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การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตส านึกด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร 
จ านวน 40 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ซึง่เป็นห้องเรียนแผนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่คละนกัเรียนเกง่ 
ปานกลาง อ่อน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ 1) หน่วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีผู้วิจยัสร้าง
ขึน้แบ่งเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 20 คาบ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย 4 
ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80–1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.39–
0.73 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหวา่ง 0.32–0.85 3) แบบวดัพฤติกรรมจิตส านึกด้านอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เป็นแบบสถานการณ์เลือกตอบ  4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80–1.00 และข้อค าถามมีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 1.97–10.05 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้แบบแผนการวิจยัแบบ
กึ่งทดลอง แบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ t 
– test for dependent Samples ผลการวิจยัพบว่า 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลงัเรียนสงูกว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05  2. จิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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The purpose of this study is to compare learning achievement and consciousness of 

natural resources and environmental conservation by problem-based learning among 
Mattayomsuksa Four students. The sample group consisted of 40 students from one class of 
Mattayomsuksa Four students selected by cluster random sampling at Naresuan University 
Secondary Demonstration School. They were divided into three learning ability-based groups with 
the from the Sciences and Mathematics Program. The instruments used for this research were as 
follows: (1) lesson plans focused on problem-based learning consisting of two units with 20 periods; 
(2) a Social Studies achievement test with 30 questions and four multiple choice options and an 
Index of Item Objective Congruence ranging between 0.80–1.00, item difficulty (p) ranged between 
0.39–0.73, and item discrimination (r) ranged between 0.32–0.85; and (3) a behavioral test on 
consciousness of natural resources and environmental conservation with 30 questions based on 
situational judgement and four multiple choice options, with an Index of Item Objective Congruence 
ranging between 0.80-1.00, and item discrimination (r) ranging between 1.97–10.05. Furthermore, 
the research design was quasi-experimental research based on one-group pretest-posttest design. 
Also, the assumption was analyzed by a t-test for dependent samples. The results revealed the 
following: (1) learning achievement based on the problem-based learning of Mattayomsuksa 
students after participation was higher at a statistically significant level of .05; (2) a consciousness of 
natural resources and environmental conservation of Mattayomsuksa Four students after learning by 
the use of problem-based learning was higher at a statistically significant level of .05. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ประเทศไทยมักประสบปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น

การลดลงของพืน้ที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม  
ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน า้ในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เพิ่มสูงขึน้ตาม  
การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่มีความผันผวนและรุนแรงมากขึน้ในทุก  ๆ ปี รวมทัง้ปัญหาการแพร่กระจายของ 
หมอกควันที่นับวันต่างทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและสร้างผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก ภาครัฐเล็งเห็นถึงปัญหาในระยะยาวจึงมีการวางแผนแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พลเมืองไทยทุกคน มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต มีระบบเศรษฐกิจที่มีโครงสร้างที่เข้มแข็ง  
มีเสถียรภาพ แข่งขนักบันานาประเทศได้ มีความยัง่ยืน มัน่คงทางทรัพยากรเน้นทางด้านพลงังาน 
รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดลุต่อระบบนิเวศ สร้างความมัน่คง
ภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติที่อาจจะเกิดขึน้ได้ ประเทศไทย 
มีบทบาทส าคัญต่อความร่วมมือของการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบข้อตกลงต่าง ๆ ในระดับ  
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึน้ ก าหนดให้มีการเสริมสร้างทุน
ให้พัฒนาศกัยภาพมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการขบัเคลื่อนแผนให้บรรลเุป้าหมาย (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 38) ถือว่าเป็นการพัฒนาประเทศไทยในช่วงเวลาของการ
ปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพืน้ฐานที่มีผลต่อการด ารงชีวิตเป็นปัญหาที่สัง่สมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกนัอย่างไร้พรมแดน  

ประเทศไทยจึงต้องเร่งพฒันาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
(พ .ศ .2560-2564) ที่ เน้ นการพัฒ นาปัจจัยพื ้นฐาน เชิ งยุทธศาสต ร์ในทุก  ๆ  ด้ าน  อาทิ  
การปรับเปลี่ยนการพฒันาเชิงพืน้ที่และเพิ่มศกัยภาพแรงงานภายในประเทศ การพฒันาเศรษฐกิจ
ของเมืองต่าง ๆ ให้สูงขึน้ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล า้ทางสังคมและเศรษฐกิจภายใต้การใช้
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) การน ากฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบติัและมาตรฐานสากล
ทัง้ในด้านความเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมาเป็นแนวปฏิบัติและบังคับใช้ในประเทศไทย  
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ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, น. 11-12) เน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนที่มุ่งหวัง 
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม  
การด าเนินชีวิตได้ดี เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้  
การพฒันาทกัษะ และยกระดบัคณุภาพบริการสาธารณะสขุให้ทั่วถึงในทุกพืน้ที่ พร้อมทัง้ส่งเสริม
บทบาทสถาบนัทางสงัคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดี และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การพัฒนาการศึกษาของประเทศจึงเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญที่มุ่งหวังให้เกิดการ 
พัฒนาคนอันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในทุกระบบ โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลกัของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) 

แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) และ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นกรอบในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้
การพัฒนาประเทศมีความสอดคล้องกัน รวมทัง้การปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ยทุธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพฒันาในระยะ 20 ปีต่อจากนี ้(ส านกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560, น. 38) อย่างเช่นด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขนั การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับ
สมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อมุ่งสูว่ิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันาประเทศ
ท่ีจะน าไปสูก่ารบรรลเุปา้หมายของการพฒันาประเทศให้มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน  

การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับทิศทางการผลิตและ  
การพฒันาที่สอดคล้องกนั กระทรวงศึกษาธิการโดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
จึงได้พิจารณาปรับปรุงหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ.2560) ให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาของชาติดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่ อการรองรับการเปลี่ยนแปลง  
โดยก าหนดให้ปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560, น. 2) ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เฉพาะสาระ
ภูมิศาสตร์ เป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วน จะเห็นได้ว่าวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
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สาระภมูิศาสตร์ได้มีการปรับปรุงสาระความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทกัษะทางภูมิศาสตร์ 
มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ประเทศ  

การจัดการเรียนการสอนในวิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ผ่านมาอิงข้อมูล
เนือ้หาและการพัฒนาทักษะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  
(ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, น. 4) ที่ระบุตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ การจัดการเรียน  
การสอนในเนือ้หาเหลา่นีย้งัคงเน้นความรู้ ความจ า และความเข้าใจตามเนือ้หาที่ได้เรียนรู้เพื่อการ
ทดสอบที่เป็นการวดัและประเมินผลหลงัจากการเรียนรู้ ผู้ เรียนทราบสาเหตขุองการเกิดปัญหาทาง
ธรรมชาติและสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ แต่กลับพบว่าปัญหาในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและเร่ิมทวีความรุนแรงขึน้ในทุก ๆ ปี 
กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จึงได้พิจารณาปรับปรุง
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ให้สอดคล้องกบัการปฏิรูปประเทศและ
บริบทของสังคม จึงด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี ว้ัดให้มีความชัดเจน 
ครอบคลุม ยืดหยุ่นทัง้เนือ้หา เวลา สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560, 
น. 4)  

สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียน รู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560 นีย้ังคง
ยึดหลักการพัฒนาการเรียนรู้ตามธรรมชาติของกลุ่มสาระและพัฒนาการในการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ เรียน ซึง่ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัที่สอดคล้องกบัระดบัความรู้ความสามารถของ
ผู้ เรียน กลา่วคือ ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกบัสาระภมูิศาสตร์ที่มีความ
ลุ่มลึกและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เน้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เร่ืองภูมิศาสตร์เป็น
ความรู้พืน้ฐานของผู้ เรียนเป็นการแสวงหาความรู้และตอบค าถามที่เก่ียวข้องกับท าเลที่ตัง้หรือ
ความสมัพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ บนพืน้ผิวโลก การพัฒนาให้ผู้ เรียนสามารถด ารงตนอยู่ในวิถีของการ
เป็นพลเมืองโลกที่ดี ตลอดจนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องนัน้จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องท าให้ผู้ เรียนตระหนักในการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ ผู้ สอนควรจะสอดแทรกการรู้เร่ือง
ภูมิศาสตร์ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจเป็นวิธีการเรียนรู้ตามสภาพจริงหรือ
การใช้สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน ปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต เป็นต้น การรู้เร่ืองภูมิศาสตร์เป็นลักษณะที่ แสดง
ความสามารถในการใช้ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเชิงภูมิศาสตร์ (ability to use geographic 
understanding) และการให้เหตผุลทางภูมิศาสตร์ (geographic reasoning) เพื่อการคิดวิเคราะห์
และตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ (systematic geographic decision) ในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ และวางแผนในอนาคต (problem solving and future planning) มุ่งหวงัให้
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต 
เตรียมพร้อมกับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนต่อไป (ส านกัวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551, น. 7) จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการปรับปรุงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พื น้ฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 เน้นให้ความส าคัญกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน แต่การพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยงัไม่มีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อมุ่งหวงัให้เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงเชิ งพฤ ติกรรมของมนุษ ย์ที่ ร่วมมื อกัน  ก่ อ เกิ ด จิ ตส านึ ก ในการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพราะสถานการณ์ ในปีพ.ศ.2561 มี เร่ืองราว 
ด้านสิ่งแวดล้อมมากมายเกิดขึน้ในประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
และทั่วโลก (ธารา บัวค าศรี, 2561(เอกสารจากเว็บไชต์)) ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษพลาสติก  
ขยะพลาสติกจ านวนมากลอยอยู่ในคลองและทะเล ส่งผลให้สัตว์น า้ลอยตายจ านวนมาก  
เมื่ อผ่ าพิ สูจ น์กลับพบเศษซากพลาสติกอยู่ ใน ร่าง มลพิ ษทางอากาศ  ใน ปีพ .ศ.2561 
กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่ เลวร้ายที่สุด เกินค่ามาตรฐาน  
ในบรรยากาศทั่วไปตามข้อก าหนดขององค์การอนามัยโลก ความป่ันปวนของสภาพภูมิอากาศ 
เหตุการณ์ภูมิอากาศสุดขัว้ เป็นหนึ่งในความเสี่ยงระดับโลกอันดับต้น จากสิ่งที่เรามักเผชิญจาก
ความแห้งแล้งไปถึงอทุกภยั เป็นต้น  

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่าง  ๆ ยังใช้วิ ธีการสอนรูปแบบเดิม  ๆ เช่น  
การบรรยายโดยครูผู้ สอน และเน้นให้ผู้ เรียนท าแบบฝึกหัด การตอบค าถามในใบงาน เป็นต้น 
เนือ้หาอิงตามต าราเรียนซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพสงัคมปัจจุบันที่มีวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่
หลากหลาย มักใช้วิธีการจดัการเรียนรู้ที่เน้นครูผู้สอนเป็นหลกั (teacher – based learning) และ
เน้นการถ่ายทอดความรู้ด้วยการป้อนข้อมูลโดยตรงให้แก่ผู้ เรียนด้วยวิธีการบรรยาย ( lecture – 
based approach) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นวิธีสอนที่ผู้ เรียนมีบทบาทน้อยจึงอาจท าให้ผู้ เ รียน 
ขาดความสนใจ อาศัยความสามารถของผู้สอนเป็นหลกั ถ้าผู้บรรยายไม่มีศิลปะในการบรรยาย  
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ที่ดึงดูดใจผู้ เรียน ผู้ เรียนอาจขาดความสนใจ และถ้าผู้ เรียนขาดการเรียบเรียงเนือ้หาสาระอย่าง
เหมาะสม ผู้ เรียนอาจไม่เข้าใจได้ ถือว่าเป็นวิธีสอนที่ไม่สามารถสนองตอบความต้องการและ  
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ทิศนา แขมมณี, 2557, น. 329) เป็นจึงเป็นผลให้ผู้ เรียนได้รับความรู้
ในด้านการจดจ า หรือท่องจ าทฤษฎีมากกว่าที่จะได้รับการพัฒนาทางด้านความคิด ทักษะและ  
เจตคติ ไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่สอดคล้องกบับริบทสภาพแวดล้อม ท าให้เกิดการ
ขาดทักษะในกระบวนการคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา รวมทัง้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ที่ค านึงถึงสว่นร่วม ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ อ่ืน ขาดการพฒันา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง
ความประพฤติที่จะช่วยแก้ปัญหาและการเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผล 
ในระยะยาว ซึง่สิ่งต่าง ๆ ตามที่กลา่วมานัน้ล้วนมีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในการ
ด าเนินชีวิตตามสภาพการณ์ปัจจบุนัที่อาจสง่ผลกบัวิถีชีวิตในอนาคต การพฒันาผู้ เรียนให้สามารถ
ด ารงตนอยู่ในวิถีการเป็นพลเมืองโลกที่ดี เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมเน้นด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องนัน้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าให้ผู้ เรียน
ตระหนักถึงการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ ผู้สอนควรปรับเปลี่ยนวิธีการและสอดแทรกการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์
ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจเป็นวิธีการเรียนรู้ตามสภาพจริงหรือการใช้
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั ปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต เป็นต้น  

การพัฒนาจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปตาม
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที่  20 ท่ีแต่ละประเทศต่างเร่ิมต่ืนตัว 
และตระหนกัถึงภยัธรรมชาติหรือผลเสียจากการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจในอดีต ที่สง่ผลท าให้เกิด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจนสัง่สมกลายเป็นประเด็นปัญหาส าคญัระดบัโลก 
ส าหรับประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาทางด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงมีการด าเนินงานวางแผน
ระดับประเทศให้มีการด าเนินงานโดยก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งพัฒนา โดยระบุ
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั และแผนการด าเนินโครงการ จะเห็นจากการก าหนดแผนการศกึษาแห่งชาติที่มี
การก าหนดจุดยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและร่วมกนัรับผิดชอบ มีจิตส านึกร่วมกนั คือ ผู้ที่มีลกัษณะของการเป็น
ผู้ ให้ที่ดีและให้ความส าคัญกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน ค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อน พร้อมที่จะแบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม  
มี ค วาม เข้ า ใจและ เห็ น ใจผู้ ที่ มี ค วาม เดื อด ร้อน  อาสาช่ วย เหลื อสั งคม  รู้จั ก เลื อก ใช้
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ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่า รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย สติปัญญา 
ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึน้ทัง้ในชุมชนและสังคม โดยที่  
ไม่หวงัสิ่งตอบแทน (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2551, น. 46-50) 

ผู้วิจัยจึงศึกษาวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและเป็นวิธีการที่จะ
ช่วยพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเร่ิมใช้ครัง้แรกในการจดัการเรียนการสอนของหลกัสตูรนกัศึกษาแพทย์ที่ประเทศแคนาดา 
ในภายหลังได้มีการพัฒนาและน ามาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรสาขาวิชาต่าง  ๆ อย่างแพร่หลาย 
(Arends, 2009 อ้างถึงในอิทธิเดช น้อยไม้, 2560, น. 158) การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สอดคล้องกบัหลกัการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยมีพืน้ฐานแนวคิดที่ต้องการ
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา โดยผ่านกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้ จนผู้ เรียนเกิดการค้นพบค าตอบด้วยตัวของผู้ เรียนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2557, 
น. 137-138) การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มรูีปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึน้ โดยผู้สอนจะน า
ผู้ เรียนไปเผชิญกบัสถานการณ์จริงที่เป็นปัญหา หรืออาจจ าลองสภาพการณ์ให้ผู้ เรียนนัน้ได้เผชิญ
ปัญหาที่ใกล้เคียงกบัความเป็นจริง เพื่อฝึกฝนกระบวนการการคิดวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหา
ร่วมกนัเป็นกลุม่ ซึ่งถือเป็นการสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหาได้อย่างชดัเจน ได้เห็นถึง
ทางเลือกและวิธีการในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย รวมถึงกระตุ้ นให้ผู้ เรียนเกิดความใฝ่รู้  
เกิดทักษะการคิดและการแก้ปัญหาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีจิตส านึกด้านการ
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 

จากสภาพการณ์ดังกล่าว ผู้ วิจยัในฐานะครูผู้สอนจึงศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียน
ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 สาระภูมิศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนสร้างความรู้สึกนึกคิด รับผิดชอบ
ต่อปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา การสร้างจิตส านึก
โดยการให้การศึกษาเก่ียวกบัการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดและการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม  
ท่ีบ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้และเข้าใจการเป็นเจ้าของร่วมกัน จนตระหนักและ 
เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ผลกระทบจากการกระท าของตน  
ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้นีเ้พื่อมุ่งหวงัให้ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองให้เป็นมนษุย์ที่สมบูรณ์ ช่วยสร้าง
คณุประโยชน์ให้กบัสงัคม และประเทศชาติต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ ดงันี ้

1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน  

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจัยในครัง้นี ท้ าให้ทราบถึงผลของการจัดการเรียนรู้ที่ ใช้ปัญหาเป็นฐาน  

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของนกัเรียน ซึ่งจะได้เป็นแนวทางส าหรับการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอนและผู้ที่สนใจ 
เพื่อที่จะสามารถน าไปพฒันาการจดัการเรียนรู้หรือการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม รวมทัง้กลุม่สาระอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีคณุภาพที่ดีย่ิงขึน้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 5 ห้องเรียน จ านวน 188 คน โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลยันเรศวร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน  
รวมนักเรียน 40 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งเป็นนักเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทุกห้องของโรงเรียนมีการคละนกัเรียนเก่ง ปานกลาง 
อ่อน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีท้ าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 18 คาบ 

สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที โดยเร่ิมทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 1 คาบ และทดสอบ 
หลงัเรียน (Post-test) 1 คาบ รวม 20 คาบ 
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เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนื อ้หาที่ ใ ช้ ในการวิจัยค รัง้นี  ้เป็น เนื อ้หารายวิชา ส  31103 สังคมศึกษา 2  

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอิงตามสาระภูมิศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐาน สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยใช้มาตรฐานและตัวชีว้ัด  (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2560, น. 25-26) มาพฒันาสร้างหน่วยการเรียนรู้ ดงันี ้ 

มาตรฐาน 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีสว่นร่วมในการจดัการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้ระบุตัวชีว้ัดที่จะต้องให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา
ศกัยภาพ ตวัชีว้ดั มีรายละเอียดดงันี ้

1. วิเคราะห์ปฏิสมัพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์
ในการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของท้องถิ่นทัง้ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และ
เห็นความส าคญัของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนษุย์ 

2. วิเคราะห์สถานการณ์  สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภมูิภาคต่าง ๆ ของโลก 

3. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ ไขปัญหากฎหมายและนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การที่เก่ียวข้องและการประสานความร่วมมือ
ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ 

4. วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 

ผู้ วิจัยน ามาตรฐาน ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาพัฒนาเป็น 2 หน่วย 
การเรียนรู้ ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
1.2 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. มาตรการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
2.1 การผลิตและการบริโภคที่ยัง่ยืน 
2.2 กฎหมายเก่ียวกบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมทัง้หมด  18 คาบ  
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรต้น คือ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2. ตวัแปรตาม คือ 

2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.2 พฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่น า

สถานการณ์ที่เป็นปัญหา มาเป็นเคร่ืองมือหรือสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ ที่จะสามารถกระตุ้นให้ผู้ เรียน
เกิดความสนใจและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึน้ในสังคม ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และเชื่ อมโยง
เหตกุารณ์ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ได้ ร่วมทัง้ร่วมกนัหาค าตอบสาเหตขุองปัญหาและหาแนวทาง
ในการแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนที่จะช่วยขจัดปัญหาที่เกิดขึน้ได้ การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. ขัน้ก าหนดปัญหา เป็นขัน้ตอนที่ครูผู้ สอนน าเสนอสถานการณ์ปัญหาแก่ผู้ เรียน 
โดยปัญหาเหล่านัน้ต้องสอดคล้องกับเนือ้หารายวิชาหรือประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง  
ที่เป็นปัญหาในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ เป็นต้น 

2. ขัน้สร้างความเข้าใจกับปัญหา เป็นขัน้ตอนที่ครูผู้ สอนต้องช่วยกระตุ้นหรือจัด
บรรยากาศให้ผู้ เรียนได้ใช้ความรู้และท าความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัญหาให้ชัดเจนว่าสิ่งใดเป็น
ประเด็นส าคญัของปัญหา สาเหตขุองปัญหา แนวโน้มความรุนแรงของปัญหา และผลกระทบอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

3. ขัน้เผชิญปัญหา เป็นขัน้ตอนที่ผู้ เรียนจะต้องก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการ
ค้นคว้าหาค าตอบ แล้วจึงเร่ิมต้นกระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อแสวงหา
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกบัสถานการณ์ปัญหา 

4. ขัน้รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล เป็นขัน้ตอนที่ผู้ เรียนต้องน าข้อมูลความรู้หรือ
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไปศึกษาค้นคว้ามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และอภิปรายผลร่วมกัน ข้อมูลที่
ท าการศึกษาเพียงพอต่อการวางแผนแก้ไขปัญหาหรือไม่หรือมีแนวทางในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 
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5. ขัน้น าเสนอข้อมูล เป็นขัน้ตอนที่ผู้ เรียนจะต้องน าข้อมลู ผลสรุปที่ได้รับทัง้หมดมา
เรียบเรียง และน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ข้อมูลที่น าเสนอควรเร่ิมจากสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึน้ตามสภาพความเป็นจริง ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าสาเหตุ
ของปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึน้ แนวทางการแก้ไขปัญหาเน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม และ
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. ขัน้ประเมินผล เป็นขัน้ตอนที่ผู้ เรียนจะท าการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  
ของตนเองและกลุ่มอ่ืน ๆ ส่วนครูผู้สอนก็จะท าการประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมของผู้ เรียนควบคู่
กนัไป 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนของนักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาสงัคมศึกษาฯ โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ตาม 
พทุธพิสยัของ Bloom 3 ด้าน ประกอบด้วย 

ความ เข้าใจ  คือ  ความ เข้าใจ เก่ียวกับสถานการณ์ และวิกฤ ติการณ์ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศ อธิบายเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดสถานการณ์  
ต่าง ๆ และสามารถสรุปสาระส าคญัของเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้ 

การน าไปใช้ คือ ความสามารถในการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนเร่ือง 
สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวนัและแก้ไขปัญหาที่พบเจอได้ 

การวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาทัง้ที่เคยประสบและไม่เคยประสบ
มาก่อน ความสามารถในการอธิบายและวิเคราะห์สถานการณ์ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด
และการตระหนักรู้ถึงการเป็นเจ้าของร่วมกันของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า การพฒันาคณุภาพสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ความร่วมมือในการดแูลรักษาและ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

พฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  
การแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมที่บ่งบอกความรู้สึกนึกคิดและการประพฤติตนตามหน้าที่ที่แสดง
ถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้และเข้าใจการเป็นเจ้าของร่วมกันของทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่ งแวด ล้อม  เข้ าใจบ ริบทของสังคม  อาสาช่ วย เหลื อ  ล งมื อปฏิ บั ติ เพื่ อแ ก้ ไข ปัญ ห า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รวมทัง้  
การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อสังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน มีองค์ประกอบดังนี ้มี
องค์ประกอบดงันี ้

1. นักเรียนไม่เพิกเฉยปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทนัท่วงที โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

1.1 นักเรียนช่วยกนัประหยัดน า้และพลงังานไฟฟ้า หากพบเห็นเปิดใช้งานทิง้ไว้
จะปิดทนัที 

1.2 นักเรียนเลือกอุปโภคบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และปฏิเสธการ
ใช้วสัดทุี่ย่อยสลายยาก 

2. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทัง้โรงเรียน ชมุชนและสงัคมโดยที่ไม่หวงัผลตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้ 

2.1 นกัเรียนดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
2.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
พฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานวิจยัครัง้นี ้

พิจารณาจากคะแนนที่นักเรียนได้ท าแบบประเมินจิตส านึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แบบสถานการณ์เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ข้อ ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ วิจัยเน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถพบเห็นในชีวิตประจ าวันทัง้  
ในประเทศและต่างประเทศ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดและการตัดสินใจที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออก เพื่อตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ค านึงถึงส่วนรวมเน้นการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมจากการได้รับการจดัการเรียนรู้สาระภมูิศาสตร์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยผู้วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั ดงัภาพประกอบดงันี ้
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ภาพประกอบ 1 ภาพกรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัย 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เชื่อว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึน้ตามแนวคิด

ทฤษฎี Constructivism (ทัศน์ศรี เสมียนเพชร และ จงสุข คงเสน, 2554, น. 3-5) ซึ่งเป็นแนวคิด
การเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยมีความเชื่อว่าองค์ความรู้
เกิดได้จากที่ผู้ เรียนสมัผัสกับประสบการณ์จริงของชีวิต ดังนัน้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลาย น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ จึงมีความส าคัญเพราะประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองเหล่านัน้จะกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทกัษะการคิด ทกัษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง จากแรงผลักภายในและต้องการค้นหาค าตอบด้วยตนเองอย่างอิสระ ทฤษฎี 
Constructivism มีความเชื่อจากรากฐานทฤษฎีการสร้างเชาว์ปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) และ 
ไวก็อตสกี ้(Vygotsky) ซึ่งอธิบายว่า โครงสร้างทางสติปัญญา (scheme) ของบุคคลพัฒนา 
ผ่านทางกระบวนการซึมซับ (assimilation) และมีกระบวนการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา 
เพื่อให้บุคคลอยู่ในภาวะสมดุล (equilibrium) ซึ่งเพียเจต์เชื่อว่า บุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์และ
ประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมและสังคมจะมีพัฒนาการตามล าดับขัน้ในขณะที่ ไวก็อตสกี  ้
ให้ความส าคญักบัวฒันธรรม สงัคม และภาษา (ทศัน์ศรี เสมียนเพชร และ จงสขุ คงเสน, 2554, น. 
3-5) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชมพูนุช วุ่นสุวรรณ, 2561, น. 80-83) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา เร่ืองภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา  

ตัวแปรต้น 
 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
โดยมีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ ดงันี ้
1. ขัน้ก าหนดปัญหา 
2. ขัน้สร้างความเข้าใจปัญหา 
3. ขัน้เผชิญปัญหา 
4. ขัน้รวบรวมและสงัเคราะห์ข้อมลู 
5. ขัน้น าเสนอข้อมลู 
6. ขัน้ประเมินผล 

ตัวแปรตาม 
 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2. พฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา เร่ืองภัยพิบัติทางธรรมชาติ หลังเรียน 
สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และค่าขนาดอิทธิพลของการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาอยู่ในระดับมาก  
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยจดัประสบการณ์ให้บุคคล
เกิดกระบวนการที่สามารถกระตุ้นการคิดวิเคราะห์การน าความรู้เดิมมาอธิบาย ให้ความหมายและ
เชื่อมโยงกบัสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มขึน้ในสถานการณ์ใหม่ ผู้ เรียนจะสามารถระลกึได้ด้วยตนเองว่า
ในสถานการณ์ใหม่นีม้ีสิ่งใดบ้างที่ยงัไม่รู้ คือมีช่องว่างเกิดขึน้ระหว่างความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรู้
ใหม่ที่ต้องการเรียนรู้และต้องการเติมเต็มหรือต่อยอดให้มีความรู้เพิ่มขึน้ ความรู้ที่ต้องการเพิ่มขึน้นี ้
ผู้ เรียนจะต้องสะท้อนออกมาในรูปแบบของประเด็นการเรียนรู้ที่ตนเองก าหนดขึน้เป็นข้อค าถาม
หรือปัญหา และใช้ค าถามหรือปัญหานีเ้ป็นสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นภายในผลกัน าตนเองไปแสวงหา
ความรู้เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่บนพืน้ฐานของความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเพื่อน ซึ่งความรู้ที่ได้มาอย่างอิสระบนพืน้ฐานความต้องการ 
ของผู้ เรียนจดัได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีคณุค่าและเป็นพลงัน าตนเองให้ต้องการแสวงหาองค์ความรู้
อ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
และจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้วิจยัได้สมมติฐานไว้ดงันี ้

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสงูกว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ 

2. พฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลงัจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้ 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา
เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องเพื่ อน ามาใช้เป็นแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาวิจัย  
โดยน าเสนอสาระส าคญัดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1. สาระภมูิศาสตร์ 
1.1 ความหมายของภมูิศาสตร์ 
1.2 ความส าคญัของภมูิศาสตร์ 
1.3 ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 

2560) 
2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

2.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2.3 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2.4 การประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2.5 ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.2 หลกัการการวดัและการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.3 วิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.4 ประโยชน์ของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

4. จิตส านึกด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 ความหมายของจิตส านึกด้านการอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4.2 ความส าคัญของจิตส านึกด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4.3 พฤติรรมจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4.4 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5. เอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
5.1 เอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้องในประเทศ 
5.2 เอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้องต่างประเทศ 

1. สาระภูมิศาสตร์ 
1.1 ความหมายของภูมิศาสตร์ 

การศึกษาความหมายของค าว่า ภูมิศาสตร์ ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า ภูมิศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการพืน้ที่และ
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่ ตลอดจนองค์ประกอบด้านสังคมมนุษย์ โดยศึกษาถึงลักษณะ
ความหมาย รูปแบบ การกระจาย กระบวนการเกิด การเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการ ตลอดจน
ความสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมทัง้ในอดีตและปัจจบุนั (ราชบณัฑิตยสถาน, 2555, น. 258) 

ภูมิศาสตร์ ในภาษาอังกฤษตรงกับค าว่า Geography มาจากค าภาษากรีก คือ Ge 
หรือ Gaea ซึ่งแปลตามความหมายของศัพท์ หมายถึง โลกหรือแผ่นดิน (Earth) ส่วน graphy  
มาจากภาษากรีกว่า graphein หมายถึง การบรรยาย (to describe or to write) ดงันัน้ภูมิศาสตร์ 
ตามความหมายของศัพท์ จึงหมายถึง การบรรยายเก่ียวกบัโลก (writing about the Earth) (Star, 
Jeffrey and Estes, John. 1990. อ้างถึงในสิ ริวรรณ  ศรีพหล , 2552, น. 105) ซึ่งในปัจจุบัน  
วิธีการศึกษาภูมิศาสตร์ประกอบด้วย การเก็บข้อมูล การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์  
โดยศึกษาแนวความคิดหลักเก่ียวกับพืน้ที่ในลักษณะที่เป็นระบบ คือระบบกายภาพและระบบ
สงัคมมนุษย์ ระบบกายภาพศึกษาลกัษณะและระบบของสิ่งของต่าง ๆ ได้แก่ ลกัษณะภูมิประเทศ 
หิน ดิน น า้ บรรยากาศ เป็นต้น ส่วนระบบสังคมมนุษย์ ได้แก่ ประชากร ภูมิศาสตร์การเมือง 
ภูมิศาสตร์ภูมิภาค ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ เป็นต้น ในการศึกษาทัง้ 2 ระบบนี ้อาจใช้วิธีการและ
เทคนิคต่าง ๆ ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ แผนที่ การส ารวจข้อมูลด้วยภาพถ่ายทางอากาศและภาพ
จากดาวเทียม เทคนิคคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เข้าใจเร่ืองพืน้ที่อย่างถูกต้องและครบถ้วน สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาสังคมทางพืน้ที่ ตลอดจนปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สรุปได้ว่า ภูมิศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดและการตระหนกัรู้ถึงการเป็นเจ้าของ
ร่วมกนัของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า การพฒันาคณุภาพ
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สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ความร่วมมือในการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

1.2 ความส าคัญของภูมิศาสตร์ 
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที่  20 เมื่อแต่ละประเทศ 

ต่างเร่ิมต่ืนตัวและตระหนักถึงภัยธรรมชาติหรือผลเสียจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในอดีต  
ที่สง่ผลท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจนสัง่สมกลายเป็นประเด็นปัญหา
ส าคัญระดับโลก ส าหรับประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึง
ปัญหาทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงมีการ
ด าเนินงานวางแผนระดับประเทศให้มีการด าเนินงานโดยก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้อง  
เร่งพัฒนา โดยระบุเป้าหมาย ตัวชีว้ัด และแผนการด าเนินโครงการ จะเห็นจากการก าหนดแผน  
การศึกษาแห่งชาติที่มีการก าหนดจุดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและร่วมกันรับผิดชอบ (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551, น. 46-50) มีจิตส านึกร่วมกัน คือ ผู้ที่มีลักษณะของการเป็นผู้ ให้ที่ดี
และให้ความส าคญักับทุกสิ่งที่อยู่รอบตวั พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน ค านึงถึงผลประโยชน์
สว่นรวมมาก่อน พร้อมที่จะแบ่งปันความสขุสว่นตนเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความเข้าใจและ
เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสงัคม รู้จักเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่า 
รู้จกัอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบติัเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึน้ทัง้ในชมุชนและสงัคม โดยที่ไม่หวงัสิ่งตอบแทน  

ดังนั น้  สาระภูมิศาสตร์ จึงเป็นศาสตร์ที่มี ความอย่างยิ่ งมีผลต่อการศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก จะเห็นว่าสถานการณ์โลกปัจจุบนั ทัง้ในพืน้ที่ประเทศไทย
และพืน้ที่ ต่าง ๆ ของโลก ก าลังประสบภาวะวิกฤตในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ  
ด้านสิ่งแวดล้อม และมักเกิดผลกระทบที่ รุนแรงมากขึน้เร่ือย  ๆ รวมทัง้กระแสโลกาภิวัตน์  
ความทันสมัยของนวัตกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และเทคโนโลยีต่าง  ๆ ตลอดจนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน ซึ่งการเรียนรู้เพียงสาระส าคัญของสาระ
ภูมิศาสตร์อาจไม่เพียงพอต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็วและทวีความ
รุนแรง ดังนัน้จึงต้องพัฒนาเคร่ืองมือในการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่จะสามารถช่วย
พฒันาจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
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1.3 ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และแนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีการก าหนดคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2560, น. 3-5) ที่มุ่ งพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อย่างมีความสขุ ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลกดังนี ้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สถานศึกษาสามารถก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง และในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้ เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  
ที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รวมถึงการก าหนดตัวชีว้ัดที่ระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และ
ปฏิบัติได้ คุณลักษณะของผู้ เรียนในแต่ละระดับช่วงชัน้จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม ตามที่ระบุใน  
กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกนัในสงัคมที่มีความสมัพันธ์ที่ดี
ต่อกนั และมีความแตกต่างกนัอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ พฒันา และปรับเปลี่ยน
ตนเองให้เข้ากบับริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทกัษะ คณุธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้ก าหนดตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระที่ 5 เป็นสาระภูมิศาสตร์ 
(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) ก าหนดเป้าหมายของการเรียนสาระภูมิศาสตร์ (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2560, น. 1-6) ระบุว่า สาระภูมิศาสตร์ ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจลักษณะทาง
กายภาพของโลก ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนิน
ชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทัน ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถใช้ทักษะ 
กระบวนการ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมตามสาเหตแุละปัจจยั อนัน าไปสูก่ารปรับใช้ในการด าเนินชีวิต การรู้เร่ืองภูมิศาสตร์เป็น
ลกัษณะที่แสดงความสามารถในการใช้ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเชิงภูมิศาสตร์ (ability to use 
geographic understanding) และการให้ เหตุผลทางภูมิ ศาสต ร์ (geographic reasoning)  
เพื่อการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ (systematic geographic 
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decision) ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ และวางแผนในอนาคต (problem solving and 
future planning)  

มาตรฐานการเรียนรู้มีทัง้หมดสองมาตรฐาน (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 
2560, น. 9) คือ มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลกัษณะทางกายภาพของโลกและความสมัพนัธ์ของสรรพ
สิ่งซึ่งมีผลต่อกนั ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมลูตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ส 5.2 
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ยืน ซึง่ได้ระบตุวัชีว้ดัที่จะต้องให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และพฒันา ศกัยภาพ  

มาตรฐานที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ มาตรฐาน ส 5.2 มีการก าหนดตวัชีว้ดัของนกัเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4-6 ที่เรียนเนือ้หาสาระภูมิศาสตร์ ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ดงันี ้ 

1. วิเคราะห์ปฏิสมัพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกบักิจกรรมของมนุษย์
ในการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของท้องถิ่นทัง้ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และ
เห็นความส าคญัของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนษุย์ 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภมูิภาคต่าง ๆ ของโลก 

3. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากฎหมายและนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การที่เก่ียวข้องและการประสานความร่วมมือ
ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ  

4. วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน  

คุณภาพของผู้ เรียนเมื่อจบชัน้มัธยมศึกษาปีที่  6 (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2560, น. 7)  มีความรู้เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทราบถึงปัญหาทาง
กายภาพและภยัพิบติั ที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจยัทางภมูิศาสตร์ ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต ความร่วมมือด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
ในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมกับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และ
การจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
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ตาราง 1 ตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง และการรู้เร่ืองภมูิศาสตร์ (ส 5.1 ม.4-6/1-3) 

มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลกัษณะทางกายภาพของโลกและความสมัพนัธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกนั 
ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมลูตามกระบวนการทาง
ภมูิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภมูิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชีว้ัด 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
Geo – literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
1.วิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงทาง
กายภาพของพืน้ท่ีใน
ประเทศไทยและ
ภมูิภาคต่าง ๆ ของโลก 
ซึง่ได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจยัทางภมูิศาสตร์ 

ปัจจยัทางภมูิศาสตร์มี
อิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ
ของพืน้ท่ีทัง้ในประเทศ
และภมูิภาคต่าง ๆ ของ
โลก 

1.การใช้เหตผุล
ทางภมูิศาสตร์ 
2.การตดัสินใจ
อย่างเป็นระบบ
ตามนัย 

1.การตัง้ค าถาม
เชิงภมูิศาสตร์ 
2.การรวบรวม
ข้อมลู 
3.การจดัการ
ข้อมลู 
4.การวิเคราะห์
ข้อมลู 
5.การสรุปเพื่อ
ตอบค าถาม 

1.การแปล
ความหมาย
ข้อมลูทาง
ภมูิศาสตร์ 
2.การคิดเชิง
พืน้ท่ี 

2.วิเคราะห์ลกัษณะ
ทางกายภาพ ซึง่ท าให้
เกิดปัญหาหรือภยัพิบตัิ
ทางธรรมชาตใิน
ประเทศไทยและ
ภมูิภาคต่าง ๆ ของโลก 

ลกัษณะทางกายภาพที่
แตกตา่งกนัส่งผลให้เกดิ
ปัญหาและภยัพิบตัิทาง
ธรรมชาติที่แตกต่างกนัทัง้
ในด้านประเภทความถ่ี 
และความรุนแรง 

1.ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนษุย์ 
2.การใช้เหตผุล
ทางภมูิศาสตร์ 
3.การตดัสินใจ
อย่างเป็นระบบ
ตามนัย 

3.ใช้แผนท่ีและ
เคร่ืองมือทาง
ภมูิศาสตร์ในหารค้นหา 
วิเคราะห์ และสรุป
ข้อมลูตามกระบวนการ
ทางภมูิศาสตร์และน า
ภมูิสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนั 

การใช้แผนท่ีและเคร่ืองมือ
ทางภมูิศาสตร์ตาม
กระบวนการการทาง
ภมูิศาสตร์จะช่วยให้
สามารถน าภมูิสารสนเทศ
ที่ได้มาใช้ในชีวติประจ าวนั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1.การสงัเกต 
2.การแปล
ความหมาย
ข้อมลูทาง
ภมูิศาสตร์ 
3.การใช้เทคนิค
และเคร่ืองมือ
ทางภมูิศาสตร์ 
4.การคิดเชิงพืน้ที่ 
5.การใช้เทคโนโลย ี
6.การใช้สถิติ
พืน้ฐาน 
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ตาราง 2 ตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง และการรู้เร่ืองภมูิศาสตร์ (ส. 5.2 ม.4-6/1-4) 

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีสว่นร่วมในการจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน ซึง่ได้ระบตุวัชีว้ดัที่จะต้องให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และพฒันาศกัยภาพ 

ตัวชีว้ัด 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
Geo – literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
1.วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างส่ิ งแวดล้อม
ท า ง ก า ย ภ า พ กั บ
กิจกรรมของมนุษย์ใน
การสร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของท้องถิ่น
ทั ้ง ใน ป ระ เท ศ แ ล ะ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
และเห็นความส าคัญ
ของส่ิงแวดล้อมที่มีผล
ต่อการด ารงชีวิตของ
มนษุย์ 

วิ ถีการด า เนินชี วิตของ
ท้องถิ่นทัง้ในประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆ ของโลก
เกิ ด จ า ก ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรมของ
มนุษย์ นอกจากนีก้ระแส
โลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพและวิถีการ
ด าเนินชีวิต 

1.ความ เข้ าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนษุย์ 
2.การใช้เหตุผล
ทางภมูิศาสตร์ 
3.การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ
ตามนยั 

1.การตัง้ค าถาม
เชิงภมูิศาสตร์ 
2.การรวบ รวม
ข้อมลู 
3.ก า ร จั ด ก า ร
ข้อมลู 
4.การวิเคราะห์
ข้อมลู 
5.การส รุป เพื่ อ
ตอบค าถาม 

1.ก า ร แ ป ล
ค ว า ม ห ม า ย
ข้ อ มู ล ท า ง
ภมูิศาสตร์ 
2.การใช้เทคนิค
แล ะ เค ร่ือ งมื อ
ทางภมูิศาสตร์ 
3.ก า ร คิ ด เ ชิ ง
พืน้ท่ี 
4.กา รคิ ด แบ บ
องค์รวม 

2.วิเคราะห์สถานการณ์
สาเหตุและผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลง
ท รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย แ ล ะ
ภมูิภาคต่าง ๆ ของโลก 

กิจกรรมของมนุษย์เป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิด
การเป ล่ี ยนแปลงด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศ
ไทยและภูมิภาคต่าง  ๆ 
ขอ ง โลก  ซึ่ งอ าจ ส่ งผล
กระทบทัง้ระดับประเทศ 
ภมูิภาค และโลก 

1.การสงัเกต 
2. ก า ร แ ป ล
ค ว า ม ห ม า ย
ข้ อ มู ล ท า ง
ภมูิศาสตร์ 
3.การใช้เทคนิค
และ เค ร่ือ งมื อ
ทางภมูิศาสตร์ 
4 .ก า ร คิ ด เชิ ง
พืน้ท่ี 
5.การคิ ดแบบ
องค์รวม 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

Geo – literacy 
ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 

3.ระบมุาตรการป้องกนั
แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
กฎหมายและนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม 
บทบาทขององค์การที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง แ ล ะ ก า ร
ประสานความร่วมมือ
ทั ้ง ใน ป ระ เท ศ แ ล ะ
ระหว่างประเทศ 

การแก้ไขสถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมต้องอาศัยการ
บั งคับ ใช้กฎหมายการ
ก าหนดนโยบายและความ
ร่วมมือทัง้ในและระหว่าง
ประเทศ 

1.ความ เข้ าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนษุย์ 
2.การใช้เหตุผล
ทางภมูิศาสตร์ 
3.การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ
ตามนยั 

- 
 

1.ก า ร คิ ด เ ชิ ง
พืน้ท่ี 
2.กา รคิ ด แบ บ
องค์รวม 

4.วิ เค ราะห์แนวทาง
และมีส่วนร่วมในการ
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อมเพื่ อการ
พฒันาที่ยัง่ยืน 

การจั ด ก ารท รัพ ย าก ร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เพื่ อการพัฒนาที่ ยั่ งยืน
ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทกุภาคส่วนและการมี
ส่ วน ร่วมของทุ กคนใน
ฐานะสมาชิกของพลโลก 

- 1.การตัง้ค าถาม
เชิงภมูิศาสตร์ 
2.การรวบ รวม
ข้อมลู 
3.ก า ร จั ด ก า ร
ข้อมลู 
4.การวิเคราะห์
ข้อมลู 
5.การส รุป เพื่ อ
ตอบค าถาม 

1 . ก า ร แ ป ล
ค ว า ม ห ม า ย
ข้ อ มู ล ท า ง
ภมูิศาสตร์ 
2.การใช้เทคนิค
และ เค ร่ือ งมื อ
ทางภมูิศาสตร์ 
3.ก า ร คิ ด เชิ ง
พืน้ท่ี 
4.ก ารคิ ด แบ บ
องค์รวม 

 
ดังนัน้ สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง จึงได้ก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัดที่สอดคล้องกับระดับความรู้ ความสามารถของผู้ เรียน ที่ยังคง  
ยึดหลักการพัฒนาการเรียนรู้ตามธรรมชาติของกลุ่มสาระและพัฒนาการในการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ เรียน ซึ่งมาตรฐานที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้ระบุตัวชีว้ัดที่จะต้องให้ผู้ เรียน  
ได้เรียนรู้และพฒันา ศกัยภาพ 
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2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจากต ารา เอกสาร
วิชาการ นกัวิชาการต่าง ๆ ได้ให้นิยามไว้ดงันี ้  

ทิศนา แขมมณี (2557 , น. 137-138) อธิบายการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
หมายถึง การจัดสภาพการณ์ของการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองมือในการช่วยส่งเสริมผู้ เรียน
ให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย โดยผู้สอนจะน าผู้ เรียนไปเผชิญสถานการณ์จริงที่เป็นปัญหา 
หรืออาจจ าลองสภาพการณ์ให้ผู้ เรียนได้เผชิญปัญหาที่ใกล้เคียงกับความจริง เพื่อฝึกฝน
กระบวนการการคิดวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหาได้อย่างชัดเจน ได้เห็นถึงทางเลือกและวิธีการในการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย รวมถึงกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา  

สคุนธ์  สินธพานนท์ (2558, น. 88) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองมือกระตุ้นผู้ เรียนให้มีความ
สนใจใคร่รู้และต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมลูเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา ซึ่งผู้สอนอาจจดัสภาพการณ์
ให้ผู้ เรียนได้เผชิญปัญหาและฝึกกระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ
ปัญหาอย่างชดัเจนและสามารถใช้ทกัษะกระบวนการท่ีน าไปสูก่ารแก้ปัญหาได้ 

อิทธิเดช น้อยไม้ (2560, น. 158) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เร่ิมต้นจากการใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ในการสร้างความสงสัยและสนใจที่จะ
ศกึษาสืบค้นหาค าตอบร่วมกนัเป็นกลุม่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์
ที่เกิดขึน้  

สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การจดัการเรียนการสอน
ท่ีน าสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึน้จริงมาใช้เป็นเคร่ืองมือหรือสื่อในการเรียนรู้ที่จะช่วยกระตุ้น
ให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ สงสัยใคร่รู้ คิดพิจารณาไตร่ตรอง คิดแก้ปัญหาและตระหนักถึงปัญหา  
ที่เกิดขึน้ และยิ่งท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และเชื่อมโยงเหตุและปัจจัยที่ มีส่วนเก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันคิดหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์
ที่เกิดขึน้ได้ 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เชื่อว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึน้ตาม

แนวคิดทฤษฎี Constructivism (ทัศน์ศรี เสมียนเพชร และ จงสุข คงเสน, 2554, น. 3-5) ซึ่งเป็น
แนวคิดการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยมีความเชื่อว่า  
องค์ความรู้เกิดได้จากที่ผู้ เรียนสมัผสักบัประสบการณ์จริงของชีวิต เช่น เด็ก ๆ ที่ชอบเล่นท าให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดจากรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ของการเล่น ดังนัน้การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ จึงมีความส าคญัเพราะ
ประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองเหล่านัน้จะกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด 
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแรงผลกัภายในและต้องการค้นหาค าตอบด้วยตนเอง
อย่างอิสระ ทฤษฎี Constructivism มีความเชื่อจากรากฐานทฤษฎีการสร้างเชาว์ปัญญาของ 
เพียเจต์ (Piaget) และไวก็อตสกี ้(Vygotsky) ซึ่งอธิบายว่า โครงสร้างทางสติปัญญา (scheme) 
ของบุคคลพฒันาผ่านทางกระบวนการซึมซบั (assimilation) และมีกระบวนการปรับโครงสร้างทาง
สติปัญญา เพื่อให้บุคคลอยู่ในภาวะสมดุล (equilibrium) ซึ่งเพียเจต์เชื่อว่า บุคคลที่มีปฏิสมัพันธ์
และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมและสังคมจะมีพัฒนาการตามล าดับขัน้ในขณะที่ไวก็อตสกี  ้
ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม สังคม และภาษา การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยจัดประสบการณ์ให้บุคคลเกิดกระบวนการที่สามารถกระตุ้นการคิด
วิเคราะห์การน าความรู้เดิมมาอธิบาย ให้ความหมายและเชื่อมโยงกับสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มขึน้  
ในสถานการณ์ใหม่ ผู้ เรียนจะสามารถระลึกได้ด้วยตนเองว่าในสถานการณ์ใหม่นีม้ีสิ่งใดบ้างที่ยัง
ไม่รู้ คือมีช่องว่างเกิดขึน้ระหว่างความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรู้ใหม่ที่ต้องการเรียนรู้และต้องการ  
เติมเต็มหรือต่อยอดให้มีความรู้เพิ่มขึน้ ความรู้ที่ต้องการเพิ่มขึน้นีผู้้ เรียนจะต้องสะท้อนออกมา  
ในรูปแบบของประเด็นการเรียนรู้ที่ตนเองก าหนดขึน้เป็นข้อค าถามหรือปัญหา และใช้ค าถามหรือ
ปัญหานีเ้ป็นสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นภายในผลกัน าตนเองไปแสวงหาความรู้เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่
บนพืน้ฐานของความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
เพื่อน ซึ่งความรู้ที่ได้มาอย่างอิสระบนพืน้ฐานความต้องการของผู้ เรียนจดัได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่มี
คณุค่าและเป็นพลงัน าตนเองให้ต้องการแสวงหาองค์ความรู้อ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป 

ดงันัน้ แนวคิดของ constructivism นีส้อดคล้องกบัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ในประเด็นต่าง ๆ (ทัศน์ศรี เสมียนเพชร และ จงสุข คงเสน, 2554, น. 3-5) อย่างน้อย 5 ประการ
ดงันี ้
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1. ให้ความส าคัญกับการสร้างองค์ความรู้บนพืน้ฐานของการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 

2. ให้ความส าคญักบัความสามารถของบุคคลโดยเชื่อว่าแต่ละบุคคลมีศกัยภาพ
ที่จะสามารถรับรู้ ให้ความหมายและสามารถเรียนรู้แบบน าตนเองได้ต่อเนื่อง 

3. ให้ความส าคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเชื่อว่าบุคคลมีความรู้ 
ความสามารถแตกต่างกัน แต่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ สื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเติมเต็ม
ความรู้ซึง่กนัและกนัได้ 

4. ให้ความส าคญักบัองค์ความรู้เดิมที่บคุคลมีอยู่ ซึ่งได้ซมึซบัและสัง่สมมาตลอด
ชีวิตของการเจริญเติบโตและพฒันาการ 

5. ให้ความส าคัญกบัสิ่งส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ รวมทัง้บรรยากาศที่
เอือ้ต่อการเรียนรู้ พลงัใจและความสขุในขณะเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ิมใช้ครัง้แรกในการจัดการเรียนการสอน
ของหลกัสูตรนักศึกษาแพทย์ที่ประเทศแคนาดา ในภายหลงัได้มีการพัฒนาและน ามาประยุกต์ใช้
กบัหลกัสตูรสาขาวิชาต่างๆ อย่างแพร่หลาย การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสอดคล้องกบั
หลกัการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยมีพืน้ฐานแนวคิดที่ต้องการให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้การแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา โดยผ่านกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ จนผู้ เรียนเกิดการค้นพบค าตอบด้วยตัวของผู้ เรียนเอง อเรนด์ส (Arends, 2009. อ้างถึงใน
อิทธิเดช น้อยไม้, 2560, น. 158) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ว่าเป็นการจดัการเรียนรู้ที่มีลกัษณะดงันี ้

1. เป็นการใช้ปัญหาหรือข้อค าถามในการขบัเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ 
2. เป็นการบรูณาการข้อมลูในสาขาความรู้ต่างๆ 
3. เป็นการศึกษาข้อมูลจากสภาพจริงที่ปรากฏจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

รอบตวัของผู้ เรียน 
4. เป็นการน าเสนอ และแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้มาจากกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ร่วมกนั 
5. เป็นการเรียนแบบร่วมมือ ผู้ เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ อ่ืนส่ง

ให้ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะการคิด ทกัษะการแก้ปัญหา และทกัษะทางสงัคม 
ดังนัน้ สิ่งที่ส าคัญที่สุดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ ประเด็น

ปัญหาหรือสถานการณ์ที่น ามาใช้ เพราะปัญหาจะเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการเรียนรู้ทัง้หมด 
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ที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตให้เกิดขึน้กับผู้ เรียนจนผู้ เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมายได้ด้วยตนเอง 

ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ตามแนวคิดของ
ส านกังานเลขาธิการศกึษา (สคุนธ์  สินธพานนท์, 2558, น. 88-89) สรุปได้ดงันี ้

1. ต้องมีสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและเร่ิมต้นจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยการใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นสร้างความสนใจเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

2. ปัญหาหหรือสถานการณ์ที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ 
ควรเป็นปัญหาที่เกิดขึน้จริง สามารถประสบพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันของผู้ เรียนหรืออาจมี
โอกาสที่จะเกิดขึน้จริงได้ 

3. ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการน าตนเอง (Self – Directed Learning) มีการ
ค้นหาและแสวงหาความรู้ จนค้นพบข้อมลูความรู้และค าตอบด้วยตนเอง ดังนัน้ผู้ เรียนจึงต้องคิด
วางแผนการเรียนด้วยตนเอง สามารถจัดการบริหารเวลาได้ รู้จักการคัดเลือกวิธีการและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทัง้ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

4. ผู้ เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เพื่อก่อเกิดประโยชน์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกัน
ค้นหาข้อมูลความรู้ร่วมกัน ถือเป็นการฝึกการท างานกลุ่ม รวมทัง้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาทักษะ  
การแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล ฝึกให้ผู้ เรียนมีทักษะในการรับส่งข้อมูลเรียนรู้ที่เล็กเห็นถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และฝึกจดัระบบตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็น
ทีม ความรู้หรือค าตอบที่ได้มีความหลากหลาย จนเกิดองค์ความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์โดยผู้ เรียน  
มีการสังเคราะห์ข้อมูลเนือ้หาและตัดสินใจร่วมกัน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี ้
นอกจากจะมีการจดัการเรียนรู้แบบกลุม่แล้วยงัสามารถจดัให้มีการเรียนรู้เป็นรายบคุคลได้ แต่อาจ
ท าให้ผู้ เรียนขาดทกัษะในการท างานร่วมกนักบัผู้ อ่ืน 

5. การเรียนรู้มีลกัษณะการบูรณาการความรู้และบูรณาการทักษะกระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับความรู้และค าตอบที่กระจ่างชดั 

6. ความรู้ที่เกิดขึน้จากการเรียนรู้จะได้มาภายหลงัจากผ่านกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้วเท่านัน้ 

7. การประเมินผลเป็นการประเมินผลจากสภาพจริง โดยพิจารณาจากการ
ปฏิบติังานตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐานจะเน้นความส าคญักบัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
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ผู้ เรียน โดยมีความเชื่อว่าองค์ความรู้เกิดได้จากประสบการณ์จริงที่ผู้ เรียนจะต้องสะท้อนออกมา  
ในรูปแบบของประเด็นการเรียนรู้ที่ก าหนดขึน้ อาจเป็นข้อค าถามหรือปัญหา และใช้ค าถามหรือ
ปัญหานีเ้ป็นสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นภายในผลกัน าตนเองไปแสวงหาความรู้ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่
บนพืน้ฐานของความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

2.3 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การศึกษาขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจาก(ส านักงานเลขาธิการ

สภาการศกึษา, 2550, น. 7-8) ได้สรุปขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี ้
ขัน้ที่หนึ่ง ก าหนดปัญหา เป็นขัน้ที่ผู้สอนจดัสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มุ่งหวงักระตุ้นให้

ผู้ เรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหาเป็นรูปธรรม สามารถก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้ เรียน
เกิดความอยากรู้อยากเรียนและเกิดความสนใจที่จะค้นหาค าตอบได้ 

ขัน้ที่สอง ท าความเข้าใจกับปัญหาน ามาศึกษา ผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้ ท าความ
เข้าใจปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ ซึ่งผู้ เรียนจะต้องอธิบายถึงเหตุปัจจัยของสิ่งต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหาได้ 

ขัน้ที่สาม ด าเนินการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ผู้ เรียนจะต้องก าหนดสิ่งที่ต้องการ
สืบค้น เพื่อด าเนินการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้วยวิธีการหลากหลาย 

ขัน้ที่สี่ สงัเคราะห์ข้อมูลความรู้ เป็นขัน้ที่ผู้ เรียนน าความรู้ที่ได้จากการค้นคว้ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั มีการอภิปรายผล และสงัเคราะห์ข้อมูลความรู้ที่ได้ว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่เพียงใด 

ขัน้ที่ห้า สรุปและประเมินค่าของค าตอบที่ค้นพบ ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงาน
ของกลุ่มตนเอง และประเมินผลงานของตนว่าข้อมูลที่ได้มาศึกษาค้นคว้ามานัน้มีความน่าเชื่อถือ 
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงและแนวคิดภายในกลุ่มของตนอย่าง
อิสระ ทกุกลุม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยกนัสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครัง้ 

ขัน้ที่หก น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้ เรียนน าข้อมลูความรู้ที่ได้มาจดัระบบองค์
ความรู้ และน าเสนอเป็นผลงานที่ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ เรียนทกุกลุม่และผู้ที่เก่ียวข้อง
กบัปัญหาร่วมกนัประเมินผลงาน 

บทบาทของผู้สอน 
ผู้สอนมีบทบาทโดยตรงต่อการจัดการเรียนรู้ ดังนัน้ลกัษณะของผู้สอนที่เอือ้ต่อ

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 9) ควรมี
ลกัษณะดงันี ้

1. ผู้สอนต้องมุ่งมัน่ ตัง้ใจสงู รู้จกัแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยู่เสมอ 



  40 

2. ผู้สอนต้องรู้จกัผู้ เรียนเป็นรายบุคคลเข้าศักยภาพของผู้ เรียน เพื่อสามารถ
ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้ เรียนได้ทกุเมื่อทกุเวลา 

3. ผู้ สอนต้องมีความเข้าใจแนวทางหรือขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานอย่างถ่องแท้ ชัดเจนทุกขัน้ตอน เพื่อจะได้ให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาแก่ผู้ เรียน
ได้ถกูต้องและเหมาะสม 

4. ผู้ สอนต้องมีความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ การติดตาม 
การประเมินผลงาน และการพฒันาของผู้ เรียน 

5. ผู้ สอนต้องเป็นผู้ สร้างบรรยากาศ คอยอ านวยความสะดวก ช่วยจัดหา 
สนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมและเพียงพอกบัจ านวนผู้ เรียน จดัเตรียมแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมดุ หรือห้องปฏิบติัการ รวมทัง้สญัญาณอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
ฯลฯ 

6. ผู้สอนต้องสร้างแรงจูงใจและให้การสนบัสนุนผู้ เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียน
เกิดการต่ืนตวั กระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดเวลา 

7. ผู้สอนต้องชีแ้จงรายละเอียดและปรับทศันคติของผู้ เรียน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและเห็นคณุค่าและความส าคญัของการเรียนในลกัษณะนี ้

8. ผู้ สอนต้องมีความรู้ ความสามารถ เข้าใจหลักการและท าการวัดและ
ประเมินผลผู้ เรียนตามสภาพจริง ให้ครอบคลุมทัง้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติให้
ครบทกุขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้ 

ส าหรับเทคนิคหรือเงื่อนไขจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2550, น. 10-13) มีดงันี ้

1. เทคนิคในการเลือกเนือ้หาที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ควร
เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวนั เร่ืองใกล้ตวั เป็นรูปธรรม ทนัต่อเหตกุารณ์ หรือมีความชดัเจน 

2. การใช้ค าถามในการก าหนดปัญหา ต้องเชื่อมโยงเข้าสู่เนือ้หาสาระที่
ต้องการให้ผู้ เรียนเรียนรู้ เป็นค าถามที่ท้าทาย กระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนอยาก
ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง 

3. ในขัน้การท าความเข้าใจกบัปัญหา ควรให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมช่วยกนัก าหนด
ปัญหา และให้ทุกคนได้รับทราบพร้อมกันอย่างชัดเจน เทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจและใช้ได้ผลดี คือ 
การน าเสนอเป็นแผนผงัความคิด โดยให้สมาชิกจากทุกกลุ่มได้ช่วยกนัคิดและบนัทึกลงบนกระดาน
หน้าชัน้เรียน แสดงขอบเขตที่จะศกึษาในปัญหานัน้ ๆ 
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4. การเตรียมผู้ เรียนให้เกิดความพร้อมเป็นองค์ประกอบส าคญัของการเรียนรู้ 
ในการด าเนินการควรใช้วิธีการจัดกลุ่มโดยคละเพศชายหญิงและคละความสามารถในการเรียน 
โดยพิจารณาจากข้อมลูพืน้ฐานทางการเรียนของผู้ เรียน ก าหนดให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนมีบทบาท 
หน้าที่ ประธาน เลขานุการ ผู้สนับสนุน และผู้รายงาน และถ้ามีการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มแต่
ละครัง้ผู้ เรียนต้องหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กนั เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสท างานในทุกบทบาทหน้าที่ 
การแนะน าให้ผู้ เรียนรู้จกัเทคนิควิธีการที่จะเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานนัน้ ผู้ เรียนจะต้องเปลี่ยน
บทบาทจากการเป็นผู้ รับฟังเพียงอย่างเดียวมาเป็นผู้ ค้นคว้าศกึษาความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงต้อง
เตรียมความพร้อมผู้ เรียนมากพอสมควร โดยผู้สอนใช้เทคนิคในการใช้ค าถามเพื่อน าผู้ เรียนไปสู่
การเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ขอแผนการจดัการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

5. ในการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานนัน้จะมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้ ในวิชาวิทยาศาสตร์บางเนือ้หาอาจยากเกินไป 
เช่น การค านวณ ผู้สอนจ าเป็นต้องอธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจหรือเนือ้หาที่ยากต่อการสืบค้นข้อมลูของ
ผู้ เรียน ตลอดจนข้อจ ากดัของผู้ เรียน เช่น ผู้ เรียนขาดความรับผิดชอบหรือมีภาระงานมาก มีปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ และเวลาที่ไม่เพียงพอของผู้ เรียน ผู้สอนจ าเป็นต้องใช้เทคนิคนัน้เข้ามาแทรกในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่มีหลากหลายวิธีตามความเหมาะสมกบัเนือ้หาสาระ 

6. ระยะเวลาในการสอนควรยืดหยุ่นพอสมควร และค่อนข้างจะใช้เวลา
มากกว่าเวลาในหลกัสตูรปกติ เพราะผู้ เรียนจ าเป็นต้องมรการระดมความคิด อภิปราย และค้นคว้า
จากแหลง่ความรู้ต่าง ๆ  

7. การเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนฝึกกระบวนการคิด ควรจัดให้เป็นการบูรณาการสู่
สาระการเรียนรู้อ่ืนทัง้ในด้านเนือ้หาและการประเมินผลจะเป็นการท างานที่ไม่ซ า้ซ้อน เป็นการ  
สืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งเดียวแต่สามารถตอบค าถามประเด็นจากหลายวิชา อย่างน้อยในระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายควรมีการบรูณาการ 2 รายวิชาขึน้ไป 

8. การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจะสร้างและพฒันาศกัยภาพให้แก่ผู้ เรียน
ที่สนใจใฝ่รู้เร่ืองนัน้ ๆ ได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจเร่ืองที่ตนเองก าลงัศึกษาอย่างถ่อง
แท้ ลกึซึง้ และจดจ าได้ดี จ าได้นานกว่าการบอกกลา่วความรู้จากผู้สอน แต่ในวฒันธรรมการเรียนรู้
ของผู้ เรียนไทยยังคุ้ นเคยกับวิธีการเรียนแบบเดิม ๆ ที่ให้ผู้ สอนบอกความรู้ ดังนัน้การสร้าง
วฒันธรรมในการเรียนรู้แบบใหม่นี ้น่าจะเร่ิมใช้ในระดบัชัน้ประถมศึกษา เพื่อเป็นการวางรากฐาน
ก่อน โดยสร้างทักษะที่จ าเป็น โดยเฉพาะการสืบค้นข้อมลู ซึ่งผู้สอนและผู้บริหารต้องมีส่วนในการ
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จดับรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอแก่ผู้ เรียน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ เรียนด้านเศรษฐกิจ
มากเกินไป 

9. การจัดการเรียนรู้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ สอนต้องหารือวางแผน 
การจัดกิจกรรมน าเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ ผู้ปกครองและผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จะมีความแตกต่างจาก
การสอนโดยใช้เทคนิคอ่ืน นัน่คือ ผู้ เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม เชื่อมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรผู้ เรียนจะไม่เปิดหนังสือต าราแบบเรียนแบบเรียงไปทีละหน้า เมื่อใดที่มีปัญหาและ
ผู้ เรียนอยากเรียนรู้ในเร่ืองใด ผู้ เรียนจะต้องค้นคว้าจากหนงัสือจ านวนมากเพื่อหาค าตอบในเร่ืองที่
ผู้ เรียนสนใจ ซึ่งแหล่งความรู้ไม่ได้จ ากดัเฉพาะในหนงัสือแบบเรียน แต่เป็นเอกสารทุกเร่ืองไม่ว่าจะ
เป็นหนังสือพิมพ์ วารสาร บทความ สารานุกรม เอกสารงานวิชาการ อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการ
เรียนรู้จากผู้ปกครอง ชาวบ้านหรือแม้แต่แหลง่เรียนรู้ที่เป็นสถานที่ต่าง ๆ หน่วยงานราชการในพืน้ที่ 
จึงสรุปได้ว่าการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการสอนให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัทกุอย่างรอบตวั
และสิ่งแวดล้อมรอบข้างของผู้ เรียนจะเป็นผู้สอนของเขาโดยธรรมชาติ 

10. ควรมีข้อสรุปหลงัการปฏิบติักิจกรรมทุกครัง้ เพื่อกลัน่กรองการสร้างองค์
ความรู้ให้ความรู้ที่ถกูต้องแก่ผู้ เรียน โดยผู้สอนอาจช่วยผู้ เรียนสรุป หรือเพิ่มเติมแก้ไขให้สมบรูณ์ 

บทบาทของผู้ เรียน 
1. ผู้ เรียนต้องปรับทศันคติในบทบาทหน้าที่และการเรียนรู้ของตนเอง 
2. ผู้ เรียนต้องมีคุณลกัษณะด้านการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบสูง รู้จักการ

ท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ และมีทกัษะการสื่อสารท่ีดีพอ 
3. ผู้ เรียนต้องได้รับการวางพืน้ฐาน และฝึกทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ตาม

รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เช่น กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล การท างานกลุ่ม 
การอภิปราย การสรุป การน าเสนอผลงานและการประเมินผล 
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ตาราง 3 ตารางขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

บทบาทผู้สอน 
ในการจัดการเรียนรู้ 

 บทบาทผู้เรียน 

• แนะน าแนวทางฯ / วิธีการเรียนรู้ 

• ยกตวัอย่าง / สถานการณ์ 

• ตัง้ค าถามให้คิดต่อ 

1. ก าหนดปัญหา 

• เสนอปัญหาหลากหลาย 

• เลือกปัญหาที่สนใจ 

• แบ่งกลุ่มตามความสนใจ 

• ถามค าถามให้ผู้ เรียนคิด
ละเอียด 

• กระตุ้นยัว่ยใุห้ผู้ เรียนคิดต่อ 

• ช่วยดแูลตรวจสอบ แนะน า
ความถกูต้องครอบคลมุ 

2. ท าความเข้าใจ
ปัญหา 

• ตัง้ค าถามในประเด็นที่อยากรู้ 

• ระดมสมองหาความหมาย/ค านยิาม 

• อธิบายสถานการณ์ของปัญหา 

• บอกแนวทางและอธิบายวธีิค้นหาค าตอบ 

• จดัท าแผนผงัความคดิ / จดัท าบนัทึกการท างาน 

• ศกึษาค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเติม 

• อ านวยความสะดวก จดัหา 
ประสานงาน วสัด ุเอกสาร ส่ือ
เทคโนโลยี 

• แนะน า ให้ก าลงัใจ 

3. ด าเนินการ 
ศึกษาค้นคว้า 

• แบ่งงาน แบ่งหน้าที ่

• จดัเรียงล าดบัการท างาน 

• ก าหนดเป้าหมาย / ระยะเวลา 

• ค้นคว้าศกึษาและบนัทึก 

• แลกเปล่ียนข้อมลูความคิดเห็น 

• ตัง้ค าถามเพื่อสร้างความคิด
รวบยอด 

4. สังเคราะห์
ความรู้ 

• ผู้ เรียนแต่ละคนน าความรู้มาน าเสนอภายในกลุ่ม 

• ตรวจสอบข้อมลูว่าสามารถตอบค าถามที่อยากรู้
ได้ทัง้หมดหรือไม่ 

• ตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสม พอเพียง 

• ทบทวนและหาความรู้เพิ่มเติม 

• ผู้สอนช่วยตรวจสอบการ
ประมวล      การสร้างองค์
ความรู้ใหม ่

• ให้ผู้ เรียนสรุปองคค์วามรู้ที่ได้
จากการศกึษาค้นคว้า 

• พิจารณาความเหมาะสม 
เพียงพอ 

5. สรุปและ 
ประเมินค่า 
ของค าตอบ 

• กลุ่มน าข้อมลูที่ได้ทัง้หมดมาประมวลสร้างเป็น
องค์ความรู้ใหม ่

• ประเมินประสิทธิภาพ คณุภาพการปฏิบตัิงาน
กลุ่ม 

• ประเมินตนเองทัง้ด้านความรู้ กระบวนการกลุ่ม 
ความพึงพอใจ 

• เลือกวิธีการ / รูปแบบการน าเสนอผลงานท่ี
น่าสนใจ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

บทบาทผู้สอน 
ในการจัดการเรียนรู้ 

 บทบาทผู้เรียน 

• ผู้สอนประเมินตนเอง 
ประเมินผลการเรียนรู้ 

• ความรู้ความจ า 

• ความเข้าใจ 

• การน าไปใช้ การคิดวิเคราะห์
เผยแพร่ 

6. น าเสนอและ 
ประเมินผลงาน 

• เสนอผลงานการปฏิบตังิานต่อเพือ่น ผู้ เรียน / 
ผู้สอน วิทยากรท้องถิ่น ผู้สนใจ 

• ประเมินผลร่วมกบักลุ่มเพื่อน / ผู้สอน / วิทยากร
ท้องถิ่น 

(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2550, น. 10-13) 
 

Russell และ Babara (2009. 71) กล่าวถึงขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ประกอบด้วย 8 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. เขียนปัญหาที่สนใจและมีความหลากหลาย 
2. เลือกประเด็นปัญหาที่น่าสนใจเพียงหนึ่งปัญหา 
3. ก าหนดเปา้หมายของการเรียนรู้ 
4. อาศยัความรู้เดิมในการอภิปรายเพื่อพฒันาสมมติฐานในการศึกษา 
5. ระดมสมองในการคิดและก าหนดขอบเจตในการศกึษา 
6. สืบเสาะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
7. น าข้อมูลความรู้เพิ่มเติมที่ ได้จากการสืบเสาะมาอภิปรายร่วมกัน เพื่อ

ตรวจสอบตามสมติฐานที่ก าหนดไว้ 
8. สรุปความรู้ที่ได้และน าเสนอการน าองค์ความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดของปีเตอร์และคณะ (Peter 
Schwartz et all อ้างถึงในชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ , 2552, น. 59) มีขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ดงันี ้

1. ขัน้เผชิญปัญญา โดยให้นกัเรียนสืบค้นจนพบปัญหาที่สนใจจะศกึษา 
2. ขัน้ส ารวจความรู้ โดยการส ารวจปัญหาของคนทกุกลุม่ 
3. ขัน้ตัง้สมมติฐาน ให้เก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาและทดสอบสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
4. ขัน้ระบสุิ่งที่จ าเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหา 
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5. ขัน้ค้นหาข้อมูล โดยแบ่งกลุ่มย่อยของนักเรียน เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลในการ
แก้ปัญหา 

6. ขัน้รวบรวมความรู้และแก้ปัญหา โดยน าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าของกลุ่ม
ย่อยมารวบรวมและน าข้อมลูที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 

7. ขัน้ทบทวนการด าเนินการแก้ปัญหา หากยงัไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้กลบัไป
ด าเนินการตามข้อ 3-6 ใหม่จนกว่าจะได้ข้อมลูที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ 

8. ขัน้สรุปความรู้ สามารถสรุปความรู้ โดยสรุปความรู้ที่ได้ทัง้ด้านเนือ้หาและ
กระบวนการ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (อิทธิเดช น้อยไม้ , 2560, น. 159-160)  
มีล าดบัขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. ขัน้ก าหนดปัญหา เป็นขัน้ตอนที่ครูผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ปัญหาแก่ผู้ เรียน 
โดยปัญหาเหล่านัน้ต้องสอดคล้องกับเนือ้หาวิชา ใกล้เคียงกับชีวิตจริง ประสบการณ์และความ
สนใจของผู้ เรียนในการค้นหาค าตอบ ทัง้นี ้ในการก าหนดปัญหา ครูผู้ สอนอาจพิจารณาจากที่ 
อเรนด์ส (Arends, 2009. อ้างถึงในอิทธิเดช น้อยไม้, 2560, น. 159) ได้เสนอแนะเก่ียวกบัลกัษณะ
ของปัญหาที่ดี 5 ประการมีดงันี ้

1.1 ปัญหาที่ดีควรสมัพนัธ์กบัเนือ้หา หรือประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็น
จริง มากกว่าเนือ้หาที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูร 

1.2 ปัญหาที่ดีควรมีความไม่แน่นอน สร้างความสงสยั มีวิธีในการแก้ปัญหา
ได้หลากหลายวิธีซึง่ต้องอาศยัการเรียนรู้ร่วมกนัภายในกลุม่ 

1.3 ปัญหาที่ ดีจะต้องมีความหมายกับผู้ เรียน และเหมาะสมกับระดับ
พฒันาการทางสติปัญญาของผู้ เรียน 

1.4 ปัญหาที่ดีควรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ ภายในช่วงเวลา 
สถานที่ และแหลง่เรียนรู้ที่เหมาะสม 

1.5 ปัญหาที่ดีควรเกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการเรียนรู้แบบกลุม่ 
2. ขัน้สร้างความเข้าใจกับปัญหา เป็นขัน้ตอนที่ครูผู้ สอนต้องช่วยกระตุ้นหรือ  

จัดบรรยากาศให้ผู้ เรียนได้ใช้ความรู้และท าความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัญหาให้ชัดเจนว่าสิ่งใด
เป็นประเด็นส าคญัของปัญหา 
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3. ขัน้เผชิญปัญหา เป็นขัน้ตอนที่ผู้ เรียนจะต้องก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการ
ค้นหาค าตอบ แล้วจึงเร่ิมต้นกระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกบัสถานการณ์ปัญหา 

4. ขัน้รวบรวมและสงัเคราะห์ข้อมลู เป็นขัน้ตอนที่ผู้ เรียนต้องน าข้อมลูความรู้หรือ
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไปศึกษาค้นคว้ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายผลร่วมกันว่า 
เพียงพอต่อการแก้ปัญหาหรือไม่ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

5. ขัน้น าเสนอข้อมลู เป็นขัน้ตอนที่ผู้ เรียนจะต้องน าข้อมลู ผลสรุปที่ได้รับทัง้หมด
มาเรียบเรียง และน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้นี ้ข้อมูลที่น าเสนอควรประกอบด้วย
สถานการณ์ปัญหา ข้อมลู หรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการศกึษาค้นคว้า แนวทางการแก้ไขปัญหา และ
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. ขัน้ประเมินผล เป็นขัน้ตอนที่ผู้ เรียนจะท าการประเมินผลการปฏิบติักิจกรรม
ของตนเองและกลุ่มของตนเอง ส่วนครูผู้สอนก็จะท าการประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมของผู้ เรียน
ควบคู่กนัไป 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้ วิจัยได้เลือกใช้ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษามาเป็นแนวทางในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  โดยมีขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้ ดงันี ้

1. ขัน้ก าหนดปัญหา เป็นขัน้ตอนที่ครูผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ปัญหาแก่ผู้ เรียน 
โดยปัญหาเหล่านัน้ต้องสอดคล้องกับเนือ้หารายวิชาหรือประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง 
ที่เป็นปัญหาในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ เป็นต้น 

2. ขัน้สร้างความเข้าใจกับปัญหา เป็นขัน้ตอนที่ครูผู้สอนต้องช่วยกระตุ้นหรือจัด
บรรยากาศให้ผู้ เรียนได้ใช้ความรู้และท าความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัญหาให้ชัดเจนว่าสิ่งใดเป็น
ประเด็นส าคญัของปัญหา สาเหตขุองปัญหา แนวโน้มความรุนแรงของปัญหา และผลกระทบอ่ืน ๆ 
เป็นต้น 

3. ขัน้เผชิญปัญหา เป็นขัน้ตอนที่ผู้ เรียนจะต้องก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการ
ค้นคว้าหาค าตอบ แล้วจึงเร่ิมต้นกระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อแสวงหา
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกบัสถานการณ์ปัญหา 

4. ขัน้รวบรวมและสงัเคราะห์ข้อมลู เป็นขัน้ตอนที่ผู้ เรียนต้องน าข้อมลูความรู้หรือ
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไปศึกษาค้นคว้ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายผลร่วมกัน ข้อมูล  
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ที่ท าการศึกษาเพียงพอต่อการวางแผนแก้ไขปัญหาหรือไม่หรือมีแนวทางในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

5. ขัน้น าเสนอข้อมลู เป็นขัน้ตอนที่ผู้ เรียนจะต้องน าข้อมลู ผลสรุปที่ได้รับทัง้หมด
มาเรียบเรียง และน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลที่น าเสนอควรเร่ิมจากสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึน้ตามสภาพความเป็นจริง ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าสาเหตุ
ของปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึน้ แนวทางการแก้ไขปัญหาเน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม และ
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. ขัน้ประเมินผล เป็นขัน้ตอนที่ผู้ เรียนจะท าการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
ของตนเองและกลุ่มอ่ืน ๆ ส่วนครูผู้สอนก็จะท าการประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมของผู้ เรียนควบคู่
กนัไป 

2.4 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ใช้โจทย์ปัญหาเป็น

ตัวกระตุ้นให้ผู้ เรียนไปศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อน ามาใช้ใน
การแก้ปัญหา และเติมเต็มความรู้เดิมโดยที่ผู้ เรียนก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ร่วมกนัโดยผู้สอน
เป็นผู้สนับสนุนเอือ้อ านวยการเรียนรู้ ดังนัน้การประเมินผลการเรียนรู้จึงต้องปรับเปลี่ยนจากการ
ประเมินเฉพาะผลลพัธ์ของการเรียนรู้หรือใช้เพียงแบบทดสอบ หรือให้เขียนบนกระดาษค าตอบ  
ซึง่จะไม่สอดคล้องกบัวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นวิธีการแสวงหาความรู้ ดงันัน้วิธีการ
วดัและการประเมินผลการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจึงต้องวัดที่กระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยง
กับความรู้ทักษะทั่วไปที่ผู้ เรียนพึงมีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทัง้เจตคติในการเรียนรู้ ซึ่งต้อง
อาศยัเคร่ืองมือประเมินหลายๆ ชนิดประกอบกนัเพื่อให้เหมาะสมกบัเนือ้หาการเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนควบคู่กนั เช่น การวดัทกัษะกระบวนการกลุ่ม ทกัษะการ
สื่อสาร และทักษะการเป็นผู้ น า เป็นต้น (Barrow & Tamblyn อ้างถึงในกรมาศ สงวนไทร และ
คณะ, 2554, น. 5)  

การประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ เป็นการประเมินความสามารถในการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน การประเมินแบบนีต้้องประเมินให้ครบทุกมิติ ซึ่งแต่ละสถาบันอาจจะมี  
การวัดและประเมินผลที่แตกต่างกัน ( Camp, et al 2002 อ้างถึงในกรมาศ สงวนไทร และคณะ, 
2554, น. 5) ในการประเมินผลกระบวนการเรียนรู้มีรายละเอียดดงันี ้

1. การประเมินทกัษะการเรียนรู้ของผู้ เรียนรายบุคคล ในการเรียนรู้แบบนี ้ผู้ เรียน
ต้องเรียนเป็นกลุ่มย่อย ประมาณ 8-12 คน ผู้ เรียนในกลุ่มย่อยผลดัเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่เป็น
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ประธานกลุ่ม เลขานุการและสมาชิกกลุ่ม ทักษะของผู้ เรียนจึงมีความหลากหลายเช่นเดียว ดงันัน้
ในการประเมินทกัษะการเรียนรู้ของผู้ เรียนจึงพิจารณาได้จากประเด็นต่อไปนี ้

1.1 ทักษะการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการประเมินว่าผู้ เรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจขัน้ตอนหรือกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมากน้อย เพียงใด 
สามารถจับประเด็นปัญหา ตัง้ประเด็นความรู้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนมากน้อยเพียงใด ตลอดจน
สามารถน าความรู้เดิมมาอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัง้วัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

1.2 ทักษะกระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วม เป็นการประเมินว่าผู้ เรียนมี
ปฏิสมัพันธ์ในกลุ่มย่อย การมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีมตามกระบวนการเรียนรู้มากน้อย
เพียงใด 

1.3 ทักษะการสื่อสาร เป็นการประเมินว่าผู้ เรียนมีการสื่อสาร การน าเสนอ
ความคิดเห็นและการอธิบายประเด็นต่างๆ ให้สมาชิกภายในกลุม่เข้าใจง่ายและชดัเจนเพียงใด 

1.4 ทกัษะการเตรียมตวัและการศึกษาด้วยตวัเอง เป็นการประเมินว่าผู้ เรียน
มีการเตรียมตัวค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสามารถประมวลและสงัเคราะห์ข้อมูล
จากการศกึษาค้นคว้าได้เข้าใจมากน้อยเพียงใด 

1.5 ความสามารถโดยภาพรวม เป็นการประเมิน โดยภาพรวมของผู้ เรียน  
แต่ละคน ว่ามีทักษะทัง้ 4 ด้านข้างต้นที่เหมาะสม กลมกลืนเพียงใด และยังประเมินคุณลกัษณะ
อ่ืน ๆ ของผู้ เรียน ดงัต่อไปนี ้

1) การรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความ
คิดเห็น 

2) การให้ข้อมูลหรือเสนอความคิดเห็นที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 
ต่อกลุม่ 

3) การอธิบายและถ่ายทอดความคิดให้สมาชิกในกลุม่เข้าใจได้ 
4) การตรงต่อเวลา 
5) การแสดงบทบาทของสมาชิกในกลุม่โดยภาพรวม 

2. การประเมินกิจกรรมกลุม่ย่อย นอกจากการประเมินทกัษะของผู้ เรียนแต่ละคน
แล้ว การประเมินกิจกรรมกลุม่เป็นสิ่งที่ส าคญัอีกประการหนึ่ง ซึง่พิจารณาได้จากประเด็นต่อไปนี ้
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2.1 รูปแบบกระบวนการกลุ่มย่อย เป็นการประเมินบรรยากาศการเรียนรู้ 
ในกลุ่มย่อยจากการมีปฏิสมัพันธ์ของผู้ เรียนและการแสดงออกขณะเรียนรู้ในกลุ่มย่อยของผู้ เรียน
ว่าเป็นอย่างไร เช่น มีความสขุ มีความสนกุสนาน มีท่าทีเบื่อหน่าย เป็นต้น 

2.2 การท างานและการจดัการภายในกลุ่ม เป็นการประเมินว่าผู้ เรียนในกลุ่ม
ย่อยมีการเตรียมพร้อมในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบและร่วมมือกนั ตลอดจนช่วยกนัท างานกลุ่ม
ได้ครบถ้วน 

2.3 ขัน้ตอนและกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เป็นการประเมินว่าผู้ เรียนใน
กลุ่มย่อยมีกระบวนการคิด การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ลุ่มลึก ตลอดจน
สามารถน าข้อมลูนัน้มาอภิปรายได้อย่างสอดคล้องกนั เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานต้องวัด 
ที่กระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับความรู้ ทักษะที่ผู้ เรียนเกิดการพฒันา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
พฒันาทกัษะตลอดชีวิต รวมทัง้ความรู้สึกนึกคิด เจตคติในการเรียนรู้ที่ต้องอาศยัเคร่ืองมือประเมิน
หลาย ๆ ชนิดประกอบกันเพื่อให้เหมาะสมกับเนือ้หาการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
การเรียนรู้ของผู้ เรียนควบคู่กนั 

2.5 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะท าให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และท าให้ผู้ เรียนมีความรักที่จะเรียนรู้อย่างต่อ เนื่องไปตลอดชีวิต  
จึงเป็นวิธีการที่ตอบสนองความต้องการทางวิชาชีพในทุกสาขาวิชาเป็นไปตามทฤษฎีการศึกษา
ที่ว่าด้วยเงื่อนไข 3 ประการที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ให้บงัเกิดผลดี (วัลลี สตัยาศัย, 2547, น. 31)  
มีดงัต่อไปนี ้

1. การกระตุ้นความรู้เดิม โดยธรรมชาติการเรียนรู้มนุษย์เรามักจะใช้ความรู้เดิม  
ที่มีอยู่ มาช่วยในการท าความเข้าใจและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งวิธีการเรียนรู้แต่ละวิธีจะสามารถ
กระตุ้นความรู้เดิมมาใช้ได้ไม่เท่าเทียมกัน วิธีใดที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ เรียนน าความรู้เดิมออกมา
ใช้ได้มากก็จะยิ่งช่วยสนบัสนนุในการเรียนรู้เร่ืองใหม่ ๆ ได้มากขึน้ 

2. การเส ริมความ รู้ใหม่ ที่ เฉพาะเจาะจง ถ้ าในการเรียน รู้ผู้ เ รียนได้ รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับของจริงที่จะต้องไปประสบพบเห็นในอนาคต  
จะท าให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้นีไ้ปใช้ในสถานการณ์จริงได้ดี และยังเป็นการจูงใจให้ผู้ เรียน 
มีความปรารถนาที่จะเรียน เพราะรู้ว่าเรียนเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริงในอนาคต 
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3. การต่อเติมความรู้ให้สมบูรณ์ ผู้ เรียนจะสามารถเรียนรู้อย่างเข้าใจได้ดีขึน้ 
จดจ าได้แม่นย า และสามารถน าความรู้นัน้ ๆ ออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าหากผู้ เรียนมีโอกาสได้
เสริมต่อความเข้าใจในข้อมลูดงักล่าวให้สมบูรณ์มากขึน้น ด้วยการถาม ตอบค าถาม การจดบนัทึก 
การอภิปรายร่วมกบัผู้ อ่ืน การสรุปข้อมลู ตลอดจนการตัง้สมมติฐานและพิสจูน์หลกัฐาน 

ดังนัน้ ในการที่จะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จึ งควรใช้วิธีการ 
ที่สามารถบรรลเุงื่อนไขทัง้ 3 ประการดงักล่าวข้างต้น ซึ่งเมื่อวิเคราะห์วิธีการของ PBL จะเห็นได้ว่า 
เมื่อกลุ่มผู้ เรียนได้พบกับโจทย์ปัญหา ก็ต้องพยายามระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทัง้
ตัง้สมมติฐานเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว ขัน้ตอนต่าง ๆ นี ้คื อ การน าความรู้เดิมที่สมาชิก 
แต่ละคนมีอยู่ออกมาช่วยกนั ส่วนโจทบ์ปัญหาที่ใช้ก็มกัจะเป็นปัญหาที่ส าคญัหรือพบบ่อยทัว่ ๆ ไป 
ซึ่งเป็นปัญหาที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับที่ผู้ เรียนจะต้องไปประสบจริงในอนาคต และเมื่อผู้ เรียน  
ได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็จะน าความรู้ใหม่ที่ได้มาท าการอภิปราย ถกเถียง และสรุปเป็น
หลกัการที่จะน าไปใช้ได้ต่อไป จึงเห็นได้ว่า วิธีการ PBL ท าให้มีการกระตุ้นความรู้เดิม มีการเรียน
ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนหรือคล้ายคลงึกบัที่ต้องไปประสบจริงในอนาคต และให้โอกาสผู้ เรียนได้
ต่อเติมความรู้ให้สมบรูณ์ จึงนบัว่าเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดี 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การศึกษาความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากต ารา เอกสารวิชาการ 
นกัวิชาการต่างๆ ได้ให้นิยามไว้ดงันี ้  

มณฑารัตน์ ชูพินิจ (2540, น. 12) ให้ความหมายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
ความส าเร็จในการพยายามเข้าถึงความรู้ ซึ่งเกิดจากการท างาน ที่ต้องอาศัยความพยายาม  
อย่างมากทัง้องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกบัสติปัญญาและองค์ประกอบ ที่ไม่ใช่สติปัญญา แสดงออก
ในรูปของคะแนน หรือเกรดเฉลี่ยสะสม ซึง่สามารถสงัเกตได้จากการวดัหรือการทดสอบทัว่ไป 

ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ (2548, น. 5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นความส าเร็จใน
ด้านความรู้ ทักษะสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของสมองหรือมวลประสบการณ์ทั ง้ปวงของบุคคลที่
ได้รับการเรียนการสอนหรือผลงานที่นกัเรียนได้จากการประกอบกิจกรรม 

บุญชม ศรีสะอาด (2553, น. 68) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงผลท่ี
เกิดขึน้ จากการค้นคว้าการอบรมการสัง่สอนหรือประสบการณ์ต่าง ๆ รวมทัง้ความรู้สึกค่านิยม
จริยธรรมต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจาการฝึกสอน 
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วุฒิชัย  ดานะ (2553, น.32) ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ระดับ
ความรู้ ความสามารถและทกัษะที่ได้รับและพฒันามาจากการเรียนการสอนวิชาต่าง  ๆ โดยอาศัย
เคร่ืองมือในการวดัผลหลงัจากการเรียนหรือจากการฝึกอบรม 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงความรู้หรือทกัษะของบุคคลอันเกิดจากการเรียนรู้ 
โดยการแสดงออกซึ่งความส าเร็จของบุคคลในการเข้าถึงความรู้ใด ๆ นัน้ สามารถวัดได้ด้วย
แบ บ ท ด ส อ บ วั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ทั่ ว ไป  แ ล ะ  พ จ น านุ ก รม  Webster’s Online Dictionary 
(2007.ออนไลน์) ให้ความหมายว่า หมายถึง สถานะที่แสดงถึงความส าเร็จในบางสิ่งบางอย่าง 
แ ล ะ พ จ น านุ ก รม  Merriam-Webster Online (2007.อ อ น ไล น์ )  ก ล่ า ว ว่ า  ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ 
(achievement) มีความหมาย 3 ประการคือ (1) สิ่งที่แสดงถึงความส าเร็จ (2) ผลที่ได้รับจากความ
พยายาม และ (3) คณุภาพและปริมาณของผลงานนกัเรียน 

จากความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนข้างต้น สามารถสรุปความหมายได้ว่า 
ระดับความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้ เรียนทัง้จากประสบการณ์และที่ได้รับจากการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการตรวจสอบสิ่งที่ผู้ เรียนได้เรียนรู้หรือพฒันาตามจุดประสงค์การเรียนรู้
หรือมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด ซึ่งวิธีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จะต้องอาศัยเคร่ืองมือในการวดัผลที่เป็นแบบทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระบวน
ทางภูมิศาสตร์ ที่เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และแบบวัดจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่วัดจากแบบวดัและประเมินในด้านความรู้สึกนึกคิด
และการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้ เรียน พร้อมทัง้แสดงความคิดเห็นในข้อเสนอแนะ 

3.2 หลักการการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนต้องอยู่บนหลกัการพืน้ฐานสองประการ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 23-25) คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้ เรียนและเพื่อตัดสิน 
ผลการเรียน ในการพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ประสบผลส าเร็จนัน้ ผู้ เรียนจะต้องได้รับ
การพฒันาและประเมินตามตวัชีว้ดัเพื่อให้บรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคญั 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชัน้เรียนระดับสถานศึกษา ระดบัเขตพืน้ที่การศึกษา และ
ระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน โดยใช้  
ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จ
ทางการเรียนของผู้ เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนา
และเรียนรู้อย่างเต็มตามศกัยภาพ  
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนสงัคมศึกษา ควรเร่ิมต้น
วางแผนด าเนินกิจกรรมด้วยการตอบค าถาม 4 ค าถาม ตามที่อิทธิเดช น้อยไม้ (2560, น. 183-
184) เสนอไว้ ดงันี ้

1. วัดและประเมินไปท าไม ผู้ ประเมินจะต้องตอบค าถามให้ได้ว่า ข้อมูลหรือ
สารสนเทศนัน้วัดและประเมินเพื่อประโยชน์อะไร ซึ่งสามารถตอบค าถามถึงประโยชน์ของ 
การประเมินตามประเภทของการประเมิน ดงันี ้

1.1 การวัดและประเมินก่อนเรียน เพื่อจัดวางต าแหน่งผู้ เรียนหรือประเมิน
ความรอบรู้ของผู้ เรียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ
วางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องเหมาะสม 

1.2 การวดัและประเมินระหว่างเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถของ
ผู้ เรียนขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูความก้าวหน้าหรือ
พฒันาการในการเรียนรู้ รวมทัง้ข้อบกพร่องในการเรียนของผู้ เรียน 

1.3 การวัดและประเมินหลังเรียน เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่เป็น
ประโยชน์ในการตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัการเรียนของผู้ เรียน 

2. วดัและประเมินอะไร ผู้ประเมินจะต้องตอบค าถามให้ได้ว่า จะต้องการวดัและ
ประเมินคุณลักษณะใดจากผู้ เรียน ต้องการข้อมูลด้านใดเป็นส าคัญ ซึ่งผู้ประเมินควรค านึงถึง
ประเภทของการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้กบัผู้ เรียน เช่น 

2.1 การเรียนรู้ทางด้านสติปัญญา เก่ียวกับความรู้ความจ า ความคิด  
การแก้ปัญหาต่าง ๆ 

2.2 การเรียนรู้ทางด้านอารมณ์และความรู้สึก เช่น ความสนใจ ทัศนคติ  
เป็นต้น 

2.3 การเรียนรู้ทางด้านทักษะและการปฏิบัติ เช่น ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน การมีทกัษะด้านต่าง ๆ 

3. วัดและประเมินอย่างไร ผู้ ประเมินจะต้องตอบค าถามให้ได้ว่า จะต้องใช้
เคร่ืองมือชนิดใด ถึงจะมีความเหมาะสมกบัสิ่งที่ประเมิน ซึง่ควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี ้

3.1 ลกัษณะของข้อมลูที่ต้องการ เช่น ข้อมลูเชิงปริมาณ หรือเชิงคณุ๓พ 
3.2 ลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างในการประเมิน เช่น จ านวน และความสามารถ

ของกลุม่ตวัอย่าง 
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3.3 ระยะเวลาในการประเมิน  เช่น การมี เวลาที่จ ากัด อาจจะต้องใช้
แบบสอบถาม เป็นต้น 

4. ตดัสินผลด้วยวิธีใด ผู้ประเมินจะต้องตอบค าถามให้ได้ว่า จะต้องตดัสินผลการ
ประเมินโดยพิจารณาจากคุณลักษณะใด ใช้เกณฑ์อย่างไรในการประเมิน ซึ่งควรพิจารณา 
ในประเด็นต่อไปนี ้

4.1 การตดัสินอิงกลุม่ เพื่อพิจารณาตดัสินผลการเรียน 
4.2 การตดัสินอิงเกณฑ์ เพื่อพิจารณาผลการเรียนรู้ ใช้ในการพฒันาการเรียน

การสอน เป็นต้น 
ลกัษณะของแบบทดสอบที่ดี (สมนึก ภทัทิยธนี, 2549, น. 61-71) มีรายละเอียดดงันี ้

1. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง คณุภาพของแบบทดสอบ ที่สามารถวดัได้
ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการ หรือวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้องแม่นย า ลักษณะความ
เที่ยงตรงของแบบทดสอบ แบ่งเป็น 4 ชนิด ดงันี ้

1.1 ความเที่ยงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) หมายถึง ความสามารถ
ของแบบทดสอบที่วัดได้ตรงกับเนือ้หาที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตรหรือตรวกับเนือ้หาที่ได้ท าการสอน 
กล่าวคือ เมื่อท าการสอนเนือ้หาใดก็ท าการออกข้อสอบวัดให้ตรงกับเนือ้หานัน้ และที่เน้นเป็น
ส าคญัอยู่ที่ต้องเขียนค าถามให้สอดคล้องกบัน า้หนกัความส าคญัของเนือ้หานัน้ด้วย 

1.2 ความ เที่ ยงตรงตาม โครงส ร้าง (Construction Validity) หมายถึ ง 
ความสามารถของแบบทดสอบที่วดัได้ตรงกบัจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูร หรือวดัได้ตรงกบั
พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดกบันกัเรียน กล่าวคือ เมื่อจะสอนเนือ้หาใด ครูต้องก าหนดจุดมุ่งหมาย
ไว้ล่วงหน้าว่าจะให้นักเรียนเกิดสมรรถภาพสมองด้านใด แล้วจึงท าการสอนและเขียนข้อสอบให้
ตรงกบัพฤติกรรมที่ต้องการ 

1.3 ค ว า ม เที่ ย ง ต ร ง ต า ม ส ภ าพ  (Concurrent Validity)  ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถของแบบทดสอบที่วัดได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงในชีวิตประจ าวัน หรือปัจจุบัน
ของนักเรียน หรือกล่าวได้ว่าเป็นความสามารถของแบบทดสอบที่ช่วยให้ครูประมาณสถานภาพ  
อันแท้จริงของนักเรียนในปัจจุบันได้ถูกต้อง และโดยเนือ้แท้ของแบบทดสอบแล้วมักจะหา 
ความเที่ยงตรงเช่นนีไ้ด้ยาก ดังนัน้การวัดผลนักเรียนจึงไม่ควรใช้เฉพาะแบบทดสอบเพียง  
อย่างเดียว 

1.4 ความเที่ยงตรงตามการพยาการณ์  (Predictive Validity) หมายถึง 
ความสามารถของแบบทดสอบที่วัดได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของนักเรียนที่จะเกิดขึน้ใน



  54 

อนาคต กล่าวคือ คะแนนผลการสอบที่เกิดจากแบบทดสอบชุดนัน้สอดคล้องกับผลการเรียนหรือ
ความส าเร็จในอนาคตของนักเรียน ความเที่ยงตรงตามการพยากรณ์นีน้ับว่าเป็นคุณสมบัติ  
ที่ส าคญัของแบบทดสอบคดัเลือก หรือแบบทดสอบวดัความถนดัหรือทดสอบวดัเชาว์ปัญญา 

2. ความเชื่อมั่น  (Reliability) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบทัง้ฉบับ 
ที่สามารถวดัได้คงที่คงวาไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะท าการสอบใหม่ก่ีครัง้ก็ตาม  

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (สมนึก ภัททิยธนี, 
2549, น. 231) แบบทดสอบจะมีความเชื่อมัน่สงูหรือต ่า ขึน้อยู่กบัการใช้สตูรที่แตกต่างกนัแล้วยงัมี
องค์ประกอบที่ส าคญัดงันี ้

1. จ านวนข้อสอบ ข้อสอบที่มีจ านวนข้อมาก ย่อมมีความเชื่อมั่นสูงกว่า
ข้อสอบที่มีจ านวนข้อน้อย 

2. ความยากง่ายของข้อสอบ ข้อสอบที่ยากเกินไป หรือง่ายเกินไป  
จะมีค่าความเชื่อมัน่ต ่า 

3. ลกัษณะของกลุ่มผู้สอบ ถ้าผู้สอบมีความสามารถไม่แตกต่างกันมาก 
จะท าให้ค่าความเชื่อมั่นต ่า แต่ถ้ากลุ่มผู้ สอบมีความสามารถแตกต่างกันมาก ค่าความเชื่อมั่น  
ของข้อสอบจะสงู 

4. ความเป็นปรนัยของข้อสอบ ข้อสอบที่มีความเป็นปรนัยมากจะมีค่า
ความเชื่อมัน่สงูกว่าข้อสอบที่มีลกัษณะเป็นอตันยั 

3. ความจ าเพาะเจาะจง (Definition) หมายถึง ข้อสอบที่ดีแนวทางหรือทิศ
ทางการถามการตอบชดัเจน ไม่คลมุเครือ ไม่แฝงกลเม็ดให้นกัเรียนงง ความไม่จ าเพาะเจาะจงของ
ข้อสอบนีอ้าจจะเกิดขึน้ได้กับข้อสอบทุกชนิด ทัง้นีข้ึน้อยู่กับผู้ เขียนข้อสอบว่าสามารถออกข้อสอบ
ได้รัดกมุและชดัเจนเพียงใด 

4. ความปรนัย (Objective) แบบทดสอบชนิดใดจะเป็นปรนัยหรือไม่จะต้องมี
คณุสมบติั 3 ประการ คือ  

4.1 ตัง้ค าถามให้ชดัเจน ท าให้ผู้ เข้าสอบทกุคนเข้าใจความหมายตรงกนั 
4.2 ตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน แม้ว่าจะตรวจหลายครัง้หรือตรวจหลายคน 

ก็ตาม 
4.3 แปลความหมายของคะแนนได้เหมือนกัน เพื่อน ามาแปลความได้ว่า

ข้อสอบแต่ละข้อยากหรือง่ายมีอ านาจจ าแนกสงูหรือต ่าต่อไป 
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5. ประสิท ธิภาพ  (Efficiency) หมายถึง แบบทดสอบที่มี จ านวนข้อมาก
พอประมาณ ใช้เวลาสอบพอเหมาะ ประหยัดค่าใช้จ่าย จัดท าแบบทดสอบด้วยความประณีต 
ตรวจให้คะแนนได้รวดเร็ว รวมถึงสถานการณ์ในการสอบที่ดี เช่น สภาพห้องสอบเรียบร้อย  
ไม่มีสิ่งรบกวนผู้ เข้าสอบ กรรมการคุมสอบรัดกุม เป็นต้น นอกจากนีห้ากสร้างแบบทดสอบไว้  
อย่างดี และสามารถน าไปใช้ได้หลาย ๆ ครัง้อย่างเหมาะสม โดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ ถือได้ว่า
แบบทดสอบนัน้มีประสิทธิภาพ 

6. อ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบในการ
จ าแนกผู้สอบที่มีคุณลกัษณะหรือความสามารถแตกต่างกันออกจากกันได้ ข้อสอบที่ดี จะต้องมี
อ านาจจ าแนกสูง ตามทฤษฎีการวดัผลแลลองกลุ่ม (Norn Referenced Measurement) อ านาจ
จ าแนกของข้อสอบ หมายถึง ความสามารถของข้อสอบที่จ าแนกผู้ สอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
กลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อน ถ้าข้อสอบมีอ านาจจ าแนกสูง แสดงว่า คนกลุ่มเก่งท าข้อสอบนัน้ถูก  
แต่คนกลุ่ ม อ่อนท าไม่ ถู ก  ส่ วนทฤษฎี การวัดผลแบบ อิงเกณ ฑ์  (Criterion Referenced 
Measurement) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบนัน้ในการจ าแนกผู้ สอบออกเป็น 2 กลุ่ม  
คือ กลุ่มรอบรู้กับกลุ่มไม่รอบรู้ ถ้าข้อสอบมีอ านาจจ าแนกสูง แสดงว่า คนกลุ่มรอบรู้ท าข้อสอบ  
ข้อนัน้ถกู แต่คนกลุม่ไม่รอบรู้ท าไม่ถกู 

7. ความยาก (Difficulty) หมายถึง จ านวนคนตอบข้อสอบได้ถูกมากน้อยเพียงใด
หรืออตัราส่วนของจ านวนคนตอบถูกกบัจ านวนคนทัง้หมดที่เข้าสอบ ตามทฤษฎีการวดัผลแบบอิง
กลุ่ม ข้อสอบที่ดีคือ ข้อสอบที่ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เรียกว่ามีความยากพอเหมาะ เพราะคุณค่า
ของข้อสอบดังกล่าวจะช่วยจ าแนกผู้สอบได้ว่าใครเก่งใครอ่อน ข้อสอบข้อใดที่ไม่มีใครท าได้ถูก 
หรือข้อสอบที่ทุกคนท าถูกต่างก็ไม่สามารถจ าแนกผู้สอบได้ว่าใครเก่งใครอ่อน จึงไม่มีคณุค่าในการ
จ าแนก ส่วนทฤษฎีการวัดผลแบบอิงเกณฑ์ ถือว่าข้อสอบที่ดีคือ สามารถวัดว่าผู้ เรียนได้บรรลุ
จุดประสงค์หรือไม่ การที่ทุกคนท าข้อสอบได้ถูกแสดงว่าเขาบรรลุตามจุดประสงค์ตามที่ต้องการ 
ดงันัน้สิ่งที่ส าคญัของข้อสอบอยู่ที่ว่าสามารถวดัในจุดประสงค์ที่ต้องการได้จริงหรือไม่ ถ้าวดัได้จริง
ก็นบัว่าเป็นข้อสอบที่ดี แม้ว่าจะเป็นข้อสอบที่ง่ายก็ตาม 

สรุปได้ว่า หลกัการวดัและการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ กระบวนประเมิน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงถึง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้ เรียน ตลอดจนแบบทดสอบที่มี
ลักษณะที่ดีมีคุณภาพและความสามารถในการทดสอบ ข้อมูลที่ได้มีประโยชน์ต่อการส่งเสริม  
ให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศกัยภาพต่อไป 



  56 

3.3 วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การศึกษาเอกสารวิชาการเก่ียวกับหลักการวัดและประเมินผลการเรียนพบว่า  

มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมี
รายละเอียดต่อไปนี ้

 บลูม (Bloom, 1976, p. 139) ได้อธิบายการวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนว่า การวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะต้องสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3 ด้าน ดงันี ้

1. ด้านความรู้ ความคิด หรือ พุทธพิสยั (Cognitive domain) พฤติกรรมด้านนี ้
จะเก่ียวกบัสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเร่ืองราวต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่เป็นความสามารถทางสติปัญญา ซึง่แบ่งด้วยพฤติกรรม 6 ระดบั ดงันี ้ 

1.1 ด้านความ รู้ ความจ า หมายถึง ความสามารถในการเก็บ รักษา
ประสบการณ์ต่างๆ จากการที่ได้รับการเรียนรู้ไว้และระลึกรู้ถึงสิ่งนัน้ได้เมื่อต้องการได้อย่างถกูต้อง
และแม่นย า 

1.2 ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจับใจความส าคัญของ
สื่อ สามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ การตีความ การคาดคะเน การขยายความ หรือ
การกระท าอื่นๆ 

1.3 ด้านการน าไปใช้ หมายถึง ขัน้ที่สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้  
ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ จึงจะสามารถ
น าไปใช้ได้ 

1.4 การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิด หรือการแยกแยะ
เร่ืองราวสิ่งต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ และมองเห็นความสัมพันธ์ของ
สว่นที่เก่ียวข้องกนั  

1.5 การสังเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการรวบรวม หรือน า
องค์ประกอบหรือส่วนต่างๆ เข้ามารวมกัน เพื่อเป็นภาพพจน์โดยสมบูรณ์ เป็นกระบวนการ
พิจารณาแต่ละส่วนย่อย ๆ แล้วจดัรวมกันเป็นหมวดหมู่ให้เกิดเร่ืองใหม่หรือสิ่งใหม่ สามารถสร้าง
หลกัการกฎเกณฑ์ขึน้เพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้ 

1.6 ประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการตัดสิน ตีราคา คุณภาพของ 
สิ่งต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นเคร่ืองตดัสิน 
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2. ด้านความรู้สกึ หรือจิตพิสยั (Affective domain) พฤติกรรมด้านนีเ้ก่ียวข้องกบั
จิตใจหรือพัฒนาการด้านจิตใจที่แสดงออกมาในลกัษณะของการรับรู้ การตอบสนอง ความสนใจ 
คณุค่า การสร้างค่านิยม การจดัระบบ ความซาบซึง้ และเจตคติต่างๆ ของนกัเรียน 

3. ด้านการปฏิบัติ หรือทักษะพิสัย (Psycho-motor domain) พฤติกรรมด้านนี ้
เก่ียวข้องกบัความสามรถในการปฏิบติังานได้อย่างคล่องแคลว่ ช านาญ ซึง่แสดงออกมาได้โดยตรง
มีเวลาและคณุภาพของงานเป็นตวัชีร้ะดบัของทกัษะ 

วิธีการวัดและการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีกระบวนการประเมินผล
การศึกษาที่เชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมายการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน ครู และผู้ เรียน การ
ประเมินผลมีกระบวนการ 6 ขัน้ตอน  คือ การก าหนดวตัถุประสงค์ร่วมกนัระหว่างครูกบัผู้ เรียน การ
ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การสร้างเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้  การทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล  การจัดกระท าข้อมูล ตัดสินผลการเรียน รายละเอียดของกระบวนการประเมินผลแต่ละ
ขัน้ตอน (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2551, น. 19-20) มีดงันี ้

1. ก าหนดวตัถุประสงค์ร่วมกนัระหว่างครูกบัผู้ เรียน ขัน้นีเ้ป็นการวางแผนร่วมกนั
ระหว่างครูกบัผู้ เรียนก่อนเร่ิมจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูจะน าเอาเอกสารที่เป็นสาระและ
กิจกรรมตลอดทัง้ภาคเรียน ซึ่งเรียกว่าแนวการสอน (Course Syllabus) เพื่อให้ผู้ เรียนร่วมกัน
พิจารณาและตกลงกันตัง้แต่ต้นภาคเรียนว่าจุดประสงค์ของวิชานีเ้ป็นอย่างไร กิจกรรมการเรียน
การสอนต้องท าอะไรบ้าง เกณฑ์การตดัสินผลการเรียนมีวิธีอย่างไร เพื่อให้ผู้ เรียนเห็นภาพตลอดทัง้
ภาคเรียน และมีสิทธ์ิท่ีจะขอเพิ่ม หรือลด หรือปรับสาระและกิจกรรมท่ีครูน าเสนอได้ 

2. ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ขัน้นีเ้ป็นการแปลงจุดมุ่งหมายทั่วไปหรือ
จุดมุ่งหมายของรายวิชาเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละบทหรือหน่วยการเรียนเพื่อให้ครู 
มีความชัดเจนในพฤติกรรม และคณุลกัษณะที่ต้องการให้เกิดกบัผู้ เรียน และเพื่อให้สามารถวดัได้ 
สังเกตได้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประกอบด้วยเงื่อนไขที่แสดงพฤติกรรมและเกณฑ์ขัน้ต ่า  
ที่สามารถแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ 

3. สร้างเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ ขัน้นีค้รูต้องรู้ว่าเคร่ืองมือวดัผลมีก่ีประเภท แต่
ละประเภทมีลกัษณะเฉพาะ ข้อดีและข้อจ ากดัอย่างไรเพื่อที่จะเลือกใช้ให้เหมาะกบัจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่จะวดั เคร่ืองมือที่ใช้วดัผลการเรียนของผู้ เรียนมีหลายประเภท เช่น แบบทดสอบ แบบ
วดัเจตคติ แบบสงัเกต เป็นต้น 

4. ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อครูสร้างเคร่ืองมือเสร็จแล้วก่อนน าไป
รวบรวมข้อมูลควรมีการตรวจสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือ หลังจากนัน้ก็น าไปรวบรวมข้อมูล  
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ซึง่สามารถด าเนินการได้ 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเรียน ระหว่างการเรียนการสอน และเมื่อสิน้สดุการ
เรียนการสอน 

5. จัดกระท าข้อมูล ในขัน้นีค้รูจะต้องรู้ว่าจะจัดกระท าข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใด 
เพื่อบรรยายเก่ียวกับนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือต้องการบรรยายเป็นกลุ่ม หากต้องการบรรยาย
เป็นกลุม่จะบรรยายเฉพาะกลุ่ม หรือจะสรุปอ้างอิงไปยงักลุม่ใหญ่โดยอาศยักลุม่ที่ศกึษานีเ้ป็นกลุ่ม
ตัวอย่างและข้อมูลที่วัดมาได้นีอ้ยู่ในระดับมาตราใด บอกประเภท ล าดับที่ หรือบอกช่วง นั่นคือ  
ครูต้องมีความรู้เร่ืองมาตรการวดัและมีความรู้เร่ืองสถิติ ทัง้สถิติบรรยายและสถิติอ้างอิง 

6. ตัดสินผลการเรียน การประเมินผลการเรียนของผู้ เรียนที่ปฏิบัติกันมากใน
ปัจจุบันก็คือการตัดเกรดหรือการให้ระดับผลการเรียนซึ่งกระท าเมื่อประเมินภายหลงัสิน้สุด และ
อาจกระท าเฉพาะสิน้สุดการเรียนการสอนแต่ละตอนก็ได้ เช่น ให้เกรดในการสอบย่อยแต่ละครัง้ 
ให้เกรดผลงานการให้เกรดตอนท้ายของบทเรียน เป็นต้น ซึ่งครูจ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกบัหลกัใน
การตดัเกรด และวิธีการตดัเกรดที่ดี 

แบบวัดเชิงสถานการณ์ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2551, น. 19-20) มีรายละเอียด ดงันี ้
แบบวัดเชิงสถานการณ์เป็นการจ าลองหรือสร้างเหตุการณ์เร่ืองราวต่าง  ๆ ขึน้ 

แล้วให้บุคคลแสดงความรู้สึกว่าตนจะกระท า หรือมีความเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์ที่ก าหนดขึน้ 
โดยปกติแล้วการตอบสนองต่อสถานการณ์นัน้อาจให้ตอบสนองว่าตัวเขาเองจะท าอย่างไร หรือ
การให้เขาแสดงความคิดเห็นว่าตัวบุคคลในสถานการณ์นัน้ ๆ จะท าอย่างไร การตอบอาจจะให้
ผู้ตอบเขียน หรือบอกข้อความคิดเห็นของตนเองหรืออาจจะให้เลือกตวัเลือกที่ก าหนดให้ตอบก็ได้ 

หลกัและวิธีสร้างแบบวดัเชิงสถานการณ์ มีแนวปฏิบติั ดงันี ้
1. ก าหนดเนือ้หาและพฤติกรรมหรือคณุลกัษณะที่ต้องการจะวดัให้ชัดเจน 
2. เลือกข้อความหรือสถานการณ์ที่มีความยากพอเหมาะกับระดับชัน้ 

ของผู้ เรียน และเนือ้เร่ืองหรือสถานการณ์ที่ใช้ถามจะต้องไม่ล าเอียงต่อเด็กกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
โดยเฉพาะ 

3. พยายามเขียนค าถามเพื่อถามตามใจความในเนือ้หาหรือสถานการณ์นัน้
ตามพฤติกรรม หรือคุณลักษณะที่ต้องการจะวัดซึ่งการเขียนสถานการณ์และการเขียนค าถาม 
มีข้อควรค านึงดงันี ้

การเขียนสถานการณ์ มีหลกัดงันี ้
1. สถานการณ์ที่สร้างขึน้ควรเลือกสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะ

เกิดขึน้ได้จริง ๆ กบับคุคล หรือกลุม่ตวัอย่างในขณะนัน้ 
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2. ปัญหาในสถานการณ์ที่สร้างขึน้หรือก าหหนดขึน้ควรมีความเข้มหรือ
ความรุนแรงในระดบักลาง ๆ ไม่สร้างความเครียดให้กบัผู้ตอบจนเกินไป เพราะหากสร้างปัญหาที่มี
ความเข้มเกินไปอาจจะท าให้ผู้ตอบไขว้เขวได้ เช่น เขียนสถานการณ์ว่าแม่ป่วยหนกั และต้องการ
ผ่าตัดในอีก 2 วันหากหาเงินไม่ได้จะต้องตาย ตนเองไม่มีเงินหากมีคนมาเสนอให้ไปขายบริการ
ทางเพศ 1 คืน จะได้เงินจ านวนมากพอรักษา จดัว่าเป็นสถานการณ์ที่เข้มรุนแรงมากไปอาจท าให้
ผู้ตอบไขว้เขวได้ ความจริงไม่อยากขายบริการทางเพศ (เป็นคนประกอบสมัมาชีพ) แต่ต้องการ
ตอบแทนบญุคณุพ่อแม่ (เป็นคนกตญัญ)ู 

3. สาระส าคญัที่ก าหนดให้ในสถานการณ์ จะต้องเพียงพอที่จะให้ผู้สอบ
ตดัสินใจเลือกทางปฏิบติัในแนวทางที่เหมาะสมได้ 

การเขียนค าถาม (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2551: 19-20) มีหลกัดงันี ้
1. ไม่ ควรถามตรง  ๆ  แ ต่ควรถามให้ เก่ี ยวพัน อ้าง อิ งเ ร่ืองราว – 

สถานการณ์ที่ก าหนดไว้ และไม่ควรถามนอกเร่ืองที่ไม่ได้ใช้ข้อความในสถานการณ์นัน้มาช่วยตอบ 
หรือไม่ควรถามในกรณีที่ถ้าไม่มีสถานการณ์นัน้แล้วก็สามารถตอบค าถามนัน้ได้ 

2. ในการเลือกสถานการณ์เพื่อน ามาตัง้ค าถาม ควรจะเลือกเฉพาะ
เนือ้หาหรือความรู้ที่เป็นตวัแทนที่มีความส าคัญ ๆ ต่อวิชานัน้มาถาม ไม่ควรน าเร่ืองปลีกย่อยหรือ
รายละเอียดปลีกย่อยของรายวิชามาตัง้เป็นสถานการณ์ และไม่ควรถามด้วยการหลอกล่อให้
ผู้ตอบตกหลมุด้วยเร่ืองไร้สาระ 

3. ค าถามที่ใช้อาจมี 2 ลกัษณะ คือ  
3.1 ถามให้ประเมินสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อตัดสินว่าควร-ไม่ควร  

ดี-ไม่ดี ท า-ไม่ท า ถกูต้อง-ไม่ถกูต้อง ใช้ได้-ใช้ไม่ได้ และรวมถึงกรณีที่ไม่อาจตดัสินใจได้ด้วย 
3.2 ถามให้ระบุแนวทางที่ตนเองจะปฏิบัติ ถ้าหากตนเองเป็นบุคคล

ในสถานการณ์นัน้ หรือเป็นผู้ เก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ในสถานการณ์นัน้จะปฏิบติัอย่างไร 
4. เมื่ อ เขียนสถานการณ์  และข้อค าถามเส ร็จแล้วให้ทบทวนว่า

สถานการณ์เหมาะสมเป็นปปัจจบุนัหรือไม่ สาระที่ก าหนดไว้เพียงพอที่จะตดัสินใจได้หรือไม่ 
5. น าแบบวดัไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข 

ข้อดีของแบบวดัเชิงสถานการณ์ 
1. แบบวดัเชิงสถานการณ์เป็นแบบวัดที่แสดงถึงฝีมือ หือความสามารถ

ของผู้ เขียนข้อสอบว่าสามารถน าความรู้ที่เรียนมาผนวกกับเงื่อนไขในสถานการณ์ที่ก าหนดได้ดี
เพียงใด 
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2. สามารถวัดความรู้ขัน้สูงทัง้ด้านสมรรถภาพทางสมอง และด้าน 
จิตพิสยั 

3. เร้าใจผู้ ตอบให้ติดตามเพราะได้อ่านเร่ืองราว และได้คิดมากกว่า
ข้อสอบประเภทอ่ืน ๆ 

4. สร้างความยุติธรรมให้แก่ผู้ เข้าสอบทุกคน เพราะได้อ่านสถานการณ์
เดียวกันทัง้หมดไม่มีใครได้เปรียบ หหรือเสียเปรียบเพราะใช้ต าราต่างกัน หรือการสอนที่ต่างกัน 
เป็นต้น 

ข้อจ ากดัของแบบวดัเชิงสถานการณ์ 
1. การเขียนค าชีแ้จงของแบบวัดเชิงสถานการณ์ ต้องพึงระวังเป็นพิเศษ 

ต้องชีแ้จงให้ผู้สอบใช้สถานการณ์ที่ก าหนดให้เป็นหลกัถึงจะผิดแปลกจากความเป็นจริงก็ต้องตอบ
ตามนัน้ 

2. สร้างค่อนข้างยาก ผู้ เขียนข้อสอบจะต้องเลือกสถานการณ์ที่เป็น
ปัจจบุนั และไม่เข้มจนเกินไป และจะต้องล้วงลกึเฉพาะในสถานการณ์ที่ก าหนดให้เท่านัน้ 

3. ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนค่อนข้างท าได้ยาก 
Gronlund (อ้างถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2551, น. 100) ได้เสนอแนะหลักการสร้าง

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิแบบปรนยัไว้ 6 ประการ ดงันี ้
1. ต้องนิยามพฤติกรรมหรือลการเรียนรู้ที่ต้องการจะวัดให้ชัดเจน โดยก าหนด 

ในรูปของจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนหรือรายวิชาด้วยค าที่เฉพาะเจาะจงสามารถวัดและ
สงัเกตได้ 

2. ควรสร้างแบบทดสอบวัดให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ทัง้หมด  
ทัง้ในระดบัความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และระดบัที่ซบัซ้อนมากขึน้ 

3. แบบทดสอบที่สร้างขึน้ควรจะวดัพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ที่เป็นตวัแทนของ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยจะต้องก าหนดตัวชีว้ัด และขอบเขตของผลการเรียนรู้ที่จะวัดแล้วจึงเขียน
ข้อสอบตามตวัชีว้ดัจากขอบเขตที่ก าหนดไว้ 

4. แบบทดสอบที่สร้างขึน้ ควรประกอบด้วยข้อสอบชนิดต่าง  ๆ ที่ เหมะสม
สอดคล้องกบัการวดัพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ให้มากที่สดุ 

5. ควรสร้างแบบทดสอบโดยค านึงถึงแผนหรือวัตถุประสงค์ของการน าผลการ
ทดสอบไปใช้ประโยชน์ จะได้เขียนข้อสอบให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และทันใ ช้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ เช่น การใช้แบบทดสอบก่อนการเรียนการสอน (Pre-test) ส าหรับตรวจสอบ 
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พืน้ฐานความรู้ของผู้ เรียนเพื่อการสอนซ่อมเสริม การใช้แบบทดสอบระหว่างการเรียนการสอน  
เพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน (Formative Test) และการใช้แบบทดสอบหลังการเรียนการ
สอนเพื่อตดัสินผลการเรียน (Summative Test) 

6. แบบทดสอบที่ ส ร้างขึ น้  จะต้องท าให้การตรวจให้คะแนนไม่มีความ
คลาดเคลื่อนจากการวดั (Measurement Errors) ซึ่งไม่ว่าจะน าแบบทดสอบไปทดสอบกบัผู้ เรียน
ในเวลาที่แตกต่างกนัจะต้องได้ผลการวดัเหมือนเดิม 

สรุปได้ว่า วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ กระบวนการ
ประเมินผลการศึกษาที่เชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมายการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียน ซึ่งการประเมินผล ประกอบด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ การก าหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามนิยามเชิงปฏิบัติการ การสร้างเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ที่ผู้ วิจัย 
สร้างขึน้  การเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดกระท าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสิน  
ผลการเรียน 

3.4 ประโยชน์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2551, น. 23-24) กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินผลที่ส าคัญ  

คือ มุ่งน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการศกึษา ซึง่ผลจากการประเมินจะคุ้มค่า
มากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับผู้ เก่ียวข้องจะน าไปใช้กับใคร ในกิจการใด และอย่างไรซึ่งในที่นี  ้
จะพิจารณาประโยชน์ของการประเมินดงันี ้

ประโยชน์ต่อผู้ เรียน 
1. ท าให้เกิดการพฒันาตนเองในแนวทางที่เหมาะสมยิ่งขึน้ โดยพิจารณาจาก

ผลการประเมินความสามารถของตนเอง 
2. ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึน้เพื่อที่จะรักษามาตรฐานไว้และ  

ช่วยให้ผลการเรียนดีขึน้ตามล าดบั 
3. ท าให้เกิดความเข้าใจในเนือ้หาที่เรียนชัดเจนยิ่งขึน้ เพราะการสอบแต่ละ

ครัง้ท าให้ผู้ เรียนต้องอ่านหนังสือทบทวนเนือ้หา มีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมท าให้เกิดการ
เรียนรู้เพิ่มขึน้ 

4. ท าให้ทราบจุดมุ่งหมายในการเรียนชดัเจนยิ่งขึน้ เพราะก่อนสอนครูจะแจ้ง
จดุประสงค์ที่จะประเมินให้ทราบ 
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ประโยชน์ต่อครู 
1. ท าให้ครูได้ทราบผลการเรียนของผู้ เรียนว่าเก่ง-อ่อนเพียงใด เพื่อหาทาง

ช่วยเหลือ 
2. ท าให้ครูทราบผลการบรรลุจุดประสงค์การเรียนของผู้ เรียนว่า มีผู้ เรียน  

ผ่านจุดประสงค์มากน้อยเพียงใด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน  
การสอนเพียงใดเทคนิควิธีสอนที่ครูใช้เหมาะสมเพียงใด อนัจะน าไปสูก่ารปรับปรุงตนเองของครู 

3. ผลการประเมินจะท าให้ครูใช้เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจใน
การเรียนย่ิงขึน้ 

4. ช่วยให้ครูได้ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบว่ามีความยากง่ายเพียงใด  
มีค่าอ านาจจ าแนก ความเชื่อมัน่ และความเที่ยงตรงเพียงใด 

ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
1. ท าให้ทราบมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน

ความสามารถของผู้ เรียน มาตรฐานความสามารถของครู เป็นต้น 
2. ใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ผู้ปกครองและประชาชน  

ได้ทราบ 
3. ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา พัฒนา และด าเนินงานบริหาร

โรงเรียนในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง 

1. ท าให้ทราบความสามารถ หรือสมรรถภาพในการเรียนของบตุรหลาน 
2. ช่วยท าให้ผู้ปกครองรู้จกัและเข้าใจบตุรหลานได้ดียิ่งขึน้ 
3. เป็นข้อมูลส าหรับผู้ ปกครองในการตัดสินใจเก่ียวกับการท างาน หรือ

การศกึษาต่อของบตุรหลาน 
ประโยชน์ต่อการแนะแนว 

1. ใช้เป็นข้อมลูในการให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้ เรียนทัง้ในด้านการเลือกอาชีพ
การศกึษาต่อและปัญหาสว่นตวั 

2. เป็นข้อมูลพืน้ฐานส าหรับโรงเรียนใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือแนะน า
โรงเรียน 
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ประโยชน์ต่อการวิจัย 
1. เคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการท า

วิจยัได้ 
2. ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลสามารถน าไปเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการ

วิจยัต่อไปได้ 
สรุปการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องกับการวัด

และประเมินผลในทุก ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ เรียน ผู้สอน ผู้บริหารน าข้อมลูที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง รวมถึงพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
พลเมืองของประเทศชาติต่อไป 

4. จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 ความหมายของจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
การศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม พบว่า มีการก าหนดลักษณะของค าว่า จิตส านึก ไว้อยางหลากหลายทัง้ค าใน
ภาษาไทย เช่น จิตส านึก จิตส านึกสาธารณะ จิตสาธารณะ เป็นต้น ส่วนในค าภาษาองักฤษ เช่น 
Public Consciousness Public Mind Awareness and Responsibility  

Raymond (1996, p. 209) กล่าวถึง จิตส านึก (Consciousness) ว่าเป็นลักษณะ
เด่นที่ช่วยให้สังเกตจิตใจได้ ซึ่งอาจมีความหมายต่าง ๆ ดังนี ้1) เป็นลักษณะอารมณ์ที่มีความ
รู้สึกตัว 2) เป็นผลจากการแสดงความรู้สึก 3) เป็นความสามารถในการเข้าใจที่เกิดจากการ 
มีประสบการณ์ 4) เป็นผลที่เกิดจากการกระท าของสมอง 5) เป็นความสมัพันธ์ระหว่างตนเองกับ
สิ่งแวดล้อม และ 6) เป็นลักษณะแสดงออกที่เกิดจากประสบการณ์ในแต่ละคนในช่วงเวลา 
ที่เกิดขึน้ 

Andrew (2001, p. 160) กลา่วว่า จิตส านึก (Consciousness) เป็นสภาวะทัว่ไปของ
จิตใจ มีสภาวะของการต่ืนตัวของมนุษย์ เป็นลกัษณะเฉพาะที่เกิดจากความเข้าใจในความรู้สึก 
ความคิด ความรู้สกึ ความรู้ หรือความสนใจและเป็นลกัษณะปกติของมนษุย์ 

บญุสม หรรษาศิริพจน์ (2542, น. 72) กลา่วถึง จิตส านึก คือ ภาวะที่สามารถรับรู้และ
เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึน้ทัง้ต่อตนเองและจากสังคม ภาวะที่ ต่ืนตัวและรู้ตัวเป็นภาวะที่เกิดขึน้กับ
ความรู้สึกหรือรับรู้ในสิ่งที่เป็นอยู่และควรจะเป็น จิตส านึกขิงแต่ละบุคคลขึน้อยู่กับพืน้ฐานของ
จิตใจของความ รู้ ความเป็นผู้ ที่มี ศีลธรรมของบุคคลนัน้  พื น้ฐานจิตใจของแต่ละบุคคล  
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ขึน้กับพืน้ฐานของครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่มีความสุข และความอบอุ่นเป็นที่ปรึกษาและ
เป็นที่ให้ความอบอุ่นต่อสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวก็จะเป็นผู้ที่มีความมัน่คงในจิตใจ 
และเป็นคนที่สามารถจะรับรู้และรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคมได้ 

สุพจน์ ทรายแก้ว (2545, น. 45-57) อธิบายความหมาย จิตส านึก คือ ภาวะจิตใจ 
ที่เก่ียวกับความรู้สึก ความคิด ความปรารถนาต่าง ๆ สภาวะจิตใจที่เกิดความรับรู้หรือความรู้ตัว 
อันเป็นผลจากการประเมินค่า การเห็นความส าคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มาจากทัศนคติ จิตส านึก  
เป็นสิ่งที่เกิดจากการรวบรวมและสมัพันธ์กันของประสบการณ์ของคน ท าหน้าที่ประเมินค่าของ
จิตใจว่าสิ่งใดเป็นสิ่งส าคัญ การประเมินค่าแล้วตระหนักถึงความส าคัญที่มีต่อสิ่งนัน้แสดงว่า
จิตส านึกถึงสิ่งนัน้ ๆ ของบคุคลเกิดขึน้แล้ว 

กรรยา พรรณนา (2559, น. 8-9) อธิบายความหมาย จิตส านึกสาธารณะ หรือ  
จิตสาธารณะ หมายถึง การรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระในเร่ืองของส่วนร่วมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกนั การคิด
สิ่งที่ดี ประพฤติดี ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตัง้ ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน การรู้จักสิท ธิ
ของตนเองและผู้ อ่ืน การไม่ท าลาย เบียด เบียนบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

ราชบณัฑิตยสถาน (2555, น. 325) อธิบายความหมาย จิตส านึก หมายถึง ภาวะที่
จิตต่ืนและรู้ตวัสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่
สมัผสัได้ด้วยกาย  

กรมสขุภาพจิต (2561(เอกสารจากเว็บไซต์)) อธิบายความหมาย จิตส านึก หมายถึง 
จิตที่รับรู้จากประสบการณ์จริงขณะตื่น ผ่านระบบประสาทสมัผสัทัง้ 5 จิตส านึกจะรู้จกัผิดชอบชัว่ดี 
รู้จักใช้เหตุผล รู้ว่าอะไรควรท าไม่ควรท า อะไรดีไม่ดี ส่วนจิตส านึกจะดีหรือไม่ดี ก็ต้องมาจาก 
จิตใต้ส านึกด้วย  

จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural 
Resources)และสิ่งแวดล้อม (Environment) มีนักวิชาการหลายท่านที่ได้อธิบายความหมาย 
ทัง้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รวมเข้าด้วยกันและแยกความหมาย ซึ่งแต่ละท่านได้ให้
ความหมายไว้ใกล้เคียงกนั ดงันี ้

ศศินา ภารา (2550, น. 17) อธิบายความหมาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง สิ่งที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติที่มนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ น า้ 
ป่าไม้ สัตว์ป่า อากาศ แร่ธาตุ แสงอาทิตย์ เป็นต้น ดังนัน้ในทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ  
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เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ก่อให้เกิดการผลิต การใช้จึงต้องใช้ด้วยความประหยัดและ  
ไม่สิน้เปลืองโดยเปลา่ประโยชน์ การน าไปใช้จึงต้องค านึงถึงหลกัการอนรัุกษ์พร้อมกนัไปด้วย  

สุรกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์  (2550, น. 50) อ ธิบายความหมาย การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด  และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานที่สุด  ดังนั น้การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องกระท าด้วยความฉลาด แต่มิได้หมายความว่าจะเก็บรักษาสิ่งเหล่านัน้ไว้
โดยมิได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนษุย์ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2561(เอกสารจากเว็บไซต์)) หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน 
และก่อให้ เกิ ดผลเสี ยหายต่อสิ่ งแวด ล้อม น้อยที่ สุด  รวมทั ง้ ต้องมี การกระจายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึน้ ดังนัน้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมี
ความหมายรวมไปถึงการ พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสามารถกระท าได้หลายวิธี ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

จิตส านึกด้านการอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561(เอกสารจากเว็บไซต์)) หมายถึง การตระหนกัถึงคณุค่า
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด รวมทัง้ต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไ รก็ตาม ในสภาพ
ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึน้ ดังนัน้การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพฒันาคณุภาพสิ่งแวดล้อมด้วย 

จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สมาคมพฒันาพฒันา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม , 2557(เอกสารจากเว็บไซต์)) หมายถึง การตระหนักถึงคุณ ค่าและ
ความส าคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทัง้  
การแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเชิงพฤติกรรม รวมทัง้ความร่วมมือในการช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

สรุปได้ว่า จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิดและการตระหนักรู้ถึงการเป็นเจ้าของร่วมกันของทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า การพฒันาคณุภาพสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ความร่วมมือใน
การดแูลรักษาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

4.2 ความส าคัญของจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การยูเนสโก (UNESCO) หรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ เป็นองค์กรซึง่ก่อตัง้ขึน้มาเพื่อดแูลในเร่ืองของการพฒันาของโลก และเพื่อช่วยเหลือ
บรรดาประเทศสมาชิกในการแก้ปัญหาที่รุมล้อมสังคมมิติของการด าเนินงานจะเก่ียวข้องกับ
สนัติภาพและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอาศัยเคร่ืองมือทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม 
และสื่อมวลชนเป็นกระบวนการขบัเคลื่อนเป้าประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ระบุชดัเจน
ว่าในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนนัน้ต้องค านึงถึงความสมดุลใน 3 มิติ อันได้แก่ มิติทางสังคม  
มิติทางสิ่งแวดล้อม และมิติทางเศรษฐกิจ ที่ ต้องน ามาพิจารณาเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีความแตกต่างจากการพัฒนาที่ ไม่ยั่งยืนที่มุ่ งแต่เพียง
ผลประโยชน์ในมิติทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว จึงส่งผลให้เกิดปัญหาทางสงัคม และปัญหาทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) จึงมุ่งที่จะ
สร้างการพัฒนาที่ไม่ได้ค านึงเพียงแค่มิติทางเศรษฐกิจ หากยงัได้ให้ความส าคัญในมิติทางสงัคม
และมิติทางสิ่งแวดล้อม ให้มีความส าคัญระดับเดียวกันในกระบวนการแห่งการพัฒนาดังนัน้  
จึงปรากฏค าว่า “การพฒันาที่ยัง่ยืน” เป็นครัง้แรกในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบั
ที่ 7 (2535-2539) “ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงความคงอยู่ของสิ่งแวดล้อม และระบบ
นิเวศน์ ซึ่งเป็นระบบค า้จุนชีวิต (Life Supporting System)” (ดวงจันทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง, 
2548, น. 242) จากนัน้ในแผนฯ ฉบบัที่ 8 (2540-2544) ได้น าแนวคิดการพฒันาที่ยัง่ยืนมาใช้ปรับ
แนวคิดการพัฒนาแบบเดิมที่เน้นการพฒันาเศรษฐกิจเป็นหลกัของการพฒันาแต่เพียงอย่างเดียว 
จากนัน้แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ถูกน ามาใช้อย่างต่อเนื่องแผนฯ ฉบับที่  9 จนกระทั่ง 
ในแผนพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2560-2564 ได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สะท้อนให้เห็นถึง
ความส าคญัที่ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการพฒันาให้สอดคล้องกบัประชาคมโลก จาก
การพัฒนาตามแนวคิดเดิมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเพียงแค่มิติทางเศรษฐกิจ แม้จะน ามาซึ่ง  
ความเจริญแบบตะวันตก แต่กลับน ามาซึ่งการท าลายสายสัมพันธ์ คุณค่า และความงดงาม  
ในสังคมแบบดังเดิม และเปิดโอกาสให้มีการท าลายล้างทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง  
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จนเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน และปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มากมาย ประเทศไทย 
ในฐานะหนึ่งในประชาคมโลกจึงต้องขนัแข็งในการขบัเคลื่อนการพัฒนาที่ยงัยืนซึ่งเป็นการพัฒนา  
ในแนวใหม่ที่มองถึงมิติทางสงัคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้เศรษฐกิจ ให้มีความส าคัญ  
เท่าเทียมกนั และขบัเคลื่อนไปด้วยกนั 

กระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนา คือ  
การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ที่มีทั ง้  
17 เป้ าหมาย ซึ่ งมี การวางเป้ าหมายทางด้านสิ่ งแวด ล้อม  (Environmental Dimension)  
5 เปา้หมาย (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, น. 17) ดงัรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

เป้าหมายที่ 6 การจดัการน า้และสขุาภิบาล เน้นรับรองการมีน า้ใช้ การจดัการน า้
และสุขาภิบาลที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายใน พ.ศ. 2573 การท าให้มีน า้ด่ืมที่ปลอดภัยและราคา
เหมาะสม จ าเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานที่เหมาะสม โดยจดัให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านสุขอนามัยและส่งเสริมสุขอนามัยในทุกระดับ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เก่ียวข้องกับน า้ 
เช่น ป่าไม้ ภูเขา และแม่น า้ รวมถึงความร่วมถือระหว่างประเทศ ยงัเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะส่งเสริมให้มี
การใช้น า้อย่างมีประสิทธิภาพและสนบัสนนุเทคโนโลยีการบ าบดัน า้ในประเทศที่ก าลงัพฒันา 

เป้าหมายที่ 7 พลงังานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้  เน้นรับรองการมีพลงังานที่ทุก
คนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยัง่ยืนทนัสมยั ภายในปี พ.ศ.2573 มีเป้าหมายที่จะท าให้เกิดการผลิตไฟฟ้า
ที่เหมาะสมในทุกที่ ซึ่งหมายถึงการลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลงังานลมและพลงังานความร้อน การน ามาตรฐานการประหยดัค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมาใช้
ในอาคารและอุตสาหกรรม การขยายโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีแหล่งที่มา
ของพลงังานสะอาดในประเทศที่ก าลงัพัฒนา เป็นเป้าหมายส าคัญที่ทัง้การขยายโครงสร้างและ
การพฒันาเทคโนโลยีสามารถสง่เสริมการเจริญเติบโตและช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้ 

เปา้หมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ เน้นด าเนินมาตรการ
เร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ การสร้างความเข้มแข็ง 
ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของภูมิภาคที่มีความเสี่ยง เช่น ประเทศที่ไม่มี
ทางออกทะเล และประเทศที่เป็นเกาะ จ าเป็นต้องร่วมมือกนัเพื่อพยายามสร้างความตระหนกัรู้และ
บูรณาการมาตรการเข้าไปในนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ ซึ่งยังคงมีความเป็นไปได้ด้วย
เจตจ านงทางการเมืองและความหลากหลายของมาตรการทางเทคโนโลยีที่สามารถจ ากัดการ
เพิ่มขึ น้ของอุณหภูมิ เฉลี่ยของโลกได้ถึงสององศาเซลเซียส ซึ่งจ ากัดได้มากกว่าก่อนยุค
อตุสาหกรรม สิ่งนีจ้ าเป็นต้องด าเนินการ่วมกนัอย่างเร่งด่วน 
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เป้าหมายที่  14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล  
เน้นอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างกรอบการท างานเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนและปกป้องระบบ
นิเวศทางชายฝ่ังและทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบบก ตลอดจนจัดการปัญหา
ผลกระทบของการเป็นกรดของมหาสมุทร เสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนของ
ทรัพยากรทะเลผ่านกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึน้กับ
มหาสมทุร 

เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก เน้นปกป้อง ฟื้นฟู และ
สง่เสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยัง่ยืน เปา้หมายการพฒันาที่ยัง่ยืน มุ่งมั่นที่จะ
อนุรักษ์และฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก อาทิ ป่าไม้ พืน้ที่ชุ่มน า้ พืน้ที่กึ่งแห้งแล้ง และ
ภูเขา ภายยในปี พ.ศ.2563 การส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและแก้ไขการตัดไม้ท าลายป่า
เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ควรด าเนินการอย่าง
เร่งด่วนเพื่อที่จะลดการสญูเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่ซึ่ง
เป็นสว่นหนึ่งของมรดกทางวฒันธรรมร่วมกนัของเรา ซึง่สอดคล้องกบัการด าเนินในประเทศไทยที่มี
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560: 17) มีการก าหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-
2579 โดยก าหนด 6 ยทุธศาสตร์ ของแผนการศกึษาแห่งชาติ ดงันี ้

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การจดัการศกึษาเพื่อความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม  

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง

การศกึษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศกึษา 

จากศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ จะเห็นได้ว่า ยทุธศาสตร์ที่ 5 นัน้จะให้ความส าคญั
กบัการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งส านกังานเลขาธิการ
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สภาการศึกษา (2560, น. 32) ได้ก าหนดเป้าหมาย ตัวชีว้ัด แนวทางการพัฒนา รวมถึงแผนงาน
หรือโครงการตามเปา้หมาย ตวัชีว้ดั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายที่  1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่ งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู้การปฏิบติั โดยก าหนดตวัชีว้ดัที่
ส าคญั เช่น 

- ร้อยละของผู้ เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ตระหนกัในความส าคญัของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม การมีคณุธรรม จริยธรรม และ
การประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มขึน้ 

- ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาในเร่ือง
การสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้ 

เป้าหมายที่  2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม คณุธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรฐกิจ
พอเพียงสูก่ารปฏิบติั โดยก าหนดตวัชีว้ดัที่ส าคญั เช่น 

- จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้ 

- จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเพื่อปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูก่ารปฏิบติัเพิ่มขึน้ 

- จ านวนสื่อการเรียนรู้ในสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เก่ียวกับ
การสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้ออมเพิ่มขึน้ 

เป้าหมายที่  3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้าง
เสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดตวัชีว้ดัที่ส าคญั เช่น  

- จ านวนงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้ 

- จ านวนสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการวิจัยและ
พฒันาที่เก่ียวข้องกบัการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้ 

 



  70 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 

และน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบติัในการด าเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ 

การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
4.3 พฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาเอกสารเก่ียวกับองค์ประกอบและตัวชีว้ัดของจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่า มีการก าหนดลักษณะพฤติกรรมจิตส านึกไว้อย่ าง
หลากหลาย ทัง้พฤติกรรมจิตส านึก จิตส านึกสาธารณะ จิตสาธารณะ เป็นต้น โดยมีการอธิบายถึง
ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ ให้และช่วยเหลือผู้ อ่ืน แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เข้าใจ เห็นใจผู้ ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย 
สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวัง  
สิ่งตอบแทน การก าหนดตัวชีว้ดัคุณลกัษณะของบุคคลที่มีจิตสาธารณะมีลกัษณะ คือ เป็นผู้ช่วย
เหลือผู้ อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทนและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชมุชน และสงัคม (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2551, น. 46-50) 

พฤติกรรมจิตสาธารณะจะระบุตัวชีว้ัดและพฤติกรรมบ่งชีไ้ว้ในแนวทางการพัฒนา 
การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไว้ว่า ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มีลกัษณะเป็นผู้ ให้และช่วยเหลือผู้ อ่ืน แบ่งปัน
ความสุขส่วนตนเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือ
สงัคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบติัเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์
สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชมุชน โดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน 

ตวัชีว้ดัและพฤติกรรมบ่งชี ้
1. ช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยมีพฤติกรรมบ่งชี ้

ดงัต่อไปนี ้
1.1 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างานด้วยความเต็มใจ 
1.2 อาสาท างานให้ผู้ อ่ืนด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญาด้วย

ความสมคัรใจ 
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1.3 แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอ่ืนๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุข
ให้กบัผู้ อ่ืน 

2. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชมุชน และสงัคม 
2.1 ดแูลรักษาสาธารณะสมบติัและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
2.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชมุชน และสงัคม 
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนร่วมตาม

สถานการณ์ที่เกิดขึน้ด้วยความกระตือรือร้น 
จิตส านึกสาธารณะหรือจิตสาธารณะนัน้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน (สมพงษ์ สิง

หะพล, 2542 อ้างถึงในกรรยา พรรณนา, 2559, น. 15-16) คือ 
1. จิตส านึกเก่ียวกับตนเอง (Self Consciousness) เป็นจิตส านึกเพื่อพัฒนา

ตนเองท าให้ตนเองเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ยิ่งขึน้ จิตส านึกด้านนีก้ารศึกษาไทยมุ่งมั่นปลกูฝังมานนา
นาน เกิดบ้างไม่เกิดบ้างตามสภาพการณ์ เป็นจิตส านึกแบบคลาสสิก ที่ทุกสังคมพยายาม
เหมือนกันที่จะสร้างให้เกิดขึน้ให้ได้  เช่น ความขยัน ความรับผิดชอบ ความมานะอดทน  
เป็นจิตส านึกที่ปลกูฝังและมีมานานตามสภาพสงัคมไทย 

2. จิตส านึกเก่ียวกบัผู้ อ่ืน (Others Oriented Consciousness) เป็นจิตส านึกของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคนในกลุ่มชนหนึ่ง สังคมหนึ่ง เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความ
เอือ้เฟือ้เผื่อแผ่ ความสามคัคี เป็นจิตส านึกที่คนไทยส่วนใหญ่ถูกหล่อหลอมมาจากพืน้ฐานดัง้เดิม
ของวฒันธรรมไทยอยู่แล้วสร้างกนัได้ไม่ยากนกั 

3. จิตส านึ ก เก่ี ยวกับสั งคม  ห รือจิ ตส านึ กสาธารณ ะ (Social or Public 
Consciousness) เป็นจิตส านึกที่ตระหนกัถึงความส าคญัในการอยู่ร่วมกนั หรือค านึงถึงผู้ อ่ืนที่ร่วม
ความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน เป็นจิตส านึกที่คนไทยยังไม่ค่อยมีและขาดกันอยู่มาก เพราะ
พืน้ฐานความเป็นมาของสงัคมไทย สมควรที่จะรีบพัฒนาขึน้โดยเร็ว เช่น จิตส านึกด้านเศรษฐกิจ 
จิตส านึกด้านการเมือง จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม จิตส านึกด้านสขุภาพ เป็นต้น  

ความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออกบ่งบอกการมีจิตส านึกสาธารณะ  
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน (กรรยา พรรณนา, 2559, น. 8-9) ดงันี ้

1. ด้านการใช้ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของผู้ เรียนในการใช้ของส่วนรวม  
การรักษาทรัพย์สิน การดูแลรักษาความสะอาด การไม่ท าลายทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติ 
ในโรงเรียน ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้เกิดความช ารุดเสียหาย โดยแสดงออกดงันี ้

- ดแูลรักษาสิ่งของ เมื่อใช้แล้วมีการเก็บรักษาให้คงอยู่ในสภาพดี 
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- ลกัษณะของการใช้ ใช้ของสว่นรวมอย่างประหยดั และทะนถุนอม 
2. ด้านการถือเป็นหน้าที่ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึงการมุ่งปฏิบัติ 

เพื่อส่วนรวมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในโรงเรียน ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในวิสัย  
ที่ตนสามารถท าได้ โดยแสดงออกดงันี ้

- ท าตามหน้าที่และเคารพกฎระเบียบที่ก าหนด 
- รับอาสาที่จะท าบางสิ่งบางอย่างเพื่อส่วนรวม คอยสอดส่องดูแลสาธารณ

สมบติัของสว่นรวม 
3. ด้านการเคารพสิทธิ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ  

ในการใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม การไม่ยึดครองของส่วนรวมมาเป็นของตน 
ตลอดจนไม่ปิดกัน้โอกาสของบุคคลอื่นที่จะใช้ของสว่นรวมนัน้ โดยแสดงออกดงันี ้

- ไม่น าของสว่นรวมมาเป็นของตนเอง 
- แบ่งปันและเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้ของสว่นรวม 

4. ด้านการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หมายถึง พฤติกรรม  
ที่แสดงออกถึงการท าความดีให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน และสังคมส่วนรวมด้วยความจริงใจและ  
เต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน การเข้าไปช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยก าลงักาย ก าลงัปัญญา ก าลงัทรัพย์ 
ตามความสามารถของตนเอง ซึ่งผลของการกระท าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่  
ด้วยความบริสทุธ์ิใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน โดยแสดงออกดงันี ้

- การกระท าบางสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนและสังคมส่วนรวมด้วยความ 
เต็มใจ 

- การเข้าช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยก าลังกาย ก าลังปัญญา และก าลังทรัพย์ตาม
ความสามารถของตน  

การพฒันาที่ยัง่ยืนจะส าเร็จได้จะต้องพัฒนาคนให้มีจริยธรรม พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยตุโฺต) (ส านักงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ , 
2556, น. 13) ได้สรุปให้เห็นว่าปัญหาในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่ประสบความส าเร็จนัน้เกิดจาก
กิเลส 3 อย่าง ที่ขดัขดัขวางจริยธรรม คือ ตณัหา มานะ และทิฐิ เราจึงต้องพฒันาคนและเศรษฐกิจ
ให้คู่ขนานไปกบัการพฒันาจริยธรรมด้วย ดงันัน้ ระบบการพฒันาที่ยัง่ยืน จึงขึน้กบั 4 ปัจจยั ได้แก่ 

1. มนุษย์ ต้องพฒันาคนให้มีคณุภาพ มีสขุภาพดี ขยนั อดทน รับผิดชอบ มีฝีมือ 
มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะเป็นก าลงัส าคัญในระบบเศรษฐกิจและสงัคม 
ที่จดัสรรให้เกือ้หนนุ และน าไปสูก่ารพฒันาที่ยัง่ยืนโดยให้การศกึษาและจดัสรรปัจจยัเกือ้หนุน 
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2. สงัคม จดัระบบสงัคม ทัง้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร ตลอดจนกิจการ
ต่าง ๆ ให้ผสมกลมกลืนสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบนฐานแห่งความรู้ความเป็นจริง  
สร้างบรรยากาศแห่งความไม่เบียดเบียน บรรยากาศแห่งความช่วยเหลือเกือ้กูล พิทักษ์ปกป้อง  
คนที่อยู่ในสถานะต่าง ๆ ซึง่มีโอกาสและมีความสามารถต่างกนั  

3. ธรรมชาติ วิถีการพฒันาต้องยึดหลกัให้มนุษย์เป็นส่วนหนี่งของธรรมชาติและ
ด ารงชีวิตให้สอดคล้องและกลมกลืนกบัธรรมชาติ  

4. เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีที่ เกือ้กูล ไม่ท าลาย
ธรรมชาติ น าของเสียมาผลิตเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ สงัคมไทยต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับ
การพัฒนาตนเอง ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนประดิษฐ์เสกสรรของมนุษย์อย่างไม่ประมาทและ  
เพื่อเกือ้หนนุ ให้ตนเองมีชีวิตดีงามสมบรูณ์ มีอิสรภาพและสนัติสขุ 

จากข้างต้นสรุปได้ว่า พฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หมายถึง การแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมที่บ่งบอกความรู้สึกนึกคิดและการประพฤติ
ตนตามหน้าที่ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้และเข้าใจการเป็นเจ้าของร่วมกันของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าใจบริบทของสงัคม อาสาช่วยเหลือ ลงมือปฏิบติัเพื่อแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รวมทัง้  
การมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อสงัคมโดยที่ไม่หวงัผลตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. นักเรียนไม่เพิกเฉยปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทนัท่วงที โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1.1 นักเรียนช่วยกันประหยัดน า้และพลังงานไฟฟ้า หากพบเห็นเปิดใช้งาน 
ทิง้ไว้จะปิดทนัที 

1.2 นักเรียนเลือกอุปโภคบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และปฏิเสธ
การใช้วสัดทุี่ย่อยสลายยาก 

2. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเก่ียวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทัง้โรงเรียน ชมุชนและสงัคมโดยที่ไม่หวงัผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

2.1 นกัเรียนดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
2.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
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4.4 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

วิธีการพัฒนาจิตสาธารณะของนักการศึกษาหลายท่านที่ ได้น าเสนอวิธีการ  
การพัฒนาจิตสาธารณะให้กบัเด็กและเยาวชนในวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปเป็นวิธีการ
ต่าง ๆ ในการพฒันาจิตสาธารณะได้ดงัต่อไปนี ้

ครูสังคมศึกษาในฐานะครูผู้ สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ดวงกมล สินเพ็ง, 2551, น. 118-120) ได้กล่าวถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ เรียนที่ครูสังคมศึกษามีบทบาทส าคัญ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน  
เพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะของผู้ เรียนได้อย่างกว้างขวาง เช่น ครูสงัคมศึกษาต้องเป็นผู้น าในการ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทัง้ 5 สาระ 
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิตสาธารณะของผู้ เรียน โดยใช้กลยุทธ์ในการปลูกฝังจิต
สาธารณะ (ไพบลูย์ วฒันศิริธรรม และ สงัคม สญัจร, 2543, น. 55-59) ดงันี ้

1. การใช้บทบาทผู้น า ทัง้ผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจะมีบทบาทสงูใน
การริเร่ิม สร้างสรรค์ โน้มน า หลอ่หลอม ประสานงาน เพื่อให้เกิดจิตสาธารณะ 

2. การใช้กระบวนการศึกษาเรียนรู้ โดยการผลกัดันให้จิตสาธารณะเข้าสู่ระบบ
การศึกษาแบบเป็นทางการ เช่น  การศึกษาในโรงเรียน  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  และ
สถาบันการศึกษาต่างๆ และระบบการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ คือ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การเรียนรู้ภายในองค์กร ชุมชน สังคม การเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ทัง้
วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ และผ่านการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในสงัคม 

3. การใช้บทบาทของสื่อมวลชน สื่อมวลชนมีบทบาทส าคัญยิ่งในการกระจาย
ข้อมลูข่าวสารสูบ่คุคลต่าง ๆ ซึง่จะช่วยสร้างจิตสาธารณะที่ถกูต้องให้เกิดขึน้ได้อย่างรวดเร็ว 

4. การใช้ตัวอย่างที่ ดีในสังคม การสร้างและสนับสนุนคนดี ยกย่องคนดี  
เลือกผู้น าที่ดี และผลักดันตัวอย่างจิตสาธารณะที่ดี เป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้เกิดจิตสาธารณะ 
ในสงัคมได้ 

สมาคมพฒันาพฒันาคณุภาพสิ่งแวดล้อม (2557(เอกสารจากเว็บไซต์)) ได้น าเสนอ
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้น า้อย่างรู้คณุค่า การจดัการขยะ
ในส านักงาน การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าด้วยการลดการสูญเสียพลังงาน แนวทางในการ
ด ารงชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารพิษในบ้านและที่ท างาน ฯลฯ  การสร้างจิตส านึกของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการท าให้บุคคลเห็นคุณค่าและตระหนัก  
ในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ รวมทัง้ผลกระทบจากการท ากิจกรรมที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม  
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สร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึน้ ระหว่างสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา การสร้าง
จิตส านึกโดยการให้การศึกษาเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จะเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดของบุคคล และยังมีผลต่อพฤติกรรมให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกลมกลืนกบัธรรมชาติ ส าหรับแนวทาง
การปลูกจิตส านึกนักเรียนเพื่อการเป็นพลโลกที่ดี (อนุชิต จุรีเกษ และ สรสิริ วรวรรณ , 2559(
เอกสารจากเว็บไซต์)) ควรมีแนวทางการปฏิบติั ดงันี ้

1. สอดแทรกการปลกูจิตส านึกการเป็นพลโลกที่ดีกบันกัเรียนทกุคน ในทุกโอกาส
ที่อยู่ภายในโรงเรียน โดยให้ความรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม ให้นกัเรียนรู้จกัธรรมชาติที่อยู่รอบตวัอย่าง
ชดัเจน จนตระหนกัและเห็นคณุค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ผลกระทบจาก
การกระท าของตนที่สง่ผลต่อสิ่งแวดล้อม 

2. ร่วมสร้างความรู้สึกรับผิดชอบ ต่อปัญหาที่เกิดขึน้ในโรงเรียน ที่บ้านหรือชมุชน 
ที่เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

3. แนะน าวิธีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นและหายาก สอนวิธีการฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ให้กลับมาเพิ่มขึน้เท่ากับปริมาณที่ต้องการใช้ ด้วยการใช้อย่าง
ฉลาด ใช้อย่างประหยดั และฟืน้ฟธูรรมชาติที่เสียหายหรือเสื่อมโทรมให้ดีขึน้ 

4. แนะน าแนวทางการปฏิบัติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการลดการใช้
พลงังาน หรือใช้พลงังานอย่างรู้คณุค่า แสวงหาแหล่งพลงังานใหม่ ๆ ลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ไม่
จ าเป็น หรือจดัการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. จัดเวลาให้มีการศึกษาประเภทของธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
นิเวศวิทยา และความสมัพนัธ์ความเชื่องโยงความอยู่รอดระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

6. แนะน าแนวทางให้นักเรียน วางแผนการด ารงชีวิต อย่างเรียบง่าย ด้วยการ  
ไม่ท าลายชีวิตอ่ืน ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

7. แนะน าขัน้ตอนปฏิบติัให้นักเรียน ได้ทดลองใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่าง
สิน้เปลืองน้อยที่สดุ 

8. โน้มน้าวให้นกัเรียนกลายเป็นนกัอนุรักษ์นิยม เพื่อช่วยเผยแพร่จิตส านึกไปยัง
ครอบครัวและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่  ให้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงภัยพิบัติที่ก าลังเกิดขึน้ต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้แนวทางในการแก้ไข ให้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถคงอยู่หรือ
กลบัคืนมาได้ดงัเดิม 



  76 

9. ชักน าและร่วมกับนักเรียนในการท ากิจกรรม ที่เอือ้ต่อสิ่งแวดล้อม และการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตให้สอดคล้องกบัธรรมชาติ 

การรู้เร่ืองภูมิศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยความสามารถในการให้เหตุผลเก่ียวกับ  
สิ่งต่าง ๆ บนโลก (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560, น. 5-6) องค์ประกอบที่ส าคัญ  
3 ประการ ได้แก่  

1. ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษ ย์ผ่านปฏิสัมพัน ธ์ปฏิสัมพัน ธ์ 
(interaction) เป็นการเข้าใจความเป็นไปของโลก ผ่านปฏิสมัพันธ์ของระบบ ธรรมชาติและระบบ
มนุษย์ โดยในระบบธรรมชาติจะเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการเข้าใจระบบของโลก สิ่งแวดล้อม และ
นิเวศวิทยา ที่เน้นหน้าที่และปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากนี ้ในระบบมนุษย์จะเข้าใจการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์บนพืน้ผิวโลก เช่น การตัง้ถิ่นฐาน ลักษณะทางวัฒนธรรม 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของคน ข้อมลู และข่าวสาร 

2. การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างกัน การเชื่อมโยง
ระหว่างกัน (interconnection) เป็นการเข้าใจการเกิดปรากฏการณ์ในแต่ละ สถานที่ จากการมี
ปฏิสมัพันธ์ของระบบกายภาพและระบบมนุษย์ ดังนัน้ นอกจากความเชื่อมโยงระหว่างกนัของทัง้
สองระบบแล้ว การรู้และเข้าใจความเป็นมา สภาพทางภูมิศาสตร์ และสภาพทางสงัคม เป็นปัจจยั
ส าคญัที่สามารถสง่ผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่แตกต่างกนัในแต่ละสถานที่ได้ 

3. การตัดสินใจอย่างเป็นระบบตามนัย การตัดสินใจตามนัย ( implication)  
เป็นความสามารถขัน้สงู ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ เร่ืองการมีปฏิสมัพันธ์ และการเชื่อมโยง
ระหว่างกันของสิ่งต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ในการแก้ไขปัญหาและ
วางแผนในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ให้ผู้ เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ 
เข้าใจและมีความรู้อย่างถูกต้องชดัเจนและส่งเสริมจิตส านึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผู้ สอนอาจจะใช้วิธีการแบบแก้ปัญหา (problem solving method) หรือวิธีการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (inquiry method) เป็นตวักระตุ้นผู้ เรียน โดยผ่านกระบวนการจดักิจกรรมที่
ส าคญั 5 ขัน้ตอน (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2560, น. 6) ได้แก่  

1. การตัง้ค าถามเชิงภูมิศาสตร์ เป็นการระบุประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้ ศึกษาน ามา
พิจารณาประกอบการหาค าตอบ เพื่อให้บรรลจุุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยจะต้องอยู่ในรูปแบบ
ประโยคค าถามที่กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น เช่น “ปัจจัยอะไรบ้างที่มี อิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงลกัษณะของแม่น า้” 
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2. การรวบรวมข้อมูล เป็นขัน้ตอนส าคัญขัน้ตอนหนึ่งของกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ที่รวบรวม ข้อเท็จจริง และข้อมูลที่ เป็นประโยชน์และคาดว่าจะน าไปใช้ประกอบ
การศึกษา การรวบรวมข้อมูลจะต้อง อาศัยความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เช่น ประเภทของข้อมูล  
การออกแบบแบบบันทึกข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล วิธี การแจงนับข้อมูล  
การออกแบบสอบถาม และการบนัทกึการสงัเกต เป็นต้น 

3. การจัดการข้อมูล เป็นการจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประกอบการศึกษา นอกจากนีย้ังเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง เพื่อความ
สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมลู  

4. การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ เมื่อข้อมลูผ่าน กระบวนการจดัการแล้ว ก็จะง่ายต่อการอธิบาย วิเคราะห์ และแปลผล
ข้อมลูดงักลา่ว ด้วยสถิติขัน้พืน้ฐาน  

5. การสรุปเพื่อตอบค าถาม เป็นการสรุปเนือ้หาให้ตรงค าถามของการศึกษา
ตามที่ระบุไว้ในขัน้ต้น นอกจากนี ้ผู้ ศึกษาต้องวิจารณ์ผลลัพธ์ที่ได้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา โดยผู้ศึกษาจะต้องรายงานผล ที่ได้ในแต่ละกระบวนการอย่างละเอียด ถูกต้อง และ
ชัดเจน ตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งอาจจะต้องอ้างอิงกรอบแนวความคิด และ
ทฤษฎีต่าง ๆ ด้วย 

จะเห็นได้ว่า แนวทางในการพฒันาจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นให้ผู้ เรียนได้
ศกึษาหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกทกัษะกระบวนการในการท างาน การค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ได้ซึ่ง
ค าตอบด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
5.1 เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ 

อรวรรณ บุญส่ง (2551, น. 105) ศึกษาการพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 โดยการใช้กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
ประกอบการประเมินตามสภาพจริง เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการใช้
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาประกอบการประเมินตามสภาพจริงที่มีต่อการพัฒนาจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย ด้านการรู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงส่งแวดล้อม และด้านการ  
เข้าร่วมและการมีสว่นร่วมในการดแูลรักษาและพฒันาสิ่งแวดล้อม กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือ 
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นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนนักบุญเปโตร สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน 25 คน ซึ่งเลือกมาโดยการเจาะจง และใช้แบบแผนการทดลอง
แบบ One – group pretest – posttest design เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการจัด
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ประกอบการประเมินตามสภาพจริง ส าหรับเคร่ืองมือที่ใช้วัดจิตส านึก
ในการอนุรักษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อม ทัง้หมด 2 ด้าน มีจ านวน 2 ฉบบั ประกอบด้วย แบบสงัเกต
และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งแบบสังเกตมีค่าความเชื่อมั่นของ 
ผู้สังเกตเท่ากับ .9708 และแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น .897 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test for dependent samples) ผลการวิจัยพบว่า  
1. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการใช้กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาประกอบการประเมินตาม
สภาพจริงมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อมทัง้ 2 ด้านสงูขึน้ทุกสปัดาห์  2. หลงัการ
ใช้กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาประกอบการประเมินตามสภาพจริง นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทัง้ 2 ด้าน สูงขึน้กว่าก่อนได้รับกิจกรรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

อรรถพล คณิตชรางกูร (2560, น. 77-99) ท าการวิจยัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา การวิจัย 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัพะเยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559จ านวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (simple random sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 7 แผน รวม 20 คาบเรียน คาบละ 50 นาที 2) แบบวดัระดบัทกัษะพลเมือง 
จ านวน 25 ข้อ และ 3) แบบทดสอบวดัผลการเรียน จ านวน 50 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน คือ ขัน้ที่ 1 เชื่อมโยงและระบุปัญหา ขัน้ที่ 2 ก าหนดแนวทาง 
ในการแก้ปัญหา ขัน้ที่ 3 ศึกษาปัญหา ขัน้ที่ 4 สงัเคราะห์ความรู้ ขัน้ที่ 5 สรุปและประเมินค่าของ
ค าตอบ และขัน้ที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้สามารถ
เสริมสร้างทกัษะพลเมือง ด้านการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได้ การศึกษา
ระดบัทักษะพลเมืองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยาที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยทักษะพลเมืองด้านการ  
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คิดวิเคราะห์เก่ียวกบัปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน เท่ากบั3.37 อยู่ในเกณฑ์ระดบัดี 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั 0.12 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัคือนกัเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีทักษะพลเมืองอยู่ในระดับดี การศึกษาเปรียบเทียบผล
การเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า นักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียน
มากกว่าก่อนเรียนและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งกระบวนการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพฒันาผลการเรียนของนกัเรียนให้สงูขึน้ได้ 

ชมพูนุช วุ่นสุวรรณ (2561, น. 75-87) ท าการวิจัยการพัฒนาความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การวิจัยนีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาสังคมศึกษา เร่ืองภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
โดยเปรียบเทียบกบัขนาดอิทธิพลมากกว่า 0.25 และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา
สงัคมศึกษา เร่ือง ภัยพิบติัทางธรรมชาติและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 
การวิจัยคือนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 27 คนที่ได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบเป็นกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองจานวน 18 คาบเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจยัประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดาเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลอง One group pretest – posttest design 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ t-test dependent และขนาดอิทธิพล (Effect Size) โดยใช้
ดัชนี Omega-squared ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา  
เร่ือง ภัยพิบติัทางธรรมชาติหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และ
ค่าขนาดอิทธิพลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
สงัคมศึกษาอยู่ในระดบัมาก (Large Effect Size) 2)ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
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ปัญหาเป็นฐานท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษาอยู่ในระดบัมาก (Large Effect 
Size) 

5.2 เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศ 
ลี (Huichun Li, 2018, p. 80-81) ศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการจดัการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของประชาชนจีน บริบท: ผลการเรียนรู้และทัศนคติของนักเรียน การสร้าง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในบริบทระดับชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาจเป็น
งานที่ท้าทาย ส าหรับการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการส ารวจการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ใน
หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ในประเทศจีน โดยเน้นไปที่ผลการเรียนรู้และทัศนคติต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพถูกน ามาใช้ส าหรับการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยัได้ด าเนินการสมัภาษณ์ 14 ครัง้ และรวบรวมโครงงานสุดท้าย
ของนกัเรียนทัง้หมดที่เป็นแหล่งข้อมลูเสริม ผลการวิจยัหลกัคือ ประการแรก การจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่ดีขึน้ในด้านสหวิทยาการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การแก้ไข
ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร ตลอดจนการคงความรู้ ประการที่สอง ทศันคติของนกัเรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความแตกต่างกัน แม้ว่านักเรียนบางคนจะชอบ
แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แต่นักเรียนคนอ่ืนๆ มักจะมีทัศนคติแบบผสม  
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและยึดติดกับคุณค่าของแนวทางการศึกษาแบบเดิม 
เพื่อส่งเสริมการรับรู้ของนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในประเทศจีน 
ผู้วิจัยต้องไม่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพียงอย่าง
เดียวเท่านัน้ แต่ต้องเปลี่ยนแนวคิดของการเรียนรู้ในจิตใจของนกัเรียนด้วย 

ราจา มาซนาฮ์ และคณะ (Raja Maznah Raja Hussain;/et al, 2007, p. 761-762) 
ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในมหาวิทยาลัยเอเชียน การศึกษานีร้ายงาน
ประสบการณ์ของครูและนกัเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของสามประเทศ
ในเอเชีย การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานถกูน ามาใช้เพื่อให้มีการศกึษาที่จะช่วยให้นกัเรียน
สามารถแข่งขนัได้อย่างประสบความส าเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ประสบการณ์ของนกัเรียนและ
ครูสอนพิเศษเป็นไปในเชิงบวก และพบว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท างานได้ดีมาก  
แม้จะมีปัญหาทัว่ไปที่นกัเรียนอาจประสบได้ในการท างานกลุม่ อย่างไรก็ตามแนวความคิดของการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนัน้แตกต่างกันไป ระหว่างผู้ สอนและการเรียนรู้ในฐานะวิธีการ  
ที่ดูเหมือนจะมีประโยชน์ที่จ ากัด ส าหรับแนวทางปฏิบัติการสอน มีหลักฐานว่านักเรียนก าลัง
พัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่มีความกังวลเก่ียวกับเร่ืองนี  ้
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ในหลกัสตูรการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึง่คณะผู้วิจยัได้ศกึษาอย่างละเอียดในคู่มือการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในแต่ละโปรแกรม และวิธีการที่มันด าเนินการต่อความคิดที่ว่า มันควรจะ
เป็นพืน้ที่ส าคัญในการช่วยอ านวยความสะดวกในการคิดขัน้สูง คณะผู้วิจัยพบว่าการสอนพิเศษ
ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่ส าหรับการรายงานผลการสอบถามของนกัเรียน และมีหลกัฐานเพียงเล็กน้อย
ส าหรับการมีสว่นร่วมที่ส าคญั อปุสรรคส าคญัของการมีสว่นร่วมดงักลา่วคือความไม่เหมาะสมทาง
วฒันธรรมของเพื่อนร่วมงานที่ท้าทายหรือครูสอนพิเศษ อาจจ าเป็นต้องมีการขัดเกลาทางสังคม
ทางวิชาการรูปแบบใหม่ เพื่อให้นกัเรียนและครูสอนพิเศษชาวเอเชียสามารถช่วยพวกเขาแก้ปัญหา
นีไ้ด้อย่างชัดเจน พืน้ฐานเชิงทฤษฎีของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เข้าใจว่าเป็นแนวคิด
เก่ียวกบัระเบียบวิจยัที่ตัง้อยู่บนระบบของหลกัการ แนวปฏิบติั และการน ามาใช้เป็นวิธีการ ผู้สอน
และทีมหลกัสตูรจะน าแนวคิดพืน้ฐานของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาปรับใช้กบัความเชื่อ
ทางออนโทโลยีและญาณวิทยาเป็นจดุเร่ิมต้นส าหรับการออบแบบการเรียนการสอนและการสอน 

จินเหลียง และคณะ (Wang Jinliang;/et al, 2010, p. 82-83) ศึกษาโอกาสและ
ความท้าทายในการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่สถาบนัอดุมศกึษายูนนาน การส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชน การเสริมสร้างความรับผิดชอบของประชาชนในการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนความสมดุลระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
โดยการศึกษาสิ่งแวดล้อมและการฝึกอบรมเป็นวิธีพื น้ฐานในการแก้ไขปัญหาของสิ่งแลดล้อม  
ซึ่งต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถจ านวนมาก โดยมีหลกัสตูรการศึกษาสิ่งแวดล้อม 3 หลกัสตูร 
ที่ด าเนินการโดยสถาบนัอดุมศึกษาในเขตยูนนาน การศึกษาเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมโดยผู้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และการริเร่ิมการสอนด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ในและนอกโรงเรียน และกิจกรรมด้านต่าง ๆ 
การประชาสมัพันธ์และกิจกรรมการศึกษาที่ริเร่ิมในและนอกโรงเรียน โดยองค์กรมวลชนเพื่อการ
คุ้ มครองสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โอกาสที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันคือความต้องการของรัฐในการ
ประหยัดพลงังาน ลดการปล่อยมลพิษ และโครงการก่อสร้าง เพื่อสงัคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตามความต้องการของเขตยูนนาน โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันกับเขตคุนหมิง เพื่อให้ประชาชน
รู้จักการประหยดัพลงังาน ซึ่งหลงัการจดักิจกรรมพบว่า มีปัญหาในการสนบัสนุนการจัดการเรียน
การสอนที่เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมและงานวิจยั ที่มุ่งหวงัให้คนทัว่ไปได้เรียนรู้และน าไปปรับใช้ในชีวิต 
โดยใช้หลกัสตูรนีม้าช่วยในการดแูลรักษา จากการส ารวจพบว่านกัเรียนยงัคงตระหนกัรู้ในการดแูล
รักษาสิ่งแวดล้อมตามความรู้เดิม และสามารถสร้างความตระหนกัรู้เพิ่มขึน้อีก กลุ่มทดลองที่เป็น
ประชากรในเขตคุนหมิง ได้ท าการส ารวจประชากร 540 คน โดยผ่านการส ารวจ การสงัเกต และ
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การตอบค าถาม พบว่า ด้านความตระหนักรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมยังคงความรู้เดิม แต่เน้นการ
สาธารณสุขเพิ่มขึน้ ด้านสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึน้ ด้านพฤติกรรม
สิ่งแวดล้อม มุ่งหวงัให้ตระหนกัรับรู้ถึงการใช้ ว่ามีเหตผุลอย่างไร ส่วนใหญ่สามารถรับรู้ได้ดี ในการ
เลือกใช้น า้ได้อย่างรู้คณุค่า ตระหนกัและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม นกัเรียนมีความเต็มใจ
ในการมีส่วนร่วม แม้จะไม่มาก แต่ก็มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ความกังวล
เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมสง่ผลให้คนเพิ่มพฤติกรรมและต่อยอดความคิดให้ตระหนกัถึงสิ่งแวดล้อมมาก
ขึน้ ทัง้นีม้หาวิทยาลยัมีความพยายามให้มีการใช้หลกัสูตรเหล่านีใ้นมหาวิทยาลยัมากขึน้ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้และสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมตลอดชีวิต 

รบีอาตุล  อะดาวิยะฮ์และคณะ (Rabiatul Adawiyah;/et al, 2011, p. 258-260) 
ศึกษาการสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนโรงเรียน 
อติวิยาทา ประเทศอินโดนีเซีย หนึ่งในความพยายามของรัฐบาลในการเพิ่มการรับรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Adiwiyata โรงเรียนหลายแห่งด าเนินการตามโครงการนี ้ทัง้โรงเรียน
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา รวมถึงโรงเรียนมัธยมในบาริโต กวัลา คาดว่าโปรแกรม Adiwiyata 
จะเพิ่มความตระหนักรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียน การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนด
ทัศนคติการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมของนักเรียนและเปิดเผยปัญหาต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการ
พฒันาทัศนคติของนักเรียนที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม การวิจยัใช้แนวทางเชิงคุณภาพด้วยวิธีพรรณนา 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ และการสงัเกต โดยใช้การวิเคราะห์แบบจ าลองเชิงโต้ตอบ 
ผลการศึกษาครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า นักเรียนมีทัศนคติที่ดีมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเห็นได้
จากการมีส่วนร่วมของนักเรียนหลังจากใช้โปรแกรมต่าง ๆ ของ Adiwiyata ที่ด าเนินการโดย
โรงเรียน อย่างไรก็ตามการด าเนินการยังคงมีจากอุปสรรคต่าง ๆ จากสิ่งที่พบในโรงเรียนบาริโต 
กัวลา รวมถึงอุปสรรคในการด าเนินการของโรงเรียนที่ดูแลเก่ียวกับวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปัญหาการขาดเงินทุน ที่ตัง้โรงเรียนอยู่ใกล้หนองน า้ ขาดการมีส่ วนร่วมของชุมชนโดยรอบ  
เพื่อดูแลและบ ารุงรักษาพืชผลและการหมุนเวียนของนักเรียนในปีกาศึกษาใหม่ แต่นักเรียน
สามารถพฒันาความตระหนกัรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมได้มากขึน้ 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามล าดบัดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. การด าเนินการวิจยั 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 5 ห้องเรียน จ านวน 188 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4.3 

โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวนนกัเรียน 40 คน 
ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก ซึ่งเป็นนักเรียน
แผนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีมีการคละนกัเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรต้น (Independent Variable) ได้แก ่

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก ่

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2. พฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

มีรายละเอียด ดงันี ้
1. นกัเรียนไม่เพิกเฉยปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม และช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทนัท่วงที โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้
1.1 นักเรียนช่วยกันประหยัดน า้และพลังงานไฟฟ้า หากพบเห็นเปิดใช้

งานทิง้ไว้จะปิดทนัที 
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1.2 นักเรียนเลือกอุปโภคบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ปฏิเสธการใช้วสัดทุี่ย่อยสลายยาก 

2. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทัง้โรงเรียน ชุมชนและสังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน โดยมีรายละเอียด 
ดงัต่อไปนี ้ 

2.1 นักเรียนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วยความ
เต็มใจ 

2.2 นั ก เ รี ย น เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี  ้ท าการทดลองโดยผู้ วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 18 คาบ สัปดาห์ละ 2 คาบ ทดสอบก่อนเรียน (Pre-
test) 1 คาบ และทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 1 คาบ รวมเวลาทดลอง 20 คาบ 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนื อ้หาที่ ใ ช้ ในการวิจัยค รัง้นี  ้เป็น เนื อ้หารายวิชา ส  31103 สังคมศึกษา 2  

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอิงตามสาระภูมิศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐาน สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยใช้มาตรฐานและตัวชีว้ัด (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2560, น. 25-26) ดงันี ้
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ตาราง 4 มาตรฐานและตวัชีว้ดั สาระภมูิศาสตร์ กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สาระภมูิศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) 

มาตรฐาน ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 5.2 
เข้าใจปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างมนษุย์กบั
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วิถี
การด าเนินชีวิต มี
จิตส านึกและมีสว่น
ร่วมในการจดัการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พฒันาที่ยัง่ยืน ซึง่ได้
ระบตุวัชีว้ดัที่จะต้อง
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
และพฒันาศกัยภาพ 

1. วิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกบักิจกรรมของ
มนษุย์ในการสร้างสรรค์วิถี
การด าเนินชีวิตของท้องถิ่น
ทัง้ในประเทศไทยและ
ภมูิภาคต่าง ๆ ของโลก และ
เห็นความส าคญัของ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนษุย์   

- ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกบัวิถีการด าเนินชีวิตภายใต้
กระแสโลกาภิวตัน์ ได้แก่ 
- ประชากรและการตัง้ถิ่นฐาน  
(การกระจายและการเปลี่ยนแปลง
ประชากร ชมุชนเมืองและชนบท และ 
การกลายเป็นเมือง) 
- การกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
(เกษตรกรรม อตุสาหกรรมการผลิต  
การบริการ และการท่องเที่ยว) 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ 
สาเหตแุละผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
และภมูิภาคต่าง ๆ ของโลก 

- สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศไทยและภมูิภาคต่าง ๆ  
ของโลก ซึง่อาจสง่ผลกระทบทัง้ใน
ระดบัประเทศ ภมูิภาค และโลก 

3. ระบมุาตรการปอ้งกนัและ
แก้ไขปัญหากฎหมายและ
นโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บทบาทของ
องค์การที่เก่ียวข้องและการ
ประสานความร่วมมือทัง้ใน
ประเทศและระหว่างประเทศ  

- มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศและระหว่างประเทศ ตามแนวทาง
การพฒันาที่ยัง่ยืน ความมัน่คงของมนษุย์ 
และการบริโภคอย่างรับผิดชอบ 
- กฎหมายและนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทัง้ใน
ประเทศและระหว่างประเทศ 
- บทบาทขององค์การ และการประสาน
ความร่วมมือทัง้ในและระหว่างประเทศ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางและมี

สว่นร่วมในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาที่
ยัง่ยืน 
 

- แนวทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

- การมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาและการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางการจดัการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันา
ที่ยัง่ยืน 

 
ผู้ วิจัยน ามาตรฐาน ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาพัฒนาเป็น 2 หน่วย 

การเรียนรู้ ส าหรับการวิจยันี ้ดงัแสดงในตาราง 

ตาราง 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ใช้ส าหรับการวิจยั 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ สาระ/เนือ้หา เวลา 

1 สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในประเทศไทย 

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

- ความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 คาบ 

2 มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การผลิตและการบริโภคอย่าง

ยัง่ยืน 

- กฎหมายเก่ียวกบัการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 คาบ 

 รวม 18 คาบ 
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แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – experiment research) แบบการ

ทดลองแบบหน่ึงกลุม่ ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One – group Pretest – Posttest Design) 
(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2555, น. 248) ดงัตารางต่อไปนี ้

 

กลุม่                     สอบก่อน                        ทดลอง                         สอบหลงั 

  E                          𝐓𝟏                               X                               𝐓𝟐 

 
สญัลกัษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 

E  แทน กลุม่ทดลองที่เลือกมาแบบสุม่ 

T1  แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
X  แทน การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

T2  แทน การทดสอบหลงัการทดลอง 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 

1. หน่วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2. แบบทดสอบวดัผสสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3. แบบวดัพฤติกรรมจิตส านึกด้านอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. หน่วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

1.1 ศึกษาตัวชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ.2560) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต ารา 
เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

1.2 ศึกษาองค์ประกอบและขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานในแต่ละขัน้ตอน เพื่อท าความเข้าใจในกระบวนการให้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
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1.3 เลือกสาระการเรียนรู้ที่น ามาทดลอง คือ สาระภูมิศาสตร์ ได้ท าการศึกษา
มาตรฐาน ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
มาตรฐาน 5.2 ของระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย  ตวัชีว้ดัที่ 1-4 กลุม่สาระสงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดับชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย ม.4-6 รายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม หลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนมธัยม
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต าราเอกสารและ
งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

1.4 สร้างหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 2 หน่วย ดงันี ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เวลา 9 คาบ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน เวลา 9 คาบ 
ส าหรับหน่วยการเรียนรู้ มีองค์ประกอบดงันี ้

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั 
2. สาระส าคญั 
3. จดุประสงค์การเรียนรู้ 
4. สมรรถนะส าคญั 
5. คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ 
6. สาระการเรียนรู้ 
7. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

7.1 ก าหนดปัญหา 
7.2 ท าความเข้าใจกบัปัญหา 
7.3 ด าเนินการศกึษาค้นคว้า 
7.4 สงัเคราะห์ความรู้ 
7.5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 
7.6 น าเสนอและประเมินผลงาน 

8. สื่อการเรียนรู้ / แหลง่เรียนรู้ 
9. การวดัและประเมินผล 
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1.5 น าหน่วยการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบและ 
ขอข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขหน่วยการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 

1.6 น าหน่วยการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนสงัคมศึกษา ผู้ เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์ และผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านการวัดและประเมินผล ช่วยให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา ภาษา 
และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของหน่วยการเรียนรู้กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตวัชีว้ดั จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และเกณฑ์
การวดัและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดงันี ้

ให้คะแนน  +1  หมายถึง องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความ
ถกูต้องและเหมาะสมสอดคล้องกบัการพฒันาจิตส านึกสาธารณะด้านการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ให้คะแนน  0  หมายถึง องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ไม่แน่ใจว่า
สอดคล้องกบัการพฒันาจิตส านึกสาธารณะด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้คะแนน  -1  หมายถึง องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคล้อง
กบัการพฒันาจิตส านึกสาธารณะด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลการพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) โดยใช้เกณฑ์ตัง้แต่ 0.5  
ขึน้ไป ผลปรากฏว่าหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มีค่าระหว่าง 0.6-1.00 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มีค่าระหว่าง 
0.6-1.00 ทกุรายการประเมิน แสดงว่าหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 และหน่วยการเรียนที่ 2 มีค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) มคีณุภาพผ่านตามเกณฑ์ ยอมรับได้ (รายละเอียดดใูนภาคผนวก) 

1.7 น าหน่วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ได้ไปทดลองใช้ ( try out) 
กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ผลการสังเกตการด าเนินกิจกรรมผู้ วิจัยต้องปรับแก้ 
เร่ืองภาษาและเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสม จากนัน้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้และ
ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน า  

1.8 น าหน่วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปใช้จริง โดยทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง 
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2. แบบทดสอบวัดผสสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีขัน้ตอน

ดงัต่อไปนี ้
2.1 ศึกษาค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชีว้ัด  

สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จากหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 และเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการวดัและการประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2.2 ก าหนดโครงสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยสร้างให้มี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชีว้ัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง  
สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4-6 และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของ Bloom (1976, p. 139) เก่ียวกับ
กระบวนการต่าง ๆ ทางด้านพุทธพิสยั ประกอบด้วยพฤติกรรม 6 ด้าน คือ ความรู้ความจ า ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินค่า ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 6 โครงสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ตัวชีว้ัด 

คว
าม

รู้ค
วา
มจ

 า 

คว
าม

เข้
าใ
จ 

กา
น า

ไป
ใช้

 

กา
รว
ิเค
รา
ะห์

 

กา
รส

ังเ
คร

าะ
ห์ 

กา
รป

ระ
เม
ินค่

า 

รวม 

ส 5.2 ม.4-6/1 - 4 1 6 - - 11 
ส 5.2 ม.4-6/2 - 4 - 7 - - 11 
ส 5.2 ม.4-6/3 - 2 3 6 - - 11 
ส 5.2 ม.4-6/4 - 5 5 7 - - 17 

รวม - 15 9 26 - - 50 

 
2.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษาฯ แบบตวัเลือก 

4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ ตามโครงสร้างของแบบทดสอบที่กล่าวมาข้างต้น แล้วน าแบบทดสอบ
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาแล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
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2.4 น าแบบทดสอบที่ป รับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ เชี่ ยวชาญ  จ านวน 5 ท่ าน 
ประกอบด้วย ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนสงัคมศึกษา ผู้ เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์ และผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านการวัดและประเมินผล ช่วยให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา  
ความถูกต้อง และความเหมาะสม เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ รวมถึงความครอบคลุมของค าถาม ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากค่าดัชนี  
ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดงันี ้

ให้คะแนน  +1  หมายถึง ข้อค าถามสอดคล้องกับเนือ้หา จุดประสงค์ และ
ตวัชีว้ดัที่ใช้ในการวิจยัมีความเหมาะสม 

ให้คะแนน    0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื อ้หา 
จดุประสงค์ และตวัชีว้ดัที่ใช้ในการวิจยัมีความเหมาะสม 

ให้คะแนน   -1  หมายถึง ข้อค าถามไม่สอดคล้องกบัเนือ้หา จุดประสงค์ และ
ตวัชีว้ดัที่ใช้ในการวิจยัมีความเหมาะสม 

2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต่ 0.5 ขัน้ไป มาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ และเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีกครัง้เพื่อขอข้อเสนอแนะ และน าไปแก้ไข
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งผลปรากฏว่าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สงัคมศึกษา จ านวน 50 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.6 – 1.00 แสดงว่าทุกข้อ
ผ่านเกณฑ์ ยอมรับได้ (รายละเอียดในภาคผนวก)  

2.6 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาท่ีได้ไปทดลองใช้ 
(try out) กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 40 คน โรงเรียนมธัยมสาธิต
มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก 

2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษามาวิเคราะห์หา
ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้เกณฑ์ค่าความยากง่ายระหว่าง  0.20-0.80  
ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป และหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิของ Kuder 
Richardson จากนัน้คัดเลือกข้อสอบตามโครงสร้างของแบบทดสอบที่ก าหนดไว้ใช้ในการทดลอง 
จ านวน 30 ข้อ ผลปรากฏว่า มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.39-0.73 และมีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.32-0.85 แสดงว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษามีค่าความ
ยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ มีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ ยอมรับได้ (รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 
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2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาท่ีได้ไปทดลองใช้ 
(try out) กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 40 คน โรงเรียนมธัยมสาธิต
มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก มาปรับแก้ด้านภาษาให้ถูกต้องและเหมาะสม จากนัน้เสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีกครัง้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และแก้ไขตามค าแนะน า 
โดยมีข้อค าถามที่คดัเลือกท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษา ดงันี ้

ตาราง 7 ข้อค าถามที่คดัเลือกท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา 

ตัวชีว้ัด 
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าะ
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ระ
เม
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า 

รวม 

ส 5.2 ม.4-6/1 - 1 1 4 - - 6 
ส 5.2 ม.4-6/2 - 2 - 4 - - 6 
ส 5.2 ม.4-6/3 - 1 3 4 - - 8 
ส 5.2 ม.4-6/4 - 3 3 4 - - 10 

รวม - 7 7 16 - - 30 

 
2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาท่ีได้ไปจัดท า 

ฉบบัสมบรูณ์ เพื่อน าไปใช้ทดลองกบักลุม่ตวัอย่างเพื่อท าการวิจยั (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
 

3. แบบวัดพฤติกรรมจิตส านึกด้านอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ผู้วิจยัด าเนินการสร้างแบบวดัพฤติกรรมจิตส านึกด้านอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

3.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมจิตส านึกด้านอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
แบบวดัพฤติกรรมจิตส านึกด้านอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3.2 ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการวิจยั ซึง่มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

1. นกัเรียนไม่เพิกเฉยปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม และช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทนัท่วงที โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1.1 นักเรียนช่วยกันประหยัดน า้และพลังงานไฟฟ้า หากพบเห็นเปิดใช้
งานทิง้ไว้จะปิดทนัที 

1.2 นักเรียนเลือกอุปโภคบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ปฏิเสธการใช้วสัดทุี่ย่อยสลายยาก 

2. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทัง้โรงเรียน ชุมชนและสังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน โดยมี รายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้ 

2.1 นักเรียนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความ 
เต็มใจ 

2.2 นั ก เ รี ย น เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

3.3 ศึกษา วิ เคราะห์  ออกแบบแบบวัดพฤติกรรม จิตส านึกด้านอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนิยามเชิงปฏิบัติที่ก าหนดในข้อ 3.2 ซึ่งมีรายละเอียด
ตาราง ดงันี ้

ตาราง 8 แบบวดัพฤติกรรมจิตส านึกด้านอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนิยาม
เชิงปฏิบติัที่ก าหนดขึน้ 

พฤติกรรมจิตส านึกด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
พฤติกรรมบ่งชี ้ จ านวนข้อ 

1 นกัเรียนไม่เพิกเฉยปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
และช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทนัท่วงที 

1.1 นกัเรียนช่วยกนัประหยดัน า้และพลงังาน
ไฟฟ้า หากพบเห็นเปิดใช้งานทิง้ไว้จะปิดทนัที 

7 

1.2 นกัเรียนเลือกอปุโภคบริโภคสินค้า 
ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และปฏิเสธ 
การใช้วสัดทุี่ย่อยสลายยาก 

7 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 
พฤติกรรมจิตส านึกด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พฤติกรรมบ่งชี ้ จ านวนข้อ 

2. การมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม
เก่ียวการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ทัง้โรงเรียน ชมุชนและ
สงัคมโดยที่ไม่หวงัผลตอบแทน 

2.1 นกัเรียนดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 

8 

2.2 นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สง่เสริมและ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

8 

รวม 30 
 

3.4 สร้างแบบวัดพฤติกรรมจิตส านึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยลักษณะของแบบวัดเป็นข้อค าถามเชิงสถานการณ์ และมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ แบบวัดพฤติกรรมจิตส านึกสาธารณะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อาศัยเคร่ืองมือในการวัดแบบตัวเลือก ลักษณะของตัวเลือก มี 4 ตัวเลือก ซึ่งแต่ละ
ตวัเลือกมีเกณฑ์คะแนนต่างกนั ดงันี ้

ตาราง 9 เกณฑ์คะแนนแบบวดัพฤติกรรมจิตส านึกด้านอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  คะแนน 
นกัเรียนไม่รับรู้ ยงัใช้ชีวิตปกติ เพราะเราไม่ได้มีสว่นเก่ียวข้องกับเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ หรือ 
หรือรับรู้แต่ไม่ได้ลงมือด้วยตนเอง 

2  คะแนน 
นักเรียนรับรู้ เลือกแก้ไขเหตุการณ์โดยการแจ้งให้ผู้ ที่กระท า/เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ
โดยตรงให้มาแก้ไขเหตุการณ์นัน้ ๆ ทันที และนักเรียนเร่ิมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเองให้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

3  คะแนน 
นกัเรียนรับรู้ เลือกที่จะแจ้งผู้ที่มีอ านาจในการจดัการมาช่วยด าเนินการแก้ไขเหตกุารณ์
นัน้ ๆ และนกัเรียนจะเลือกปฏิบตัิตนให้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมมากขึน้ 

4  คะแนน 
นักเรียนรับรู้ พร้อมลงมือแก้ไขเหตุการณ์ด้วยตนเองทันที และแจ้งผู้ ที่เก่ียวข้องให้
รับทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป รวมทัง้การเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่เป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ 
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แบบวัดพฤติกรรมจิตส านึกสาธารณะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตัวเลือก 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยสร้างให้มีความสอดคล้องกับนิยาม 
เชิงปฏิบติัการแล้วน าแบบวดัเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาแล้วปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน า 

3.5 น าแบบวัดที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนสงัคมศึกษา ผู้ เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์ และผู้ เชี่ยวชาญด้านการวดัและ
ประเมินผล ช่วยให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา ความถูกต้อง และความ
เหมาะสม เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับนิยามเชิงปฏิบัติการ รวมถึง
ความครอบคลุมของค าถาม ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มีค่าตัง้แต่ 
0.5 ขึน้ไป โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดงันี ้

ให้คะแนน  +1  หมายถึง ข้อค าถามสอดคล้องกับตัวชีว้ัดและพฤติกรรม
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนิยามเชิงปฏิบัติการที่ใช้ 
ในงานวิจยั และมีความถกูต้องเหมาะสม 

ให้คะแนน    0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับตัวชีว้ัดและ
พฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนิยามเชิงปฏิบติัการ 
ที่ใช้ในงานวิจยั และมีความถกูต้องเหมาะสม 

ให้คะแนน   -1  หมายถึง ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับตัวชีว้ัดและพฤติกรรม
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนิยามเชิงปฏิบัติการที่ใช้ใน
งานวิจยั และมีความถกูต้องเหมาะสม 

3.6 แบบวดัพฤติกรรมจิตส านึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป มาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ยวชาญ และเสนอต่ออาจารย์ที่ป รึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีกครัง้เพื่อขอ
ข้อเสนอแนะ และน าไปแก้ไขตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งผลปรากฏว่าแบบวัด
พฤติกรรมจิตส านึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 30 ข้อ มีค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.6 – 1.00 ซึ่งแสดงว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์ ยอมรับได้ (รายละเอียดใน
ภาคผนวก) ผู้ เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ปรับข้อค าถามและตัวเลือกให้เหมาะสมกับ
บริบทของผู้ เรียน 
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3.7 น าแบบวัดพฤติกรรมจิตส านึกด้านอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท่ีได้ไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 40 คน โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก  

3.8 น าแบบวัดพฤติกรรมจิตส านึกด้านอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมาวิเคราะห์ข้อค าถามเป็นรายข้อเพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้เทคนิค 25%  
ของกลุ่มสงูต ่าแล้วใช้วิธีการหาค่า t -distribution ถ้าการค านวณหาค่า t ได้มากกว่าหรือเท่า 1.75 
ถือว่าข้อสอบนัน้จ าแนกคนเป็นสองกลุ่มได้ ถ้าค่า t ต ่ากว่า 1.75 จะต้องตัดทิง้ไป จะน ามาใช้ใน
การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยไม่ได้ แล้วคัดเลือกไว้จ านวน 20 ข้อ ซึ่งได้ข้อค าถามที่มีค่าอ านาจ
จ าแนก (t) ระหว่าง 1.97-10.05 

3.9 น าแบบวัดพฤติกรรมจิตส านึกด้านอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ไปทดลองใช้ (try out) เสนอต่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจพิจารณา 
อีกครัง้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของแบบประเมิน และแก้ไขตามค าแนะน า  
โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 20 ข้อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของผู้ เรียน  
มีโครงสร้างแบบวดัพฤติกรรมจิตส านึกด้านอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดงันี ้

ตาราง 10 โครงสร้างแบบวดัพฤติกรรมจิตส านึกด้านอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พฤติกรรมจิตส านึกด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
พฤติกรรมบ่งชี ้

จ านวนข้อ
แบบวัด
จิตส านึกฯ 

1 นกัเรียนไม่เพิกเฉยปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม และช่วยแก้ไขปัญหาอย่าง
ทนัท่วงท ี

1.1 นกัเรียนช่วยกนัประหยดัน า้และพลงังาน
ไฟฟ้า หากพบเหน็เปิดใช้งานทิง้ไว้จะปิดทนัที 

5 

1.2 นกัเรียนเลือกอปุโภคบริโภคสินค้าที่เป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม และปฏิเสธการใช้วสัดทุี่
ย่อยสลายยาก 

5 

2. การมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม
เก่ียวการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ทัง้โรงเรียน ชมุชนและ
สงัคมโดยที่ไม่หวงัผลตอบแทน 

2.1 นกัเรียนดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 

5 

2.2 นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ง่เสริมและแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

5 

รวม 20 
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3.10 น าแบบวัดพฤติกรรมจิตส านึกด้านอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้ไปจัดท าฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการวิจัย 
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 

3. วิธีการด าเนินวิจัย 
การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัด าเนินการทดลองตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

1. ขอความร่วมมือสถานศึกษาในการใช้สถานที่และนักเรียนเพื่อท าการทดลอง  
การสอน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการท าการวิจัยครัง้นี ้ท าการสุ่มนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทัง้หมด 40 คน  
โดยวิธีจบัสลาก 

2. ผู้ วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยตนเอง โดยเร่ิมชีแ้จง  
การจัดการเรียนรู้ในครัง้นีใ้ห้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา  
เป็นฐาน เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้นกัเรียนได้ปฏิบติัตนได้อย่างเหมาะสม 

3. น าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา และแบบวัดพฤติกรรม
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทดสอบกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวรที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้เวลา 1 คาบ แล้วบนัทึก
ผลการทดสอบเป็นคะแนนก่อนเรียนส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู 

4. ผู้ วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียน รู้ โดยมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการเรียนรู้ การวดัและการประเมินผล เพื่อให้
ผู้ เรียนได้เตรียมตวัวางแผนการปฏิบติัตนในการเรียนได้เหมาะสมเพื่อการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นไป
ตามการทดลอง ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้ทัง้หมด 18 คาบ คาบละ 50 นาที  

5. เมื่อสิ น้สุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ วิจัยท าการทดสอบหลังเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดพฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วบันทึกผลการทดสอบเป็นคะแนนหลงัเรียนส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมลูต่อไป 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ และวัดจิตส านึกด้านการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและ 
หลงัเรียน โดยการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย t-test Dependent Samples of Correlated Samples 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
1. สถิติพืน้ฐาน 

1.1 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)  
1.2 การหาค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. สถิติที่ใช้ในการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
2.1 หาค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(IOC) 

2.2 หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน โดยวิเคราะห์เป็นรายข้อ (Item Analysis) 

2.3 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.4 หาค่าอ านาจจ าแนก (t) ของแบบประเมินวัดจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ 

โดยใช้เทคนิค 25% ของ กลุม่สงูต ่าแล้วใช้วิธีการหาค่า t – distribution  
2.5 สถิติที่ใช้หาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
3. สถิติส าหรับทดสอบสมมติฐาน 

3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ที่เรียนหน่วยการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้
วิธีการทางสถิติ t-test Dependent Samples 

3.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบวัดพฤติกรรมจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีการทางสถิติ t-test 
Dependent Samples 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ครัง้นีผ้ลการวิเคราะห์
ข้อมูลในการวิจัยมีการใช้สัญลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยจึงได้ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และแปลผล
ข้อมลู ดงันี ้

Mean แทน   ค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุม่ตวัอย่าง 
n  แทน   จ านวนผู้ เรียนในกลุม่ตวัอย่าง 
S.D แทน   ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
k  แทน   คะแนนเต็ม 
t  แทน   ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ t – test dependent for samples 
p  แทน   ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p-value) 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4 ผู้ วิจัยได้น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
ตามล าดบั ดงันี ้

1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนที่ได้รับ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

2 . กา รวิ เค รา ะ ห์ เป รีย บ เที ย บพ ฤ ติ ก รรม จิ ต ส านึ ก ใน ด้ าน ก า รอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนการ
จดัการเรียนรู้และหลงัจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อจัดการเรียนการสอนนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ซึง่ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผลข้อมลูตามล าดบั 
ดงันี ้

1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนที่ได้รับ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ก่อนและ
หลงัเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (n = 40, k = 30) 

การทดสอบ 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t p 
Mean S.D Mean S.D 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 15.10 1.58 21.37 2.65 33.12 0.000* 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
จากตาราง 11 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 15.10 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.58 และมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ 21.37 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 2.65 และค่าเฉลี่ยของผลต่างของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนกบัก่อนเรียน 
มีค่าเป็น 6.27 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีผลต่างของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนกับก่อนเรียน 
มีค่าเป็น 1.07  

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (t = 33.12, p-value = .000)  ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่  1 ที่ก าหนดไว้ว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัสูงกว่าก่อน
การจดัการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้สาระภมูิศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 



  101 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัจดัการ
เรียนรู้ของนกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานจาก 
แบบวดัพฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (n = 40, k = 80) 

พฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
t p 

Mean S.D Mean S.D 
1. นักเรียนไม่เพิกเฉยปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงที 

24.32 5.34 26.17 4.73 9.6 0.000* 

1.1 นกัเรียนช่วยกนัประหยดัน า้และ
พลงังานไฟฟ้า หากพบเห็นเปิดใช้งานทิง้ไว้
จะปิดทนัที 

12.45 4.98 13.59 4.31 9.21 0.000* 

1.2 นกัเรียนเลือกอปุโภคบริโภคสินค้าที่
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และปฏิเสธการใช้
วสัดทุี่ย่อยสลายยาก 

11.88 4.73 12.59 4.15 9.03 0.000* 

2. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
เกี่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ทัง้โรงเรียน ชุมชนและ
สังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน 

24.25 4.79 28.97 5.46 19.89 0.000* 

2.1 นกัเรียนดแูลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
ความเต็มใจ 

12.38 4.68 14.76 4.87 19.36 0.000* 

2.2 นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ง่เสริม
และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

11.88 4.54 14.11 4.75 19.15 0.000* 

รวม 48.57 10.09 55.15 10.12 19.05 0.000* 
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จากตาราง 12 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ที่ท าการทดสอบจากแบบวัดพฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ก่อนเรียนเท่ากับ 48.57 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.09 และมีค่าเฉลี่ยจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังเรียนเท่ากับ 55.15 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 10.12  

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลต่างของจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
มีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 19.05, p-value = 
.000)  ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ก าหนดไว้ว่า พฤติกรรมจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลงัจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสงูกว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ 

เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ พบว่า นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน นักเรียนไม่เพิกเฉยปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที มีผลแบบประเมินพฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลงัสงูกว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 (t = 9.6, df = 39, p-value = .000) ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมไม่เพิกเฉยปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และช่วย
แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที  ก่อนเรียนเท่ากับ 24.32 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.34  
โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมบ่งชีข้้อ 1.1 นักเรียนช่วยกันประหยัดน า้และพลงังานไฟฟ้า หากพบเห็น
เปิดใช้งานทิง้ไว้จะปิดทนัที ก่อนเรียนเท่ากบั 12.45 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.98 ค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมบ่งชีข้้อ 1.2 นกัเรียนเลือกอปุโภคบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และปฏิเสธการ
ใช้วัสดุที่ ย่อยสลายยาก  ก่อนเรียนเท่ ากับ  11.88 มี ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ  4.73  
และมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมไม่เพิกเฉยปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม และช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที  หลังเรียนเท่ากับ 26.17 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.73 โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมบ่งชีข้้อ 1.1 นักเรียนช่วยกันประหยัดน า้และ
พลังงานไฟฟ้า หากพบเห็นเปิดใช้งานทิง้ไว้จะปิดทันที  หลังเรียนเท่ากับ 13.59 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 4.31 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมบ่งชีข้้อ 1.2 นกัเรียนเลือกอปุโภคบริโภคสินค้าที่เป็นมิตร
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กับสิ่งแวดล้อม และปฏิเสธการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก หลังเรียนเท่ากับ 12.59 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 4.15 

นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
เก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัง้โรงเรียน ชุมชนและสงัคมโดยที่ไม่หวงั
ผลตอบแทน มีผลผลแบบวัดจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หลงัสงูกว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
(t = 19.89, df = 39, p-value = .000) ซึง่มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม
เก่ียวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัง้โรงเรียน ชุมชนและสังคมโดยที่ไม่หวัง
ผลตอบแทน ก่อนเรียนเท่ากับ 24.25 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.79 โดยมี ค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมบ่งชีข้้อ 2.1 นักเรียนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
ก่อนเรียนเท่ากับ 12.38 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.68 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมบ่งชีข้้อ 2.2 
นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัง้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน ก่อนเรียนเท่ากบั 11.88 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.54 และมีค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเก่ียวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทัง้โรงเรียน ชุมชนและสังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน หลังเรียนเท่ากับ 28.97  
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.46 โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมบ่งชีข้้อ 2.1 นักเรียนดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ  หลังเรียนเท่ากับ 14.76 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 4.87 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมบ่งชีข้้อ 2.2 นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน  หลังเรียนเท่ากับ 
14.11 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.75 
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บทท่ี 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตส านึกด้านการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
ครัง้นี ้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) 
เปรียบเทียบพฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลงัการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนแผนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน  
มีนักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ผู้ วิจัยด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้เวลาในการทดลอง จ านวน 18 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 
สปัดาห์ละ 2 คาบ ทัง้หมด 9 สัปดาห์ โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยวิจัย คือ 1) หน่วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และ  
3) แบบวดัพฤติกรรมจิตส านึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผู้วิจยัสร้างขึน้เป็น
แบบสถานการณ์เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้รูปแบบการทดลอง
แบบหนึ่งกลุม่ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (The One Group Pretest – Posttest Design) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยใช้การ
วิเคราะห์  t-test Dependent Samples  

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณโุลก โดยสรุปผลได้งนี ้

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
หลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
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2. พฤติกรรมจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าก่อนได้รับ 
การจดัการเรียนรู้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

อภปิรายผลการวิจัย 
การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจยัขอเสนออภิปราย
ผลโดยมีประเด็นส าคญั ดงันี ้

1. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบัสมมติฐานของการวิจยัข้อที่ 1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลงัจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้ สาเหตทุี่เป็นเช่นนัน้มาจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ใช้ในงานวิจยัจะช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดความสนใจในประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่ เกิดขึ น้  ซึ่ งเป็นวิกฤตการณ์  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ผู้ เรียนจึงสนใจอยาก
ศึกษาหาข้อมลูความรู้เพิ่มเติม เพื่อท าความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น า้ ป่าไม้และสตัว์ป่า แร่และพลังงานธรรมชาติ รวมทัง้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งในช่วงของการสืบค้นข้อมูลผู้ เรียนจะเกิดการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การสืบเสาะหาข้อมูลความรู้และข้อเท็จจริง เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ จนค้นพบค าตอบหรือข้อสรุปที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้ จนผู้ เรียนสามารถเสนอวิธีการหรือ
แนวทางในการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ท าให้
ผู้ เรียนมีความรู้เพิ่มขึน้และสามารถพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนให้ดีขึน้ได้ ซึ่งผู้ วิจัย
ด าเนินการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม โดยเร่ิมจาก
ขัน้ที่ 1 ก าหนดปัญหา ขัน้ที่ 2 ท าความเข้าใจปัญหา ขัน้ที่ 3 ด าเนินการค้นคว้า ขัน้ที่ 4 สงัเคราะห์
ความรู้ ขัน้ที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ และขัน้ที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน ซึ่งผู้วิจัย
พบว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผู้ เรียนจะมีส่วนร่วมช่วยกนัระดมความคิด ก าหนดประเด็นปัญหา
ที่เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การแก้ไขปัญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยผ่านการ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ยิ่งท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกนั มีมุมมองความคิดที่หลากหลาย พร้อมทัง้ช่วยกนัตรวจสอบ
ข้อมลูความรู้ตามข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือ จนผู้ เรียนเกิดการค้นพบค าตอบด้วยตวัเอง ทัง้วิธีการแก้ไข
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ปัญหาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถน าเสนอความรู้ที่ได้กับ
เพื่อนในชัน้เรียนได้ การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงมีผลท าให้เกิดการพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถพล คณิตชรางกูร (2560, น. 91-
92) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะพลเมืองของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา พบว่า การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลงัเรียน
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า นักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน และมีความ
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สามารถพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนให้สูงขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติยา ฉะกระโทก 
(2560) ท่ีศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิรายวิชา
ประวติัศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 รายวิชาประวัติศาสตร์ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การศึกษาประวัติศาสตร์ที่จัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ 
ใช้ปัญหาเป็นฐานจะน ามาซึ่งการแสวงหาความรู้ สืบค้น รวมถึงคุณลักษณะด้านต่าง ๆ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานในการหาค าตอบและได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ กระบวนการ และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของชมพูนุช วุ่นสุวรรณ (2561, น. 80-83) ที่ได้ศึกษาการพฒันาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา เร่ืองภยัพิบติัทางธรรมชาติ ด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เร่ืองภัยพิบัติทางธรรมชาติ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และค่าขนาดอิทธิพลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาอยู่ในระดับมาก สามารถส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชาสงัคมศึกษาที่สงูขึน้ เนื่องจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เผชิญกบัปัญหาที่มีความเก่ียวข้อง
กบัชีวิตประจ าวนั ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจและสามารถรับมือกับภัยพิบติัทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึน้ใน
อนาคตได้ ดงันัน้การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงมีผลท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้ เรียนเกิดการพฒันาที่ดีย่ิงขึน้ 

2. การศกึษาพฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมจิตส านึก 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
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ระดบั .05 สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลงัจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ในช่วงที่ผู้ นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ขัน้แรกมีการส ารวจปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้  
ในชีวิตประจ าวัน สามารถเลือกประเด็นปัญหาที่จะศึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาปริมาณขยะ  
ขยะพลาสติกและของเสียอนัตราย ปัญหาฝุ่ นละอองและหมอกควนั เป็นต้น ขัน้ที่ 2 ผู้ เรียนจะเร่ิม
หาข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกบัปัญหาที่เกิดขึน้และมีการศึกษาค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเติม ขัน้ที่ 3 สมาชิก
กลุ่มมีการวางแผนการท างานร่วมกนั แบ่งหน้าที่และช่วยกนัรับผิดชอบหาข้อมลูความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ สมาชิกกลุ่มเปิดโอกาสอภิปรายงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน มีการตรวจสอบข้อมูลที่สืบค้น จนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีการ
พิจารณาไตร่ตรองข้อมูล ท าให้เห็นความรุนแรงของปัญหาและมีความรู้สึกร่วมจนเกิดความ
ตระหนักรู้ถึงภัยที่จะเกิดขึน้ที่เป็นผลมาจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขัน้ที่ 4 
ผู้ เรียนสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ที่ได้ ผู้ เรียนช่วยกันคิดพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหา เสนอ
มาตรการและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัง้ระดับบุคคล ครัวเรือน 
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนไม่เพิกเฉยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมเสนอแนวการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที จะสงัเกตได้
จากการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม มีการเสนอความคิดเห็นให้เร่ิมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง 
เสนอแนะให้ทกุคนช่วยกนัใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า เช่น การประหยดัน า้ ประหยดัไฟ หากพบเห็น
เปิดใช้งานทิง้ไว้ต้องช่วยกนัปิดทนัที การเลือกซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคที่ก่อเกิดขยะให้น้อยที่สดุหรือ
เลือกสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกเป็นการใช้ถุงที่มีอยู่
แล้วหรือถุงผ้าแทน เป็นต้น จนค้นพบองค์ความรู้ซึ่งเป็นขัน้ที่ 5 ที่ผู้ เรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้ในการ
ช่วยกันแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วน ร่วมในการท ากิ จกรรมเก่ียวกับการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดดล้อม ทัง้ในโรงเรียน ชุมชน และสงัคม เช่น การช่วยกนัดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เป็นต้น และขัน้ที่ 6 
น าเสนอผลงานองค์ความรู้ให้กับเพื่อน ๆ ในชัน้เรียนได้ ซึ่งผู้ วิจัยพบว่า การใช้การจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพฒันาจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
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ความส าคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า จะเห็นได้จากช่วงการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ผู้ สอนได้ออกแบบให้ผู้ เรียนได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ภายใต้การแนะน า สนับสนุน และการให้ความช่วยเหลือจากผู้สอน ซึ่งผู้ เรียนทุกคนต่างให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทุกขัน้ตอนเนื่องด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนได้เผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์จริงร่วมกัน 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, น. 2) ท าให้เกิดการเรียนรู้จนมีความเข้าใจในปัญหา 
สามารถแสวงหาข้อมลูที่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย และสามารถพัฒนา
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ อันเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักกระบวนการพัฒนาจิตพิสัยของบลูม 
(Bloom) การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะจัดเป็นการพัฒนาด้านจิตพิสยั (กรรยา พรรณนา, 2559, 
น. 89-91) เป็นเร่ืองที่เก่ียวกับความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ ดังนัน้ผู้ สอนที่ต้องการพัฒนาผู้ เรียนให้มีจิตพิสัยที่ดีหรือมีจิตส านึกสาธารณะ  
จึงต้องวางแผนและเร่ิมจากสิ่งเร้า อาจเป็นเหตุการณ์หรือเร่ืองราวที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
เพื่อสร้างความสนใจให้แก่ผู้ เรียน โดยวิธีการที่หลากหลายเพื่อดงึดดูความสนใจแล้วจึงจดักิจกรรม
ให้ผู้ เรียนได้ตอบสนอง เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดทัศนคติที่ดี พอใจต่อสิ่งนัน้ ผู้ เรียนก็จะน าไปเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ าวันในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับเปาโล เฟรรี 
(Paulo Freire อ้างถึงในชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์, 2552, น. 47) ที่เห็นว่าการศึกษาควรเป็นการศึกษาที่
ปลดปล่อยให้ผู้ เรียนเป็นอิสระ และช่วยให้ผู้ เรียนเกิดจิตส านึกในตัวผู้ เรียนเอง การศึกษาตาม
วิธีการเช่นนีจ้ะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผู้ เรียนที่ไม่มีความรู้ เกิดความรู้ขึน้ เกิดความเข้าใจในตัวเอง
และสภาพแวดล้อมรอบตัว สามารถวิเคราะห์วินิจฉัยสภาพและสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตนเองและสงัคม 

ทัง้นีก้ารจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะช่วยสร้างความตระหนกัถึงคณุค่าและ
ความส าคญัของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ รวมทัง้การ
แก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเชิงพฤติกรรม รวมทัง้ความร่วมมือในการช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับอรวรรณ บุญส่ง (2551, น. 104-
107) ที่ ได้ศึกษาการพัฒนาจิตส านึกในการอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมของนักเรียน  
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 โดยใช้กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาประกอบการประเมินตามสภาพจริง 
โรงเรียนนักบุญเปโตร สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  
1) นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการใช้กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศกึษาประกอบการประเมินตาม
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สภาพจริงมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อมทัง้ 2 ด้านสงูขึน้ทุกสปัดาห์  2) หลงัการ
ใช้กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาประกอบการประเมินตามสภาพจริง นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทัง้ 2 ด้าน สูงขึน้กว่าก่อนได้รับกิจกรรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจิตส านึกของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
สามารถที่จะส่งเสริมให้พัฒนาเพิ่มสูงขึน้ได้จากการใช้กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ให้นักเรียนได้
เรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา และลงมือปฏิบติัเพื่อการ
ดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม ท าให้นกัเรียนเห็นคณุค่าความส าคญัของสิ่งแวดล้อม สง่ผลไปถึงการปฏิบติั
ตนในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่องตลอดการจดักิจกรรม ใช้เคร่ืองมือการประเมิน
ตามสภาพจริงที่หลากหลาย ทัง้การสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม การประเมินใบงานขณะ
ได้รับกิจกรรม แบบรายงานตนเอง และการประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ที่เน้นการประเมินตลอดระยะเวลาการจดักิจกรรม การให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่นกัเรียน ท าให้นกัเรียน
ทราบข้อบกพร่องของตนเองน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองดีขึน้  

นอกจากนีผ้ลการสังเกตระหว่างการท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
จะเห็นได้ว่าขณะที่นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่แปลกใหม่และมีความหลากหลาย ทัง้ในระดบัครัวเรือน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล อาจเป็นผลจาก
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และบทบาทของผู้สอนที่รับฟังและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันได้ ซึ่งอาจจะน าไปใช้  
ในการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ในด้านอ่ืน ๆ เพื่อใช้ในการวิจยัในครัง้ต่อ ๆ ไปได้อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ

เรียนรู้และการศกึษาวิจยัต่อไป ดงันี ้
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 การจดัการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐานเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะ
การแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการสืบค้นหาข้อมูลจากกระบวนการท างานกลุ่ม จนเกิดการค้นพบ
ค าตอบด้วยตัวเอง ซึ่งส่งผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตส านึกด้านการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดการพัฒนา ดังนัน้ผู้ สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จึงสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อ
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สงูขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้ สอนมีบทบาทช่วยกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ ก าหนดประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ และสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกนัได้ เพื่อท าให้การจดัการเรียนรู้บรรลตุามจดุมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  

1.3 การจัดบรรยากาศในห้องเรียนต้องเอือ้ต่อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม 
ห้องเรียนควรมีพื น้ที่ว่างพอสมควร เพื่อเอือ้อ านวยต่อการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19 ต้องจัดห้องเรียนตามมาตรการการรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาด ดงันัน้ผู้สอนจึงต้องจดัเตรียมห้องเรียนให้เหมาะสมกบัการด าเนินกิจกรรมกลุม่ด้วย 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใน

สาระอ่ืน ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น สาระศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต สาระเศรษฐศาสตร์  
สาระประวัติศาสตร์ รวมทัง้ในสาขาวิชาอ่ืนๆ ด้วย เพื่อช่วยพัฒนาจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืนต่อไป 

2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทกัษะชีวิต เป็นต้น 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจยัการพฒันาจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกับการจดัการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ และการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์
จ าลอง เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

รายนามผู้ เชี่ยวชาญตรวจหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบวัดจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบวัดพฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับความอนเุคราะห์ในการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลัยาณี กลุชยั  อาจารย์ 
      ภาควิชาภมูิศาสตร์  
      คณะสงัคมศาสตร์   
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารย์ ดร.อชิระ อตุมาน   อาจารย์ 
      ภาควิชาสงัคมวิทยา  
      คณะสงัคมศาสตร์   
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
3. อาจารย์ ดร.อรรฏชณม์ สจัจะพฒันกลุ  อาจารย์ 
      สาขาวิชาสงัคมศกึษา  
      คณะครุศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
4. อาจารย์อลงกรณ์ อศัวโสวรรณ  อาจารย์ 
      ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน 
      คณะศกึษาศาสตร์   
      มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
5. อาจารย์ชนากานต์ สกลุหงษ์   ครูช านาญการพิเศษ 
      โรงเรียนจ่านกร้อง จงัหวดัพิษณโุลก 
      ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา 
      มธัยมศกึษา 39 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ตามล าดบัดงันี ้
1. ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2. ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3. ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4. ค่ าดัชนี ความสอดค ล้อง ( IOC) ของแบบวัดจิตส านึ ก ด้านการอนุ รัก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของวัดจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ตาราง 13 ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้ เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัชีว้ดั 

1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

2. สาระส าคญั 1 1 -1 1 1 0.6 สอดคล้อง 
3. จดุประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
4. สาระการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
6. สื่อ/แหลง่เรียนรู้ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
7. ชิน้งาน/ภาระงาน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
8. การวดัประเมินผล 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

ตาราง 14 ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง มาตรการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้ เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัชีว้ดั 

1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

2. สาระส าคญั 1 1 -1 1 1 0.6 สอดคล้อง 
3. จดุประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
4. สาระการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
6. สื่อ/แหลง่เรียนรู้ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
7. ชิน้งาน/ภาระงาน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
8. การวดัประเมินผล 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตาราง 15 ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ข้อ 
ความคิดเห็นผู้ เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

ผลการ
พิจารณา 1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
2 1 1 -1 1 1 0.6 สอดคล้อง ตดัออก 
3 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง ตดัออก 
4 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง ตดัออก 
5 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง คดัเลือก 
6 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง คดัเลือก 
7 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ตดัออก 
8 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
9 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
10 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ตดัออก 
11 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
12 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
13 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ตดัออก 
14 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ตดัออก 
15 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
16 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง ตดัออก 
17 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
18 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง ตดัออก 
19 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
20 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
21 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ตดัออก 
22 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
23 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
24 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ตดัออก 
25 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง คดัเลือก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ความคิดเห็นผู้ เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

ผลการ
พิจารณา 1 2 3 4 5 

26 1 1 1 0 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
27 1 1 -1 0 1 0.6 สอดคล้อง คดัเลือก 
28 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ตดัออก 
29 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
30 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
31 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
32 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ตดัออก 
33 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
34 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ตดัออก 
35 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
36 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
37 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
38 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ตดัออก 
39 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง ตดัออก 
40 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง คดัเลือก 
41 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง คดัเลือก 
42 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง คดัเลือก 
43 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง ตดัออก 
44 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
45 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ตดัออก 
46 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
47 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ตดัออก 
48 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
49 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
50 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง ตดัออก 
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ตาราง 16 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาสงัคมศกึษาของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 

ค าถาม 
ข้อที ่

ค่าความยากงา่ย 
(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 

ค าถาม 
ข้อที ่

ค่าความยากงา่ย 
(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 

1. 0.45 0.53 26. 0.59 0.61 
2. 0.21 0.20 27. 0.58 0.45 
3. 0.85 0.19 28. 0.21 0.20 
4. 0.22 0.19 29. 0.61 0.70 
5. 0.73 0.32 30. 0.63 0.55 
6. 0.38 0.58 31. 0.61 0.73 
7. 0.17 0.18 32. .018 .025 
8. 0.71 0.63 33. 0.48 0.80 
9. 0.68 0.75 34. 0.15 .019 
10. 0.97 012 35. 0.53 0.70 
11. 0.48 0.85 36. 0.48 0.43 
12. 0.68 0.75 37. 0.59 0.61 
13. 0.81 0.25 38. 0.18 0.19 
14. 0.20 0.32 39. 0.20 0.33 
15. 0.53 0.80 40. 0.45 0.55 
16. 0.86 0.34 41. 0.62 0.56 
17. 0.65 0.42 42. 0.49 0.75 
18. 0.78 0.51 43. 0.24 0.35 
19. 0.63 0.55 44. 0.39 0.61 
20. 0.52 0.48 45. 0.25 0.32 
21. 0.79 0.42 46. 0.64 0.53 
22. 0.63 0.55 47. 0.30 0.38 
23. 0.61 063 48. 0.61 0.45 
24. 0.15 0.19 49. 0.64 0.35 
25. 0.65 0.75 50. 0.21 0.19 

p = 0.39 – 0.73, r = 0.32 – 0.85 
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ตาราง 17 ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัพฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 
ความคิดเห็นผู้ เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล ผลการพิจารณา 

1 2 3 4 5 
1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
2 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ตดัออก 
3 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
4 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
5 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
6 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
7 1 1 0 0 1 0.6 สอดคล้อง ตดัออก 
8 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
9 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 

10 0 1 1 0 1 0.6 สอดคล้อง คดัเลือก 
11 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
12 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
13 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ตดัออก 
14 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ตดัออก 
15 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
16 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ตดัออก 
17 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
18 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ตดัออก 
19 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ตดัออก 
20 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
21 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
22 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
23 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
24 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
25 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
26 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
27 1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง ตดัออก 
28 1 1 0 1 0 0.6 สอดคล้อง ตดัออก 
29 1 1 1 0 0 0.6 สอดคล้อง ตดัออก 
30 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง คดัเลือก 
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ตาราง 18 ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ของวดัจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค าถาม 
ข้อที่ 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(t) 

ค าถาม 
ข้อที่ 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(t) 

1. 4.45 16. 1.12 
2. 1.92 17. 2.36 
3. 6.12 18. 10.58 
4. 1.98 19. 11.52 
5. 2.38 20. 10.05 
6. 4.32 21. 3.12 
7. 1.45 22. 2.44 
8. 4.63 23. 4.11 
9. 7.12 24. 4.12 
10. 8.04 25. 3.14 
11. 8.56 26. 4.38 
12. 6.23 27. 11.42 
13. 1.38 28. 1.05 
14. 1.04 29. 1.16 
15. 5.11 30. 6.15 

t = 1.97 – 10.05 
 
 
 
 
 
 
 
 



  121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. หน่วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2. ตวัอย่างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3. ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
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หน่วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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หน่วยการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
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ตัวอย่างแบบทดสอบ 

เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรม 
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ภาคผนวก ง 
ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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