge) เป็ นความสามารถทางสมองของบุคคลที่สามารถ
จาเรื่ องราวระลึกถึงสิ่งที่มีความหมายเชิงรู ปธรรมและสัญลักษณ์ ประกอบด้วยความรู ้เฉพาะเนื้ อหา
พฤติกรรมระดับที่ 1 เช่น บอก ระบุ ตอบ บรรยาย อ่าน เขียน
ระดับ 2 ระดับความเข้าใจ (Comprehensive) สามารถทางปั ญญาในการจับใจความ
สาคัญของเรื่ องแล้วแปลย่อ ขยาย ให้ความหมาย แปล สรุ ป หรื อเขียนเนื้ อหาที่กาหนดใหม่ได้ โดยที่
สาระหลักไม่เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมระดับที่ 2 เช่น แปลความ ตีความ อภิปราย บรรยาย ถ่ายทอด
บอกความเหมือน ยกตัวอย่าง อธิบาย เปรี ยบเทียบ
ระดับ 3 ระดับการนาไปใช้ (Application) เป็ นความสามารถในการนาความรู ้ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่ได้เรี ยนรู ้มา เป็ นความรู ้ที่สามารถนาความรู ้ ความจา
และความเข้าใจไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างได้ผล พฤติกรรมระดับที่ 3 เช่น แปลความหมาย
ใช้ สาธิต ปฏิบตั ิ ทางาน คานวณ ทา เติมคา เขียนวาดภาพ
ระดั บ 4 ระดั บ การวิ เ คราะห์ (Analysis) หมายถึ ง ความสามารถแยก จ าแนก
องค์ประกอบที่สลับซับซ้อนออกเป็ นส่วน ๆ ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยต่างๆ พฤติกรรม
ระดับที่ 4 เช่ น วิเคราะห์ บอกสาเหตุ บอกผล เปรี ยบเทียบ จัดประเภท จัดกลุ่ ม อธิ บายหลักการ
เรี ยงลาดับ จัดอันดับ เขียนขั้นตอน
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ระดับ 5 ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึ ง ความสามารถในการรวบรวม
เรื่ องราว หรื อองค์ประกอบต่างๆ มาผสมผสานเป็ นสิ่ งใหม่ โดยใช้ความสามารถในการพิจารณา
หลายๆแง่มุม แล้วนามาจัดระบบโครงสร้างเรี ยบเรี ยงเสี ยใหม่ให้ดีกว่าเดิม เช่น การสื่ อความหมาย
การสังเคราะห์แผนงาน และการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ พฤติกรรมระดับ 5 เช่น ออกแบบ สร้าง
รวบรวม เขียนโครงการ
ระดับ 6 การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึงการวินิจฉัยตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งต่างๆ
โดยมีเกณฑ์หรื อมาตรฐานในการอธิบาย แยกเป็ นการประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริ งภายใน และ
การประเมิ นค่ า โดยอาศัย ข้อ เท็จ จริ งภายนอก การที่ บุคคลจะมี ทกั ษะในการแก้ปั ญหา และการ
ตัดสิ นใจบุคคลนั้นจะต้อ งสามารถวิเคราะห์ และเข้าใจสถานการณ์ใหม่ หรื อ ข้อ ความจริ งใหม่ ไ ด้
พฤติกรรมระดับนี้ เช่น ตัดสิ น ประเมินผล เปรี ยบเทียบ เลือกได้ วิจารณ์ บอกประโยชน์ บอกข้อดี
บอกคุณค่า ให้คะแนนได้ คาดการณ์ได้
Lorin Anderson(2012: online, อ้างถึงในประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ, 2556: 9-11) กล่าวว่า Lorin
Anderson ผูซ้ ่ ึงเป็ นลูกศิษย์ของBloomได้ปรับปรุ งลาดับขั้นความรู ้ของ Bloom ใหม่เล็กน้อยโดยรวม
ขั้นสังเคราะห์ไว้กบั ขั้นการสร้างสรรค์มีการเปลี่ยนชื่อจากคานามไปเป็ นคากริ ยา ดังตารางที่ 3
ตาราง 3 ลาดับขั้นการคิดของ Bloom และLorin Anderson
ความรู้แบบเดิม(Original Cognitive Domain)
(Bloom’s Taxonomy)
1. ความรู้ (Knowledge)
2. ความเข้าใจ (Comprehension)
3. การนาไปใช้ (Application)
4. การวิเคราะห์ (Analysis)
5. การสังเคราะห์ (Synthesis)
6. การประเมินค่า (Evaluation)

ความรู้แบบใหม่(New Domain)
(New Taxonomy)
1. การจา (Remembering)
2. การเข้าใจ (Understanding)
3. การประยุกต์ใช้ (Applying)
4. การวิเคราะห์ (Analyzing)
5. การประเมินค่า (Evaluating)
6. การสร้างสรรค์ (Creating)

จากการศึกษาระดับการคิด ของ Bloom ซึ่ งBloom ได้ขยายให้เห็นว่า การคิดของบุคคลนั้น
เป็ นขั้นตอน โดยเริ่ มจากความรู ้ ความเข้าใจ การนาไปใช้ และพัฒนาต่อไปจนถึงการวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่า ส่ วน Lorin Anderson ได้ปรับปรุ งลาดับขั้นความรู ้ของ Bloom ใหม่
เล็ กน้อย โดยเริ่ ม จากการจา การเข้า ใจ การประยุก ต์ใ ช้ การวิเ คราะห์ การประเมิ น ค่า และการ
สร้างสรรค์ ซึ่ งระดับความคิดของ Bloom นั้นถื อ ได้ว่าเป็ นพื้นฐานของการพัฒนาความคิดของ
นักเรี ยนไปสู่ ความสามารถทางการคิดในระดับสู งได้ตามลาดับ เพราะนักเรี ยนจะมี ความรู ้ความ
เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ อย่างชัดเจนเมื่อผ่านกระบวนการต่างๆทั้ง 6 ระดับ

40
Marzano (2001: 29) ได้พฒั นาจุดมุ่งหมายทางการศึกษารู ปแบบใหม่ (A New Taxonomy of
Educational Objectives) ประกอบด้วยระบบความคิด 3 ประการ ได้แก่ 1)ระบบตนเอง 2)ระบบรู ้คิด
และ3)ระบบสติปัญญา และได้ลาดับขั้นตอนของความรู ้ความคิดเป็ น 6 ระดับเช่นเดียวกับ Bloom
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับที่ 1 ขั้นรวบรวม ฟื้ นฟูความรู ้ เป็ นขั้นตอนของการคิดทบทวนความรู ้เดิมรับข้อ มู ล
ใหม่ และเก็บเป็ นคลังข้อมูลไว้ การรวบรวมความรู ้และข้อมูลทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
ทาให้ขอ้ มูลมีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น โดยไม่นาข้อมูลความรู ้มาเพียงส่ วนเดียว ซึ่ งต้องอาศัยความรู ้
ความจาเป็ นพื้นฐาน เป็ นการถ่ ายโอนความรู ้จากความจาถาวรสู่ การนาไปใช้ การปฏิบตั ิ โดยไม่
จาเป็ นต้องเข้าใจโครงสร้างของความรู ้น้ นั
ระดับที่ 2 ขั้นความเข้าใจ เป็ นการเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปสู่ การเรี ยนรู ้แบบใหม่ โดยการใช้
สัญ ลัก ษณ์ การแปลความ การยกตัว อย่า ง โดยเข้า ใจ ประเด็ น ความส าคัญ ของความรู ้ เดิ ม แล้ว
สังเคราะห์ความรู ้ แปลงความรู ้น้ นั แล้วนาเสนอความรู ้น้ ันอย่างสัมพันธ์กัน ขั้นความเข้าใจจึงเป็ น
การกลั่นกรองความรู ้ให้ล งไปสู่ ขอ้ สรุ ปหรื อ หลัก การใหญ่ๆ โดยเพิ่ม หรื อ ตัด เรื่ อ งราวบางอย่า ง
ออกไป เพือ่ สร้างข้อเสนอรู ปแบบใหม่
ระดับที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ ตามแนวคิดใหม่น้ ีเป็ นการใช้เหตุผล และความละเอียดถี่ถว้ นในการ
จาแนกความเหมือ นและความแตกต่างอย่างมีหลักการ การจัดหมวดหมู่ที่สัมพันธ์กบั ความรู ้ การ
สรุ ปอย่างสมเหตุสมผลโดยสามารถบ่งชี้ขอ้ ผิดพลาดได้ การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยใช้
ฐานความรู ้ และการคาดการณ์ผลที่ตามมาบนพื้นฐานของข้อมูล
ระดับที่ 4 การนาไปใช้ เป็ นการใช้ความรู ้ให้เป็ นประโยชน์ เป็ นการตัดสิ นใจในสถานการณ์
ต่างๆ แล้วสรุ ปเป็ นหลักการใหม่ๆ ให้เป็ นประโยชน์ได้ เป็ นความสามารถในการรู ้จกั เลือกคาตอบ
และเห็ น คุ ณ ค่ า สรุ ปความเป็ นไปได้แ ละเสนอทางเลื อ กอย่า งมี เ หตุ ผ ล ซึ่ งต้อ งใช้ก ระบวนการ
ตัดสินใจ การแก้ไขปั ญหา การสารวจทดลอง การสืบเสาะ สืบสวนความรู ้
ระดับที่ 5 การรู ้คิด เป็ นการรู ้คิดอย่างมีสติโดยการรู ้จกั จัดระบบความคิด เพื่อบรรลุเป้ าหมาย
การเรี ยนรู ้ การกาหนด การกากับติดตาม การเรี ยนรู ้ และการจัดขอบเขตการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการ
ไตร่ ตรอง สังเกต เฝ้ าดู ตรวจสอบและการประเมินผลอย่างรอบครอบ สามารถบูรณาการความรู ้ได้
ระดับที่ 6 การจัดระบบความคิดด้วยตนเอง เป็ นการสร้างระดับแรงจู งใจต่อการเรี ยนรู ้ และ
ภาระงานที่ได้มอบหมายในการเรี ยนรู ้ รวมทั้งตระหนักในความสามารถของการเรี ยนรู ้ ที่ตนมี เป็ น
การรู ้คิดจากการนาความรู ้มาพิจารณาโดยสามารถตรวจสอบความรู ้ ตรวจสอบประสิ ทธิภาพความรู ้
รวมทั้งตรวจสอบความต้องการ และแรงจูงใจของตนเอง มาพิจารณาประกอบในการเรี ยนรู ้
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จากการแบ่งระดับการคิดข้างต้นผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า ระดับการคิดเริ่ มจากการรวบรวมความรู ้
และข้อมูลทั้งหมด แล้วทาความเข้าใจในสิ่งที่เรี ยนรู ้ไปสู่ ขอ้ สรุ ปอย่างสมเหตุสมผล มีการนาความรู ้
ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ ซึ่ งต้องใช้กระบวนการตัดสิ นใจ การแก้ไ ขปั ญหา การสารวจ การทดลอง
การสืบเสาะ สืบสวนความรู ้ โดยสามารถตรวจสอบความรู ้ มาพิจารณาประกอบในการเรี ยนรู ้
3.5 องค์ประกอบของการคิด
ได้มีนกั การศึกษาได้เสนอองค์ประกอบของการคิดไว้ คือ
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2554: 189- 191) กล่าวว่า การคิดจะเกิดขึ้นได้ จาเป็ นต้อง
อาศัยองค์ประกอบที่จาเป็ นต่าง ๆ ได้แก่
1. ผูค้ ิด คุณลักษณะทั้งทางด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม รวมทั้ง
บุคลิกภาพของผูค้ ิด ล้วนมีผลต่อการคิด
2. สิ่ งเร้า หรื อข้อมูล เนื้ อหา ที่กระตุน้ ให้เกิดการคิด และใช้ในการคิด การมีขอ้ มูลใน
การคิดอย่างเพียงพอช่วยให้การคิดมีความรอบคอบขึ้น
3. การรับรู ้สิ่งเร้าหรื อ ข้อมู ลการคิดจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อ เมื่อ บุคคลมี การรับรู ้สิ่งเร้าหรื อ
ข้อมูลที่ผา่ นมา โดยปกติคนเราจะเลือกรับรู ้สิ่งเร้าที่มีความหมายต่อตน ทาให้การรับรู ้สิ่งเร้าของแต่
ละบุคคลแตกต่างกัน
4. จุดมุ่งหมายของการคิด เมื่อสิ่ งเร้ากระตุน้ ให้บุคคลเกิดการคิดแล้วการคิดก็เริ่ มต้น
โดยมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คิดเพื่อหาคาตอบในประเด็นที่สงสัย คิดเพื่อให้ได้ความคิด
แปลกใหม่ คิดเพือ่ แก้ปัญหา ฯลฯ
5. กระบวนการคิดหรื อวิธีการคิด หมายถึงกระบวนการทางสมองของบุคคลในการจัด
กระทากับข้อมูล หรื อสิ่งเร้าที่รับเข้ามาทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ ซึ่ งสามารถจัดกลุ่ม ได้เป็ น 2 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ คือ
5.1 กระบวนการคิ ดที่ ใ ช้ใ นการรั บ และส่ ง ข้อ มู ล /สิ่ งเร้ า กระบวนการนี้ มัก เป็ น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสาร (communicating skills) โดยทัว่ ไปถือว่าเป็ นทักษะการ
คิดพื้นฐาน (basic thinking skills) ซึ่งมีท้งั ทักษะการรับข้อมูลเข้า และการส่ งข้อมูลออก เช่น ทักษะ
การรับรู ้ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการแสดงออก ทักษะการพูด ทักษะการ
บรรยาย ทักษะการอธิบาย ทักษะขยายความ ทักษะการทาความกระจ่าง ฯลฯ
5.2 กระบวนการคิ ด ที่ ใ ช้ใ นการจัด กระท ากับ ข้อ มู ล (thinking process skills)
โดยทัว่ ไปกระบวนการนี้จดั กลุ่มได้เป็ น 5 กลุ่ม คือ
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5.2.1 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดที่เป็ นแกนสาคัญ (core thinking skills)
หมายถึงทักษะที่เป็ นหลัก ใช้เป็ นฐานในการคิดโดยทัว่ ๆ ไปมีลกั ษณะไม่ซับซ้อนมาก เช่น ทักษะ
การสังเกต ทักษะการสารวจ ทักษะการตั้งคาถาม ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการจัดหมวดหมู่
ทักษะการจาแนกความแตกต่าง ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการระบุ ทักษะการ
ตีความ ทักษะการจัดลาดับ ทักษะการเปรี ยบเทียบ ทักษะการอ้างอิง ทักษะการแปลความ ทักษะการ
ขยายความ ทักษะการสรุ ปความ ฯลฯ
5.2.2 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดระดับสู ง(higher order thinking skills)
หมายถึง ทักษะการคิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ทักษะการนิ ยาม ทักษะการผสมผสาน ทักษะ
การสร้าง ทักษะการปรับโครงสร้าง ทักษะการหาความเชื่อพื้นฐาน ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะ
การกาหนดเกณฑ์ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการจัดระบบ ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการหา
แบบแผน ทักษะการทานาย ทักษะการทดสอบสมมติฐาน ทักษะการประยุกต์ ฯลฯ
5.2.3 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการคิด หมายถึง ทักษะการคิดที่มีลกั ษณะความ
เป็ นนามธรรมสูง จาเป็ นต้องอาศัยการตีความ การจากัดขอบเขต และการนิ ยามให้เห็นเป็ นรู ปธรรม
ชัดเจนขึ้น เช่นการคิดกว้าง การคิดลึกซึ้ง การคิดไกล มีวิสัยทัศน์ การคิดชัดเจน การคิดละเอียดลออ
เป็ นต้น
5.2.4 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการคิดที่มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการ หรื อเป็ นขั้นตอนที่
เป็ นลาดับต่อเนื่องที่จาเป็ นต้องดาเนินการให้ครบขั้นตอน เพือ่ ให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะใด ๆ
ได้ดี ซึ่งมักเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “กระบวนการคิด” เช่น กระบวนการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ คือ ลาดับ
ขั้นตอนในการดาเนิ นการคิดเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ กระบวนการคิดแก้ปัญหา คือ ลาดับขั้นตอนในการ
ดาเนินการคิดเพือ่ ให้ได้แนวทางการแก้ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้สาเร็จกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คือ ลาดับขั้นตอนในการดาเนินการคิดเพือ่ ให้ได้คาตอบที่สมเหตุสมผลน่าเชื่อถือ
5.2.5 กลุ่ มที่ เ กี่ ย วข้อ งกับการควบคุ ม และประเมิ น การรู ้ คิ ดของตนเอง(metacognition) เป็ นกระบวนการที่ประกอบด้วยการตระหนักรู ้ ซึ่ งหมายถึ งการที่บุคคลตระหนัก รู ้
(awareness) ถึ งความคิ ดของตนเองในการกระท าอย่า งใดอย่างหนึ่ ง และดาเนิ น การวางแผน
(planning) ควบคุมกากับและตรวจสอบตนเอง (self-regulating or monitoring) และประเมินตนเอง
(evaluating) เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ และการกระทาของตนเองให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยอาศัย
ความรู ้ที่ตนสัง่ สมไว้ในกรอบการรู ้คิดของตน (meta-cognitive knowledge)
5.2.6 ผลของการคิด เมื่อดาเนิ นการคิดจนสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายแล้ว จะเกิดผล
ของทักษะการคิดนั้น ๆ ซึ่งจาแนกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ก) ผลลัพธ์ของการคิด หมายถึง คาตอบที่
เป็ นผลของการคิดเรื่ องทักษะการคิดนั้น ๆ ถือเป็ นการแสดงออกทางความสามารถในการคิดของ
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บุคคลนั้น ข) ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง ทักษะความชานาญในการใช้ทกั ษะ หรื อกระบวนการ
คิดต่าง ๆในการคิด โดยปกติแล้วหากผูค้ ิดมีทกั ษะกระบวนการคิดที่ดี ก็มกั จะได้ผลของการคิดที่ดี
ตามมาด้วย และ ค) คุณลักษณะที่เอื้อต่อการคิด ซึ่ งเป็ นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้งข้อ ก และ ข ซึ่ ง
เป็ นองค์ประกอบข้างต้น แสดงให้เห็นว่า บุคคลจะมีผลของการคิดที่ดีได้น้ นั ต้องมีการแสดงออก
ทางความสามารถในการคิด และมีทกั ษะการคิดที่ดี
จากการศึกษาองค์ประกอบการคิดข้างต้นผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า การคิดจะเกิดขึ้นได้ จาเป็ นต้อง
อาศัยองค์ประกอบที่จาเป็ นต่าง ๆ ได้แก่ ผูค้ ิด สิ่ งเร้า การรับรู ้สิ่งเร้าหรื อข้อมูล จุดมุ่งหมายของการ
คิด กระบวนการคิดหรื อวิธีการคิด และได้ผลของการคิด ถือเป็ นการแสดงออกของความสามารถใน
การคิด ซึ่งผูค้ ิดมีทกั ษะการคิดที่ดี จะได้ผลการคิดที่ดีตามมา
3.6 ทักษะการคิด และกระบวนการคิดที่สาคัญ
ได้มีนกั การศึกษากล่าวถึงทักษะการคิดและกระบวนการคิดที่สาคัญไว้คือ
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2554: 118-140) กล่าวว่า ทักษะการคิดเป็ นความสามารถ
ย่อยๆ ของการคิดในลักษณะต่างๆ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของกระบวนการคิดที่สลับซับซ้อน ทักษะ
การคิดอาจจัดแบ่งประเภทใหญ่ๆได้ 3 ประเภท คือ ทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะการคิดที่เป็ นแกน
หรื อทักษะการคิดทัว่ ไป และทักษะการคิดขั้นสูงหรื อทักษะการคิดที่ซบั ซ้อน
1. ทักษะการคิดพื้นฐาน หมายถึ ง ทักษะการคิดที่เป็ นพื้นฐานเบื้องต้นต่อ การคิดใน
ระดับที่สูงขึ้นหรื อซับซ้อนขึ้น ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นทักษะการสื่ อความหมายที่บุคคลจาเป็ นต้องใช้
ในการสื่อสารความคิดของตนเอง เช่น การฟั ง การอ่าน การรับรู ้ การจดจา การจา การบรรยาย การ
อธิบาย การพูด การเขียน เป็ นต้น
2. ทักษะการคิดที่เป็ นแกนหรื อทักษะการคิดทัว่ ไป หมายถึง ทักษะการคิดที่จาเป็ นต้อง
ใช้อยูเ่ สมอในการดารงชีวิตประจาวัน และเป็ นพื้นฐานของการคิดขั้นสู งที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่ ง
บุคคลจาเป็ นต้องใช้ในการเรี ยนรู ้เนื้อหาวิชาการต่างๆ ตลอดจนใช้ในการดาเนิ นชีวิตอย่างมีคุณภาพ
เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการสารวจ ทักษะการตั้งคาถาม ทักษะเก็บรวบรวมข้อมูล ทักษะการ
ระบุ ทักษะการจาแนก ทักษะการเปรี ยบเทียบ ทักษะการให้เหตุผล และทักษะการสรุ ปย่อ เป็ นต้น
3. ทักษะการคิดขั้นสูงหรื อทักษะการคิดที่ซับซ้อน หมายถึง ทักษะการคิดที่มีข้ นั ตอน
หลายชั้น และต้องอาศัยทักษะการสื่อความหมายและทักษะการคิดที่เป็ นแกนหลายๆทักษะในแต่ละ
ขั้น เมื่อเด็กได้พฒั นาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความชานาญแล้วทักษะการคิดขั้นสู งจึงจะพัฒนาได้
ทักษะการคิดขั้นสูงที่สาคัญๆเช่น การสรุ ปความ การให้คาจากัดความ การวิเคราะห์ การผสมผสาน
ข้อมูล การจัดระบบความคิด การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ การกาหนดโครงสร้าง การค้นหาแบบแผน
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การหาความเชื่อพื้นฐาน การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การตั้งเกณฑ์ การพิสูจน์ความจริ ง
และการประยุกต์ใช้ความรู ้ เป็ นต้น
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2554: 191) กล่าวว่า ประเด็นสาคัญในการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคิด รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ทักษะ
การคิดที่สามารถพัฒนาให้แก่ ผูเ้ รี ยนนั้นมี จานวนมาก และการคิด ทุกประเภท ทุก ระดับล้วนมี
ความสาคัญ ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานเป็ นทักษะที่จาเป็ น และใช้มากในชีวิตประจาวัน รวมทั้งเป็ น
พื้นฐานในการคิดขั้นสูงขึ้น หากทักษะการคิดขั้นพื้นฐานไม่ดีพอ ก็จะเป็ นอุปสรรคต่อการคิดขั้นสู ง
ส่ วนทักษะการคิดขั้นสู ง และลักษณะการคิดต่าง ๆ ก็มีความจาเป็ นต่อการคิดที่ซับซ้อนขึ้น หาก
ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนา ก็จะสามารถคิด ตัดสิ นใจและกระทาการในเรื่ องที่ซับซ้อนและลึกซึ้ งได้ดี
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึ้นไป ดังนั้น ครู ผสู ้ อนทั้งหลายจึงควรให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาการคิดทุกประเภท โดยยึดพื้นฐานและความต้องการของผูเ้ รี ยนของตนเป็ นหลัก ทักษะใดที่
ผูเ้ รี ยนของตนยังอ่อนอยู่ แม้จะเป็ นทักษะขั้นพื้นฐาน ก็ควรช่วยฝึ กฝนพัฒนาให้แก่ผเู ้ รี ยน มิใช่มุ่งแต่
จะพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงทั้ง ๆ ที่ผเู ้ รี ยนยังขาดทักษะพื้นฐานที่จาเป็ น
สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555: 339-343) ได้แบ่งประเภทของทักษะการ
คิดสู่การพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้ใช้
กรอบด้านกระบวนการที่ใช้ในการคิด ซึ่ งได้แก่ ความสามารถในทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
ทักษะการคิดที่ใช้ในการสื่ อสาร และทักษะการคิดที่เป็ นแกน และความสามารถในทักษะการคิดขั้นสู ง
ประกอบด้วย ทักษะการคิดซับซ้อน ทักษะพัฒนาลักษณะการคิด ทักษะกระบวนการคิด โดยมีทกั ษะการ
คิดเป็ นกรอบในการพัฒนา ดังนี้
1. ทักษะการคิ ดขั้นพื้ นฐาน ซึ่ งเป็ นทักษะที่ ส าคัญและจ าเป็ นต่ อ การคิ ดทั่วๆไปใน
ชีวติ ประจาวัน และเป็ นทักษะที่เป็ นพื้นฐานในการคิดขั้นสู งที่ซับซ้อนขึ้น
1.1 ทักษะการคิดที่ใช้ในการสื่ อสาร มีทกั ษะการฟั ง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และ
ทักษะการเขียน
1.2 ทักษะการคิดที่เป็ นแกน ทักษะการสังเกต ทักษะการสารวจ ทักษะการสารวจค้นหา
ทักษะการตั้งคาถาม ทักษะการระบุ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการเปรี ยบเทียบ ทักษะการคัดแยก
ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการจาแนกประเภท ทักษะการเรี ยงลาดับ ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความ
ทักษะการเชื่ อมโยง ทักษะการสรุ ปย่อ ทักษะการสรุ ปอ้างอิ ง ทักษะการให้เหตุผล และทักษะการน า
ความรู ้ไปใช้
1.3 ทักษะการคิดขั้นสู ง จัดเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะการคิดที่ซับซ้อน ทักษะพัฒนาการคิด
และทักษะกระบวนการคิด
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2555: 1) ได้สรุ ปทักษะการคิดจากการ
วิเคราะห์ตามตัวชี้วดั ที่นามาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนในระดับชั้น ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทักษะที่จาเป็ นในการพัฒนาให้กบั นักเรี ยนคือ ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการหาแบบแผน ทักษะการจัดระเบียบ ทักษะการประเมิน ทักษะการ
สารวจค้นหา ทักษะการเปรี ยบเทียบ ทักษะการสารวจ ทักษะการรวบรวมข้อ มู ล ทักษะการ
เรี ยงลาดับ ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการสรุ ปอ้างอิง ทักษะการนาความรู ้ไปใช้ ทักษะการทาให้
กระจ่าง ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการสร้างความรู ้ ทักษะกระบวนการคิด
ตัดสิ นใจ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะการสรุ ปลงความเห็น ทักษะการจัดโครงสร้าง
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ ทักษะการจัดระเบียบ ทักษะการสรุ ปย่อ ทักษะการสารวจค้นหา และทักษะการ
เปรี ยบเทียบ
จากการศึกษาทักษะการคิดที่สามารถพัฒนานักเรี ยนให้สอดคล้องตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สรุ ป
ทักษะการคิดที่จาเป็ นในการพัฒนานักเรี ยนในระดับชั้น ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม แต่เนื่ องจากทักษะการคิดที่สามารถพัฒนานักเรี ยนมีจานวนมากผูว้ ิจยั เลือก
ทักษะการคิดที่เหมาะสมและจาเป็ นต้องพัฒนาให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ที่เรี ยน
เนื้ อหากลุ่ม สาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ รายวิชา ส 30207
ประชากรและสิ่ งแวดล้อม หน่ วยที่ 3 เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม คือทักษะการให้เหตุผลและ
ทักษะการนาความรู ้ไปใช้ ซึ่งเป็ นทักษะที่จาเป็ นที่จะต้องนามาพัฒ นาให้กบั นักเรี ยนและเป็ นทักษะที่
สามารถนามาปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน รวมทั้งเป็ นทักษะพื้นฐานในการคิดขั้นสูงขึ้น
4. ทักษะการให้ เหตุผล
ความสามารถในการให้เหตุผลของแต่ละบุคคลนั้น มีความแตกต่างกันออกไป เพราะคนเรา
มีความสามารถได้ดีน้ นั ขึ้นอยูก่ บั สติปัญญา ความรู ้ ประสบการณ์ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นปั จจัยสาคัญต่อ
ความสามารถในการให้เหตุผล ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้จึงเป็ นส่ วนที่จะช่วยพัฒนาปั จจัยต่างๆ อัน
ส่ งผลให้ความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรี ยนดี ข้ ึน แนวคิดเกี่ ยวกับทักษะการให้เหตุผ ล
ประกอบด้วย ความหมายทักษะการให้เหตุผล ขั้นตอนทักษะการให้เหตุผล ตัวบ่งชี้การมีทกั ษะการ
ให้เหตุผล ความสาคัญของทักษะการให้เหตุผล
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4.1 ความหมายของทักษะการให้ เหตุผล
ความหมายที่เกี่ยวข้องกับทักษะการให้เหตุผล ได้แก่ การอ้างเหตุผล และการใช้เหตุผล ซึ่ งมี
นักการศึกษาได้กล่าวไว้คือ
สมประสงค์ น่วมบุญลือ (2543: 1) กล่าวว่า การอ้างเหตุผล หมายถึง การยกภาวะเงื่อนไขที่
จาเป็ นในการโยงให้เห็นสิ่งที่จะเกิดตามมา ภาวะเงื่อนไขที่จาเป็ นเราเรี ยกว่าเหตุ และสิ่งที่ตามมาหลัง
เหตุเราเรี ยกว่าผล ถ้าขาดภาวะเงื่อนไขดังกล่าวเสียแล้ว สิ่งที่ตามมาจะไม่เกิด
ดวงดาว กีรติกานนท์ (2551: 1) กล่าวว่า การใช้เหตุผล หมายถึง กระบวนการทางความคิดที่
พยายามแสดงว่าข้อสรุ ปควรเป็ นที่ยอมรับเพราะมีเหตุผลหรื อหลักฐานที่ดีมาสนับสนุ น นอกจากนี้
เราต้องอธิบายเหตุผลนี้ให้คนอื่นเข้าใจและยอมรับด้วย
ชนาธิ ป พรกุ ล (2554: 253-255) กล่ าวว่า ทักษะการให้เหตุ ผล หมายถึ ง การอธิ บ าย
เหตุการณ์หรื อการกระทาต่างๆ โดยเชื่อมโยงให้เห็นถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรื อการ
กระทานั้นๆ
สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555: 341) ได้นาเสนอว่า ทักษะการให้เหตุผล
หมายถึง การอธิบายเหตุการณ์หรื อการกระทาต่างๆ โดยเชื่อมโยงให้เห็นถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรื อการกระทานั้นๆ
Krulik and Rudnick (1993 : 3) กล่าวว่า การให้เหตุผลว่า หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยน
ในการได้มาซึ่งข้อสรุ ปที่สมเหตุสมผลจากข้อมูลที่กาหนด ซึ่ งนักเรี ยนต้องสร้างความสัมพันธ์ของ
สถานการณ์ปัญหาแล้วแสดงเหตุผล พร้อมทั้งอธิบายข้อสรุ ปและข้อยืนยันนั้น โดยข้อสรุ ปดังกล่าวก็
คือ แนวคิดหรื อความรู ้ใหม่ที่ได้รับ โดยได้แบ่งการคิดออกเป็ น 4 ขั้น คือ 1)การคิดขั้นระลึก (Recall)
จัดเป็ นทักษะการคิดที่เป็ นธรรมชาติ เกือบเป็ นอัตโนมัติ เป็ นความสามารถในการระลึกข้อเท็จจริ ง 2)
การคิดขึ้นพื้นฐาน (Basic) เป็ นความข้าใจความคิดรวบยอด เป็ นประโยชน์นาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
3)การคิ ดขั้น วิจ ารณญาณ (Critical) เป็ นความคิด ที่ ใ ช้ใ นการตรวจสอบเชื่ อ มโยง และประเมิ น
ลักษณะทั้งหมดของการแก้ปัญหา ประกอบด้วยการจา การเรี ยนรู ้ การวิเคราะห์ขอ้ มู ล เชื่ อมโยง
ข้อมูล เพือ่ หาคาตอบที่มีเหตุผลได้ และ 4)การคิดขั้นสร้างสรรค์ (Creative) เป็ นความคิดที่ซับซ้อน
ความคิดระดับนี้ เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ที่คิดหรื อจินตนาการขึ้นเอง Krulic and Rudnick มองว่าการให้
เหตุผลเป็ นส่วนหนึ่งของการคิดที่เหนือไปจากการคิดขั้นระลึกได้ ดังแผนภาพที่ 2
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การคิดระดับสูง
(Higher – Order
Thinking)

การคิ ด ขั้น
สร้างสรรค์

การให้เหตุผล
(Reasoning)

(Creative)

การคิดขั้นวิจารณญาณ (Critical)
การคิดขึ้นพื้นฐาน (Basic)

การคิดขั้นระลึก (Recall)

แผนภาพที่ 2 ลาดับขั้นของการคิด
ที่มา : Krulik, Stephen : and Rudnick, Jesse A. (1993: 3 ). Reasoning and Problem Solving. A
Handbook For Elementary School Teachers. Boston : Boston Company.
นอกจากนี้ Krulic and Rudnick (1993: 3) อธิ บายว่า การให้เหตุผลเป็ นกระบวนการที่
ซับซ้อน แต่ละขั้นตอนที่แสดงในภาพมิได้แยกขาดจากกันเลยทีเดียว แต่ละขั้นตอนอาจจะคาบเกี่ยว
กัน บ้า ง จากแผนภาพดัง กล่ า วจะเห็ น ว่า การให้เ หตุ ผ ลจะรวมถึ ง การคิ ดขั้น พื้น ฐาน การคิด ขั้น
วิจารณญาณและการคิดขั้นสร้างสรรค์ สาหรับการคิดขั้นวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์Krulic
and Rudnick เรี ยกว่าเป็ นการคิดระดับสูง (Higher – Order Thinking)
จากความหมายของทักษะการให้เหตุผล ข้างต้นผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ทักษะการให้เหตุผล หมายถึง
กระบวนการท างานของสมองที่แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง ความสามารถในการรวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
เหตุการณ์ และสามารถเชื่อมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดจากเหตุการณ์น้ นั ตลอดจนสามารถค้นคว้าหา
ความรู ้เพือ่ นามาใช้แก้ปัญหา และสามารถนาความรู ้มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
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4.2 ขั้นตอนของทักษะการให้ เหตุผล
ได้มีนกั การศึกษาได้กาหนดขั้นตอนของทักษะการให้เหตุผลไว้ดงั นี้
ชนาธิป พรกุล (2554: 255) ได้กาหนดขั้นตอนของทักษะการให้เหตุผลไว้ดงั นี้
1. รับรู ้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อการกระทาต่างๆที่ตอ้ งการอธิบายให้
เห็นเหตุผล
2. ค้นหาสาเหตุของเหตุการณ์ หรื อ การกระทาที่เกิ ดขึ้นโดยอาศัยหลักตรรกะ การ
ยอมรับของสังคม ข้อมูลหลักฐานสนับสนุน การทดลองตรวจสอบ และเหตุผลเชิงประจักษ์
3. อธิบายให้เห็นความสอดคล้องของเหตุและผลในเหตุการณ์หรื อการกระทานั้นๆ
จากขั้นตอนของทักษะการให้เหตุผลข้างต้นผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า ขั้นตอนของทักษะการให้
เหตุผล คือ การรับรู ้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ ค้นหาสาเหตุของเหตุการณ์ โดยหาข้อมูล
หลักฐานที่ มาสนับสนุ น นามาตรวจสอบ และอธิบายให้เห็ นความสอดคล้อ งของเหตุ และผลใน
เหตุการณ์น้ นั ๆ
4.3 ตัวบ่ งชี้การมีทักษะการให้ เหตุผล
ได้มีนกั การศึกษาได้กาหนดตัวบ่งชี้การมีทกั ษะการให้เหตุผลไว้ดงั นี้
บุญเลี้ยง ทุมทอง (2550: 49) ได้กาหนดตัวบ่งชี้การมีทกั ษะการให้เหตุผลไว้คือ
1. การพิจารณา และระบุให้ชดั เจนว่า ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร
2. การพิจารณาเหตุการณ์หรื อสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนผลนั้น และระบุว่ามีเหตุการณ์หรื อสิ่ งใด
ที่มีความสัมพันธ์กบั ผล โดยเกิดก่อนอย่างสม่าเสมอ
3. การพิจารณาแต่ละเหตุการณ์หรื อสิ่ งที่เกิดขึ้นก่อน และผลจากสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งร่ วมกัน
หรื อเป็ นสิ่งที่ทาให้เกิดผลโดยสรุ ปอ้างอิงจากความรู ้หรื อประสบการณ์เดิมประกอบ
4. การเลื อกระบุเหตุการณ์หรื อสิ่ งที่พิจารณา และตัดสิ นใจว่าเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิ ดผลที่
กาหนดไว้
ชนาธิป พรกุล (2554: 255) ได้กาหนดตัวบ่งชี้การมีทกั ษะการให้เหตุผลไว้คือ
1. สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อการกระทาที่เกิดขึ้น
2. สามารถหาสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ หรื อการกระทานั้นๆ
3. สามารถอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรื อการกระทานั้นๆ
จากการศึกษาตัวบ่งชี้การมีทกั ษะการให้เหตุผล ผูว้ ิจยั นาแนวคิดของชนาธิป พรกุลมาใช้
สรุ ปได้ว่า ตัวบ่งชี้การของทักษะการให้เหตุผลคือ สามารถรวบรวมข้อมู ลเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อ
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การกระทาที่เกิดขึ้นหาสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ หรื อการกระทานั้นๆ และสามารถอธิบาย
เชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรื อการกระทานั้นๆ
4.4 ความสาคัญของทักษะการให้ เหตุผล
ได้มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงความสาคัญของทักษะการให้เหตุผลไว้ดงั นี้
สมประสงค์ น่วมบุญลือ (2543: 1) กล่าวว่า ในชีวติ ประจาวันของมนุษย์ มีการตัดสิ นใจที่
มีเหตุผลสนับสนุนอยูเ่ บื้องหลัง ว่าเพราะเหตุใดเราต้องเลือกสิ่ งนั้นสิ่ งนี้ ในการศึกษาเรื่ องราวสาระ
เนื้อหาในทุกรายวิชา ในทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ ต่างใช้หลักความเป็ นเหตุ
เป็ นผล ดังนั้นในการศึกษาสาขาวิชาดังกล่าวต้องรู ้กระบวนการของความเป็ นเหตุเป็ นผล เพราะเป็ น
สิ่งที่ช่วยให้การศึกษาในรายวิชานั้นง่ายขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น
ดวงดาว กีรติกานนท์ (2551: 1) กล่าวว่า การใช้เหตุผลเป็ นกิจกรรมในชีวติ ประจาวันของ
มนุ ษ ย์ เหตุ ผ ลคื อ หลัก ฐานที่ ยืน ยัน ความเชื่ อ อย่า งใดอย่า งหนึ่ งว่า เป็ นจริ ง การใช้เ หตุ ผ ลเป็ น
กระบวนการทางความคิดที่พยายามแสดงว่า ข้อ สรุ ปเป็ นที่ยอมรับได้มากกว่า ยิง่ ไปกว่านั้นมนุ ษย์
ประสบความสาเร็ จ ยิ่ง ใหญ่ใ นการใช้เ หตุ ผ ลเป็ นเครื่ อ งมื อ แสวงหาความรู ้ จนกลายเป็ นความ
เจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ อย่างที่เราเห็นกันอยูใ่ นการดาเนินชีวติ ของมนุษย์
จากการศึกษาความสาคัญของทักษะการให้เหตุผล ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า ทักษะการให้เหตุผล
กระบวนการทางความคิดที่พยายามแสดงว่าข้อ สรุ ปเป็ นที่ยอมรับได้ และเป็ นเครื่ อ งมือ แสวงหา
ความรู ้ มีความสาคัญในชีวติ ประจาวันของมนุษย์
5. ทักษะการนาความรู้ ไปใช้
ทัก ษะการน าความรู ้ ไ ปใช้ จาเป็ นต้อ งอาศัย ข้อ มู ล พื้น ฐานเป็ นกรอบในการวิจ ัย โดยมี
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ ความหมายของความรู ้ ปั จจัยหรื อองค์ประกอบของความรู ้ ประเภทของแหล่ง
ความรู ้ ความหมายของทักษะการนาความรู ้ไ ปใช้ ขั้นตอนของทักษะการนาความรู ้ไปใช้ และ
ความสาคัญของทักษะการนาความรู ้ไปใช้
5.1 ความหมายของความรู ้
ได้มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงความสาคัญของความหมายของความรู ้ ไว้ดงั นี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 232) ได้นาเสนอว่า ความรู ้คือ สิ่ งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรี ยน
การค้นคว้า หรื อประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบตั ิ และทักษะความเข้าใจ หรื อสารสนเทศที่
ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยนิ ได้ฟัง การคิดหรื อการปฏิบตั ิ
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สถาบันเพิ่มผลผลิ ตแห่ งชาติ (2547: 14) ได้น าเสนอว่ า ความรู ้ คื อ สารสนเทศที่ ผ่าน
กระบวนการคิด เปรี ยบเทียบ เชื่ อมโยงกับความรู ้อื่นจนเกิดเป็ นความเข้าใจ และนาไปใช้ประโยชน์ใน
การสรุ ป และตัดสินใจในประสบการณ์ต่างๆ
พรธิดา วิเชี ยรปั ญญา (2547: 21) กล่าวว่า ความรู ้ คือกระบวนการขัดเกลา เลือกใช้ และ
บูรณาการ การใช้สารสนเทศ เหล่านั้นจนเกิดเป็ นความรู ้ใหม่ ความรู ้ใหม่จึงเกิ ดขึ้นจาก การผสมผสาน
ความรู ้และประสบการณ์เดิมผนวกกับความรู ้ใหม่ที่ได้รับ ความรู ้ดงั กล่าวเป็ นสิ่ งที่อยูภ่ ายในบุคคลเป็ น
ความรู ้ที่ไม่ปรากฏชัดเจน ความรู ้ดงั กล่าวจะมีคุณค่าปรากฏเมื่อนามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ
ไพโรจน์ ชลารั กษ์ (2551: 3) กล่ า วว่ า ความรู ้ คื อ สภาวะในตัวคนที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
ผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างการรับรู ้ ความจา ความคิด ความเข้าใจ และความรู ้สึกเมื่อคนได้สัมผัสหรื อ
รับรู ้สิ่งหนึ่งแล้วสภาวะนี้ จะไม่หายไปจากคน แต่อาจลืมไปได้บา้ งบางส่ วน และบางเวลา
จากการศึกษาความหมายของความรู ้ ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่าความรู ้ คือสิ่ งที่สะสมมาจากการศึกษาเล่า
เรี ยน การค้นคว้า หรื อประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบตั ิ ทักษะ ความเข้าใจ การได้ยนิ ได้ฟัง
การคิด และนาไปใช้ประโยชน์ในการสรุ ป และตัดสินใจในประสบการณ์ต่างๆ
5.2 ปัจจัยหรือองค์ประกอบของความรู้
ได้มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงปั จจัยหรื อองค์ประกอบของความรู ้ ไว้ดงั นี้
ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551: 4-6) กล่าวว่า ปั จจัยหรื อองค์ประกอบของความรู ้ ในคนเกิดได้
ต้องอาศัยปั จจัยทั้งภายใน และภายนอกตัวคนหลายอย่าง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงั นี้
1. ปั จจัยภายนอก หมายถึงสิ่งที่คนรับรู ้ หรื อสัมผัสแล้วทาให้เกิดความรู ้ในตัวคน ได้แก่
1.1 ข้อเท็จจริ ง หรื อปรากฏการณ์ธรรมชาติ สิ่ งเหล่านี้ มีอยู่ เป็ นอยู่ ดารงอยู่ เป็ นปกติมา
ก่อนกาเนิดของมนุ ษย์แล้วไม่ว่าจะมีมนุ ษย์เกิดขึ้นหรื อไม่ก็ตาม ปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านี้ ก็ยงั คงมี
อยู่ เป็ นอยู่ หรื อดารงอยู่เช่ นเดิ ม มนุ ษย์มีศกั ยภาพในการรับรู ้หรื อสัมผัสสิ่ งเหล่ านี้ ทันทีที่มนุ ษย์ถื อ
กาเนิดเมื่อสัมผัสแล้วก็จะเกิดความรู ้สถิตในตัวคนทันที
1.2 ข้อมู ล เป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์บญ
ั ญัติข้ ึนจากการรับรู ้หรื อสัมผัสปรากฏการณ์ ธรรมชาติ
แล้วจาแนกแยกแยะ จดจาหรื อทาการบันทึก และแจงนับ เมื่อใดที่มนุ ษย์รับรู ้หรื อสัมผัสข้อมูลก็จะเกิ ด
ความรู ้ข้ นึ มาได้เช่นกัน
1.3 สารสนเทศ หมายถึ งข้อมู ลที่ ได้รับการจัดกระทาโดยมนุ ษย์เพื่อให้มีความหมาย
ส าหรั บใช้สื่ อสารกับมนุ ษย์ด้วยกันให้กว้างขวางยิ่งขึ้ น เมื่ อมนุ ษย์รั บ สารสนเทศแล้วก็ จะน าไป
ผสมผสานกับข้อมูล หรื อความรู ้เดิม ทาให้เกิดความรู ้ใหม่กว้างขวางลึกซึ้งซับซ้อนยิง่ ขึ้น
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1.4 เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ หมายถึงปรากฏการณ์อย่างหนึ่ งที่เกิดขึ้นแล้วดาเนิ นไป
หรื อดารงอยูช่ วั่ ระยะเวลาหนึ่งซึ่งไม่นานนักก็สิ้นสู ญหรื อหยุดไป แต่มนุ ษย์มีโอกาสรับรู ้หรื อประสบ ณ
เวลาที่เกิดเหตุการณ์น้ นั ได้ จึงทาให้มนุษย์เกิดความรู ้ข้ นึ เช่น ฟ้ าแลบ ฟ้ าร้อง
2. ปั จจัยภายใน หมายถึงภาวะในตัวมนุ ษย์เอง ณ เวลาที่ได้รับรู ้หรื อสัมผัสปั จจัยภายนอกว่า
พร้อมที่จะรู ้ได้เพียงใด หากอยูใ่ นสภาวะไม่พร้อมก็อาจจะไม่เกิดความรู ้หรื ออาจไม่รับรู ้เอาเลย เช่นใน
ภาวะที่คนหลับสนิท หรื อสลบไร้สติ ปั จจัยภายในเหล่านี้ได้แก่
2.1 จิต เป็ นธาตุนามธรรม ที่เป็ นตัวรู ้ สรรพสิ่ ง ในคาสอนทางพระพุทธศาสนาอธิบายว่าจิต
เปลี่ยนแปลงง่ายและเร็ วมากเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งจึงสามารถสัมผัสและรับรู ้สิ่งต่างๆได้เร็ ว
และมากแต่ถ้าเมื่ อใดที่คนสามารถทาให้จิตของตนหยุดนิ่ ง (เป็ นสมาธิ) อยูก่ ับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งแล้วจะเกิ ด
ความสว่าง (ปั ญญา) ได้และจะไม่รับรู ้สิ่งภายนอกอื่นเลย
2.2 อารมณ์ หรื อภาวะจิตหรื อกระแสจิต หมายถึงภาวะจิตที่นิ่งหรื อมุ่งอยูก่ บั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
เป็ นกระแสติดต่อกันยาวนานโดยสิ่ งอื่นไม่สามารถเข้าถึ งหรื อเข้าแทนได้ เช่น เวลาที่คนกาลังสนใจ ดู
กีฬาจนไม่ได้ยนิ เสี ยง เรี ยกชื่ อ หรื อเวลาที่คนตกใจหรื อตกตะลึงเมื่อเกิดอุ บตั ิเหตุ จึงไม่ สามารถจาหรื อ
บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ได้
2.3 ปั ญญา คือภาวะที่สามารถวินิจฉัยตัดสิ น สรุ ปการรับรู ้จากประสาทสัมผัส และการ
พิจารณาภายในของจิต จนเกิดความชัดแจ้งในใจ
จากการศึ กษาปั จจัยหรื อองค์ประกอบของความรู ้ ที่ ผูว้ ิจ ัยได้ศึ กษา สรุ ปได้ว่าปั จจัยหรื อ
องค์ประกอบของความรู ้ เกิ ดได้ตอ้ งอาศัยปั จจัยทั้งภายใน และภายนอกหลายอย่าง คือ ปั จจัยภายนอก
เช่นข้อเท็จจริ ง ข้อมูล สารสนเทศ เหตุการณ์ ส่วนปั จจัยภายในได้แก่ จิต อารมณ์ และปั ญญา
5.3 ประเภทของแหล่ งความรู้
ได้มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงประเภทของแหล่งความรู ้ไว้ดงั นี้
พรธิดา วิเชียรปั ญญา (2547: 21) กล่ าวว่า ประเภทของแหล่งความรู ้ออกเป็ นลักษณะต่างๆ
ได้เพิม่ เติมดังนี้
1. ความรู ้ที่เกิดจากวัฒนธรรม เป็ นความรู ้ที่เกิดจากศรัทธา หรื อความเชื่อที่ทาให้กลายเป็ น
ความจริ ง ซึ่ งจะขึ้นอยูก่ ับประสบการณ์ การเฝ้ าสังเกต และการสะท้อนผลกลับของตัวความรู ้ และของ
สภาพแวดล้อม
2. ความรู ้ ที่ แฝงอยู่ในองค์การ เป็ นความรู ้ ที่ อ ยู่ในวิ ธี การท างาน วัฒนธรรมองค์การ
กฎระเบียบ กระบวนการผลิต
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Edvinson (อ้างถึงใน บุญดี บุญญากิ จ และคณะ, 2548: 18) ได้แบ่งความรู ้ออกเป็ น 3
ประเภท คือ ความรู ้เฉพาะบุคคล ความรู ้ขององค์กรภายนอก และความรู ้ที่เป็ นระบบดังนี้
1. ความรู ้เฉพาะบุคคล (Individual Knowledge) เป็ นความรู ้ที่อยูใ่ นตัวพนักงานแต่ละ
คน หรื อเป็ นความรู ้ที่อยูใ่ นหัวของพนักงาน
2. ความรู ้ขององค์กร (Organizational Knowledge) เป็ นความรู ้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ระหว่างพนักงานที่อ ยู่ในกลุ่ม หรื อฝ่ ายต่าง ๆ ในองค์กร ทาให้เกิ ดเป็ นความรู ้โดยรวมของ
องค์กร สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการทางานขององค์กรโดยรวมได้มากขึ้น
3. ความรู ้ที่เป็ นระบบ (Structural Knowledge) เป็ นความรู ้ที่เกิดจาการการสร้างหรื อต่อ
ยอดองค์ความรู ้ผา่ นกระบวนการ คู่มือ และจรรยาบรรณต่าง ๆ ในองค์กร
ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551: 35) ได้จดั ประเภทแหล่งความรู ้ คือ 1) แหล่งความรู ้ จาแนกตาม
ลักษณะที่ดารงอยูไ่ ด้ 2) แหล่งความรู ้จาแนกตามลักษณะการจัดตั้งทางสังคม 3) แหล่งความรู ้ตามลาดับ
ชั้นที่ได้รับการส่งผ่าน หรื อถ่ายทอดกันต่อๆมา
1. แหล่งความรู ้ จาแนกตามลักษณะที่ดารงอยูไ่ ด้ มี 3 ประเภท
1.1 แหล่งบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลที่มีความรู ้ ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ
หรื อผูป้ ระกอบอาชีพต่างๆ ไปจนถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูล ซึ่งสามารถทาให้เกิดความรู ้แก่ผตู ้ อ้ งการเรี ยนรู ้ได้ แหล่ง
บุคคลนี้อาจจาแนกย่อยตามลักษณะความรู ้ที่มีให้เรี ยนรู ้ได้ดงั นี้
1.1.1 บุคคลผูร้ ู ้เฉพาะทาง คือ ผูท้ ี่รู้หรื อเชี่ยวชาญสาขาวิชาหรื อศาสตร์ เรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ งโดยเฉพาะจะมี ท้ งั ประเภทผูศ้ ึกษาเล่ าเรี ยนสาขาวิชานั้นมาโดยตรง หรื อเป็ นผูม้ ี ประสบการณ์
ปฏิบตั ิงานหรื อทางานที่ใช้ความรู ้ในสาขาวิชานั้นโดยตรงก็ได้
1.1.2 ผูร้ ู ้ทวั่ ไป หมายถึ งผูอ้ าวุโสที่ผ่านการทางาน การดารงชี วิตมายาวนานทาให้รู้
เรื่ องราวหลายเรื่ องเกี่ยวเนื่ องกันในทางประวัติศาสตร์แต่อาจไม่รู้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งโดยเฉพาะอย่างลึกซึ้ ง
อย่างผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.2 แหล่งทรัพยากรความรู ้ที่มนุ ษย์สร้างขึ้น หมายถึงแหล่งต่างๆที่มนุ ษย์ทาขึ้นเพื่อใช้
เก็บสะสมรวบรวมความรู ้ไว้ จาแนกได้ 4 ประเภทได้แก่
1.2.1 วัสดุบนั ทึกหรื อทรัพยากรสารนิ เทศ หมายถึงวัสดุบนั ทึกต่างๆที่มนุ ษย์ต้ งั ใจทา
ขึ้นอาจเขียนด้วยลายมือเพื่อบันทึกหรื อรวบรวมความรู ้ไว้ หรื อทาขึ้นโดยอาศัยเครื่ องมือเพื่อบันทึกไว้ก็
ได้
1.2.2 สถานที่เก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ที่ให้ความรู ้ซ่ ึ งเป็ นที่รวบรวม
และจัดเก็บไว้เป็ นระบบเป็ นแห่ งๆ เรี ยกชื่ อต่างๆกันได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ ศูนย์
การเรี ยน ศูนย์สื่อ เป็ นต้น
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1.2.3 แหล่งหรื อสถานที่ที่เป็ นโบราณสถานต่างๆที่มนุ ษย์เคยสร้างไว้ใช้ประโยชน์
แล้วตกทอดมาถึงคนรุ่ นหลังได้รู้จกั เรี ยนรู ้หรื อใช้ประโยชน์ต่อมาจนถึงปั จจุบนั เช่น ซากเมืองโบราณ
เป็ นต้น
1.2.4 แหล่งที่เป็ นธรรมชาติต่างๆ แหล่งประเภทนี้ มนุ ษย์มิ ได้สร้างขึ้นโดยตรงแต่
ได้ตระหนักถึงความสาคัญว่าเป็ นแหล่งให้ความรู ้และบันเทิงได้จึงกาหนดอาณาบริ เวณหรื อขอบเขตไว้
ชัดเจน เช่น อุทยานแห่งชาติต่างๆ สวนสัตว์ต่างๆ เป็ นต้น
1.3 แหล่งธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่มิใช่มนุ ษย์สร้างแต่เกิดเองเป็ นเองตามธรรมชาติ แล้ว
มนุษย์ได้ใช้เป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้ได้โดยมิได้มีการกาหนดขอบเขตจัดทาอย่างเป็ นกิจจะลักษณะชัดเจน
เช่น แม่น้ า ภูเขา ถ้ า ทะเล ลาธาร ดิน หิน แร่ ต่างๆ รวมทั้งพืช สิ่งมีชีวติ นานาชนิด
2. แหล่งความรู ้จาแนกตามลักษณะการจัดตั้งทางสังคม จะพบว่าแหล่งความรู ้มี 3 แบบ คือ
2.1 แหล่งความรู ้ทางวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ หน่ วยงานหรื อองค์กรที่จดั ตั้งเพื่อทา
หน้าที่วจิ ยั ค้นคว้าพัฒนาความรู ้ใหม่ สอนหรื อฝึ กอบรม และถ่ายทอดความรู ้ทางวิชาการ และวิชาชีพแก่
คน อาจมีชื่อเรี ยกเฉพาะลงไป เช่น โรงเรี ยน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันวิจยั หน่ วยงาน
เหล่านี้เป็ นแหล่งความรู ้ทางวิชาการเป็ นหลัก หากเป็ นแหล่งความรู ้ทางวิชาชีพจะได้แก่ บริ ษทั ห้างร้าน
สถานประกอบการต่างๆ
2.2 แหล่งความรู ้ทางคุ ณธรรมจริ ยธรรม ได้แก่ หน่ วยงานหรื อองค์กรที่ทาหน้าที่หลัก
ทางด้านการเผยแพร่ ความรู ้ ฝึ กอบรมสอนแนะนาทางด้านศีลธรรม จริ ยธรรม ความคิด ปรัชญา แนว
ทางการปฏิบตั ิ หรื อตัดสิ นการกระทาหรื อพฤติกรรมทัว่ ไปว่าดีหรื อไม่ดี สมควรหรื อไม่สมควร ได้แก่
วัด โรงเรี ยนสอนศาสนา สถานปฏิบตั ิธรรม และศาสนสถานต่างๆ
2.3 แหล่งความรู ้พ้นื ฐานบูรณาการ หมายถึง แหล่งที่ทาหน้าที่สอนฝึ กอบรม และชี้วดั
ตัดสิ นความคิด ความประพฤติ แก่ คนในวัยเด็กก่ อนจะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ที่รับผิดชอบตนเองได้เต็มที่
แหล่งนี้ใช้การบูรณาการทั้งความรู ้ทางวิชาการ ความรู ้ทางอาชีพ และเกณฑ์ทางคุณธรรมจริ ยธรรมมาใช้
ถ่ายทอดให้เด็กๆ ได้เรี ยนรู ้ตลอดเวลา ได้แก่ บ้าน หรื อครอบครัวนัน่ เอง
3. แหล่งความรู ้ตามลาดับชั้นที่ได้รับการส่ งผ่าน หรื อถ่ายทอดกันต่อๆมาแบ่งได้เป็ น 3
ระดับ ดังนี้
3.1 แหล่งปฐมภูมิ เป็ นแหล่งต้นกาเนิ ดของความรู ้แท้จริ ง ส่ วนใหญ่จะมี ลกั ษณะเป็ น
ข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ ง หรื อปรากฏการณ์ หรื อหากเป็ นแหล่งบุคคลก็จะได้แก่บุคคลต้นบัญญัติ เป็ นผูพ้ ูด
เอง คิดเอง ปฏิบตั ิเอง เขียนเอง หลักฐานที่ปรากฏก็จะเป็ นต้นฉบับตัวเขียนด้วยลายมือ เป็ นต้น
3.2 แหล่งทุติยภูมิ เป็ นแหล่งรองลงมาจากแหล่งปฐมภูมิ หมายความว่ามีผนู ้ าเอาความรู ้
ข้อมูล หรื อสารสนเทศ จากแหล่งปฐมภูมิ มาแสดงกล่าวอ้างถึงอีกขั้นหนึ่ งภายหลัง
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3.3 แหล่งตติยภูมิ เป็ นแหล่งความรู ้ ชนิ ดที่ผ่านการส่ งต่อมาอย่างน้อยสองชั้นแล้ว ทา
ให้มีรายละเอี ยดเพิ่มมากขึ้น และอาจมี ความผิดเพี้ยนคลาดเคลื่ อนไปจากแหล่ งเดิ ม มากบ้างน้อยบ้าง
แล้วแต่วา่ ช่วงชั้นก่อนหน้านี้ มีการทาให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง มากหรื อน้อยเพียงใด
ฐิตารี ย ์ ศิริศรี ษรชัย (2556: 7) กล่ าวว่า แหล่ งความรู ้ คือ แหล่ งความรู ้มีความสาคัญต่อ
ความรู ้ เพราะความรู ้มีความจาเป็ น ต้องรู ้ และเข้าใจถึ งแหล่งความรู ้ เพื่อการเลื อกวิธีที่เหมาะสมที่จะ
ส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การสร้างความรู ้ใหม่ การต่อยอดความรู ้เดิม การติดตามแหล่งความรู ้ จาก
การแบ่งรู ปแบบของความรู ้ ดังนี้
1. ความรู ้ก่ ึงชัดแจ้ง และกึ่ งไม่ ชดั แจ้งเป็ น ความรู ้ที่ฝังลึ กในคน คนเป็ นเจ้าของความรู ้
และ อยูใ่ นกระบวนการปฏิบตั ิงานของคน
2. ความรู ้ที่ชดั แจ้งเป็ น ความรู ้ที่มกั สังเกตได้จากวัสดุความรู ้ต่างๆ เช่น บันทึก รายงาน
Adwilson (อ้างถึงในสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติ, 2547: 18) ได้แบ่งความรู ้ออกเป็ น 3
ประเภท คือ ความรู ้เฉพาะบุคคล ความรู ้ขององค์กรภายนอก และความรู ้ที่เป็ นระบบดังนี้
1. ความรู ้เฉพาะบุคคล (Individual Knowledge) เป็ นความรู ้ที่อยูใ่ นตัวพนักงานแต่ล ะ
คน หรื อเป็ นความรู ้ที่อยูใ่ นหัวของพนักงาน
2. ความรู ้ขององค์กร (Organizational Knowledge) เป็ นความรู ้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ระหว่างพนักงานที่อ ยู่ในกลุ่ มหรื อ ฝ่ ายต่าง ๆ ในองค์กรทาให้เกิ ดเป็ นความรู ้โดยรวมของ
องค์กร สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการทางานขององค์กรโดยรวมได้มากขึ้น
3. ความรู ้ที่เป็ นระบบ (Structural Knowledge) เป็ นความรู ้ที่เกิดจาการการสร้างหรื อต่อ
ยอดองค์ความรู ้ผา่ นกระบวนการ คู่มือ และจรรยาบรรณต่าง ๆ ในองค์กร
จากการศึกษาประเภทของแหล่งความรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ การแบ่งประเภทของแหล่งความรู ้
แบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ ความรู ้ที่เป็ นรู ปธรรม จับต้องได้ มีการประมวลความรู ้ในรู ปของหนังสื อ คู่มือ
และเอกสารต่ า งๆ(Explicit Knowledge) และความรู ้ ที่ จ ับ ต้อ งไม่ ไ ด้อ ยู่ใ นตัว บุ ค คล (Taciy
Knowledge)
5.4 ความหมายของทักษะการนาความรู้ ไปใช้
ได้มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของทักษะการนาความรู ้ไปใช้ไว้ดงั นี้
สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555: 341) ได้นาเสนอว่า ทักษะการนาความรู ้
ไปใช้ หมายถึง การนาความรู ้ที่เกิดจากความเข้าใจไปใช้เพือ่ ให้เกิดความชานาญ
ชนาธิ ป พรกุล (2554:253-255) กล่ าวว่า ทักษะการน าความรู ้ ไปใช้ หมายถึ ง การน า
ความรู ้ที่เกิดจากความเข้าใจไปใช้เพือ่ ให้เกิดความชานาญ
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ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551: 97-98) กล่าวว่า ทักษะการนาความรู ้ไปใช้ หมายถึง การนาความรู ้
ที่เกิดจากความเข้าใจไปใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ งั แก่ตนเองและผูอ้ ื่นหรื อสิ่ งอื่น
จากความหมายของทักษะการนาความรู ้ไปใช้ ข้างต้นผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า ทักษะการนาความรู ้
ไปใช้ หมายถึง การนาความรู ้ที่เกิดจากความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
5.5 ขั้นตอนของทักษะการนาความรู้ ไปใช้
ได้มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงขั้นตอนของทักษะการนาความรู ้ไปใช้ไว้ดงั นี้
ชนาธิป พรกุล (2554:253-255) กล่าวว่า ขั้นตอนของทักษะการนาความรู ้ไปใช้ คือ
1. ทบทวนความรู ้ที่มี
2. มองเห็นความเหมือนกันของสถานการณ์ใหม่กบั สถานการณ์เดิม ที่เคยเรี ยนรู ้มา
3. นาความรู ้ที่มีไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ที่ใกล้เคียงกับที่ได้เคยเรี ยนรู ้มาแล้ว
จากขั้นตอนของทักษะการนาความรู ้ไปใช้ ข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า ขั้นตอนของทักษะ
การนาความรู ้ไปใช้ เริ่ มตั้งแต่ทบทวนความรู ้ที่มี ตรวจสอบความเหมือนกันของสถานการณ์ใหม่กบั
สถานการณ์เดิม นาความรู ้ที่มีไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่ใกล้เคียงกับที่เคยเรี ยนรู ้มา
5.6 ความสาคัญของทักษะการนาความรู้ ไปใช้
ได้มีนกั การศึกษา ได้กล่าวถึงความสาคัญของทักษะการนาความรู ้ไปใช้ ไว้ดงั นี้
ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551: 60-61) กล่าวว่า ความสาคัญของทักษะการนาความรู ้ไปใช้ คือ
ขั้นตอนสาคัญที่สุดที่จะยืนยันหรื อแสดงให้เห็น ถึงประโยชน์ของความรู ้วา่ ใช้ได้ผลจริ งเพียงใด และ
จะเกิดประโยชน์หรื อแก้ปัญหาได้เพียงใด
สถาบันเพิ่มผลผลิ ตแห่ งชาติ (2547: 14) ได้นาเสนอว่า ความสาคัญของทักษะการน า
ความรู ้ไปใช้ ว่าควรพิจารณาให้เหมาะสมกับบริ บทของตนเอง หรื อองค์กร รวมทั้งมีการประเมินผล
ติดตาม เพือ่ ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
จากความสาคัญของทักษะการนาความรู ้ไปใช้ ข้างต้นผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า ทัก ษะการน า
ความรู ้ไปใช้ คือ ขั้นตอนสาคัญที่สุดที่จะยืนยันหรื อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของความรู ้ว่าใช้ได้ผล
จริ งเพียงใด และจะเกิดประโยชน์หรื อแก้ปัญหาได้เพียงใดนั้นต้องมีการติดตามผลเพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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6. ทักษะการให้ เหตุผลและการนาความรู้ ไปใช้
จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา ที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดของชนาธิป พรกุล
(2554: 253-255) ดังที่กล่าวว่า ทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ประกอบด้วย ความหมาย
ของทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ขั้นตอนของทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้
ไปใช้ ตัวบ่งชี้ของทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ และความสาคัญของทักษะการให้
เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ซึ่งผูว้ จิ ยั สรุ ปได้ดงั นี้
6.1 ความหมายของทักษะการให้ เหตุผลและการนาความรู้ ไปใช้
ทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับเหตุการณ์ และสามารถเชื่ อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดจากเหตุการณ์ น้ นั ตลอดจนสามารถ
ค้นคว้าหาความรู ้เพื่อนามาใช้แก้ปัญหา และสามารถนาความรู ้มาประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้
6.2 ขั้นตอนของทักษะการให้ เหตุผลและการนาความรู้ ไปใช้
ทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ มีข้ นั ตอนคือ รับรู ้และรวบรวมเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหา หาสาเหตุของปั ญหา และค้นคว้าหาความรู ้ นาความรู ้ไปใช้แก้ปัญหาโดยอธิบาย
ให้เห็นความสอดคล้องของเหตุและผลที่เกิดจากสถานการณ์ ปัญหา และสามารถนาความรู ้ไปปรับ
ใช้กบั สถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียงกันได้
6.3 ตัวบ่ งชี้ของทักษะการให้ เหตุผลและการนาความรู้ ไปใช้
ตัว บ่ ง ชี้ ข องทัก ษะการให้เ หตุ ผ ลและการน าความรู ้ ไ ปใช้ คื อ ผูเ้ รี ย นสามารถระบุ
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถรวบรวมข้อมูล หาสาเหตุและผลที่เกิดจากสถานการณ์ ปัญหา
ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา และสามารถนาความรู ้ไป
ปรับใช้กบั สถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียงกันได้
6.4 ความสาคัญของทักษะการให้ เหตุผลและการนาความรู้ ไปใช้
ทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไ ปใช้ มีความสาคัญ ต่อผูเ้ รี ยน เป็ นพื้นฐานของ
การคิดในระดับที่สูงขึ้น ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เหตุผลเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ และนาความรู ้
ที่ได้ไปใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ภายในประเทศและงานวิจยั ในต่างประเทศ ดังนี้
งานวิจยั ภายในประเทศ
ขวัญตา บัวแดง (2553 : 74-76) ได้ศึกษาและวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อ ง
วิกฤตการณ์ สิ่ งแวดล้อ มทางธรรมชาติ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่จดั การเรี ยนรู ้โ ดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน โดยมี วตั ถุ ประสงค์การวิจยั เพื่อ 1) เพื่อ พัฒนาแผนการเรี ยนรู ้ เรื่ อ งวิกฤตการณ์
สิ่ งแวดล้อ มทางธรรมชาติ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้เรื่ องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อ มทางธรรมชาติ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน 3) ) ศึกษาความคิดเห็นของ
นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐานเรื่ อ งวิก ฤตการณ์
สิ่ งแวดล้อ มทางธรรมชาติ กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ซึ่ ง
กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนมารี ยอ์ ุ ปถัมภ์ จ.นครปฐม จานวน 32 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) แผนการจัด การเรี ยนรู ้ เรื่ อ งวิกฤตการณ์ สิ่ง แวดล้อ มทางธรรมชาติ สาหรั บ
นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ได้ค่ า ประสิ ทธิ ภ าพ เท่ ากับ 80.50/80.85 2) ผลการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังการเรี ยนรู ้โดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการ
เรี ยนรู ้สูงกว่าก่อ นการจัดการเรี ยนรู ้ 3) ความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก เมื่ อ พิจารณารายด้าน
พบว่า นักเรี ย นส่ ว นใหญ่ เ ห็ นด้ว ยมาก เมื่ อ พิจ ารณาด้า นความสามารถเรี ย งล าดับ ดัง นี้ 1) ด้า น
ผลประโยชน์ที่ได้รับ 2) ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3) ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้
มณฑนา บรรพสุทธิ์ ( 2553: 100-102) ได้ศึกษาและวิจยั เรื่ องความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทักษะชีวิต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบปั ญหาเป็ นฐาน
โดยมีวตั ถุ ประสงค์การวิจยั เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชี วิตของ
นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ก่ อ นและหลัง การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปัญ หาเป็ นฐาน 2) ศึ ก ษา
พัฒนาการความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จดั การ
เรี ยนรู ้แบบปั ญหาเป็ นฐาน 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนศรี มหาโพธิ์
อ าเภอนครชั ย ศรี จัง หวัด นครปฐม ปี การศึ ก ษา 2552 จ านวน 24 คน ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1)
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อ นและหลังการ
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จัดการเรี ยนรู ้แบบปั ญหาเป็ นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวติ ของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสู งกว่า
ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ 2) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวติ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปั ญหาเป็ นฐาน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง และพัฒนาการ
ของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชี วิตด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบปั ญหาเป็ นฐานของ
นักเรี ยนเพิ่ม สู งขึ้นในแต่ล ะแผนกิ จกรรมแนะแนว โดยนักเรี ยนมี พฒั นาการอยู่ในระดับที่ 1 คือ
พิจารณาแนวทางแก้ไขปั ญหาโดยกาหนดเกณฑ์ เพื่อประเมินแนวทางแก้ปัญหา และเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาและพัฒนาแผนปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับต่าเป็ นอันดับสุ ดท้าย 3) ความคิดเห็นของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปั ญหาเป็ นฐานอยูใ่ นระดับเห็น ด้วยมากทั้ง 3 ด้าน โดย
นักเรี ยนเห็นด้วยมากเป็ นอันดับที่ 1 คือ ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้และด้านประโยชน์ที่ได้รับตามลาดับ
กนก จันทรา ( 2556: 42-50) ได้ศึกษาและวิจยั เรื่ องผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา และความรับผิดชอบต่อ
สังคมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพือ่ 1) เปรี ยบเทียบความสามารถ
ในการแก้ปัญหาระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างนักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน กับกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษาแบบปกติ 3) เพื่อ เปรี ยบเทียบความรับผิดชอบต่อ สังคมก่ อ นเรี ยนและหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน 4) เพื่อเปรี ยบเทียบความ
รับผิดชอบต่อสังคมระหว่างนักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษาโดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน และนักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม
จานวน 2 ห้องเรี ยน รวมทั้งหมด 49 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองคือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5/6 จานวน 25 คนโดยได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และ
กลุ่มควบคุมคือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5จานวน 24 คนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษาแบบปกติ ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนที่ไ ด้รับ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)
นักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีความสามารถใน
การแก้ปั ญ หา สู ง กว่านัก เรี ย นที่ไ ด้รั บ การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ สัง คมศึก ษาแบบปกติ อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษาโดยใช้ปัญหา
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เป็ นฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
งานวิจยั ในต่างประเทศ
Wood (1996: 153) ได้ศึกษาผลการเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานในการกาหนดแนวทาง
ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของครู โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ตรวจสอบการเรี ยนโดยใช้ปั ญหาเป็ นฐานใน
การกาหนดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ใช้วิธีการศึกษารายกรณี โดยการสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนร่ วม 4 คน ใน
สถาบัน EDCI 5620 ที่ใช้การเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานในการสอนวิชาสังคมศึกษาที่ มหาวิทยาลัย
นิ ว บรู นสวิค (New Brunswick) ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปี ค.ศ. 1993 ผลการศึกษาพบว่า การเรี ยนโดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานเป็ นการกาหนดทิศทางการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของครู
Candela (1998: 77) ได้ศึก ษาผลการเรี ย นโดยใช้ปั ญหาเป็ นฐานกับการเรี ย นแบบ
บรรยาย ที่มีผลต่อคะแนนสอบในข้อสอบแบบตัวเลือกของนักศึกษาผูช้ ่วยพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาผูช้ ่วยพยาบาลชั้นปี ที่ 2 จานวน 73 คน ซึ่ งลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาเดียวกันแต่อยูค่ นละ
วิทยาเขต โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน กับกลุ่มที่เรี ยนแบบบรรยาย ทั้ง
สองกลุ่มได้รับการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน 10 รายการ ผลการศึกษา
ผูช้ ่ วยพยาบาลที่เรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานมี คะแนนสู งกว่านักศึกษาผูช้ ่ วยพยาบาลที่เรี ยนแบบ
บรรยาย อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่จากการวัดความพึงพอใจต่อวิธีการเรี ยนทั้งสอง
แบบพบว่า กลุ่ มที่ เรี ย นแบบใช้ปัญหาเป็ นฐานมี ความคิด เห็ น ว่าโครงสร้า งของการเรี ยนสับสน
มากกว่า ทั้งนี้ผลมาจากนักศึกษาผูช้ ่วยพยาบาลไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานมาก่อน
Faulkne (1999: 298) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความคงทน
ในการเรี ยน ของกลุ่มนักเรี ยนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
และที่เรี ยนโดยการทดลองปฏิบตั ิงาน แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกมีจานวน 29 คน ใช้
วิธีทดลองปฏิบตั ิงาน และอีกกลุ่มหนึ่ งมี จานวน 24 คน นักเรี ยนทั้ง 2 กลุ่มได้รับการทดสอบหลัง
เรี ยนและการทดสอบวัดความคงทนในการเรี ยนพร้อมกับสัมภาษณ์นักเรี ยนทั้งหมด ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มที่เรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ใกล้เคียงกับปั ญหาที่เคย
พบได้ดีกว่ากลุ่มที่เรี ยนโดยการทดลองปฏิบตั ิงาน
ผลการวิจยั ทั้งในและต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ส่ ง ผลให้ผ ลการเรี ย นรู ้ หลัง เรี ยนของนักเรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย น และนัก เรี ย นมี ค วามคิด เห็ น ใน
ภาพรวมว่า นักเรี ยนมีโอกาสลงมื อปฏิบตั ิจริ งจากแผนที่วางไว้และมี ความสนุ กสนานในกิ จกรรม
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การเรี ยนรู ้ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้นักเรี ยนได้ฝึกระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ หาวิธีการ
แก้ปั ญหา วางแผนและปฏิ บตั ิ จริ ง ในการแก้ปั ญหา ท าให้เ ข้า ใจปั ญหาได้ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น
แนวคิดทั้งหมดจะเห็นได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นวิธีการหนึ่งที่นามาใช้ในการ
พัฒนาผลการเรี ยนรู ้ให้สูงขึ้นและช่วยให้นักเรี ยนเข้าใจปั ญหาได้ชดั เจนและมีความสามารถในการ
คิด ผูเ้ รี ยนมี พฤติกรรมการทางานกลุ่ ม ผูเ้ รี ยนได้คิดเป็ น ทาเป็ น และแก้ปัญหาเป็ น สามารถนา
ความรู ้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจาวันได้
7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการให้ เหตุผล
ผู ้วิ จ ัย ได้ ศึ ก ษาค้น คว้า งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ทัก ษะการให้ เ หตุ ผ ล ทั้ง งานวิ จ ัย
ภายในประเทศและงานวิจยั ในต่างประเทศ แต่ เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่พบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทักษะการให้
เหตุผลในสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผูว้ ิจยั จึงขอเสนองานวิจยั ที่ใกล้เคียงและ
เกี่ยวข้องกับทักษะการให้เหตุผล ดังนี้
งานวิจยั ภายในประเทศ
เบญจมาศ เทพบุตรดี (2550: 103-104) ได้ศึกษาเรื่ อ ง การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) และการ
จัด การเรี ย นรู ้ แ บบปกติ เรื่ อ ง การบวก ลบ คู ณ หาร ทศนิ ย ม มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1)ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ปัญหาเป็ นฐานและการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ 2)เพื่อหา
ดัชนี ประสิ ทธิ ผลของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ใช้ปัญหาเป็ นฐานและการจัดการเรี ยนรู ้ปกติ และ 3)
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการให้
เหตุผลของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ใช้การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ เรื่ อ ง การบวก ลบ คูณ หารทศนิ ยม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2549
โรงเรี ยนบ้านตะดอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรี สะเกษ เขต 1 จานวน 42 คน จาก 2 ห้องเรี ยน โดย
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 จานวน 22 คน และจัดการ
เรี ยนรู ้แบบปกติกบั กลุ่มนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/2 จานวน 20 คน ซึ่ งมาได้มาจากการเลือ ก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจยั ปรากฏผลดังนี้ 1)ประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนแบบปกติ เรื่ อง การบวก ลบ คูณ หาร
ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีค่าเท่ากับ 79.34/70.45 และ 78.49/70.00 ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่ ก าหนด 2)ดัช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐานและ
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แผนการจัดกิจรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติ เรื่ อง การ บวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มี
ค่าเท่ากับ 0.4433 และ 0.5102 ซึ่ งแสดงว่า นักเรี ยนมี ความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้เ พิ่มขึ้นเท่ากับ
0.4433 และ 0.5102 หรื อคิดเป็ นร้อ ยละ 44.33 และ 51.02 ตามลาดับ 3)นักเรี ยนกลุ่มที่จดั กิจกรรม
การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่า
กลุ่มที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์หลังเรี ยนไม่แตกต่างกัน โดยสรุ ป การจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ น
ฐานทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถใน
การให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์สูงกว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติและเห็นว่ามีประสิทธิภาพเหมาะสม
ที่จะนาไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ในระดับชั้นอื่นให้บรรลุผลได้เช่นกัน
โดยเฉพาะการเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างมีเหตุผลมากขึ้น
รัชนี งอกศิริ (2550: 1122-125) ได้ศึกษาเรื่ องการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ และเจตคติต่อ วิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนโดยการจัดกิจรรมการเรี ยนรู ้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็ นรายบุคคล (TAI) และ
การเรี ยนรู ้ตามคู่มือครู มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 1) เพือ่ พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อน
ช่วยเพือ่ นเป็ นรายบุคคล (TAI) 2) เพื่อหาค่าดัชนี ประสิ ทธิผลของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อ นรายบุคคล (TAI) 3) เพื่อ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบเพื่อ นช่ วยเพื่อ นรายบุคคล (TAI) และกิ จกรรมเรี ยนรู ้ตามคู่มือ ครู กลุ่ มตัวอย่างได้แก่
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2549 โรงเรี ยนโนนไทยคุ รุอุปถัมภ์ อาเภอ
โนนไทย จัง หวัด นครราชสี ม า จ านวน 80 คน ได้ม าโดยการสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random
Sampling) เลือกเป็ นกลุ่มทดลอง 40 คน สอนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบเพือ่ นช่วยเพื่อนเป็ น
รายบุคคล กลุ่มควบคุม 40 คน สอนโดยการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามคู่มือครู ผลการวิจยั ปรากฏ
ดังนี้ 1)แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบเพือ่ นช่วยเพือ่ นเป็ นรายบุคคล (TAI) และแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ตามคู่ มื อ ครู มี ประสิ ทธิ ภาพ 89.49/79.31 และ 83.02/78.25 ตามล าดับซึ่ งสู งกว่า เกณฑ์ที่
กาหนดและมีค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของแผนเท่ากับ .7055 และ .6898 ตามลาดับ แสดงว่านักเรี ยนมี
ความก้าวหน้า ในการเรี ยน ร้ อ ยละ 70.55 และ 68.98 ตามล าดับ 2)นักเรี ยนที่เ รี ย นรู ้โ ดยการจัด
กิจกรรมแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ นเป็ นรายบุคคล มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์สูงกว่า
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดกิ จกรรมตามคู่มือ ครู อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 3)นักเรี ยนที่
เรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็ นรายบุคคล (TAI) และนักเรี ยนที่เรี ยน
โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามคู่มือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
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ไม่แตกต่าง โดยสรุ ป แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็ นรายบุคคล (TAI) ช่วย
ให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ได้ดีกว่า ส่วนการเสริ มเสร้างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและเจตคติ ต่อ วิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ครู สามารถเลือ กใช้
วิธีการเรี ยนรู ้ได้ท้งั สองรู ปแบบ ดังนั้นครู สอนคณิ ตศาสตร์สามารถนาวิธีการเรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
คงศักดิ์ ทองอันดัง (2551: 82-86) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลของการจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหา
เป็ นหลัก ที่ มี ต่ อ ความสามารถในการแก้ปั ญ หา การให้เ หตุ ผ ล และผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 การวิจ ัยครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการ
เรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นหลักที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2550 โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟท่าแร่ อาเภอเมื อ ง จังหวัดสกลนคร จานวน 40 คน
แบบแผนการวิจยั ใช้แบบ One Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล
ได้แก่ t-test ชนิ ด Dependent Samples และใช้ ค่า t แบบกลุ่ม ตัวอย่างเดียว (One – Sample test)
ผลการวิจยั พบว่า 1)นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ ไ ด้รั บการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 2)นักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ ไ ด้รั บการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบใช้ปั ญ หาเป็ นหลัก มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3)นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์หลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4)นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ใช้ปัญหาเป็ นหลัก มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5)นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ใช้ปัญหาเป็ นหลัก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การแก้สมการตัวแปรเดียว, การแก้สมการกาลัง
สองตัวแปรเดียวและความสัมพันธ์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6)นัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 ที่ ไ ด้รับ การจัด การเรี ย นรู ้ แบบใช้ปั ญหาเป็ นหลัก มี ผ ลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น เรื่ อง การแก้ส มการตัว แปรเดี ย ว, การแก้ส มการก าลั ง สองตัว แปรเดี ย วและ
ความสัมพันธ์ หลังเรี ยนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พระศุภชัย บุตระเกษ (2552: 122-123) ได้ศึกษา เรื่ อง การเปรี ยบเทียบความสามารถ
ด้านการให้เหตุผลเชิงจริ ยธรรม เรื่ องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่าง
การจัดกิ จกรรม ด้วยการอภิป รายกลุ่ ม การจัด กิ จกรรมแบบอริ ยสัจ 4 และการจัดกิ จกรรมแบบ
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ไตรสิ กขา มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1)เปรี ยบเที ยบความสามารถด้านการให้เ หตุผลเชิงจริ ยธรรม เรื่ อ ง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยการ
อภิปรายกลุ่ ม การจัดกิ จกรรมแบบอริ ยสัจ 4 และการจัดกิ จกรรมแบบไตรสิ กขา 2)เปรี ยบเทีย บ
ความสามารถในการด้านการใช้เหตุผ ลเชิ งจริ ย ธรรม เรื่ อ งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรรมด้วยการอภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมแบบ
อริ ยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิ กขา ระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และ3)
เพื่อเปรี ยบเทียบเจตคติของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรรมด้วยการอภิปราย
กลุ่ม การจัดกิจกรรมแบบอริ ยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิ กขา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนกัลยาณวัตร ปี การศึกษา 2551 จานวน 3 ห้อง รวมนักเรี ยนทั้งหมด 150
คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้ 1)นักเรี ยนที่
เรี ย นโดยการจัด กิ จ กรรมอภิ ป รายกลุ่ ม การจัด กิ จ กรรมแบบอริ ย สัจ และการจัด กิ จ กรรมแบบ
ไตรสิ กขา เรื่ อ งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มี ความสามารถด้านการใช้
เหตุ ผลเชิ ง จริ ยธรรมไม่ แตกต่า งกัน 2)นักเรี ยนที่เ รี ยนโดยการจัดกิ จกรรมอภิป รายกลุ่ ม การจัด
กิจกรรมแบบอริ ยสัจ และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิ กขา เรื่ องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรม หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)นักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดกิ จกรรมอภิปรายกลุ่ ม การจัดกิ จกรรม
แบบอริ ยสัจ และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิกขา เรื่ องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 มีเจตคติต่อการเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสรุ ป การจัดกิจกรรม
ด้ว ยการอภิ ปรายกลุ่ ม การจัด กิ จกรรมแบบอริ ย สัจ 4 และการจัด กิ จ กรรมแบบไตรสิ ก ขา เรื่ อ ง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิ ทธิผลเหมาะสม สามารถนาไปใช้เป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนสาระพระพุทธศาสนา เพื่อช่วยให้นักเรี ยนเกิดความสนใจใฝ่ รู ้
สามารถใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมเชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ไปใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างถูกต้อง เหมาะสม
และมีคุณค่า
ธนชพร ภุ่มภชาติ ( 2555: 84-85) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
โดยใช้รูปแบบเหตุและผล ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผล และการอ่านวิเคราะห์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้
รู ปแบบเหตุและผล ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผล และการอ่านวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 และเปรี ยบเทียบความสามารถในการให้เหตุผล และการอ่านวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ที่ไ ด้รับ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบเหตุและผลกับนักเรี ยนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติ กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1ของ
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โรงเรี ยนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ปี การศึกษา 2555 จานวน 82 คน ผลการวิจยั พบว่า1)
กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบเหตุและผลมีความสามารถในการให้เหตุผลสู ง
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้รูปแบบเหตุและผลมีความสามารถในการให้เหตุผลสู งกว่ากลุ่ มควบคุมที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
รู ปแบบเหตุและผลมีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 4)ทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบเหตุและผลมีความสามารถในการ
อ่านวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
งานวิจยั ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทักษะการให้เหตุผล
Laidien (1999: 3384 – A) ได้ศึกษาการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ในตาราเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยการนาตาราเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ขายตามร้านหนังสื อ (Commercial) และชุด
ตาราเรี ยนทดลอง (Experimental Series) เกรด 7 และ เกรด 8 มาวิเคราะห์ว่ามีเนื้ อหาที่ตอ้ งการให้
นักเรี ยนใช้การให้เหตุผลทางตรรกวิทยามากน้อยเพียงใด และตาราทั้งสองนี้ มีการให้เหตุผลและการ
พิสูจน์อย่างไร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างตาราเรี ยนที่ขายตามร้านหนังสื อ
และชุดตาราเรี ยนทดลอง และตาราทั้งสองควรจะมีการเพิม่ การให้เหตุผลแบบนิรนัย ตามลาดับเกรด
Perrine (2001: Online) ได้ศึ กษาผลกระทบของการแก้ปั ญ หาพื้นฐานในการสอน
คณิ ตศาสตร์ของการให้เหตุผลเกี่ยวกับเศษส่ วนของครู การพัฒนาการให้เหตุผลในเรื่ องสัดส่ วนมี
ความสาคัญในการศึกษาวิชาคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งครู ผสู ้ อนต้องมีวิธีการสอนที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผูเ้ รี ยน
ทาให้เข้าใจบทเรี ยนมากยิ่ง ขึ้น เพื่อ เพิ่มประสิ ทธิ ภ าพในการแก้ปัญหา ในการเรี ยน 1 ภาคเรี ย น
จะต้องมีการเก็บคะแนน ซึ่งการเพิม่ ขึ้นของคะแนนจะมีผลต่อการเรี ยนในปี ต่อไป มีผเู ้ ข้าร่ วมในการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 187 คน มีวทิ ยากรจานวน 6 ท่าน หนึ่ งในนั้น
เป็ นครู ประจาชั้นซึ่ งสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชั้นเรี ยนได้ ใน 187 คนนี้ เมื่ อถึ งภาคเรี ยนที่ 2 มี
นักเรี ยนประสบปั ญหาในการสอบปลายภาค และในต้นภาคเรี ยนที่ 3 ผลรวมแสดงออกมาให้เห็นว่า
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีนัยสาคัญทางสถิติ .05 การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเป็ นปั จจัยหลักใน
การศึกษาวิชาคณิ ตศาสตร์ ครู ตอ้ งมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันไปจากการสอนแบบเดิมที่นักเรี ยนไม่
เคยเจอมาก่อน
Christou; & Papageorgiou: (2006 : 55 - 56 ) ได้ศึกษาเรื่ อ งโครงสร้างของการให้
เหตุผลเชิงอุปนัยทางคณิ ตศาสตร์ ได้กล่าวถึงพื้นฐานบทวรรณกรรมในการให้เหตุผลเชิงอุปนัย โดย
ได้ทาการศึกษาโครงสร้างสาหรับการแนะนา และการประเมินให้เหตุผลเชิงอุ ปนัยทางคณิ ตศาสตร์
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ของการเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาเป็ นการชี้ แจงและทาให้สมบูรณ์ ท่ามกลางคุ ณสมบัติและ
ความสัมพันธ์ของความคิดรวบยอดทางคณิ ตศาสตร์ ใช้ขอ้ มูล จากนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 135 คน ในประเทศไซปรัส ได้ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะนามายืนยันและ
พิสูจน์ความสอดคล้อ งกับข้อ มู ลแล้วนามาสรุ ปให้เป็ นกระบวนการเฉพาะที่มุ่งตรวจสอบความ
เหมือนและความแตกต่างในคุณสมบัติหรื อและความสัมพันธ์ ซึ่ งเป็ นการนามาใช้สาหรับผลเฉลย
ของปั ญหาคณิ ตศาสตร์เชิงอุปนัยที่ควบคุมด้วยคุณสมบัติหรื อความสัมพันธ์ ผลการวิจยั โครงสร้าง
ของการให้เ หตุผ ลเชิ งอุ ป นัยทางคณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ให้ประโยชน์ใ นการกาหนดพื้นฐานทางทฤษฏี
สาหรับการออกแบบหลักสูตรและการกาหนดโปรแกรมในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยทางคณิ ศาสตร์
Halpern; and Pucella (2007: Online) ได้ศึกษาเรื่ องการแสดงถึงลักษณะพิเศษและการ
ให้เหตุผลเกี่ยวกับการคาดหมายความน่ าจะเป็ นและความไม่ น่าจะเป็ น โดยได้นาข้อ แนะนาทาง
ตรรกศาสตร์สาหรับการให้เหตุผลเกี่ยวกับการคาดหมาย กล่าวว่าเป็ นวิชาที่ว่าเป็ นด้วยความหมาย
ของคาขึ้นอยูก่ บั การเป็ นตัวแทนที่เป็ นพื้นฐานของความไม่แน่นอนโดยได้ให้สจั พจน์ที่สมบูรณ์ พวก
เขาได้แสดงการหาเหตุผลว่าเป็ นการแสดงออกมากว่าการหาเหตุ ผลที่สอดคล้อ งสาหรับการให้
เหตุผลเกี่ยวกับความน่ าจะเป็ นไปได้ในรายกรณี ของกลุ่มของขอบเขตความน่ าจะเป็ นแค่เฉพาะใน
รายกรณี ของความน่ าจะเป็ น ความเชื่ อ และความเป็ นไปได้ อย่างไรก็ตามพวกเขาได้แสดงสิ่ ง ที่
สอดคล้องกับความสามารถในหลาย ๆ ด้านสาหรับการหาเหตุผลเหล่านี้ในส่วนที่สมบูรณ์
Pegg, Jerine M. (2007: Online) ได้ศึกษา การเรี ยนรู ้ ตรวจสอบ ลักษณะของการให้
เหตุผล ของนักเรี ยน เกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ในบทเรี ยน สอบถาม เรี ยกร้อ ง หลักฐาน
วิธีการ ที่จะสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติม การเรี ยนการสอน สาหรับการตรวจสอบ ของนักเรี ยน
การศึกษาครั้งนี้ พบว่ารู ปแบบการสอบถาม เรี ยกร้อง หลักฐาน ให้กรอบสาหรับการส่ งเสริ มการให้
เหตุผลของนักเรี ยน เกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยให้การสนับสนุ น สาหรับการพัฒนาของ
คาอธิบาย นักเรี ยน ได้รับการสนับสนุ นในการพัฒนาคาอธิ บาย และพิจารณาว่า แนวความคิดทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของพวกเขา จานวนของปั จจัยการเรี ยนการสอนที่ดูเหมือน
จะมี อิ ทธิ พ ลต่อ การพัฒนาของนักเรี ยน คาอธิ บ ายในระหว่างการสอบสวน เรี ยกร้อ ง หลักฐาน
เหล่านี้รวมถึง การส่งเสริ มให้คาอธิบายอย่างชัดเจน เชื่อมต่อระหว่างข้อเรี ยกร้องและตรวจสอบการ
นาเสนอ ของการเรี ยกร้องที่ธรรมชาติของการเรี ยกร้อง การพัฒนาแนวความคิด วิทยาศาสตร์ การ
ออกแบบของงานและการพัฒนาทักษะการสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม พบว่านักเรี ยนมีส่วนร่ วมใน
วาทกรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับค าอธิ บ าย ในระหว่า งขั้นตอนของการสอบสวนนั้น สร้า งคาถามหรื อ
สมมติฐาน การออกแบบ การตรวจสอบการจัดเก็บ และการนาเสนอข้อ มู ล และการวิเคราะห์ผล
ส่ วนใหญ่ข องวาทกรรม ทางวาจา ที่เกี่ ยวข้อ งกับ ค าอธิ บายที่เกิ ดขึ้น เมื่ อ นัก เรี ย นได้รับเหตุผ ล
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เกี่ยวกับสมมติฐาน และส่ วนใหญ่ของวาทกรรม ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ที่เกี่ยวข้องกับคาอธิบายที่
เกิดขึ้นเมื่อ นักเรี ยนได้รับเหตุผลเกี่ยวกับสมมติฐาน
ผลการวิจยั ทั้งในและต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการให้เหตุผลคือ สามารถ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อการกระทาที่เกิดขึ้น หาสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรื อ การกระทานั้นๆ และสามารถอธิ บายเชื่ อ มโยงสาเหตุ และผลที่เกิ ดขึ้นในเหตุการณ์หรื อ การ
กระทานั้นๆได้ชดั เจนมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าทักษะการให้เหตุผลเป็ นวิธีการหนึ่ งที่นามาใช้ในการ
พัฒนาการคิดให้สูงขึ้น และสามารถนาทักษะการให้เหตุผลไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการนาความรู้ ไปใช้
ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาค้น คว้า งานวิจ ัยที่ เกี่ ย วข้อ งกับทัก ษะการนาความรู ้ ไ ปใช้ท้ งั งานวิจ ัย
ภายในประเทศและงานวิจยั ในต่างประเทศ แต่ เนื่ องจากผูว้ ิจยั พบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการ
นาความรู ้ไปใช้ในสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แค่ 1 เรื่ อง ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงขอเสนอ
งานวิจยั ที่ใกล้เคียงและเกี่ยวข้องกับทักษะการนาความรู ้ไปใช้ ดังนี้
งานวิจยั ภายในประเทศ
สมชาย พุทธศาส (2549: 45-46)ได้ศึกษาเรื่ อ งความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ในการ
เลือกตั้งกับแนวโน้มการนาไปใช้ของผูเ้ รี ยนช่ วงชั้นที่ 4 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การ
วิจยั ครั้งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ในการเลื อ กตั้งกับแนวโน้มการ
นาไปใช้ อุ ปสรรคไม่ นาเอาความรู ้ในการเลื อ กตั้งไปใช้ และแนวโน้มการนาเอาความรู ้ใ นการ
เลือกตั้งใช้ในอนาคตของผูเ้ รี ยนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2548 กลุ่ มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนช่ วงชั้นที่ 4 จานวน 490 คน ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1)
ความรู ้เกี่ ย วกับการเลื อ กตั้งตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 540
พบว่า ผูเ้ รี ยนมีคะแนนความรู ้เกี่ยวกับการเลือกตั้งอยูใ่ นระดับปานกลาง 2) การนาความเอาความรู ้ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาตามสาระรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ไปใช้ในระดับมาก 3) อุปสรรคไม่ นาเอาความรู ้เกี่ยวการกับเลือกตั้งไปใช้
พบว่า ผูเ้ รี ยนมากว่าร้อยละ 32 ให้ความเห็นว่าอุปสรรคที่ไม่สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการเลือกตั้ง
เกิ ด จากการเจ็บ ป่ วย หรื อ การรั ก ษาตัว อยู่ที่ โ รงพยาบาลของผูเ้ รี ย นในช่ ว งของการเลื อ กตั้ง 4)
แนวโน้มของการนาเอาความรู ้เกี่ยวกับการเลือกตั้งไปใช้ในอนาคต พบว่าผูเ้ รี ยนมากกว่าร้อยละ 43
มีแนวโน้มนาเอาความรู ้ไปใช้ในการเลือกตั้งที่ตนเองมีสิทธิเลือกตั้งในอนาคตต่อไป ความสัมพันธ์
ระหว่างความรู ้เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามสาระรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
กับการนาไปใช้ของนักเรี ยน พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็ น .086 ซึ่ งมีความสัมพันธ์ระดับต่า
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หมายความว่า ผูเ้ รี ยนช่วงชั้นที่ 4 นาความรู ้ที่ได้เรี ยนในสถานศึกษาไปใช้ในการเลือกตั้งค่อ นข้าง
น้อย
ประมาณ โฆษิตตาพานิ ช (2549: 90-91)ได้ศึกษาเรื่ อ ง การศึกษาการนาความรู ้ทาง
เศรษฐศาสตร์จากกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา กรุ งเทพมหานคร การวิจยั ครั้งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาการนา
ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ จากกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ใ น
ชีวิตประจาวันของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา กรุ งเทพมหานคร ตัวอย่างประชากรคือ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 469 คน จากโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน กรุ งเทพมหานคร และโรงเรี ยนในสังกัดบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
กรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการหาค่าร้อ ยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
วิเคราะห์เ ชิ ง เนื้ อ หา ผลการวิจยั สรุ ปได้ดัง นี้ 1) ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ ที่นัก เรี ยนนาไปใช้ใ น
ชีวติ ประจาวันระดับมาก ได้แก่ ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์เรื่ องการนากลับมาใช้ใหม่และการประหยัด
พลังงาน ระบบและหลักการดาเนินงานในระบบสหกรณ์ ปรัชญาและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
หลัก เกณฑ์ใ นการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก าร และกฎหมายคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภค 2) ความรู ้ ท าง
เศรษฐศาสตร์ที่นกั เรี ยนนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันระดับค่อนข้างมาก ได้แก่ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์
ในเนื้อหาเรื่ องหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น แนวทางการปฏิบตั ิของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่,
กลไกราคา และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส่ วนผลจากการสัมภาษณ์ นักเรี ยนที่ไห้สัมภาษณ์ ดงั นี้
ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ในเนื้ อหาเรื่ องหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น นักเรี ยนส่ วนใหญ่ร้อยละ 56.25
ให้เ หตุ ผ ลในการน าไปใช้ใ นชี วิต ประจ าวัน ว่า ท าให้ท ราบค่ า ใช้จ่ า ยของตนเอง ความรู ้ ท าง
เศรษฐศาสตร์ เรื่ องการนากลับมาใช้ใหม่และการประหยัดพลังงาน นักเรี ยนส่ วนใหญ่ร้อยละ 89.58
ให้เหตุผลในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันว่า ประหยัดค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว, ความรู ้
ทางเศรษฐศาสตร์ เรื่ องระบบและหลักการดาเนิ นงานในระบบสหกรณ์ นักเรี ยนส่ วนใหญ่ร้อยละ
72.91 ให้เหตุผลในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันว่า ต้องการให้งานสาเร็ จเร็ ว เกิดประสิ ทธิภาพใน
งานชิ้นนั้น, ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์เรื่ อง ปรัชญาและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรี ยนส่ วน
ใหญ่ร้อยละ 89.58 ให้เหตุผลในการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันว่า สร้างความสมถะ เกิดความพอดีใน
ชี วิต, ความรู ้ ทางเศรษฐศาสตร์ เรื่ อ งแนวทางการปฏิ บตั ิ ข องเศรษฐกิ จพอเพียงและทฤษฎี ใ หม่
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ร้อ ยละ 89.58 ให้เหตุผลในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันว่าทาให้มี เงินเก็บใน
อนาคต, ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ เรื่ องหลักเกณฑ์ในการเลือ กซื้ อสิ นค้าและบริ การ นักเรี ยนส่ วน
ใหญ่ร้อยละ47.91 ให้เหตุผลในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันว่า เพื่อจะได้รับประโยชน์ของสิ นค้า
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และบริ การตรงกับความต้องการ และ, ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ เรื่ องกฎหมายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ร้อยละ 89.58 โดยมี เหตุผลสาคัญคือ เพื่อ รักษาสิ ทธิ ของตนเองในการเลื อกซื้ อ
สิ น ค้า และบริ ก าร และต้อ งการเป็ นคนที่ รู้ จ ัก พอ ส่ ว นความรู ้ ท างเศรษฐศาสตร์ ที่ น าไปใช้ใ น
ชี วิ ต ประจ าวัน ในระดับ ค่ อ นข้า งมากได้แ ก่ ความรู ้ ท างเศรษฐศาสตร์ ใ นเนื้ อ หา เรื่ อ งหลั ก
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น, แนวทางการปฏิบตั ิของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่, กลไกราคา และ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยมีเหตุผลที่สาคัญคือ เพื่อประหยัดเงินตนเองและประเทศชาติ และทา
ให้มีเงินเก็บ
ประภารัตน์ สิ งหเสนา (2552: 1-67) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลของการใช้วงจรการเรี ยนรู ้ 5 E
ร่ วมกับแผนผังเชิ งโต้แย้งที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยใช้วงจรการเรี ยนรู ้ 5 E ร่ วมกับแผนผังเชิ ง โต้แ ย้ง 2)
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนระหว่างกลุ่มที่เรี ยนวิทยาศาสตร์โดยใช้
วงจรการเรี ยนรู ้ 5 E ร่ วมกับแผนผังเชิงโต้แย้ง กับกลุ่มที่เรี ยนวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรี ยนการสอน
แบบปกติ 3) เปรี ยบเทียบความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนวิทยาศาสตร์
โดยใช้วงจรการเรี ยนรู ้ 5 E ร่ วมกับแผนผังเชิงโต้แย้ง 4) เปรี ยบเทียบความสามารถในการประยุกต์
ความรู ้หลังเรี ยน ระหว่างกลุ่มที่เรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยใช้วงจรการเรี ยนรู ้ 5 E ร่ วมกับแผนผังเชิ ง
โต้แย้ง กับกลุ่มที่เรี ยนวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรี ยนการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั คือ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนจิตรลดา ปี การศึกษา 2552 แบ่งเป็ นกลุ่ มทดลองซึ่ งได้รับการ
จัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้วงจรการเรี ยนรู ้ 5 E ร่ วมกับแผนผังเชิ งโต้แย้ง และกลุ่ ม
เปรี ย บเทีย บซึ่ งได้รับ การจัดการเรี ย นการสอนวิทยาศาสตร์ โ ดยใช้การเรี ยนการสอนแบบปกติ
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มเปรี ยบเทียบ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 3) นักเรี ยนกลุ่ม ทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการประยุกต์ความรู ้หลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรี ยนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ หลังเรี ยนสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มเปรี ยบเทียบ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
วชิราภรณ์ เกล็ดแก้ว (2553: 3-83) ได้ศึกษาเรื่ อง การติดตามผลการนาความรู ้ไปใช้ใน
การปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) รุ่ นที่ 25 ปี
การศึกษา 2549 โรงเรี ยนเทคนิ คพณิ ชยการธนบุรี มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา การติดตามผลการนา
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ความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน ของผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
รุ่ นที่ 25 ปี การศึกษา 2549 โรงเรี ยนเทคนิ คพณิ ชยการธนบุรี โดยศึกษาจากประชากรที่เป็ นผูส้ าเร็ จ
การศึกษาดังกล่าว จานวน 147 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้ 1) ผูส้ าเร็ จการศึกษา มีความคิดเห็นในการนา
ความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งสามด้าน เรี ยงลาดับจากอันดับสู งสุ ด
ลงมาคือ 1) ด้านการประกอบอาชีพ 2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ3) ด้านการยกระดับความรู ้
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสูงสุด และอันดับต่าสุ ด ได้แก่ 1) ด้านการประกอบ
อาชี พ ผูส้ าเร็ จ การศึกษาสามารถนาความรู ้ทางวิชาชี พ ไปประยุกต์ใช้ใ นการปฏิบตั ิงานได้อ ย่า ง
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ส่ วนการนาความรู ้ไ ปใช้ในแนวทางการค้นคว้าข้อมู ลจากแหล่งเรี ยนรู ้
อื่นๆ เพือ่ ประกอบการปฏิบตั ิงานได้ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ าเร็จการศึกษา
สามารถรับผิดชอบงานได้มากขึ้น มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ส่ วนการสามารถถ่ายทอดหรื อ แนะนาความรู ้
ให้แก่ผูป้ ฏิบตั ิงานสาธารณประโยชน์ในชุมชน มี ค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด และ 3) ด้านการยกระดับความรู ้
ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปใช้เป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงสุ ด ส่ วนการ
นาความรู ้พ้นื ฐานที่ได้รับไปพัฒนาวิชาการใหม่ๆในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
งานวิจยั ในต่างประเทศ
Bergeron, Dyonne Michelle(2013: Online) ได้ศึกษาเรื่ องการแสดงถึงความสัมพันธ์
ของ การรับรู ้ ทางปั ญญา และ สังคม สาเร็จ สู่ความสาเร็ จ ทางวิชาการของ นักศึกษาวิทยาลัย ปี แรก
ที่เข้าร่ วม ในการเข้าถึงโปรแกรม Ed. D. รุ่ นแรก วัตถุประสงค์ของการศึกษา นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนา ความเข้าใจในการรับรู ้ทางปั ญญา และสังคม ให้ได้รับความสาเร็ จของนักศึกษารุ่ นแรกครั้ง
แรกในปี นัก ศึกษา มี ส่ วนร่ ว มในการเข้า ร่ ว มวิจ ัยโปรแกรม ขนาดใหญ่ข องมหาวิท ยาลัย South
Florida ( USF ) ในรัฐฟลอริ ดา ผลการรายงานพบว่า นักเรี ยนเหล่านี้ ได้ประโยชน์ ในด้านการศึกษา
ทางปั ญญา และ มีส่วนร่ วมทางสังคม เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ ส่ งเสริ ม ความสาเร็ จ ทางวิชาการ
กิจกรรมการพัฒนา องค์ความรู ้และ อารมณ์ ส่ วนบุคคล และบริ การที่ ตอบสนองความต้องการ มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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สรุ ป
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กับวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลการเรี ยนรู ้
ทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ ไ ปใช้ เรื่ อ ง ประเด็นปั ญหาสิ่ ง แวดล้อ ม ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ประกอบด้วยวรรณกรรมดังนี้ คือ
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนโพรงมะเดื่ อวิทยาคมในส่ วนของกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 คาอธิ บายรายวิชา ส 230207 ประชากรและ
สิ่ ง แวดล้อ ม ผลการเรี ย นรู ้ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ และมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ช่ ว งชั้น ที่ 4ในสาระที่ 5
ภูมิ ศาสตร์ มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัม พันธ์ระหว่า งมนุ ษย์กับ สภาพแวดล้อ มทางกายภาพ ที่
ก่ อ ให้เ กิ ดการสร้ างสรรค์วฒั นธรรม มี จิต ส านึ ก และมี ส่ วนร่ วมในการอนุ รัก ษ์ทรั พ ยากร และ
สิ่ งแวดล้อ มเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน รวมไปถึงศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน ที่นาเสนอประวัติความเป็ นมา ความหมาย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ ข้อดี
ข้อแนะนาในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานสาหรับครู แนวทางการวัดและประเมินผล ของ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน รวมทั้งศึกษาในส่ วนของทักษะการคิดที่นามาใช้ในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน ที่นาเสนอความหมาย ความสาคัญของการคิด การสอนเพื่อพัฒนาการคิด ระดับของ
การคิด องค์ประกอบของการคิด ทักษะการคิด และกระบวนการคิดที่สาคัญ โดยศึกษาในส่ วนของ
ทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ที่นาเสนอความหมาย ขั้นตอน ตัวบ่งชี้ และความสาคัญ
ของทัก ษะการให้เ หตุผลและการนาความรู ้ไ ปใช้ รวมทั้งมี ก ารศึก ษาจากงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อ งทั้ง
ภายในประเทศ และงานวิจยั ในต่างประเทศที่เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ทักษะ
การให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
ทั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และเปรี ยบเทียบทักษะการให้เหตุผลและ
การนาความรู ้ไปใช้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานให้อยูใ่ นระดับดี โดยการ
จัดการเรี ยนรู ้ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ที่ ครู ใช้สถานการณ์
ปั ญหาจริ ง โดยใช้ปัญหาที่ใกล้ตวั ผูเ้ รี ยน และมีลกั ษณะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยน
เกิ ดความต้อ งการค้นคว้าหาความรู ้ด้วยตนเอง นาความรู ้ที่ไ ด้มาใช้แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล และ
สามารถนาความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ใช้ได้
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สาหรับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ประกอบด้วย 1) การกาหนดปั ญหา
2) ทาความเข้าใจกับปั ญหา 3) ดาเนินการศึกษาค้นคว้า 4) สังเคราะห์ความรู ้ 5) การสรุ ปและประเมิน
ค่าของคาตอบ และ6) นาเสนอและประเมินผลงาน โดยผูว้ ิจยั ได้แสดงขั้นตอนไว้ในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยมี ความสอดคล้อ งกับผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อ งประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อ ม และสัมพันธ์กับ
ทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 2 ทาความเข้าใจกับปั ญหา จะสอดคล้อง
กับ ทัก ษะการให้เ หตุผ ล ขั้นตอนที่ 3 ดาเนิ น การศึก ษาค้นคว้า ขั้น ตอนที่ 4 สังเคราะห์ ค วามรู ้
สอดคล้องกับทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ขั้นตอนที่ 5 การสรุ ปและประเมินค่าของ
คาตอบ สอดคล้องกับทักษะการนาความรู ้ไปใช้ ขั้นตอนที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงานสอดคล้อง
กับทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
จากการที่ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อ งกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน พบว่าเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ และพัฒนาทักษะการให้
เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ได้ ขั้นต่อไปผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่ องมือ ได้แก่ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยน
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1
โรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เพือ่ ให้ผลการเรี ยนรู ้ ทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ อยู่
ในระดับมากที่สุดที่จะพัฒนาได้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลการเรี ยนรู ้ และทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไ ปใช้
เรื่ อง ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อ ม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจยั แบบ
Pre - Experimental Design แบบกลุ่มเดียวสอบก่อน และหลัง (The One - Group Pretest- Posttest
Design) โดยมีนกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เป็ นหน่ วยวิเคราะห์
(Unit of Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั
3. ระยะเวลา
4. แบบแผนการวิจยั
5. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
6. ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
7. วิธีดาเนินการทดลอง
8. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครั้ง นี้ ได้แ ก่ นักเรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนโพรงมะเดื่ อ
วิทยาคม ซึ่งกาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 3 ห้องเรี ยน จานวนนักเรี ยนทั้งสิ้ น
98 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนโพรงมะเดื่ อ วิทยาคม จานวน 30 คน ซึ่ งได้ม าโดยวิธีการสุ่ ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม
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2. เนื้อหาทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาส30207 ประชากรและสิ่ งแวดล้อม หน่ วยที่ 3 เรื่ อง
ประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยหน่วยย่อย ดังนี้ 1) สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2) การอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อม และ3) การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ดาเนิ นการวิจยั ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 6 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 2 คาบเรี ยน รวมทั้งหมด 12 คาบเรี ยน
4. แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง(Experimental Research) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ น การ
ทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบ Pre - Experimental Design แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง
(The One - Group Pretest- Posttest Design) (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์, 2549: 144) มีแบบแผนการวิจยั ดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แบบแผนการวิจยั
สอบก่อน
ทดลอง
สอบหลัง
T1

X

T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบทดลอง
T1 แทน การทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ (Pretest)
X แทน การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
T2 แทน การทดสอบหลังการจัดการเรี ยนรู ้ (Posttest)
5. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
5.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อ งประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อ ม ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน จานวน 6 แผน
5.2 แบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู ้ เรื่ อ งประเด็น ปั ญหาสิ่ ง แวดล้อ ม จานวน 1 ฉบับเป็ น
แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
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5.3 แบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ แบบปรนัย 4 ตัวเลือ ก
จานวน 30 ข้อ ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
5.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน จานวน 1 ฉบับ
6. ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่ องมือโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 การสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อ งประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อ ม ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ดังต่อไปนี้
6.1.1 ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ ง หลัก สู ต ร จุ ด ประสงค์ ค าอธิ บ ายรายวิช า
เนื้ อ หาวิชาประชากรและสิ่ งแวดล้อม รายวิชา ส30207 เรื่ อ งประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาระที่ 5.2 สาระภูมิศาสตร์ เรื่ อ งประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อ ม ประกอบไปด้วย
เนื้ อหาย่อย ดังนี้ 1) สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม 2) การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และ3) การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
6.1.2 ศึกษาขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ด้วย
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่งแบ่งเป็ น 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การกาหนดปั ญหา 2) ทาความ
เข้าใจกับปั ญหา 3) ดาเนิ นการศึกษาค้นคว้า 4) สังเคราะห์ความรู ้ 5) การสรุ ปและประเมินค่าของ
คาตอบ และ6) นาเสนอและประเมินผลงาน
6.1.3 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่ งประกอบด้วย เนื้ อ หาสาระ ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ แนวการจัด
กิจกรรมระยะเวลาในการจัดกิจกรรม สื่ อที่ใช้จดั กิจกรรม และการประเมินผล จานวน 6 แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 สถานการณ์ สิ่ งแวดล้อม แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2
มนุษย์กบั ทรัพยากรธรรมชาติ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 การป้ องกันปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 4 ผลกระทบของปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ ม
ในประเทศไทยและของโลก แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ 5 การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่ องสิ่งแวดล้อม
6.1.4 เสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อ ตรวจสอบความถู กต้องทางภาษาและ
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เนื้ อหา และปรับปรุ งแก้ไข ซึ่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ขอ้ เสนอแนะว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 1เขียน
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้ถูกต้อง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 2 เขียนข้อสรุ ปทัว่ ไปให้ชดั เจน แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 ปรับแก้ไขภาษาในการเขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้ชดั เจน แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ 4 ปรับ เพิ่ม อ้างอิ งในใบงานให้ถู กต้อ ง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 5 ปรั บแก้ไ ขค าผิด ให้ถู กต้อ ง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 ปรับแก้ไขการเขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้ถูกต้อง
6.1.5 นาแผนการจัด การเรี ยนรู ้ มาปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะของอาจารย์ที่ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์
6.1.6 น าแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ว ไปให้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญจ านวน 3 คน
ประกอบด้วย 1) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสอน 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อ หา 3) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมิ น ผล เพื่อ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) แล้ว หาค่ าดัชนี ค วาม
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้
+ 1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์หรื อไม่
- 1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่ องมือ (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่า
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้น ไปถื อ ว่ามี ค วามสอดคล้อ งกัน ในเกณฑ์ที่ย อมรั บได้ ซึ่ ง จากการหาค่าดัชนี ค วาม
สอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้ค่าเท่ากับ 1.00 ซึ่ งแสดงว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้ (รายละเอียดดังภาคผนวก ข หน้า
123-130)
6.1.7 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะว่า ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ควรปรับปรุ งการเขียนจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ให้สื่อความหมายชัดเจน ได้ปรับปรุ งการเขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ตามข้อ เสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
6.1.8 นาแผนจัดการเรี ยนรู ้จานวน 1 แผน ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4 ที่ศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 30 คนที่เรี ยนสาระนี้ มาแล้ว เพื่อปรับปรุ ง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ โดยใช้วิธีสุ่มแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 1
แผน ซึ่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สุ่มไปใช้น้ นั สามารถดาเนินการสอนได้ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
6.1.9 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานมาปรับปรุ งแก้ไข และใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
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จากขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน สามารถสรุ ปดังแผนภาพที่ 3
1. ศึกษารายละเอียดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ศึกษาขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องประเด็นปัญหาสิ่ งแวดล้อมด้วยการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
3. สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมด้ว ยการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน
4. เสนอแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน ต่อ อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์เพื่ อ ตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาและ
เนื้อหา และปรับปรุ งแก้ไข
5. นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ มาปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
6. นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา
แล้วนาไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)
7. นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ มาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
8. นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เพื่อปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู้ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
9. นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้จริ งกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง

แผนภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
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6.2 แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู ้ เรื่ อ งประเด็ น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ ม ของนั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพือ่ ใช้เป็ นแบบทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน เป็ นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ
ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ถ้าตอบถูกให้ ข้อละ 1 คะแนน และ
ถ้าตอบผิด หรื อไม่ตอบ ให้ขอ้ ละ 0 คะแนน รวม 40 คะแนน สาหรับขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือมี
ขั้นตอนดังนี้
6.2.1 ศึกษาหลักสู ตรสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5.2
เรื่ อง ประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
6.2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้
6.2.3 วิ เ คราะห์ จุ ด ประสงค์โ ดยพิจ ารณาจากมาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละตัว ชี้ ว ัด ให้
ครอบคลุมเนื้อหา เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม
6.2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม แบบปรนัย 4
ตัวเลือก จานวน 70 ข้อ โดยผูว้ ิจยั สร้างขึ้นตามแนวคิดของ Bloom (Bloom, 1956: 3) โดยกาหนด
พฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด เป็ น 6 ด้านคือความรู ้ ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การประเมินค่า ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
พฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด
ความเข้าใจ

การนาไปใช้
การวิเคราะห์

การสังเคราะห์

การประเมินค่า

-

1

-

-

3

1

-

2

-

-

3

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

1

-

2

-

-

3

-

1

-

-

-

-

1

1.สถานการณ์ 1. บอกความหมายและขอบข่ายของคา
สิ่ งแวดล้อม ว่า ภาวะประชากร ทรัพยากร
1
สิ่ งแวดล้อม คุณภาพประชากร และ
คุณภาพชีวิตได้
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ประชากร ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อม และ คุณภาพชีวิตได้
3. วิเคราะห์สถานการณ์และ
วิกฤตการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยและ
โลก
4. จาแนกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
5. ตระหนักและเห็นความสาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่
มีคุณค่าต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ที่
ทุกคนควรดูแลรักษาและรับผิดชอบ
ร่ วมกัน
2. การอนุรักษ์ 1. อธิบายมาตรการป้ องกันและแก้ไข
สิ่ งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย และของ
โลก

รวม

1

จุดประสงค์การเรี ยนรู้
ความรู้

เนื้อหา
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ต่อ)
พฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด
รวม

ความเข้าใจ

การนาไปใช้

การวิเคราะห์

การสังเคราะห์

การประเมินค่า

จุดประสงค์การเรี ยนรู้
ความรู้

เนื้อหา

-

2

1

-

-

-

3

-

2

-

-

1

1

4

4. วิเคราะห์ผลกระทบของปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ใน ประเทศไทยและของโลก

-

-

2

2

-

4

1

-

-

-

1

3

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2

2. การ
2. จาแนกหลักในการใช้และมาตรการ
อนุรักษ์
ป้ องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.ตระหนักถึงปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่
ต้องร่ วมกันกาหนดมาตรการป้ องกัน
และแก้ไข

5. บอกผลกระทบของปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ใน 1
ประเทศไทยและของโลก
6. ตระหนักและเห็นความสาคัญถึง
ผลกระทบของปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ในประเทศไทยและของโลก
3. การ
พัฒนา
คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม

1. อธิบายความหมายของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ได้

1
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ต่อ)

3. การ
พัฒนา
คุณภาพ
สิ่ งแวด
ล้อม

2.จาแนกหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้
3. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อใช้
ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตแบบยัง่ ยืน
4. อธิบายโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ กบั การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5. สรุ ปความเข้าใจและยกตัวอย่าง
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
6. เห็นความสาคัญและคุณค่าในการ
น้อมนาเอาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มาใช้ประโยชน์ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
รวม

การประเมินค่า

จุดประสงค์การเรี ยนรู้

การสังเคราะห์

เนื้อหา

รวม

ความรู้
ความเข้าใจ
การนาไปใช้
การวิเคราะห์

พฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด

2

-

1

-

-

-

3

-

1

1

2

-

-

4

2

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

8 13 3

11

3

2
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6.2.5 นาแบบทดสอบวัด ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อ งประเด็ นปั ญหาสิ่ ง แวดล้อ ม เสนอต่ อ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือ่ ตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้
ข้อเสนอแนะว่า ควรเขียนข้อคาถามให้ชดั เจน กระชับ และควรปรับปรุ งข้อคาถามบางข้อให้ตรงกับ
พฤติ ก รรมที่ ต้อ งการวัด จากนั้ นปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขข้อ สอบตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์
6.2.6 น าแบบทดสอบวัด ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อ งประเด็ น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ ม เสนอต่ อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน ประกอบด้วย 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอน 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา 3) ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการวัด และประเมิ นผล เพื่อ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อ หา (Content Validity) ของ
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แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ จากนั้นนาผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เป็ นรายข้อ โดยกาหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้
+ 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดผลการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดผลการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรื อไม่
- 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตั้งแต่
0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่ งจากการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อ ง
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้ค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่ งแสดงว่าข้อสอบวัดผลการเรี ยนรู ้น้ นั มีสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ และสามารถนาไปใช้ได้ (รายละเอียดดังภาคผนวก ข หน้า 131-134)
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู ้ ตามค าแนะน าของผูเ้ ชี่ ย วชาญ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ให้คาแนะนาว่าการตั้งคาถามควรใช้ภาษาให้ชดั เจน และควรออกข้อสอบให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์
6.2.7 นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ ที่แก้ไขปรับปรุ งแล้ว ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ซึ่ งเคยเรี ยนเรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ใน
รายวิชา ส 230207 ประชากรและสิ่ งแวดล้อ มมาแล้ว เพื่อ ตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู ้
6.2.8 นาผลการทดลอง มาวิเคราะห์ ขอ้ สอบรายข้อ เพื่อ หาคุ ณภาพของข้อสอบ โดย
ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (P) ค่าอานาจจาแนก (r) โดยถือเกณฑ์การพิจารณาคือ ได้ขอ้ สอบมีค่า
ความยากง่าย (P) ได้ค่าระหว่าง .26-.80 และค่าอานาจจาแนก (r) ได้ค่าระหว่าง .20-.60 จากนั้น
คัดเลือกข้อสอบจานวน 40 ข้อ โดยใช้เกณฑ์ 1) เลือกข้อสอบที่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 2)
เลือกข้อสอบที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ (รายละเอียด ภาคผนวก ข หน้า 135-136)
6.2.9 น าแบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู ้จ านวน 40 ข้อ มาวิเ คราะห์ ห าความเชื่ อ มั่น
(Reliability) โดยใช้การตรวจสอบผลการวัดที่สม่ าเสมอ และคงที่ ด้วยวิธีการของคูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน
จากสู ตร KR-20 (มาเรี ย ม นิ ล พันธุ์, 2549:182) ผลการทดสอบได้ค่ าความเชื่ อ มั่นเท่ า กับ 0.92
(รายละเอียด ภาคผนวก ข หน้า 136)
6.2.10 นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมไปทดลองใช้
จริ งกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
จากขั้น ตอนการสร้ า งแบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู ้ เรื่ อ งประเด็ น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ ม
สามารถสรุ ปดังแผนภาพที่ 4
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1. ศึกษาหลักสูตรสาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5.2
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
3. วิเคราะห์เนื้อหาจุดประสงค์จากมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี้วดั ให้ครอบคลุมเนื้อหา
เรื่ องประเด็นปัญหาสิ่ งแวดล้อม

4. สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ องประเด็นปัญหาสิ่ งแวดล้อม จานวน 1 ฉบับ 70 ข้อ
5. นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และความถูกต้อง พร้อมทั้งปรับแก้ไขตามคาแนะนา
6. นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ให้ผเู้ ชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา แล้วนาไปหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
7. นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ ที่แก้ไขปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5โรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ซึ่ งเคยเรี ยนเรื่ องประเด็นปัญหาสิ่ งแวดล้อมมาแล้ว
8. นาผลการทดลอง มาวิเคราะห์ขอ้ สอบรายข้อ เพื่อหาคุณภาพของข้อสอบ โดยตรวจสอบหาค่า
ความยากง่าย (P) ค่าอานาจจาแนก (r) คัดเลือกแบบทดสอบให้เหลือ 40 ข้อ
9. วิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของข้อสอบด้วยวิธีการของคูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน จากสูตร KR-20
10. นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เรื่ องประเด็นปัญหาสิ่ งแวดล้อม ไปทดลองใช้จริ งกับนักเรี ยน
ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม

83
6.3 แบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
แบบทดสอบวัด ทัก ษะการให้ เ หตุ ผ ลและการน าความรู ้ ไ ปใช้ เรื่ อ งประเด็ น ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพือ่ ใช้เป็ นแบบทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน เป็ น
ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีข้นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
6.3.1 กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนา
ความรู ้ไปใช้ ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและ
การนาความรู ้ไปใช้
6.3.2 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ โดยกาหนด
คาถามเป็ นสถานการณ์ปัญหา 10 เรื่ อง จากสถานการณ์ที่อยูใ่ นระดับที่นกั เรี ยนในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4 สามารถทาความเข้าใจได้ ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ออกข้อสอบเท่าที่ใช้จริ ง โดยออกข้อสอบสถานการณ์ ละ 4
ข้อ แบบปรนัยชนิ ด 4 ตัวเลื อก จานวน1 ฉบับ 40 ข้อ วิเคราะห์ขอ้ สอบตามตัวบ่งชี้ ทกั ษะการให้
เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ของชนาธิป พรกุล โดยกาหนดพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด เป็ น 4 ด้าน
คือ1) ผูเ้ รี ยนสามารถระบุสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น 2) สามารถรวบรวมข้อมูล หาสาเหตุและผลที่
เกิดจากสถานการณ์ ปัญหา 3) ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดจากสถานการณ์
ปั ญหา และ4) สามารถนาความรู ้ไปปรับใช้กบั สถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียงกันได้ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
ตัวบ่งชี้
ทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู้ไปใช้

สถานการณ์ที่

1 2 3 4
สามารถระบุสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
1 1 1 1
สามารถรวบรวมข้อมูล หาสาเหตุและผลที่เกิ ด 1 1 1 1
จากสถานการณ์ปัญหา
สามารถอธิ บายเชื่ อ มโยงสาเหตุและผลที่ เ กิ ด 1 1 1 1
จากสถานการณ์ปัญหา
สามารถนาความรู้ ไปปรั บ ใช้ก ับ สถานการณ์ 1 1 1 1
ปัญหา ที่ใกล้เคียงกันได้
รวม
4 4 4 4

5 6 7 8
1 1 1 1
1 1 1 1

9 10 รวม
1 1 10
1 1 10

1 1 1 1

1

1

10

1 1 1 1

1

1

10

4 4 4 4

4

4
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6.3.3 นาแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ เสนออาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาและเนื้อหา ซึ่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้
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ข้อเสนอแนะว่า ควรออกข้อสอบให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ทกั ษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไป
ใช้ ควรปรับภาษาในข้อคาถามให้มีความชัดเจนมากขึ้น และควรจัดเรี ยงลาดับของคาตอบ และนา
แบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ มาปรับปรุ งตามคาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
6.3.4 นาแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ที่ปรับปรุ งแล้ว
เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 คน ประกอบด้วย 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอน 2) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา 3)
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity)
แล้วหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกาหนดเกณฑ์ใน
การพิจารณาดังนี้
+ 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ มีความ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ทกั ษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ มีความ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ทกั ษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้หรื อไม่
- 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ไม่มี
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ทกั ษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
ข้อสอบที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่า
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถื อว่ามี ความสอดคล้อ งกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่ งจากการหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ซึ่ งแสดงว่าข้อสอบนั้นมีความ
สอดคล้อ งกับ ตัว บ่ ง ชี้ ท ัก ษะการให้เ หตุ ผ ลและการน าความรู ้ ไ ปใช้ และสามารถน าไปใช้ไ ด้
(รายละเอียดดังภาคผนวก ข หน้า 137-140)
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแบบทดสอบวัด ทัก ษะการให้ เ หตุ ผ ลและการน าความรู ้ ไ ปใช้ ซึ่ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ให้คาแนะนาว่า การตั้งคาถามควรใช้ภาษาให้ชดั เจน
6.3.5 นาแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ที่ปรับปรุ งแก้ไข
ไปทดลองใช้กับ นัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนโพรงมะเดื่ อ วิท ยาคม ซึ่ ง เคยเรี ยนเรื่ อ ง
ประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อมมาแล้ว
6.3.6 นาผลการทดลอง มาวิเคราะห์ขอ้ สอบรายข้อ เพื่อหาคุ ณภาพของข้อสอบ โดย
ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) ได้ค่าระหว่าง .23-.80 และค่าอานาจจาแนก (r) โดยถือเกณฑ์การ
พิจารณาคือ ได้ขอ้ สอบมี ค่าความยากง่าย (P) ได้ค่าระหว่าง .26-.80 และค่าอานาจจาแนก (r) ได้ค่า
ระหว่าง .20-.60 ตามเกณฑ์ ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จากนั้นคัดเลือกข้อสอบ 30 ข้อโดยเลือกข้อสอบที่มี
คุณภาพผ่านเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ 1) เลือกข้อสอบที่มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ทกั ษะการให้เหตุผล
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และการนาความรู ้ไปใช้ 2) เลือกข้อสอบที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์(รายละเอียดภาคผนวก ข หน้า141142)
6.3.7 นาข้อ สอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ จานวน 30 ข้อ มา
วิเคราะห์หาความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยใช้การตรวจสอบผลการวัดที่สม่ าเสมอ และคงที่ ด้วย
วิธีการของคูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน จากสู ตร KR-20 (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์, 2549:182) ผลการทดสอบได้ค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.85(รายละเอียด ภาคผนวก ข หน้า 142)
6.3.8 นาแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ นาไปทดลองใช้
จริ งกับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
สรุ ปขั้นตอนการสร้ างแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการน าความรู ้ ไ ปใช้ ดัง
แผนภาพที่ 5
1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู้ไปใช้
2. สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู้ไปใช้ แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน
1 ฉบับ 40 ข้อ
3. นาแบบทดสอบวัดทัก ษะการให้เหตุ ผลและการนาความรู้ไปใช้เ สนออาจารย์ที่ปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์
ตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาและเนื้อหา พร้อมทั้งปรับแก้ไขตามคาแนะนา
4. นาแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู้ไปใช้ให้ผเู้ ชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พร้อมทั้งปรับแก้ไขตามคาแนะนา
5. นาแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู้ไปใช้ ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5ซึ่งเคยเรี ยนเรื่ องประเด็นปัญหาสิ่ งแวดล้อมมาแล้ว
6.และค่
นาข้อาสอบมาวิ
คราะห์หr)าค่โดยเลื
าความยากง่
(p) ค่าอานาจจาแนก(r)
อานาจจเาแนก(
อกข้าอยสอบตามเกณฑ์
จานวนโดยเลื
10 อข้กข้
อ อสอบ จานวน 30 ข้อ
7. นาข้อสอบที่ผา่ นเกณฑ์ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของคูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน จากสูตร KR-20
8. นาแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู้ไปใช้นาไปทดลองใช้จริ งกับนักเรี ยนที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง

แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
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6.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 1 ฉบับ โดยสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ของ
นักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในด้านการจัดกิจกรรม ด้านบรรยากาศ และ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรี ยนรู ้ มีข้นั ตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้
6.4.1 ศึกษารู ปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็ นจากเอกสารการวัดและการ
ประเมินผล และจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
6.4.2 สร้างแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน โดยสอบถามความคิดเห็นในด้านการจัดกิจกรรม ด้านบรรยากาศ และด้านประโยชน์
ที่ได้รับจากการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิ ด
กาหนดค่ามี 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งกาหนดค่าระดับ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เกณฑ์การกาหนดค่าระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
เชิงนิมาน (Positive) (คะแนน)
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
สาหรับการให้ความหมายค่าที่วดั ได้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์ ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 เกณฑ์การแปลความหมายของระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.50 – 5.00
มากที่สุด
3.50 – 4.49
มาก
2.50 – 3.49
ปานกลาง
1.50 - 2.49
น้อย
1.00 - 1.49
น้อยที่สุด
6.4.3 นาแบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรี ยนที่มี ต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน เสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่อ ให้ ข ้อ เสนอแนะ ซึ่ ง อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาให้

87
ข้อ เสนอแนะ ให้ แ ก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ข้อ ค าถามให้ ก ระชับ และสอดคล้อ งกัน เนื้ อ หา จากนั้ น น า
แบบสอบถามไปปรับปรุ งตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
6.4.4 นาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานที่ปรับปรุ งแล้วไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน ประกอบด้วย 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอน 2)
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา 3) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้ อหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) โดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
+ 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์หรื อไม่
- 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามของแบบสอบถามความคิดเห็นไม่มีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
แล้วนาแบบสอบถามความคิดเห็น มาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) โดยมี ค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถื อ ว่ามี ความสอดคล้อ งกันในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ ซึ่ งจากการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อ งของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ได้ค่าเท่า กับ 1.00 ซึ่ ง แสดงว่า
แบบสอบถามความคิดเห็ น มีความสอดคล้อ งกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และสามารถนาไปใช้ไ ด้
(รายละเอียดดังภาคผนวก ข หน้า 143-144)
6.4.5 นาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนมาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยปรับปรุ งและแก้ไขภาษาให้สื่อความหมายชัดเจน
6.4.6 นาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปสอบถามความ
คิดเห็นกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
สรุ ปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนมีข้นั ตอนดังแผนภาพที่ 6
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1. ศึกษารู ปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ในด้านการจัดกิจกรรม ด้านบรรยากาศ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรี ยนรู้
3. นาแบบสอบถามความคิดเห็น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบให้คาแนะนา
และนามาปรับปรุ งตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
4. นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุ งแล้วไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
5. นาแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
6. นาแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง

แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
7. วิธีดาเนินการทดลอง
วิธีดาเนินการทดลองผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นก่อนทดลองสอนเป็ นขั้นที่ผวู ้ จิ ยั เตรี ยมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 สร้างเครื่ องมือ ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 2) แบบทดสอบ
วัด ผลการเรี ย นรู ้ 3) แบบทดสอบวัด ทัก ษะการให้ เ หตุ ผ ลและการน าความรู ้ ไ ปใช้ และ4)
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1.2 ผูว้ จิ ยั ชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานให้นกั เรี ยนได้ทราบ
1.3 ให้นกั เรี ยนในกลุ่มทดลองทาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยน เรื่ องประเด็น
ปั ญหาสิ่งแวดล้อม
1.4 ให้นกั เรี ยนในกลุ่มทดลองทาแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไป
ใช้
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2. ขั้นทดลอง ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสอนด้วยตนเอง ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างไว้เพื่อ
ป้ องกันมิ ให้เกิ ดตัวแปรแทรกซ้อ นอันเนื่ อ งมาจากตัวครู เช่ น ประสบการณ์ ในการสอน และได้
ดาเนินการทดลองสอนโดยใช้เครื่ องมือในการวิจยั ที่เตรี ยมไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง จานวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรี ยน รวมทั้งหมด
12 คาบเรี ยน
2.2 เนื้อหาที่ใช้ คือ เนื้ อหาในวิชาประชากรและสิ่ งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ครอบคลุมเนื้ อหา
ในด้า นความรู ้ พ้ืนฐานของสาระที่ 5 ภู มิศ าสตร์ สาระย่อ ย 5.2 เรื่ อ งประเด็ นปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ ม
ประกอบไปด้วยเนื้อหาย่อย ดังนี้ 1) สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2) การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และ3) การ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.3 ด าเนิ นการสอนโดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนิ นการสอนโดยใช้ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นกาหนดปั ญหา เป็ นขั้นที่ผสู ้ อน จัดสภาพการณ์ให้ผูเ้ รี ยน
เผชิญกับปั ญหา โดยใช้สถานการณ์ เน้นปั ญหาจริ งให้นักเรี ยนเกิดความสนใจ และมองเห็นปั ญหา
สามารถกาหนดสิ่งที่เป็ นปั ญหา 2. ขั้นทาความเข้าใจกับปั ญหา ผูเ้ รี ยนจะต้องทาความเข้าใจกับปั ญหา
ที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้อ งสามารถอธิ บายสิ่ งต่างๆที่เกี่ ยวข้อ งกับปั ญหาได้ ซึ่ งขั้นตอนนี้
สอดคล้องกับทักษะการให้เหตุผล 3. ขั้นดาเนิ นการศึกษาค้นคว้า ผูเ้ รี ยนร่ วมเสนอแนวทางการ
แสวงหาแหล่ ง ข้อ มู ล และเลื อ กแนวทางการศึ ก ษาข้อ มู ล โดยผูส้ อนกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ย นแสวงหา
แหล่งข้อมูล ที่หลากหลาย ซึ่ งขั้นตอนนี้ สอดคล้องกับทักษะการนาความรู ้ไปใช้ 4. ขั้นสังเคราะห์
ความรู ้ เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้คน้ คว้ามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันอภิปรายผล และสังเคราะห์
ซึ่งขั้นตอนนี้สอดคล้องกับทักษะการนาความรู ้ไปใช้ 5. ขั้นสรุ ปและประเมินค่าของคาตอบ ผูเ้ รี ยน
แต่ละกลุ่มสรุ ปผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสม
หรื อไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่ มของตนเอง อย่างอิสระ ทุกกลุ่ มช่วยกัน
สรุ ปความรู ้ในภาพรวมของปั ญหาอีกครั้ง ซึ่งขั้นตอนนี้สอดคล้องกับทักษะการให้เหตุผลและการนา
ความรู ้ไปใช้ และ 6. นาเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้ รี ยนนาข้อมูลที่ได้ มาจัดระบบองค์ความรู ้และ
นาเสนอเป็ นผลงานในรู ปแบบที่หลากหลาย ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มรวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องร่ วมกันประเมินผล
งาน ซึ่งขั้นตอนนี้สอดคล้องกับทักษะการให้เหตุผล และการนาความรู ้ไปใช้
3. ขั้นหลังทดลอง
3.1 ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมไปทดสอบ
หลังเรียน
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3.2 ผูว้ จิ ยั นาแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ไปทดสอบหลัง
เรี ยน
3.3 ผูว้ ิจยั น าแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนที่ มี ต่อ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
8. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย
1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแผนการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน ด้ว ยการ
ตรวจสอบความถู ก ต้อ งและความเที่ย งตรงของเนื้ อ หา (Content Validity) ภาษาที่ ใช้และการ
ประเมินผล โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
1.2 ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู ้ เรื่ อ งประเด็ น ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
1.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ (Index of Item Objective Congruence: IOC)
1.2.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้
1.2.3 ตรวจสอบอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้
1.2.4 ตรวจสอบความเชื่ อ มัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ ง
งานวิจยั นี้ใช้วธิ ีการของคูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน จากสูตร KR-20 (มาเรี ยม นิลพันธุ,์ 2549:182)
1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1.3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of Item Objective Congruence: IOC)
1.3.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการ
นาความรู ้ไปใช้
1.3.3 ตรวจสอบอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการ
นาความรู ้ไปใช้
1.3.4 ตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผล
และการนาความรู ้ไปใช้ ซึ่ งงานวิจยั นี้ ใช้วิธีการของคู เดอร์ ริ ชาร์ดสัน จากสู ตร KR-20 (มาเรี ยม
นิลพันธุ,์ 2549:182)
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1.4 ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อ หา (Content Validity) โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of Item Objective Congruence: IOC)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตอบวัตถุประสงค์การวิจยั
ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้เรื่ อง ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent)
2.2 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ เรื่ อง ประเด็น
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อ ม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระ
ต่อกัน (t-test dependent)
2.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) และแปลผลโดยนาคะแนนเฉลี่ยมาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ดงั นี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50- 5.00 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50- 4.90 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50- 3.49 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50- 2.49 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.0- 1.49 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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สรุป
การวิจยั เรื่ องการศึกษาผลการเรี ยนรู ้ และทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ เรื่ อง
ประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน ซึ่ ง เป็ นการวิจ ัยเชิ งทดลอง (Experimental Research) โดยมี แบบแผนการวิจ ัยแบบ Pre Experimental Design แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (The One - Group Pretest- Posttest Design)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
โรงเรี ยนโพรงมะเดื่ อวิทยาคม ที่เรี ยนรายวิชา ส30207 ประชากรและสิ่ งแวดล้อ ม เรื่ อ งประเด็ น
ปั ญหาสิ่งแวดล้อม จานวน 30 คนโดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้น
นาข้อมูลจากการทาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ มาวิเคราะห์โดยเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย (  ) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยนเรื่ อง ประเด็น
ปั ญหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานโดย
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent)จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการทาแบบทดสอบ
วัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ มาวิเคราะห์โดยเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย (  ) และค่า
ส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่ อ นเรี ยน-หลังเรี ยน ทัก ษะการให้
เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ เรื่ อง ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โดยทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent) และศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มี
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และข้อมูล ที่เป็ นข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา (content analysis) สรุ ป
วิธีดาเนินการวิจยั ได้ดงั ตารางที่ 9 ดังนี้
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ตารางที่ 9 การสรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผล
การเรี ยนรู้ เรื่ อง
ประเด็นปัญหา
สิ่ งแวดล้อม ของ
นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน ด้วยการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน

วิธีดาเนินการวิจยั
ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบวัดผล
การเรี ยนรู้ก่อนและ
หลังเรี ยน

2. เพื่อเปรี ยบเทียบ

ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบวัดทักษะ
ทักษะการให้เหตุผล
และการนาความรู้ไปใช้ การให้เหตุผลและการ
นาความรู้ไปใช้ก่อน
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
และหลังเรี ยน
ของนักเรี ยนชั้น

เครื่ องมือ

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

แบบทดสอบ
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
วัดผลการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X )ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) และทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน
(t- test dependent)

แบบทดสอบวัด
ทักษะการให้
เหตุผลและการ
นาความรู้ไปใช้

แบบทดสอบวัดทักษะการให้
เหตุผลและการนาความรู้ไป
ใช้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) และทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน
(t- test dependent)

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของนักเรี ยนที่มี
ต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน

แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis)

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วย
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน
3. เพื่อศึกษาความ

สอบถามโดยใช้
คิดเห็นของนักเรี ยนชั้น แบบสอบถามความ
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อ คิดเห็นของนักเรี ยนที่
มีต่อการจัดการเรี ยนรู้
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ปัญหาเป็ นฐาน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลการเรี ยนรู ้ และทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ เรื่ อง
ประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ล โดยมี ร ายละเอี ยดตามขั้น ตอนการดาเนิ นการวิจ ัย
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ตอนที่ 3 ผลการศึ กษาความคิด เห็ นของนัก เรี ยนชั้นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่ อ การจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
สาหรับรายละเอียดผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละขั้นตอนมีดงั นี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรี ย บเทีย บผลการเรี ย นรู้ เรื่ องประเด็ นปั ญหาสิ่ งแวดล้ อ ม ของนั กเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่ อนเรียนและหลังเรียน ด้ วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบคาถามของการวิจยั ข้อที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้ทาการเปรี ยบเทียบผล
การเรี ยนรู ้ก่อ นและหลังเรี ยน เรื่ อ งประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อ ม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนโพรงมะเดื่ อวิทยาคม จานวน 30 คน ปี การศึกษา 2558 ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง โดย
นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังเรี ยน ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 10 ดังนี้
ตารางที่ 10 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อ งประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อ ม ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การทดสอบ
ก่อนจัดการเรี ยนรู้
หลังจัดการเรี ยนรู้

จานวนนักเรี ยน
30
30

คะแนนเต็ม
40
40
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X

17.10
31.40

S.D.
2.06
2.12

t

p.

34.40

0.00
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จากตารางที่ 10 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้เรื่ อ ง ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อ ม ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 โดยค่าเฉลี่ยรวมของคะแนน
ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อ งประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อ ม หลังการจัดการเรี ยนรู ้โ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ( X = 31.40, S.D. = 2.12) สู งกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรี ยน ( X =
17.10, S.D. = 2.06)
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการให้ เหตุผลและการนาความรู้ ไปใช้ ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้ วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
จากการเปรี ย บเที ย บทัก ษะการให้ เ หตุ ผ ลและการน าความรู ้ ไ ปใช้ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีรายละเอียดดังตารางที่ 11 ดังนี้
ตารางที่ 11 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การทดสอบ จานวนนักเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

30
30

คะแนนเต็ม

X

S.D.

t

p.

30
30

13.46
21.93

2.11
1.74

17.77

.00

จากตารางที่ 11 ผลการเปรี ยบเทีย บทักษะการให้เ หตุผ ลและการนาความรู ้ ไ ปใช้ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่านักเรี ยนมีทกั ษะการ
ให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐาน ข้อที่ 2 โดยค่าเฉลี่ ยรวม ของคะแนนทักษะการให้เหตุผลและการน า
ความรู ้ไปใช้ หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ( X = 21.93, S.D. = 1.74) สู งกว่าค่าเฉลี่ย
ของคะแนนทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไ ปใช้ ก่ อนเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน ( X = 13.46, S.D. = 2.11)
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดย
ใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
จากการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อ การ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน สามารถสรุ ปรายละเอียด ดังตารางที่ 12 ดังนี้
ตารางที่ 12 แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อ การจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ความคิดเห็น
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ส่ ง เสริ มให้นัก เรี ยนได้ฝึกก าหนดปั ญ หา และฝึ กท า
ความเข้าใจกับปัญหา
2. ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้า และ
แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
3. ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนนาความรู้ที่ได้คน้ คว้ามาแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ร่วมกัน
4. ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนสรุ ป และจัดระบบองค์ความรู้
นาไปสู่การนาเสนอผลงานในรู ปแบบที่หลากหลาย
5. ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนทางานและตัดสิ นใจร่ วมกันกับผูอ้ ื่น
รวมด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้ านบรรยากาศการเรียนรู้
6. เป็ นการจัด กิ จ กรรมที่ ใ ห้ อิ ส ระแก่ นัก เรี ยนในการ
กาหนดปัญหา และศึกษาค้นคว้า
7. เป็ นการจัดกิ จ กรรมที่ ท าให้นัก เรี ย นได้ร่ ว มกันระดม
ความคิด แบ่งงาน และหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
8. เป็ นการจัดกิ จกรรมที่ครู เป็ นผูแ้ นะนาการเรี ยนรู้ ให้กบั
นักเรี ยน
9. เป็ นการจัดกิ จ กรรมที่ ก ระตุ้น และสร้ า งความสนใจ
ให้กบั นักเรี ยน
10. เป็ นการจัดกิจกรรมที่ทาให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้อย่าง
สนุกสนานและมีความสุข
รวมด้ านบรรยากาศการเรียนรู้

X

S.D.

ระดับ
ลาดับ
ความคิดเห็น ที่

4.46

0.88

มาก

1

4.23

0.61

มาก

4

4.26

0.72

มาก

3

4.40

0.61

มาก

2

4.06
4.26

0.72
0.59

มาก
มาก

5
3

4.33

0.47

มาก

3

4.23

0.61

มาก

4

4.36

0.60

มาก

2

4.36

0.60

มาก

2

4.44

0.71

มาก

1

4.32

0.55

มาก

2
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ตารางที่ 12 แสดงผลการศึกษาความคิดเห็ น ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (ต่อ)
ความคิดเห็น
ด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับจากการเรียนรู้
11. ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเอง
12. ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ และมีความสามารถในการ
ติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่น
13. ช่วยให้นักเรี ย นพัฒนาทัก ษะในการแก้ปัญหา และ
ส่งเสริ มความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม และการทางานเป็ นทีม
14. ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถนาทักษะในการแก้ปัญหาไป
ใช้ในชีวิตประจาวันได้
15. ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถนาทักษะการให้เหตุผลและ
นาความรู้ไปใช้ได้
รวมด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับจากการเรียนรู้
รวมทั้ง 3 ด้ าน

X

S.D.

ระดับ
ลาดับ
ความคิดเห็น ที่

4.45

0.50

มาก

2

4.46

0.76

มาก

3

4.40

0.75

มาก

4

4.43

0.76

มาก

5

4.53

0.71

มากที่สุด

1

4.40
4.31

0.65
0.60

มาก
มาก

1

จากตารางที่ 11 ผลการศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อ การ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.60) เมื่ อ
พิจารณารวมทั้ง 3 ด้าน พบว่านักเรี ยนมีความคิดเห็นเรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่เห็ นด้วยในระดับมาก ในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ เป็ นลาดับที่หนึ่ ง ( X =
4.40, S.D. = 0.65) รองลงมาคือด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ( X = 4.32, S.D. = 0.55) และด้านการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนเห็นด้วยระดับมากเป็ นลาดับสุ ดท้าย ( X = 4.26, S.D. = 0.59) เมื่อ
แยกเป็ นด้าน ดังมีรายละเอียด ดังนี้
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนเห็นด้วยระดับมาก เป็ นลาดับที่หนึ่ ง ( X =
4.40, S.D. = 0.65) โดยเรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่านักเรี ยนเห็นด้วยระดับมาก ใน
ประเด็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ ช่วยให้นักเรี ยนสามารถนาทักษะการให้เหตุผลและนา
ความรู ้ไปใช้ได้ ( X = 4.53, S.D. = 0.71) เป็ นลาดับที่หนึ่ ง ลาดับที่ สองเห็นด้วยระดับมาก ใน
ประเด็น ช่วยให้นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ( X = 4.45, S.D. = 0.50) ลาดับที่สามเห็น
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ด้วยระดับมาก ในประเด็น ช่ วยให้นักเรี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้จากแหล่ งข้อ มู ลต่างๆ และมี
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ( X = 4.46, S.D. = 0.76) ลาดับที่สี่เห็นด้วยมากใน
ประเด็นช่ วยให้นักเรี ยนพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา และส่ งเสริ มความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม และการ
ทางานเป็ นทีม ( X = 4.4, S.D. = 0.75) และลาดับสุ ดท้ายเห็นด้วยมากในประเด็นช่วยให้นักเรี ยน
สามารถนาทักษะในการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ ( X = 4.43, S.D. = 0.76)
ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ เห็นด้วยระดับมากเป็ นลาดับที่สอง ( X
= 4.32, S.D. = 0.55) โดยเรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อ ย พบว่านักเรี ยนเห็นด้วยระดับมาก ใน
ประเด็นด้านการจัดกิจกรรมที่ทาให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างสนุ กสนาน และมีความสุ ข ( X = 4.44,
S.D. = 0.71) เป็ นลาดับที่หนึ่ง ลาดับที่สองเห็นด้วยระดับมากในประเด็นด้านเป็ นการจัดกิจกรรมที่
กระตุน้ และสร้างความสนใจให้กบั นักเรี ยน ( X = 4.36, S.D. = 0.60) และเห็นด้วยระดับมากใน
ประเด็นด้านเป็ นการจัดกิจกรรมที่ทาให้นักเรี ยน ได้ร่วมกันระดมความคิดแบ่งงาน และหน้าที่ไ ด้
อย่างเหมาะสม ( X = 4.36, S.D. = 0.60) และลาดับที่สามเห็นด้วยระดับมาก ในประเด็นด้านเป็ น
การจัดกิจกรรมที่ครู เป็ นผูแ้ นะนาการเรี ยนรู ้ ให้กับนักเรี ยน( X = 4.36, S.D. = 0.60) และลาดับ
สุดท้ายเห็นด้วยระดับมาก ในประเด็นด้านเป็ นการจัดกิจกรรมที่ให้อิสระแก่นักเรี ยน ในการกาหนด
ปั ญหา และศึกษาค้นคว้า ( X = 4.33, S.D. = 0.47)
ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่านักเรี ยนเห็ นด้วยมากเป็ นลาดับที่สาม ( X = 4.26,
S.D. = 0.59) เมื่อเรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่านักเรี ยนเห็นด้วยระดับมากในประเด็นด้าน
ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้ฝึกกาหนดปั ญหา และฝึ กทาความเข้าใจกับปั ญหา ( X = 4.46, S.D. = 0.88)
เป็ นลาดับที่หนึ่ ง ลาดับที่สองเห็ นด้วยในระดับมากในประเด็นด้านส่ งเสริ มให้นักเรี ยนสรุ ป และ
จัดระบบองค์ความรู ้นาไปสู่ การนาเสนอผลงานในรู ปแบบที่หลากหลาย ( X = 4.40, S.D. = 0.61)
ล าดับ ที่ ส ามเห็ น ด้ว ยระดับ มาก ในประเด็ น ด้า นส่ ง เสริ ม ให้นั ก เรี ย นน าความรู ้ ที่ ไ ด้ค ้น คว้า มา
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ( X = 4.26, S.D. = 0.72) ลาดับที่สี่เห็นด้วยระดับมากในประเด็นด้าน
ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้ดาเนิ นการศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง( X = 4.23,S.D. = 0.
61) และเห็นด้วยระดับมากในประเด็นด้านส่งเสริ มให้นกั เรี ยนทางาน และตัดสิ นใจร่ วมกันกับผูอ้ ื่น( X
= 4.06, S.D. =0.72) เป็ นลาดับสุดท้าย
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ประมวลผลการสั งเกตจากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
นอกจากการวิจยั ดังกล่าว ในระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ได้สังเกตและ
บันทึกผลการจัดการเรี ยนรู ้แล้วนามาสรุ ปไว้ ดังนี้
1. ในขั้นตอนการเสนอสถานการณ์ปัญหา ผูว้ ิจยั ใช้สถานการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ น
ปั ญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทาให้ผเู ้ รี ยนสนใจ มองเห็นปั ญหา สามารถกาหนดสิ่ งที่เป็ นปั ญหา และ
อยากค้นคว้าหาคาตอบ
2. การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการเรี ยนรู ้ ส่งเสริ มให้ให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง แต่ในชัว่ โมงแรก
ผูเ้ รี ยนยังไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และผูเ้ รี ยนยังขาดทักษะในการอภิปรายกลุ่ ม
ผูเ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์ปัญหาตามความรู ้สึกของตนเอง โดยขาดการนาข้อมูลที่ได้
จากการศึกษามาประกอบ ครู ตอ้ งคอยแนะนา และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนทาตามขั้นตอนของกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถดาเนินกิจกรรมตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้ดียงิ่ ขึ้น
3. ในการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในแต่ละขั้นตอน ผูเ้ รี ยนให้ความสนใจในขั้นแสวงหา
ความรู ้ เนื่ อ งจากครู อ นุ ญาตให้ผูเ้ รี ย นสามารถสื บค้นข้อ มู ล จากอิ น เทอร์ เ น็ ต และสื่ อ วีดี ทศั น์ ที่
หลากหลาย ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง ส่ งเสริ มการทางานกลุ่ ม ทาให้ผเู ้ รี ยนมี
ความสามารถในการติดต่อสื่ อ สารกับผูอ้ ื่ น และผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ไปใช้แก้ปัญหา โดยการ
อธิบายให้เห็นถึงความสอดคล้องของสาเหตุและผลที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา
4. ผูเ้ รี ยนมี ค วามสามารถในการดาเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญ หาเป็ นฐาน โดย
สามารถดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนได้ดีข้ ึนตามล าดับ เนื่ อ งจากในช่ วงแรกผูเ้ รี ยนยังขาด
ความสามารถในการระบุปัญหา ไม่ สามารถอภิปรายเกี่ ยวกับปั ญหา ขาดการจัดหมวดหมู่หัวข้อ ที่
เป็ นประเด็นในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จึงทาให้การบันทึกผลของการศึกษาไม่ ครบถ้วน ตาม
ประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา เมื่ อได้รับคาแนะนาจากครู ผสู ้ อน ให้ผเู ้ รี ยนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ให้
ครบถ้วนซึ่งการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในครั้งต่อมา ผูเ้ รี ยนมีความตั้งใจ ให้ความร่ วมมือต่อการ
ดาเนิ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และเรี ยนรู ้ขอ้ ผิดพลาดจากการทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ในครั้งก่อน นามา
ปรับใช้ และศึกษาค้นคว้า เพิ่ม เติมในส่ วนที่ไ ม่สมบรู ณ์ จนทาให้ผูเ้ รี ยนได้รับความรู ้ สามารถนา
ความรู ้ไ ปปรั บใช้ใ นการแก้ปัญ หาโดยสามารถอธิ บ ายสาเหตุ และบอกผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ
สถานการณ์ปัญหาได้ และสามารถนาความรู ้ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหากับสถานการณ์ที่ใกล้เคียง
กันได้
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลการเรี ยนรู ้ และทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ เรื่ อง
ประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research)โดยมีแบบแผนการวิจยั แบบ Pre - Experimental
Design แบบกลุ่ มเดี ยวสอบก่ อนและหลัง (The One - Group Pretest- Posttest Design)โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อ งประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อ ม
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน 2)เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน 3)เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ ไ ด้แก่นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 /1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนโพรง
มะเดื่อวิทยาคม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
9 จานวน 30 คน ที่เรี ยนรายวิชา ส30207 ประชากรและสิ่ งแวดล้อม เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ซึ่ งได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรี ยน
เป็ นหน่วยสุ่ม
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ 1)แผนการจัด การเรี ย นรู ้ เรื่ อ งประเด็ น ปั ญ หา
สิ่ งแวดล้อม ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน จานวน 6 แผน ที่ผ่านการตรวจหาค่า
ดั ช นี ค วาม สอดคล้อ งมี ค่าเท่ า กั บ 1.00 2)แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้เ รื่ อ งประเด็นปั ญหา
สิ่ ง แวดล้อ ม จานวน 1 ฉบับ เป็ นแบบทดสอบปรนัย ชนิ ด 4 ตัว เลื อ ก จ านวน 40 ข้อ ที่ผ่า นการ
ตรวจหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้ค่าค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.67 - 1.00
ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.26-0.80 ค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.20-0.60 และค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.92 3) แบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ มี ค่าดัชนี ความสอดคล้อ งเท่ากับ 1.00 ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.23-0.80 ค่า
อานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.20-0.60 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ เท่ากับ 0.85 4) แบบสอบถามความ
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คิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน จานวน 1 ฉบับ เป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่ งสอบถามความคิดเห็น
ใน 3 ประเด็น คือ 1) ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 2) ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ และ3) ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
การวิเคราะห์ขอ้ มู ลและสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล ดังนี้ 1) แบบทดสอบวัดผลการ
เรี ยนรู ้ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และทดสอบค่าทีแบบไม่
เป็ นอิสระต่อกัน (t- test dependent) 2)แบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ น
อิสระต่อกัน(t- test dependent) 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานการใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เนื้ อหา
(content analysis)
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลการเรี ยนรู ้ และทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ เรื่ อง
ประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน มีผลการวิจยั ดังนี้
1. ผลการเรี ยนรู ้เรื่ อง ประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลการเรี ยนรู ้ และทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไป
ใช้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานสามารถอภิปรายผล ดังนี้
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1. ผลการเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู ้ เรื่ อ งประเด็ น ปั ญ หาสิ่ งแวดล้อ ม ของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้หลัง
เรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ น
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ ง โดยจะแบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่มๆละ 4 ถึง 5 คน
และให้ ผูเ้ รี ย นศึ ก ษาสถานการณ์ ปั ญ หา ท าความเข้า ใจกับ ปั ญ หา ร่ ว มกัน แสวงหาความรู ้ จ าก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ อภิปรายผล และสามารถสรุ ปความรู ้ มา
นาเสนอเป็ นผลงานในรู ปแบบที่หลากหลาย การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานจะมุ่งเน้น
พัฒนานักเรี ยนในด้านทักษะการเรี ยนรู ้ พัฒนาความรู ้ และพัฒนานักเรี ยนสู่ การเป็ นผูท้ ี่สามารถ
เรี ยนรู ้โดยชี้นาตนเองได้ รวมทั้งให้ผเู ้ รี ยนเกิดความใฝ่ รู ้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการ
แก้ปัญหาโดยใช้ทกั ษะการให้เหตุผล ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฏีการสร้างความรู ้(Constructivism)ใช้
หลักการเรี ยนรู ้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มุ่งเน้นไปที่ กระบวนการสร้างความรู ้ ช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการ
ทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) ซึ่ งPiaget (อ้างถึงใน Lall and Lall, 1983: 45-54)
กล่ าวว่า พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก ที่เป็ นไปตามวัย และเชื่ อ ว่ามนุ ษย์เลื อ กที่จะรับรู ้สิ่ง ที่
ตนเองสนใจ และการเรี ยนรู ้เกิดจากระบวนการ การค้นพบด้วยตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Barrows and Tamblym (1980: 1) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้
ที่พฒั นากลวิธีการแก้ปัญหา พัฒนาความรู ้ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดยให้นักเรี ยนเผชิญกับปั ญหา
ในสภาพจริ ง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Gallagher (1997: 332-362) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผูเ้ รี ยนต้อ งการเรี ยนรู ้ในการเรี ยน (Learn to Learn) โดย
ผูเ้ รี ยนจะทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เพือ่ ค้นหาวิธีแก้ปัญหา โดยจะบูรณาการความรู ้ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยน
ได้รับ กับการแก้ปัญหาเข้าด้วยกัน ปั ญหาที่ใช้มีลกั ษณะเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน และมีความสัมพันธ์
กับผูเ้ รี ยน การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน จะมุ่ งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านทักษะการเรี ยนรู ้
มากกว่าความรู ้ ที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับ และพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ การเป็ นผูท้ ี่สามารถเรี ยนรู ้โดยชี้นาตนเองได้
สอดคล้องกับแนวคิดของวัชรา เล่าเรี ยนดี (2554: 107) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน เป็ นการจัด สภาพแวดล้อ มในการเรี ย นรู ้ ซึ่ งปั ญ หาเป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้ ก ารเรี ย นรู ้ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง
หมายความว่า ก่อนที่ผเู ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความรู ้ หรื อองค์ความรู ้ใดๆ ต้องกาหนดหรื อให้ปัญหา
แก่ผเู ้ รี ยนก่อน เมื่อปั ญหาถูกถาม นักเรี ยนเกิดการรับรู ้ หรื อพบว่าจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ความรู ้ใหม่ก่อนที่
จะแก้ปัญหานั้นได้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ (2551: 292) กล่าวว่า การ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นกระบวนการในการเรี ยนรู ้ที่เริ่ มต้นจากปั ญหาที่เกิดขึ้น โดย
ที่ปัญหานั้นจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความอยากรู ้ และเสาะแสวงหาความรู ้ เพื่อค้นพบคาตอบ
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หรื อเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดของปั ญหานั้นด้วยตนเอง และผูเ้ รี ยนประเมินผลการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง ดังจะเห็ นได้จาก ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ขั้นตอนที่ 1 การ
กาหนดปั ญหา ขั้นตอนที่ 2 ทาความเข้าใจกับปั ญหา ขั้นตอนที่ 3 ดาเนิ นการศึกษาค้นคว้า ขั้นตอนที่
4 สังเคราะห์ความรู ้ ขั้นตอนที่ 5 การสรุ ปและประเมินค่าของคาตอบ ขั้นตอนที่ 6 นาเสนอและ
ประเมินผลงาน ซึ่ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ผ่านการตรวจ และปรับแก้จากอาจารย์ที่ปรึ กษา และ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญทั้ง 3 ท่ า นเรี ย บร้ อ ยแล้ว จึ ง น าแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ไ ปทดลองใช้ กับ นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผ่านการเรี ยน เรื่ อ งประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อ มมาแล้ว และนาแผนมาใช้เป็ น
เครื่ องมือในการวิจยั โดยทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 จึงทาให้แผนการจัดการเรี ยนรู ้มี
ประสิทธิภาพ
ผูว้ ิจยั สังเกตเห็นว่า ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ที่ส่งเสริ มให้ผลการ
เรี ยนรู ้หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู ้ ขั้นตอนที่ 5 การสรุ ปและ
ประเมินค่าของคาตอบ และขั้นตอนที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน โดยขั้นตอนที่ 4 สังเคราะห์
ความรู ้ เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้จากการค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน อภิปรายผล
ว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหา ซึ่ งการจัดกิจกรรมครู ตอ้ งให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และสนับสนุ นให้นักเรี ยนกล้าแสดงความคิดเห็น ขั้นตอนที่ 5
การสรุ ปและประเมินค่าของคาตอบ เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มสรุ ปผลงานของกลุ่มตนเอง และ
ประเมิ นผลงานว่าข้อ มู ลที่ศึกษาค้นคว้ามี ความเหมาะสมหรื อ ไม่ เพียงใด โดยผูเ้ รี ยนอภิปรายหา
ข้อสรุ ปของสาเหตุของปั ญหา แนวทางในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหา ซึ่ งทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
ในเนื้อหาของบทเรี ยนมากขึ้น และขั้นตอนที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนนา
ข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู ้ และนาเสนอเป็ นผลงานในรู ปแบบที่หลากหลาย ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่ม
รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องร่ วมกันประเมินผลงาน ซึ่งขั้นตอนนี้ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่าง
กลุ่ ม ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความรู ้ จากกิ จ กรรมดัง กล่ า วส่ ง ผลให้ผ ลการเรี ยนรู ้ สู งขึ้ น และจากการสัง เกต
พฤติ ก รรมการเรี ย นของผู ้เ รี ย น และบัน ทึ ก หลัง การจัด การเรี ย นรู ้ พบว่า เมื่ อ ผูส้ อนน าเสนอ
สถานการณ์ ปัญหาสิ่ งแวดล้อ มที่เกิ ด จริ งในชี วิตประจาวัน ผูเ้ รี ยนสนใจศึกษาค้นคว้าหาคาตอบ
นักเรี ยนในกลุ่ มให้ความร่ วมมือ กันทากิ จกรรมทุกขั้นตอน ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และค้นพบ
ความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่งส่งผลต่อผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
ผลการวิจยั ที่เกิดขึ้นนั้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของขวัญตา บัวแดง (2553: 74-76) ที่ได้ศึกษา
เรื่ อง การศึกษาผลการเรี ยนรู ้เรื่ อง วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มณฑนา
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บรรพสุทธิ์ (2553: 100-102) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิต ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบปั ญหาเป็ นฐานพบว่า ผลการเรี ยนรู ้ ก่อนและหลัง
การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ.01 นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของกนก จันทรา ( 2556: 42-50) ได้ศึกษา และวิจยั เรื่ อ งผลของการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ที่มี ต่อ ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มี ความสามารถในการแก้ปัญหา หลังเรี ยนสู งกว่าก่อ นเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) นักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีความสามารถในการแก้ปัญหา สู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้สงั คมศึกษาแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้สงั คมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษาโดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม สู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษาแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wood
(1996: 153) ได้ศึกษาผลการเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานในการกาหนดแนวทางในการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองของครู ผลการศึกษาพบว่า การเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการกาหนดทิศทางการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองของครู นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั Candela (1998: 77) ได้ศึกษาผลการเรี ยนโดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน กับการเรี ยนแบบบรรยาย ที่มี ผลต่อคะแนนสอบในข้อ สอบแบบตัวเลือ ก ของ
นักศึกษาผูช้ ่วยพยาบาล ผลการศึกษาผูช้ ่ วยพยาบาลที่เรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีคะแนนสู งกว่า
นักศึกษาผูช้ ่ วยพยาบาลที่เรี ยนแบบบรรยาย อย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Faulkne (1999: 298) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
ความคงทนในการเรี ยน ของกลุ่มนักเรี ยนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรี ยนโดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน และที่เรี ยนโดยการทดลองปฏิบตั ิงาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่เรี ยนโดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ใกล้เคียงกับปั ญหาที่เคยพบ ได้ดีกว่ากลุ่มที่เรี ยนโดยการ
ทดลองปฏิบตั ิงาน
2. ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ เรื่ อง ประเด็นปั ญหา
สิ่ งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่า
นักเรี ยนมีทกั ษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ หลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน สู งกว่าก่อ นเรี ยน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน ข้อ ที่ 2
ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ผูส้ อนนาเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
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จริ ง มาเป็ นเครื่ องมื อให้ผูเ้ รี ยนศึกษาหาความรู ้ ซึ่ งผูเ้ รี ยนค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งข้อ มูลต่างๆ
สามารถระบุปัญหาได้ อธิบายสาเหตุของปั ญหาได้ อธิบายผลกระทบที่เกิดจากปั ญหา และสามารถ
นาความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งผูเ้ รี ยนนาเสนอผลการเรี ยนรู ้ โดยแสดงเป็ นผลงาน และ
ร่ วมกันประเมินผลงานโดยใช้การให้เหตุผลที่ถูกต้อง สอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิด ดังที่
ทฤษฎีกลุ่ มเกสตัลท์ ซึ่ งBigge (1982: 190-202 ) กล่าวว่า การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ ที่
หลากหลาย จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนคิดแก้ปัญหา และคิดริ เริ่ มได้มากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ กรม
วิชาการ (2545: 13-15) กล่าวว่า การสอนเพือ่ พัฒนาการคิด และการสอนคิด เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ
ยิง่ ในการจัดการศึกษาเพื่อ ให้ไ ด้คุณภาพสู ง การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพในทุกๆ
ด้าน ทั้งทางด้านสติปัญญา คุณธรรมและการเป็ นพลเมืองดีของชาติ สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา
แขมมณี (2557: 137 - 138) กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการจัดสภาพการณ์
ของการเรี ยนการสอน ที่ใช้ปัญหาเป็ นเครื่ องมือในการช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมาย โดยผูส้ อน
อาจนาผูเ้ รี ยนไปพบสถานการณ์ปัญหาจริ ง หรื อ ผูส้ อนอาจจัดสภาพปั ญหาให้ผเู ้ รี ยนเผชิญปั ญหา
และฝึ กกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจใน
ปั ญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือก และวิธีการที่หลากหลายในปั ญหานั้นรวมทั้งให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความใฝ่ รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหา ผลการวิจยั ที่เกิดขึ้นนั้นสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ชนาธิป พรกุล (2554: 253-255) ที่กล่าวว่าทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้
นั้น ผูเ้ รี ยนสามารถระบุสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถรวบรวมข้อมูล หาสาเหตุ และผลที่เกิด
จากสถานการณ์ปัญหา ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา
และสามารถนาความรู ้ไปปรับใช้กบั สถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียงกันได้
ผูว้ จิ ยั สังเกตเห็นว่า ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ที่ส่งเสริ มให้ทกั ษะการ
ให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนคือ ขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุ ปและประเมินค่า
ของคาตอบ ผูเ้ รี ย นแต่ล ะกลุ่ ม สามารถสรุ ป ความรู ้ จัด ทาผลงานของกลุ่ ม ตนเอง และสามารถ
ประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรื อไม่เพียงใด ผูเ้ รี ยนสามารถตรวจสอบ
แนวคิดภายในกลุ่ มของตนเอง ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่ ม ช่ วยกันสรุ ปความรู ้ในภาพรวมของปั ญหา ผูเ้ รี ย น
สามารถสรุ ปการแก้ปัญหา โดยเชื่ อมโยงสาเหตุและผลที่เกิ ดจากสถานการณ์น้ ันได้ ขั้นตอนที่ 6
นาเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มสามารถนาข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู ้ สามารถ
นาเสนอผลงานในรู ปแบบที่หลากหลาย และร่ วมกันประเมิ นผลงานว่าความรู ้ที่ไ ด้มานั้นสามารถ
นามาใช้แก้ปัญหากับเหตุการณ์น้ นั ได้ ซึ่ งส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้
ไปใช้หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยน และบันทึกหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า เมื่ อครู นาสถานการณ์ปัญหาสิ่ งแวดล้อมมาให้นักเรี ยนได้ศึกษา ผูเ้ รี ยน
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สามารถระบุ ว่าเป็ นปั ญหาอะไร และร่ วมกันในกลุ่ มค้นคว้าหาความรู ้ สามารถบอกสาเหตุและ
ผลกระทบของปั ญหาได้ สามารถบอกแนวทางป้ องกัน และการแก้ไขปั ญหาได้ สามารถนาเสนอเป็ น
ผลงาน และผูเ้ รี ย นสามารถประเมิ นผลงานของกลุ่ มเพื่อ นว่า มี ความเหมาะสมใช้แ ก้ปั ญ หากับ
เหตุการณ์น้ นั ได้
สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของคงศักดิ์ ทองอันดัง( 2551: 82-86) ได้ศึกษาเรื่ อ ง ผลของการ
จัด การเรี ย นรู ้แ บบใช้ปั ญ หาเป็ นหลัก ที่ มี ต่อ ความสามารถในการแก้ปั ญ หา การให้เ หตุผ ลและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ใช้ปัญหาเป็ นหลัก ซึ่ งพบว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นหลักที่มีต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหา การให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์หลังเรี ยน แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องงานวิจยั ของ พระศุภชัย บุตระเกษ
(2552: 122-123) ได้ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการให้เหตุผลเชิงจริ ยธรรม เรื่ อง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยการอภิปรายกลุ่ม
การจัดกิจกรรมแบบอริ ยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิ กขา ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่เรี ยน
โดยการจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมแบบอริ ยสัจ และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิ กขา
เรื่ อ งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มี ความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิ ง
จริ ยธรรม หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ยงั สอดคล้อง
งานวิจยั ของประมาณ โฆษิตตาพานิ ช (2549: 90-91) ได้ศึกษาเรื่ อ ง การศึกษาการนาความรู ้ทาง
เศรษฐศาสตร์จากกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไปใช้ในชีวติ ประจาวันของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ที่นักเรี ยน
น าไปใช้ใ นชี วิ ต ประจ าวัน ระดับ มาก ได้แ ก่ ความรู ้ ท างเศรษฐศาสตร์ ใ นเนื้ อ หาเรื่ องหลั ก
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น, แนวทางการปฏิบตั ิของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่, กลไกราคา และ
เศรษฐกิ จ ระหว่า งประเทศ โดยมี เ หตุ ผ ลที่ ส าคัญ คื อ เพื่อ ประหยัด เงิ น ตนเองและประเทศชาติ
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องงานวิจยั ของ ประภารัตน์ สิ งหเสนา (2552: 1-67) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลของการ
ใช้วงจรการเรี ยนรู ้ 5 E ร่ วมกับแผนผังเชิงโต้แย้งที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยน
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 นักเรี ยนกลุ่ มทดลองมี คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการประยุกต์
ความรู ้ หลังเรี ยนสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มเปรี ยบเทียบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ยงั
สอดคล้องงานวิจยั ของ วชิราภรณ์ เกล็ดแก้ว (2553: 3-83) ได้ศึกษาเรื่ อง การติดตามผลการนาความรู ้ไป
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ใช้ในการปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)รุ่ นที่ 25 ปี
การศึกษา 2549 โรงเรี ยนเทคนิคพณิ ชยการธนบุรี ผลการวิจยั พบว่าผูส้ าเร็ จการศึกษามีความคิดเห็น
ในการนาความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งสามด้าน เรี ยงลาดับจาก
อันดับสู งสุ ดลงมาคือ 1) ด้านการประกอบอาชีพ 2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชี วิต และ3) ด้านการ
ยกระดับความรู ้ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Halpern and Pucella (Halpern and Pucella.,
2007: Online) ได้ศึกษาเรื่ อง การแสดงถึงลักษณะพิเศษ และการให้เหตุผลเกี่ยวกับการคาดหมาย
ความน่าจะเป็ น และความไม่น่าจะเป็ น โดยได้นาข้อแนะนาทางตรรกศาสตร์สาหรับการให้เหตุผล
เกี่ยวกับการคาดหมาย กล่าวว่าเป็ นวิชาที่ว่าเป็ นด้วยความหมายของคา ขึ้นอยูก่ บั การเป็ นตัวแทนที่
เป็ นพื้นฐานของความไม่แน่นอนโดยได้ให้สจั พจน์ที่สมบูรณ์สาหรับตรรกศาสตร์ในรายกรณี ที่เป็ น
ตัวแทนที่เป็ นพื้นฐานความน่ าจะเป็ น จัดให้เป็ นขอบเขตของความน่ าจะเป็ น ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ฟังก์ชนั่ และขอบเขตที่เป็ นไปได้ พวกเขาได้แสดงการหาเหตุผลว่าเป็ นการแสดงออก มากว่าการหา
เหตุผลที่สอดคล้อง สาหรับการให้เหตุผลเกี่ยวกับความน่ าจะเป็ นไปได้ ในรายกรณี ของกลุ่ม ของ
ขอบเขตความน่ าจะเป็ น แค่เฉพาะในรายกรณี ของความน่ าจะเป็ น ความเชื่อ และความเป็ นไปได้
อย่างไรก็ต ามพวกเขาได้แสดงสิ่ งที่สอดคล้อ งกับความสามารถในหลาย ๆ ด้าน สาหรับการหา
เหตุผลเหล่านี้ในส่วนที่สมบูรณ์
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณารวมทั้ง 3 ด้าน
พบว่านักเรี ยนมีความคิดเห็นเรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ นักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็นด้วยใน
ระดับมาก ในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ เป็ นลาดับที่หนึ่ ง ( X = 4.40, S.D. = 0.65)
รองลงมาคือด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ( X = 4.32, S.D. = 0.55) และด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
นักเรี ยนเห็นด้วยระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.59)เป็ นลาดับสุดท้าย
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมากเป็ นลาดับที่
หนึ่ง โดยนักเรี ยนมีความคิดเห็นว่า การจัดการเรี ยนรู ้ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถนาทักษะการให้เหตุผล
และนาความรู ้ไปใช้ได้ ( X = 4.53, S.D. = 0.71) มีคะแนนเฉลี่ยเป็ นลาดับที่ 1 ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการ
จัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน เป็ นการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ค รู ผู ้ส อนน าสถานการณ์ ปั ญ หา
สิ่ งแวดล้อ มที่เกิดขึ้นในชี วิตจริ ง ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนเห็ นความสาคัญในสิ่ งที่เรี ยน ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน
ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้มาอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ และ
ผลที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหาโดยใช้เหตุผล ผูเ้ รี ยนได้รับความรู ้ และวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียงได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธิดารัตน์
เอกศิรินิมิต (2554: 9-10) ที่กล่าวถึง ข้อดีของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน คือ ผูส้ อนเปิ ด
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โอกาสให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ ผูเ้ รี ยนเห็นความสาคัญของสิ่ งที่เรี ยน ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยน
พัฒนาการเรี ยนรู ้ พัฒนาทักษะการศึกษาด้วยตนเอง พัฒนาทักษะในการติดต่อ สื่ อ สาร และการ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง สามารถพัฒนาไปเป็ นผูท้ ี่มีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ส่งผลให้สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการดาเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข ส่วนในด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีระดับความคิดเห็นที่ต่าสุ ด คือมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ช่วยให้นักเรี ยนสามารถนาทักษะในการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
( X = 4.43, S.D. = 0.76) ทั้งนี้ เนื่ อ งมาจากผูเ้ รี ยนยังไม่ เห็ นความสาคัญของสถานการณ์ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่นามาใช้กบั การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ดังนั้นผูส้ อนควรเลือกสถานการณ์
ปั ญหา จากสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริ งที่อยูใ่ นช่ วงระยะเวลาที่ผเู ้ รี ยนสามารถพบเห็นได้
เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสาคัญของการแก้ปัญหาว่าสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นการจัดกิจกรรมที่ทา
ให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้อ ย่างสนุ กสนานและมี ความสุ ข ( X = 4.44, S.D. = 0.71)มีคะแนนเฉลี่ยเป็ น
ลาดับที่ 1 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ซึ่ งผูส้ อนจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุ น
การเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนประมาณ 4 ถึง 5 คน ทาให้ผเู ้ รี ยนแบ่งงานและหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสม ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู ้ ได้สืบค้นความรู ้โดยใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ ทาให้ผเู ้ รี ยน
พัฒนาการเรี ยนรู ้ พัฒนาทักษะการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของวัชรา เล่าเรี ยนดี
(2554: 111) ที่กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ครู ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ให้เด็กคุ น้ เคยและมี ป ระสบการณ์ เกี่ ยวกับวิธีแก้ปัญหา เลื อ กสถานการณ์ ที่จะนาไปสู่ ปัญหา ที่
น่ าสนใจ และหลากหลาย และสอดคล้อ งกับสาระความรู ้ จัดเตรี ยมใบความรู ้ และใบกิ จกรรม
เตรี ยมพร้อ มด้านสื่ อ สาระความรู ้เพิ่ม เติมสาหรับนักเรี ยน และเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ระบุ
กิจกรรมการสอน และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ส่ วนในด้านบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ที่มีระดับความคิดเห็นที่ต่าสุด คือ การจัดกิจกรรมที่ให้อิสระแก่นกั เรี ยน ในการกาหนดปั ญหา
และศึกษาค้นคว้า ( X = 4.33, S.D. = 0.47) ทั้งนี้ เนื่ องมาจากผูเ้ รี ยนคุน้ เคยกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่อยู่
แต่ในห้องเรี ยน ครู เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ ซึ่งการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานผูเ้ รี ยนต้องการกาหนด
ปั ญหา และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ดังนั้นครู ควรแนะนาวิธีการศึกษาค้นคว้า แหล่งสื บค้นข้อมู ล
และจัดเตรี ยมสื่อให้กบั ผูเ้ รี ยน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ส่ งเสริ มให้นักเรี ยน
ได้ฝึกกาหนดปั ญหา และฝึ กทาความเข้าใจกับปั ญหา มีระดับความคิดเห็นที่สูงสุด ( X = 4.46, S.D. =
0.88)มี ค ะแนนเฉลี่ ย เป็ นล าดับ ที่ 1 ทั้ง นี้ เนื่ อ งมาจากการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน
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ครู ผูส้ อนน าสถานการณ์ ปั ญ หาจริ ง มาให้ผูเ้ รี ย น ฝึ กระบุ ปั ญ หา และท าความเข้า ใจปั ญ หา ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2557: 137 - 138) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน เป็ นการจัดสภาพการณ์ของการเรี ยนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็ นเครื่ อ งมือในการช่วยให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมาย โดยผูส้ อนอาจนาผูเ้ รี ยนไปพบสถานการณ์ปัญหาจริ ง หรื อ ผูส้ อนอาจจัด
สภาพปั ญหาให้ผเู ้ รี ยนเผชิญปั ญหา และฝึ กกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาร่ วมกันเป็ น
กลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจในปั ญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือก และวิธีการที่หลากหลาย
ในปั ญหานั้นรวมทั้งให้ผเู ้ รี ยนเกิดความใฝ่ รู ้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหา
ส่วนในด้านส่งเสริ มให้นักเรี ยนทางานและตัดสิ นใจร่ วมกับผูอ้ ื่น ( X = 4.06, S.D. =0.72) มีคะแนน
ต่าสุด ทั้งนี้ เนื่ องมาจากผูเ้ รี ยนคุน้ เคยกับการเลือกกลุ่มเอง ผูเ้ รี ยนต้องการร่ วมกิจกรรมการเรี ยนกับ
เพื่อ นที่สนิ ทกัน ดังนั้นผูส้ อนควรส่ งเสริ มและปลู กฝั งลักษณะนิ สัยที่ดีในการทางานกลุ่ ม ให้กับ
ผูเ้ รี ยน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของมณฑนา บรรพสุ ทธิ์ (2553: 100-102) ได้
ศึกษาและวิจยั เรื่ องความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบปั ญหาเป็ นฐาน ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบปั ญหาเป็ นฐาน อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทั้ง 3 ด้าน และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ขวัญตา บัวแดง (2553: 79-80) ได้ศึกษาและวิจยั เรื่ องการศึกษาผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปั ญหา
เป็ นฐาน ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
แบบปั ญหาเป็ นฐาน อยูใ่ นระดับมากทั้ง 3 ด้าน
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลการเรี ยนรู ้ และทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไป
ใช้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน ผูว้ จิ ยั มีขอ้ ค้นพบและแนวคิดที่เป็ นข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการวิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ในขั้นดาเนิ นการศึกษาค้นคว้า ผูส้ อนควรให้ผเู ้ รี ยนสื บค้นความรู ้จากแหล่งต่างๆ
และสามารถสรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
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2. จากการวิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในขั้นนาเสนอและประเมินผล
งาน ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ มใช้ระยะเวลาในการนาเสนอค่อนข้างมาก ดังนั้นครู ควรกาหนดเวลาในขั้น
นาเสนอและประเมินผลงานให้ชดั เจน ผูส้ อนควรให้ผเู ้ รี ยนนาเสนอผลงานนอกเวลาเรี ยนได้ และให้
ผูเ้ รี ยนเลือกนาเสนอผลงานในรู ปแบบต่างๆได้
3. การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ครู ตอ้ งเลือกสถานการณ์ปัญหาจริ งที่สอดคล้อง
กับเนื้ อ หาที่เรี ยนและต้อ งเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน เพื่อ พัฒนาความรู ้ พัฒนาทักษะการให้
เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ และสามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั เพือ่ ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการ
สร้างความรู ้และการสรุ ปผล
2. ควรมี การวิจ ัยเพื่อ ศึ กษาผลการเรี ยนรู ้ที่จ ัดการเรี ย นรู ้โ ดยใช้ปั ญหาเป็ นฐาน ร่ ว มกับ
เทคนิคการแก้ปัญหาในอนาคต เพือ่ พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยน
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1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้ อม ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ น
ฐาน
1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ตารางที่ 13 ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
รายการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่องสถานการณ์ สิ่งแวดล้ อม
มาตรฐานการเรียนรู้
1. ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
2. ความสอดคล้องของตัวชี้วดั กับสาระการเรี ยนรู ้
3. ความสอดคล้องของตัวชี้วดั กับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
4. ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั มาตรฐาน
การเรี ยนรู ้
5. ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
สาระการเรียนรู้
6. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้
7. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
8. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั จุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
9. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
10. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั
สาระการเรี ยนรู ้
11. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 13 ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (ต่อ)
รายการประเมิน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
12. ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้กบั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
13.กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้มีลาดับขั้นตอนชัดเจนและ
สัมพันธ์ต่อเนื่อง
14. ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
สื่อการเรียนรู้และแหล่ งการเรียนรู้
15.ความสอดคล้องของสื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้
กับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
เรื่องมนุษย์กบั ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
มาตรฐานการเรียนรู้
1. ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
2. ความสอดคล้องของตัวชี้วดั กับสาระการเรี ยนรู ้
3. ความสอดคล้องของตัวชี้วดั กับกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
4. ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
5. ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
สาระการเรียนรู้
6. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้
7. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 13 ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (ต่อ)
รายการประเมิน

8. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั จุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
9. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
10. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั
สาระการเรี ยนรู ้
11. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
12. ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้กบั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
13.กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้มีลาดับขั้นตอนชัดเจนและ
สัมพันธ์ต่อเนื่อง
14. ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
สื่อการเรียนรู้และแหล่ งการเรียนรู้
15.ความสอดคล้องของสื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้กบั
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่อง การป้ องกันและแก้ ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
2. ความสอดคล้องของตัวชี้วดั กับสาระการเรี ยนรู ้
3. ความสอดคล้องของตัวชี้วดั กับกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็น
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ตารางที่ 13 ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (ต่อ)
รายการประเมิน
จุดประสงค์ การเรียนรู้
4. ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้
5. ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
สาระการเรียนรู้
6. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั มาตรฐานการเรี ยนรู ้
7. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
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8. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
9. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
10. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั
สาระการเรี ยนรู ้
11. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
12. ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้กบั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
13.กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้มีลาดับขั้นตอนชัดเจนและสัมพันธ์
ต่อเนื่อง
14. ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
สื่อการเรียนรู้และแหล่ งการเรียนรู้
15.ความสอดคล้องของสื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้กบั
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
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ตารางที่ 13 ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (ต่อ)
รายการประเมิน

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ

∑R IOC

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
เรื่อง ผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ใน
ประเทศไทยและของโลก
1. ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
2. ความสอดคล้องของตัวชี้วดั กับสาระการเรี ยนรู ้
3. ความสอดคล้องของตัวชี้วดั กับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
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สาระการเรียนรู้
6. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั มาตรฐานการเรี ยนรู ้
7. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00 1.00
3.00 1.00

8. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

จุดประสงค์ การเรียนรู้
4. ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้
5. ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
9. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
10. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั สาระ
การเรี ยนรู ้
11. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
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ตารางที่ 13 ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (ต่อ)
รายการประเมิน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
12. ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้กบั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
13. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้มีลาดับขั้นตอนชัดเจนและ
สัมพันธ์ต่อเนื่อง
14. ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
สื่อการเรียนรู้และแหล่ งการเรียนรู้
15. ความสอดคล้องของสื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้
กับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1. ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
2. ความสอดคล้องของตัวชี้วดั กับสาระการเรี ยนรู ้
3. ความสอดคล้องของตัวชี้วดั กับกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
4. ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั มาตรฐาน
การเรี ยนรู ้
5. ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
สาระการเรียนรู้
6. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้
7. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ

∑R IOC

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00 1.00
3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00
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ตารางที่ 13 ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (ต่อ)
รายการประเมิน
8. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
9. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
10. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั
สาระการเรี ยนรู ้
11. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
12. ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้กบั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
13.กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้มีลาดับขั้นตอนชัดเจนและสัมพันธ์
ต่อเนื่อง
14. ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
สื่อการเรียนรู้และแหล่ งการเรียนรู้
15.ความสอดคล้องของสื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้กบั
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
เรื่อง โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริเรื่องสิ่งแวดล้ อม
1. ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
2. ความสอดคล้องของตัวชี้วดั กับสาระการเรี ยนรู ้
3. ความสอดคล้องของตัวชี้วดั กับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ

∑R IOC

คนที่ 1
+1

คนที่ 2
+1

คนที่ 3
+1 3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00 1.00
3.00 1.00
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ตารางที่ 13 ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (ต่อ)
รายการประเมิน

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ

∑R IOC

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

สาระการเรียนรู้
6. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั มาตรฐานการเรี ยนรู ้
7. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3.00 1.00
3.00 1.00

8. ความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้กบั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00 1.00

จุดประสงค์ การเรียนรู้
4. ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้
5. ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั ตัวชี้วดั

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
9. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
10. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั สาระ
การเรี ยนรู ้
11. ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
12. ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้กบั จุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
13. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้มีลาดับขั้นตอนชัดเจนและสัมพันธ์
ต่อเนื่อง
14. ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
สื่อการเรียนรู้และแหล่ งการเรียนรู้
15. ความสอดคล้องของสื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้กบั
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
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2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องประเด็นปัญหาสิ่ งแวดล้อม
2.1 ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
ตารางที่ 14 ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม

จุดประสงค์ การเรียนรู้

ข้ อที่

ประเภท

1. บอกความหมายและขอบข่ายของ
คาว่าทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม คุณภาพ
ประชากร และคุณภาพชีวติ ได้

1
2
3

ความจา
ความจา
วิเคราะห์

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

ค่ าดัชนี
ความ
สอดคล้ อง
(IOC)
1
1
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ความจา
ความจา
วิเคราะห์
ความเข้าใจ
ความจา
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความจา
วิเคราะห์
ความเข้าใจ
ความจา
ประยุกต์ใช้

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16
17

วิเคราะห์
ความเข้าใจ

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะประชากร ทรัพยากร
สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวติ ได้

3. วิเคราะห์สถานการณ์และ
วิกฤตการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยและ
โลกได้
4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กบั ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
5. จาแนกความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กบั ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่ งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
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ตารางที่ 14 ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
(ต่อ)
จุดประสงค์ การเรียนรู้

6. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมที่มีคุณค่าต่อการ
ดารงชีวติ ของมนุษย์ที่ทุกคนควร
ดูแลรักษาและรับผิดชอบร่ วมกัน
7. อธิบายมาตรการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย
และของโลก
8. ผูเ้ รี ยนสามารถจาแนกหลักใน
การใช้และมาตรการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
9. ตระหนักถึงปั ญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมที่ตอ้ งร่ วมกันกาหนด
มาตรการป้ องกันและแก้ไข

ข้ อที่

ประเภท

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่
2
+1
+1
+1

คนที่
3
+1
+1
+1

ค่ าดัชนีความ
สอดคล้ อง
(IOC)
1
1
1

18
19
20

ความเข้าใจ
วิเคราะห์
วิเคราะห์

คนที่
1
+1
+1
+1

21
22
23
24
25
26

วิเคราะห์
วิเคราะห์
ความเข้าใจ
วิเคราะห์
ความจา
ความเข้าใจ

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1
1
1
1
1
1

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ความจา
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ประยุกต์ใช้
ความเข้าใจ
วิเคราะห์
ความเข้าใจ
ประยุกต์ใช้
การสังเคราะห์
ประยุกต์ใช้
ความเข้าใจ
การประเมินค่า

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ตารางที่ 14 ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
(ต่อ)
จุดประสงค์ การเรียนรู้

10. วิเคราะห์ผลกระทบของ
ปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย
และของโลก

11. บอกผลกระทบของปั ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ในประเทศไทย
และของโลก
12. ตระหนักและเห็น
ความสาคัญถึงผลกระทบของ
ปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ในประเทศไทย
และของโลก
13. อธิบายความหมายของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนได้
14. สามารถจาแนกหลักการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนได้

ข้ อที่

ประเภท

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่
2
+1
+1
+1

คนที่
3
+1
+1
+1

ค่ าดัชนีความ
สอดคล้ อง
(IOC)
1
1
1

39
40
41

การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์

คนที่
1
+1
+1
+1

42
43
44
45
46
47
48
49

การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
ความจา
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความจา
ความเข้าใจ

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1
1
.67
1
1
.67
1
1

50

ความจา

+1

+1

+1

1

51

ความจา

+1

0

+1

.67

52

ความจา

+1

+1

+1

1

53

ความจา

+1

+1

+1

1

54

ความจา

+1

+1

+1

1

55

ประยุกต์ใช้

+1

+1

+1

1

56

ประยุกต์ใช้

+1

0

+1

.67
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ตารางที่ 14 ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
(ต่อ)
จุดประสงค์ การเรียนรู้

ข้ อที่

ประเภท

15. ตระหนักและเห็นคุณค่า
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อใช้
ประโยชน์ในการดาเนินชีวติ
แบบยัง่ ยืน

57
58

วิเคราะห์
ประยุกต์ใช้

+1
+1

+1
+1

+1
+1

ค่ าดัชนี
ความ
สอดคล้ อง
(IOC)
1
1

59

ความเข้าใจ

+1

+1

+1

1

60
61
62
63
64

ความเข้าใจ
ประยุกต์ใช้
ความเข้าใจ
ประยุกต์ใช้
ความจา

+1
+1
+1
+1
+1

+1
0
+1
0
+1

+1
+1
+1
+1
+1

1
.67
1
.67
1

65

ความจา

+1

+1

+1

1

66

ความจา

+1

+1

+1

1

67

ความเข้าใจ

+1

+1

+1

1

68

วิเคราะห์

+1

0

+1

.67

69

ความจา

+1

+1

+1

1

70

ความจา

+1

+1

+1

1

16. อธิบายโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
17. สามารถสรุ ปความเข้าใจ
และยกตัวอย่างโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
18. เห็นความสาคัญและ
คุณค่าในการน้อมนา
เอาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
มาใช้ประโยชน์
ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่
คนที่ คนที่
1
2
3
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2.2 ค่ าความยากง่ าย
2.3 ค่ าอานาจจาแนก
2.4 ค่ าความเชื่อมั่น
ตารางที่ 15 ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลการ
เรี ยนรู้เรื่ อง ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ข้ อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ค่ าความยากง่ าย
(p)
.73
.63
.40
.73
.40
.57
.80
.60
.57
.43
.40
.67
.70
.63
.40
.57
.50
.43
.40
.47
.83
.43
.77

ค่ าอานาจจาแนก
(r)
.13
.60
.53
.23
.40
.47
.53
.13
.60
.33
.53
.53
.47
.33
.67
.47
.47
.60
.67
.67
.47
.73
.47

ข้ อที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ค่ าความยากง่ าย
( p)
.47
.43
.70
.50
.63
.70
.43
.40
.67
.80
.57
.87
.43
.80
.53
.83
.47
.53
.70
.50
.47
.70
.57

ค่ าอานาจ
จาแนก (r)
.67
.60
.60
.60
.47
.60
.73
.67
.53
.40
.60
.27
.73
.53
.53
.33
.67
.53
.60
.60
.67
.60
.47
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ตารางที่ 15 ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลการ
เรี ยนรู้เรื่ อง ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป (ต่อ)
ข้ อที่
24
25
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ค่ าความยากง่ าย
(p)
.50
.50
.67
.57
.73
.47
.43
.80
.57
.57
.37
.50

ค่ าอานาจจาแนก
(r)
.60
.73
.40
.60
.53
.40
.73
.53
.60
.47
.60
.73

ข้ อที่
49
50
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ค่ าความยากง่ าย
( p)
.70
.67
.40
.80
.77
.50
.53
.83
.77
.67
.60
.53

ค่ าอานาจจาแนก
(r)
.73
.80
.27
.53
.47
.60
.67
.47
.60
.40
.53
.67

ITEMS = 70
N of Case = 30
KR-20 = .97
ทางผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกข้อสอบตามเกณฑ์ให้เหลือ 40 ข้อ ได้ขอ้ สอบจานวน 40 ข้อ ได้แก่ ข้อ
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
แล้วนาแบบทดสอบที่ผา่ นการคัดเลื อกไปหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability)ของแบบทดสอบ
ปรนัย โดยการตรวจสอบผลการวัดที่สม่าเสมอและคงที่ ด้วยวิธีการของคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน จากสู ตร
KR-20 (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2549:182) ได้ค่าความเชื่อมัน่ .92
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3. แบบทดสอบวัดทักษะการให้ เหตุผลและการนาความรู้ ไปใช้
3.1 ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
ตารางที่ 16 ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู้ไปใช้
รายการ
ประเมิน

ข้ อที่

สถานการณ์
ที่ 1

1
2
3
4

สถานการณ์
ที่ 2

5
6
7
8

สถานการณ์
ที่ 3

9
10
11
12

ประเภทตัวบ่ งชี้
ทักษะการให้ เหตุผลและ
การนาความรู้ ไปใช้
ระบุสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
รวบรวมข้อมูล หาสาเหตุและผล
ที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา
อธิ บายเชื่อมโยงสาเหตุและผล
ที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา
นาความรู ้ไปปรับใช้กบั
สถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียงได้
ระบุสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
รวบรวมข้อมูล หาสาเหตุและผล
ที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา
อธิ บายเชื่อมโยงสาเหตุและผล
ที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา
นาความรู ้ไปปรับใช้กบั
สถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียงได้
ระบุสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
รวบรวมข้อมูล หาสาเหตุและผล
ที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา
อธิ บายเชื่อมโยงสาเหตุและผล
ที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา
นาความรู ้ไปปรับใช้กบั
สถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียงได้

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ ค่ าดัชนีความ
สอดคล้ อง
1
2
3
(IOC)
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1
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ตารางที่ 16 ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู้ไป
ใช้ (ต่อ)
รายการ
ประเมิน

ข้ อที่

สถานการณ์
ที่ 4

13

สถานการณ์
ที่ 5

สถานการณ์
ที่ 6

ประเภทตัวบ่ งชี้ทักษะการให้
เหตุผลและการนาความรู้ ไปใช้

ระบุสถานการณ์ปัญหาที่
เกิดขึ้น
14 รวบรวมข้อมูล หาสาเหตุและ
ผลที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา
15 อธิ บายเชื่อมโยงสาเหตุและผล
ที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา
16 นาความรู ้ไปปรับใช้กบั
สถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียง
ได้
17 ระบุสถานการณ์ปัญหาที่
เกิดขึ้น
18 รวบรวมข้อมูล หาสาเหตุและ
ผลที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา
19 อธิ บายเชื่อมโยงสาเหตุและผล
ที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา
20 นาความรู ้ไปปรับใช้กบั
สถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียง
ได้
21 ระบุสถานการณ์ปัญหาที่
เกิดขึ้น
22 รวบรวมข้อมูล หาสาเหตุและ
ผลที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

+1

+1

+1

ค่ าดัชนี
ความ
สอดคล้ อง
(IOC)
1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1
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ตารางที่ 16 ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู้ไป
ใช้ (ต่อ)
รายการประเมิน ข้ อที่
สถานการณ์
ที่ 6

23

24

สถานการณ์
ที่ 7

25
26

27

28

สถานการณ์
ที่ 8

29
30

ประเภทตัวบ่ งชี้
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่ าดัชนีความ
ทักษะการให้ เหตุผลและ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 สอดคล้ อง
การนาความรู้ ไปใช้
(IOC)
อธิ บายเชื่อมโยงสาเหตุ
+1
+1
+1
1
และผลที่เกิดจาก
สถานการณ์ปัญหา
นาความรู ้ไปปรับใช้กบั
+1
+1
+1
1
สถานการณ์ปัญหาที่
ใกล้เคียงได้
ระบุสถานการณ์ปัญหาที่
+1
+1
+1
1
เกิดขึ้น
รวบรวมข้อมูล หาสาเหตุ +1
+1
+1
1
และผลที่เกิดจาก
สถานการณ์ปัญหา
อธิ บายเชื่อมโยงสาเหตุ
+1
+1
+1
1
และผลที่เกิดจาก
สถานการณ์ปัญหา
นาความรู ้ไปปรับใช้กบั
+1
+1
+1
1
สถานการณ์ปัญหาที่
ใกล้เคียงได้
ระบุสถานการณ์ปัญหาที่
+1
+1
+1
1
เกิดขึ้น
รวบรวมข้อมูล หาสาเหตุ +1
+1
+1
1
และผลที่เกิดจาก
สถานการณ์ปัญหา
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ตารางที่ 16 ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู้ไป
ใช้ (ต่อ)
รายการ
ประเมิน
สถานการณ์
ที่ 8

ข้ อที่

31
32

สถานการณ์
ที่ 9

33
34

35

36

สถานการณ์
ที่ 10

37
38

39
40

ประเภทตัวบ่ งชี้ทักษะการให้
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่ าดัชนีความ
เหตุผลและการนาความรู้ ไปใช้ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 สอดคล้ อง
(IOC)
อธิ บายเชื่อมโยงสาเหตุและผล
+1
+1
+1
1
ที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา
นาความรู ้ไปปรับใช้กบั
+1
+1
+1
1
สถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียง
ได้
ระบุสถานการณ์ปัญหาที่
+1
+1
+1
1
เกิดขึ้น
รวบรวมข้อมูล หาสาเหตุและ
+1
+1
+1
1
ผลที่เกิดจากสถานการณ์
ปัญหา
อธิ บายเชื่อมโยงสาเหตุและ
+1
+1
+1
1
ผลที่เกิดจากสถานการณ์
ปัญหา
นาความรู ้ไปปรับใช้กบั
+1
+1
+1
1
สถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียง
ได้
ระบุสถานการณ์ปัญหาที่
+1
+1
+1
1
เกิดขึ้น
รวบรวมข้อมูล หาสาเหตุและ
+1
+1
+1
1
ผลที่เกิดจากสถานการณ์
ปัญหา
อธิ บายเชื่อมโยงสาเหตุและผล
+1
+1
+1
1
ที่เกิดจากสถานการณ์ปัญหา
นาความรู ้ไปปรับใช้กบั
+1
+1
+1
1
สถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียง
ได้
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3.2 ค่ าความยากง่ าย
3.3 ค่ าอานาจจาแนก
3.4 ค่ าความเชื่อมั่น
ตารางที่ 17 ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดทักษะการให้
เหตุผลและการนาความรู้ไปใช้ โดยวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ค่ าความยากง่ าย
(p)
.53
.53
.57
.80
.57
.60
.76
.47
.63
.80
.63
.80
.77
.47
.70
.23
.67
.33
.67
.77

ITEMS = 40
KR-20 = .87

ค่ าอานาจจาแนก
(r)
.33
.40
.60
.40
.07
.20
.26
.33
.33
.20
.53
.53
.53
.40
.60
.20
.53
.47
.33
.47

N of Case = 30

ข้ อที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ค่ าความยากง่ าย
( p)
.53
.57
.73
.40
.70
.77
.70
.47
.73
.70
.77
.70
.77
.53
.47
.63
.67
.77
.73
.73

ค่ าอานาจจาแนก
(r)
.47
.27
.27
.33
.60
.60
.60
.27
.20
.47
.27
.53
.47
.27
.40
.47
.33
.40
.40
.60
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ทางผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกข้อสอบตามเกณฑ์ให้เหลือ 30 ข้อ ได้ขอ้ สอบดังนี้ ข้อสอบที่ได้รับการ
คัดเลือก จานวน 30 ข้อ
ได้แก่ ข้อ 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
แล้วนาแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลื อกไปหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบปรนัย
โดยการตรวจสอบผลการวัดที่สม่าเสมอและคงที่ ด้วยวิธีการของคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน จากสู ตร KR-20
(มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2549:182) ได้ค่าความเชื่อมัน่ .85
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ีต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
4.1 ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
ตารางที่ 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน
รายการประเมิน

ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
1. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ฝึกกาหนดปัญหาและทาความเข้าใจ
กับปัญหา
2. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ดาเนิ นการศึกษาค้นคว้า และ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
3. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนนาความรู ้ที่ได้คน้ คว้ามาแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกัน
4. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสรุ ป และจัดระบบองค์ความรู ้นาไปสู่
การนาเสนอผลงานในรู ปแบบที่หลากหลาย
5. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทางานและตัดสิ นใจร่ วมกันกับผูอ้ ื่น
ด้ านบรรยากาศการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
6. เป็ นการจัดกิจกรรมที่ให้อิสระแก่นกั เรี ยนในการกาหนด
ปัญหาและศึกษาค้นคว้า
7. เป็ นการจัดกิจกรรมที่ทาให้นกั เรี ยนได้ร่วมกันระดม
ความคิด แบ่งงานและหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
8. เป็ นการจัดกิจกรรมที่ครู เป็ นผูแ้ นะนาในการเรี ยนรู ้ให้กบั
นักเรี ยน
9. เป็ นการจัดกิจกรรมที่กระตุน้ และสร้างความสนใจให้กบั
นักเรี ยน
10. เป็ นการจัดกิจกรรมที่ทาให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่าง
สนุกสนานและมีความสุ ข

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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ตารางที่ 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน (ต่อ)
รายการประเมิน

ด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับจากการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
11. ช่ ว ยให้นัก เรี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ด ้ว ยตนเองและน า
ความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้ในชีวิตประจาวัน
12. ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ และมีความสามารถในการติดต่อสื่ อสารกับ
บุคคลอื่น
13. ช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา และส่ งเสริ ม
ความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม และการทางานเป็ นทีม
14. ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถนาทักษะในการแก้ปัญหาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้
15. ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถนาทักษะการให้เหตุผลและนา
ความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
∑R IOC
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
+1
+1
+1
3.00 1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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ตารางที่ 19 การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื่ องประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
เลขที่ คะแนนก่อนเรี ยน
1
17
2
13
3
14
4
18
5
20
6
18
7
17
8
19
9
18
10
20
11
16
12
16
13
19
14
15
15
19

คะแนนหลังเรี ยน
33
31
34
30
35
31
28
32
29
34
28
29
34
30
31

เลขที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คะแนนก่อนเรี ยน
17
16
16
21
14
19
14
15
17
19
17
20
17
16
16

คะแนนหลังเรี ยน
30
28
32
34
29
34
32
29
30
31
32
33
32
33
34
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ตารางที่ 20 การเปรี ยบเทียบทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู ้ไปใช้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คะแนน
ก่ อนเรียน
( 30คะแนน )
15
11
13
16
14
13
9
13
14
13
17
16
10
12
15

คะแนน
หลังเรียน
( 30คะแนน )
25
24
21
21
24
23
21
21
21
20
22
21
23
22
23

เลขที่

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คะแนน
ก่ อนเรียน
( 30คะแนน )
16
13
16
16
11
13
14
17
15
13
12
11
11
12
13

คะแนน
หลังเรียน
( 30คะแนน )
24
23
22
23
19
21
17
23
22
20
23
25
21
22
21
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้
2. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้เรื่ อง ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
3. แบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู้ไปใช้เรื่ อง ประเด็นปัญหา
สิ่ งแวดล้อม
4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ส 31102 สั งคมศึกษา
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จานวน 2 คาบ

เรื่อง : ผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในประเทศไทยและของโลก
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 5.2
เข้า ใจปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ก ับ สภาพสิ่ ง แวดล้อ มทางกายภาพที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
สร้างสรรค์วฒั นธรรมและมีจิตสานึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั
ส 5.2 ม.4-6/3 ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆของโลก
ข้ อสรุ ปทัว่ ไป
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกับการดารงชี วิตของมนุ ษย์
จากปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่มีสาเหตุมาจากมนุ ษย์เป็ นปั จจัยสาคัญก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตของ
มนุษย์ดว้ ยเช่นกัน
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ใน
ประเทศไทยและของโลกได้
2. นัก เรี ยนสามารถบอกผลกระทบของปั ญหาทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ใน
ประเทศไทยและของโลกได้
3. ตระหนัก และเห็ น ความส าคัญ ถึ ง ผลกระทบของปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม ในประเทศไทยและของโลก
สาระการเรียนรู้
ผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในประเทศไทยและของโลก
1. ผลกระทบของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมด้านบวก
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2.
3.
4.
5.

ผลกระทบของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมด้านลบ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์เอลนีโญ, ปรากฏการณ์ลานีญา, ปรากฏการณ์เรื อน

กระจก, ปัญหาพลังงาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวนิ ยั
ใฝ่ เรี ยนรู้
มุ่งมัน่ ในการทางาน
การวัดและการประเมิน
ตารางที่ 21การวัดและการประเมิน
ขอบเขตการวัด
วิธีการ
1. ความรู้
- ผลกระทบของปัญหา
- การตอบคาถาม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
-แบบบันทึกการ
สิ่ งแวดล้อม ในประเทศ
ค้นคว้า
ไทยและของโลก
2. ทักษะ/กระบวนการ
- ทักษะการสื่ อสาร
- ทักษะการให้เหตุผล
- การสังเกต
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
พฤติกรรม
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวนิ ยั
- ใฝ่ เรี ยนรู้
- มุ่งมัน่ ในการทางาน
ชิ้นงาน / ภาระงาน
แบบบันทึกการค้นคว้า

- การสังเกต
พฤติกรรม

เครื่องมือ
- ชุดคาถาม
- แบบบันทึกการ
ค้นคว้า

ผู้ประเมิน

ผูส้ อน

ผูส้ อน
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- แบบสังเกต
พฤติกรรม

ผูส้ อน
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เกณฑ์ การประเมินผล
ตารางที่ 22 เกณฑ์การประเมินแบบบันทึกการค้นคว้า
รายการ

ดีมาก(3)

1. ความรู้
ความถูกต้องของ ตอบคาถามใบบันทึก
เนื้อหา
ความรู้ได้ถูกต้อง 4 ข้อ

ระดับคุณภาพ
ดี(2)
ตอบคาถามใบบันทึก
ความรู้ได้ถูกต้อง 3 ข้อ

พอใช้ (1)
ตอบคาถามใบ
บันทึกความรู้ได้
ถูกต้อง1- 2 ข้อ

กิจกรรมการเรียนรู้ ( การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน)
กิจกรรมนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ช้ ีแจงจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จากนั้นให้นกั เรี ยน
ดูภาพ คือ ภาพที่ 1 ภาพไฟไหม้ป่า ภาพที่ 2 ภาพน้ าท่วม ภาพที่ 3 ภาพภัยแล้งภาพที่ 4 ภาพปลาโลมา
ตาย
2. จากภาพทั้ง 4 ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม โดยครู สุ่มนักเรี ยนจานวน 4 คน ให้บอกผลกระทบ ของภาพที่นกั เรี ยนสั งเกตมาคน
ละ 1 ข้อ (คน และสัตว์ได้รับอันตราย, เกิดโรคระบาด, ผลผลิตด้านการเกษตรเสี ยหาย, คุณภาพน้ า
เปลี่ยนแปลง, คุณภาพของดินเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม )
3. ครู ให้นกั เรี ยนชมวีดีทศั น์ เรื่ อง ผลกระทบที่เกิดจากป่ าไม้ถูกทาลาย ใช้เวลาประมาณ 9
นาที เป็ นเรื่ องราวเกี่ ยวกับ ผลกระทบจากการตัดไม้ทาลายป่ า ทาให้เกิ ด เหตุ การณ์ ภยั พิ บ ตั ิ ท าง
ธรรมชาติ เช่ น น้ าท่วม ดินถล่ม ไฟป่ า ภัยแล้ง ภาวะโลกร้อน และสัตว์ป่าลดลง ครู เน้นให้นกั เรี ยน
บอกว่า วีดีทศั น์นาเสนอเรื่ องอะไร ต้องการให้เรารู ้ อะไรบ้าง นักเรี ยนสงสัยเกี่ ยวกับอะไร ร่ วมกัน
อภิปราย ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ป
4. ครู กล่าวว่า “เราศึกษาเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ ผลกระทบของปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่ งมีอยู่ 6 ขั้น” จากนั้นครู ทบทวน ขั้นตอน
การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน และครู ก ล่ า วย้ า ว่ า ต่ อ ไปนี้ นัก เรี ย นจะได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. ขั้นกาหนดปัญหา
1.1 ครู แ จกใบความรู้ ที่ 1.1 เรื่ อง ผลกระทบของปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม พร้อมใบงานที่ 1.1 สถานการณ์ที่ 1
1.2 นักเรี ยนศึกษาใบความรู ้ พร้ อมกับใบงาน โดยครู กระตุน้ ให้นกั เรี ยนช่ วยกันระดม
ความคิดเพื่อกาหนดหัวข้อของปั ญหาในสถานการณ์ที่ครู แจกให้ โดยนักเรี ยนแต่ละกลุ่มต้องกาหนด
หัวข้อที่สอดคล้องกับสถานการณ์ให้ได้หัวข้อมากที่สุด จากนั้นเลื อกมา 1 หัวข้อ และบันทึกหัวข้อ
ของปัญหาที่ได้จากการระดมความคิดลงในใบงานที่ 1.1 ข้อที่ 1
2. ขั้นทาความเข้ าใจกับปัญหา
นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ ยวกับหัวข้อของปั ญหาในการเรี ยนรู ้ ที่ได้ร่วมกันกาหนดขึ้นมา
จากใบงานที่ 1.1 (ข้อที่ 1) แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันคิด อภิปรายเกี่ยวกับปั ญหาของกลุ่มใน
ใบงานที่ 1.1 ข้อ 2-4 ซึ่ งเป็ นประเด็นเกี่ยวกับ สาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ไขปั ญหา และผลที่ได้จาก
การแก้ไขปั ญหา จากนั้นให้ตวั แทนกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน โดยนักเรี ยนร่ วมกันพิจารณา
และอภิปราย ว่ามีประเด็นหรื อหัวข้ออะไรบ้างที่ตอ้ งการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และให้นกั เรี ยนจัด
หมวดหมู่หวั ข้อที่เป็ นประเด็นในการศึกษาให้ถูกต้องเหมาะสม
3. ขั้นดาเนินการศึกษาค้ นคว้า
3.1 ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าประเด็นปั ญหาที่นกั เรี ยนได้กาหนดไว้ดว้ ยตนเอง
3.2 ครู แจกแบบบันทึ กการค้นคว้า และให้นกั เรี ยนประชุ มเพื่อแบ่งหน้าที่ในการศึกษา
ค้นคว้า
3.3 ให้ นัก เรี ย นอภิ ป รายในกลุ่ ม เพื่ อวางแผนดาเนิ นการศึ ก ษาค้นคว้า ตามประเด็ น ที่
กาหนดไว้โดยแบ่งหน้าที่ กนั ทางาน และหาข้อมูลในประเด็นที่ ตอ้ งการศึ กษา ได้แก่ ความหมาย
ประเภทความสัมพันธ์ หรื ออื่นๆ โดยระบุแหล่งเรี ยนรู ้ วิธีการศึกษา บันทึกการศึกษาค้นคว้าลงใน
แบบบันทึกการค้นคว้า เช่น การศึกษาค้นคว้าจากเว็บไซด์ ห้องสมุด ป้ ายนิ เทศหรื อศึกษาจากผูร้ ู ้ เป็ น
ต้น แล้วบันทึกการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มของตนเอง และบันทึกผลการศึกษา ลงในแบบบันทึกการ
ค้นคว้า
3.4 นัก เรี ย นส่ ง แบบบันทึ ก การค้นคว้า ด้ว ยตนเองให้ ค รู เ พื่ อ ท าการประเมิ นจากนั้น
นักเรี ยนประเมินผลการดาเนินการศึกษาค้นคว้าร่ วมกัน
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4. ขั้นสั งเคราะห์ ความรู้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่ มนาข้อมูลที่ได้จากการศึ กษาค้นคว้ามาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กบั กลุ่ มอื่ นๆ
แล้ ว ร่ วมกั น พิ จ ารณาและอภิ ป รายต่ อ ไปว่ า ความรู ้ ที่ ไ ด้ ม าเกี่ ย วกั บ ผลกระทบของปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีความถูกต้อง สมบรู ณ์ ครบถ้วนตามประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา
แล้วหรื อยัง หากยังไม่ครบให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ( เช่น ผลกระทบของทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อมด้านบวก, ผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมด้านลบ)
ขั้นสรุ ปความคิดรวบยอด
5. ขั้นสรุ ปและประเมินค่ าของคาตอบ
นักเรี ยนทุกกลุ่มร่ วมกันนาเสนอข้อมูลที่สังเคราะห์ได้ และร่ วมกันอภิปรายว่าข้อมูลของแต่
ละกลุ่มที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ครบถ้วนสมบรู ณ์ถูกต้องหรื อไม่ โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ โดยให้ทุกกลุ่มช่ วยกันสรุ ปความรู ้ ในภาพรวมของปั ญหาอีกครั้ง
โดยครู ช่วยตรวจสอบและแนะนาเพิ่มเติม
6. นาเสนอและประเมินผลงาน
ผูเ้ รี ยนนาข้อมูลที่ สังเคราะห์ได้ มาเขี ยนผังมโนทัศน์ โดยมีประเด็นเกี่ ยวกับ หัวข้อปั ญหา
สาเหตุ วิธีแก้ไขและผลที่ได้จากการแก้ไข ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มรวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องร่ วมกันประเมินผลงาน
และให้ขอ้ เสนอแนะ จากนั้นจัดแสดงผลงานการศึกษา
สื่ อการเรียนรู้ /แหล่ งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่ อง ผลกระทบของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. ใบงานที่ 1.1 สถานการณ์ที่ 1
3. ภาพไฟไหม้ป่า ภาพน้ าท่วม ภาพภัยแล้ง ภาพปลาโลมาตาย
4. วีดีทศั น์ เรื่ อง ผลกระทบที่เกิดจากป่ าไม้ถูกทาลาย
5. แบบบันทึกการค้นคว้า
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้
1. วินยั วีระวัฒนานนท์ และบานชื่ น สี พนั ผ่อง. (2553). หนังสื อเรียนรายวิชาประชากร
และสิ่ งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-5. กรุ งเทพฯ: อักษรเจริ ญทัศน์ อจท. จากัด.
2. สานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม. (2556). รายงาน
สถานการณ์ คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. 2552. กรุ งเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์ นลั พับลิเคชัน่ จากัด.
3. http://th.m.wikipedia.org.htm เข้าถึงเมื่อ 2 พ.ค. 2557
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สรุ ปผลการจัดการเรี ยนรู้
จากการสังเกตผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันคิด อภิปรายเกี่ ยวกับปั ญหา สามารถกาหนดปั ญหา
ได้ บอกสาเหตุของปั ญหา บอกวิธีการแก้ไขปั ญหา และผลกระทบของปั ญหา และผลที่ได้จากการ
แก้ไขปั ญหาได้ ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มนาข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษาค้นคว้ามาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กบั กลุ่ ม
อื่นๆ แล้วร่ วมกันพิจารณาและอภิปราย ผลคือได้ขอ้ มูลยังไม่ครอบคลุม ครู แนะนาให้นกั เรี ยนสื บค้น
เพิ่มเติม และให้นกั เรี ยนจัดหมวดหมู่หวั ข้อที่เป็ นประเด็นในการศึกษาให้ถูกต้องเหมาะสม แล้วให้
นาเสนอเป็ นผลงาน ซึ่ งกลุ่มผูเ้ รี ยนเลือกนาเสนอโดยเขียนผังมโนทัศน์ จากนั้นตัวแทนกลุ่มออกมา
นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน ครู และ ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มร่ วมกันประเมินผลงาน และให้ขอ้ เสนอแนะ จากนั้นจัด
แสดงผลงานการศึกษาไว้ที่ป้ายนิเทศหน้าห้องสมุด
แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
1. ครู ควรกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนร่ วมกันคิด อภิปรายว่ามีประเด็นหรื อหัวข้ออะไรบ้างที่ตอ้ งการ
ศึ ก ษาค้นคว้า เพิ่ ม เติ ม และให้นัก เรี ย นจัดหมวดหมู่ หัวข้อที่ เป็ นประเด็ นในการศึ ก ษาให้ถู ก ต้อ ง
เหมาะสม กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนดาเนิ นการศึกษาค้นคว้าตามประเด็นที่กาหนดไว้โดยแบ่งหน้าที่ กนั
ทางาน และหาข้อมูลในประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา โดยครู ช่วยตรวจสอบและแนะนาเพิ่มเติม
2. ผูส้ อนควรเสนอแนะให้ ผูเ้ รี ย นนาข้อมูล ที่ สังเคราะห์ไ ด้ มาเขีย นผังมโนทัศน์ โดยมี
ประเด็นเกี่ ยวกับ หัวข้อปั ญหา สาเหตุ วิธีแก้ไขและผลที่ได้จากการแก้ไข ลงในกระดาษแผ่นใหญ่
น าเสนอหน้ า ชั้ นเรี ยน ผู ้เ รี ยนทุ ก กลุ่ ม รวมทั้ง ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งร่ วมกั น ประเมิ น ผลงาน และให้
ข้อเสนอแนะ จากนั้นจัดแสดงผลงานการศึกษาไว้ที่ป้ายนิเทศหน้าห้องสมุด

ลงชื่อ...............................................ผูส้ อน
(................................................................)
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ใบความรู้ที่ 1.1
เรื่ อง ผลกระทบของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม

ทรั พยากรเป็ นสิ่ งมีค่าและมีคุณประโยชน์ต่อการดารงชี วิตของสิ่ งมี ชีวิต ในอดี ตมนุ ษย์ได้
แปรเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เหมาะสมต่อการดารงชีวติ และนามาพัฒนาคุณภาพชี วิต
มาโดยตลอด ในปั จจุบนั ทรัพยากรได้มีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่ งเป็ นผลมาจากการใช้อย่าง
ต่อเนื่ อง การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วถูกกระตุน้ จากการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพราะเหตุว่าการพัฒนาต่างๆ นั้นมนุ ษย์คิดค้นมาเพื่อใช้กบั ทรัพยากรและอานวยความ
สะดวกสบายซึ่ งทาให้ทรัพยากรหมดไปอย่างรวดเร็ ว ทั้งผลของการใช้มกั จะก่อเกิดความเสื่ อมโทรม
การปนเปื้ อนของมูล สารและมูล ฝอยเป็ นปริ มาณมหาศาล สิ่ งเหล่ า นี้ ใ นที่ สุ ดแล้วจะย้อนกลับ มา
กระทบต่อคุณภาพชีวติ ของมนุษย์ไม่มากก็นอ้ ย
ความก้า วหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีม กั จะให้ความสะดวกสบายแก่ ผูใ้ ช้และ
สัมผัสอย่างมากแต่ในการใช้ควรคานึงถึงผลของการใช้ ตลอดจนการเลือกใช้ให้ถูกต้องและเป็ นไป
ในแนวสร้ างสรรค์ โดยคานึ งถึงสมดุ ลของทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่ งจะทาให้การเปลี่ ยนแปลง
สิ่ งแวดล้อมเกิดขึ้นน้อยลงและทรัพยากรเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตของมนุ ษย์ได้อย่าง
ยัง่ ยืนต่อไป
โดยทัว่ ไปแล้วทรั พ ยากรแบ่ งออกเป็ นสองกลุ่ ม ใหญ่ คื อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ หมายถึ ง
สิ่ งมีชีวิตตามธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุ ษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ ง ซึ่ งได้แก่ น้ า ดิ น ป่ าไม้
สัตว์ป่า แร่ ธาตุ มนุษย์ เป็ นต้น ส่ วนอีกประเภท คือ ทรัพยากรที่มนุ ษย์สร้างขึ้น เกิดจากการนาเอา
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมาดัดแปลง ปรับปรุ ง หรื อแปรรู ปด้วยเทคโนโลยีจนได้ทรัพยากรใหม่ที่มี
ประโยชน์และคุณค่าต่อคุ ณภาพชี วิตของมนุ ษย์ ได้แก่ การเกษตรกรรม การชลประทาน และการ
คมนาคม เป็ นต้น
ผลกระทบของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมด้านบวก
การเร่ งรัดนาเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้มากที่สุด เพื่อเร่ งและเน้นความเจริ ญทางวัตถุ
สร้างความสุ ข ความสะดวกสบายให้แก่ชีวติ แต่ก็ตอ้ งเสี่ ยงต่อปั ญหาความเสื่ อมโทรมในด้านคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมมากขึ้ น เมื่อเป็ นเช่ นนี้ แนวทางในการพัฒนาประเทศทัว่ โลกจนเริ่ มเปลี่ ยนแปลง โดย
นาเอาความผิดพลาดจากอดีตมาทบทวนและให้ค วามสาคัญปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมและการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้ น เช่ น การบาบัดน้ าทิ้งจากโรงงานก่ อนปล่อยสู่ แหล่ งน้ าตามธรรมชาติ
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การพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดเพื่อทดแทนน้ ามัน และการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการเกษตรเพื่อการ
อนุรักษ์ การบาบัดน้ าเสี ย พลังงานสะอาดทดแทนน้ ามัน
ผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมด้านลบ
มลภาวะด้านสิ่ งแวดล้อม คื อสภาพรอบด้านที่ ไม่น่าพอใจ เป็ นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นต่อสังคม
โดยตรงการใช้เทคโนโลยีที่ขาดความระมัดระวังและใช้อย่างไม่ถูกต้องต่อทรัพยากรธรรมชาติเป็ น
ผลทาให้เกิดปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมมากมาย
มลภาวะของอากาศ ได้แก่ สารที่เกิดจากการสึ กกร่ อน สารจากไอระเหย สารจากการเผา
ไหม้ หรื อการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์
มลภาวะของน้ า
มลภาวะของเสี ย
มลภาวะของดิน
ความตื่นตัวในวิกฤตการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมของโลกเริ่ มขึ้นอย่างจริ งจัง เมื่อรัฐบาลสวีเดนได้
เสนอต่อองค์การสหประชาชาติถึงวิกฤตการณ์ สิ่งแวดล้อม อันประกอบด้วยวิกฤตการณ์ ต่างๆ คื อ
การขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ ดา้ นพลังงาน อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงมากรวมทั้งเป็ น
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษส่ งผลกระทบต่อทุกคนทัว่ โลก ดังนั้น องค์การสหประชาชาติจึงร่ วมมือ
กับรั ฐบาลสวีเดนจึ ง ได้จดั การประชุ มที่ เรี ยกว่า การประชุ มสหประชาชาติ เรื่ องสิ่ งแวดล้อมของ
มนุ ษย์ จัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่ งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ร่ วมทั้งประเทศไทยรัฐบาลได้ตรา
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2518 และก่อตั้งสานักงานคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติข้ ึนในปี เดียวกัน ดังนั้น เพื่อเป็ นที่ระลึกถึงจุดเริ่ มต้นของการร่ วมมือระหว่างชาติ
ทัว่ โลกในด้านสิ่ งแวดล้อมวันที่ 5 มิถุนายน อันเป็ นวันเริ่ มประชุ มครั้งยิ่งใหญ่น้ ี จึงได้ประกาศให้
เป็ น “วันสิ่ งแวดล้อมโลก” สาหรับประเทศไทยได้กาหนดในวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นวัน
สิ่ งแวดล้อมไทย
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งหมายถึง “การวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการหรื อ
กิ จการประเภทต่างๆที่อาจจะเกิ ดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมหรื อสภาพแวดล้อม ที่อาจจะมีผลกระทบต่อ
โครงการหรื อกิ จการนั้น ทั้งในทางบวกและทางลบ เพื่อเป็ นการเตรี ยมการควบคุ ม ป้ องกัน และ
แก้ไขก่อนการตัดสิ นใจดาเนิ นโครงการหรื อกิจการนั้นๆ” ขั้นตอนที่ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพจะ
เป็ นระบบที่ ถู ก เตรี ย มการในระดับ การวางแผนเพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ข้อ เท็ จจริ ง ทุ ก ๆด้า นว่า ถ้า จะมี
โครงการหรื อกิจการใดขึ้นมาก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมอย่างไรบ้าง มีความรุ นแรง
มากน้อยเพีย งใดมี ผ ลกระทบในระยะสั้ นหรื อระยะยาวอย่า งไร เมื่ อได้วิเคราะห์ ใ นรายละเอี ย ด
รวมถึงทางเลือกต่าง ๆ แล้วจะมีการประเมินถึงผลดีและผลเสี ยของโครงการหรื อกิจการนั้นๆ และที่
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สาคัญที่ สุดของระบบการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมคือจาเป็ นต้องเปิ ดโอกาสให้หน่ วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนได้โอกาสเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่วา่ สนับสนุ นหรื อ
คัดค้านต่อโครงการหรื อกิจการนั้น ๆ ด้วย
โครงการหรื อกิ จการใดที่ ผ่า นการเห็ น ชอบของหน่ ว ยงานผูร้ ั บ ผิด ชอบในการพิ จารณา
รายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อม หน่ วยงานเกี่ ย วข้อง และประชาชนแล้ว หลัง การ
ก่ อสร้ า งเสร็ จสมบู รณ์ แล้ว ต้องเตรี ย มมาตรการในการติ ดตามตรวจสอบ และประเมิ นคุ ณภาพ
สิ่ ง แวดล้อ มหลัง จากที่ โ ครงการได้เ ปิ ดด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ท ราบว่า โครงการหรื อ กิ จ การนั้น ได้
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มมากน้อ ยเพี ย งใด และได้ป ฏิ บ ัติ ต ามมาตรการลด
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่ งคัดหรื อไม่
การวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้อมเป็ นเสมื อนเครื่ องมื อที่ ช้ ี ใ ห้เห็ นผลกระทบที่ อาจจะ
เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการหรื อกิจการต่างๆ ทั้งทางบวกและทางลบ และเป็ นการเตรี ยมการเพื่อ
ควบคุม ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งถือว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็ น
อย่างยิง่ เพราะการที่จะให้ประเทศเจริ ญก้าวหน้าต่อไป จาเป็ นจะต้องให้ประชาชนในประเทศมีความ
เป็ นอยูด่ ี ข้ ึน โดยเฉพาะในส่ วนของคุ ณภาพชี วิต หมายความว่าประชาชนของประเทศจะต้องอยูใ่ น
สภาพวะแวดล้อมที่ดี ไม่มีปัญหาด้านภาวะมลพิษ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจะสมบูรณ์ได้จะต้องให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการยอมรั บ โครงการหรื อกิ จการนั้นๆ เพราะประชาชนในท้องถิ่ นจะเป็ นผูท้ ี่ ไ ด้รับ
ผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบจากโครงการหรื อกิจการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่วา่ โครงการจะเป็ น
ขนาดเล็กหรื อใหญ่ก็ตาม ปั จจุบนั ประชาชนยังไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิ ในการเข้ามามีส่วนร่ วมใน
ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมอย่างไร ระดับใด ทาให้ตอ้ งมีองค์กรเอกชน นักวิชาการ
หรื อผูร้ ู ้ท้ งั หลายคอยให้ความช่วยเหลือในด้านข่าวสาร ข้อมูล และความรู ้ทางวิชาการซึ่ งในบางครั้งก็
กลายเป็ นปั ญหาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็ นการปลุ กระดมมวลชนให้เกิ ดการต่อต้านโครงการหรื อกิ จการ
นั้น ๆ
ในหลักการและเหตุผลของการที่ตอ้ งมีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 นั้น มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ
1. เพื่ อจาแนกและอธิ บ ายในเชิ ง ปริ ม าณเท่ า ที่ ส ามารถจะกระท าได้ เกี่ ย วกับ ทรั พ ยากร
สิ่ งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆของมนุษย์ที่จะถูกกระทบกระเทือนไป อันเนื่ องจากโครงการพัฒนานั้น
ๆ โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่างสภาวะที่มีกบั ไม่มีโครงการดังกล่าว
2. เพื่ อ อธิ บ ายในเชิ ง ปริ ม าณเท่ า ที่ ส ามารถจะกระท าได้เ กี่ ย วกับ ขนาดของผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมทั้งทางบวกในแง่การส่ งเสริ มทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆของมนุษย์กบั ทางลบ
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ในแง่การทาลายสิ่ งแวดล้อมเหล่านั้นโดยพิจารณารวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะ
ยาว ทั้งนี้เพื่อที่จะได้มีการพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ในการออกแบบหรื อวางแผน
โครงการเพื่อให้เกิดผลเสี ยหายน้อยที่สุดโดยได้ผลดีมากที่สุดด้วย
3. เพื่ออธิ บายทางเลือกต่างๆของโครงการที่มีผลกระทบสิ่ งแวดล้อมแตกต่างกันแต่สามารถ
บรรลุ เป้ าหมายของการพัฒนาได้เหมือนๆกันการนี้ ให้กล่าวถึ งรายละเอียดกับผลกระทบกระเทือน
ต่ อคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อมอันเนื่ องจากการเลื อกโครงการแต่ ล ะทางด้ว ยส านัก งานคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ หวังว่าการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจะสามารถช่ วยลดปั ญหาสภาวะ
แวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการหรื อกิจการต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติ สิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2535
เพื่อจาแนกทานายและประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากโครงการโดยเปรี ยบเที ยบกับ
สภาวะที่ไม่มีโครงการ และเพื่อเตรี ยมการป้ องกันผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่ข้ นั วางแผนโครงการ
ซึ่ งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และดาเนินโครงการ และเพื่อ
สนับ สนุ น หลัก การพัฒ นาทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้อ มอย่า งยัง่ ยื น เพื่ อ ให้มี ก ารน าปั จ จัย ทางด้า น
สิ่ งแวดล้อมมาช่วยใน การวางแผนโครงการ และตัดสิ นใจดาเนินโครงการ
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
การให้ป ระชาชนมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจการพัฒนาโครงการหรื อกิ จการที่ ก าลัง จะ
เกิ ดขึ้ นต่ อไปในอนาคตไม่ ว่าโครงการหรื อกิ จการนั้น ๆ จะเป็ นของภาครั ฐบาลรั ฐวิส าหกิ จหรื อ
เอกชน ขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ ถื อว่าเป็ นวิธีการที่จะพัฒนาประเทศ และเป็ นการคุม้ ครองและ
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ควรหวงแหนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน มาจากภาษาอัง กฤษว่า “Public participation” ดัง นั้นค าว่า
“ประชาชน” ในความหมายที่แท้จริ งของประเทศที่พฒั นาแล้ว หมายถึ งหน่วยงานของภาครัฐบาล
ภาคเอกชน องค์กรเอกชน กลุ่มคน และประชาชนทัว่ ไป ที่อาจจะได้รับประโยชน์หรื อเสี ยประโยชน์
จากการมีโครงการหรื อกิจการ ซึ่ งได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
รู ปแบบและขอบเขตของการมีส่วนร่ วม
โครงการหรื อกิ จ การทั้ง ของภาครั ฐและเอกชนหลายโครงการเปิ ดให้ มี ป ระชาพิ จ ารณ์
(Public Hearing) มีข้ นั ตอนดังนี้ เมื่ อสานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อมได้รับรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามที่เจ้าของโครงการหรื อกิ จการได้เสนอแล้วสานักงานนโยบาย
และแผนสิ่ ง แวดล้อมควรจะส่ ง ผลการพิ จารณา กลับ ไปยัง เจ้า ของโครงการหรื อ กิ จ การ โดยมี
ข้อเสนอแนะว่าควรจะมี การดาเนิ นการอย่างไรต่อไป ถ้า คิ ดว่าโครงการหรื อกิ จการมี ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมไม่มากนักก็ให้ดาเนิ นการก่อสร้ างได้ ถ้าคิดว่าอาจจะมี ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและ
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คุ ณ ภาพชี วิ ต ก็ ค วรให้ เ จ้า ของโครงการหรื อ กิ จ การได้จ ัด เตรี ย มเปิ ดการประชาพิ จ ารณ์ ส าหรั บ
ประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบ ผูส้ นใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
การเตรี ยมการประชาพิจารณ์
เจ้าของโครงการหรื อกิจการ จะต้องเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมเอกสารประกอบการพิจารณา เมื่อเปิ ด
การประชาพิ จ ารณ์ เจ้า ของโครงการหรื อกิ จการจะต้องพยายามอธิ บ ายถึ ง ผลดี ผ ลประโยชน์ ที่
ประชาชนและประเทศชาติจ ะได้รับ และผลเสี ยของโครงการ ตามเอกสารที่ ได้แจกไปก่ อนหน้า
พร้ อมกับรับฟั งข้อเสนอแนะหรื อข้อคิดด้านต่างๆ ถ้าเจ้าของโครงการหรื อกิ จการสามารถอธิ บาย
และทาความเข้าใจจนเป็ นที่ยอมรับของผูเ้ ข้าร่ วมรับฟั งประชาพิจารณ์ ก็ถือว่าประชาชนยอมรับใน
การพัฒนาโครงการหรื อกิจการนั้น แต่ถา้ ยังไม่เป็ นที่ยอมรับ หรื อมีการคัดค้านหรื อต่อต้าน เจ้าของ
โครงการหรื อกิ จการจะต้องนาข้อคิดเห็ นข้อเสนอต่างๆ กลับไปแก้ไขและปรับปรุ ง เพื่อเตรี ยมการ
เปิ ดประชาพิจารณ์ ต่อไปอีกครั้ง โดยกาหนดระยะเวลาไว้อย่างน้อย 30 วันหลังจากการจัดประชา
พิจารณ์ ครั้งก่อน ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากกิ จกรรมหรื อโครงการจะโต้แย้งจนกว่าเจ้าของ
โครงการหรื อผูป้ ระกอบการจะสามารถจัดหาสิ่ งทดแทน หรื อการชดเชยจนเป็ นที่ยอมรับ จึงจะสรุ ป ผล
การมีส่วนร่ วมของประชาชนทั้ง 2 ขั้นตอน รวมเล่มแล้วประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงผลลัพธ์ที่
ได้รับซึ่ งเรี ยกว่า Environmental Impact Statement, (EIS)
การจัดประชาพิจารณ์ น้ ี จะดาเนิ นการกี่ ครั้งก็แล้วแต่เจ้าของโครงการหรื อกิ จการ แต่สิ่งที่
ต้องการคือ ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมรับในการพัฒนาโครงการหรื อกิจการนั้น ๆ
กลไกในการมีส่วนร่ วมของประชาชน
การสร้ า งกลไกให้ ส าธารณชนมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้
1. เพื่ อได้รับ ข้อมู ล ข่ า วสาร ความรู ้ และความเข้า ใจเกี่ ย วกับ โครงการหรื อกิ จการและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
2. เพื่อช่วยในการชี้ประเด็นปั ญหา และคุณค่าต่าง ๆ ของสิ่ งแวดล้อม
3. เพื่อแสดงความคิดเห็นอันอาจจะเป็ นประโยชน์ในการแก้ปัญหา
4. เพื่อช่วยในการให้ขอ้ มูลย้อนกลับและช่วยในการวิเคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ อันจะเป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนการดาเนินงานและการตรวจเฝ้ าระวัง
5. เพื่อขจัดปั ญหาความขัดแย้ง และเพื่อสร้างข้อตกลงร่ วมกัน
การมีส่วนร่ วมของประชาชนจะสามารถจัดแบ่งกลุ่มของประชาชนได้เป็ น 3 กลุ่ม
1. กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ
2. กลุ่มประชาชนโดยรอบโครงการที่อาจจะมีท้ งั ผลดีและผลเสี ยจากโครงการ
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3. กลุ่มประชาชนในท้องถิ่นที่อาจจะได้รับแต่ผลประโยชน์จากโครงการ
สาหรับประเทศไทยมีการจัด Public Hearing โดยใช้คาว่า “ไต่สวนสาธารณะ” หรื อ
“ประชาพิจารณ์”
การมีส่วนร่ วมของประชาชนจึงถือว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญและมีความจาเป็ นมากต่อการพัฒนา
หรื อการคุ ้ม ครองและรั ก ษาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้อมของประเทศต่ อไปในอนาคตเพราะการที่ จะให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม จาเป็ นจะต้องมีการให้ข่าวสารที่แท้จริ งและถู กต้องโดยมี การกาหนด
ขั้นตอนการมีส่วนร่ วมอย่างถูกวิธีและมีประสิ ทธิ ภาพ
ในพระราชบัญญัติ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 กลุ่ มประชาชนที่สามารถมี ส่วนร่ วมในการ
คุม้ ครองและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม เน้นสิ ทธิ และหน้าที่ของบุคคลที่อาจได้รับตามกฎหมายระบุ
สิ ท ธิ ข องประชาชนที่ จ ะได้รั บ รู ้ ข่ า วสารข้อ มู ล ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อมแต่ในขณะเดี ยวกันก็ได้สงวนสิ ทธิ ในการรั บรู ้ ข่าวสารของประชาชนไว้ดว้ ย โดยการ
กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจในการตัดสิ นใจในการให้ข่าวสารและข้อมูลนั้นๆ และ
ยังมีขอ้ ยกเว้นสาหรับข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1. ความลับเกี่ยวกับการรักษาความมัน่ คงแห่งชาติ (National Security)
2. ความลับเกี่ยวกับสิ ทธิ ส่วนบุคคล (Right to Privacy)
3. ความลับเกี่ยวกับสิ ทธิ ในทรัพย์สิน (Intellectual Property)
4. ความลับเกี่ยวกับสิ ทธิ ในทางการค้า (Trade Secrets)
รั ฐ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนได้มี ส่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ตามพระราชบัญ ญัติ
สิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2535 มาตรา 7 ระบุวา่ “เพื่อเป็ นการสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ให้องค์กรเอกชนซึ่ งมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมายไทย
หรื อกฎหมายต่างประเทศ ที่มีกิจกรรมเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการคุ ม้ ครองสิ่ งแวดล้อมหรื ออนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มีวตั ถุ ประสงค์ในทางการเมือง หรื อมุ่งค้าหากาไรจากการประกอบ
กิจกรรมดังกล่าว มีสิทธิ ขอจดทะเบียนเป็ นองค์การเอกชนด้านการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม และอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง”
การระบุถึงสิ ทธิ ในมาตรา 8 ว่า “อาจได้รับการช่วยเหลือหรื อได้รับการสนับสนุนจากทาง
ราชการ”ในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. การจัดให้มีอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรื อตาม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
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2. การประชาสั ม พันธ์ เผยแพร่ ข ้อมู ล หรื อข่ า วสาร เพื่ อสร้ า งจิ ตสานึ ก ของสาธารณชนที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมและอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
3. ริ เริ่ มโครงการหรื อกิจกรรมเพื่อคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่น้ นั
4. การศึ ก ษาวิจยั เกี่ ย วกับ การคุ ้ม ครองสิ่ ง แวดล้อมและอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ และ
เสนอแนะความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรื อส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง
5. การให้ความช่ วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผูไ้ ด้รับอันตรายหรื อความเสี ยหายจาก
มลพิษอันเกิดจากการรั่วไหลหรื อแพร่ กระจายของมลพิษ รวมทั้งเป็ นผูแ้ ทนในคดีที่มีการฟ้ องร้องต่อ
ศาลเพื่อเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทน หรื อค่าเสี ยหายให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับอันตรายหรื อความเสี ยหายนั้น
ด้วย
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม
ข้อคิด ปรากฏการณ์เอลนิโญส่ งผลต่อเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้อย่างไร
สาเหตุและแนวโน้มของปัญหา
1. ปั ญหาโลกร้อนและการทาลายชั้นโอโซน
การทาลายชั้นโอโซนของบรรยากาศ หมายถึ ง การที่ก๊าซส่ วนน้อย ได้แก่ ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน มีเทน และคลอโรฟลูออโรคาร์ บอน ซึ่ งเกิ ดจากโรงงานอุ ตสาหกรรมถูกปล่อยขึ้นสู่
บรรยากาศและไปทาลายชั้นโอโซนจนเป็ นช่ องโหว่ ทาให้รังสี อลั ตราไวโอเลตที่เ ป็ นอันตรายต่อ
สิ่ งมีชีวิตส่ องถึงพื้นโลก ปกติโอโซนเป็ นก๊าซที่มีปริ มาณต่างกันตั้งแต่ระดับน้ าทะเลจนถึงความสู ง
60 กิโลเมตร แต่ในระดับความสู งมีประโยชน์สาคัญ 2 ประการ คือ ช่วยกรองรังสี UV ไว้ร้อยละ
70 - 90 และทาหน้าที่เป็ นก๊าซเรื อนกระจกเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิของโลก
ปรากฏการณ์เอลนีโญ (Ei Nino Phenomena)
เอลนีโญ (El Niño) เป็ นชื่ อของกระแสน้ าอุ่นที่ไหลเลียบชายฝั่งทะเลของประเทศเปรู ลงไป
ทางใต้ทุกๆ 2 – 3 ปี กระแสน้ าอุ่นนี้ จะไหลเข้าแทนที่กระแสน้ าเย็นที่อยู่ตามชายฝั่ งเปรู นาน
ประมาณ 2 – 3 เดือน มีผลทาให้เกิดฝนตกและดินถล่มอย่างรุ นแรง ในประเทศเปรู และเอกวาดอร์
ปรากฏการณ์เอลนี โญมีชื่อเรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า “El Niño – Southern Oscillation” หรื อ
เรี ยกอย่างสั้นๆ ว่า ENSO ซึ่ งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงซึ่ งเกิดขึ้นบริ เวณมหาสมุทรแปซิ ฟิกตอนใต้
โดยกระแสลมสิ น ค้า ตะวัน ออกอ่ อนก าลัง กระแสลมพื้ นผิว เปลี่ ย นทิ ศ ทาง พัด จากประเทศ
อินโดนีเซี ย และออสเตรเลียตอนเหนือไปทางตะวันออก แล้วยกตัวขึ้นเหนื อชายฝั่งทวีปอเมริ กาใต้
ก่อให้เกิดฝนตกหนักและแผ่นดินถล่มในประเทศเปรู และเอกวาดอร์ กระแสลมพัดกระแสน้ าอุ่นบน
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พื้นผิวมหาสมุทรแปซิ ฟิกไปรวมกันบริ เวณชายฝั่งประเทศเปรู ทาให้กระแสน้ าเย็นใต้มหาสมุทรไม่
สามารถลอยตัวขึ้นมาได้ ทาให้บริ เวณชายฝั่งขาดธาตุอาหารสาหรับปลา และนกทะเล ปรากฏการณ์
เอลนีโญทาให้ฝนตกหนักในตอนเหนื อของทวีปอเมริ กาใต้ แต่ยงั ก่อให้เกิดความแห้งแล้งในเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ และออสเตรเลี ย ตอนเหนื อ การที่ เ กิ ดไฟใหม้ป่ าอย่า งรุ น แรงในประเทศ
อินโดนีเซีย
อิทธิพลของปรากฏการณ์ลานีญา
ความหมายของลานีญา ลานีญา มี สภาวะตรงข้ามเอลนีโญ ปรากฏการณ์ลานี ญาเกิดขึ้นได้
ทุก 2 – 3 ปี และปกติจะเกิดขึ้นนานประมาณ 9 – 12 เดือน แต่บางครั้งอาจปรากฏอยูไ่ ด้นานถึง 2 ปี
การเกิดลานีญา คือ ลมด้านตะวันออกเฉียงใต้ที่พดั ปกคลุมเหนือมหาสมุทรแปซิ ฟิกเขตร้อน มี
กาลังแรงมากกว่าปกติ และพัดพาผิวน้ าทะเลที่อุ่นจากตะวันออกไปสะสมอยูท่ างตะวันตกมากยิ่งขึ้น
ทาให้บริ เวณแปซิ ฟิกตะวันตก รวมทั้งบริ เวณตะวันออก และตะวันออกเฉี ยงใต้ของเอเชีย มีอุณหภูมิ
น้ าทะเลสู งขึ้ น ส่ งผลให้อากาศเหนื อบริ เวณดังกล่าวมีการลอยตัวขึ้น และกลัน่ ตัวเป็ นเมฆและฝน
ส่ วนแปซิ ฟิกตะวันออกนอกฝั่ งประเทศเปรู และเอกวาดอร์ น้ นั ขบวนการไหลขึ้นของน้ าเย็นระดับ
ล่างไปสู่ ผิวน้ า (upwelling) จะเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องและรุ นแรง อุณหภูมิที่ผิวน้ าทะเลจึงลดลงต่ากว่า
ปกติ
ผลกระทบของลานีญา
ปรากฏการณ์ลานีญา ทาให้ออสเตรเลีย อินโดนีเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์มีแนวโน้มที่จะมีฝนมาก
และมีน้ าท่วม ขณะที่บริ เวณแปซิ ฟิกเขตร้อนตะวันออกมีฝนน้อยและแห้งแล้ง และแอฟริ กาใต้มี
แนวโน้มที่จะมีฝนมากกว่าปกติ บริ เวณตะวันออกของแอฟริ กาและตอนใต้ของอเมริ กาใต้มีฝนน้อย
และเสี่ ยงต่อการเกิดความแห้งแล้ง และในสหรัฐอเมริ กาช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ลานี ญาจะแห้งแล้ง
กว่าปกติ
ผลกระทบของลานีญา ที่มีต่อรู ปแบบของอุณหภูมิ ผิวพื้นบริ เวณเขตร้อน โดยเฉลี่ยจะลดลง
และมีแนวโน้มต่ากว่าปกติ ในช่วงฤดูหนาวของซี กโลกเหนื อทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมหาสมุทร
แปซิ ฟิก บริ เวณประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี มีอุณหภูมิต่ ากว่าปกติ ขณะที่ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของ
มหาสมุทร รวมถึงพื้นที่ทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของออสเตรเลีย มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ ส่ วนทาง
ตอนเหนือของสหรัฐอเมริ กาต่อเนื่ องถึ งตอนใต้ของแคนาดา มีอากาศหนาวเย็นกว่าปกติ ลานี ญามี
ผลกระทบต่อพายุหมุ นเขตร้ อน โดยพายุเฮอริ เคนในมหาสมุทรแอตแลนติก และอ่าวเม็กซิ โกมี
จานวนเพิ่มมากขึ้น และสหรัฐอเมริ กา และหมู่เกาะแคริ บเบียนมีโอกาสประสบกับพายุเฮอริ เคนมาก
ขึ้น
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ผลกระทบของลานี ญาต่อปริ มาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย ปริ มาณฝนของประเทศ
ไทยส่ วนใหญ่สูงกว่าปกติ สาหรับอุณหภูมิปรากฏว่าลานี ญามีผลกระทบต่ออุณหภูมิในประเทศไทย
โดยทุกภาคของประเทศไทยมีอุณหภูมิต่ากว่าปกติทุกฤดู
อธิ บายว่าเกิดจากการที่ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่ งเกิ ดจากการเผาไหม้ของสิ่ งต่างๆ สาร
คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน ก๊าซมีเทนซึ่ งได้มาจากการย่อยสลายของจุลินทรี ยแ์ บบไม่ใช้ออกซิ เจนและ
ก๊าซไนตรัสออกไซค์ ก๊าซ 3 ชนิดจาก 4 ชนิ ดที่เป็ นสาเหตุของปั ญหาปฏิกิริยาเรื อนกระจก คือ ก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์สารคลอโรฟลูโอโรคาร์ บอน และ ก๊าซมีเทน ปล่อยมาจากธรรมชาติและจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุ ษย์ เช่ น การใช้ยานพาหนะ การผลิตไฟฟ้ า เป็ นต้น ขณะที่ คลอโรฟลูโอโร
คาร์บอนCFC ถูกปลดปล่อยมาจากการกระทาของมนุษย์ท้ งั หมด
นักวิทยาศาสตร์ หลายคนเชื่อว่า คาร์ บอนไดออกไซด์ในโลกจะเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่าในปี 2030
และ 2050 ถ้าการใช้เชื้ อเพลิงยังคงสภาพเช่นปั จจุบนั และประเทศสหรัฐอเมริ กาและแคนาดาจะแห้ง
แล้งผิดปกติและจะมีผลทาให้ผลิตผลทางการเกษตรลดลง
ตารางที่ 23 ก๊าซที่มีส่วนสนับสนุนให้โลกร้อน
ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์CO2
(เชื้อเพลิงจากถ่านหิ น น้ ามัน)
(เชื้อเพลิงจากสิ่ งมีชีวติ )
คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน
CFC
มีเทน CH4
ไนตรัสออกไซค์ N2O

มีส่วนสนับสนุนให้
โลกร้อน
57
44
13
25
12
6

แหล่งที่มาของก๊าซ
ถ่านหิ น ,น้ ามัน
ก๊าซธรรมชาติ การทาลายป่ า
โฟม กระป๋ องสเปรย์ เครื่ องทา
ความเย็น ตัวทาละลาย
พื้นที่น้ าท่วม นาข้าว เชื้อเพลิง
จากซากพืชและสัตว์ ปศุสัตว์
เชื้อเพลิงจากพืช สัตว์ ปุ๋ ย
การทาลายป่ า

(ที่มา : Chiras,1994)
การเผาไหม้เชื้ อเพลิ งฟอสซิ ลทาให้เกิ ดแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ซ่ ึ งเป็ นแก๊สเรื อนกระจก
หลักที่จะทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศของโลกที่รุนแรงระยะยาว การใช้ไม้ฟืนจากป่ าเป็ น
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดไนตรัสออกไซด์ การผลิตแก๊สธรรมชาติได้มีส่วนในการปล่อยแก๊สมีเทนออก
สู่ บรรยากาศ
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เนื่องจากประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
จึงต้องรายงานบัญชีการปล่อยแก๊สเรื อนกระจกและมาตรการควบคุมปริ มาณแก๊สเรื อนกระจก
ผลกระทบจากปรากฏการณ์เรื อนกระจก
1. ผลกระทบต่อภูมิอากาศ บรรยากาศแถบขั้วโลกร้อนขึ้น ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่
บริ เวณเส้นศูนย์สูตรกับขั้วโลกย่อมลดน้อยลง จะส่ งผลต่อภูมิอากาศในระดับโลก เช่น ลมและฝน
เป็ นอย่างมาก ภาวะความกดดันอากาศต่ าอาจเพิ่มสู งขึ้น ทาให้มีลมมรสุ มพัดแรง และเลยขึ้ นทาง
เหนือ ซึ่ งอาจช่วยบรรเทาความแห้งแล้งในบางพื้นที่ แต่ในส่ วนที่ได้รับน้ าฝนมากเกินไปก็จะเกิดภัย
น้ าท่วมขึ้นได้ในพื้นที่ซ่ ึ งมีฝนตกหนักและหิ มะละลายอาจจะเกิดปั ญหาน้ าเซาะดินพังทลายลง ทาให้
สู ญเสี ย ความสมบูรณ์ ของหน้า ดิ นไปมากขึ้ นเพิ่ มความขุ่นและอัตราการตกตะกอนตามเส้ นทาง
คมนาคมทางน้ าแนวปะการังและป่ าชายเลนมากขึ้นอีก
2. ผลกระทบต่อแหล่งน้ าเกิดภาวะน้ าทะเลหนุ นสู งแล้ว ยังเกิดความเปลี่ยนแปลงของแหล่ง
น้ าต่างๆ เองด้วย กล่าวคือ อาจเกิดความแห้งแล้งของแหล่งน้ าในบางพื้นที่ และเกิดแหล่งน้ าใหม่ๆใน
บางพื้นที่ การที่ปริ มาณ CO2 เพิ่มขึ้นในบรรยากาศ ย่อมเป็ นการเร่ งอัตราการสังเคราะห์ แสงและ
ความเจริ ญเติบโตของพืชให้สูงขึ้น ซึ่ งเท่ากับเพิ่มความต้องการน้ าของพืชให้มากขึ้นเป็ นเงาตามตัว
จึงอาจทาให้เกิดภาวะดินแห้งและปั ญหาในการจัดสรรน้ าชลประทานให้เพียงพอแก่พ้ืนที่ต่าง ๆ ขึ้น
ได้
3. ผลกระทบต่อแหล่งพลังงาน การขุดเจาะน้ ามันในทะเลและมหาสมุทรขึ้นอยู่กบั สภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะความปรวนแปรของพายุฝนต่างๆในทางที่รุนแรงยิ่งขึ้น ย่อมก่อให้เกิดอุปสรรค
ต่อการขุดค้น
4. ผลกระทบต่อเกษตรกรรม CO2 จะเร่ งรัดการเจริ ญเติบโตของพืชและอัตราการใช้น้ าด้วย
ในเวลาเดียวกัน จึงน่ าจะเป็ นผลดี ต่อการเกษตร เพราะพืชผลจะเติบโตรวดเร็ วและมีขนาดใหญ่กว่า
ปกติ แต่อาจจะมี สารอาหารน้อยลง ทาให้ตอ้ งบริ โภคปริ มาณมากขึ้น แต่ว่าการเปลี่ ยนแปลงของ
ภูมิอากาศตลอดจนการเซาะดินพังทลายเป็ นผลเสี ยที่สาคัญซึ่ งอาจหักล้างผลประโยชน์ที่ได้รับเสี ย
สิ้ น ทั้งนี้เพราะพืชไม่อาจปรับตัวได้ทนั
5. ผลกระทบต่อระดับน้ าทะเล การขยายตัวของน้ าทะเลและการที่น้ าแข็งบริ เวณขั้วโลก
ละลายลงมาระดับ น้ าทะเลทั่ว โลกอาจเพิ่ ม สู ง ขึ้ นและท าให้ เ มื อ งหรื อประเทศที่ อ ยู่ สู ง จาก
ระดับน้ าทะเลไม่มากนักได้รับความเสี ยหายซึ่ งอาจจะต้องจมหายไปในทะเล
6. ผลกระทบต่อมนุ ษย์ จากอุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้น อากาศที่ร้อนจัดมีความชื้ นสู งเป็ น
สิ่ งที่บนั่ ทอนสมรรถภาพในการทางานของมนุ ษย์ มีความกดดันต่อสภาพร่ างกายและจิตใจ ง่ายต่อ
การแพร่ กระจายเชื้อโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ปัญหาเชื้อเพลิงและน้ าบริ โภคที่อาจลดปริ มาณลง
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แนวทางแก้ ไขปั ญหาของอุณหภูมิโลกร้ อน
1. ลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 , CH4 ซี เอฟซี และ N2O ให้ได้โดยการอนุ รักษ์และฟื้ นฟู
สภาพป่ า การนากลับมาประยุกต์ใช้ใหม่ การกลับคืนมาใช้ใหม่ และการควบคุมประชากรของมนุษย์
2. ความร่ วมมือของประเทศต่างๆในระดับโลก พยายามจะให้เกิดความร่ วมมือกันในการ
แก้ไขปั ญหาโลกร้อน ดังจะเห็นได้วา่ มีการทาพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) สนธิ สัญญาระหว่าง
ประเทศที่จะนาไปสู่ การแก้ไข ปั ญหาโลกร้อน เริ่ มมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ 16 ก.พ. 2548 หลังจากที่มี
การเจรจายืดเยื้อมานาน 7 ปี โดย 141 ประเทศทัว่ โลกได้ลงนามในสัตยาบันในการร่ วมมือช่วยลด
การปล่อยแก๊สเรื อนกระจก 6 ชนิ ดโดยเฉพาะ 34 ประเทศอุตสาหกรรม ที่ตอ้ งลดการปล่อยแก๊ส
ดังกล่าวลงราว 5.2% ก่อนปี 2555 ด้านสหรัฐอเมริ กา ผูป้ ล่อยแก๊สเรื อนกระจกรายใหญ่สุดของโลก
รวมถึงออสเตรเลีย ปฏิเสธการเข้าร่ วมพิธีสารเกียวโต
ปัญหาพลังงาน
ปั ญหาอันดับแรกในเรื่ องของพลังงานคือแหล่งพลังงานปฐมภูมิจากธรรมชาติกาลังจะหมด
ไปอย่างรวดเร็ ว The international Energy Agency กล่าวว่า โลกของเราต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นอีก
60% จากปี 2002 ถึง 2030 และเชื้อเพลิงจาก fossil ที่มีอยูก่ าลังจะถูกใช้หมดไป เราใช้น้ ามันกว่า 90%
มีการประมาณการว่าปริ มาณน้ ามัน และเชื้ อเพลิงที่มีอยู่สามารถใช้งานต่อไปได้อีกเพียงแค่ 40 ปี
เท่านั้น ก๊าซธรรมชาติจึงเป็ นแหล่งพลังงานเหมาะสมที่ถูกเลือกมาใช้ทดแทนน้ ามัน
แหล่งพลังงานทดแทน
1. พลังงานจากน้ า โรงไฟฟ้ า พลังน้ า ผลกระทบที่สาคัญของโครงการผลิ ตไฟฟ้ าพลังน้ า
ขนาดใหญ่ต่อสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การเสี ยป่ าไม้และการโยกย้ายประชากร ประชากรจานวนมากจึงไม่
เห็นด้วย ถึงแม้จะมีผลพลอยได้หลายประการ เช่น การชลประทาน การประมง
2. ชี วมวล ประกอบด้วยไม้ ชานอ้อย และแกลบ ชี วมวลที่เหลื อทิ้งจากกระบวนการผลิ ต
ชีวมวลที่เหลือจากเกษตรกรรม เช่น ฟาง ใบอ้อยและยอดอ้อย ต้นและซังข้าวโพด ต้นถัว่ เหลือง ฯลฯ
ซึ่ งมีปริ มาณกว่า 50 ล้านตันต่อปี อาจนามาผลิตไฟฟ้ าได้หลายพันเมกะวัตต์ ถ้าเทคโนโลยีในการเก็บ
ชี ว มวลเหล่ า นี้ ได้รั บ การพัฒนาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ข้ ึ น และราคาซื้ อ ไฟฟ้ ากลับ ของรั ฐ มี ค วาม
เหมาะสมขึ้น
น้ ามันพืช เช่ น น้ ามันปาล์ม อาจนามาใช้แทนน้ ามันดี เซลบางส่ วนในเครื่ องยนต์ เรื อ และ
เครื่ องยนต์ท างเกษตรกรรมได้ การวิจยั และพัฒนาจะช่ วยลดปริ มาณฝุ่ นละอองที่ ป ล่ อยออกจาก
เครื่ องยนต์ การพัฒนาเชื้ อเพลิ งเหลวทั้งสองประเภทเพื่อให้กบั ยานยนต์ ลดการนาเข้าผลิ ตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม และช่วยเพิ่มรายได้ของภาคเกษตรกรรม
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3. พลังงานแสงอาทิตย์และลม ปัจจุบนั ความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้รับการพัฒนามาใช้ผลิต
น้ าร้อนสาหรับที่พกั อาศัยโรงพยาบาลและโรงแรม อุตสาหกรรมและการอบแห้งผลิตผลทางเกษตร
จนนามาใช้ในเชิงพาณิ ชย์ได้
4. พลังงานนิ วเคลียร์ อุปสรรคสาคัญของการใช้พลังงานนิ วเคลียร์ ได้แก่ ความยอมรับของ
ประชาชน ความพร้อมและวินยั ของบุคลากร การจัดการกากเชื้ อเพลิงนิ วเคลียร์ ที่มีกมั มันตภาพรังสี
สู งและการลงทุนสู ง นักสิ่ งแวดล้อมหลายคนไม่เห็ นด้วยกับแนวคิดเทคโนโลยีฟิชชัน่ (fission) ที่
นามาใช้สร้างพลังงานนิ วเคลียร์ กังวลถึ งรังสี ตกค้างที่เกิ ดขึ้น และความเสี่ ยงจากอุบตั ิเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้นด้วย ปฏิกิริยานิวเคลียร์ แบบฟิ วชัน่ (fusion)
พลังงานทดแทนอื่นๆ ประเทศไอซ์แลนด์ต้ งั อยู่ท่ามกลางความหนาวเย็นโดยไม่มีน้ ามัน
ก๊าซ หรื อถ่านหิ นเป็ นของตนเองจึงหาแหล่งพลังงานใหม่ทาให้เกิ ดโครงการผันแปรพลังงานน้ าพุ
ร้อนมาเป็ นความร้อนแก่บา้ นเรื อน ไอซ์แลนด์จะมีรถเมล์ที่ขบั เคลื่ อนด้วยก๊าซไฮโดรเจนพร้อมกับ
การวางแผนสร้ า งโรงงานผลิ ต ไฮโดรเจนกับ เรื อ จับ ปลา การใช้ ไ ฮโดรเจนเป็ นพลัง งานของ
ไอซ์ แ ลนด์ นอกจากจะไม่ เ กิ ด มลพิ ษ แล้ว ยัง มี อ ย่ า งไม่ ห มดสิ้ น อี ก ด้ว ย เพราะไฮโดรเจนเป็ น
ส่ วนประกอบของน้ า (สู ตรเคมีของน้ าคือ H2O) เรี ยกได้วา่ เห็นน้ าที่ไหนก็หมายถึงว่ามีพลังงานจาก
ไฮโดรเจนเมื่อนั้น อนาคตอันใกล้ตน้ ทุนจากพลังงานไฮโดรเจนจะต่าพอที่จะสู ้กบั พลังงานจากก๊าซ
น้ ามัน และถ่านหิ นได้
สาหรับประเทศไทย สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทยได้ลงนาม
ร่ วมกับ บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ทาการผลิตก๊าซโซฮอลล์จาหน่าย
ที่มา: เอกสารการสอนวิชาภูมิศาสตร์ โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ สื บค้นเมื่อ 22 เมษายน 2557
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ใบงานที่ 1.1
สถานการณ์ที่ 1
สมาชิกในกลุ่ม 1. ..............................................
2. …………..............................
3. …………………………….
4. …………………………….
5. …………………….............
คาชี้แจงให้ผเู ้ รี ยนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 1-4
ด้วยอุณหภูมิความร้อนในมหาสมุทร อาจก่อให้เกิดการสู ญพันธุ์ของปลาดาวในระบบนิเวศ
เป็ นเวลาเกื อบปี แล้วที่ นักวิทยาศาสตร์ พยายามทาความเข้าใจว่าทาไมปลาดาวใน
มหาสมุทรแปซิ ฟิกนั้นได้ลดลงจานวนมาก จนมีการคาดการณ์ถึงการสู ญพันธุ์ของปลาดาวใน
อนาคตข้า งหน้า จนกระทัง่ นักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแคลิ ฟ อร์ เนี ย ซานตาครู ซได้
ค้นพบโรคที่น่ากลัวซึ่ งเป็ นที่มาของการฉี กขาดลาตัวปลาดาว
ตามการวิจยั พบว่าในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยอุณหภูมิความร้ อนนั้น ส่ งผลดี ต่อการ
เจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย และไวรัส ซึ่ งกระทบต่อภูมิคุม้ กันก่อให้เกิดการติดเชื้ อในปลาดาว
จนทาให้เกิดโรคหรื อแผลบนร่ างกาย และทาให้ลาตัวแยกออกจากกัน
ซึ่ งการติดเชื้ อที่เกิ ดขึ้นนามาซึ่ งปั ญหาการตายครั้งยิ่งใหญ่เท่าที่นกั วิทยาศาสตร์ เคย
พบมาในสัตว์ทะเล อีกทั้งยังส่ งผลกระทบไปอีก 20 สายพันธุ์ในชายฝั่งตะวันตก และมากกว่า
ร้อยละ 40 ของปลาดาวนั้นมีการแสดงอาการ นักวิทยาศาสตร์ คาดว่าปลาดาวในบริ เวณนี้ อาจ
ต้องตาย ยกเว้นหากตัวที่เกิดใหม่สามารถพัฒนาความต้านทานโรคได้ แต่ถา้ ไม่เป็ นเช่นนั้น ก็
จะกลายเป็ นสู ญสิ้ นนักล่าในห่วงโซ่อาหาร และส่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ที่มา http://inhabitat.com สื บค้นเมื่อ 22 เมษายน 2557

จากสถานการณ์ นีเ้ พื่อนๆคิดอย่ างไรกันบ้ างคะ ช่ วยกันตอบหน่ อยนะคะ
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1. ปั ญหาสาคัญของสถานการณ์น้ ี คืออะไร
ตอบ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. สาเหตุของปั ญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คืออะไร
ตอบ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. จากปั ญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผูเ้ รี ยนมีวธิ ี แก้ปัญหาอย่างไร
ตอบ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. ถ้าสามารถแก้ไขปั ญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้จะเกิดผลอย่างไร
ตอบ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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แบบบันทึกการค้ นคว้าด้ วยตนเอง
สมาชิกในกลุ่ม 1. ..............................................
2. …………..............................
3. …………………………….
4. …………………………….
5. …………………….............
กาหนดหัวข้อเรื่ อง
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ทาความเข้าใจปัญหา
สิ่ งที่ตอ้ งการรู ้......................................................................................................................................
วิธีการหาคาตอบ..................................................................................................................................
แหล่งข้อมูล..........................................................................................................................................
ตารางที่ 24 การศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหา
ชื่อสมาชิก

การแบ่งหน้าที่

แหล่งข้อมูล

ผลการศึกษา

สรุ ปผลการศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหา
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.................................................................................................... .....................................................
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แบบประเมินผังมโนทัศน์
สมาชิกในกลุ่ม 1. …………………………….
2. …………………………….
3. …………………………….
4. …………………………….
5. …………………………….
ตารางที่ 25 แบบประเมินผังมโนทัศน์
รายการประเมิน
4
1.
2.
3.
4.
5.

ผลงานเป็ นไปตามจุดประสงค์ที่กาหนด
ผลงานมีความสะอาดเรี ยบร้อย
ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์
ผลงานมีการนาความรู้มาประยุกต์ใช้
ผลงานเสร็ จทันตามเวลาที่กาหนด
รวม
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
17-20
4
13-16
3
9-12
2
5-8
1

ความหมาย
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

คุณภาพผลงาน
3
2

1
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ตารางที่ 26 เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก(4)
ดี(3)
พอใช้(2)
1. ผลงานเป็ นไป ผลงานสอดคล้อง ผลงานสอดคล้อง ผลงาน
ตามจุดประสงค์ที่ กับจุดประสงค์ กับจุดประสงค์ สอดคล้องกับ
กาหนด
เกือบทุกประเด็น จุดประสงค์
บางประเด็น
2. ผลงานมีความ ผลงานสะอาด
ผลงานส่ วนใหญ่ ผลงาน
สะอาดเรี ยบร้อย เรี ยบร้อย ชัดเจน สะอาดเรี ยบร้อย บางส่ วน
สวยงาม
ชัดเจน สวยงาม สะอาด
เรี ยบร้อย
ชัดเจน
สวยงาม
3. ผลงานมี
ผลงานถูกต้อง มี ผลงานถูกต้อง มี ผลงานถูกต้อง
ความคิด
เนื้อหาครอบคลุม เนื้อหาครอบคลุม มีเนื้อหา
สร้างสรรค์
และมีแนวคิด
และมีแนวคิด
ครอบคลุม
แปลกใหม่ และ แปลกใหม่ แต่ยงั และมีแนวคิด
เป็ นระบบ
ไม่เป็ นระบบ
แปลกใหม่
4. ผลงานมีการ นาความรู้ที่ได้มา นาความรู้ที่ได้มา นาความรู้ที่
นาความรู้ที่ได้มา จัดทาผลงานได้ จัดทาผลงานได้ ได้มาจัดทา
ประยุกต์ใช้
ถูกต้อง ครบถ้วน ถูกต้องเป็ นส่ วน ผลงานได้
ทุกประเด็น
ใหญ่
ถูกต้องบาง
ประเด็น
5. ผลงานเสร็ จ
ผลงานเสร็ จทัน ผลงานเสร็ จช้า ผลงานเสร็ จ
ทันตามเวลาที่
ตามเวลาที่
กว่าเวลาที่
ช้ากว่าเวลาที่
กาหนด
กาหนด
กาหนด 1 วัน
กาหนด 2วัน

ปรับปรุ ง(1)
ผลงานไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
ผลงานไม่
สะอาดไม่
เรี ยบร้อย ไม่
ชัดเจน และขาด
ความสวยงาม
ผลงานบางส่ วน
ไม่ถูกต้องไม่มี
แนวคิดแปลก
ใหม่
นาความรู้ที่
ได้มาจัดทา
ผลงานไม่
ถูกต้องเป็ น
ส่ วนใหญ่
ผลงานเสร็ จช้า
กว่าเวลาที่
กาหนด
มากกว่า 2 วัน
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
เรื่อง ประเด็นปัญหาสิ่ งแวดล้ อม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เวลา 50 นาที 20 คะแนน
.....................................................................................................................................................
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบนี้ เป็ นแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ มีจานวน 40 ข้อ เวลา 50 นาที
2. การตอบให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว จากตัวเลือก ก ข ค ง
แล้วทาเครื่ องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบให้ตรงกับตัวเลือกที่ตอ้ งการ
จุดประสงค์ ข้อที่ 1 นักเรียนสามารถบอกความหมายและขอบข่ ายของคาว่ า ทรัพยากร สิ่ งแวดล้ อม
คุณภาพประชากร และคุณภาพชี วติ ได้
1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของ “สิ่ งแวดล้อม” ได้ถูกต้อง
ก. สิ่ งต่างๆที่รวมอยูก่ บั โลก
ข. สิ่ งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยูร่ อบตัวเรา
ค. ทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูร่ อบตัวเราไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งมีชีวติ หรื อไม่มีชีวติ ซึ่งมีความสัมพันธ์
ระหว่างกัน
ง. สิ่ งต่างๆที่เกิดขึ้นมาโดยมนุษย์สร้างและมีประโยชน์ต่อมนุ ษย์
2. สาเหตุสาคัญของวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติของ
ประเทศไทยคือข้อใด
ก. การขาดบทบัญญัติและกฎหมายที่บงั คับใช้ได้จริ ง
ข. การขาดหน่วยงานและระบบการจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ค. การขาดความร่ วมมือของประชาชนในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ง. การขาดผูน้ าในการมีวสิ ัยทัศน์ในการใส่ ใจเรื่ องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. ป่ าไม้และสัตว์ป่าจัดเป็ นทรัพยากรประเภทใด
ก. ทรัพยากรหมุนเวียน
ข. ทรัพยากรทดแทนได้
ค. ทรัพยากรที่ใช้ไม่หมดสิ้ น
ง. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปและทดแทนไม่ได้
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จุ ดประสงค์ ข้อที่ 2 นั กเรี ยนสามารถวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างภาวะประชากร ทรั พยากร
สิ่ งแวดล้ อม และคุณภาพชี วติ ได้
4. หากมนุษย์ยงั ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจะมีผลทาให้สิ่งใดเปลี่ยนแปลง
มากที่สุด
ก. แหล่งอาหาร
ข. ลักษณะอาชีพ
ค. ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
ง. รู ปแบบของวัฒนธรรม
5. ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ได้แก่ขอ้ ใด
ก. การเกิดภาวะมลพิษ
ข. ขาดการพัฒนาด้านสิ่ งประดิษฐ์
ค. ส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพอนามัยของมนุษย์
ง. ขาดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
6. การที่มนุษย์อพยพไปสู่ สภาพแวดล้อมที่ดีกว่า แสดงให้เห็นถึงอิทธิ พลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในด้านใด
ก. การก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย
ข. การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
ค. ลักษณะการดาเนินชีวิตของมนุษย์
ง. การกาหนดรู ปแบบของเทคโนโลยี
จุดประสงค์ ข้อที่ 3 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สถานการณ์ และวิกฤตการณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยและโลกได้
7. อิทธิพลของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมในด้านการกาหนดลักษณะการดารงชีวติ
ของมนุษย์ได้แก่ขอ้ ใด
ก. โครงสร้างและลักษณะที่อยูอ่ าศัย
ข. ความเจริ ญและมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ค. การประกอบอาชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณี
ง. ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการความรู ้
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จุดประสงค์ ข้อที่ 5 ผู้เรียนสามารถจาแนกความสั มพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ กบั ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
8. การกระทาใดที่ถือว่าเป็ นการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ไม่ถูกต้อง
ก. สร้างเล้าไก่ไว้บนบ่อปลา
ข. นาน้ าที่ซกั ผ้าหรื อล้างจานแล้วไปรดต้นไม้
ค. นากะลามะพร้าวมาเผาเพื่อทาถ่าน
ง. นาตะกัว่ จากแบตเตอรี่ ที่ใช้แล้วมาหลอมเป็ นของประดับตกแต่งบ้าน
จุดประสงค์ ข้อที่ 6 ตระหนักและเห็นความสาคัญของทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมทีม่ ีคุณค่ า
ต่ อการดารงชี วติ ของมนุษย์ ที่ทุกคนควรดูแลรักษา และรับผิดชอบร่ วมกัน
9. การใช้พลังงานจากแหล่งใดทาให้มลพิษในสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
ก. พลังงานจากถ่านหิ น
ข. พลังงานจากนิวเคลียร์
ค. พลังงานจากลม
ง. พลังงานจากน้ ามัน
10. วิกฤตการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดารงชี วติ ของมนุษย์มากที่สุดคือ
ข้อใด
ก. การขาดแคลนน้ าจืด
ข. การสู ญเสี ยป่ าไม้และสัตว์
ค. การลดลงของปริ มาณแร่ ธาตุ
ง. การชะล้างและการพังทลายของดิน
11. การเลือกตัดต้นไม้เฉพาะขนาดที่เหมาะสมในเขตป่ าสัมปทานตรงกับสานวนไทยในข้อใด
ก. กินน้ าเผื่อแล้ง
ข. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
ค. อัฐยายซื้ อขนมยาย
ง. นกน้อยทารังแต่พอตัว
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หน่ วยที่ 2 เรื่องการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
จุ ดประสงค์ ข้อที่ 1 ผู้เรี ยนอธิ บายมาตรการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย และของโลก
12. ภูมิปัญญาด้านการบวชป่ า มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
ก. เพื่อสื บทอดค่านิยมและความเชื่อ
ข. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ค. เพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ง. เพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้เกิดไฟป่ า
จุ ด ประสงค์ ข้อที่ 2 ผู้เรี ยนสามารถจ าแนกหลักในการใช้ และมาตรการป้องกันและแก้ ไ ขปั ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
13. ข้อใดเป็ นการกระทาที่ไม่สนับสนุน “ปฏิญญารี โอ เพื่อสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนา”
ก. ปลูกผักปลอดสารพิษ
ข. ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าสี เขียว
ค. บาบัดน้ าเสี ยก่อนปล่อยลงสู่ แม่น้ า
ง. ใช้โฟมและพลาสติกในการบรรจุสิ่งของ
14. ข้อใดเป็ นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางอ้อม
ก. การตั้งกลุ่มอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ข. การนาเอาของเก่ามาดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์
ค. การสารวจค้นหาทรัพยากรธรรมชาติแห่งใหม่อยูเ่ สมอ
ง. การบูรณะปรับปรุ งทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพที่ดี
15. ข้อใดแสดงถึงการอุปโภคบริ โภคทรัพยากรโดยใช้วธิ ี นากลับมาใช้ซ้ า
ก. นาเศษอาหารมาแปรรู ปเป็ นอาหารสัตว์
ข. นากระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวมาเป็ นกระดาษร่ าง
ค. โรงงานอุตสาหกรรมนาขวดแก้วที่ใช้แล้วมาหลอมใหม่
ง. เลือกใช้หลอดไฟฟ้ าชนิดหลอดผอมแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์
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จุดประสงค์ ข้อที่ 3 ตระหนักถึงปัญหาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทีต่ ้ องร่ วมกัน
กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
16. การที่มนุษย์มีจิตสานึกในการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมจะส่ งผลให้สภาพสังคมเป็ นเช่นไร
ก. การเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมทาให้ประชากรอยูด่ ีกินดี
ข. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลและไม่ให้นาออกมาใช้
ค. การนาทรัพยากรมาใช้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์คุม้ ค่า
ง. ประเทศได้รายได้เพิม่ ขึ้นจากทรัพยากรทาให้ เศรษฐกิจมัน่ คง
17. จุดประสงค์สาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ
ก. ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนรักธรรมชาติ
ข. เพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริ มาณมากได้
ค. เพื่อกักเก็บทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่ นหลังใช้
ง. เพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
18. มาตรการเสริ มที่จะช่วยให้การดาเนินงานป้ องกันแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมให้บรรลุ
เป้ าหมายและให้ผลระยะยาวคือข้อใด
ก. การประชาสัมพันธ์และสิ่ งแวดล้อมศึกษา
ข. การกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ค. การประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
ง. การใช้มาตรการจูงใจในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
19. ข้อใดเป็ นการป้ องกันภัยแล้งที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
ก. งดการตัดไม้ทุกประเภท
ข. ลดการเผาทาลายป่ า และเพิ่มพื้นที่ป่าทาฝนเทียมในบริ เวณที่แห้งแล้ง
ค. ลดการใช้น้ า โดยใช้เฉพาะที่จาเป็ น
ง. ทาฝนเทียมในบริ เวณที่แห้งแล้ง
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จุ ด ประสงค์ ข้อที่ 4 นั ก เรี ยนสามารถวิเคราะห์ ผลกระทบของปั ญหาทรั พ ยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ในประเทศไทยและของโลก
20. ข้อใด มิใช่ สาเหตุสาคัญของการเกิดสึ นามิ
ก. การเกิดดินถล่ม
ข. การเคลื่อนตัวของเปลือกผิวโลก
ค. การปะทุของภูเขาไฟใต้มหาสมุทร
ง. แผ่นดินไหวรุ นแรงใต้ทอ้ งทะเล
21. การเกิดก๊าซเรื อนกระจกมีความสัมพันธ์กบั ปั ญหาภาวะโลกร้อนอย่างไร
ก. ความสามารถของก๊าซเรื อนกระจกในการดูดกลืนความร้อนลดลง ทาให้ความร้อน
สะสมในชั้นบรรยากาศ
ข. ก๊าซเรื อนกระจกจะหมดไปจากชั้นบรรยากาศทาให้เกิดการสะสมของความร้อนใน
ชั้นบรรยากาศ
ค. ก๊าซเรื อนกระจกจะทาให้เกิดช่องโหว่ในชั้นบรรยากาศจึงส่ งผลให้แสงอาทิตย์เข้าสู่
โลกได้มากขึ้น
ง. ก๊าซเรื อนกระจกมีมากเกินไปทาให้เกิดการสะสมเป็ นชั้นหนาขึ้นทาให้ความร้อน
ถูกเก็บกักไว้ในโลก
22. วิกฤติการณ์ดา้ นพลังงานที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มี
ประเด็นปั ญหาที่สาคัญร่ วมกันคือข้อใด
ก. เกิดผลกระทบด้านระบบนิเวศและสิ่ งแวดล้อม
ข. ราคาน้ ามันปิ โตรเลียมที่แพงขึ้นตลอดเวลา
ค. ประเทศผูผ้ ลิตและส่ งออกน้ ามันลดกาลังการผลิต
ง. มีการขุดพบแหล่งพลังงานทดแทนใหม่ที่มีศกั ยภาพที่สูงกว่า
23. หลักการพัฒนาประเทศในข้อใดที่นาไปสู่ การเกิดวิกฤติการณ์ดา้ นพลังงานของ
ประเทศไทย
ก. การพัฒนาประเทศสู่ การเป็ นสังคมที่ยงั่ ยืน
ข. การพัฒนาประเทศสู่ การเป็ นสังคมแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ค. การพัฒนาสู่ การเป็ นประเทศผูน้ าด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค
ง. การพัฒนาประเทศสู่ ความทันสมัยตามยุคการสื่ อสาร
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จุดประสงค์ ข้อที่ 5 นักเรียนสามารถบอกผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ในประเทศไทยและของโลก
24. สภาวะโลกร้อนส่ งผลต่อทะเลและมหาสมุทรอย่างไร
ก. น้ าทะเลมีสีเข้มขึ้น
ข. น้ าทะเลมีสภาวะเป็ นกรดสู งขึ้น
ค. น้ าทะเลส่ งกลิ่นเหม็น
ง. น้ าทะเลมีรสเค็มยิง่ ขึ้น
25. สิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในทางเสื่ อมโทรมมีผลต่อประชากร นักเรี ยนเห็นด้วยหรื อไม่เพราะ
อะไร
ก. ไม่เห็นด้วยเพราะส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร
ข. ไม่เห็นด้วยเพราะส่ งผลต่ออาหารการกินของประชากร
ค. เห็นด้วยเพราะส่ งผลต่อความเป็ นอยูข่ องประชากร
ง. เห็นด้วยเพราะส่ งผลต่อสุ ขภาพอนามัยของประชากร
26. แผ่นดินไหว 7.0 ริ กเตอร์ ข้ ึนไปนั้น หมายถึงความรุ นแรงระดับใด
ก. เล็กน้อย
ข. ปานกลาง
ค. รุ นแรง
ง. รุ นแรงมาก
จุดประสงค์ ข้อที่ 6 ตระหนักและเห็นความสาคัญถึงผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ในประเทศไทยและของโลก
27. ข้อใดคือข้อควรปฏิบตั ิเบื้องต้นเมื่อเกิดภัยพิบตั ิทุกชนิ ด
ก. อยูใ่ นที่สูง
ข. เปิ ดวิทยุ หรื อโทรทัศน์ติดตามสถานการณ์
ค. รี บนัง่ เรื อออกกลางทะเล
ง. อยูใ่ นอาคาร
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หน่ วยที่ 3 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
จุดประสงค์ ข้อที่ 1 ผู้เรียนอธิบายความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมเพื่อ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนได้
28. การพัฒนาที่จะก่อให้เกิดผลที่ยงั่ ยืน หมายถึงข้อใด
ก. การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดค่านิยมที่ฟุ่มเฟื อย
ข. การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่ อมโทรมแก่คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ค. การพัฒนาที่มีการฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง
ง. การพัฒนาที่ลดปริ มาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
29. หน่วยงานใดขององค์การสหประชาชาติที่มีหน้าที่ดูแลสิ่ งแวดล้อมของโลก
ก. UNEP
ข. UNIDO
ค. UNICEF
ง. UNESCO
จุดประสงค์ ข้อที่ 2 ผู้เรี ยนสามารถจาแนกหลักการจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมเพื่อ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนได้
30. พิธีสารมอนทรี ออล เป็ นอนุสัญญาที่เกิดขึ้นจากผลสื บเนื่องในข้อใด
ก. การค้นพบสาร CFCs ในชั้นบรรยากาศ
ข. การรุ กล้ าพื้นที่ชุ่มน้ าที่เป็ นที่อยูอ่ าศัยของนกน้ า
ค. ความเสื่ อมโทรมของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
ง. การลักลอบนาของเสี ยอันตรายไปทิ้งในประเทศด้อยพัฒนา
31. ปรากฏการณ์ใดเกี่ยวข้องกับพิธีสาร โตเกียว ซึ่ งเป็ นข้อตกลงผูกมัดตามกฎหมายใน
ระดับโลก
ก. ปรากฏการณ์ลานิญา
ข. ปรากฏการณ์เอลนิโญ
ค. ปรากฏการณ์เรื อนกระจก
ง. ปรากฏการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ
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32. การกระทาในข้อใดจะนาไปสู่ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแบบ
ยัง่ ยืนได้ดีที่สุด
ก. จัดตั้งหน่วยงานและกาหนดผูเ้ ชี่ยวชาญดูแลโดยตรง
ข. สร้างมาตรการป้ องกันปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดในอนาคต
ค. กาหนดบทลงโทษทางกฎหมายที่เหมาะสมกับการกระทาผิด
ง. ทาให้ประชาชนเข้าใจ เห็นคุณค่าและเต็มใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
จุดประสงค์ ข้อที่ 3 ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่ าในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
เพือ่ ใช้ ประโยชน์ ในการดาเนินชีวติ แบบยัง่ ยืน
33. “ประเทศผูผ้ ลิตและส่ งออกน้ ามันเริ่ มหันมาลงทุนทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆ” สัญญาณ
ดังกล่าวบ่งบอกถึงเรื่ องใด
ก. วิกฤตการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมกาลังจะเกิดขึ้น
ข. ทรัพยากรธรรมชาติดา้ นพลังงานกาลังร่ อยหรอและหมดไป
ค. เกิดการตื่นตัวด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
ง. ต่างชาติเริ่ มมีการเข้าไปลงทุนด้านเศรษฐกิจ
34. ในภาวะเกิดวิกฤตการณ์พลังงาน มนุษย์ควรมีวธิ ี ใช้พลังงานอย่างไรจึงส่ งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
ก. นาพลังงานสารองคือถ่านหิ นออกมาใช้
ข. นาก๊าซธรรมชาติซ่ ึ งเป็ นพลังงานสะอาดออกมาใช้
ค. นาพลังงานสารองคือน้ ามันดิบออกมาใช้
ง. นาพลังงานแสงอาทิตย์ซ่ ึ งเป็ นพลังงานอย่างยัง่ ยืนออกมาใช้
35. การปฏิบตั ิในข้อใดทาให้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศลดลง
ก. ปลูกต้นไม้ยนื ต้นบริ เวณที่วา่ งเปล่า
ข. ทาน้ าพุจาลองบริ เวณสวนสารธารณะ
ค. กาจัดวัชพืชด้วยวิธีกลแทนการเผา
ง. ใช้พลังงานหมุนเวียนแทนน้ ามัน
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36. การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน หมายถึง การนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
มาใช้พฒั นาคุณภาพชีวติ ของมนุษย์ท้ งั นี้ตอ้ งเป็ นไปตามเงื่อนไขข้อใด
ก. ไม่ทาลายคุณภาพของทรัพยากร
ข. ต้องเกิดประโยชน์ต่อคนรุ่ นหลัง
ค. ไม่ทาลายทรัพยากรหรื อเกิดผลเสี ยต่อคนรุ่ นหลัง
ง. ต้องผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านและประเพณี
จุ ด ประสงค์ ข้ อที่ 4 ผู้ เรี ย นอธิ บ ายโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ กั บ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
37. ศูนย์การศึกษาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของการพัฒนาที่มีชีวติ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ใดที่อยูใ่ นเขตภาคเหนือ
ก. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
ข. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
ค. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
ง. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
38. หน่วยงานใดที่มีบทบาทสาคัญในการรณรงค์แก้ไขปั ญหาวิกฤตด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมของโลกมากที่สุด
ก. กลุ่มประเทศ G 7
ข. ประชาคมยุโรป
ค. สหประชาชาติ
ง. กลุ่มความร่ วมมือของประเทศเอเชีย-แปซิฟิก
จุดประสงค์ ข้อที่ 5 ผู้เรียนสามารถสรุ ปความเข้ าใจและยกตัวอย่ างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
39. โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โครงการใดที่สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาน้ าท่วมแก่ราษฎรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ าได้
ก. โครงการปลูกป่ า
ข. โครงการแกล้งดิน
ค. โครงการฝายทดน้ า
ง. โครงการแก้มลิง
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จุดประสงค์ ข้อที่ 6 เห็นความสาคัญและคุณค่ าในการน้ อมนาเอาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมา
ใช้ ประโยชน์ ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
40. ข้อใดกล่าวถึงการส่ งเสริ มการเกษตรตามทฤษฎีใหม่ได้ไม่ถูกต้อง
ก. ส่ วนที่หนึ่ง ร้อยละ 30 สาหรับปลูกข้าว
ข. ส่ วนที่สอง ร้อยละ 30 สาหรับพืชไร่ พืชสวน
ค. ส่ วนที่สาม ร้อยละ 30 เป็ นที่อยูอ่ าศัย ปลูกพืชผักสวนครัว
ง. ส่ วนสุ ดท้าย ร้อยละ 10 เป็ นที่อยูอ่ าศัย ปลูกพืชผักสวน
ครัว ในลักษณะครบวงจร
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ตารางที่ 27 เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
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แบบทดสอบวัดทักษะการให้ เหตุผลและการนาความรู้ ไปใช้
เรื่อง ประเด็นปัญหาสิ่ งแวดล้ อม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
.....................................................................................................................................................
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบนี้ เป็ นแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ มีจานวน 30 ข้อ
2. ให้นกั เรี ยนอ่านข่าว แล้วตอบคาถาม
3. การตอบให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว จากตัวเลือก ก ข ค ง
แล้วทาเครื่ องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบให้ตรงกับตัวเลือกที่ตอ้ งการ
คาชี้แจงให้นกั เรี ยนอ่านข่าวเกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่กาหนดให้
เขตสวนหลวงเป็ นหนึ่งในเขตปกครองของกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งถูกจัดให้เป็ นพื้นที่สาหรับที่
อยูอ่ าศัย โดยปั จจุบนั เขตสวนหลวงถือเป็ นเขตที่กาลังเจริ ญเติบโตมีการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เริ่ มมีการขยายตัวจากพื้นที่ราบขึ้นสู่ แนวดิ่ง ดังนั้นจึงทาให้ มีประชากรเข้ามาอยูใ่ นพื้นที่และเพิ่ม
จานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ วและเมื่อมีประชากรจานวนมาก ปั ญหาที่ตามมา ก็คือปั ญหาขยะที่เพิ่ม
จานวนมากขึ้นซึ่ ง นายสัจจะ คนตรง ผูอ้ านวยการเขตสวนหลวง จึงต้องเร่ งหาแนวทางแก้ไขเพื่อ
ลดปริ มาณขยะให้ได้มากที่สุด
http://www.energysavingmedia.com/ สื บค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2557

จากข่าวข้างต้นให้นกั เรี ยนตอบคาถามข้อ1-ข้อ3
1. ข้อใดเป็ นปั ญหาของข่าว
ก. ประชาชนในชุมชนแออัด
ข. ปัญหาการจราจร
ค. ปั ญหาขยะเพิ่มมากขึ้น
ง. อากาศเป็ นพิษ
2. ข้อใดเป็ นสาเหตุของการเกิดปริ มาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในเขตสวนหลวง
ก. จานวนประชากรในชุมชนมากขึ้น
ข. จานวนครัวเรื อนน้อย
ค. จานวนโรงงานในชุมชนมากขึ้น
ง. มีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
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3. ข้อใดเป็ นวิธีจดั การกับปริ มาณขยะที่มากขึ้นในชุมชนได้ดีที่สุด
ก. ทาเตาเผาขยะในชุมชน
ข. มีโรงงานแปรรู ปพลาสติกในชุมชน
ค. จัดอบรมความรู้เรื่ องการจัดการขยะให้คนในชุมชน
ง. มีร้านรับซื้ อของเก่าในชุมชน
คาชี้แจงให้นกั เรี ยนอ่านข่าวเกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่กาหนดให้
3.
ศรีลงั กา-ดินถล่ มตายและสู ญหายกว่ า 300 คน
เกิดเหตุดินถล่มขึ้นที่พ้นื ที่เนิ นเขากลางตอนใต้ ของศรี ลงั กา ฝังบ้านเรื อน
กว่าร้อยหลัง คาดว่าจะมีผเู ้ สี ยชีวติ มากกว่าร้อยคน ฝนตกหนักหลายวันทาให้เกิด
ดินถล่มเมื่อเช้าวันพุธที่ผา่ นมา ที่หมู่บา้ นฮัลดุมมุลลา ซึ่ งเป็ นพื้นที่ปลูกชา อยูห่ ่าง
จากกรุ งโคลอมโบ ไปทางตะวันออกประมาณ 190 กิโลเมตร โดยเกิดดินถล่มเป็ น
ระยะทาง 3 กิโลเมตร ท่วมทับบ้านพักคนงานราว 150 หลัง และบางจุดมีดินสู งถึง
9 เมตร
http://www.krobkruakao.com/ สื บค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2557
จากข่าวข้างต้นให้นกั เรี ยนตอบคาถามข้อ 4-ข้อ 6
4. ข้อใดเป็ นสาเหตุของการเกิดดินถล่มในประเทศศรี ลงั กา
ก. ฝนตกหนัก
ข. แผ่นดินไหว
ค. การเปลี่ยนแปลงของน้ าใต้ดิน
ง. การกัดเซาะริ มแม่น้ า
5. ข้อใดเป็ นผลกระทบจากเหตุการณ์ดินถล่ม
ก. เกิดปั ญหาโรคภัยไข้เจ็บ
ข. ส่ งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ
ค. สร้างความเสี ยหายแก่ระบบสาธารณูปโภค
ง. ส่ งผลให้เกิดอุทกภัยตามมา
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6. ข้อใดเป็ นวิธีป้องกันภัยพิบตั ิดินถล่มที่ปลอดภัยที่สุด
ก. ลดการตัดไม้ทาลายป่ า
ข. แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องทันทีที่เกิดเหตุการณ์
ค. ซ้อมแผนอพยพบ่อยๆ
ง. หลีกเลี่ยงการสร้างบ้านบริ เวณที่เคยเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม
คาชี้แจงให้นกั เรี ยนอ่านข่าวเกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่กาหนดให้
แผ่นดินไหวนอกชายฝั่งอินโดนีเซีย ขนาด 7.3 ทางการเตือนสึ นามิ
เกิ ด เหตุ แ ผ่ น ดิ น ไหวบริ เวณนอกชายฝั่ ง บนเกาะโมลุ ก กะ ทางภาค
ตะวันออกของประเทศอินโดนีเซี ย ขนาด 7.3 ตามมาตราริ กเตอร์ ขณะทางการออก
ประกาศเตือนคลื่นยักษ์สึนามิในบริ เวณใกล้กบั ที่เกิ ดเหตุแผ่นดิ นไหวแล้ว ซึ่ งคาด
อาจทาให้เกิดสึ นามิกินวงกว้าง ตั้งแต่ฟิลิปปิ นส์ไปถึงไต้หวัน
http://www.krobkruakao.com สื บค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557
จากข่าวข้างต้นให้นกั เรี ยนตอบคาถามข้อ 7 - ข้อ 9
7. จากข่าวข้างต้น เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องอะไร
ก. น้ าท่วม
ข. น้ าเน่าเสี ย
ค. พายุหมุน
ง. แผ่นดินไหว
8. ข้อใดเป็ นผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว ขนาด 8.0 -8.9 ริ กเตอร์
ก. คนไม่รู้สึกถึงการสัน่ ไหว
ข. อาคารพังทลายเกือบหมด
ค. น้ าในแก้วหกเล็กน้อย
ง. บ้านสั่นสะเทือน
9. บุคคลใดปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องในขณะเกิดแผ่นดินไหว
ก. นิดหลบอยูใ่ ต้ประตูทางออก
ข. หน่อยรี บขับรถหนีไปอย่างรวดเร็ ว
ค. น้อยรี บเข้าลิฟต์เพื่อออกจากอาคาร
ง. นุชรี บมุดใต้โต๊ะที่แข็งแรง
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คาชี้แจงให้นกั เรี ยนอ่านข่าวเกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่กาหนดให้
เตือนภัยสึ นามิหลังเกิดแผ่นดินไหว 7.3 ทางตะวันออกของอินโดนีเซีย
15 พ.ย. - สานักงานสารวจทางธรณี วทิ ยาของสหรัฐ รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหว
ขนาด 7.3 บริ เวณหมู่เกาะโมลุกกะ ด้านศูนย์เตือนภัยสึ นามิในมหาสมุทรแปซิ ฟิกแจ้งว่า
อาจเกิดคลื่นสึ นามิ ตามชายฝั่งในรัศมี 300 กิโลเมตรจากจุดที่เกิดแผ่นดินไหว ครอบคลุม
บางส่ วนของอินโดนีเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิ ฟิก
ตอนใต้ สึ นามิที่พดั เข้าอินโดนีเซี ยอาจมีความสู งตั้งแต่ 30 เซนติเมตรถึง 1 เมตร
ส่ วนสึ นามิที่พดั เข้าฟิ ลิปปิ นส์อาจมีความสู งต่ากว่า 30 เซนติเมตร ขณะเดียวกันทางการ
อินโดนีเซีย เผยว่าได้ประกาศแจ้งเตือนภัยสึ นามิ ล่วงหน้าแล้ว
สานักข่าวไทย
http://news.sanook.com/1699957/ สื บค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557
จากข่าวข้างต้นให้นกั เรี ยนตอบคาถามข้อ 10 -ข้อ 12
10. จากข้อความในข่าวข้อใดเป็ นปั ญหาที่ตามมาหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ก. ลมแรงพัดออกจากฝั่ง
ข. พายุฝนฟ้ าคนอง
ค. การเกิดสึ นามิ
ง. ปลาในทะเลตาย
11. ข้อใดเป็ นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สาคัญจากการเกิดสึ นามิ
ก. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับความเสี ยหาย
ข. ขยะใต้ทะเลเพิ่มขึ้น
ค. แนวปะการังถูกทาลาย
ง. อาคารสิ่ งก่อสร้างได้รับความเสี ยหาย
12. ถ้าท่านแล่นเรื ออยูใ่ นทะเลและสังเกตว่าเกิดคลื่นสึ นามิจะปฏิบตั ิตนอย่างไร
ก. รี บนาเรื อจอดและวิง่ ขึ้นที่สูง
ข. รี บออกเรื อให้ไกลจากชายฝั่ง
ค. รี บนาเรื อไปจอดยังเกาะใกล้เคียง
ง. ใส่ เสื้ อชูชีพและออกจากเรื อ
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คาชี้แจงให้นกั เรี ยนอ่านข่าวเกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่กาหนดให้
การขับรถผ่านเส้นทาง หมอก-ควันไฟปกคลุมอย่างถูกวิธี
บ่ายวันนี้ (26 มิ .ย. 57) ผูส้ ื่ อข่า วรายงานว่า ตามท้องถนนจุ ดต่ างๆ ในจังหวัดสตู ลถู ก
หมอกควันสี ขาวปกคลุมทัว่ พื้นที่ ภูเขาบางแห่ งมองแทบไม่เห็ น โดยสภาพท้องฟ้ าหลัวดังกล่าว
เกิ ดจากหมอกควันไฟป่ าที่ ลอยมาจากประเทศอิ นโดนี เซี ย ในจังหวัดริ เยา บนเกาะสุ มาตรา ที่
เพิ่มขึ้นจาก 97 จุดเมื่อ 2 วันก่อนเป็ น 366 จุดในวันนี้ เป็ นเหตุให้ จ.สตูล เป็ นจังหวัดที่มกั จะ
ได้รับผลกระทบทุ ก ครั้ งเมื่ อเกิ ดไฟป่ าบนเกาะสุ มาตรา โดยหมอกควันดังกล่ าวจะเข้า มามาก
ในช่วงบ่ายที่ลมตะวันตกเฉี ยงใต้พดั เข้ามา และมักจะเกิดในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ของทุกปี และใน
แต่ละปี เกิ ดขึ้นหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ถึ งแม้กลุ่มหมอกควันจะเข้ามามาก แต่ทศั นวิสัยในการ
มองเห็นตามท้องถนนยังไม่ถึงกับหนักมากนัก
http://www.energysavingmedia.com/ สื บค้นเมื่อ 4 ธันวาคม 2557

จากข่าวข้างต้นให้นกั เรี ยนตอบคาถามข้อ 13 -ข้อ 15
13. จากข่าวข้างต้น เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องอะไร
ก. น้ าท่วม
ข. น้ าเน่าเสี ย
ค. พายุหมุน
ง. ไฟป่ า
14. ข้อใดเป็ นผลกระทบจากการเกิดไฟป่ า
ก. หญ้าคาสู ญพันธ์
ข. ทาให้ดินดูดซับน้ ามากขี้น
ค. ทาให้เกิดทัศนวิสัยไม่ดี
ง. ดินอุดมสมบูรณ์ข้ ึน
15. แนวทางการจัดการไฟป่ ามีหลายประการ ยกเว้นข้อใด
ก. ให้ความรู ้เกี่ยวกับไฟป่ ากับประชาชน
ข. เตรี ยมเครื่ องมือดับไฟทุกชนิด
ค. มีการตรวจหาไฟในป่ า
ง. ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว และพักค้างในป่ า
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คาชี้แจงให้นกั เรี ยนอ่านข่าวเกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่กาหนดให้
ชาวนา "พลิกวิกฤตภัยแล้งเป็ นโอกาส" สร้ างรายได้ ด้วยพืชนา้ น้ อย
ชาวนาในหลายพื้นที่ให้ความร่ วมมือในการปลูกพืชใช้น้ าน้อย เพื่อทดแทน
การปลู กข้าว และให้การบริ หารจัดการน้ าของชลประทานเป็ นอย่างทัว่ ถึ งซึ่ งพืชที่
ชาวนาใน ต.วังเป็ ด อ.บางระกา จ.พิษณุ โลก ได้นามาปลูกแทนการทานา คือ แตงกวา
เพราะนอกจากจะใช้น้ าน้อยแล้ว ยังให้ผลผลิตได้ในเวลาอันรวดเร็ ว ลงทุนน้อย แต่
ให้ผ ลตอบแทนคุ ้ม ค่ า สามารถสร้ า งรายได้ใ ห้ก ับ ครอบครั วในระยะเวลาอันสั้ น
http://www.krobkruakao.com สื บค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557
จากข่าวข้างต้นให้นกั เรี ยนตอบคาถามข้อ 16 -ข้อ 18
16. ข้อใดเป็ นสาเหตุของการเกิดภัยแล้ง
ก. อากาศแปรปรวน
ข. ภาวะโลกร้อน
ค. ฝนทิง้ ช่วง
ง. การตัดไม้ทาลายป่ า
17. ภัยแล้งมีผลกระทบต่อข้อใดมากที่สุด
ก. อุตสาหกรรม
ข. เกษตรกรรม
ค. การขนส่ ง
ง. การบริ การ
18. พวกเราในฐานะประชาชน สามารถช่วยจัดการกับปั ญหาภัยแล้ง ได้อย่างไร
ก. ดูแลและป้ องกันการเกิดปั ญหาภัยแล้ง
ข. ดูแลรักษามิให้เกิดไฟป่ า
ค. ไม่ควรปล่อยน้ าให้ไหลทิ้ง ควรปิ ดก๊อกน้ าให้สนิททุกครั้ง
ง. ทานุบารุ งแหล่งน้ าให้คงอยูต่ ลอดไป
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คาชี้แจงให้นกั เรี ยนอ่านข่าวเกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่กาหนดให้
ข่ าวนา้ ท่วมวันนี้
จังหวัดสุ โขทัย มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่ องถึง 3 วัน 3 คืน ทาให้ปริ มาณในแม่น้ ายม
สู งขึ้นจนล้นตลิ่ ง เกิ ดน้ าท่วมสุ โขทัย 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง ศรี สัชนาลัย สวรรค
โลก ศรี สาโรง และกงไกรลาศ ข่าวน้ าท่วมวันนี้ ทาให้บา้ นเรื อนและพื้นที่ การเกษตร
เสี ยหายอย่างหนัก ซึ่ งทางทหารกาลังจะเร่ งลงพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายสิ่ งของเยียวยาผูไ้ ด้รับ
ความเสี ยหายในเบื้องต้น
http://news.boxza.com/view/16154 สื บค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2557
จากข่าวข้างต้นให้นกั เรี ยนตอบคาถามข้อ 19 -ข้อ 21
19. ข้อใดเป็ นสาเหตุของการเกิดน้ าท่วมในจังหวัดสุ โขทัย
ก. ฝนตกหนัก
ข. น้ าในภาคเหนือไหลมารวมกัน
ค. น้ าทะเลหนุน
ง. น้ าป่ าไหลลงมา
20. เมื่อเกิดน้ าท่วมฉับพลันอาจเกิดสิ่ งใดตามมา
ก. น้ าทะเลหนุน
ข. วาตภัย
ค. พายุฝนฟ้ าคะนอง
ง. ดินถล่ม
21. บุคคลใดปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมขณะเกิดน้ าท่วม
ก. สมหวังทาความสะอาดบ้าน
ข. สมชัยจัดเตรี ยมกระสอบทรายไว้ป้องกันน้ าท่วม
ค. สมศรี ติดต่อประกันภัยเพื่อตรวจสอบความเสี ยหาย
ง. สมจิตเตรี ยมถุงยังชีพ
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คาชี้แจงให้นกั เรี ยนอ่านข่าวเกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่กาหนดให้
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
การกัดเซาะชายฝั่ งทะเลด้านอ่าวไทย ทั้งทางด้านตะวันออกและตะวันตกเกิ ดขึ้นใน
พื้นที่ราบน้ าขึ้นถึงบริ เวณป่ าชายเลน สาหรับบริ เวณหาดทรายส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรม และที่อยูอ่ าศัย จากการสารวจพบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกิดขึ้น
ในทุ ก จัง หวัดรอบอ่า วไทยโดยมี อตั ราการกัดเซาะรุ นแรงเฉลี่ ย มากกว่า 5.0 เมตรต่ อปี (ซึ่ ง
จัดเป็ นพื้นที่ วิกฤติ หรื อพื้นที่ เร่ งด่ วน) เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ ชายฝั่ ง 12 จังหวัด คื อ จันทบุ รี ระยอง
ฉะเชิ ง เทรา สมุ ท รปราการ กรุ ง เทพมหานคร เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขัน ธ์ สุ ร าษฎร์ ธ านี
นครศรี ธรรมราช สงขลา ปั ตตานี และนราธิ วาส ระยะทางรวม 180.9 กิโลเมตร หรื อประมาณ
ร้อยละ 10.9 ของแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
http://www.paipibut.org/view.php?dataid=60 สื บค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2557

จากข่าวข้างต้นให้นกั เรี ยนตอบคาถามข้อ 22 -ข้อ 24
22. ข้อใดมิใช่สาเหตุสาคัญของการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ก. ลมมรสุ มและพายุ
ข. น้ าขึ้น น้ าลง
ค. น้ าทะเลเพิ่มขึ้นสู ง
ง. ฝนตก
23. แนวปะการังได้รับความเสี ยหายจากการกัดเซาะชายฝั่งเป็ นผลกระทบทางตรงด้านใด
ก. สิ่ งแวดล้อม
ข. ระบบนิเวศชายฝั่ง
ค. ทรัพยากรธรรมชาติ
ง. คุณภาพชีวติ
24. ข้อใดเป็ นการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ประหยัดและมีผลกระทบน้อยที่สุด
ก. สร้างเขื่อนกันคลื่น
ข. สร้างกาแพงกันคลื่น
ค. ปลูกป่ าชายเลน
ง. วางทุ่นรอบแนวชายฝั่ง
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คาชี้แจงให้นกั เรี ยนอ่านข่าวเกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่กาหนดให้
เวิลด์ แบงก์"เตือนปัญหาโลกร้ อนขวางทางขจัดความยากจน
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน สานักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า รายงานใหม่วา่ ด้วยผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน ที่ อุณหภูมิโลกเฉลี่ ยได้เพิ่มขึ้นไปแล้ว 1.5 องศาเซลเซี ยส เมื่อเทียบกับระดับ
อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ในยุ ค ก่ อ นปฏิ ว ัติ อุ ต สาหกรรม นั่น หมายความว่ า สภาพอากาศร้ อ นรุ น แรง
ระดับน้ าทะเลที่เพิ่มสู งขึ้นและการเกิดพายุไซโคลนบ่อยครั้งมากขึ้น อาจเป็ นปรากฏการณ์ที่โลก
ไม่อาจหลีกเลี่ยงไปได้แล้ว และหากไร้มาตรการจัดการร่ วมกัน โลกก็อาจจะเห็นภัยร้ายแรงอย่าง
แท้จริ งนั่นคื อ อุ ณหภูมิ เฉลี่ ยของโลกที่ อาจพุ่งขึ้ นไปอี กถึ ง 4.0 องศาเซลเซี ยสได้ภายในสิ้ น
ศตวรรษนี้ธนาคารโลก ระบุเตือนว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก อาจจะก่อผลกระทบ
ที่ทาให้สถานการณ์ความยากจนทั้งภายในและระหว่างภูมิภาคต่างๆทัว่ โลก
http://www.energysavingmedia.com สื บค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2557
จากข่าวข้างต้นให้นกั เรี ยนตอบคาถามข้อ 25 -ข้อ 27
25. จากข่าวข้างต้น เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องอะไร
ก. น้ าท่วม
ข. ภัยแล้ง
ค. แผ่นดินไหว
ง. ภาวะโลกร้อน
26. สาเหตุสาคัญข้อใดที่ทาให้สภาพอากาศร้อน มากขึ้น ในปั จจุบนั
ก. จานวนประชากรเพิม่ ขึ้น
ข. แกนโลกเอียงมากขึ้น
ค. สนามแม่เหล็กที่ข้ วั โลกเหนือผิดปกติ
ง. การตัดไม้ทาลายป่ า
27. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
ก. เพิม่ การใช้พลังงานทดแทน
ข. การประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
ค. ปลูกป่ าชายเลน
ง. การใช้จกั รยานแทนรถยนต์
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คาชี้แจงให้นกั เรี ยนอ่านข่าวเกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่กาหนดให้
[เตือนพายุถล่มภาคใต้ 9 พ.ย.นี้
รายงานข่าวจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ออกมาประกาศเตือนให้
ประชาชนระมัดระวังจากเหตุพายุคลื่นลมแรงพัดเข้าถล่มภาคใต้ในหลายจังหวัด ซึ่งจะทาให้
ฝนตกหนัก และน้ าท่วมขังได้ ในคืนวันที่ 7 พ.ย.57 จากนั้นพายุดงั กล่าวจะเคลื่อนตัวไปทาง
ทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยผ่านภาคใต้สู่ทะเลอันดามัน ลักษณะดังกล่าวจะทาให้ใน
ระหว่างวันที่ 7-10 พ.ย.นี้ บริ เวณภาคใต้มีฝนเกือบทัว่ ไป หรื อประมาณ 70-80% ของพื้นที่
และมีฝนหนักบางแห่ง
http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9570000128302
สื บค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557
จากข่าวข้างต้นให้นกั เรี ยนตอบคาถามข้อ 28-ข้อ 30
28. จากข่าวข้างต้น เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องอะไร
ก. น้ าท่วม
ข. ภัยแล้ง
ค. แผ่นดินไหว
ง. พายุถล่มภาคใต้
29. ข้อใดเป็ นผลกระทบโดยตรงจากพายุถล่ม
ก. อากาศแปรปรวน
ข. ภาวะแห้งแล้ง
ค. น้ าท่วม บ้านเรื อนเสี ยหาย
ง. ฝุ่ นละอองในอากาศมาก
30. ข้อใดไม่ใช่ขอ้ ควรปฏิบตั ิเมื่อเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง
ก. หลบอยูใ่ นที่กาบังมัน่ คง
ข. หลบอยูใ่ ต้ตน้ ไม้ใหญ่
ค. เตรี ยมแผนอพยพ
ง. เตรี ยมถุงยังชีพและอุปกรณ์หนีภยั
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ตารางที่ 28 เฉลยแบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนาความรู้ไปใช้
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แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี ่ อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
คาชี้แจง
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีท้ งั หมด 15 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่ งมีช่องระดับความคิดเห็น 5 ระดับ เป็ นเกณฑ์สาหรับใช้ในการ
พิจารณาข้อความที่กาหนดให้ โดยมีความหมายดังนี้
5
หมายถึง
นักเรี ยนเห็นด้วยมากที่สุด
4
หมายถึง
นักเรี ยนเห็นด้วยมาก
3
หมายถึง
นักเรี ยนเห็นด้วยปานกลาง
2
หมายถึง
นักเรี ยนเห็นด้วยน้อย
1
หมายถึง
นักเรี ยนเห็นด้วยน้อยที่สุด
ตารางที่ 29 ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ความคิดเห็นต่ อการจัดการเรี ยนรู้
5
1. การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน ท าให้นัก เรี ย นมี ความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยน
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้
ฝึ กทาความเข้าใจกับปั ญหา

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

หมาย
เหตุ





ข้อ 1 แสดงว่านักเรี ยนเห็นด้วยมาก กับข้อความที่วา่ “การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน ทาให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน”
ข้อ 2 แสดงว่านักเรี ยนเห็นด้วยมากที่สุด กับข้อความที่วา่ “การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ฝึกทาความเข้าใจกับปั ญหา”
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แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี ่ อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
คาชี้แจง
กรุ ณาอ่ า นข้อความอย่า งละเอี ย ดแล้วพิ จ ารณาว่า จากกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ค รู จดั ขึ้ น
นักเรี ย นมี ความคิ ดเห็ นตามข้อความที่ กาหนดให้ในระดับใด กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ลงใน
ช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นที่เป็ นจริ งของนักเรี ยน
ตารางที่ 30 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ความคิดเห็นต่ อการจัดการเรี ยนรู้
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน
1. ส่ งเสริ ม ให้นัก เรี ย นได้ฝึกกาหนดปั ญหาและ
ฝึ กทาความเข้าใจกับปั ญหา
2. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้า
และแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
3. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนนาความรู ้ที่ได้คน้ คว้ามา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
4. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสรุ ป และจัดระบบองค์
ความรู ้นาไปสู่ การนาเสนอผลงานในรู ปแบบที่
หลากหลาย
5. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทางานและตัดสิ นใจ
ร่ วมกันกับผูอ้ ื่น

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

หมาย
เหตุ
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ตารางที่ 30 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ( ต่อ)
ความคิดเห็นต่ อการจัดการเรี ยนรู้
5
ด้ านบรรยากาศการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
6. เป็ นการจัดกิ จกรรมที่ ใ ห้อิส ระแก่ นัก เรี ย นใน
การกาหนดปั ญหาและศึกษาค้นคว้า
7. เป็ นการจัดกิ จกรรมที่ทาให้นกั เรี ยนได้ร่วมกัน
ระดมความคิ ด แบ่ ง งานและหน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
8. เป็ นการจัดกิจกรรมที่ครู เป็ นผูแ้ นะนาการเรี ยนรู ้
ให้กบั นักเรี ยน
9. เป็ นการจัดกิ จ กรรมที่ ก ระตุ ้นและสร้ า งความ
สนใจให้กบั นักเรี ยน
10. เป็ นการจัดกิจกรรมที่ทาให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้
อย่างสนุกสนานและมีความสุ ข
ด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับจากการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน
11. ช่ วยให้นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ด้วยตนเอง
และนาความรู ้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้ใน
ชีวติ ประจาวัน
12. ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ และมีความสามารถในการ
ติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่น

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

หมาย
เหตุ
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ตารางที่ 30 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ( ต่อ)
ความคิดเห็นต่ อการจัดการเรี ยนรู้
5

ระดับความคิดเห็น
4 3 2
1

หมาย
เหตุ

ด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับจากการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน
13. ช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา
และส่ งเสริ มความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม และการทางาน
เป็ นทีม
14. ช่ ว ยให้ นัก เรี ย นสามารถน าทัก ษะในการ
แก้ปัญหาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
15. ช่ ว ยให้ นัก เรี ย นสามารถน าทัก ษะการให้
เหตุผลและนาความรู้ไปใช้ได้
ข้ อ เสนอแนะ………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………….
………………...…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
.
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล

นางสาวรัตนา เกตุสม

ที่อยู่

81หมู่ 2 ตาบลหนองดินแดง อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000

ที่ทางาน

โรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ตาบลโพรงมะเดื่อ
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2554

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2536

สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนสระกะเทียมวิทยาคม
“สังวรเจษฎ์ประชาคมอุปถัมภ์” อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาครุ ศาสตร์บณั ฑิต
สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยครู สวนดุสิต
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2540-ปั จจุบนั ครู คศ.3 โรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ตาบลโพรงมะเดื่อ
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

