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การวิจัยนีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิด

วเิคราะห์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   รายวิชาสงัคมศึกษา เร่ืองภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเปรียบเทียบกับขนาดอิทธิพลมากกว่า  0.25 และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
รายวชิาสงัคมศกึษา เร่ือง ภยัพิบตัทิางธรรมชาตแิละความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 27 คนท่ีได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ระยะเวลาท่ีใช้ใน
การทดลองจ านวน 18 คาบเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน   แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา  เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และแบบวัด
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉล่ียและ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลอง  One group pretest – posttest 
design สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ t-test dependent และขนาดอิทธิพล (Effect Size) โดยใช้ดชันี 
Omega-squared ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาสงัคมศกึษา เร่ือง ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษาอยู่ในระดบัมาก (Large Effect Size)  2) 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 และค่าขนาดอิทธิพลของการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษาอยู่ในระดบัมาก (Large 
Effect Size) 
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The purpose of this research was to study the learning achievement on natural 

disasters, the analytical thinking abilities by applying problem based learning and to compare the 
pretest and posttest as well as their learning achievement of students regarding natural disasters in 
social studies among Mattayom One students, analytical thinking abilities by applying problem 
based learning. The participants were selected through cluster random sampling and consisted of 
twenty-seven Mattayom One students who had been studying in the second semester of the 2018 
academic year at Srinakharinwirot University Ongkharak Demonstration School in Nakhonnayok. The 
experiment took eighteen periods by applied problem based learning. The research 
instruments  consisted of the following (1) problem based learning lesson plans: (2) achievement test 
about natural disasters; and (3) analytical thinking ability test. The statistics used for data analysis 
included average and standard deviation. The statistics used for hypothesis testing was a t -test for 
the dependent sample and  effect size using on Omega-squared index. The research design was 
One Group Pretest and Posttest. The results were as follows: the students learned through problem 
based learning management with on influence size and learning achievement in social studies 
courses. The natural disaster content was equal to 0.379 and the analytical ability of students in 
Grade One, equal to 0.474, and showing that problem based learning had a significant effect on the 
development of large effect sizes and learning achievement in social studies about natural disasters 
and the analytical thinking ability of students who participated in problem based learning lessons  
was higher than before at .05 level of statistical significance 

 
Keyword : Analytical thinking skills Social studies achievement  Problem Based Learning, Natural 
disasters 
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุลว่งได้เป็นอย่างดีด้วยความกรุณา  ช่วยเหลือ และการให้
ค าปรึกษาด้วยความเอาใจใสอ่ย่างดียิ่งจากอาจารย์  ดร.วรวุฒิ สุภาพ อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ท่ีได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ แนวคิด แนะน าและตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้ปริญญา
นิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา ประธานสอบ
ปริญญานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดัดา หวงัภาษิต อาจารย์ ดร. เกศินี ครุณาสวสัด์ิ กรรมการ
สอบปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.วิลาวลัย์ ด่านสิริสขุ ท่ีได้กรุณาตรวจสอบและให้ค าแนะน าใน
การแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง เพื่อให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนีมี้ความสมบูรณ์และมีคุณค่ามากยิ่งขึน้ 
ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้ในความกรุณาเป็นอยา่งยิ่งและขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 

ขอขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์กลัยาณี กลุชยั อาจารย์ ดร.อญัชล ีสขุในสิทธ์ิ อาจารย์ 
ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสด์ิ อาจารย์อชิระ  อุตมานและอาจารย์สุรีย์  สุธาสิโนบลผู้ เช่ียวชาญท่ีกรุณา
ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง และให้ค าแนะน าในการ
สร้างเคร่ืองมือให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึน้ รวมทัง้บุคคลท่ีผู้วิจัยได้อ้างอิงทางวิชาการตามท่ีปรากฏใน
บรรณานกุรม 

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ และคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ องครักษ์ ทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์และความสะดวกในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย และขอ
ขอบใจนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ท่ีให้
ความร่วมมือในการวิจยันีเ้ป็นอยา่งดี 

ขอขอบคุณเพื่อนนิสติสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ทกุท่านท่ีได้
ให้ค าแนะน าและสง่เสริมก าลงัใจตลอดมา นอกจากนีย้งัมีผู้ ท่ีให้ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายทา่น 
ซึง่ผู้วิจยัไม่สามารถกลา่วนามในท่ีนีไ้ด้ทัง้หมด จึงขอขอบคณุทกุทา่นไว้ในโอกาสนีด้้วย 

ขอกราบขอบพระคณุบิดามารดาและครอบครัวของผู้วิจยัท่ีให้การสนบัสนุน ช่วยเหลอืและ
ส าหรับก าลงัใจในการท างานเสมอมาคณุคา่ทัง้หลายท่ีได้รับจากปริญญานิพนธ์ฉบบันี  ้ผู้วิจัยขอมอบ
เป็นกตญัญกูตเวทีแดบ่ิดา มารดา และบูรพาจารย์ท่ีเคยอบรมสัง่สอน ตลอดจนผู้ มีพระคณุทกุทา่น 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมูิหลัง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ เรียนมี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิต การอยู่ร่วมกันใน
สังคม การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ  
มีความสามารถทางสงัคม มีความรู้ มีทกัษะและมีคุณธรรมเพื่อให้เกิดคา่นิยมท่ีเหมาะสม มุ่งหวงั
ให้ผู้ เรียนเกิดความเจริญงอกงามด้านความรู้ โดยจะให้ความรู้แก่ผู้ เรียนด้านเนือ้หาสาระ ความคิด
รวบยอดและหลกัการส าคัญในสาขาวิชาต่างๆ ด้วยการบูรณาการประสบการณ์และความรู้ท่ี
เช่ือมโยงความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์หรือการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง ตลอดจนสามารถ
น าเอาความรู้ความเข้าใจนัน้ไปปรับใช้ให้เข้ากบัสภาพสงัคมท่ีแปรเปลีย่นได้อย่างเหมาะสม สมดุล 
และยัง่ยืน  ช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจการด ารงชีวิต สามารถปรับตวัตามสภาพแวดล้อม 
จัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพฒันาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลาและ
เหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน มีความอดทน อดกลัน้ ยอมรับในความแตกต่าง
และมีคณุธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองของประเทศชาติและ
สงัคมโลก (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2552: น. 1) 

ภมิูศาสตร์เป็นสาระหนึ่งในรายวิชาสงัคมศึกษาท่ีมีการเรียนรู้เก่ียวกับลกัษณะกายภาพ
ของโลก แหลง่ทรัพยากรและภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก การใช้แผนท่ี
และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ความสมัพนัธ์กันของสิ่งต่างๆในระบบธรรมชาติ ความสมัพนัธ์ของ
มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้ การน าเสนอข้อมลูภูมิสารสนเทศ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน.  
2552: น. 2) เพื่อให้นกัเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทกัษะกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีสะท้อนสมรรถนะส าคัญและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งพฒันาให้เป็นคน
ดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จึงได้ก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย 1) ความรู้ความเข้าใจทางภมิูศาสตร์ 2) ความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์ 3) กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 4) ทักษะทางภูมิศาสตร์ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2560: น. 2) 
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การจัดการเรียนรู้ในสาระภูมิศาสตร์ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ของพื น้ ท่ีและ
ปรากฎการณ์ธรรมชาติของโลกมีเนือ้หามากเกินกว่าท่ีจะจดจ าได้ ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อ
หน่ายในวิชา อีกทัง้นักเรียนไม่ค่อยให้ความส าคัญและความสนใจเท่าท่ีควร เน่ืองจากนักเรียน
เรียนรู้ผ่านการท าแบบฝึกหัดท าให้ไม่ทราบถึงความส าคัญจากเนือ้หาการเรียน ไม่มีโอกาสได้
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ขาดทกัษะการคิดแก้ปัญหา การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการคิดวิเคราะห์ 
(ถ่ินถา ปิยะบุตร;ชรินทร์ มั่งคัง่; และเชษฐภมิู วรรณไพศาล.  2560: น. 822) ซึ่งในการท าข้อสอบ
อัตนยันกัเรียนมักจะตอบได้น้อยหรือไม่ตอบเลย อีกทัง้ครูผู้สอนยงัขาดกระบวนการสร้างความรู้ 
ยังคงจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ท่ีเน้นการสอนแบบบรรยาย ไม่เน้นการปฏิบัติทางภูมิศาสตร์  
การส ารวจ การสืบค้น และไม่เน้นการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนท่ีกายภาพ และแผนท่ี
เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ยงัขาดสือ่การสอนท่ีทนัสมัย และขาด
ความรู้ในการใช้สือ่เทคโนโลยี (พนัธ์ุดิษฐ์ ยุพิน;นิลมณี พิทกัษ์; และสทิธิพล อาจอินทร์.  2554: น. 
114) ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจในหลกัพืน้ฐานของการศึกษาภูมิศาสตร์ ซึ่งแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ข้างต้นขดัแย้งกับการสอนสงัคมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นการวิเคราะห์ สงัเคราะห์
และพัฒนาแนวคิด เพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามหลกั 3R และ 7C เพราะรายวิชาสงัคมศึกษาเป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเน้นการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลกอย่างสนัติสขุ การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา 
การเห็นคุณคา่ของทรัพยากรและสิง่แวดล้อม มีความรักชาติ และภมิูใจในความเป็นไทย แม้สงัคม
ศึกษาจะเป็นเพียงวิชาหนึ่งในหลกัสูตร แต่มีสาระและหน่วยการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมการพัฒนา
ผู้ เรียนท่ีสนองตอบจุดหมายของหลักสูตร หากกระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษามี
ประสิทธิภาพก็จะแก้ปัญหาการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพต ่าของประเทศได้ (กนก จันทร์ทอง.  
2560: น. 227) ครูสงัคมศึกษาจึงควรใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดย
การศกึษาวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ก าหนดเปา้หมายท่ีต้องการให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน ออกแบบ
การเรียนรู้และจดับรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ จดัเตรียมและเลอืกใช้สือ่ให้เหมาะสม การประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้ เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และวิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อม
เสริมและพฒันาผู้ เรียน รวมทัง้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเองโดยการน าเทคโนโลยี
มาเสริมกับกิจกรรมการเรียนรู้ให้แรงจูงใจ มีการแข่งขนั มีรางวลัเพื่อให้ห้องเรียนเกิดบรรยากาศ
แหง่การเรียนรู้มากขึน้  

การจัดการเรียนรู้ในสาระภูมิศาสตร์มีพืน้ฐานมาจากจากการสร้างองค์ความรู้ท่ีต้อง
อาศยัความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกันเพื่อน าความรู้ดงักลา่วมาใช้อธิบายความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้



  3 

ระหวา่งธรรมชาติ มนษุย์และสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ จึงต้องอาศยัการน า
ความรู้ในวิชาตา่งๆ มาประกอบเพื่อสร้างเหตแุละผลในการสืบค้นจนได้รับค าตอบท่ีสามารถพิสจูน์
ได้ ธรรมชาติและเนือ้หาของวิชาภูมิศาสตร์ถือได้ว่าเป็นวิชาท่ีเกิดจากการสงัเคราะห์ความรู้ท่ีมา
จากความสัม พั น ธ์ ขอ งป รากฎ กา รณ์ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ งระห ว่ า งสิ่ งแ วด ล้ อ ม และมนุ ษ ย์  
(กิตติคุณ รุ่งเรือง.  2556: น. 17-18) ดงันัน้การจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์จึงต้องสอดแทรก
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีต้องการคนท่ีมีองค์ความรู้ และทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ียวชาญเพื่อ
เผชิญหน้า จัดการกับปัญหา และปรับตวัเพื่อการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้จึงต้องเน้นการฝึกปฏิบัติ การศึกษาและการส ารวจในท้องถ่ิน เพื่อมุ่งให้ผู้ เรียนพัฒนา
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ การเช่ือมโยงความสมัพันธ์ของระบบต่างๆ การตัง้ค าถามท่ีตรงประเด็น 
รวมทัง้การสง่เสริมให้ผู้ เรียนใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-
information technology) (Standards The National Geography.  2012)(เอกสารจากเว็บไซต์ )  
บนฐานของข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของสงัคมในชีวิตประจ าวนั และสงัคมโลก 
ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธพิสยั (Cognitive domain) ด้านจิตพิสยั 
(Affective domain) และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain) ซึ่งเป็นไปตามจุดหมายของ
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ข้อท่ี 2 คือ มีความรู้ ความสามารถในการสือ่สาร 
การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทกัษะชีวิต และข้อท่ี 5 มีจิตส านึกในการอนรัุกษ์วฒันธรรม
และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามใน
สงัคมและอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสขุ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2552: 
น. 5) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนโดยใช้ปัญหาท่ีมีค าตอบหลากหลาย
จัดเป็นศูนย์กลางของเนือ้หาสาระ และบริบทของการเรียนรู้ โดยปัญหานัน้เป็นลกัษณะปัญหาตามแบบ
ธรรมชาติทัว่ไป มีสถานการณ์จะมีลกัษณะท่ียุ่งยากซบัซ้อน ไม่ตายตวั และไม่มีค าตอบท่ีถูกต้องเสมอ
ไป ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนกัเรียนจะถกูจดัให้มีบทบาทเป็นนกัแก้ปัญหา โดยการใช้
กระบวนการกลุม่ย่อย (Small group learning) มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อมูลตา่งๆ และ
สร้างองค์ความรู้ขึน้ด้วยตนเอง ครูมีบทบาทเป็นผู้ ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ (Tutors and coaches) และ
พฒันาผู้ เรียนให้เคารพความคิดและเหตุผลของผู้ อ่ืน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการ (Process) ไม่ใช่ผลลพัธ์ตอนท้าย (Academy Illinois Mathematics and 
Science.  2001) (เอกสารจากเว็บไซต์) 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning หรือ PBL) จึงเป็น
ทางเลอืกท่ีท้าทายให้ครูน ามาใช้เพื่อเป้าหมายในการพฒันาผู้ เรียน จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริง
ในโลกเป็นบริบทการเรียนรู้ (Learning context) เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหา รวมทัง้ได้ความรู้ตามวิชาท่ีศึกษาไปพร้อมกัน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีต้องอาศยัความเข้าใจและการแก้ปัญหาเป็นหลกั อีกทัง้ยงัเป็น
เทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง  
เน้นการก าหนดสิง่ท่ีเรียนรู้และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ใหม่เพื่ออธิบายปัญหาท่ีพบ โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีมีอยู่เพื่อตัดสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับการแก้ปัญหานัน้ๆ (ไพศาล 
สวุรรณน้อย.  2559: น. 8) ท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะในการคิดท่ีหลากหลาย เช่น การคิดวิเคราะห์ 
ซึ่งเป็นความสามารถพืน้ฐานในการเปรียบเทียบ อธิบายลกัษณะการจัดการ วิเคราะห์ประเด็น
ต่างๆจากสว่นย่อยสูส่่วนใหญ่ และเช่ือมความสมัพันธ์ของประเด็นต่างๆเข้าด้วยกันจนสามารถ
สรุปอย่างเป็นหลกัการโดยมีเหตุผลรองรับ สง่ผลให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาความรู้ในเนือ้หาวิชา
และทกัษะการคิด สร้างความตระหนกัในการเรียนรู้ภมิูศาสตร์ท่ีเร่ิมมองจากสาเหตขุองปัญหาเพื่อ
หาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการกระท า
ของมนษุย์กับการเป็นพลเมืองทัง้ในฐานะพลเมืองของชุมชนและท้องถ่ิน พลเมืองไทย และพลเมือง
โลก (จักรกฤษณ์ ต่อพนัธ์.  2561)(เอกสารจากเว็บไซต์) ซึ่งสอดคล้องกับ Edelson (2013: น. 17) ท่ี
อธิบายว่าการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์มีสว่นส าคญั ในการเตรียมพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 เพราะ การเรียนรู้
เร่ืองภูมิศาสตร์จะช่วยให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เป็นพลเมืองท่ีรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม และพฒันาคณุภาพชีวิตและสิง่แวดล้อมให้ยัง่ยืน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถน ามาใช้พฒันาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของผู้ เรียนได้ดี เพราะเป็นการน าปัญหามาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงใน
โลกเป็นบริบท (Context) ของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา
ได้ (เหล็กดี อภิชาติ.  2559: น. 9) ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ท่ีมีการมุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามทฤษฎีพหุปัญญา บนฐานคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการวิจัย ด้วยการสง่เสริมความรู้เท่าทนัทัง้
ในด้านข้อมลู ข่าวสาร ทัง้ในระดบัชุมชนและสงัคมโลก พฒันาทักษะการคิดเพื่อการตดัสนิใจอยา่ง
เป็นระบบด้วยเหตุผล ก่อให้เกิดคุณลักษณะของนักคิดท่ีสามารถก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของ
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พลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์.  2561: น. 5) 
จากเป้าหมายในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีทกัษะการคิด การจัดการเรียนรู้ในทุกๆ รายวิชาจะมีการ
พฒันาคณุลกัษณะในการเป็นนกัคิดของผู้ เรียนผ่านกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ 
เช่ือมโยงความรู้และกระบวนการทางการคิดสูบ่ริบทของชีวิตจริงของผู้ เรียน สร้างผลงานนวตักรรม
ของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ โดยพิจารณาถึงภาวะวิกฤตด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโลก ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
สร้างความยัง่ยืน  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพฒันาความรู้และทกัษะต่างๆของนกัเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ เพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ รวมไปถึงการบูรณาการความรู้และ
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคม
โลกได้อย่างปกติสขุ ทัง้ยงัสอดคล้องกับบริบทจริงของผู้ เรียนน าไปสูก่ารเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-
long learning) อนัเป็นคณุลกัษณะท่ีส าคญัของบุคคลในศตวรรษท่ี 21  

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เร่ือง ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning)  

2. เพื่อศึกษาค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศกึษา เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ  

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาปี
ท่ี 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning)   

4. เพื่อศึกษาค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) ท่ีมีตอ่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ใน

รายวิชาสงัคมศกึษา เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติจะเป็นแนวทางในการพฒันาการจัดการเรียนรู้ใน
สาระตา่งๆ ของรายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมตอ่ไป 
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2. พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อให้นักเรียนสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

3. เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน
ส าหรับครูผู้สอนได้น าไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 5 ห้องเรียน โดยมีนักเรียนทัง้หมด 154 คน และมีการจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถของผู้ เรียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน 
ได้มาจากการสุม่ตวัอยา่งแบบเป็นกลุม่ (Cluster random sampling) 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีท้ าการทดลองโดยผู้ วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลองรวม 18 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดยท าการ
ทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 คาบ ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 16 คาบ และท าการทดสอบ
หลงัเรียนจ านวน 1 คาบเรียน 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้เป็นเนือ้หากลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 สาระท่ี 5 ภมิูศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลกัษณะทางกายภาพของโลกและความสมัพันธ์ของสรรพสิ่ง

ซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตาม
กระบวนการทางภมิูศาสตร์ ตลอดจนใช้ภมิูสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ส 5.1 ม.1/1 วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี และ 
โอเชียเนีย โดยใช้เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์สบืค้นข้อมลู 

ส 5.1 ม.1/3 วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภยัพิบติัของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนีย 
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ประกอบด้วยเนือ้หาตามสาระแกนกลางตอ่ไปนี ้
- การใช้เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
- ลกัษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี และโอเชียเนีย 
- ภยัพิบติัของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี และโอเชียเนีย 

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ี
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และ
สิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน  

ส 5.2 ม .1/3 สืบ ค้น  อภิป รายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพัน ธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกบัมนษุย์ท่ีเกิดขึน้ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี และโอเชียเนีย 

ส 5.2 ม.1/4 วิเคราะห์แนวทางการจดัการภยัพิบติั และการจัดการทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี และโอเชียเนียอยา่งยัง่ยืน 

ประกอบด้วยเนือ้หาตามสาระแกนกลางตอ่ไปนี ้
- ประเด็นปัญหาจากปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์

ท่ีเกิดขึน้ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
- แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการการจัดการทรัพยากรและ

สิง่แวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี และโอเชียเนียอย่างยัง่ยืน 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) 

ตวัแปรตาม ได้แก่ 
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) หมายถึง 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยน าปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติมาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์ 
ขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 เผชิญปัญหา เป็นขัน้ท่ีนักเรียนศึกษาปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเคย
ประสบหรือสนใจ เพื่ออภิปรายสาเหตกุารเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
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ขัน้ท่ี 2 ส ารวจความรู้ เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนสืบค้นข้อมูลการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ี
ตนเองสนใจจากข้อมูลข่าวสาร เพื่ออภิปรายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด 
ภยัพิบติัทางธรรมชาติและปฏิบติักิจกรรมเพื่อแลกเปลีย่นความรู้ร่วมกันในชัน้เรียน 

ขัน้ท่ี 3 ตัง้สมมติฐาน เป็นขัน้ตอนท่ีเลือกเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้
จริงในพืน้ท่ีตา่งๆ และปฏิบติักิจกรรมในการวิเคราะห์สาเหตกุารเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ  

ขัน้ท่ี 4 ระบุสิ่งท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา เป็นขัน้ตอนท่ีนกัเรียนคิด
วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ตรวจสอบข้อมลู และบนัทกึข้อมลูท่ีต้องการศึกษาเพิ่มเติม 

ขัน้ท่ี 5 ค้นหาข้อมูล เป็นขัน้ตอนท่ีนกัเรียนสืบค้นข้อมูลเพื่อหาความสมัพันธ์ ความ
เช่ือมโยงของแนวทางในการจัดการภยัพิบัติทางธรรมชาติกับลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีท่ีเกิดภัย
พิบติัทางธรรมชาติ 

ขัน้ท่ี 6 รวบรวมความรู้และแก้ปัญหา เป็นขัน้ตอนท่ีนกัเรียนวิเคราะห์แนวทางในการ
จดัการภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเหมาะสมกับพืน้ท่ีโดยใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อลงข้อสรุปและวางแผนปฏิบติักิจกรรมแก้ไขปัญหา 

ขัน้ท่ี 7 ทบทวนการด าเนินการแก้ปัญหา ซึ่งหากยงัแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ด าเนินการใน
ข้อ 3 - 6 ใหม่จนกว่าจะแก้ปัญหาได้ เป็นขัน้ตอนท่ีนกัเรียนทดลองปฏิบติักิจกรรมเพื่อจัดการภยัพิบัติ
ทางธรรมชาติ ตรวจสอบความเหมาะสม ความสมัพันธ์กับลกัษณะทางกายภาพ รับฟังข้อเสนอแนะ
จากเพื่อนนกัเรียนและครูผู้สอนเพื่อน าไปแก้ไขหรือปรับปรุงตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 8 สรุปความรู้ เป็นขัน้ตอนท่ีนกัเรียนสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบติักิจกรรม
ในการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเหมาะสมกับพืน้ท่ี พร้อม
น าเสนอองค์ความรู้ให้เพื่อนนกัเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาและสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาภยัพิบติัและจดัการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยัง่ยืน 
โดยวดัได้จากแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ 

การวิเคราะห์แบง่แยกยอ่ยออกเป็น 3 อยา่งดงันี ้
1. วิเคราะห์ความส าคญั หมายถึง การแยกแยะสิ่งท่ีก าหนดมาให้ว่าอะไรส าคญัหรือ

จ าเป็นหรือมีบทบาทท่ีสดุ ตวัไหนเป็นเหต ุตวัไหนเป็นผล 
2. วิเคราะห์ความสมัพันธ์ หมายถึง การค้นหาความส าคญัย่อยๆ ของเร่ืองราวหรือ

เหตกุารณ์นัน้เก่ียวพนักันอยา่งไร สอดคล้องหรือขดัแย้งกันอยา่งไร 
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3. วิเคราะห์หลกัการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างและระบบของวตัถุสิง่ของเร่ืองราว
และการกระท าต่างๆ ว่าสิ่งเหลา่นัน้รวมกันจนด ารงสภาพเช่นนัน้อยู่ได้เน่ืองด้วยอะไร โดยยึดอะไรเป็น
หลกัเป็นแกนกลาง มีสิง่ใดเป็นตวัเช่ือมโยง ยดึถือหลกัการใด มีเทคนิคอยา่งไร หรือยดึคติใด 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนก่อนและหลงัจัดการเรียนรู้เร่ือง ภยัพิบติั
ทางธรรมชาติของนกัเรียน โดยวดัได้จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ 
ประกอบด้วยพฤติกรรมท่ีต้องการวดั 5 ด้าน คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ การ
วิเคราะห์ และ การประเมินคา่  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยสนใจพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  ของ
นกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งมีกรอบ
แนวความคิดของการวิจยัดงันี ้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ หลงัเรียนสงู

กว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  
รายวิชาสงัคมศกึษา เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

2. ค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ภยัพิบัติทางธรรมชาติอยู่ใน
ระดบัมาก 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

สงัคมศกึษา ได้แก่ 

2.1 ความรู้ความจ า  

2.2 ความเข้าใจ 

2.3 การประยกุต์  

2.4 การวิเคราะห์  

2.5 การประเมินคา่ 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน ตามขัน้ตอน 8 ขัน้ดงันี ้

ขัน้ 1 เผชิญปัญหา  

ขัน้ 2 ส ารวจความรู้  

ขัน้ 3 ตัง้สมมติฐาน  

ขัน้ 4 ระบุสิง่ท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้ 

เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา 

ขัน้ 5 ค้นหาข้อมลู  

ขัน้ 6 รวบรวมความรู้และ

แก้ปัญหา 

ขัน้ 7 ทบทวนการด าเนินการ

แก้ปัญหา หากยงัแก้ปัญหาไม่ได้ 

ให้ด าเนินการในข้อ 3 - 6 ใหม่

จนกวา่จะแก้ปัญหาได้ 

ขัน้ 8 สรุปความรู้ 

1. ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ 

    1.1 การวิเคราะห์ความส าคญั 

    1.2 การวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ 

    1.3 การวิเคราะห์หลกัการ 
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3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัเรียนสงู
กวา่ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)   

4. ค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) ท่ีมีตอ่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยูใ่นระดบัมาก 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ได้เสนอตามหวัข้อดงันี  ้
1. สาระภูมิศาสตร์ ท่ีปรากฏในกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2560 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  
3. แนวคิดเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4. แนวคิดเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์ 

1. สาระภมูิศาสตร์ ที่ปรากฏในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2560 

1.1 ความเป็นมาของการปรับสาระภมูิศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้พิจารณา

ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ในประเด็นด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขนั การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของคนเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง และท่ีเก่ียวข้อง
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เฉพาะสาระภูมิศาสตร์ 
เป็นนโยบายส าคญัเร่งด่วน โดยปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัให้มีความชัดเจน ครอบคลุม 
ยืดหยุ่นทัง้เนือ้หา เวลา สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

สาระภูมิศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องทัง้วิทยาศาสตร์ และสงัคมศึกษา สามารถ 
บูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆได้ เช่น ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทัง้
ได้พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยและพืน้ท่ีต่างๆของโลกเกิดภาวะวิกฤตด้านกายภาพ  
ด้านสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึน้เร่ือยๆ นอกจากนัน้ กระแสโลกาภิวัฒน์ ความ
ทนัสมัยของวิทยาการและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มีมากขึน้ 
ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างความยัง่ยืน ซึ่งการเรียนรู้เพียง
สาระส าคัญของสาระภูมิศาสตร์ไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว และบางครัง้
เกิดขึน้โดยคาดการณ์ไม่ได้ ผู้ เรียนจึงต้องมีทักษะ กระบวนการ และความสามารถทางภูมิศาสตร์  
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ประกอบกัน ดงันัน้ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงสาระ
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ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ขึน้ 

สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื น้ฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุงนีย้ังคงยึดหลักการ
พฒันาการเรียนรู้ตามธรรมชาติของกลุม่สาระและพฒันาการในการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียน ซึ่งได้ก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัดท่ีสอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ เรียน โดยในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นผู้ เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของทวีปต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
กิจกรรมของมนษุย์ อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน 

1.2 เป้าหมายของการเรียนสาระภมูิศาสตร์  
สาระภูมิศาสตร์ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์

ระหวา่งมนษุย์กบัสิง่แวดล้อมท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทนั ปรับตวัตาม
การเปลี่ยนแปลง ของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถใช้ทักษะ กระบวนการ ความสามารถทาง
ภมิูศาสตร์ และเคร่ืองมือ ทางภูมิศาสตร์จัดการทรัพยากรและสิง่แวดล้อมตามสาเหตุและปัจจยั อันจะ
น าไปสู่การปรับใช้ในการด าเนินชีวิต โดยแนวทางการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ซึ่งประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจทางภูมิศาสตร์ (2) ความสามารถทาง
ภมิูศาสตร์ (3) กระบวนการทางภมิูศาสตร์ (4) ทกัษะทางภมิูศาสตร์ ดงัแผนภาพ 
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1.2.1 ความรู้ความเข้าใจทางภมิูศาสตร์ 
การรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ เป็นความรู้พืน้ฐานของผู้ เรียนในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 ในการ

แสวงหาความรู้ และตอบค าถามท่ีเก่ียวข้องกับท าเลท่ีตัง้หรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  
บนพืน้ผิวโลก การพฒันาให้ผู้ เรียนสามารถด ารงตนอยูใ่นวิถีของการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี ตลอดจน
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องนัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าให้ผู้ เรียน
ตระหนักในการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ ผู้ สอนควรจะสอดแทรกการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ในระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การรู้เร่ืองภมิูศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีแสดงความสามารถในการใช้ความ
เข้าใจเชิงภู มิศาสต ร์ (Ability to use geographic understanding) และการให้ เหตุผลทาง
ภมิูศาสตร์ (Geographic reasoning) เพื่อการตดัสนิใจเชิงภมิูศาสตร์อย่างเป็นระบบ (Systematic 
geographic decision) ในการแก้ไขปัญหาและวางแผนในอนาคต (Problem solving and future 
planning) โดยอาศัยองค์ประกอบท่ีส าคัญ  3 ประการ คือ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการทางภมิูศาสตร์ และทกัษะทางภมิูศาสตร์ 

1.2.2 ความสามารถทางภมิูศาสตร์ 
การรู้เร่ืองภูมิศาสตร์จ าเป็นต้องอาศยัความสามารถในการให้เหตุผลเก่ียวกับสิ่ง

ตา่งๆ บนโลกจากองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ได้แก่  
1. ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนษุย์ผา่นปฏิสมัพนัธ์  
ปฏิสมัพันธ์ (Interaction) เป็นการเข้าใจความเป็นไปของโลก ผ่านปฏิสัมพันธ์

ของระบบธรรมชาติและระบบมนุษย์ โดยในระบบธรรมชาติจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าใจระบบ
ของโลก สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา ท่ีเน้นหน้าท่ีและปฏิสมัพันธ์ระหว่างกัน นอกจากนี ้ในระบบ
มนุษย์จะเป็นการเข้าใจการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์บนพืน้ผิวโลก เช่น การตัง้ถ่ินฐาน 
ลกัษณะทางวฒันธรรม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท่ีก่อให้เกิดการเคลือ่นย้ายของคน ข้อมลู และขา่วสาร  

2. การให้เหตผุลทางภมิูศาสตร์ ผา่นการเช่ือมโยงระหวา่งกัน  
การเช่ือมโยงระหว่างกัน (Interconnection) เป็นการเข้าใจการเกิดปรากฏการณ์

ในแต่ละสถานท่ี จากการมีปฏิสัมพันธ์ของระบบกายภาพและระบบมนุษย์ ดังนัน้ นอกจากความ
เช่ือมโยงระหว่างกัน ของทัง้สองระบบแล้ว การรู้และเข้าใจความเป็นมา สภาพทางภูมิศาสตร์ และ
สภาพทางสงัคม เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถสง่ผลให้เกิดปรากฏการณ์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละสถานท่ีได้  
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3. การตดัสนิใจอยา่งเป็นระบบตามนยั  
การตัดสินใจตามนัย (Implication) เป็นความสามารถขัน้สูง ท่ี เกิดจากการ 

บูรณาการความรู้เร่ืองการมีปฏิสมัพนัธ์ และการเช่ือมโยงระหว่างกันของสิ่งต่างๆ มาใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจอยา่งเป็นระบบ ในการแก้ไขปัญหาและวางแผนในอนาคตได้อยา่งเหมาะสม 

1.3 กระบวนการทางภมูิศาสตร์  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ให้ผู้ เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ 

เข้าใจและ มีความรู้อย่างถูกต้องชัดเจน ผู้ สอนอาจจะใช้วิธีการแบบแก้ปัญหา (Problem solving 
method) หรือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry method) เป็นตัวกระตุ้ นผู้ เรียน โดยผ่าน
กระบวนการจดักิจกรรมท่ีส าคญั 5 ขัน้ตอน ได้แก่  

1. การตัง้ค าถามเชิงภูมิศาสตร์ เป็นการระบุประเด็นต่างๆ ท่ีผู้ ศึกษาน ามา
พิจารณาประกอบการหาค าตอบ เพื่อให้บรรลจุุดมุ่งหมายของการศกึษา โดยจะต้องอยูใ่นรูปแบบ
ประโยคค าถาม ท่ีกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น เช่น “ปัจจัยอะไรบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เปลีย่นแปลงลกัษณะของแม่น า้”  

2. การรวบรวมข้อมูล เป็นขัน้ตอนส าคัญขัน้ตอนหนึ่งของกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีรวบรวมข้อเท็จจริง และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และคาดว่าจะน าไปใช้ประกอบ
การศึกษา การรวบรวมข้อมูลจะต้องอาศัยความรู้และเทคนิคต่างๆ เช่น ประเภทของข้อมูล  
การออกแบบแบบบันทึกข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล วิธีการแจงนับข้อมูล  
การออกแบบสอบถาม และการบนัทกึการสงัเกต เป็นต้น  

3. การจัดการข้อมูล เป็นการจัดระเบียบข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประกอบการศึกษา นอกจากนี ้ยงัเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง เพื่อความ
สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมลู  

4. การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ เม่ือข้อมูลผา่นกระบวนการจัดการแล้ว ก็จะง่ายต่อการอธิบาย วิเคราะห์ และแปลผล
ข้อมลูดงักลา่ว ด้วยสถิติขัน้พืน้ฐาน  

5. การสรุปเพื่อตอบค าถาม เป็นการสรุปเนือ้หาให้ตรงค าถามของการศึกษา
ตามท่ีระบุไว้ในขัน้ต้น นอกจากนี ้ผู้ ศึกษาต้องวิจารณ์ผลลัพธ์ท่ีได้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา โดยผู้ศึกษาจะต้องรายงานผล ท่ีได้ในแต่ละกระบวนการอย่างละเอียด ถูกต้อง และ
ชัดเจน ตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งอาจจะต้องอ้างอิงกรอบแนวความคิด และ
ทฤษฎีตา่งๆ ด้วย  
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1.4 ทักษะทางภมูิศาสตร์  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ เรียนมีการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์นัน้ ผู้สอน

จ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องพฒันาทกัษะของผู้ เรียนท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้ทางภมิูศาสตร์ โดยสามารถจัด
กิจกรรมตา่งๆ ด้วย การสอดแทรกทกัษะท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การสงัเกต (Observation) เป็นการน าผู้ เรียนไปสงัเกตการณ์สิ่งแวดล้อมทัง้ท่ี
เกิดขึน้เอง ตามธรรมชาติและมนษุย์สร้างขึน้ เช่น การสงัเกตความแตกตา่งของสิง่แวดล้อมระหวา่ง
บ้านกบัโรงเรียน  

2. การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Interpretation of geographic data) 
เป็นการแปลความหมายข้อมูลของสิ่งท่ีปรากฏอยู่บนพืน้โลก ท่ีอ้างอิงด้วยต าแหน่ง ท่ีอาจจะ
ปรากฏอยู่ในรูปของแผนภูมิ แผนภาพ กราฟ ตาราง รูปถ่าย แผนท่ี ภาพจากดาวเทียม และ  
ภมิูสารสนเทศ  

3. การใช้เทคนิคและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (Using geographic technique 
and equipment) เป็นการใช้วิธีการ เช่น การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) การวาดภาพร่างใน
ภาคสนาม การใช้รูปถ่าย แผนท่ี และเคร่ืองมือตา่งๆ ในการรวบรวมข้อมลูทางภมิูศาสตร์  

4. การคิดเชิงพืน้ท่ี (Spatial thinking) เป็นการคิดท่ีใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ใน
การระบุ วิเคราะห์ และท าความเข้าใจประเด็นเก่ียวกบัท่ีตัง้ ทิศทาง มาตราสว่น แบบรูป พืน้ท่ี และ
แนวโน้มของความสมัพนัธ์ระหวา่งปรากฏการณ์ทางภมิูศาสตร์กบัเวลา  

5. การคิดแบบองค์รวม (Holistic thinking) เป็นการมองภาพรวมของระบบตา่งๆ 
ทางภูมิศาสตร์ ท่ีผ่านการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ความสมัพนัธ์ของสรรพสิ่ง ทัง้ท่ีเกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาติและสิง่ท่ีมนษุย์สร้างขึน้  

6. การใช้เทคโนโลยี (Using technology) เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมลูต่างๆ  
การใช้ Google Earth การใช้โทรศพัท์เคลือ่นท่ีประกอบการเรียนการสอน  

7. การใช้สถิติพืน้ฐาน (Using basic statistics) เป็นการใช้สถิติอย่างง่าย เช่น 
ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเข้าใจลักษณะการกระจาย 
(Dispersion) และความสมัพนัธ์ (Correlation) ของข้อมูลทางภมิูศาสตร์ และการวิเคราะห์แบบรูป
ของข้อมลูเชิงพืน้ท่ี (Analysis of spatial pattern)  

ทัง้นี ้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการรู้เร่ืองภมิูศาสตร์ให้ผู้ เรียน จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมต่อระดับการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชัน้ การจัดกิจกรรม
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ภาคสนาม (Fieldwork) จะเป็นการสง่เสริมการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจาก กิจกรรม
ดงักลา่วเป็นการบูรณาการความรู้ ทางภูมิศาสตร์ในประเด็นต่างๆ ผ่านกระบวนการและการใช้
ทกัษะทางภมิูศาสตร์ ในการตอบและแก้ไขประเด็นและ/หรือปัญหาท่ีผู้สอนได้ตัง้ขึน้ ด้วยการลงมือ
ปฏิบติัจริง ในพืน้ท่ีหนึง่ๆ 

1.5 มาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง และ
การรู้เร่ืองภมูิศาสตร์ 

มาตรฐานการเรียนรู้  
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลกัษณะทางกายภาพของโลกและความสมัพันธ์ของสรรพสิ่ง

ซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตาม
กระบวนการทางภมิูศาสตร์ ตลอดจนใช้ภมิูสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ตวัชีว้ดั 
ส 5.1 ม.1/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ 

โอเชียเนีย โดยใช้เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์สบืค้นข้อมูล 
ส 5.1 ม.1/3 วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ  

โอเชียเนีย 
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ตาราง 1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง และการรู้เร่ืองภมิูศาสตร์ (ส 5.1 ม.1/1, ส 5.1 ม.1/3) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo - literacy 

กระบวนการ ทักษะ 

- ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

1. การตัง้ค าถามเชิงภมิูศาสตร์ 

2. การรวบรวมข้อมลู 

3. การจดัการข้อมลู 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

5. การสรุปเพื่อตอบค าถาม 

1. การสงัเกต 

2. การแปลความข้อมลู

ทางภมิูศาสตร์ 

3. การคิดเชิงพืน้ท่ี 

4. การคิดแบบองค์รวม 

5. การใช้เทคโนโลยี 

- ภัยพิบติัของทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลยีและโอเชียเนีย 

1. การตัง้ค าถามเชิงภมิูศาสตร์ 

2. การรวบรวมข้อมลู 

3. การจดัการข้อมลู 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

5. การสรุปเพื่อตอบค าถาม 

1. การแปลความข้อมลู

ทางภมิูศาสตร์ 

2. การคิดเชิงพืน้ท่ี 

 
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ี

ก่อให้เกิด การสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และ
สิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน  

ตวัชีว้ดั 
ส 5.2 ม.1/3 สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสมัพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพกบัมนุษย์ท่ีเกิดขึน้ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี และโอเชียเนีย 
ส 5.2 ม.1/4 วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ และการจัดการทรัพยากรและ

สิง่แวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี และโอเชียเนียอย่างยัง่ยืน 
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ตาราง 2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง และการรู้เร่ืองภมิูศาสตร์ (ส 5.2 ม.1/3, ส 5.2 ม.1/4) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo -literacy 

กระบวนการ ทักษะ 

- ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า จ า ก
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งแวดล้อม
ทางก ายภาพ กั บ มนุ ษ ย์ ท่ี
เกิ ดขึ น้ ในทวีป เอ เชีย  ทวีป
ออสเตรเลยีและโอเชียเนีย 

1. การตัง้ค าถามเชิงภมิูศาสตร์ 

2. การรวบรวมข้อมลู 

3. การจดัการข้อมลู 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

5.การสรุปเพื่อตอบค าถาม 

1. การสงัเกต 
2. การแปลความข้อมูลทาง
ภมิูศาสตร์ 
3 .  ก า ร ใ ช้ เท ค นิ ค แ ล ะ
เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ 
4. การคิดแบบองค์รวม 
5. การคิดเชิงพืน้ท่ี 
6. การใช้เทคโนโลยี 

- แนวทางการจัดการภัยพิบัติ

และการจัดการทรัพยากรและ

สิง่แวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีป

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

อยา่งยัง่ยืน 

1. การตัง้ค าถามเชิงภมิูศาสตร์ 
2. การรวบรวมข้อมลู 
3. การจดัการข้อมลู 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
5.การสรุปเพื่อตอบค าถาม 

1. การแปลความข้อมูลทาง

ภมิูศาสตร์ 

2. การคิดแบบองค์รวม 

3. การคิดเชิงภมิูสมัพนัธ์ 

4. การใช้เทคโนโลยี 

5. การใช้สถิติพืน้ฐาน 

 
1.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แก้วใจ สุวรรณเวช (2559: น.2102-2103) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
สง่เสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสงัคมศึกษา พบว่า รูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา มี
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลกัการ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน องค์ประกอบเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน คือ ขัน้ท่ี 1 การเตรียมความ
พร้อมเพื่อการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ขัน้ท่ี 2 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือสื่อการสอนภูมิศาสตร์ ขัน้ท่ี 
3 การวางแผนการปฏิบติัการสืบค้นและการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ขัน้ท่ี 4 การรวบรวมข้อมูลหรือ
การส ารวจทางภูมิศาสตร์ ขัน้ท่ี 5 น าเสนอความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ภูมิศาสตร์ ขัน้ท่ี 
6 การประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ความรู้ภูมิศาสตร์ ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์ นักศึกษามีผลการเรียนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิง
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วิเคราะห์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความสามารถในการสอน
ภมิูศาสตร์ด้านการใช้เคร่ืองมือภูมิศาสตร์และการท างานกลุม่อยู่ในระดบัสงู อีกทัง้ยงัมีเจตคติท่ีดีและ
มีความพงึพอใจตอ่รูปแบบการสอนเพื่อสง่เสริมสมรรรถนะการสอนภมิูศาสตร์ในระดบัมาก 

ปวีณา ทาระ (2560: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนรู้
สาระภูมิศาสตร์เพื่อพฒันการคิดวิเคราะห์ตามทศันะครูระดบัมัธยมศึกษาในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 พบวา่สภาพปัญหาและแนวทางในการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์เพื่อ
พฒันาการคิดวิเคราะห์ภาพรวมมีปัญหาปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก
ท่ีสุดคือด้านสื่อการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านวดัและ
ประเมินผล ตามล าดับ และท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านหลกัสูตรและเนือ้หา เปรียบเทียบสภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ของครูสงัคมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับ
มัธยมศึกษา จ าแนกตามตวัแปร ระดับการศึกษา ประสบการณ์สอน และขนาดโรงเรียนพบว่า ความ
คิดเห็นของครูสงัคมศึกษาทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศ ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการวดัและประเมินผล ด้านหลกัสตูรและเนือ้หา แตต่า่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 
2.1 ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 

Learning) 
การจัดการเรียน รู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning) มี การ

พัฒนาขึน้ครัง้แรกโดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Faculty of Health Sciences) ของมหาวิทยาลัย 
McMaster ท่ีประเทศแคนาดา ได้ถูกน ามาใช้ในกระบวนการติวให้กับนกัศึกษาแพทย์ฝึกหดั เน่ืองจาก
มีประเด็นปัญหาว่านกัศึกษาแพทย์มีจุดอ่อนในเร่ืองของการสื่อสาร จึงต้องการให้คนท างานในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพท างานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี วิธีการดงักลา่วได้กลายมาเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ (Learning model) ท่ีท าให้มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาน าไปเป็นแบบอย่างในการ
จัดการเรียนรู้ โดยเร่ิมจากปลายปี ค.ศ. 1950 มหาวิทยาลยั Case Western Reserve ได้น ามาใช้เป็น
แห่งแรกและได้จัดตัง้ห้องทดลองรูปแบบการสอนใหม่ๆ รูปแบบการสอนท่ีมหาวิทยาลัย  Case 
Western Reserve พัฒนาขึน้มานัน้ได้กลายมาเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาหลกัสูตรของโรงเรียนหลาย
แห่งในสหรัฐอเมริกา ทัง้ในระดบัมัธยมศึกษา ระดบัอุดมศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั จนกระทัง่กลางปี 
ค.ศ. 1980 เทคนิคการสอนโดยใช้รูปแบบ PBL ได้เร่ิมขยายออกไปสู่การสอนในสาขาอ่ืนๆ เช่น 
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ เป็นต้น 
(ไพศาล สุวรรณน้อย.  2559) ส าหรับในประเทศไทยนัน้ ปัจจุบันการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา 
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เป็นฐาน (Problem Based Learning) ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทัง้ระดับการศึกษาขัน้พื น้ฐานและ
ระดับอุดมศึกษา เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแต่ละคนน าความรู้ท่ีมาก่อนเรียนมาใช้ในการอภิปรายประเด็นท่ีเก่ียวกับ
ปัญหา โดยใช้เหตผุลท่ีดีท่ีสดุประกอบ สว่นใหญ่ผู้ เรียนไม่แนใ่จวา่ค าตอบท่ีตนเองมีถกูต้องหรือไม่ เม่ือ
ไปถึงขัน้ตอนการค้นคว้าจึงมั่นใจว่ามาถูกทาง เป็นการฝึกตัง้สมมุติฐานให้คุ้นเคย การเรียนรู้แบบการ
ใช้ปัญหาเป็นฐานน่าจะเป็นทางเลอืกทางหนึ่งท่ีท าให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จ (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน.  2552: น. 26-27) 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) 

2.2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ปัญญา (Constructivism) ทฤษฎีนีถื้อเป็น
ทฤษฎีการเรียนการสอนท่ีอยู่ในสมัยนิยม ผู้ เป็นเจ้าของทฤษฎีนีคื้อ Vygotsky และ Piaget ท่ีมีความ
เช่ือว่า ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีจากสิ่งรอบตวั โดยผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นเจ้าของ
องค์ความรู้นัน้ แสวงหาข้อมูลท่ีอยู่นอกห้องเรียน โดยใช้ประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงของตน
ปรับให้เหมาะสม ผู้สอนจะเป็นผู้คอยประคับประคอง ชีแ้นะให้ผู้ เรียนได้สร้างความรู้ของตนเอง เลือก
และพิจารณากลัน่กรองข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อน ามาใช้เป็นองค์ความรู้ท่ีแท้จริง สามารถแสดงความ
คิดเห็นและภูมิรู้เก่ียวกับเร่ืองท่ีเรียนได้ รวมทัง้เป็นผู้จัดกิจกรรมแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการน า
ความรู้และประสบการณ์เดิมมาท าความเข้าใจเร่ืองใหม่ๆ และพฒันาความรู้ต่อไป เป็นการเรียนท่ีเน้น
กระบวนการ (Process) ไม่ใช่ผลลพัธ์ตอนท้าย (Product) 

ทฤษฎีการสร้างสรรค์ปัญญา (Constructivism) (Kruse K.  2008) ประกอบด้วยหลกั
ใหญ่ๆ ดงันี ้

1. องค์ความรู้ท่ีได้มาสร้างขึน้โดยประสบการณ์ (Experiential learning)  
2. ผู้ เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง โดยเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีต้องร่วมมือกันและผู้ เรียนสร้างความหมายจาก

มมุมองท่ีหลากหลายของสมาชิกในกลุม่เรียน (Collaborative learning) 
4. การเรียนรู้เกิดในสถานท่ีจริง (Realistic settings) 
5. ผู้ เรียนเลือกเส้นทางท่ีตนต้องการจะเรียนรู้โดยเลือกเนือ้หาและกิจกรรม 

ท่ีต้องการ 
6. เนือ้หาของบทเรียนจะจัดแบบองค์รวม ไม่แยกแยะเป็นกิจกรรมย่อยๆ 

(Holistic approach) 
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2.2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential learning) ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่า 
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด เจ้าของทฤษฎีคือ David Kolb ผู้ ซึ่งเสนอวงจรแห่งการ
เรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน เขาเช่ือว่าการเรียนรู้ท่ีดี ท่ีสุดมาจากการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงท่ีน าไปสูก่ารปฏิบติัและน าผลการเรียนรู้โดยใช้การสงัเกตและสะท้อนคิดมาวิเคราะห์
จนเข้าใจ จากนัน้น าความเข้าใจมาสรุปเป็นแนวคิดเพื่อจะน าไปสู่การปฏิบัติและน าแนวคิดนัน้ไป
ทดลองอีกครัง้ ทฤษฎีนีเ้ป็นพืน้ฐานของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 วงจรแหง่การเรียนรู้ของ David Kolb 

2.2.3 การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student - centered learning) เป็นการ
เรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นผู้ รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองโดยเป็นผู้ สร้างเป้าหมายการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์ในการเรียนรู้ แสวงหาแหลง่เรียนรู้ และเลือกวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตน ตลอดจนการ
ประเมินตนเอง โดยอาจอาศยัหรือไม่อาศยัความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนก็ได้ สว่นครูผู้สอนก็จะปรับเปลี่ยน
บทบาทท่ีเคยเป็นมาแต่เดิมในระบบการศึกษาท่ีครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher - centered learning) 

ประสบการณ์ 

สะท้อน/
อภปิราย  

คิด  

ลงมือท า/
ลงข้อสรุป 



  24 

มาเป็นผู้ ชีแ้นะ สนบัสนุน และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยตัง้อยู่
บนฐานความเช่ือท่ีวา่ (วลัล ีสตัยาศยั.  2559: น. 7-11) 

1. มนุษย์ทุกคนเติบโตทัง้ร่างกายและจิตใจ มีศกัยภาพท่ีจะท าอะไรได้ด้วยตนเองเพื่อ
บรรลุสิ่งท่ี เรียกว่า วุฒิภาวะ ลักษณะการเจริญเติบโตเช่นนีส้มควรท่ีจะต้องได้รับการเอาใจใส ่
ทะนุบ ารุง ให้เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ท่ีครูเป็นผู้ ก าหนดทุกสิ่งทุกอย่างและป้อนให้โดยตรง  
จะท าให้ศกัยภาพนีถู้กท าลายได้ 

2. การเรียนรู้ท่ีครูเป็นศูนย์กลาง อยู่บนพืน้ฐานความเช่ือ ประสบการณ์ของ
ผู้ เรียนมีคุณค่าน้อยกว่าประสบการณ์ของครู น้อยกว่าต ารา และวสัดุการศึกษาท่ีผู้ ช านาญการ
ผลิตขึน้เพื่อเป็นสื่อในการสอนครูเลยจะพยายามถ่ายทอดความคิดและความรู้ของครูให้แก่ผู้ เรียน
โดยการป้อนข้อมูลโดยตรง แตใ่นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่ือวา่ ประสบการณ์ของผู้ เรียนจะ
สามารถเพิ่มพนูทวีขึน้จนพฒันาเป็นแหลง่วิทยาการได้พร้อมๆกับการพฒันาของผู้ช านาญการได้ ดงันัน้ 
จึงควรให้โอกาสให้ผู้ เรียนได้เพิ่มพนูประสบการณ์ด้วยตนเองให้มาก 

3. การเรียนรู้ท่ีครูเป็นศนูย์กลางบนพืน้ฐานความเช่ือว่า ผู้ เรียนพร้อมท่ีจะเรียนสิ่ง
หนึ่งสิง่ใดในระดบัใด จะต้องมีวุฒิภาวะพร้อมท่ีจะเรียนในสิ่งนัน้ ถ้ายงัไม่พร้อมก็จะเรียนไม่ได้ แต่
การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง เช่ือวา่ผู้ เรียนพร้อมท่ีจะเรียนในสิง่ท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตของเขา หรือ
ปัญหาท่ีเขาจะต้องพบเป็นประจ าโดยไม่เก่ียวข้องกบัระดบัของวฒุิภาวะ ดงันัน้ แม้ความพร้อมของ
ผู้ เรียนจะแตกตา่งกนัก็สามารถเรียนรู้ได้ ถ้าสิง่นัน้เป็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัตวัเขาและเขาอยากเรียน 

4. การเรียนรู้ท่ีครูเป็นศูนย์กลาง อยู่บนพืน้ฐานความเช่ือว่า ผู้ เรียนจะเรียนได้ดี 
ต้องเน้นการเรียนเนือ้หาวิชาท่ีถกูต้อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงพยายามจัดแยกกันเป็น
แต่ละวิชาเพื่อให้ผู้ ช านาญการได้สอนเนือ้หาแต่ละวิชาของตนตามความถนัด ตรงข้ามกับการ
เรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ซึง่เช่ือว่าผู้ เรียนจะเรียนได้ดี ต้องเน้นตรงปัญหาหรืองานท่ีเขาจะต้อง
ไปประสบจริงในอนาคต เพราะจะต้องใช้ประสบการณ์เดิมจากการเรียนรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา 
ดังนัน้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงไม่จ าเป็นต้องเน้นตรงการถ่ายทอดเนือ้หาวิชาจาก
ผู้ช านาญการ แต่ควรเป็นลกัษณะโครงการท่ีให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิดและศึกษาหาความรู้มาแก้ปัญหา
ด้วยตนเองเพื่อให้มีประสบการณ์จริง 

5. การเรียนรู้ท่ีครูเป็นศูนย์กลาง อยูบ่นพืน้ฐานความเช่ือวา่ การจะกระตุ้นผู้ เรียน
ให้เรียนดีต้องใช้แรงจากภายนอก เช่น การจูงใจด้วยการให้รางวัลเรียนดี เกียรตินิยม หรือการ
ลงโทษ เม่ือผู้ เรียนมีความผิด แตก่ารเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง เช่ือวา่ การเรียนรู้จะเกิดจากแรง
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กระตุ้นจากภายในได้ดีกว่า เช่น ความเช่ือในตนเอง ความปรารถนาจะก้าวหน้า ความพอใจใน
ความส าเร็จ และความอยากรู้อยากเห็น  

2.2.การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย (Small group learning) (วลัลี สตัยาศัย.  2559: น. 12) 
การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสดุจะเกิดขึน้เม่ือครูกับศิษย์เรียนกันตวัต่อตวั เพราะความสมัพนัธ์ระหว่างครูกับศิษย์
จะแน่นแฟ้น ครูสามารสงัเกตความก้าวหน้าหรือปัญหาของศิษย์ได้อย่างดีและใกล้ชิด จึงสามารถให้ 
ข้อติชมและแก้ไขข้อบกพร่องได้อยา่งรวดเร็วและถกูต้อง แต่เม่ือผู้ เรียนมีจ านวนมากขึน้ การเรียนรู้วิธีนี ้
จึงไม่สามารถท าได้ เพราะต้นทุนทางการศึกษาจะมีมากขึน้ และไม่สามารถเพียงพอต่อผู้ เรียน ท่ี
โรงเรียนแพทย์แมคมาสเตอร์จึงได้ทดลองใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีคิดว่าน่าจะให้ประโยชน์แก่ผู้ เรียนได้
เช่นเดียวกับการเรียนแบบเอกัตตภาพ โดยแบ่งผู้ เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 5 – 6 คน ช่วยกันเรียน 
ช่วยกันค้นคว้าหาความรู้ โดยมีครูผู้สอน 1 คน ท าหน้าท่ีเป็นผู้ กระตุ้นและชีแ้นะให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ของกลุม่ ข้อดีของการเรียนรู้เป็นกลุม่ยอ่ย มีดงันี ้

1. ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการเรียนรู้มากขึน้ (Active participation) ไม่ใช่รับฟัง
แต่เพียงอย่างเดียว (Passive learning) ซึ่งตามหลกัจิตวิทยาการศึกษาได้พิสจูน์แล้วว่า จะท าให้
ผู้ เรียนได้ความรู้มากขึน้ 

2. ผู้ เรียนทกุคนมีโอกาสได้อภิปรายโต้เถียงกนัในกลุม่ มีการแลกเปลีย่น รวบรวม
ความรู้และความคิดของแต่ละคนในกลุ่ม ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ทัง้ยังสามารถ
ประเมินผลความรู้และทกัษะท่ีเรียนมาของตนเองได้ เป็นการช่วยกนัเรียนอยา่งได้ผลมากขึน้ 

3. ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะในการสือ่สาร ฝึกการควบคมุอารมณ์ของตนเอง เรียนรู้ท่ีจะ
ฟังผู้ อ่ืน ยอมรับค าติชมจากผู้ อ่ืน  รวมทัง้การให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ อ่ืน 

4. ผู้ เรียนได้ฝึกความสามารถในการท างานเป็นทีม รู้ว่าการกระท าใดขัดขวาง 
หรือส่งเสริมการท างานของกลุ่ม รู้ว่าควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร จึงท าให้บรรยากาศของกลุ่ม
เป็นไปด้วยดี เหมาะสมกบัการเรียน ท าให้มีความเข้าใจเร่ืองการท างานเป็นทีมท่ีจะต้องไปปฏิบติั
ร่วมกบัผู้ อ่ืนในอนาคต 

5. ครูมีความใกล้ชิดกับผู้ เรียนมากกว่าการเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ จึงสามารถท า
หน้าท่ีเป็นผู้ เสริมให้การท างานกลุม่และกระบวนการเรียนรู้เป็นไปด้วยดี และสามารถให้ค าติชมแก่
นกัศกึษา แตล่ะคนในกลุม่ได้ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) พบว่าแนวคิดและทฤษฎีเน้นบทบาทของผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีสามารถสร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง ทัง้จากประสบการณ์เดิมและการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดยกระบวนการกลุม่กระบวนการ
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หนึ่งท่ีมีการแนะน าให้ผู้สอนจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนได้ร่วมกันสร้างความรู้ร่วมกัน รวมไปถึงบทบาท
ของครูผู้ สอนจะเป็นผู้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้ เรียน คอยชีแ้นะและให้ค าแนะน าแก่ผู้ เรียน
สามารถด าเนินการแก้ปัญหาและหาค าตอบได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

2.3 จุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นการเรียนรู้แบบกลุม่ยอ่ย การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และทักษะการคิดวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ มีเป้าหมายดังนี ้(อัญชลี ชยานุวัชร; และคนอ่ืน ๆ.  
2554: น. 21) 

1. เป็นการรวบรวมจดัระบบองค์ความรู้เพื่อใช้ในระบบจริง 
2. ให้ผู้ เรียนได้พฒันาการคิดวิเคราะห์อยา่งอิสระ 
3. พฒันากระบวนการให้ใช้เหตผุลอยา่งมีประสทิธิภาพ 
4. พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งมีประสทิธิภาพ  
5. พฒันาทักษะการท างานเป็นทีมท่ีมีการแบ่งหน้าท่ีกันอย่างชัดเจนมีประธาน 

เลขากลุม่ สมาชิก ผลดัเปลีย่นหน้าท่ีกนัอยา่งชดัเจน 
6. เพิ่มแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ 
Camp G (2002:  กลา่ววา่ ผู้ เรียนท่ีประสบความส าเร็จต้องมีทกัษะดงัตอ่ไปนี ้  
1. เรียนรู้ตลอดเวลา (Lifelong learning) 
2. มีความสามารถในการสือ่สาร (Communication skills) 
3. มีความสามารถในการค้นคว้า (Researching skills) 
4. มีความสามารถในการตัง้สมมติุฐาน (Hypothesizing) 
5. มีความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอด (Conceptualizing)  
ซึ่ งทักษะเหล่านี เ้ป็นทักษะท่ีพัฒนาได้ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 

ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) ผู้ สอน

อาจน าผู้ เรียนไปเผชิญสถานการณ์ ปัญหาจริงหรือจัดสภาพการณ์ ให้ผู้ เรียนเผชิญปัญหา 
(ทิศนา แขมมณี.  2558: น. 136) และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม 
ซึง่ท าให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหา ต้องการแสวงหาค้นคว้าหาเหตผุลมาช่วยแก้ปัญหาหรือท าให้
ปัญหานัน้ชัดเจน มองเห็นแนวทางแก้ไข (สมยา ทาเกตุ.  2552: น. 72) เห็นทางเลือกจากวิธีการท่ี
หลากหลายในการแก้ปัญหานัน้ อนัจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโลกแห่ง
ความเป็นจริงเป็นบริบท (Context) ของการเรียนรู้ (มณัฑรา ธรรมบุศย์.  2545: น. 11)  
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2.4 ลักษณะการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
แกลแลคเกอร์ และคณะ (Gallagher Shelagh A.; และคนอ่ืน ๆ.  1995) กล่าวถึง 

ลกัษณะส าคญัท่ีเป็นสิง่ท่ีก าหนดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 3 อยา่ง คือ 
1. เป็นการเรียนท่ีเร่ิมต้นด้วยปัญหา ซึง่รูปแบบของการเรียนจะเร่ิมขึน้เม่ือผู้ เรียน

ได้เผชิญปัญหาแล้ว 
2. การใช้ปัญหาท่ีมีโครงสร้างซบัซ้อนโดยเฉพาะส าหรับการเรียน 
3. ครูเป็นผู้ ฝึกสอนทางความคิด แทนการเป็นผู้ เช่ียวชาญหรือผู้สัง่สอนมีบทบาทท่ี

ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจค าถาม ระหว่างการระบุปัญหา การจ ากัดข้อมูล การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์โดย
ผา่นการตีความท่ีมีศกัยภาพและการแก้ปัญหา 

สถาบันคณิ ตศาสตร์และวิ ทยาศาสตร์แห่ งอิ ลลินอยส์  (Academy Illinois 
Mathematics and Science and.  2001) ได้กลา่วถึงลกัษณะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี ้

1. ในการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานนัน้ ปัญหาท่ีมีแนวทางในการหาค าตอบ
หากหลาย (Ill-structured problem) จะถูกน าเสนอเป็นอันดับแรก และจัดเป็นศูนย์กลางของ
เนือ้หาสาระ และบริบทของการเรียนรู้ 

2. ปัญหาท่ีเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ มีลกัษณะดงันี ้
- สามารถหาแนวทางในการหาค าตอบได้หลากหลาย เป็นลกัษณะปัญหาตาม

แบบธรรมชาติทัว่ไป 
- สถานการณ์จะมีลกัษณะท่ียุง่ยากซบัซ้อน ไม่ตายตวั 
- มีการเปลีย่นแปลงได้เสมอ เม่ือมีข้อมลูใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา 
- ไม่สามารถแก้ปัญหาได้งา่ยๆ หรือรูปแบบการแก้ปัญหาไม่แน่นอน 
- ไม่มีค าตอบท่ีถกูต้องเสมอไป 

3. การเรียนแบบใช้ ปัญหาเป็นฐานนัน้ผู้ เรียนจะถูกจัดให้มีบทบาทเป็น 
นกัแก้ปัญหา ครูถกูจดัให้มีบทบาทเป็นผู้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลอื (Tutors and coaches)  

4. กระบวนการในการสอนและการเรียน จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับข้อมูลต่างๆ แต่ความรู้นัน้ผู้ เรียนแต่ละคนจะต้องสร้างขึน้ด้วยตนเอง การคิดต้องเต็มไป
ด้วยความชดัเจนมีความหมาย 

5. การประเมินการเรียนรู้จะประเมินตามสภาพจริงโดยดูท่ีปัญหา และ
กระบวนการในการแก้ปัญหา 
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มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545: น. 13) ได้กลา่วถึงลกัษณะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ดงันี ้

- ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้อยา่งแท้จริง (Student-centered learning) 
- การเรียนรู้เกิดขึน้ในกลุม่ผู้ เรียนท่ีมีขนาดเลก็ 
- ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า (Guide) 
- ใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
- ปัญหาท่ีน ามาใช้มีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ปัญหาหนึ่งปัญหาอาจมี

ค าตอบได้หลายค าตอบหรือแก้ไขได้หลายทาง (Illed-structure Problem) 
- ผู้ เรียนเป็นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆด้วยตนเอง (Self - 

directed learning) 
- ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ 

(Authentic assessment) 
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ไม่ใช่การสอนแบบ

แก้ปัญหา (Problem solving method) เพราะการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนัน้ ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับ
ศาสตร์โดยตรงของผู้ เรียนต้องมาก่อน โดยปัญหาจะเป็นตวักระตุ้นหรือน าทางให้ผู้ เรียนต้องไปแสวงหา
ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง เพื่อจะได้ค้นพบค าตอบของปัญหานัน้ กระบวนการหาความรู้ด้วย
ตนเองนี ้จะท าให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการแก้ปัญหา ดงัภาพประกอบ แสดงวงจรหลกัการของการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 
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เรียนรู้สิง่ท่ีเรายงัไม่รู้ 
 

ภาพประกอบ 4 วงจรหลกัการของการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

จากการศึกษาเอกสารข้างต้นเห็นได้ว่า การเลือกปัญหามีสว่นส าคัญในการกระตุ้น
ความสนใจ รวมถึงท้าทายความสามารถในการคิดของผู้ เรียน ผู้ สอนจึงควรเลือกปัญหาท่ีมีค าตอบท่ี
หลากหลาย มีความคลุมเครือ รวมทัง้น าเสนอสถานการณ์ปัญหาเพื่อกระตุ้นผู้ เรียนให้เป็นนักคิด  
นกัแก้ปัญหา มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นของตนเอง และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเม่ือ
เกิดข้อค าถาม และน าข้อมูลนัน้ประกอบการตดัสินใจในการหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหา ในการประเมิน
การจัดการเรียนรู้นัน้ ผู้ สอนควรประเมินจากสภาพจริง โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการประเมินผล
การจดัการเรียนรู้ 

2.5 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การจัดการเรียน รู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem Based Learning) ของ

มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (Illonois University) สหรัฐอเมริกา (Torp; & Sage.  1998:  33-48: citing 
Illinois Problem อ้างอิงจาก วาสนา ภูมี (2555: น. 25-26)) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมความพร้อมของผู้ เรียน ในขัน้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่ อเตรียมให้
ผู้ เรียนมีความพร้อมในการเป็นผู้ เผชิญกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งการเตรียมความ
พร้อมนีข้ึน้อยู่กับอายุ ความสนใจ ภูมิหลงัของผู้ เรียน ในการเตรียมความพร้อมนีจ้ะให้ผู้ เรียนได้
อภิปรายเก่ียวเน่ืองถึงเร่ืองท่ีจะสอนอย่างกว้างๆ ซึ่งจะต้องตระหนักว่าการเตรียมความพร้อมนี ้

ปัญหา 

สิง่ท่ีเรายงัไม่รู้คืออะไร น าความรู้ไปใช้ 
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ไม่ใช่การสอน เนือ้หาก่อน เพราะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตา่งจากการเรียนรู้แบบอ่ืนตรงท่ี
ความรู้หรือทกัษะท่ีผู้ เรียนได้รับจะเป็นผลมาจากการแก้ปัญหา 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้พบปัญหา ในขัน้นีมี้จุดมุ่งหมายสนับสนุนให้ผู้ เรียนก าหนดบทบาท
ของตนในการแก้ปัญหาและกระตุ้นให้ผู้ เรียนต้องการท่ีจะแก้ปัญหา ซึ่งครูอาจจะใช้ค าถามในการ
กระตุ้นให้นกัเรียนได้อภิปรายและเสนอความคิดเห็นต่อปัญหา เม่ือมองเห็นถึงความเป็นไปได้ใน
การแก้ปัญหา 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้นิยามว่า เรารู้อะไร (What we know) เราจ าเป็นต้องรู้อะไร (What we 
need to know) และแนวคิดของเรา (Our ideas) ในขัน้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้
พิจารณาถึงความรู้ท่ีตนเองมีเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาและเตรียมให้ผู้ เรียนพร้อมท่ีจะรวบรวม
ข้อมูล เพื่อน าไปแก้ปัญหา ในขัน้นีผู้้ เรียนจะท าความเข้าใจปัญหาและพร้อมท่ีส ารวจ ค้นคว้า  
หาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา ครูจะให้นักเรียนได้ก าหนดสิ่งท่ีตนรู้จากสถานการณ์ปัญหา สิ่งท่ี
จ าเป็นท่ีต้องเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีจะมาสง่เสริมให้สามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งจะระบุแหลง่ข้อมูลส าหรับ
ค้นคว้าและแนวคิดในการแก้ปัญหา 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ก าหนดปัญหา จุดมุ่งหมายในขัน้นีเ้พื่อสนับสนุนให้ผู้ เรียนก าหนด
ปัญหาท่ีแท้จริงจากสถานการณ์ท่ีได้เผชิญ และก าหนดเงื่อนไขท่ีขัดแย้งกับเงื่อนไขท่ีปรากฏใน
สถานการณ์ปัญหาท่ีก าหนด ซึง่จะช่วยให้ได้ค าตอบของปัญหาท่ีดี 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และเสนอข้อมูล ผู้ เรียนจะช่วยกันค้นคว้า
ข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องรู้จากแหล่งข้อมูลท่ีก าหนดไว้แล้วน าข้อมูลเหลา่นัน้มาเสนอต่อกลุม่ให้เข้าใจ
ตรงกัน จุดมุ่งหมายในขัน้นี ้ประการแรก เพื่อสนบัสนุนให้ผู้ เรียนวางแผนและด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้เสนอข้อมูลนัน้ต่อกลุม่ ประการท่ีสองเพื่อสง่เสริมให้ผู้ เรียน
เข้าใจว่าข้อมูลใหม่ท่ีค้นคว้ามาท าให้เข้าใจปัญหาอย่างไร และจะประเมินข้อมูลใหม่เหลา่นัน้ว่า
สามารถช่วยเหลือให้เข้าใจปัญหาได้อย่างไรด้วย ประการท่ีสามเพื่ อส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถทางการสือ่สารและการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึง่ช่วยให้การแก้ปัญหามีประสทิธิภาพ 

ขัน้ ท่ี 6 ขัน้การหาค าตอบท่ีเป็นไปได้ จุดมุ่ งหมายในขัน้นีเ้พื่อให้ผู้ เรียนได้
เช่ือมโยงระหว่างข้อมูลท่ีค้นคว้ากับปัญหาท่ีก าหนดไว้แล้วแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลท่ีค้นคว้ามา 
เน่ืองจากปัญหาท่ีใช้ในการเรียนรู้สามารถมีค าตอบได้หลายค าตอบ ดงันัน้ในขัน้นีผู้้ เรียนจะต้อง
ค้นหาค าตอบท่ีสามารถเป็นไปได้ให้มากท่ีสดุ 

ขัน้ท่ี 7 ขัน้การประเมินค่าของค าตอบ จุดมุ่งหมายในขัน้นีเ้พื่อสนบัสนนุให้ผู้ เรียน
ท าการประเมินค่าสิ่งท่ีมาช่วยในการแก้ปัญหา (ข้อมูลท่ีค้นคว้ามา) และผลของค าตอบท่ีได้  



  31 

ในแตล่ะปัญหาว่าท าให้เรียนรู้อะไร ซึ่งนกัเรียนจะแสดงเหตุผลและร่วมกันอภิปรายในกลุม่โดยใช้
ข้อมลูท่ีค้นคว้ามาเป็นพืน้ฐาน 

ขัน้ท่ี 8 ขัน้การแสดงค าตอบและการประเมินผลงาน ในขัน้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อ
สนับสนุนให้ผู้ เรียนเช่ือมโยงและแสดงถึงสิ่งท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ ได้ความรู้มาอย่างไร และท าไม
ความรู้นัน้ถึงส าคญั ในขัน้นีน้กัเรียนจะเสนอผลงานออกมาท่ีแสดงถึงกระบวนการเรียนรู้ตัง้แต่ต้น
จนได้ค าตอบของปัญหา ซึง่เป็นการประเมินผลงานของตนเองและกลุม่ไปด้วย 

ขัน้ท่ี 9 ขัน้ตรวจสอบปัญหาเพื่อขยายการเรียนรู้ ในขัน้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ เรียน
ร่วมกันก าหนดสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ต่อไป นกัเรียนจะพิจารณาจากปัญหาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่ามี
ประเด็นอะไรท่ีตนสนใจอยากเรียนรู้อีก เพราะในขณะด าเนินการเรียนรู้นกัเรียนอาจจะมีสิ่งท่ีอยากรู้ 
นอกจากสิง่ท่ีครูจดัเตรียมไว้ให้ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) ของ
โรงเรียนแพทย์ท่ีมหาวิทยาลัยลิมบูร์ก เมืองมาสตริคท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ มี 7 ขัน้ตอนดังนี  ้
(Schmidt HG.  1983: p. 11-16) 

ขัน้ตอนท่ี 1 ท าความเข้าใจกบัศพัท์หรือมโนทศัน์ หากมีค าศพัท์หรือมโนทศัน์ใดท่ี
ยงัไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ตรงกนัอยู่ จะต้องพยายามหาค าอธิบายให้ชัดเจน โดยใช้ความรู้เดิมของ
สมาชิกกลุม่ หรือในบางกรณีอาจต้องใช้พจนานกุรมในการอธิบาย 

ขัน้ตอนท่ี 2 ระบุปัญหา หลงัจากท าความเข้าใจกับศพัท์และมโนทศัน์ในขัน้ตอน
แรกแล้ว กลุม่จะต้องช่วยกันระบุปัญหาจากโจทย์ปัญหาดงักลา่ว โดยสมาชิกกลุม่จะต้องมีความ
เข้าใจตอ่ปัญหาท่ีตรงกนั หรือสอดคล้องกนั 

ขัน้ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ปัญหา สมาชิกในกลุ่มจะระดมสมองช่วยกันวิเคราะห์
ปัญหาและหาเหตุผลมาอธิบาย โดยอาศัยความรู้เดิมของสมาชิกในกลุ่ม เป็นการใช้ Brain – 
storming ในการช่วยกันคิดอย่างมีเหตุผล สรุปรวบรวมความรู้และแนวคิดของสมาชิกเก่ียวกับ
ขบวนการและกลไกของการเกิดปัญหา เพื่อน าไปสู่การสร้างสมมติฐานต่างๆ อันสมเหตุสมผล
ส าหรับใช้แก้ปัญหานัน้ๆ 

ขัน้ตอนท่ี 4 การตัง้และจัดล าดบัความส าคัญของสมมติฐาน หลงัจากวิเคราะห์
ปัญหาแล้ว กลุม่จะช่วยกนัตัง้สมมติฐานท่ีเช่ือมโยงกับปัญหาดงักลา่ว ท่ีได้ร่วมกันวิเคราะห์ในชัน้
ตอนท่ี 3 แล้วน าสมมุติฐานดงักลา่วมาจัดเรียงล าดบัความส าคญั โดยอาศยัข้อมูลสนบัสนุนความ
จริงและความรู้เดิมของสมาชิกในกลุม่ เม่ือพิจารณาหาข้อยุติส าหรับสมมุติฐานท่ีสามารถปฏิเสธ
ได้ในชัน้ต้น และคดัเลอืกสมมติฐานท่ีจ าเป็นต้องแสวงหาข้อมลูความรู้มาเพิ่มตอ่ไป 
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ขัน้ตอนท่ี 5 สร้างวตัถุประสงค์การเรียนรู้ จากขัน้ตอนท่ี 4 กลุ่มจะต้องร่วมกัน
ก าหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ในการแสวงหาข้อมูลท่ีจ าเป็นเพิ่มเติม เพื่อน ามาใช้ในการพิสจูน์
หรือล้มล้างสมมติฐานท่ีได้คดัเลอืกไว้ 

ขัน้ตอนท่ี 6 รวบรวมข้อมลูนอกกลุม่ โดยสมาชิกจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการแยก
ย้ายกนัไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติมตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ วิธีการหาข้อมูลควรมาจากแหลง่
วิทยาการตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ในการท างานดงักลา่ว อาจช่วยกันท างานเป็นกลุม่หรือแยกกันท าเป็น
รายบุคคลก็ได้ หากมีเวลาน้อย ก็จ าเป็นต้องแยกกันเป็นรายบุคคล และในระหว่างนี ้กลุ่มอาจมี
การนดัหมายพบปะกนัตามความจ าเป็นก่อนจะถึงขัน้ตอนท่ี 7 ก็ได้ 

ขัน้ตอนท่ี 7 สงัเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาใหม่ ในขัน้ตอนสดุท้าย กลุม่จะน าข้อมลูท่ีได้
เรียนรู้เพิ่มเติมตามท่ีก าหนดไว้ในวตัถปุระสงค์ตามขัน้ตอนท่ี 5 กลบัมาอภิปรายร่วมกนั เพื่อท าการ
พิสจูน์หรือล้มล้างสมมติฐานท่ีได้ตัง้ไว้ตัง้แต่แรก โดยสมาชิกกลุม่แต่ละคนจะน าความรู้ใหม่ท่ีตน
แสวงหามาได้ เสนอต่อสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุม่ เพื่อช่วยกันพิจารณาวา่ข้อมูลท่ีได้มาเพียงพอหรือไม่ 
ถ้าพบว่าข้อมูลบางสว่นยงัไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อาจต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมอีก กระบวนการ
ของการเรียนรู้แบบ PBL จะสิน้สดุต่อเม่ือกลุม่ไม่สามารถหาข้อมลูได้ครบถ้วนมาพิสจูน์สมมติฐาน
ทัง้หมดได้ พร้อมทัง้สามารถสรุปหลกัการต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษาปัญหานี ้เป็นแนวทางในการ
น าไปใช้แก้ปัญหาอ่ืนๆในอนาคตได้ตอ่ไป 

การจัดการเรียน รู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem Based Learning) ของ
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้แยกรายละเอียดออกเป็น 9 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ท าความเข้าใจกับศัพท์หรือมโนทัศน์ของโจทย์ปัญหา หรือ
สถานการณ์นัน้ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ระบุตวัปัญหาจากสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหา 
ขัน้ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ปัญหาท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 2 
ขัน้ตอนท่ี 4 ตัง้สมมติุฐาน 
ขัน้ตอนท่ี 5 จดัเรียงล าดบัความส าคญัของสมมติฐาน 
ขัน้ตอนท่ี 6 ก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 
ขัน้ตอนท่ี 7 แสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ี

ก าหนดขึน้ตามขัน้ตอนท่ี 6 
ขัน้ตอนท่ี 8 รวบรวมความรู้ท่ีได้มาใหม่มาทดสอบร่วมกนักบัสมาชิกกลุม่ 
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ขัน้ตอนท่ี 9 สรุปการเรียนรู้ท่ีได้มา และพิจารณาว่าความรู้ท่ีได้เหมาะสมและ
เพียงพอท่ีจะใช้แก้ปัญหาดงักลา่วหรือไม่ พร้อมทัง้สรุปเป็นหลกัการท่ีจะน าไปใช้ได้ตอ่ไป 

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีหลากหลายรูปแบบ โดยรูปแบบ
ของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (อญัชล ีชยานวุชัร; และคนอ่ืน ๆ.  2554: น. 2-3) มี 7 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 อธิบายค าศพัท์ท่ีไม่เข้าใจ (Clarifying unfamiliar terms) กลุม่ผู้ เรียน
ร่วมกนัท าความเข้าใจค าศพัท์และข้อความท่ีปรากฏอยูใ่นโจทย์ปัญหาให้ชดัเจน 

ขัน้ตอนท่ี 2 ระบุปัญหา (Problem definition) กลุม่ผู้ เรียนร่วมกนัระบุปัญหาหลกั
ท่ีปรากฏในโจทย์ปัญหาและตัง้ค าถามจากโจทย์ปัญหา 

ขัน้ตอนท่ี 3 ระดมสมอง (Brainstorm) กลุม่ผู้ เรียนระดมสมองจากค าถามท่ีกลุม่
ร่วมกันก าหนดขึน้ โดยอาศัยความรู้เดิมของสมาชิกทุกกลุ่มทุกคน โดยถือว่าทุกความคิดมี
ความส าคญั ดงันัน้จะต้องรับฟังซึง่กนัและกนั 

ขัน้ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ปัญหา (Analyzing the problem) กลุ่มผู้ เรียนอธิบาย
วิเคราะห์ปัญหาและตัง้สมมติฐานท่ีเช่ือมโยงกันกบัปัญหาตามท่ีระดมสมองกัน ช่วยกันคิดอย่างมี
เหตผุล สรุปเป็นความรู้และแนวคิดของกลุม่ 

ขัน้ตอนท่ี 5 สร้างประเด็นการเรียนรู้ (Formulating learning issues) กลุม่ผู้ เรียน
ก าหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อค้นหาข้อมูลท่ีจะอธิบายผล การวิเคราะห์ท่ีตัง้ไว้ นอกจากนี ้
กลุม่ผู้ เรียนจะร่วมกนัสรุปวา่ ความรู้สว่นใดรู้แล้ว สว่นใดท่ียงัไม่รู้หรือจ าเป็นต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติม
เพื่ออธิบายปัญหานัน้ 

ขัน้ตอนท่ี 6 ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study) กลุ่มผู้ เรียนค้นคว้า 
หาค าอธิบายตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้โดยรวบรวมข้อมูลความรู้และสารสนเทศจากสื่อและ
แหลง่เรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมดุ อินเทอร์เน็ต ผู้ รู้ ฯลฯ เพื่อค้นหาค าตอบให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์
ท่ีก าหนดไว้และเป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ขัน้ตอนท่ี 7 รายงานต่อกลุ่ม (Reporting) กลุ่มผู้ เรียนน ารายงานข้อมูลหรือ
สารสนเทศใหม่ท่ีได้จากการค้นคว้าเพิ่มเติมมาอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปเป็น  
องค์ความรู้ และน ามาเสนอตอ่กลุม่ในแตล่ะประเด็นการเรียนรู้ 
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ภาพประกอบ 5 กระบวนการกลุม่ยอ่ยในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

กลุ่มย่อยครัง้ที่ 1 

ขัน้ตอนท่ี 1 : อธิบายค าศพัท์ท่ีไม่เข้าใจ 

ขัน้ตอนท่ี 2 : ระบุปัญหา 

ขัน้ตอนท่ี 3 : ระดมสมอง 

ขัน้ตอนท่ี 4 : วิเคราะห์ปัญหา 

ขัน้ตอนท่ี 5 : สร้างประเด็นการเรียนรู้ 

 

ขัน้ตอนท่ี 6 : ค้นคว้าหาความรู้ด้วย

ตนเอง 

กลุ่มย่อยครัง้ที่ 2 

ขัน้ตอนท่ี 7 : รายงานตอ่กลุม่ 

ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) 

- ผู้ เรียนประเมินตนเองวา่รู้และไม่รู้อะไร 

- ฝึกคิด ตัง้ค าถามและอภิปราย 

- ได้วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ร่วมกนั 

- วางแผนและรับผิดชอบในการท างาน

กลุม่ 

 

ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) 

- ทกัษะการสบืค้นจากแหลง่เรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
- การประมวล วิเคราะห์ ประเมิน และ
ตดัสนิใจเลอืกสาระความรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 

ผลลัพท์ที่ได้ (Outcome) 

- ทกัษะการอธิบาย อภิปรายทางวิชาการ
และการให้เหตุผล 
- สาระความรู้ท่ีหลากหลาย 
- การแลกเปลีย่นเรียนรู้ ตัง้ค าถามเพื่อให้
เข้าใจกระจ่างยิ่งขึน้ 
- สามารถสือ่สารให้กลุม่เกิดความเข้าใจ
ท่ีถกูต้อง 
- สงัเคราะห์ความรู้ 
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การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นหลักและการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน 
มีแนวทางการจดัการเรียนรู้ดงันี ้(Arends Richard.  2001: p. 362-366) 

1. แนะน าปัญหา เพื่อแจ้งจุดมุ่งหมายของการเรียนสร้างทศันคติท่ีดีต่อการเรียน 
บอกสิง่ท่ีนกัเรียนต้องท า และแนะน าขัน้ตอนการศกึษา 

2. ก าหนดงานท่ีต้องด าเนินการ เพื่อช่วยนักเรียนให้สามารถก าหนดงาน 
ท่ีต้องท าได้ 

3. รวบรวมข้อมูล เพื่อช่วยให้นกัเรียนใช้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลหรือ
ด าเนินการทดลองเพื่อค้นหาข้อมลูท่ีต้องการเรียนรู้ 

4. เตรียมน าเสนอผลงาน เพื่อช่วยนกัเรียนวางแผนและเตรียมน าเสนอผลงาน
อยา่งเหมาะสม 

5. วิเคราะห์และประเมินผลการท างาน เพื่อช่วยนกัเรียนให้สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินกระบวนการแก้ปัญหาท่ีค้นพบได้ 

ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์ (2558: น. 59) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกั
ซึง่เป็นแนวคิดของ Peter Schwartz et all ไว้ดงันี ้

1. เผชิญปัญหา โดยให้นกัเรียนสบืค้นจนพบปัญหาท่ีจะศกึษา 
2. ส ารวจความรู้ โดยส ารวจท่ีเก่ียวกบัปัญหาท่ีมีในทกุคนของกลุม่ 
3. ตัง้สมมติฐาน ท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาและทดสอบสมมติฐานท่ีตัง้ 
4. ระบุสิง่ท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้ เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา 
5. ค้นหาข้อมลู โดยแบง่กลุม่ยอ่ยนกัเรียนเพื่อค้นคว้าหาข้อมลูในการแก้ปัญหา 
6. รวบรวมความรู้และแก้ปัญหา โดยนกัเรียนได้รวบรวมความรู้ท่ีได้มาจากการ

ค้นคว้ากลุม่ยอ่ยและน าความรู้มาใช้กบัปัญหา 
7. ทบทวนการด าเนินการแก้ปัญหา ซึง่หากยงัแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ด าเนินการในข้อ 

3 - 6 ใหม่จนกวา่จะแก้ปัญหาได้ 
8. สรุปความรู้ โดยการสรุปความรู้ท่ีได้ทัง้ด้านเนือ้หาและกระบวนการ 
ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล (2545: น. 118-123) ได้เสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นหลกัไว้ 7 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. เตรียมปัญหา มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างปัญหาส าหรับการเรียนให้ได้ตามสาระ

การเรียนรู้ด้านเนือ้หาและด้านกระบวนการท่ีต้องการ 
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2. สร้างความเช่ือมโยงสู่ปัญหา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกว่า
ปัญหามีความส าคญั และน่าให้ความสนใจและเวลาด าเนินการ และเพื่อน าเสนอปัญหา โดยใช้
การอภิปรายท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมการใช้ค าถามท่ีกระตุ้นประสบการณ์เดิม บทบาท
สมมติ สถานการณ์จ าลอง และการทดลอง 

3. สร้างกรอบของการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกรอบหรือขอบเขตท่ีชดัเจนท่ี
จะท าให้การศกึษาค้นคว้าเป็นรูปธรรมชดัเจนด าเนินต่อไปได้งา่ยและเป็นไปตามทิศทางท่ีก าหนด
โดยใช้การระดมสมอง การเขียนตารางแสดงแนวคิดเก่ียวกับการแก้ปัญหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ปัญหาท่ีรู้ ประเด็นท่ีต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม วิธีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และเทคนิคการ
ระดมสมองเพื่อช่วยหาแนวคิด 

4. ศึกษาค้นคว้าโดยกลุ่มย่อย มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจ แก้ปัญหาตามท่ีก าหนดไว้ในกรอบการศึกษา โดยใช้บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง 
เพื่อฝึกทกัษะการค้นคว้าและการท างานกลุม่อยา่งมีประสทิธิภาพ และกิจกรรมกลุม่เพื่อฝึกทกัษะ
การค้นคว้าและการท างานกลุม่อยา่งมีประสทิธิภาพ 

5. ตัดสินใจหาทางแก้ปัญหา มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความเป็นไปได้ความ
เหมาะสมของแนวคิดเก่ียวกบัการแก้ปัญหาท่ีก าหนดไว้โดยพิจารณาจากข้อมูลท่ีได้จากการศกึษา 
ค้นคว้า และเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีจะใช้ในการแก้ปัญหา โดยใช้การอภิปรายข้อดีข้อเสีย 
จุดเดน่ จุดด้อยของวิธีแก้ปัญหาแตล่ะวิธี 

6. สร้างผลงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชิน้งานหรือด าเนินการตามแนวทางท่ี
ก าหนดไว้ โดยใช้การท างานกลุ่ม มีจุดมุ่ งหมายเพื่อสรุปสาระการเรียนรู้ด้านเนือ้หาและ
กระบวนการประเมินการเรียนรู้และสร้างความเช่ือมโยงกับเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้เทคนิค mind 
mapping 
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ตาราง 3 วิเคราะห์ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

เอกสารและงานวจัิย 
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เตรียมความพร้อม )อธิบายเพื่อ

สร้างความเข้าใจร่วมกนั(  
✓  ✓    ✓ 3 

ค้นพบปัญหา ✓   ✓   ✓ 3 

ให้ค านิยาม ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  5 

ก าหนด /ระบปัุญหา  ✓ ✓   ✓ ✓  4 

ค้นคว้าและรวบรวมข้อมลู ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 

ตัง้สมมติฐาน    ✓ ✓ ✓  3 

สร้างวตัถปุระสงค ์  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 5 

การวิเคราะห์และหาค าตอบ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

ประเมินค่าค าตอบ /ล าดบั

ความส าคญั 
✓ ✓  ✓ ✓ ✓  5 

ก าหนดงาน   ✓     1 

แสดงค าตอบ /ประเมินชิน้งาน  ✓ ✓ ✓    ✓ 4 

ประเมินผล /ตรวจสอบปัญหา  
✓ 

✓ ✓ 
✓ 

  ✓ 4 

ขยายการเรียนรู้      2 

รวม 9 8 5 8 7 7 7  
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จากตารางการวิเคราะห์ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้ วิจัยได้
เลือกใช้ขัน้ตอนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ Peter Schwartz et all (2001) มาเป็น
แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ เน่ืองจากแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ Peter Schwartz et all ในขัน้ท่ี 3. ตัง้สมมติฐาน ขัน้ท่ี 4. ระบุสิ่งท่ี
จ าเป็นต้องเรียนรู้ เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา ขัน้ท่ี 5. ค้นหาข้อมูล และขัน้ท่ี 6. รวบรวมความรู้และ
แก้ปัญหา มีความสอดคล้องกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์ท่ีให้ความส าคญักับการการตัง้ค าถามเชิง
ภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตดัสินใจอย่างเป็นระบบ การ
ใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์และการสรุปเพื่อตอบค าถาม ซึ่งขัน้ตอนและกระบวนการดงักลา่วยงัส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนได้การสืบค้น หาค าตอบ คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาร่วมกันอันจะน ามาซึ่งการพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนให้สูงขึน้ได้ โดยขัน้ตอนใน
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีดงัตอ่ไปนี ้

1. เผชิญปัญหา ท่ีเคยประสบหรือสนใจเพื่ออภิปรายร่วมกนั 
2. ส ารวจความรู้ สืบค้นข้อมูลการเกิดภัยพิบติัทางธรรมชาติท่ีตนเองสนใจและ

แลกเปลีย่นความรู้ร่วมกนัในชัน้เรียน 
3. ตัง้สมมติฐาน เลอืกปัญหาและวิเคราะห์ข้อมลู 
4. ระบุสิ่งท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้ เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้ ตรวจสอบ

ข้อมลู และบนัทกึข้อมลูท่ีต้องการศึกษาเพิ่มเติม 
5. ค้นหาข้อมลู สบืค้นข้อมลูเพื่อหาความสมัพนัธ์ ความเช่ือมโยง 
6. รวบรวมความรู้และแก้ปัญหา วิเคราะห์และลงข้อสรุปในการวางแผนแก้ไขปัญหา 
7. ทบทวนการด าเนินการแก้ปัญหา ซึง่หากยงัแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ด าเนินการในข้อ 

3 - 6 ใหม่จนกวา่จะแก้ปัญหาได้ 
8. สรุปความรู้ และน าเสนอ 

2.6 การประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั จะต้องวัดและประเมินให้

ครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ในส่วนของกระบวนการและผลงาน ทัง้ด้านความรู้ ทักษะการท างานทุกด้าน 
ตลอดจนเจตคติโดยการประเมินจะต้องมีทัง้การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน (Formative 
assessment) และการประเมินและตัดสินผลหลังจากเรียนเสร็จสิน้ (Summative assessment) ซึ่ง
ครูผู้สอนอาจแบง่ขัน้ตอนการประเมินเพื่อการวางแผนท่ีดีได้ดงันี ้(ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์.  2539) 
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1. ก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายของการประเมิน  
2. พิจารณาขอบเขต เกณฑ์ วิธีการ และสิง่ท่ีจะประเมิน เช่น ประเมินพฒันาการ

ด้านการน าเสนอความรู้ ต้องไม่ลืมก าหนดวัตถุประสงค์ให้ครบจุดมุ่งหมายทางการศึกษาทัง้ 3 
ด้าน คือ ความรู้ เจตคติ และทกัษะกลไก 

3. ก าหนดผู้ประเมินวา่มีใครบ้างท่ีจะเป็นผู้ประเมิน โดยผู้ประเมินควรครอบคลมุ
ทุกด้านของกิจกรรม เช่น ประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน ครูอาจารย์ประเมิน ผู้ปกครองประเมิน 
เป็นต้น 

4. เลือกใช้เทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมินท่ีหลากหลาย โดยต้องสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรและวตัถปุระสงค์รายวิชา รวมไปถึงสอดคล้องกบัเกณฑ์การประเมิน 

5. ก าหนดเวลาและสถานท่ีท่ีจะประเมิน เช่น การประเมินระหวา่งท างานกลุม่  
6. วิเคราะห์ผลและจัดการข้อมูลการประเมิน โดยน าเสนอรายการกระบวนการ 

แฟม้สะสมผลงาน การบนัทกึข้อมลู ผลการสอบ 
7. สรุปผลการประเมินเพื่อปรับปรุงของการเรียนรู้และพัฒนาผู้ เรียน รวมทัง้

ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน และในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลสรุปรวมเพื่อตัดสินผล 
การเรียน ควรพิจารณาใช้เกณฑ์ท่ีก าหนด และน าผลการประเมินระหว่างเรียนมาประกอบการ
พิจารณาด้วยเสมอ 

การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานไม่ได้ เน้นท่ีการได้มาซึ่งความรู้ตาม
วตัถุประสงค์อย่างเดียว แต่ยังเน้นถึงกระบวนการกลุ่ม (Group process) ในการเรียนแบบกลุ่มย่อย
ด้วย เรามักจะเข้าใจผิดว่าการประเมินผู้ เรียน ควรสนใจแต่ผลลพัธ์ของการเรียนการสอน (Product or 
outcome) แต่แท้ท่ีจริงกระบวนการเรียนรู้ (Process) ก็มีความส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่ากัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับความรู้ ดงันัน้ในการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไม่ใช่เพียงความรู้ท่ีได้รับเท่านัน้ท่ีมีความส าคัญ สิ่งท่ีจะบ่งบอก
ความส าเร็จของผู้ เรียนอีกประการ คือ ท าอย่างไรจึงจะน าความรู้ท่ีเก็บสะสมไว้ออกมาใช้ได้ถูกต้อง
ตามสถานการณ์ในชีวิตจริง 

ลกัษณะพิเศษอีกประการหนึ่งคือ ขณะท่ีเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หากผู้ เรียน
สามารถตระหนักได้ว่าปัญหาท่ีน ามาเรียนให้ความรู้หรือข้อมูลใดแก่ตนบ้าง ก็ถือว่า ผู้ เรียนสามารถ
ประเมินตนเองได้แล้ว (วลัล ีสตัยาศยั.  2559: น. 71-72) 
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2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ประทานพร อุ่นออ (2556: น. 29) จากรายงานการวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนการสอน

โดยใช้  Project Based Learning ในรายวิ ชาการเขี ยนโปรแกรม GUI ส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Project Based Learning ในรายวิชา 
22101-2412 วิชาการเขียนโปรแกรม GUI ตามหลกัสตูร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 2545 ประกอบด้วย 
การวางแผนและจัดท าโครงงาน การศึกษาแนวคิดหลกัการในการออกแบบเกม การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการเขียนรายงานโครงงาน การเขียนโปรแกรม GUI เพื่อการศึกษา รวมทัง้น าเสนอผลการออกแบบ 
ซึง่การจัดการะบวนการเรียนรู้ดงักลา่วสง่ผลให้กลุม่ตวัอย่างมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเขียน
โปรแกรม GUI ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ในระดับปานกลาง แต่สามารถพัฒนาทักษะ 
การคิด การสร้างความรู้ด้วยตนเองและสง่ผลต่อระดบัผลการเรียนรู้ของกลุม่ตวัอย่าง การจัดการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ช่วยให้ผู้ เรียนได้ผลิตงานท่ีเป็นรูปธรรมออกมา โดยกลุ่มตัวอย่างได้จัดท า
โครงงานการเขียนโปรแกรม GUI เพื่อการศึกษาตามความสนใจ ความถนัดของตนเอง และตัดสินใจ
ร่วมกนัภายในกระบวนการกลุม่ ท าให้ผู้ เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

พรรณพร นามโนรินทร์; และลดัดา ศิลาน้อย (2555: น. 92-93) ผลการพฒันาทักษะ
การแก้ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านหนองโกส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 พบว่า นกัเรียนมีคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีนกัเรียนผ่านเกณฑ์
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกลุ่มเป้าหมาย และมีจ านวนนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 มีผลคะแนนเฉลี่ย 22.63 คิดเป็นร้อยละ 74.42 สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ ทัง้นีเ้น่ืองจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานน ามาซึง่การแสวงหาความรู้ สืบค้น วิเคราะห์ 
สงัคม จนเกิดเป็นความรู้และทกัษะการคิดแก้ปัญหา รวมถึงคุณลกัษณะในด้านต่างๆ เกิดความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบติั มีความสขุในการเรียน มีความกระตือรือร้นท่ีจะแก้ปัญหาและ
สถานการณ์ท่ีก าหนดไว้ให้ลลุว่งไป จากการร่วมมือกันภายในกลุม่และการอ านวยความสะดวกจากครู
และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

รัชนี เกษศิริ ; และคนอ่ืน ๆ (2560: น.1908-1910) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศึกษานารี
วิทยา พบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัส าคัญทาง
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สถิติท่ีระดบั .01 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ 
สงูกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

Koning Björn B.de; และคนอ่ืน ๆ (2012: p. 313-323) ได้ศึกษาคุณลักษณะและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือศึกษา
ปัจจัยท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีใช้ปัญหาทางวิชาการ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สงัเกตและการศึกษาด้วยตนเอง ของนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรปริญญาตรีจิตวิทยานีท่ี้
มหาวิทยาลยั Erasmus Rotterdam ระหว่างปี พ. ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2552 พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ใช้การสงัเกตและการศึกษาด้วยตนเองในสองปีแรก ผู้ เรียนมีความใฝ่เรียนรู้และความสามารถในการ
สือ่สาร มากท่ีสดุและสอดคล้องกบัความส าเร็จทางวิชาการในปีท่ี 3 ทัง้ยงัสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ผลการวิจัยเหลา่นีชี้ใ้ห้เห็นวา่ความส าเร็จด้านการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถสงัเกต
ได้ มีความส าคญัมากท่ีสดุตอ่การเรียนรู้ด้วยปัญหา (Problem Based Learning) 

3. แนวคิดเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

Longman Group (2001; อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลดักระทรวง.  
2549: น. 6) ได้อธิบายความหมายของค าว่าผลสมัฤทธ์ิวา่ ความส าเร็จขัน้สดุท้าย หรือการได้รับบางสิ่ง
บางอย่างจากการใช้ทกัษะหรือการท างานอย่างหนกั หากไม่ได้เกิดจากทกัษะก็ต้องอาศยัความรอบรู้
ในวิชาใดวิชาหนึ่งเฉพาะ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอาจได้มาจากกระบวนการท่ีไม่ต้องทดสอบ (Non-
testing procedures) เช่น การสงัเกต หรือการตรวจการบ้าน หรืออาจอยู่ในรูปของเกรดท่ีได้จากการ
เรียน (School grade) (อัจฉรา สุขารมณ์ .  2530: น. 6) อันจะส่งผลถึ งคุณลักษณะ ความรู้ 
ความสามารถของบุคคลท่ีมีการพฒันาขึน้ หลงัจากได้รับการจัดการเรียนรู้ การฝึกฝนและการอบรมจน
ประสบความส าเร็จในด้านความรู้ ทกัษะ และสรรถภาพด้านตา่งๆ (รชนชุ รัตนสาร.  2555) 

3.2 การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
บลูม (Bloom Benjamin S.  1976: p. 139) กล่าวว่า การวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

จะต้องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม 3 ด้าน คือ 
1. ความรู้ความคิด (Cognitive domain) พฤติกรรมด้านนีเ้ก่ียวกับกระบวนการ

ตา่งๆ ทางด้านสติปัญญาและสมอง ประกอบด้วยพฤติกรรม 6 ด้าน ดงันี ้
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1.1 ความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถระลึกถึงเร่ืองราวประสบการณ์ท่ี
ผา่นมา 

1.2 ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจับใจความ การแปลความ 
การตีความ การขยายความของเร่ืองได้ 

1.3 การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้หรือหลกัวิชาท่ีเรียน
มาแล้วในการสร้างสถานการณ์จริงๆ หรือสถานการณ์ท่ีคล้ายคลงึกนั 

1.4 การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวต่างๆ หรือวตัถุ
สิ่งของเพื่อต้องการค้นหาสาเหตุเบือ้งต้น หาความสมัพนัธ์ระหว่างใจความ ระหว่างสว่นรวม ระหว่าง
ตอน ตลอดจนหาหลกัการท่ีแฝงอยูใ่นเร่ือง 

1.5 การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้มาจัดระบบใหม่ 
เป็นเร่ืองใหม่ท่ีไม่เหมือนเดิม มีความหมายและประสทิธิภาพสงูกวา่เดิม 

1.6 การประเมินค่า หมายถึง การวินิจฉัยคุณค่าของบุคคลเร่ืองราว วสัดุสิ่งของ
อยา่งมีหลกัเกณฑ์ 

2. ด้านความรู้สึก (Affective domain) พฤติกรรมด้านนี เ้ก่ียวข้องกับการ
เจริญเติบโตและพฒันาการในด้านความสนใจ คณุคา่ ความซาบซึง้และเจตคติตา่งๆ ของนกัเรียน 

3. ด้านการปฏิบัติ (Psycho-motor domain) พฤติกรรมด้านนีเ้ก่ียวข้องกับการ
พฒันาทกัษะในการปฏิบติัและการด าเนินการ เช่น การทดลอง 

ไพศาล หวังพานิช (2545: น. 89) ได้แบ่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามจุดหมาย และ
ลกัษณะสาระท่ีจดัการเรียนรู้ สามารถวดัได้ 2 แบบ ตามจุดมุ่งหมายและลกัษณะสาระ ดงันี ้

1. การวัดผลด้านปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบความสามารถในการปฏิบัติ หรือ
ทกัษะของนกัเรียน โดยมุ่งเน้นให้นกัเรียนได้แสดงความสามารถในรูปแบบของการกระท าจริง เป็น
ผลงานเช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การงานฯ เป็นต้น การวัดผลแบบนี ้จึงต้องใช้ข้อสอบ
ภาคปฏิบติั (Performance test) 

2. การวดัผลด้านเนือ้หา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเนือ้หา อนัเป็น
ประสบการณ์ของการเรียนรู้ของนักเรียน อันรวมถึงพฤติกรรมความสามารถด้านต่างๆ 
ความสามารถวดัผลได้โดยใช้ข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Achievement test) 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2529: น. 29-30) กลา่วว่า การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการ
วดั 2 องค์ประกอบตามจุดมุ่งหมายและลกัษณะของวิชาท่ีเรียนคือ 
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1. การวดัด้านปฏิบติั เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถทางการปฏิบติัโดย
ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้เห็นเป็นผลงานปรากฏออกมา ท่ีสังเกตและวัดได้ เช่น วิชา
ศิลปศึกษา พลศกึษา การช่าง เป็นต้น การวดัแบบนีจ้ึงต้องวดั โดยใช้ “ข้อสอบภาคปฏิบติั” ซึง่การ
ประเมินผลจะพิจารณาวิธีท่ีปฏิบติัและผลงานท่ีปฏิบติั 

2. การวัดด้านเนือ้หา เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับเนือ้หาวิชา 
รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่างๆ อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน มีวิธีการสอบวดัได้ 2 
ลกัษณะ คือ 

2.1 การสอบปากเปล่า การสอบแบบนีม้ักจะกระท าเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นการ
สอบท่ีต้องการดูผลเฉพาะอย่าง เช่น การสอบอ่านหนังสือ การสอบสมัภาษณ์ ซึ่งต้องดูการใช้ถ้อยค า
ในการตอบค าถาม รวมทัง้การแสดงความคิดเห็นและบุคลิกภาพต่างๆ เช่น การสอบปริญญานิพนธ์  
ซึง่ต้องการวดัความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีท า ตลอดจนแงมุ่มต่างๆ การสอบปากเปลา่ สามารถสอบวดั
ได้ละเอียดลกึซึง้ และค าถามก็สามารถเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามท่ีต้องการ 

2.2 การสอบแบบให้เขียนตอบ เป็นการสอบวัดท่ีให้ผู้ สอบเขียนเป็นตวัหนงัสือ 
ซึง่มีรูปแบบการตอบอยู ่2 แบบ คือ  

2.2.1 แบบไม่จ ากัดค าตอบ ซึ่งได้แก่ การสอบวัดท่ีใช้ข้อสอบแบบอัตนัย 
หรือความเรียง 

2.2.2 แบบจ ากัดค าตอบ ซึ่งเป็นการสอบท่ีก าหนดขอบเขตของค าถามท่ีจะ
ให้ค าตอบ หรือก าหนดค าตอบมาให้เลือก ซึ่งมีรูปแบบของค าตอบอยู่ 4 รูปแบบ คือ แบบเลือกทางใด
ทางหนึง่ แบบจบัคู ่แบบเติมค า แบบเลอืกตอบ 

3.3 หลักการสร้างแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2554: น. 23) การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีดี 

จะต้องมีการเตรียมตวัและมีการวางแผน เพื่อให้แบบทดสอบดงักล่าวมีกลุม่ตวัอย่างของพฤติกรรมท่ี
ต้องการวดัได้อยา่งเด่นชดัจากกลไกการทดสอบแต่ละครัง้ ซึง่จะต้องอาศยักรรมวิธีอยา่งมีระบบในการ
สร้างแบบทดสอบแต่ละชุด โดยปกติกรรมวิธีในการสร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิสามารถแบ่งได้เป็น 4 
ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดวตัถุประสงค์โดยทัว่ไปของการสอบให้อยู่ในรูปของวตัถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม โดยระบุเป็นข้อๆ และให้วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเหลา่นัน้ สอดคล้องกับเนือ้หา
สาระทัง้หมดท่ีจะท าการทดสอบด้วย 

ขัน้ท่ี 2 ก าหนดโครงเร่ืองของเนือ้หาสาระที่จะท าการทดสอบให้ครบถ้วน 



  44 

ขัน้ท่ี 3 เตรียมตารางเฉพาะ หรือผังของแบบทดสอบ เพื่อแสดงถึงน า้หนกัของ
เนือ้หาวิชาแต่ละสว่น และพฤติกรรมต่างๆ ท่ีต้องการทดสอบให้เด่นชัด สัน้กะทัดรัด และมีความ
ชัดเจน มีลกัษณะเป็นตาราง 2 ทาง คือตัง้เป็นหวัข้อของเนือ้หาท่ีจะทดสอบ สว่นในแนวนอนเป็น
ระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ โดยจะมีการระบุน า้หนกัความส าคญัของเนือ้หาท่ีจะ
ทดสอบเก่ียวกบัพฤติกรรม การเรียนรู้ตามระดบัตา่งๆ ไว้ด้วย 

ขัน้ท่ี 4 สร้างข้อกระทงทัง้หมดท่ีต้องการจะทดสอบให้เป็นไปตามสดัส่วนของ
น า้หนักท่ีระบุไว้ในตารางเฉพาะ โดยจะต้องค านึงถึงหลักการท่ีส าคัญ 2 ข้อ คือ 1) ต้องให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมของการเรียนการสอน และ 2) ต้องตรงตามเนือ้หาท่ีจะวดั
ความสามารถของผู้ เข้าสอบ 

ข้อสอบท่ีวัดในระดบัการคิดวิเคราะห์ ต้องการให้นักเรียนได้แสดงความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์โดยวิธีตอ่ไปนี ้

1. ชีใ้ห้เห็นความคลาดเคลื่อนเชิงเหตุผลในเร่ืองราวต่างๆ เช่น ความขัดแย้ง 
ความคลาดเคลือ่นในการอนมุาร หรือความคลาดเคลือ่นท่ีเกิดจากการตีความ 

2. ชีใ้ห้เห็นความสมัพนัธ์หรือจ าแนกประเภทของเร่ืองราวต่างๆ เช่น ข้อเท็จจริง 
ข้อสนันิษฐาน ข้อสมมติฐาน ข้อสรุป และแนวความคิด ฯลฯ ในเร่ืองราวนัน้ๆ ด้วยเหตนีุข้้อกระทงท่ี
ใช้ในระดบันี ้โดยปกติแล้ว มกัจะเป็นการฝึกการใช้กระบวนการทางตรรกวิทยา ซึ่งบลมูและคณะก็
ได้แบ่งประเภทของการวิเคราะห์ส าหรับค าถามของข้อกระทงประเภทนีอ้อกเป็น การวิเคราะห์
องค์ประกอบ การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์หลกัการ 

3.4 คุณลักษณะของแบบทดสอบที่ด ี
บุษกร เลิศวีระศิริกุล (2550: น. 50) ผู้ สร้างแบบทดสอบจะต้องมีความรู้เก่ียวกับ

คณุลกัษณะของเคร่ืองมือวดัผลท่ีดีด้วย คือ 
1. มีความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง คณุลกัษณะของข้อสอบท่ีสามารถวดัได้

ตรงจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้ ความเท่ียงตรงนีจ้ าแนกออกเป็นหลายชนิด คือ 
1.1 ความเท่ียงตรงตามเนื อ้หา (Content validity) คือข้อสอบท่ี มีค าถาม

สอดคล้องตรงตามเนือ้หาในหลกัสตูร 
1.2 เท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) คือลกัษณะของข้อสอบท่ีวัด

สมรรถภาพสมองด้านตา่งๆ ตรงตามท่ีได้ก าหนดไว้ในหลกัสตูร 
1.3 ความเท่ียงตรงตามสภาพ (Construct validity) คือลกัษณะของข้อสอบท่ีวัด

ได้ตรงตามสภาพความเป็นจริงของเด็กในขณะนัน้ 
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1.4 ความเท่ียงตรงตามเชิงพยากรณ์ (Predicitive validity) หมายถึง ข้อสอบท่ี
วดัแล้วท านายไว้วา่ เด็กคนใดจะเรียนวิชาอะไรได้ดีเพียงไรในอนาคต 

2. มีความ เช่ือมั่น  (Reliability) หมายถึงแบบทดสอบ ท่ีวัดได้แน่นอนไม่
เปลีย่นแปลง การวดัครัง้แรกเป็นอยา่งไรเม่ือวดัซ า้อีกผลการวดัก็ยงัคงเหมือนเดิม 

3. มีอ านาจจ าแนก (Discrimination) คือสามารถจ าแนกเด็กเก่งและอ่อนได้ เม่ือ
ทดสอบแล้วบอกได้วา่ใครเก่งใครอ่อนอยา่งไร คือเม่ือทดสอบแล้วปรากฏวา่ เด็กเก่งมกัท าถกู และ
เด็กอ่อนมกัท าผิด สามาแยกได้ตรงสภาพความเป็นจริง 

4. มีความเป็นปรนัย (Objectivity) ข้อสอบท่ีมีความเป็นปรนัยมีคุณสมบัติ 3 
ประการ คือ 

4.1 มีความชดัเจนในความหมายของค าถาม 
4.2 มีความคงท่ีในการตรวจให้คะแนน คือให้ใครตรวจได้คะแนนเหมือนกัน 
4.3 มีความแจ่มชัดในการแปลความหมายคะแนน คือ ต้องแปลคะแนนท่ีได้เป็น

อยา่งเดียวกนั เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ 
5. มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือมีคุณสมบัติท่ีแสดงถึงการประหยัด เช่น 

ลงทุนน้อย มีราคาถูก ง่ายในการด าเนินการสอบ พิมพ์ชัดเจน  อ่านง่าย และให้ผลในการวดัท่ี
เท่ียงตรงและเช่ือถือได้ 

6. มีความยติุธรรม (Fair) หมายถึง ข้อค าถามของข้อสอบต้องไม่มีช่องทางแนะ
ให้เด็กฉลาดใช้ไหวพริบในการเดาได้ถูก หรือไม่เปิดโอกาสให้เด็กเกียจคร้านตอบได้คือ ต้องเป็น
ข้อสอบท่ีไม่ล าเอียงตอ่กลุม่หนึง่ในกลุม่ใดโดยเฉพาะ 

7. ต้องเฉพาะเจาะจง (Definite) ค าถามต้องมีความชัดเจนไม่คลุมเครือ ไม่ถาม
หลายแงห่ลายมมุ 

8. มีความยากงา่ยพอเหมาะ (Difficulty) คือไม่ยากหรืองา่ยเกินไป ถ้ามีข้อยากก็
ควรมีข้อง่ายเป็นการทดแทน โดยยดึหลกัว่าเม่ือดูรวมๆ หรือโดยเฉลีย่แล้วมีความยากปานกลางมี
การกระตุ้นยุแหย่ (Exemplary) โดยจัดข้อสอบง่ายๆ ไว้ในตอนแรกแล้วจึงค่อยๆ ถามให้ยากขึน้
ตามล าดบั เป็นการเร้าให้เด็กเกิดความพยายามท่ีจะท าข้อสอบให้ได้ทัง้หมด 

3.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
มนสัวี ธนะปัด (2557: บทคดัย่อ) ได้พัฒนาพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ืองการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ช่วยให้นักศึกษามีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการ
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เรียนเน่ืองจากการใช้กระบวนการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญโดยการน าเอาปัญหาท่ีใกล้เคียงกับชีวิตจริงมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ท าให้ผู้ เรียนมี
ความกระตือรือร้นท่ีจะค้นหาค าตอบ สง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการเลือกสรรความรู้
ท่ีจะช่วยแก้ปัญหาท่ีพบด้วยตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้อยา่งแท้จริง 

บุญญฤทธ์ิ เมธิปัญญา (2552: บทคดัย่อ) การวิจัยเป็นการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสงัคมศึกษา และความคิดสร้างสรรค์ ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีสตอร่ีไลน์ ผลการวิจัยพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้วิธีสตอร่ีไลน์มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สังคมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และมีความคิด
สร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

4. แนวคิดเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์ 
4.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
คิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) ตรงกับภาษาบาลีว่า ปฏิสมัภิทา แปลว่า ความคิด

แตกฉานหรือปัญญาแตกฉาน (โชติ จินตแสวง.  2558: น. 187) ก่อให้เกิดผลผลิตทางปัญญาท่ี
ดีกวา่ และสามารถประเมินผลงานทางด้านสติปัญญาได้ดี โดยแสดงออกมาในลกัษณะของการให้
เหตุผลและการตดัสินสิ่งต่างๆ ด้วยความสมบูรณ์เพียบพร้อมทัง้ทางด้านสติปัญญา (วีระ สดุสงัข์.  
2550: น.23) เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคญัของสิ่งท่ีก าหนดให้ วา่ท ามาจากอะไร มี
องค์ประกอบอะไร ประกอบขึน้มาได้อย่างไร เช่ือมโยงสมัพนัธ์กันอย่างไร (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์
ศกัด์ิ.  2555: น. 2) รวมถึงเสนอแนวทางในการแก้ไขเม่ือเกิดสถานการณ์ไม่ชัดเจน สง่ผลให้ผู้ เรียน
ต้องระบุหรือสร้างสถานการณ์ ปัญหาเพื่ อแก้ปัญหา (Robbins Joanne K.  2011: P. 45) 
ก่อให้เกิดความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการแก้ปัญหาและการตดัสินใจ ซึ่งจะ
น าไปสูค่วามสามารถในการแก้ปัญหาได้ (Alison Doyle.  2017)  

4.2 ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ 
การคิดวิเคราะห์ตามแนวของบลมู (ชนินทร์ชยั อินทิราภรณ์.  2548: น. 15) กลา่ววา่ การ

คิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาสว่นย่อยของเหตุการณ์เร่ืองราวหรือเนือ้หา
ต่างๆว่าประกอบด้วยอะไร มีความส าคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลและท่ีเป็นอย่างนัน้
อาศยัหลกัการอะไร การวิเคราะห์แบง่แยกยอ่ยออกเป็น 3 อยา่งดงันี ้

1. วิเคราะห์ความส าคญั หมายถึง การแยกแยะสิ่งท่ีก าหนดมาให้วา่อะไรส าคญั
หรือจ าเป็นหรือมีบทบาทท่ีสดุ ตวัไหนเป็นเหต ุตวัไหนเป็นผล 
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2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ หมายถึง การค้นหาความส าคัญย่อยๆ ของเร่ืองราว
หรือเหตกุารณ์นัน้เก่ียวพนักนัอยา่งไร สอดคล้องหรือขดัแย้งกนัอยา่งไร 

3. วิเคราะห์หลกัการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างและระบบของวัตถุสิ่งของ
เร่ืองราวและการกระท าต่างๆ วา่สิง่เหลา่นัน้รวมกันจนด ารงสภาพเช่นนัน้อยูไ่ด้เน่ืองด้วยอะไร โดย
ยดึอะไรเป็นหลกัเป็นแกนกลาง มีสิง่ใดเป็นตวัเช่ือมโยง ยดึถือหลกัการใด มีเทคนิคอยา่งไร หรือยึด
คติใด 

วตัสนั และเกลเซอร์ (Watson G; และGlaser E.M.  1964: P. 10) ได้กล่าวถึงการคิด
วิเคราะห์ว่าประกอบด้วยทศันคติ ความรู้ และทกัษะในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปนี ้1) ทศันคติในการสบืเสาะ 
ซึง่ประกอบด้วย ความสามารถในการเห็นปัญหาและความต้องการท่ีจะสบืเสาะ ค้นหาข้อมูล หลกัฐาน
มาพิสูจน์เพื่อหาข้อเท็จจริง 2) ความรู้ในการหาแหล่งข้อมูลอ้างอิงและการใช้ข้อมูลอ้างอิงอย่างมี
เหตผุล   3) ทกัษะในการใช้ความรู้และทศันคติดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น 

จากผลการวิจัย วัตสัน และเกลเซอร์ สรุปว่า การคิดวิเคราะห์ประกอบไปด้วย 
ความสามารถย่อยๆ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการอ้างอิง 2) การตัง้สมมติฐาน 3) การนิรนัย 
4) การแปลความ 5) การประเมินข้อโต้แย้งต่างๆ 

มาลินี ศิริจารี (2545: น. 42) ได้อธิบายทักษะท่ีประกอบกันเป็นการคิดวิเคราะห์  
4 ประการ คือ 

1. ผู้ เรียนจะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบท่ีส าคญัของการอ้างเหตุผล 
โดยขัน้ต้นผู้ เรียนต้องมีพืน้ฐานทางมโนทศัน์และข้อมูลเพียงพอส าหรับการพิจารณาความจริงท่ี
อาจเป็นไปได้ (Probable truth) ของการอ้างเหตุผลหรือความเป็นไปได้ของผลลพัธ์ท่ีคาดการณ์ไว้ 
(Predieled outcome) นอกจากนัน้ผู้ เรียนจะต้องมีทกัษะท่ีจ าเป็นในการประเมินการอ้างเหตุผล
ด้วย 

2. ผู้ เรียนจะต้องแสวงหาหลกัฐานท่ีน ามาอ้างในการแสวงหาเหตุผลหรือการลง
สรุปโดยจะต้องพิจารณาว่า ข้อสรุปท่ีน ามากล่าวอ้างมีข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือหรือไม่ ตลอดจนการ
พิจารณาวา่ หลกัฐานท่ีน ามาอ้างอิงมีอคติหรือไม่ (Over generalization)  

3. ผู้ เรียนจะต้องพิจารณาไตร่ตรองรวมทัง้หลกัฐานท่ีน ามาใช้และลกัษณะการใช้
เหตผุล (Line of reasoning) ท่ีน ามาใช้อ้างเหตผุลก่อนการตดัสนิใจยอมรับหรือปฏิเสธข้อสรุปนัน้ 

4. ผู้ เรียนสามารถระบุข้อสนันิษฐาน (Assumption) ท่ีเก่ียวข้องกับการอ้างอิง
เหตผุล 



  48 

ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของ
เหตุการณ์เร่ืองราวหรือเนือ้หาต่างๆโดยใช้ทกัษะในการสบืเสาะให้ได้มาซึ่งความส าคญัของเหตุการณ์/
เร่ืองราว/เนือ้หา สามารถอ้างอิงหาความสัมพันธ์จากการตัง้สมมติฐาน แสวงหาข้อมูล ตามข้อ
สนันิษฐานท่ีตัง้ไว้และพิจารณาเพื่อลงข้อสรุปโดยใช้เหตุผล 

4.3 ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ 
Anderson L. W.; และKrathwohl D. R (2001: p. 84-86)การอภิปรายเก่ียวกับการ

ปรับเปลี่ยนการจัดหมวดหมู่การคิดแบบคลาสสิกของ Bloom โดย Anderson และ Krathwohl ใช้การ
ก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives) ตามแนวคิดเดิม
ของบลมู โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านจิตพิสยัและด้านทกัษะพิสยัของบุคคล แต่มี
การล าดบัขัน้กระบวนการทางปัญญา ในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพทุธพิสยั มีล าดบัขัน้ 6 ขัน้ ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ดงันี ้

1) จ า (Remembering) หมายถึง ความสามารในการระลึกได้ แสดงรายการได้ 
บอกได้ ระบุ บอกช่ือได้ ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได้ 

2) เข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย 
ยกตวัอยา่ง สรุป อ้างอิง ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได้ 

3) ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถในการน าไปใช้ ประยุกต์ใช้ 
แก้ไขปัญหา ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนสามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้ 

4) วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบาย
ลกัษณะการจดัการ ตวัอยา่งเช่น นกัเรียน สามารถบอกความแตกตา่งระหวา่ง 2 ทฤษฎีได้ 

5) ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ 
ตดัสนิ ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนสามารถตดัสนิคณุคา่ของทฤษฎีได้ 

6) คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) 
วางแผน ผลติ ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนสามารถน าเสนอทฤษฎีใหม่ท่ีแตกตา่งไปจากทฤษฎีเดิมได้ 

ระดับความสามารถทางการคิดของบุคคลเป็น 6 ระดับดังกล่าว จึงเป็นเร่ืองท่ีดีถ้า
นกัเรียนสามารถก าหนดความคาดหวงัได้อย่างเหมาะสม นกัเรียนสามารถก าหนดความคาดหวงัสงูได้ 
นกัเรียนทุกคนสามารถมีสว่นร่วมในการก าหนดวิสยัทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย การตดัสินใจและการ
แก้ปัญหาร่วมกัน เพราะในแต่ละระดับ เม่ือนกัเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ จะเกิดการ
ปรับเปลี่ยนขึน้สูร่ะดบัท่ีสงูขึน้ต่อไป อันจะสง่ผลให้นกัเรียนได้มีโอกาสมีความเช่ียวชาญเพิ่มขึน้และ
สามารถคิดในระดบัสงูได้ในท่ีสดุ 
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ความสามารถทางการคิดของบุคคลของบลมูในระดบัการคิดวิเคราะห์ เป็นทกัษะการ
คิดระดบัพืน้ฐานของนกัเรียนสูค่วามสามารถทางการคิดในระดบัสงู เพราะนกัเรียนจะเข้าใจเหตกุารณ์
ต่างๆอย่างชัดเจนผ่านกระบวนการวิเคราะห์หน่วยย่อย การวิเคราะห์ความสมัพันธ์และการวิเคราะห์
หลกัการโดยนกัเรียนสามารถวิเคราะห์ประเด็นต่างๆจากสว่นย่อยสูส่ว่นใหญ่ และเช่ือมความสมัพนัธ์
ของประเด็นต่างๆเข้าด้วยกันจนสามารถสรุปอย่างเป็นหลกัการโดยมีเหตุผลรองรับ ตามรายละเอียด 
ดงันี ้

1. การคิดวิเคราะห์ความส าคญัหรือเนือ้หาของสิ่งต่างๆ (Analysis of element) 
เป็นความสามารถในการแยกแยะได้ว่า สิ่งใดจ าเป็น สิ่งใดส าคัญ สิ่งใดมีบทบาทมากท่ีสุด 
ประกอบด้วย 

1.1 วิเคราะห์ชนิด เป็นการให้นักเรียนวินิจฉัยว่า สิ่งนัน้ เหตุการณ์นัน้ๆ จัดเป็น
ชนิดใด เพราะเหตุใด เช่น ข้อความนี ้(ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว) เป็นข้อความชนิดใด ต้นผักชีเป็นเป็นพืช
ชนิดใด ม้าน า้เป็นพืชหรือสตัว์ 

1.2 วิเคราะห์สิ่งส าคญั เป็นการวินิจฉัยว่าสิ่งใดส าคัญ สิ่งใดไม่ส าคญั เป็นการ
ค้นหาสาระส าคญั ข้อความหลกั ข้อสรุป จุดเดน่ จุดด้อย ของสิง่ตา่งๆ เช่น 

- สาระส าคญัของเร่ืองนีคื้ออะไร 
- ควรตัง้เร่ืองนีว้า่อะไร 
- การปฏิบติัเช่นนัน้เพื่ออะไร 
- สิง่ใดส าคญัท่ีสดุ สิง่ใดมีบทบาทมากท่ีสดุจากสถานการณ์นี ้

1.3 วิเคราะห์เลศนัย เป็นการมุ่งค้นหาสิ่งท่ีแอบแฝงซ่อนเร้น หรืออยู่เบือ้งหลัง
จากสิง่ท่ีเห็น ซึง่มิได้บง่บอกตรงๆ แตมี่ร่องรอยของความเป็นจริงซอ่นเร้นอยู ่เช่น 

- ภาพนีห้มายถึงใคร 
- ข้อความนีห้มายถึงใครหรือสถานการณ์ใด 
- เร่ืองนีค้วรยกยอ่งหรือต าหนิใคร 
- เร่ืองนีใ้ห้ข้อคิดอะไร ผู้ เขียนมีความเช่ืออยา่งไร 

2. การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์  (Analysis of relationship) เป็นการค้นหา
ความสมัพนัธ์ของสิง่ตา่งๆวา่มีอะไรสมัพนัธ์กนัอย่างไร สมัพนัธ์กนัมากน้อยเพียงใด สอดคล้องหรือ
ขดัแย้งกนั ได้แก่ 
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2.1 วิเคราะห์ชนิดของความสมัพนัธ์ 
 - มุ่ งให้ คิดว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใดมีสิ่ งใดสอดคล้องกันหรือไม่ 

สอดคล้องกนัมีสิง่ใดท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้และมีสิง่ใดไม่เก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้
 - มีข้อความใด มีสิง่ใดไม่สมเหตุสมผล เพราะอะไร 
 - ค ากลา่วใดสรุปผิด การตดัสนิใจการกระท าอะไรไม่ถูกต้อง 
 - สองสิง่นีเ้หมือนกันอยา่งไร หรือแตกตา่งกนัอยา่งไร 

2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสมัพนัธ์ 
 - สิง่ใดเก่ียวข้องกนัมากท่ีสดุ สิง่ใดเก่ียวข้องน้อยท่ีสดุ 
 - สิง่ใดสมัพนัธ์กบัสถานการณ์ หรือเร่ืองราวมากท่ีสดุ 
 - การเรียงล าดับมากน้อยของสิ่งต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น เรียงล าดับความ

รุนแรง จ านวน 
2.3 วิเคราะห์ขัน้ตอนความสมัพนัธ์ 

 - เม่ือเกิดสิง่นีแ้ล้ว เกิดผลลพัธ์อะไรตามมาบ้างตามล าดบั 
 - การเรียงล าดบัขัน้ตอนของเหตุการณ์ วงจรของสิ่งต่างๆสิง่ท่ีเกิดขึน้ตามมา

ตามล าดบัขัน้ตอน 
 - ผลสดุท้ายจะเป็นอยา่งไร เช่น วิเคราะห์วงจรของฝน, ผีเสือ้ 

2.4 วิเคราะห์จุดประสงค์และวิธีการ 
 - การกระท าแบบนีเ้พื่ออะไร การท าบุญตกับาตร (สขุใจ) 
 - เม่ือท าอยา่งนีแ้ล้วจะเกิดผลสมัฤทธ์ิอยา่งไร 
 - ท าอยา่งนีมี้เปา้หมายอยา่งไร มีจุดมุ่งหมายอะไร 

2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผล 
 - สิง่ใดเป็นสาเหตขุองเร่ืองนี ้
 - หากไม่ท าอยา่งนี ้ผลจะเป็นอยา่งไร 
 - หากท าอยา่งนี ้ผลจะเป็นอยา่งไร 
 - ข้อความใดเป็นเหตุผลแก่กนั หรือขดัแย้งกนั 

 
2.6 วิเคราะห์แบบความสมัพนัธ์ในรูปอุปมาอุปไมย เช่น 

 - บินเร็วเหมือนนก 
 - ระบบประชาธิปไตยเหมือนกบัระบบท างานของอวยัวะในร่างกาย 
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3.  ก า ร คิ ด วิ เค ราะ ห์ เชิ งหลัก ก า ร  (Analysis of organization principles) 
หมายถึง การค้นหาโครงสร้างของระบบ เร่ืองราว สิ่งของและการท างานต่างๆ ว่าสิ่งเหลา่นัน้ด ารง
อยู่ได้ในสภาพเช่นนัน้ เน่ืองจากอะไร มีอะไรเป็นแกนหลกั มีหลกัการอย่างไร มีเทคนิคอะไรหรือ
ยึดถือคติใด มีสิ่งใดเป็นตัวเช่ือมโยง การคิดวิเคราะห์หลักการเป็นการวิเคราะห์ท่ีถือว่ามี
ความส าคญัท่ีสดุ ควรจะวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ได้ดีเสียก่อน เพราะผลจากความสามารถในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะท าให้สามารถสรุปเป็นหลักการได้ 
ประกอบด้วย 

3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง เป็นการค้นหาโครงสร้างของสิง่ตา่งๆ เช่น 
- การท าวิจยัมีกระบวนการท างานอยา่งไร 
 - สิง่นีบ้ง่บอกความคิดหรือเจตนาอยา่งไร 
 - ค ากลา่วนีมี้ลกัษณะอยา่งไร (ชวนเชิญ โฆษณาชวนเช่ือ) 
 - โครงสร้างของสงัคมไทยเป็นอยา่งไร 
 - สว่นประกอบของสิง่นีมี้อะไรบ้าง 
 - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3.2 วิเคราะห์หลกัการ เป็นการแยกแยะเพื่อค้นหาความจริงของสิ่งต่างๆ แล้ว
สรุปเป็นค าตอบหลกัได้ 

 - หลกัการของเร่ืองนีมี้วา่อยา่งไร 
 - เหตใุดความรุนแรงใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้จึงไม่มีทา่จะยุติลงได้ 
 - หลกัการในการสอนของครูควรเป็นอยา่งไร 

ลกัษณะของสิ่งต่างๆท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์วตัถุ วิเคราะห์
สถานการณ์ วิเคราะห์บุคคล วิเคราะห์ข้อความ วิเคราะห์ข่าว วิเคราะห์สารเคมี ฯลฯ เป็นต้น สรุป
ได้วา่ในการวิเคราะห์จะวิเคราะห์ข้อมลูเชิงกายภาพ เชิงรูปธรรมและวิเคราะห์เชิงนามธรรม 

มาร์ซาโน (Marzano) ได้พัฒนารูปแบบจุดมุ่งหมายทางการศึกษารูปแบบใหม่ (A 
New Taxonomy of Educational Objectives) ประกอบด้วยระบบความรู้ ความคิด 3 ประการ (Three 
system of thinking) ได้แก่  ระบบตนเอง (Self-system) ระบบรู้คิด (Metacognitive-system)  และ
ระบบสติปัญญา (Cognitive-system) ล าดับขัน้ตอนความรู้เป็น 6 ระดับ เช่นเดียวกัน (Six level of 
taxonomy) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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ระดับท่ี 1 ขัน้รวบรวม ขัน้ฟื้นฟูความรู้ (Retrieval) เป็นขัน้ตอนการคิดทบทวน
ความรู้เดิม รับข้อมูลใหม่และเก็บเป็นคลงัข้อมูลไว้ การรวบรวมความรู้และข้อมลูทัง้หมดท่ีมีความ
เก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั ท าให้ข้อมลูมาความชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

ระดบัท่ี 2 ขัน้เข้าใจ (Comprehension) เป็นการเข้าใจสาระท่ีเรียนรู้ สูก่ารเรียนรู้
ใหม่ในรูปแบบการใช้สัญลักษณ์ เป็นการแปลความรู้ไปสู่รูปแบบท่ีเหมาะสม โดยอาศัยการ
สงัเคราะห์โครงสร้างพืน้ฐานของความรู้นัน้โดยเข้าใจประเด็นส าคญั แล้วน าไปสูก่ระบวนการใน
การแปลงความรู้ให้ลงไปสูข้่อสรุปอย่างเป็นหลกัการใหญ่ โดยการลบหรือตดัสิ่งหรือเร่ืองราวท่ีไม่
จ าเป็นออกไป รวมทัง้การสร้างตวัอยา่ง การอ้างอิงไปใช้และการสร้างข้อเสนอใหม่ 

ระดับท่ี 3 ขัน้วิเคราะห์ (Analysis) ตามแนวคิดใหม่นี ้เป็นการใช้เหตุผล และ
ความละเอียดถ่ีถ้วนในการจ าแนกความเหมือนและความแตกต่างอยา่งมีหลกัการจัดหมวดหมู่ท่ี
สมัพนัธ์กับความรู้ การสรุปอย่างสมเหตสุมผลโดยสามารถบ่งชีข้้อผิดพลาดได้ การประยกุต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่โดยใช้ฐานความรู้และการคาดการณ์ผลท่ีตามมาบนพืน้ฐานของข้อมลู 

ระดับท่ี 4 การน าไปใช้  (Knowledge utilization) เป็นการใช้ความรู้ให้ เป็น
ประโยชน์ เป็นการตัดสินใจสถานการณ์ สรุปสู่หลกัการในสถานการณ์ใหม่ๆให้เป็นประโยชน์ได้ 
เป็นความสามารถในการรู้จักเลือกค าตอบและเห็นคุณค่าสรุปความเป็นไปได้และเสนอทางเลือก
อย่างมีเหตุผล ซึ่งต้องใช้กระบวนการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การส ารวจทดลอง การสืบเสาะ 
สบืสวนความรู้ 

ระดับ ท่ี 5 การรู้คิด (Metacognition) เป็นการรู้คิดอย่างมีสติ โดยการรู้จัก
จดัระบบความคิดเพื่อบรรลเุป้าหมายการเรียนรู้ การก าหนด การก ากบัติดตามการเรียนรู้และการ
จัดขอบเขตการเรียนรู้เป็นการรู้คิดอย่างมีสติ ด้วยกระบวนการไตร่ตรอง สงัเกต เฝา้ดู ตรวจสอบ 
และการประเมินผลอยา่งรอบคอบ สามารถบูรณาการความรู้ 

ระดับท่ี 6 การจัดระบบความคิดด้วยตนเอง (Self-system thinking) เป็นการ
สร้างระดับแรงจูงใจต่อการเรียนรู้และภาระงานท่ีได้รับมอบหมายในการเรียนรู้รวมทัง้ความ
ตระหนกัในความสามารถของการเรียนรู้ท่ีตนมี เป็นการรู้คิดจากการน าความรู้ ข้อมลูพิจารณาโดย
สามารถตรวจสอบความรู้ ตรวจสอบประสทิธิภาพของความรู้ รวมทัง้ตรวจสอบความต้องการและ
แรงจูงใจของตนเอง มาพิจารณาประกอบในการเรียนรู้ ดงัภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 6 ระดบัของกระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีการคิดของมาร์ซาโน 
(Six Level of Marzano’s Taxonomy) 

ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย (2555: น. 25) กลา่วถึง การจ าแนกขอบเขตของความรู้ของ
มาร์ซาโน เป็น 3 ประเภท คือ 

1. ด้าน ข้อมูล ( Information) เป็ นการรวบรวมความคิด ท่ี มี เหตุผล  และ 
มีความสมัพนัธ์กบัรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความหมายของค าศพัท์ตามบริบท
ตา่งๆ, ความจริง, ล าดบัเหตุการณ์, หรือเหตุการณ์ท่ีมีการก าหนดสถานการณ์ต่างๆไว้ เช่น เวลา, 
สถานท่ี, บุคคลท่ีมีสว่นร่วม เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึง่ข้อสรุป โดนการเน้นการจัดระบบความคิดจาก
ข้อมลูงา่ยสูข้่อมลูยาก 

2. ด้านกระบวนการคิด (Mental procedures) เป็นการรวบรวมความรู้เดิมซึ่ง
เป็นความสามารถท่ีสัง่สมไว้สูก่ระบวนการเรียนรู้ใหม่อย่างอัตโนมัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการ
ขัน้สงูด้านการจัดการข้อมูลด้วยกระบวนการท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบพืน้ฐานตา่งๆท่ีมีกลยุทธ์
ในการจัดกระบวนการจัดกระท าข้อมูลท่ีก าหนดไว้ สามารถเรียงล าดบัข้อมูลท่ีเป็นผลลพัธ์และ
ขัน้ตอนตา่งๆ และสามารถสรุปผลจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ก่อนได้ 

3. ด้านกระบวนการปฏิบัติ  (Psychomotor procedures) เป็นการรวบรวม
ความรู้ท่ีใช้ระบบโครงสร้างกล้ามเนือ้จากการฝึกทักษะการปฏิบัติอย่างง่าย เพื่ อน าไปสู่
กระบวนการปฏิบติัท่ีซบัซ้อนขึน้ เพื่อให้ได้มาซึง่กระบวนการสร้างทกัษะการปฏิบติัตา่งๆ 

ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย (2555: น. 24) กล่าวว่า มาร์ซาโนแบ่งลกัษณะของการคิด
วิเคราะห์ เป็น 5 อยา่ง ดงันี ้

1. การจับคู่ (Matching) หมายถึง การระบุความเหมือนและความแตกต่าง
ระหวา่งสว่นประกอบของแนวคิดหรือสิง่ตา่งๆ ออกเป็นแตล่ะสว่นให้เข้าใจงา่ยอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 

ระดบัท่ี 1 : ขัน้ฟืน้ฟู ทบทวนความรู้ (Retrieval) 
ระดบัท่ี 2 : ความเข้าใจ (Comprehension) 
ระดบัท่ี 3 : การวิเคราะห์ (Analysis) 
ระดบัท่ี 4 : การน าไปใช้ (Knowledge utilization) 
ระดบัท่ี 5 : การรู้คิด (Metacognition) 
ระดบัท่ี 6 : การจดัระบบความคิดด้วยตนเอง (Self-system thinking) 
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2. การจัดหมวดหมู่ (Classification) หมายถึง การประมวลความรู้เพื่อการจัด
เรียงล าดับ และประเภทของแนวคิดหลกัหรือความเห็นในหมวดหมู่ท่ีมีความหมาย สามารถจัด
กลุม่ท่ีมีหลกัการและลกัษณะท่ีคล้ายคลงึเข้าด้วยกนั 

3. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error analysis) หมายถึง การคิดเชิงตรรกะและ
การประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของแนวคิดหรือสิ่งต่างๆจากมมุมองใดมมุมองหนึง่ เป็นการระบุ
ข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องจากสถานการณ์ คณุลกัษณะหรือพฤติกรรมตา่งๆ 

4.  การสรุปเป็นหลักเกณ ฑ์ทั่วไป (Generalizing) หมายถึง การอุปมาน 
(induction) คือการใช้เหตุผลจากสิ่งท่ีเฉพาะเจาะจงไปสู่การสรุปสิ่งทั่วๆไป  และการอนุมาน 
(deduction) คือการใช้เหตุผลจากสิ่งทั่วไปมาสรุปสิ่งท่ีเฉพาะเจาะจง รวมถึงการอ้างอิงถึงเพื่อ
น ามาก าหนดเป็นหลกัการหรือกฎซึง่สามารถทดสอบในเหตกุารณ์ท่ีเจาะจงหรือแนวคิดหลกัได้ 

5. การสรุปเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ (Specifying) หมายถึง การน าหลกัการทัว่ไปท่ี
มีอยู่แล้วไปสรุปเป็นหลกัการใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจง และสรุปได้ว่าหลกัการใหม่นัน้เป็นข้อควรปฏิบติั
หรือไม่อยา่งไร 
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ตาราง 4 สงัเคราะห์ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ 

ตัวชีว้ัด 
ความสามารถ
ทางการเรียน 

ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ 

ของบลูม 

ส 5.1 ม.1/1 
วิเคราะห์
ลกัษณะทาง
กายภาพของ
ทวีปเอเชีย 
ทวีป
ออสเตรเลยี 
และโอเชียเนีย 
โดยใช้
เคร่ืองมือทาง
ภมิูศาสตร์
สบืค้นข้อมลู 

วิเคราะห์ลกัษณะทาง
กายภาพของทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลยี และโอ
เชียเนีย 

 - ตัง้ค าถามเพื่อหา
ประเด็นในการสบืค้น 
รวบรวม วิเคราะห์และ
สรุปข้อมลูเพื่อตอบ
ค าถาม โดยใช้การคิด
เชิงพืน้ท่ีและการคิด
แบบองค์รวม 

1. วิเคราะห์ความส าคญัหรือเนือ้หา
ของลกัษณะทางกายภาพ (วิเคราะห์
ชนิด)และข้อดี ข้อเสยี (วิเคราะห์สิง่
ส าคญั)ของทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลยี และโอเชียเนีย 

2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของ
ลกัษณะทางกายภาพวา่มีสิง่ใด
สอดคล้องกนั (วิเคราะห์ชนิดของ
ความสมัพนัธ์) หรือมีอิทธิพลมาก
ท่ีสดุตอ่การเกิดลกัษณะทางกายภาพ
ในรูปแบบตา่งๆ (วิเคราะห์ขนาดของ
ความสมัพนัธ์) และบอกผลท่ีตามมา
จากลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกตา่ง
กนั (วิเคราะห์ขัน้ตอนความสมัพนัธ์) 

3. วิเคราะห์เชิงหลกัการ เพื่อบอก
ลกัษณะทางกายภาพในภมิูภาค
ตา่งๆของทวีปเอเชีย ทวปีออสเตรเลยี 
และโอเชียเนีย (วิเคราะห์หลกัการ) 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ตัวชีว้ัด 
ความสามารถ
ทางการเรียน 

ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ 

ของบลูม 

ส 5.1 ม.1/3 
วิเคราะห์
สาเหตกุารเกิด
ภยัพิบติัของ
ทวีปเอเชีย 
ทวีป
ออสเตรเลยี 
และโอเชียเนีย 

ส 5.2 ม.1/3 สบืค้น 
วิเคราะห์สาเหตกุารเกิด
ภยัพิบติัของทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลยี และโอ
เชียเนีย 

 - ใช้เหตผุลทาง
ภมิูศาสตร์ในการ
รวบรวมข้อมลู จดัการ
และวิเคราะห์ข้อมลู 
เพื่อสรุปและหาค าตอบ 

1. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของสถานการณ์
หรือเร่ืองราว (วิเคราะห์ขนาดของ
ความสมัพนัธ์) ผลลพัธ์จากสถานการณ์ 
(ขัน้ตอนความสมัพนัธ์) สาเหตแุละผลของ
การเกิดภยัพิบติั (วิเคราะห์สาเหตแุละผล) 

2. วิเคราะห์หลกัการจากกระบวนการใน
การเกิดภยัพิบติั (วิเคราะห์โครงสร้าง) 
ค้นหาหลกัการและลงข้อสรุปการเกิดภยั
พิบติั (วิเคราะห์หลกัการ) 

ส 5.2 ม.1/3 
สบืค้น 
อภิปราย
ประเด็นปัญหา
จาก
ปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่ง
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
กบัมนษุย์ท่ี
เกิดขึน้ในทวีป
เอเชีย ทวีป
ออสเตรเลยี 
และโอเชียเนีย 

สบืค้นประเด็นปัญหา
จากปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกบัมนษุย์ท่ี
เกิดขึน้ในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลยี และโอ
เชียเนีย 

 - ตัง้ค าถามเพื่อหา
ประเด็นในการสบืค้น 
รวบรวม วิเคราะห์และ
สรุปข้อมลูเพื่อตอบ
ค าถาม โดยใช้เทคนิค
และเคร่ืองมือทาง
ภมิูศาสตร์ 

1. การคิดวิเคราะห์ความส าคญัหรือ
เนือ้หาตา่งๆ โดยค้นหาวา่สิง่ใดส าคญั 
สิง่ใดไม่ส าคญั ข้อดี ข้อด้อย (วิเคราะห์
สิง่ส าคญั)  

2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์สอดคล้องของ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกบัมนษุย์ 
(วิเคราะห์ชนิดของความสมัพนัธ์) วา่
เก่ียวข้องกบัเร่ืองใดมากท่ีสดุ (วิเคราะห์
ขนาดของความสมัพนัธ์) โดยการสบืค้น
ข้อมลูท่ีเป็นเหตแุละผลกนั (การวิเคราะห์
สาเหตแุละผล) 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ตัวชีว้ัด 
ความสามารถ
ทางการเรียน 

ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ 

ของบลูม 

ส 5.2 ม.1/4 
วิเคราะห์
แนวทางการ
จดัการภยัพิบติั
และการ
จดัการ
ทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อมใน
ทวีปเอเชีย 
ทวีป
ออสเตรเลยี
และโอเชียเนีย 

วิเคราะห์แนวทางการ
จดัการภยัพิบติัและการ
จดัการทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลยี
และโอเชียเนีย 

 - ตัง้ค าถามเพื่อหา
ประเด็นในการสบืค้น 
รวบรวม วิเคราะห์และ
สรุปข้อมลูเพื่อตอบ
ค าถาม 

- ใช้เหตผุลทาง
ภมิูศาสตร์และการ
ตดัสนิใจอยา่งเป็น
ระบบในการคิดเชิงภมิู
สมัพนัธ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและสถิติ
พืน้ฐาน 

1. การคิดวิเคราะห์ความส าคญัหรือ
เนือ้หาตา่งๆ โดยวิเคราะห์วา่สิง่ใดส าคญั 
สิง่ใดไม่ส าคญั มีข้อดี หรือข้อด้อย
อยา่งไร (วิเคราะห์สิง่ส าคญั) 

2.  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ โดย
วิเคราะห์จากแนวทางในการจดัการมีผล
ท่ีตามมาเป็นอยา่งไร (วิเคราะห์ขัน้ตอน
ความสมัพนัธ์) แนวทางในการจดัการนัน้
มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร และเม่ือปฏิบติั
ตามแนวทางท่ีก าหนดจะก่อให้เกิด
ประโยชน์อยา่งไร(วิเคราะห์จุดประสงค์
และวิธีการ) ด้วยการวิเคราะห์จาก
สาเหตผุลแนวทางในการจดัการ 
(วิเคราะห์สาเหตแุละผล) 

3. การวิเคราะห์เชิงหลกัการ จากการ
ค้นหาข้อมลูภยัพิบติัวา่เกิดจากอะไร มี
กระบวนการอยา่งไร (วิเคราะห์
โครงสร้าง) แล้วแยกประเด็นตา่งๆเพื่อ
สรุปเป็นค าตอบ (วิเคราะห์หลกัการ) 

จากตารางสงัเคราะห์ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ เม่ือเปรียบเทียบกับตวัชีว้ัดแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ภัยพิบติัทางธรรมชาติ
แล้วนัน้ลกัษณะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามทฤษฎีของบลมูมีความสอดคล้องและสง่เสริม
ความสามารถในการคิดของผู้ เรียนได้ชัดเจน ผู้ วิจัยจึงเลือกใช้ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ 
ของบลมูเป็นแนวทางในพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน 
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4.4 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: น. 58) กล่าวถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน 

ประกอบด้วย 5 ประการคือ 
1. ทักษะการจ าแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆทัง้

เหตุการณ์เร่ืองราวสิ่งของออกเป็นส่วนย่อยๆ ให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถบอก
รายละเอียดของสิง่ตา่งๆได้ 

2. ทกัษะการจดัหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจดัประเภท จดัล าดบั จดักลุม่
ของสิง่ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัเข้าด้วยกัน โดยยึดโครงสร้างลกัษณะหรือคณุสมบติัท่ีเป็นประเภท
เดียวกนั 

3. ทกัษะการเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของข้อมลู
ตา่งๆ วา่สมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

4. ทกัษะสรุปความ หมายถึง ความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากสิง่ท่ี
ก าหนดให้ได้ 

5. การประยุกต์ความสามารถในการน าความรู้หลักการและทฤษฎีมาใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดเดาเหตกุารณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิง่ท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคตได้  

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ถือว่าเป็นทักษะ
การคิดระดบัพืน้ฐานซึ่งน าไปสูค่วามสามารถทางการคิดระดบัสงู คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
คิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คือการน าลกัษณะของสิ่งต่างๆ มาวิเคราะห์
จากส่วนย่อย รายละเอียดต่างๆ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปอย่างมีเหตุมีผล เช่น วิเคราะห์วัตถุ วิเคราะห์
สถานการณ์ วิเคราะห์บุคคล วิเคราะห์ข้อความ วิเคราะห์ข่าว วิเคราะห์สารเคมี เป็นต้น อาจกลา่วได้ว่า
การวิเคราะห์จะวิเคราะห์ทัง้ข้อมูลเชิงกายภาพ เชิงรูปธรรม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนามธรรมจึงจะท า
ให้สามารถเช่ือมโยงและถ่ายโอนความรู้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ 

มาลินี ศิริจารี (2545: น. 42) ได้อธิบายทักษะท่ีประกอบกันเป็นการคิดวิเคราะห์  
4 ประการคือ 

1. ผู้ เรียนจะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบท่ีส าคญัของการอ้างเหตุผล 
โดยขัน้ต้นผู้ เรียนต้องมีพืน้ฐานทางมโนทศัน์และข้อมูลเพียงพอส าหรับการพิจารณาความจริงท่ี
อาจเป็นไปได้ (Probable truth) ของการอ้างเหตุผลหรือความเป็นไปได้ของผลลพัธ์ท่ีคาดการณ์ไว้ 
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(Predieled outcome) นอกจากนัน้ ผู้ เรียนจะ ต้องมีทักษะ ท่ีจ า เป็ น ในการประเมิ นการ 
อ้างเหตผุลด้วย 

2. ผู้ เรียนจะต้องแสวงหาหลกัฐานท่ีน ามาอ้างในการแสวงหาเหตุผลหรือการลง
สรุปโดยจะต้องพิจารณาว่า ข้อสรุปท่ีน ามากล่าวอ้างมีข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือหรือไม่ ตลอดจนการ
พิจารณาวา่ หลกัฐานท่ีน ามาอ้างอิงมีอคติหรือไม่ (Over generalization)  

3. ผู้ เรียนจะต้องพิจารณาไตร่ตรองรวมทัง้หลกัฐานท่ีน ามาใช้และลกัษณะการใช้
เหตผุล (Line of resoning) ท่ีน ามาใช้อ้างเหตผุลก่อนการตดัสนิใจยอมรับหรือปฏิเสธข้อสรุปนัน้ 

4. ผู้ เรียนสามารถระบุข้อสนันิษฐาน (Assumption) ท่ีเก่ียวข้องกับการอ้างอิง
เหตผุล 

จากแนวทางท่ีได้กลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ท่ีส าคญัคือ
การน าความสมัพนัธ์ของหลกัการ การรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่เพื่อน ามาการวิเคราะห์และสรุป
เป็นหลกัเกณฑ์ทัว่ไป โดยผา่นการพิจารณาไตร่ตรองเพื่อระบุข้อสนันิษฐานท่ีก าหนดไว้ได้ 

เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ  (2555: น. 27) แบ่งการคิดวิ เคราะห์ออกเป็น 4 
องค์ประกอบดงันี ้

1. ความสามารถในการตีความ หมายถึง การพยายามท าความเข้าใจ และให้
เหตุผลแก่สิง่ท่ีเราต้องการจะวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายท่ีไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่งนัน้เป็นการ
สร้างความเข้าใจต่อสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์ โดยเกณฑ์ท่ีแต่ละคนใช้เป็นมาตรฐานในการตดัสินใจ
ย่อมแตกต่างกันตามความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยมของแต่ละบุคคล และความสามารในการ
เช่ือมโยงเหตผุล 

2. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ หมายถึง เราจะคิดวิเคราะห์ได้ดีนัน้
ต้องมีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานของเร่ืองนัน้ เพราะความรู้จะช่วยก าหนดขอบเขตของการ
วิเคราะห์แจกแจงและจ าแนกได้ว่าเร่ืองนัน้เก่ียวข้องกับอะไร มีองค์ประกอบย่อยๆ อะไรบ้าง มีก่ี
หมวดหมู่ จดัล าดบัความสมัพนัธ์อยา่งไรและรู้วา่อะไรเป็นสาเหต ุ

3. ความช่างสงัเกตช่างสงสยั และช่างถาม หมายถึง นักคิดเชิงวิเคราะห์ต้องมี
องค์ประกอบทัง้ 3 นีร่้วมด้วย เพราะจะน าไปสูก่ารสืบค้นความจริงและเกิดความชดัเจนประเด็นท่ี
ต้องการวิเคราะห์ ขอบเขตของค าถามต้องยดึหลกั 5 W 1 H คือ ใคร (Who) ท าอะไร (What) ท่ีไหน 
(Where) เม่ือไร (When) เพราะเหตใุด (Why) อยา่งไร (How) 
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4. ความสามารถในการหาความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล หมายถึง ความสามารถใน
การใช้เหตุผลจ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นความจริง สิ่งใดเป็นความเท็จ สิ่งใดมีรายละเอียด
สมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยา่งไร 

สุวิทย์ มูลค า (2547: น. 17) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 
ประการ ดงันี ้

1. สิง่ท่ีก าหนดให้เป็นสิ่งส าเร็จรูปท่ีก าหนดให้วิเคราะห์ เช่น สิง่ของ วตัถ ุเร่ืองราว 
เหตกุารณ์ หรือปรากฏการณ์ตา่งๆ 

2. หลักการหรือกฎเกณฑ์ เป็นข้อก าหนดส าหรับใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งท่ี
ก าหนดให้เช่น 

- เกณฑ์ในการจ าแนกสิง่ท่ีมีความเหมือนกันหรือแตกตา่งกนั 
- หลกัเกณฑ์ในการหาลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผลอาจจะเป็นลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ท่ีมีความคล้ายคลงึกันหรือขดัแย้งกัน 
4.5 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กล่าวว่า เป็นการวดัความสามารถในการ
แยกแยะส่วนย่อยๆ ของเหตุการณ์เร่ืองราว หรือ เนือ้หาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความส าคัญ
อย่างไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล และท่ีเป็นอยา่งนัน้อาศยัและท่ีเป็นอย่างนัน้อาศยัหลกัการใดในการ
ตอบ การวดัพฒันาการด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบง่แยกออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1. วิเคราะห์ความส าคญั หมายถึง การแยกแยะสิ่งท่ีก าหนดมาให้วา่อะไรส าคญั
หรือจ าเป็นหรือมีบทบาทมากท่ีสดุตวัไหนเป็นเหตแุละตวัไหนเป็นผล 

2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การค้นหาว่าความส าคัญย่อยๆของ
เร่ืองราวหรือเหตกุารณ์นัน้เก่ียวกนัอยา่งไร สอดคล้องหรือขดัแย้งกนัอยา่งไร 

3. วิเคราะห์หลกัการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างและระบบของวตัถสุิง่ของหรือ
เร่ืองราวและการกระท าต่างๆว่าสิง่เหลา่นัน้รวมกนัจนด ารงสภาพเช่นนัน้อยูไ่ด้เน่ืองด้วยอะไร โดย
ยดึอะไรเป็นหลกัเป็นแกนกลาง 

การวดัพฒันาการด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์สามารถปฏิบติัได้ดงันี ้
1. การระบุปัญหา หมายถึง การก าหนดปัญหาและท าความเข้าใจกับปัญหา 

พิจารณาข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหาเป็นกระบวนการท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการคิดวิเคราะห์
หรือคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นการกระตุ้นให้บุคคลเร่ิมต้นคิด 



  61 

2. การตัง้สมมติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทาง การสรุปอ้างอิงของปัญหา
ข้อโต้แย้ง เพื่อก าหนดแนวทางการสรุปท่ีน่าจะเป็นไปได้ว่า ข้อมูลท่ีได้มาสามารถจะเป็นไปได้ใน
ทิศทางใดบ้าง เพื่อท่ีจะได้พิจารณาเลือกแนวทางท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด เป็นการตัดสินใจอย่าง
สมเหตสุมผล 

3. การตรวจสอบสมมติฐาน หมายถึง การรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับปัญหาข้อ
โต้แย้งจากแหลง่ตา่งๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสนิใจอยา่งสมเหตสุมผลในการสรุปอ้างอิงตอ่ไป 

4. สรุปอ้างอิงโดยใช้เหตุผลแบบอุปมานและอนุมาน หมายถึง การพิจารณา
แนวทางท่ีสมเหตสุมผลท่ีสดุจากหลกัฐาน ข้อมลูท่ีมีอยู ่การใช้เหตผุลเป็นทกัษะการคิดท่ีจ าเป็นต่อ
การตัดสินใจสรุปปัญหา และเป็นทักษะการคิดท่ีส าคญัของการคิดวิเคราะห์เพราะการคิดท่ีดีนัน้
ขึน้อยูก่บัการใช้เหตผุลท่ีดี และข้อสรุปท่ีดีท่ีสดุจะต้องได้รับการสนบัสนนุจากเหตผุลท่ีดีท่ีสดุด้วย 

5. การประเมินการสรุปอ้างอิง หมายถึง การประเมินความสมเหตสุมผลของการ
สรุปอ้างอิงหลงัจากตดัสนิใจ 

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
1. ทักษะการจ าแนก ในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ ให้เข้าใจง่ายอย่างมี

หลกัเกณฑ์ และสามารถบอกรายละเอียดของสิง่ตา่งๆได้ 
2. ทกัษะการจดัหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจดัประเภท จดัล าดบั จดักลุม่

ของสิง่ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัเข้าด้วยกัน โดยยึดโครงสร้างลกัษณะหรือคณุสมบติัท่ีเป็นประเภท
เดียวกนั 

3. ทกัษะการเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของข้อมลู
ตา่งๆ 

4. ทกัษะสรุปความ หมายถึง ความสามารถในการจบัประเด็นและสรุปผลจากสิ่ง
ท่ีก าหนดให้ได้ 

5. การประยุกต์ความสามารถในการน าความรู้หลักการและทฤษฎีมาใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดเดาเหตกุารณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิง่ท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคตได้  

4.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
บุตรชีวัน ไพโรจน์; และอุดม จันทนา (2559: น. 225) ได้ศึกษาเก่ียวกับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและพฒันาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง พบว่า
ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการพฒันาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียงของนกัศกึษาอยู่
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ในระดบัมากท่ีสดุจ านวน 1 แผนธุรกิจ อยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 แผนธุรกิจ และอยู่ในระดบัปานกลาง
จ านวน 3 แผนธุรกิจ แสดงว่าวิ ธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยให้นักศึกษามี
ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการพฒันาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง 

วิจิตรา นพรัตน์ (2559: น. 115)  การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพื่อ พฒันารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รายวิชา
ประวติัศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
ผงักราฟิก ผลการวิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับผังกราฟฟิก 
ส าหรับรายวิชาประวติัศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ได้แก่ 1. ขัน้
ก าหนดปัญหา 2. ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา 3. ขัน้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 4. ขัน้วิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผล 5. ขัน้น าเสนอ และ 6. ขัน้การประเมินผล และนักเรียนท่ีเรียนวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับผังกราฟิกมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

การพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคม
ศกึษา เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากร 
2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
3. เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั 
4. แบบแผนการทดลอง 
5. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
6. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
7. การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
8. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การก าหนดประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 5 ห้องเรียน นักเรียนทัง้หมด 154 คน โดยมีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถของ
ผู้ เรียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 27 คนซึง่ได้มา
จากการสุม่ตวัอยา่งแบบเป็นกลุม่ (Cluster Random Sampling)  

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีท้ าการทดลองโดยผู้ วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลองรวม 18 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดยท าการ
ทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 คาบ ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 16 คาบ และท าการทดสอบ
หลงัเรียนจ านวน 1 คาบเรียน 
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เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อเนือ้หาในสาระที่ 5 : ภมิูศาสตร์ กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มาตรฐาน ส 5.1 ตัวชีว้ัดท่ี 1 และ 3 
มาตรฐาน ส 5.2 ตัวชีว้ัดท่ี 3 และ 4 รวม 4 ตัวชีว้ัด จ านวนทัง้สิน้ 18 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียด
เนือ้หาท่ีน ามาพฒันาเป็นหน่วยการเรียนรู้และน ามาใช้ในการท าวิจยั เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 5 เนือ้หาใช้ในการวิจยั 

ที่ เนือ้หา จ านวนคาบ 
1 ทดสอบก่อนเรียน 1 

2 - การใช้เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์เพื่อสบืค้นข้อมลู (ส 5.1 ม.1/1) 6 

3 - ลกัษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยีและโอเชีย

เนีย (ส 5.1 ม.1/1) 

10 

4 - ภยัพิบติัทางธรรมชาติและสาเหตกุารเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

 (ส 5.1 ม.1/3) 

1 

 รวม 18 

 

แบบแผนการทดลอง 
การศึกษาวิจัยในครัง้นี ้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experiment Research) ซึ่งมี

แบบแผนการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

กลุ่ม วัดก่อน ส่ิงทดลอง วัดหลัง 
E T1 X T2 

ภาพประกอบ 7 แบบแผนการทดลองแบบ One group pretest-posttest design 
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สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
 E แทน  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

X แทน การจดัการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

   (Problem Based Learning) 

 T แทน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เร่ืองภัยพิบั ติทางธรรมชาติและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ซึ่งด าเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจยั One group pretest-posttest design (สทิุติ ขตัติยะและวิไลลกัษณ์ 
สวุจิตตานนท์.  2554: 304) 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 
2. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศกึษา เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ  
3. แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
1. การพัฒนาและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Learning) 
การพัฒนาแผนหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 

Learning) เร่ืองภยัพิบติัทางธรรมชาติ จ านวน 16 ชั่วโมง ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานประกอบไปด้วยขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 8 ขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้ท่ี 1 เผชิญปัญหา ขัน้ท่ี 2 ส ารวจ
ความรู้ ขัน้ท่ี 3 ตัง้สมมติฐาน ขัน้ท่ี 4 ระบุสิ่งท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา ขัน้ท่ี 5 
ค้นหาข้อมูล ขัน้ท่ี 6 รวบรวมความรู้และแก้ปัญหา ขัน้ท่ี 7 ทบทวนการด าเนินการแก้ปัญหา และ
ขัน้ท่ี 8 สรุปความรู้ ซึ่งแผนหนว่ยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) มี
ขัน้ตอนในการพฒันาและหาคณุภาพ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน (Problem Based Learning) จากหนงัสอื เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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1.2 ศึกษา วิ เคราะห์ตัวชี ว้ัดและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาระ
ภูมิศาสตร์ กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

1.3 น าเนือ้หาจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) มาจ าแนกเพื่อก าหนดจุดประสงค์ ซึง่แสดงดงันี ้

การศกึษาทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยีและโอเชียเนียในด้านตา่งๆตอ่ไปนี ้
1) ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย   

(ส 5.1 ม.1/1) 
2) การใช้เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์เพื่อสบืค้นข้อมูล (ส 5.1 ม.1/1) 
3) สาเหตกุารเกิดภยัพิบติั (ส 5.1 ม.1/3) 
 4) ปฏิสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพกบัมนุษย์ (ส 5.2 ม.1/3) 
 5) แนวทางในการจดัการภยัพิบติั (ส 5.2 ม.1/4) 
6) การจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน (ส 5.2 ม.1/4) 

จากนัน้จึงจัดเรียงล าดับการด าเนินเร่ืองให้มีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน พร้อมทัง้ก าหนดระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบและสร้างหนว่ยการเรียนรู้ “ภยัพิบัติ
ทางธรรมชาติ”  ดงันี ้
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ตาราง 6 หนว่ยการเรียนรู้ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ  

ที่ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้ คาบ 

1. 

- ส 5.1 ม.1/1 

- ส 5.1 ม.1/3 

สาเหตกุารเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลยีและโอเชียเนีย 
  - การใช้เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์เพื่อสบืค้นข้อมลู 
  - ลกัษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี
และโอเชียเนีย 
  - สาเหตกุารเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

6 

2. 
- ส 5.2 ม.1/3 

- ส 5.2 ม.1/4 

แนวทางในจดัการภยัพิบติัและการจดัการทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อมในทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลยี และโอเชียเนีย  
  - การใช้เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์เพื่อสบืค้นข้อมลู 
  - ลกัษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี
และโอเชียเนีย 
  - สาเหตกุารเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
  - ประเด็นปัญหาจากปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพกบัมนษุย์ 
  - แนวทางการจดัการภยัพิบติัและการจดัการทรัพยากร
และสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

10 

รวม 16 

 

1.4 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ออกแบบการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชีว้ัดและจุดประสงค์ท่ีได้
ก าหนดไว้ 

1.5 น าแผนหน่วยการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้องของขัน้ตอน และความสอดคล้องระหวา่งจุดประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
พร้อมทัง้ปรับปรุงตามค าแนะน า 

1.6 น าแผนหน่วยการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบ
และประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื อ้หา โดยใช้สูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Item-Objective 
Congruence Index: IOC) กับมาตรฐานและตัวชี ว้ัดท่ีก าหนด ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม 
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การเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้เชิง
เนือ้หาและขัน้ตอนการท ากิจกรรม โดยพิจารณาดงันี ้(วรรณี แกมเกต ุ2551: 219-221) 

+1 หมายถึง แนใ่จวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคล้องและเหมาะสม 

0 หมายถึง ไม่แนใ่จวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคล้องและเหมาะสม 

-1 หมายถึง แนใ่จวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่มีความสอดคล้องและเหมาะสม 

โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index: 
IOC)  ท่ีมีค่าตัง้แต่ 0.5 – 1.00 และพบว่าแผนหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเป็น 1.00  

1.7 น าข้อเสนอแนะ จากผู้ เช่ียวชาญ มาปรับปรุงและแก้ไขแผนหน่วยการเรียนรู้
ตามข้อเสนอแนะเพื่อให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์สามารถน าไปใช้ตอ่ไป 

1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Try out) กับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ในห้องเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้ภาษา
และการจดักิจกรรม 

1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุม่ตวัอย่าง
ตอ่ไป  

2. การพัฒนาและหาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคม
ศกึษา เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ  

ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้
2.1 ศกึษาวิธีสร้างแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จากหนงัสอืแนวปฏิบติัการวดั

และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื น้ฐาน  พุทธศักราช 2551 ของ 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั น้พื น้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน.  2553: น. 92-93) เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2.2 ท าการวิเคราะห์หลักสูตรในส่วนท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีสอน โดยผู้ วิจัยท าการ
วิเคราะห์หลกัสตูร จากเนือ้หาและพฤติกรรมท่ีต้องการวดัตามหลกัของ บลมู ส าหรับเป็นเกณฑ์ในการ
ตดัสนิใจวา่ต้องการวดัพฤติกรรมในเนือ้หาอะไร เป็นจ านวนมากน้อยเพียงใด  

2.3 จ าแนกจุดประสงค์ของเนือ้หาออกเป็นพฤติกรรม โดยจ าแนกจุดประสงค์
รายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ประกอบด้วย พฤติกรรมท่ีต้องการวดัเป็น 6 ด้าน คือ 
ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การประยกุต์ การวิเคราะห์ การประเมินคา่ และการสร้างสรรค์ 
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ตาราง 7 วิเคราะห์มาตรฐานและตวัชีว้ดัเพ่ือสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

มาตรฐาน ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้ 

ระดับพฤตกิรรม รวม 

คว
าม

จ า
 

คว
าม

เข้
าใ
จ 

กา
รป

ระ
ยุก

ต์ 

กา
รวิ
เค
รา
ะห์

 

กา
รป

ระ
เมิ
น

ค่า
 

กา
รส

ร้า
งส
รร
ค์ 

 

ส 5.1 เข้าใจลกัษณะทาง

กายภาพของโลกและ

ความสมัพนัธ์ของสรรพส่ิง

ซึง่มีผลต่อกนัใช้แผนทีแ่ละ

เคร่ืองมือทางภมูิศาสตร์ใน

การค้นหา วิเคราะห์ และ

สรุปข้อมลูตาม

กระบวนการทาง

ภมูิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภมูิ

สารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ส 5.1 ม.1/1 วิเคราะห์

ลกัษณะทางกายภาพของ

ทวีปเอเชีย ทวปีออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย โดยใช้

เคร่ืองมือทางภมูิศาสตร์

สืบค้นข้อมลู 

- ลกัษณะทาง

กายภาพของทวีป

เอเชีย ทวีป

ออสเตรเลีย และโอ

เชียเนีย 

4 3 2 2 2 - 13 

ส 5.1 ม.1/3 วิเคราะห์

สาเหตกุารเกิดภยัพิบตัิของ

ทวีปเอเชีย ทวปีออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย 

- สาเหตกุารเกิดภยั

พิบตัิของทวีปเอเชีย 

ทวีปออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย 

1 3 3 7 3 - 17 

ส 5.2 เข้าใจปฏิสมัพนัธ์

ระหว่างมนษุย์กบั

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่

ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์

วิธีการด าเนินชวีิต มี

จิตส านึกและมีส่วนร่วมใน

การจดัการทรัพยากร และ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อการ

พฒันาที่ยัง่ยนื 

ส 5. 2 ม. 1/3 สืบค้น อภิปราย

ประเด็นปัญหาจาก

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

กบัมนษุย์ที่เกิดขึน้ในทวีป

เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ

โอเชียเนีย 

- ประเด็นปัญหา

จากปฏิสมัพนัธ์

ระหว่าง

สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพกบัมนษุย์ที่

เกิดขึน้ในทวีปเอเชีย 

ทวีปออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย 

- 2 4 5 2 - 13 

ส 5. 2 ม. 1/4 วิเคราะห์

แนวทางการจดัการภยัพิบตัิ

และการจดัการทรัพยากร

และส่ิงแวดล้อมในทวีป

เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 

และโอเชียเนียอย่างยัง่ยืน 

- แนวทางการ

จดัการภยัพิบตัิและ

การจดัการ

ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล้อมในทวีป

เอเชีย ทวีป

ออสเตรเลีย และโอ

เชียเนียอย่างยัง่ยืน 

1 2 3 4 5 2 17 

รวมจ านวนข้อแต่ลพฤติกรรม/ลักษณะข้อ 6 10 12 18 12 2 60 

รวมทกุพฤติกรรม (ข้อ) 60 
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2.4 สร้างแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเนือ้หาท่ีใช้ในการทดลองจากการ
วิเคราะห์รายละเอียดตามหลกัสตูร ข้อสอบท่ีสร้างเป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 60 ข้อ  

2.5 น าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา ด้านหลกัสตูร/
การสอนสงัคมศึกษา และด้านการวดัและประเมินผลจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างเนือ้หากับมาตรฐาน ตวัชีว้ดั จุดประสงค์ และพฤติกรรมท่ีต้องการวดัเพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้าง ความตรงเชิงเนือ้หา ภาษาท่ีใช้ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขด้านความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์และพฤติกรรมท่ีต้องการวัด รวมถึงการใช้ภาษา ค าถามและตัวเลือกข้อสอบท่ีมีความ
เท่ียงตรงตามเนือ้หา  

2.6 น าแบบตรวจความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่านมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index: IOC)  โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาคือ  

เห็นวา่ตรง  ให้คะแนน  +1  
เห็นวา่ไม่แนใ่จ  ให้คะแนน    0  
เห็นวา่ไม่ตรง  ให้คะแนน    -1  

โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index: 

IOC) ท่ีมีค่าระหว่าง ≥ .50 ขึน้ไป พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence 
Index: IOC) มีคา่ระหวา่ง 0.6 – 1.00 

2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แก้ไขปรับปรุงความเหมาะสม
ของข้อค าถามและตวัเลือกตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ หลงัจากนัน้น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิท่ี
ผา่นการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่ง คือนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปี
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ านวน 27 คน น า
กระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน น าผลมาวิเคราะห์โดยคดัเลือกข้อสอบท่ีมีความยากง่ายระหว่าง 
0.20 – 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป จ านวน 30 ข้อ พบว่าค่าความยากง่าย (p)  
เฉลีย่ .38 คา่อ านาจจ าแนก (r) เฉลีย่ .19 

2.8 หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยค านวณจากสูตร KR-20 มีค่าความ
เช่ือมัน่ .2869 

 2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีคัดเลือกจ านวน 30 ข้อไป
ทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
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3. การพัฒนาและหาคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการพฒันาแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แนวทางในการด าเนินการสร้างแบบวัดความสามารถตาม
ขัน้ตอนของ อุทยัราชันย์ มาตเลิง (2557: น. 62) มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการวิจัยครัง้นี ้โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบทดสอบ  
3.1.1 เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ

นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  
3.1.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิด

วิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 ได้แก่ ค่าความยาก คา่อ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมั่น และ
คา่ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 

3.2. ศึกษานิยาม แนวคิดของบลมู เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และศึกษา
วิธีการสร้างแบบทดสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
ตามแนวคิดของบลมู เพื่อใช้ในการสร้างแบบทดสอบ โดยมีวิธีการศกึษาดงันี ้

3.2.1 ศกึษาแนวคิดของบลมู 
3.2.2 ศึกษาตัวอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตาม

แนวคิดของบลมู จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และศึกษาการเขียนข้อค าถามเพื่อสง่เสริมการคิด
วิเคราะห์ตามแนวคิดของบลมู 

3.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามแนวคิดของบลมู โดยสร้างเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
มีข้อถูก 1 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ น าขอบเขตความรู้ตามแนวคิดของบลูม เพื่อน ามาเป็นกรอบการ
สร้างข้อค าถาม 3ด้าน คือ ด้านความส าคัญ ด้านความสัมพันธ์ และด้านหลกัการ ด้านละ 20 ข้อ
ค าถาม รวม 60 ข้อ 

3.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบโดยให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ในการ
พิจารณาตรวจสอบสถานการณ์ การใช้ค าถาม ภาษาท่ีใช้ เนือ้หา  

3.4 น าแบบตรวจความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่านมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาคือ  
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เห็นวา่ตรง  ให้คะแนน  +1  
เห็นวา่ไม่แนใ่จ  ให้คะแนน    0  
เห็นวา่ไม่ตรง  ให้คะแนน    -1  

โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index: 

IOC) ท่ีมีค่าระหว่าง ≥ .50 ขึน้ไป พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence 
Index: IOC) มีค่าระหว่าง 0.6 – 1.00 คัดเลือกข้อสอบแล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้
เรียบร้อย 

3.5 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับนกัเรียนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง น ากระดาษค าตอบมาตรวจ
ให้คะแนน หาความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คดัเลือกข้อสอบท่ีมีความยากระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป 
จ านวน 30 ข้อ พบวา่คา่ความยากงา่ย (p) เฉลีย่ 0.28 คา่อ านาจจ าแนก (r) เฉลีย่ 0.17 

3.6 หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยค านวณจากสูตร KR-20 มีค่าความ
เช่ือมัน่ .2966 

3.7 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีคดัเลือก จ านวน 30 
ข้อไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. สุ่มกลุ่มตัวอย่างเลือกนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ห้องเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างของการวิจัยครัง้นีแ้ละผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem Based Learning) รายวิชาสงัคมศกึษา เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

2. ชีแ้จงให้นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทราบรายละเอียดและขัน้ตอนวิธีการในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) รายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ เรียนปฏิบติัได้อย่างถูกต้อง 

3. น าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ และแบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้จ านวนอย่างละ 30 ข้อไปท าการทดสอบกับนกัเรียน
ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง
แล้วบนัทกึคะแนนท่ีได้จากการทดสอบครัง้นีเ้ป็นคะแนนสอบก่อนเรียน (Pre - test)  
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4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 
รายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งผู้ วิจัยเป็นผู้สอนนักเรียนกลุ่มนี ้โดยใช้เวลา 16 
คาบ คาบละ 50 นาที 

5. เม่ือด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 
รายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติครบแล้ว ท าการทดสอบหลงัเรียน (Post - test) เพื่อวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ซึง่เป็นชุดเดียวกันกบัการทดสอบก่อนเรียน 

6. ตรวจให้คะแนนและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษา เร่ือง ภยั
พิบัติทางธรรมชาติ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
ได้ รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) แล้ววิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค านวณขนาดอิทธิพล (Effect Size) โดยใช้ดชันี Omega-squared ( �̅�2 ) เพื่อหาค่า
ขนาดอิทธิพล (Effect Size) ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning)  กับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  

2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้โดย
สถิติพื น้ฐาน การค านวณหาค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test 
Dependent Sample 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 

1. สถิติพืน้ฐาน  
1.1 คา่เฉลีย่ (X̅)  
1.2 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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2. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
2.1 ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาท่ีน ามาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศกึษา 
เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติและแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Item-Objective Congruence Index: IOC) 

2.2 ค่าความยากง่าย (p) ของแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคม
ศกึษา เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติและแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

2.3 ค่าความยากง่าย (r) ของแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคม
ศกึษา เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติและแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

2.4 ค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา 
เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติและแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สตูร KR-20 ของคู
เดอร์-ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) 

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) โดยใช้วิธีการทางสถิติแบบ  t-test Dependent 
Sample 

3.2 ขนาดอิทธิพล (Effect Size) โดยใช้ดัชนี Omega-squared ( �̅�2 ) แปล
ความหมายขนาดอิทธิพล (Effect Size) ซึ่งแบ่งเกณฑ์ขนาดอิทธิพลออกเป็น 3 ระดบั (Privitera,  
2015: 283)  ดงันี ้ 

ขนาดอิทธิพล (< �̅̅̅�𝟐) ความหมาย 

.01 < �̅�2  < .09 น้อย (Small Effect Size) 

.10 < �̅�2  < .25 ปานกลาง (Medium Effect Size) 

 �̅�2  > .25 มาก (Large Effect Size) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้ วิจัยได้ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

N  แทน  จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 

�̅�
2 แทน ขนาดอิทธิพลระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

x̅ แทน  คา่เฉลีย่ของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งจากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
SD แทน  คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนกบัหลงั

เรียนของกลุม่ตวัอยา่ง 
t แทน  คา่สถิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน t - test Dependent Sample 
** แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
การเสนอแนะผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา

ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในแตล่ะจุดมุ่งหมาย ดงันี ้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา

ปีที่  1 ที่ เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) และค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เร่ืองภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  

ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ตามเนือ้หาท่ีใช้ในการทดลองจากการวิเคราะห์รายละเอียดตามหลกัสตูร ข้อสอบท่ีสร้าง
เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มาวิเคราะห์
โดยคดัเลือกข้อสอบท่ีมีความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป 
จ านวน 30 ข้อ เม่ือเปรียบเทียบผลตา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
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ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ผลการวิจยัพบว่านกัเรียน
สว่นใหญ่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมสงูขึน้ และเม่ือน าข้อมูลรายบุคคลมาท าการสรุปเป็นภาพรวม
ของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test Dependent Sample ของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 27 คน ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) ก่อนเรียนและหลงัเรียนพบข้อมูลดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 8 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วย
รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ก่อนและหลงัเรียน 

คะแนน N �̅� SD t �̅�2 

ก่อนเรียน 27 14.70 3.35 
4.183** 0.379 

หลงัเรียน 27 17.11 3.38 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตาราง 8 พบว่านักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาก่อนเรียนเป็น 14.70 และความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 3.35 และ
ภายหลงัการจัดการเรียนรู้ผู้ วิจัยพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเป็น 17.11 และความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 
3.38 ผลต่างของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาหลงัเรียนกับก่อนเรียนของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) มีผลสมัฤทธ์ิวิชาสงัคมศกึษาแตกตา่งกันอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งได้จากการน าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มาค านวณหาค่า t-test Dependent 
Sample และค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย t-test โดยใช้ดัชนี Omega-

squared ( �̅�2 ) (Privitera G.J.  2015: น.283) พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ภยัพิบัติ
ทางธรรมชาติเท่ากับ 0.379 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
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Learning)  มีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เร่ือง ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในระดบัมาก (Large Effect Size) 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) และค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) ที่ มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  

ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 27 คน เม่ือน าข้อมูลรายบุคคลมาท าการ
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สรุปเป็นภาพรวมของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่า t-test Dependent Sample พบว่าผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์สงูขึน้ดงัข้อมลูตอ่ไปนี ้

ตาราง 9 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
1 ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ก่อน
และหลงัเรียน 

คะแนน N �̅� SD t �̅�2 

ก่อนเรียน 27 14.41 3.57 
5.029** 0.474 

หลงัเรียน 27 17.70 2.87 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตาราง 9 พบว่านักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 14.41 และความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 3.57 และหลงัเรียน มีคะแนน
เฉลี่ยเป็น 17.70 และความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 2.87 เม่ือค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนกับก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนท่ี
เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) มีการกระจาย



  78 

ตวัของคะแนนสอบหลงัเรียนน้อยกว่าก่อนเรียน และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งได้จากการน าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ มาค านวณหาคา่ t-test Dependent Sample และค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานด้วย t-test โดยใช้ดัชนี Omega-squared ( �̅�2 ) (Privitera G.J.  2015: น.283) พบว่าการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) มีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เท่ากับ 0.474 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  มีผลต่อการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ใน
ระดบัมาก (Large Effect Size) 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning)  

2. เพื่อศึกษาค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศกึษา เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ  

3. เพื่ อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั น้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning)   

4. เพื่อศึกษาค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) ท่ีมีตอ่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 27 คนซึง่ได้มา
จากการสุม่ตวัอยา่งแบบเป็นกลุม่ (Cluster Random Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 
2. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 แบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ข้อ 
3. แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

แบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ข้อ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. สุ่มกลุ่มตัวอย่างเลือกนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ห้องเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างของการวิจัยครัง้นีแ้ละผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem Based Learning) รายวิชาสงัคมศกึษา เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

2. ชีแ้จงให้นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทราบรายละเอียดและขัน้ตอนวิธีการในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning) รายวิชาสังคมศึกษา เร่ือง  
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ เรียนปฏิบติัได้อยา่งถกูต้อง 

3. น าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ และแบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้จ านวนอย่างละ 30 ข้อไปท าการทดสอบกับนกัเรียน
ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง
แล้วบนัทกึคะแนนท่ีได้จากการทดสอบครัง้นีเ้ป็นคะแนนสอบก่อนเรียน (Pre - test)  

4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 
รายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งผู้ วิจัยเป็นผู้สอนนักเรียนกลุ่มนี ้โดยใช้เวลา 16 
คาบ คาบละ 50 นาที 

5. เม่ือด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 
รายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติครบแล้ว ท าการทดสอบหลงัเรียน (Post - test) เพื่อวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ซึง่เป็นชุดเดียวกันกบัการทดสอบก่อนเรียน 

6. ตรวจให้คะแนนและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง  
ภยัพิบัติทางธรรมชาติ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีได้ รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) แล้ววิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการเรียนด้วย

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  รายวิชาสงัคมศกึษา 
เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .05 
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2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) รายวิชาสงัคมศึกษา เร่ืองภัย
พิบติัทางธรรมชาติโดยมีขนาดอิทธิพลในระดบัมาก (Large Effect Size) 

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) รายวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง
ภยัพิบติัทางธรรมชาติโดยมีขนาดอิทธิพลในระดบัมาก (Large Effect Size) 

4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการ
เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  รายวิชา
สงัคมศึกษา เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  

อภปิรายผล 
จากการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน

ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) ซึ่งผู้ สอนมีบทบาทในการให้ค าแนะน าและจัดสภาพแวดล้อมแห่ง
การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบปัญหา ค้นคว้า อภิปรายเพื่อหาค าตอบ และลงมือ
ปฏิบติัเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และกระบวนการกลุม่ ท าให้นกัเรียน
ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการศกึษาผลการทดลอง ผู้วิจยัอภิปรายผลตามล าดบัดงัตอ่ไปนี  ้

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการเรียน
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  รายวิชาสงัคมศึกษา 
เร่ือง ภัยพิบติัทางธรรมชาติ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ี 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 จากการสงัเกตการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) ระหว่างเรียนของนักเรียน ผู้ วิจัยพบว่านักเรียนสามารถอภิปรายและลงข้อสรุปถึง
สาเหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติ แนวทางในการจัดการและการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างสรรค์ปัญญา (constructivism) ของ (Kruse K.  2008) 
ท่ีอธิบายมิติความสมัพันธ์ระหว่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) กับการจัด
บทเรียนแบบองค์รวม แนวทางการจัดการเรียนรู้ดงักลา่วช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และความสนใจ
ของนักเรียน รวมไปถึงการร่วมกันอภิปราย การลงข้อสรุปและการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน ท าให้
ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียนรู้มากขึน้ซึ่งผลการวิจัยท่ีได้มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา ภมีู (2555: น. 112) ศภุฤทธ์ิ ไชยเลศิ; และชาตรี มณีโกศล (2558: น.
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96) และศนัสนีย์ เลีย้งพานิชย์ (2561: น. 216) ท่ีพบว่า การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem Based Learning)  สามารถสง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสงัคมศึกษา
ได้อย่างมีนัยส าคัญ เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  
เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เผชิญกับปัญหาท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนั ผู้วิจยัพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้สะท้อนความรู้ กระบวนการคิด 
และทัศนคติท่ีเก่ียวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) ในการสอนเร่ืองดังกล่าวจะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจและสามารถรับมือกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตได้  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) อยู่บนฐานคิด
ของทฤษฎีการสร้างสรรค์ปัญญา (Constructivism) มีขัน้ตอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ หาก
ต้องการเห็นถึงพัฒนาการทางการเรียนของนกัเรียนในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้รูปแบบ
การวัดท่ีมีความหลากหลาย เช่น การวัดกลุ่มเดียวหลายครัง้ (Time-series design) (สุทิติ ขัตติยะ.  
2554: น.306) ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมความเท่ียงตรงภายในวิธีการหนึ่งโดยการเก็บข้อมูลของนักเรียน
เป็นระยะ ทัง้ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้ผู้วิจัยทราบข้อมูลระหว่างเรียนและสามารถ
น ามาแก้ไขและปรับปรุงในการจัดการเรียนรู้ชัว่โมงถัดไปได้ 

รวมไปถึงค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เร่ืองภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.379 ซึ่งอยู่ในระดับมาก (Large Effect Size) เม่ือพิจารณาถึงปัจจัยท่ีสง่ผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 พบวา่ 

1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เร่ือง 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีขัน้ตอนในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ ลงมือปฏิบัติ มี
ระยะเวลาให้นกัเรียนได้คิด แสดงความคิดเห็นและทบทวนการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อค้นหาสาเหตุ
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและหาแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อย่างมีเหตุผลและเหมาะสมกับพืน้ท่ีท่ีเกิดภัยพิบติัทางธรรมชาติ โดยตัง้แต่ขัน้ตอนแรกของการ
จดัการเรียนรู้นกัเรียนจะเป็นผู้ เลือกปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีนกัเรียนสนใจเพื่อศึกษาเรียนรู้ 
ท าให้การเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน น ามาสูก่าร
สบืค้นข้อมลู การอภิปรายร่วมกันและการลงข้อสรุปร่วมกนัของนกัเรียน เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมถึงการทบทวนตนเองว่ามีความความเข้าใจต่อ
สถานการณ์การเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีถกูต้องหรือไม่ หากการอภิปรายไม่สามารถลงข้อสรุป
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ได้ นกัเรียนจะสบืค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อน าข้อมลูมาหาข้อสรุปท่ีถกูต้องร่วมกนัอีกครัง้ นอกจากนีใ้น
การจัดการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้หาค าตอบในเร่ืองภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีสนใจแล้ว ยังมี
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุม่ ท าให้นกัเรียนได้รับฟังปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติของกลุม่
อ่ืนๆ ตัง้ค าถามและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาชิน้งานของกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เช่นนีน้กัเรียนจะได้รับความรู้ในเร่ืองสาเหตกุารเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติและแนว
ทางการจัดการภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย ฝึกตัง้ค าถาม รวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้
และความเหมาะสมในการจัดการภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีกลุม่อ่ืนๆน าเสนอ ท าให้นกัเรียนเรียนรู้ภยั
พิบติัทางธรรมชาติอ่ืนๆ ไปพร้อมกนั 

1.2 บทบาทของครูผู้สอนมีสว่นส าคญัในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสง่เสริม
ให้ผู้ เรียนได้ท าความเข้าใจข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับภยัพิบติัทางธรรมชาติ โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้การ
สนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียนให้ค าแนะน า ให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะโดยใช้ค าถามเพื่อให้
ผู้ เรียนกลบัไปสูก่ระบวนการในการสืบค้นข้อมลูเพื่อน ามาอภิปรายและลงข้อสรุปได้อย่างมีเหตผุล 
รวมทัง้สร้างแรงจูงใจ และให้ก าลงัใจในการเรียนรู้ อันจะน าไปสู่การมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  
การยอมรับในความคิดของตนเองและความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีกล่าวมาข้างต้น สอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎีของ Bloom (1976: 175; อ้างถึงใน ปัญจา ชูช่วย.  2559: น.12) และ ทฤษฎีของ 
Carrol (1989; อ้างถึงใน ฐานวฒัน์ พุฒวิบูลย์วุฒิ.  2552: น.17) ท่ีได้กลา่วถึงตวัแปรท่ีท าให้เกิดความ
ผนัแปรต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ การจัดเวลาในการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมเพ่ือตอบสนอง
และสนับสนุนความต้องการที่หลากหลายของนักเรียนในการสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการปฏิบัติ
กิจกรรมของนกัเรียนอันจะน าไปสูก่ารพฒันาความรู้ ความสามารถ ความถนดัและทกัษะของนกัเรียน 
ร่วมกับการให้ค าแนะน าในการปฏิบติักิจกรรม การเสริมแรงและการจูงใจของผู้สอนจะน ามาซึ่งความ
พยายามในการเรียนรู้ อนัจะสะท้อนผา่นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีมีประสทิธิภาพ  

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับ
การเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  รายวิชา
สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : เร่ือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการ
จดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 4 ผู้วิจยัพบวา่การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ในขัน้ท่ี 1 เผชิญปัญหา ขัน้ท่ี 2 ส ารวจ
ความรู้ ขัน้ท่ี 3 ตัง้สมมติฐาน นักเรียนมีพืน้ฐานความรู้ในเร่ืองของภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่เพียงพอ 
นกัเรียนจึงใช้การสงัเกตและเทคโนโลยีในการหาค าตอบ จากประเด็นปัญหาไปสูก่ารค้นหาค าตอบ ท า
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ให้นกัเรียนสามารถบอกความสมัพันธ์ของลกัษณะทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ 
ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของสถาบนัคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่ง
อิลลินอยส์ (Academy Illinois Mathematics and Science.  2001)(เอกสารจากเว็บไซต์) ท่ีว่านกัเรียน
จะถูกจัดให้มีบทบาทเป็นนกัแก้ปัญหา ซึ่งแนวทางในการหาค าตอบนัน้มีได้หลากหลาย รวมไปถึงการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของข้อมูล ซึ่งข้อมูลนัน้จะต้องสร้างขึน้จากตัวนักเรียนเอง และรัชนี อุดทา 
(2552: น.68) ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้ท่ีเน้นปัญหาเป็นฐานท าให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ปัญหา
สถานการณ์ท่ีพบหลงัจากนัน้วิเคราะห์เช่ือมโยงกับปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงหรือใกล้เคียงกับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัท าให้มีข้อมลูเป็นแนวทางในการหาเหตผุลของค าตอบอีกทัง้หาวิธีแก้ปัญหา เน่ืองจากมี
การเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ดังนัน้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) ในขัน้ท่ี 1 – 3 บทบาทของนักเรียนจะเป็นผู้สงัเกต ผู้สืบค้นข้อมูลและผู้วิเคราะห์ข้อมูล ท า
ให้เห็นว่ากระบวนการกลุม่เข้ามามีสว่นส าคญัอย่างยิ่งในการสร้างองค์ความรู้ท่ีได้มาจากการอภิปราย 
วิเคราะห์และลงข้อสรุปร่วมกันของนกัเรียน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) ในขัน้ท่ี 4 ระบุสิ่งท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติม ขัน้ท่ี 5 ค้นหาข้อมูล ขัน้ท่ี 6 รวบรวมความรู้
และแก้ปัญหา ขัน้ท่ี 7 ทบทวนการด าเนินการแก้ปัญหา และขัน้ท่ี 8 สรุปความรู้ ผู้วิจยัพบวา่ นกัเรียนมี
การสืบค้นข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในหัวข้อลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี การรวมกลุ่ม
ประชากร และสิ่งก่อสร้างท่ีมีในพืน้ท่ี โดยในการศึกษาข้อมูลนัน้นกัเรียนมีการใช้แอพพลิเคชัน Google 
Map ควบคู่กบัการสบืค้นจากเวปไซต์ต่างๆในการศกึษาข้อมูลและข้อมูลเชิงพืน้ท่ีบริเวณท่ีเกิดภยัพิบติั
ทางธรรมชาติท าให้เห็นแนวทางในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ 
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: น.78) ท่ีว่าในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้ เรียนต้องศึกษา
ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองให้มากท่ีสุดและถูกต้องท่ีสุด จึงจ าเป็นท่ีผู้ เรียนจะต้องมีสื่อท่ีสมบูรณ์
ท่ีสดุ หากเป็นไปได้ต้องมีโสตทศัน์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผู้ เรียนสามารถใช้เป็นแหลง่ค้นคว้า
ได้อย่างอิสระ นอกจากนีน้ักเรียนมีการสะท้อนความคิดเห็นร่วมกันจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ก่อให้เกิดบรรยากาศของการช่วยเหลือเกือ้กูลและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มและ
เพื่อนร่วมชัน้ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เป็นการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเสริมสร้างลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ความส าคญั นกัเรียน
สามารถบอกความส าคัญของการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินน้อยท่ีสดุได้ เช่น หากมีการติดสญัญาณเตือนภัยและมีการชีแ้จงจุดรวมพลเม่ือมีเหตุการณ์
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึน้ ผู้ คนจะได้ยินเสียงสัญญาณและหลบไปยังท่ีปลอดภัยท าให้ไม่เป็น
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อันตรายต่อตนเองและยังสามารถช่วยเหลือผู้คนรอบตัวได้อีกด้วย 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
นักเรียนสามารถอธิบาย อภิปรายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับสาเหตุการเกิด 
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ปฏิสมัพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและสภาพสงัคม รวมถึงการเลือกแนวทาง 
ในการจัดการภัยพิบติัท่ีเหมาะสมกับลกัษณะทางกายภาพ 3. การวิเคราะห์หลกัการ นักเรียนสามารถ
อธิบายหลกัการของการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติจากลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกตา่งกัน เช่น การเกิด
แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลมีสาเหตุเหมือนกับการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศญ่ีปุ่ น เน่ืองจากการ
แผ่นดินไหวนัน้เกิดจากการปลดปลอ่ยพลงังานจากการเคลื่อนตวัของแผ่นเปลอืกโลก แต่ความเสียหาย
ของประเทศเนปาลมีมากกวา่ประเทศญ่ีปุ่ น เพราะประเทศญ่ีปุ่ นอยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟท่ีมักเกิด
เหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่บ่อยครัง้จึงท าให้มีการระวังภัยและมีระบบการแจ้งเตือนภัยมากกว่า 
ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตนเม่ือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากกว่าประเทศ
เนปาลจึงท าให้เกิดความเสียหายน้อยกวา่ รวมถึงแนวทางในการจดัการภยัพิบติัทางธรรมชาติจากข่าว
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงท าให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์หลกัการการจัดการภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
ท่ีถูกต้องเหมาะสม ทัง้ยังสามารถวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียจากแนวทางการจัดการภัยพิบัติแต่ละวิธีให้
เหมาะสมกับภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของสมหวงั อังสนุ (2554: น.
91) ท่ีกลา่ววา่นกัเรียนมีกระบวนการแลกเปลีย่นภายในกลุม่ ท าให้สามารถตอบค าถามได้อย่างถกูต้อง
ครบถ้วน ใช้เวลาในการตอบค าถามน้อยลงเพราะการได้พูดคุยและท าความเข้าใจกับค าถามท าให้
นักเรียนเข้าใจมากขึน้ และ(Seyed Javad Ghazi Mir Saeed และ Sarah Nokbeh Rousta. 2013; 
อ้างอิงใน ศศิธร ปักกาโล;อินธิรา แถมพยฆัค์; และศรีสมร พุ่มสะอาด.  2558) ท่ีพบว่าผลจากการใช้
ปัญหาเป็นฐานในการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน EFL ชาวอิหร่าน โดยในการ
ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทัง้ก่อนและหลังเรียน ผลปรากฎว่านักเรียนกลุ่มนีมี้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงูกว่าก่อนเรียน ดงันัน้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ประสบผลส าเร็จเน่ืองจากนกัเรียนจ าเป็นต้องใช้กระบวนการในการสืบค้นข้อมูลเพื่อน าข้อมูล
ตา่งๆมาวิเคราะห์และลงข้อสรุปร่วมกนั อีกทัง้การสะท้อนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม่มีสว่นส าคญั
ในการสง่เสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน ท าให้นกัเรียนกล้าคิด และการแสดงความ
คิดเห็นอนัจะสง่ผลถึงการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน  

รวมไปถึงค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เท่ากับ 
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0.474 ซึ่งอยู่ในระดบัมาก (Large Effect Size) เม่ือพิจารณาจากขัน้ของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem Based Learning) พบวา่  

2.1 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความส าคญัของภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีนกัเรียน
สนใจได้ โดยขัน้ท่ี 1. เผชิญปัญหา ขัน้ท่ี 2. ส ารวจความรู้ และขัน้ท่ี 3. ตัง้สมมติฐาน นกัเรียนจะ
เป็นผู้ เลือกปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติเพื่อน าไปสูก่ารศกึษาสาเหตุการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
ซึ่งแนวทางในการศึกษานักเรียนจะน าความรู้เดิมมาตัง้สมมติฐานของการเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติท่ีตนสนใจ ซึ่งจากการสงัเกตของผู้วิจัยนัน้ นกัเรียนสามารถอธิบายภาพรวมของสาเหตุ
ของปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยไม่ระบุพืน้ท่ีและอธิบายผลกระทบท่ีเกิดจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติท่ีตนเองเลือกได้ถูกต้อง ซึ่งแนวทางในการหาค าตอบเพื่ออธิบายข้อมูลของนกัเรียนนัน้
เป็นการรวบรวมจากความรู้เดิมประกอบกบัการสบืค้นข้อมลูเพื่อน ามาน าเสนอได้อยา่งถกูต้อง 

2.2 นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของลกัษณะทางกายภาพกบัการเกิด
ภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีสนใจได้ โดยขัน้ท่ี 4. ระบุสิง่ท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา ขัน้ท่ี 
5. ค้นหาข้อมูล และขัน้ท่ี 6. รวบรวมความรู้และแก้ปัญหา โดยนกัเรียนสืบค้นข้อมูลสถานท่ีท่ีเกิด
เหตุการณ์ภัยพิบติัทางธรรมชาติแล้วน ามาข้อมูลมาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทาง
กายภาพ สภาพสังคม และสิ่งก่อสร้างภายในพืน้ท่ีเพื่อหาแนวทางในการจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติหรือการปอ้งกนัภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ี  

2.3 นักเรียนสามารถวิเคราะห์หลกัการในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ี
เหมาะสมกับพืน้ท่ี โดยในขัน้ท่ี 7. ทบทวนการด าเนินการแก้ปัญหา และขัน้ท่ี 8. สรุปความรู้ 
นกัเรียนได้สร้างโมเดลจ าลองการเกิดภยัพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการปัญหาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ซึง่แนวทางในการสร้างโมเดลนัน้นกัเรียนแตล่ะกลุม่น ามาจากข้อมลูท่ีได้สบืค้น อภิปราย
และลงข้อสรุปร่วมกันมาน าเสนอผ่านโมเดลให้เพื่อนร่วมชัน้ได้ฟัง หลงัจากนัน้ให้เพื่อนร่วมชัน้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงซกัถามข้อมลูท่ีสงสยัในประเด็นปัญหาตา่งๆ 
เช่น หลกัการเกิดน า้ทว่ม หลกัการเกิดแผน่ดินไหว และแนวทางในการปอ้งกนัปัญหาภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับพืน้ท่ี และน าประเด็นท่ีได้รับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้ผลงานมี
ความถกูต้องและเหมาะสม 

ผลจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ข้างต้น
มีขัน้ตอนท่ีสง่เสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนตามแนวคิดของบลมู ซึง่สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดกระท ากับข้อมูลและทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของของมาร์ซาโน (Marzano Robert J.  
2001: p. 30-60) โดยในกระบวนการทบทวนความรู้เดิม และการสืบค้นข้อมูลความรู้ใหม่เพื่อน ามา
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สงัเคราะห์ จ าแนกเหตุผล ประเด็นส าคญั ความเหมือนและความแตกต่าง ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลทาง
กายภาพสู่การสรุปจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี การตัง้สมมุติฐานและการทดสอบสมมติฐาน 
บนพื น้ฐานของการรวบรวมข้อมูล ซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้เช่นนี ส้่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความส าคัญ ตามแนวคิดของบลูม และสอดคล้องกับทักษะในการ
จ าแนก ตามทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน ในกระบวนการจัดหมวดหมู่ท่ีสมัพันธ์ แล้วน ามา
เช่ือมโยงกับความรู้ และสรุปอย่างสมเหตุสมผล ความสามารถในการระบุประโยชน์และข้อผิดพลาดท่ี
เกิดขึน้จากการสร้างและทดลองโมเดลจ าลองการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงการแก้ไขปัญหา
และอธิบายการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ พร้อมเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสม กระบวนการนีส้ง่ผลให้
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความสมัพันธ์ ตามแนวคิดของบลูม และสอดคล้องกับ
ทกัษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการเช่ือมโยงและทักษะการสรุปความ ตามทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของ
มาร์ซาโน และในการน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบค าถามจากเพื่อนร่วมชัน้เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ให้ข้อเสนอแนะ และน าข้อผิดพลาดมาปรับปรุงผลงานของกลุม่ เป็นการสง่เสริมให้
นักเรียนได้ทบทวนความรู้ท่ีศึกษาว่ามีความถูกต้องหรือไม่ รวมถึงการเลือกแนวทางในการจัดการ 
ภยัพิบติัทางธรรมชาติว่ามีเหมาะสมหรือไม่ อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลักการตามแนวคิดของบลูม และการพัฒนาทักษะการประยุกต์ ตามทฤษฎีการคิดวิเคราะห์  
ของมาร์ซาโน  

นอกจากนีก้ารจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) และ
กระบวนการจัดกระท ากับข้อมูลของมาร์ซาโน ยังให้ความส าคัญกับการก ากับติดตามการเรียนรู้และ
การจัดขอบเขตการเรียนรู้จากครูผู้ สอน รวมทัง้สร้างแรงจูงใจต่อภาวการณ์ เรียนรู้ อันจะน าไปสู่
ความสามารถในการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จ 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชาสงัคมศกึษา เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น ได้แก่ ข้อเสนอแนะ
ทัว่ไป และข้อเสนอแนะในการท าการวิจัย ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 

บทบาทของครูนัน้จะเป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนคิดและแสดงความคิดเห็น รวมถึงให้ก าลงัใจในการ
ปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  
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1.2 เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเวลาในการจัดการ
เรียนรู้ควรเป็น 2 ชัว่โมงติดกนั เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 ควรน าการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 

สอนร่วมกับวิธีการสอนรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ การสร้างแนวคิดด้วยตนเอง เป็นต้น 

2.2 ควรน าการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 
มาศึกษาผลท่ีมีต่อตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ความคิดอย่างมีเหตุผล ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความ
คงทนของการเรียนรู้ การคิดเชิงพืน้ท่ี เป็นต้น 

2.3 ควรมีการศกึษาการใช้แบบแผนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้แบบการวดั
กลุม่เดียวหลายครัง้ (Time-series design) ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) เพ่ือศกึษาพฒันาการความสามารถในการคิดและผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
  
 รายนามผู้ เช่ียวชาญตรวจแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบวดั
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       สาขานวตักรรมการสือ่สาร  
       วิทยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม  
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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       โรงเรียนอนบุาลองครักษ์(ผดงุองครักษ์ประชา) 
       ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครนายก 
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 1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2. ตวัอยา่งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 3. ตวัอยา่งแบบทดสอบวดัผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  99 

แผนหน่วยการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
รายวิชา สงัคมศกึษา   ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ    
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละการจดัการภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ จ านวน คาบ18  

ผู้สอน  อาจารย์ชมพนูชุ วุน่สวุรรณ 

1 .มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ดั 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 5.1 เข้าใจลกัษณะทางกายภาพของโลกและความสมัพนัธ์ของสรรพสิง่ซึง่มีผลตอ่กนัใช้
แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมลูตามกระบวนการทาง
ภมิูศาสตร์ ตลอดจนใช้ภมิูสารสนเทศอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 ส 5.2 เข้าใจปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสิง่แวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิธีการด าเนินชีวิต มีจิตส านกึและมีสว่นร่วมในการจดัการทรัพยากร และสิง่แวดล้อมเพื่อ
การพฒันาท่ียัง่ยืน 
 ตวัชีว้ดั 

ส 5.1 ม.1/1 วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวปีออสเตรเลยี และโอเชีย
เนีย โดยใช้เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์สบืค้นข้อมลู 
 ส 5.1 ม.1/3 วิเคราะห์สาเหตกุารเกิดภยัพิบติัของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  

ส 5.2 ม.1/3 สบืค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกบัมนษุย์ท่ีเกิดขึน้ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี และโอเชียเนีย 

ส 5.2 ม.1/4 วิเคราะห์แนวทางการจดัการภยัพิบติัและการจดัการทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี และโอเชียเนียอยา่งยัง่ยืน 

2. สาระส าคัญ 

 ภยัธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ และสง่ผลกระทบต่อมนุษย์ การหาความรู้

และการเตรียมป้องกันภัยธรรมชาติ ตลอดจนการร่วมมือกันระหว่างประเทศ จะช่วยให้มนุษย์

สามารถรับมือและป้องกันภยัธรรมชาติต่างๆ ท่ีเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลาได้อยา่งรู้เท่าทนั การจัดการ
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ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีป

ออสเตรเลยี และโอเชียเนียจะช่วยท าให้มนษุย์อาศยัอยูร่่วมกบัธรรมชาติได้อยา่งยัง่ยืน 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ลกัษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี และโอเชียเนีย 

3.2 การเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ  
3.3 ประเด็นปัญหาจากปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพกบัมนษุย์ 
3.4 แนวทางการจัดการภัยพิบติัและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย 

ทวีปออสเตรเลยี และโอเชียเนีย 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ : เพื่อให้นักเรียนสามารถ 
4.1 อธิบายลกัษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี และโอเชียเนียได้อย่าง

ถกูต้อง 
4.2 วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนียได้

อยา่งถกูต้อง 
4.3 ใช้เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์สบืค้นข้อมลูลกัษณะทางกายภาพและการเกิดภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี และโอเชียเนีย 
4.4 อธิบายสาเหตกุารเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติได้อยา่งถกูต้อง 
4.5 วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับลกัษณะทางกายภาพ

ของพืน้ท่ีได้ 
4.6 สืบค้นประเด็นปัญหาจากปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์

ได้ 
4.7 อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพกบัมนษุย์

ได้ 
4.8 วิเคราะห์แนวทางการจดัการภยัพิบติัและการจดัการทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 
4.9 ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการภยัพิบติัท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะทางกายภาพ 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1 ความสามารถในการคิด 

5.1.1 ทกัษะการวิเคราะห์ 
 5.1.2 ทกัษะการใช้ความรู้ 
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5.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

6. คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
6.1 ใฝ่เรียนรู้ 

6.2 มุ่งมัน่ในการท างาน 

7. ภาระงาน/ชิน้งาน 

 โมเดลจ าลองภยัพิบติัทางธรรมชาติและแนวทางในการปอ้งกนัภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

8. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
คาบที่ 1 - 2 

ขัน้ท่ี 1. เผชิญปัญหา  

1.1 ครูอธิบายเนือ้หาการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ภัยพิบติัธรรมชาติ และชีแ้จง

ภาระงานรวบยอดของนกัเรียน เม่ือจบหนว่ยการเรียนรู้ 

1.2 ครูแสดงตวัอย่างภาพภยัพิบัติทางธรรมชาติ แล้วให้นกัเรียนร่วมกันอภิปรายสาเหตุ

การเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ และให้ตวัแทนนกัเรียนน าเสนอข้อมลูภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีรู้จกัให้

เพื่อนๆให้นกัเรียนฟังหน้าชัน้เรียน โดยอาจใช้คลปิวิดีโอหรือภาพประกอบการอธิบาย 

 1.3 นักเรียนจัดกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ก าหนดบทบาทในการท างานกลุ่มหลงัจากนัน้ให้

นกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกภัยพิบัติทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียท่ี

กลุ่มนักเรียนสนใจ แล้วให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเขียนภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีกลุ่มสนใจบน

กระดานโดยไม่ซ า้กบักลุม่อ่ืนๆ 

ขัน้ท่ี 2. ส ารวจความรู้  

2.1 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัอภิปรายสาเหตกุารเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติจาก

ประสบการณ์ของสมาชิกภายในกลุม่พร้อมทัง้บนัทกึลงในสว่นท่ี 1 ของกระดาษชาร์ท โดยแบง่

กระดาษออกเป็น 3 ชอ่งดงันี ้
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2.2 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ศกึษาข้อมลูขา่วสารจากเวปไซด์ตา่งๆ เพื่อบอกสาเหตกุารเกิดภยั

พิบติัทางธรรมชาติ บริเวณท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัทางธรรมชาติและแนวทางในการปอ้งกนั

ภยัพิบติัธรรมชาติ แล้วบนัทกึลงในสว่นท่ี 2 ของกระดาษชาร์ท ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 นกัเรียนตรวจสอบความถกูต้อง ข้อมลูจากทัง้ 2 ด้านของกระดาษ พร้อมอธิบาย

ความสมัพนัธ์ของลกัษณะกายภาพท่ีก่อให้เกิดภยัพิบติัท่ีกลุม่ได้รับ แล้วบนัทกึลงในสว่นท่ี 3 ของ

กระดาษ 

 

 

 

 

 

อภิปรายสาเหตกุารเกิดภยัพิบติั
จากประสบการณ์ของนกัเรียน 

อภิปรายสาเหตกุารเกิดภยัพิบติั
จากประสบการณ์ของนกัเรียน 

ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาขา่วสาร
ตา่งๆของเหตกุารณ์ภยัพิบติั 

1 2 

3 

3 

2 1 
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2.4 ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอข้อมูลท่ีได้จากจากการอภิปรายร่วมกันและการศึกษา

จากข้อมลูขา่วตา่งๆ หน้าชัน้เรียน 

คาบที่ 3 - 4 

 ขัน้ท่ี 3. ตัง้สมมติฐาน  

3.1 ครูน าวิดิทศัน์เก่ียวกับภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย

และโอเชียเนียให้นกัเรียนชม แล้วให้นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์สาเหตุการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ

ร่วมกนัอีกครัง้เพื่อทบทวนความรู้เดิม 

3.2 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัตัง้สมมติฐานในประเด็น “ภยัพิบติัทางธรรมชาติเกิดมาจาก

สาเหตใุด” จากเหตกุารณ์ภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีนกัเรียนแตล่ะกลุม่เลอืกศกึษา 

3.3 นักเรียนแต่ละกลุม่ค้นหาข้อมูลสาเหตุการเกิดของเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติของแต่ละกลุม่ โดยครูคอยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้เกิด

การตัง้ค าถามและสืบค้นหาข้อมลูจากแหลง่ข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อบนัทกึลงในใบงานท่ี 1 พร้อม

วาดภาพแสดงสาเหตแุละการปอ้งกนัการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

3.4 นกัเรียนแสดงภาพผลกระทบท่ีเกิดจากภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆให้นกัเรียนร่วมกัน

วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ ความสมัพนัธ์ของลกัษณะกายภาพท่ีก่อให้เกิดภยั

พิบติัทางธรรมชาติและความเสยีหายท่ีเกิดจากภยัพิบติัทางธรรมชาติรูปแบบตา่งๆ 

อภิปรายสาเหตกุารเกิดภยัพิบติั
จากประสบการณ์ของนกัเรียน 

ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาขา่วสาร
ตา่งๆของเหตกุารณ์ภยัพิบติั 

ความสมัพนัธ์ของลกัษณะ
กายภาพท่ีก่อให้เกิดภยัพิบติั 

3 

2 1 
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3.5 ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่น าภาพสาเหตุและการป้องกันการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

และกระดาษ A4 ไว้ในบริเวณตา่งๆของห้องเรียน เพื่อให้เพื่อนร่วมชัน้ร่วมกันศกึษาสาเหตแุละการ

ปอ้งกนัภยัพิบติัทางธรรมชาติ และแสดงความคิดเห็นตอ่ผลงานท่ีได้ศกึษา 

3.6 นกัเรียนเวียนกลุม่กันเพื่อศึกษาข้อมูลจากภาพของกลุม่อ่ืนๆ และแสดงความคิดเห็น

ต่อผลงานของเพื่อนๆ พร้อมระบุท่ีตัง้ของเหตุการณ์ภยัพิบติัทางธรรมชาติ และบันทึกสาเหตุการ

เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติของแตล่ะกลุม่ในใบงานท่ี 2 โดยใช้เวลาฐานละประมาณ 3-7 นาที โดย

มีครูคอยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยใช้ค าถาม  

คาบที่ 5 - 6 

ขัน้ท่ี 4. ระบุสิง่ท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา  

 4.1 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัวิเคราะห์แนวทางในการปอ้งกนั/จดัการภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติ โดยวิเคราะห์จากข้อมลูขา่วจากเหตกุารณ์ท่ีนกัเรียนเลอืก และความรู้ของสมาชิกใน

กลุม่ บนัทกึลงในกระดาษชาร์ทในบริเวณท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ท่ี 5. ค้นหาข้อมลู  

5.1 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ระบุข้อมลูท่ีนกัเรียนต้องการศกึษาเพิ่มเติม และร่วมกนัหาข้อมลู

ศกึษาข้อมลูแนวทางในการปอ้งกนั/จดัการภยัพิบติัทางธรรมชาติจากพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีประสบปัญหา

เดียวกนั แล้วบนัทกึลงในกระดาษชาร์ทในบริเวณท่ี 2 

แนวทางในการปอ้งกนั /จดัการ
ภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้

จริงในสถานการณ์นัน้ๆ 

1 
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 5.2 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัสรุปแนวทางในการจดัการภยัพิบติัทางธรรมชาติของกลุม่

โดยใช้พืน้ท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติของตนเองเป็นฐาน แล้วบนัทกึลงในกระดาษชาร์ทในบริเวณ

ท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.3 นกัเรียนน าแผน่ชาร์ทไปติดไว้ใกล้กบัภาพแสดงสาเหตกุารเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ี

ติดไว้หลงัจากนัน้ให้ตวัแทนกลุม่สรุปแนวทางท่ีใช้ในการจดัการปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติให้

เพื่อร่วมชัน้ฟัง 

แนวทางในการปอ้งกนั /จดัการ
มชาติท่ีเกิดขึน้ภยัพิบติัทางธรร

จริงในสถานการณ์นัน้ๆ 
- ข้อมลูท่ีต้องการศกึษาเพิ่มเติม  
- แนวทางในการปอ้งกนั/จดัการ

ภยัพิบติัทางธรรมชาติจากพืน้ท่ี
อ่ืนๆ 2 

1 

แนวทางในการปอ้งกนั /จดัการ
ภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้

จริงในสถานการณ์นัน้ๆ - ท่ีต้องการศกึษาเพิ่มเติมข้อมลู  
- แนวทางในการปอ้งกนั/จดัการ

ภยัพิบติัทางธรรมชาติจากพืน้ท่ี
อ่ืนๆ 

สรุปแนวทางท่ีนกัเรียนต้องการ
น ามาใช้ในการจดัการปัญหา 

ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 3 

2 

1 
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คาบที่ 7 - 10 

 ขัน้ท่ี 6. รวบรวมความรู้และแก้ปัญหา  

6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาพืน้ท่ีในบริเวณท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยใช้แผนท่ี 

และแอปพลิ เคชั่น google earth หรือ  google map เพื่ อสืบ ค้นข้อมูลปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

สิง่แวดล้อมและมนษุย์ของพืน้ท่ีดงักลา่ว 

6.2 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่างแบบโมเดล เพื่อจัดการภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีแตล่ะกลุ่มเลอืก

ลงในกระดาษวาดเขียนขนาด A3 โดยการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาตินัน้ต้อง ไม่ท าลาย

สภาพแวดล้อมในบริเวณดงักลา่ว 

6.3 ครูให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษานกัเรียนแต่ละกลุม่ ในขณะท่ีนกัเรียนก าลงัร่างแบบ

โมเดล 

6.4 ครูอธิบายเกณฑ์ในการขัดท าโมเดลของแต่ละกลุ่ม ควรครอบคลุมในความรู้ 

ดงัตอ่ไปนี ้

  - ลกัษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี และโอเชียเนีย 

  - การใช้เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์สบืค้นข้อมลู 

  - วิเคราะห์สาเหตกุารเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

  - ประเด็นปัญหาจากปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพกบัมนษุย์ 

  - แนวทางการจดัการภยัพิบติัและการจดัการทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 

6.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือจัดท าโมเดลตามแบบร่างของกลุ่มตนเอง โดยครูคอยให้

ความช่วยเหลอืและให้ค าแนะน าขณะปฏิบติักิจกรรม  

คาบที่ 11 - 14 

ขัน้ท่ี 7. ทบทวนการด าเนินการแก้ปัญหา ซึง่หากยงัแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ด าเนินการในข้อ 3-
6 ใหม่จนกวา่จะแก้ปัญหาได้  

7.1 เม่ือนกัเรียนสร้างโมเดลจ าลองการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติใกล้เสร็จเรียบร้อย 
ครูผู้สอนควรให้นกัเรียนทดลองน าเสนอโมเดลอยา่งน้อยกลุม่ละ 2 ครัง้ เพื่อหาข้อบกพร่องและ
แก้ไขปรับปรุงก่อนวนัน าเสนอจริง 

7.2 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัสะท้อนผลการทดลองปฏิบติักิจกรรมของกลุม่ ข้อดีและ
ข้อเสยี รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงโมเดลจ าลองเพื่อการน าเสนอในคาบเรียนถดัไป   
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7.3 ครูสรุปผลการทดสอบโมเดลของนกัเรียนแต่ละกลุม่ ชีแ้นะข้อบกพร่องเพื่อให้นกัเรียน
น าไปพฒันาและปรับปรุงแก้ไข 

คาบที่ 15 - 16 

ขัน้ท่ี 8. สรุปความรู้ 
8.1 ครูอธิบายเกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนนกัเรียนแตล่ะกลุม่ ซึง่เนือ้หาในการน าเสนอ

ควรประกอบไปด้วย 
  - ลกัษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี และโอเชียเนีย 
  - การใช้เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์สบืค้นข้อมลู 
  - วิเคราะห์สาเหตกุารเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
  - ประเด็นปัญหาจากปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพกบัมนษุย์ 
  - แนวทางการจดัการภยัพิบติัและการจดัการทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 

8.2 นกัเรียนแตล่ะกลุม่ออกมาน าเสนอโมเดล โดยให้เวลาในการน าเสนอกลุม่ละไม่เกิน 7 
นาที หลงัจากท่ีน าเสนอเรียบร้อยแล้วเพื่อนในห้องเรียนสามารถสอบถามข้อมลูหรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมจากการน าเสนองานของเพื่อนร่วมชัน้ 

8.3 นกัเรียนบนัทกึข้อมลูจากการน าเสนอของนกัเรียนแตล่ะกลุม่ลงในแบบบนัทกึการ
น าเสนอผลงานของเพื่อนร่วมชัน้ 

8.4 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาเหตกุารเกิดและแนวทางในการจดัการภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติทรัพยากรและสิง่แวดล้อมของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยีและโอเชียเนีย 
9. ส่ือการเรียนรู้ 

1. กระดาษชาร์ท 
2. ข้อมลูจากเวปไซต์ตา่งๆ 
3. แผนท่ี/ลกูโลก 
4. ผลงานนกัเรียน 
5. วิดิทศัน์ 
6. ใบงานท่ี 1 ใบงานท่ี 2 
7. กระดาษ A4ขนาด A3 
8. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจดัท าโมเดลของแตล่ะกลุม่ 
9. หนงัสอืเรียนวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ม.1 
10. บนัทกึการน าเสนอ 
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10. การวัดและประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์ 

1. อธิบายลกัษณะทาง
กายภาพของทวีป
เอเชีย ทวีป
ออสเตรเลยี และโอ
เชียเนีย 

- ตรวจผลงาน
กลุม่ 
- การตอบ
ค าถามในชัน้
เรียน  

- ผลงานกลุม่  
- ใบงาน 
- แบบสงัเกต
พฤติกรรมใน
ชัน้เรียน 

ดี: นกัเรียนอธิบาย/วเิคราะห์ลกัษณะทาง

กายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 

และโอเชียเนียได้อย่างครอบคลมุทกุ

ประเดน็ 

พอใช้: นกัเรียนอธิบาย/วเิคราะห์ลกัษณะ

ทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีป

ออสเตรเลีย และโอเชียเนียได้บาง

ประเดน็ 

ปรับปรุง: นกัเรียนไมส่ามารถอธิบาย/

วเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของทวีป

เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนียได้ 
 
 

2. วิเคราะห์ลกัษณะ
ทางกายภาพของทวีป
เอเชีย ทวีป
ออสเตรเลยี และโอ
เชียเนีย 

3. ใช้เคร่ืองมือทาง
ภมิูศาสตร์สบืค้น
ข้อมลูลกัษณะทาง
กายภาพและการเกิด
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ
ของทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลยี และโอ
เชียเนีย 

- การตอบ
ค าถามและ
การปฏิบติั
กิจกรรมในชัน้
เรียน 
 

- แบบสงัเกต
พฤติกรรมใน
ชัน้เรียน 

ดี: นกัเรียนใช้เคร่ืองมือทางภมูศิาสตร์

เพ่ือสืบค้นข้อมลูลกัษณะทางกายภาพ

และการเกิดภยัพบิตัทิางธรรมชาตไิด้

อย่างครอบคลมุทกุประเดน็และมีความ

เหมาะสม 

พอใช้: นักเรียนใช้เคร่ืองมือทางภมูิศาสตร์

เพ่ือสืบค้นข้อมลูลกัษณะทางกายภาพและ

การเกิดภยัพบิตัิทางธรรมชาติได้บาง

ประเดน็และมีความเหมาะสม 

ปรับปรุง: นกัเรียนไมส่ามารถใช้เคร่ืองมือ

ทางภมูศิาสตร์เพ่ือสืบค้นข้อมลูลกัษณะ

ทางกายภาพและการเกิดภยัพบิตัทิาง

ธรรมชาตไิด้ 
 



  109 

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์ 

4. อธิบายสาเหตกุาร
เกิดภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ 

- ตรวจผลงาน
กลุม่ 
- การตอบ
ค าถามในชัน้
เรียน 
 

- ผลงานกลุม่  
- ใบงาน 
- แบบสงัเกต
พฤติกรรมใน
ชัน้เรียน 

ดี: นกัเรียนอธิบาย/วิเคราะห์สาเหตุ

การเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติได้

อยา่งครอบคลมุทกุประเด็น 

พอใช้: นกัเรียนอธิบาย/วิเคราะห์

สาเหตกุารเกิดภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติได้บางประเด็น 

ปรับปรุง: นกัเรียนไม่สามารถ
อธิบาย/วิเคราะห์สาเหตกุารเกิดภยั
พิบติัทางธรรมชาติได้ 
 

5. วิเคราะห์สาเหตกุาร
เกิดภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติท่ีสอดคล้อง
กบัลกัษณะทาง
กายภาพของพืน้ท่ี 

6. สบืค้นประเด็น
ปัญหาจากปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่ง
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกบัมนษุย์ 

- การปฏิบติั
กิจกรรมในชัน้
เรียน 
 

- แบบสงัเกต
พฤติกรรมใน
ชัน้เรียน 

ดี: นกัเรียนสบืค้นประเด็นปัญหา

จากปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง

สภาพแวดล้อมทางกายภาพกบั

มนษุย์ได้อยา่งครอบคลมุทกุ

ประเด็นและมีความเหมาะสม 

พอใช้: นกัเรียนสบืค้นประเด็น

ปัญหาจากปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง

สภาพแวดล้อมทางกายภาพกบั

มนษุย์ได้บางประเด็นและมีความ

เหมาะสม 

ปรับปรุง: นกัเรียนไม่สามารถสบืค้น

ประเด็นปัญหาจากปฏิสมัพนัธ์

ระหวา่งสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพกบัมนษุย์ได้ 
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ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์ 

7. อภิปรายประเด็น
ปัญหาจากปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่ง
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกบัมนษุย์ 

- ตรวจผลงาน
กลุม่ 
- การตอบ
ค าถามในชัน้
เรียน 
 

- ผลงานกลุม่ 
- แบบสงัเกต
พฤติกรรมใน
ชัน้เรียน 

ดี: นกัเรียนอธิบาย/วิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาจากปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง

สภาพแวดล้อมทางกายภาพกบัมนษุย์

ได้อย่างครอบคลมุทกุประเด็น 

พอใช้: นกัเรียนอธิบาย/วิเคราะห์

ประเด็นปัญหาจากปฏิสมัพนัธ์

ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

กบัมนษุย์ได้บางประเด็น 

ปรับปรุง: นกัเรียนไม่สามารถอธิบาย/
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพกบัมนษุย์ได้ 

8. วิเคราะห์แนวทาง
การจดัการภยัพิบติั
และการจดัการ
ทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อม 

9. ตระหนกัถึง
ความส าคญัของการ
จดัการภยัพิบติัท่ี
สอดคล้องกบัลกัษณะ
ทางกายภาพ 

- การตอบ
ค าถามการ
ปฏิบติั
กิจกรรมในชัน้
เรียน และการ
น าเสนอข้อมลู 
 

- แบบสงัเกต
พฤติกรรมใน
ชัน้เรียน 

ดี: นกัเรียนตระหนกัถงึความส าคญั

ของการจดัการภยัพิบติัที่สอดคล้อง

กบัลกัษณะทางกายภาพได้อย่างเป็น

รูปธรรม 

พอใช้: นกัเรียนตระหนกัถงึ

ความส าคญัของการจดัการภยัพิบติัที่

สอดคล้องกบัลกัษณะทางกายภาพได้

บางประเด็น 

ปรับปรุง: นกัเรียนไม่แสดงความ

ตระหนกัถงึความส าคญัของการ

จดัการภยัพิบติัที่สอดคล้องกบั

ลกัษณะทางกายภาพได้ 
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11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

บนัทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ปัญหาอุปสรรค 

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

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

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

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

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้สอน 
(อาจารย์ชมพูนุช วุ่นสุวรรณ) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุม่ .............................................เลขท่ีสมาชิกในกลุ่ม..........................................  

ค าชีแ้จง : ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่
สังเกต 

คะแนน 
3 2 1 0 

1. มีส่วน ร่วมในการ
อภิปราย /แสดงความ
คดิเห็น 

นั ก เ รี ย น มี ก า ร
อภิ ป ราย /แส ด ง
ความคิด เห็ น  3  
ประเดน็ขึน้ไป 

นั ก เรีย น มี ก าร
อภิปราย /แสดง
ความคิดเห็น 2 
ประเดน็ 

นั ก เ รี ย น มี ก า ร
อ ภิ ป ร า ย /แ ส ด ง
ค ว า ม คิ ด เห็ น  1  
ประเดน็ 

ไม่ปรากฎ
พฤตกิรรม 

2 .  มี ก า ร ว า ง แ ผ น
ขัน้ตอนในการท างาน
อย่างเป็นระบบ 

มี ก า ร ก า ห น ด
บ ท บ าท ใน ก า ร
ค้นคว้าข้อมลู และ
ปฏิบตัิตามหน้าท่ีท่ี
ได้รับทกุคน 

มี ก า ร ก า ห น ด
บทบาทในการ
ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล 
และปฏิบัติตาม
หน้าท่ีท่ีได้รับ 4 
คนขึน้ไป 

มี ก า ร ก า ห น ด
บ ท บ า ท ใ น ก า ร
ค้นคว้าข้อมูล และ
ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ี
ได้รับ 2 คนขึน้ไป  

ไม่ปรากฎ
พฤตกิรรม 

3. รับผิดชอบในงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ร่วมมือกันท างาน
จนส าเร็จ 

ร่ ว ม มื อ กั น
ท างานจนส าเร็จ
บางสว่น 

- - 

4 .  ใ ช้ เว ล า ใน ก า ร
ท างานอย่างเหมาะสม 

ท า ง า น ส า เ ร็ จ
ทนัเวลา 

ท างานไมส่ าเร็จ
ในเวลาท่ีก าหนด 

- 
 

รวม  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ดี   =  8 – 12 คะแนน   
 ปานกลาง  =  5 – 7 คะแนน  
 ปรับปรุง  =  0 – 4 คะแนน   
 
 
 

คาบเรียนที่ 1 – 2 , 3 - 4 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุม่ ..............................................เลขท่ีสมาชิกในกลุม่....................................  

ค าชีแ้จง : ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 0 
1 .  มี ส่ ว น ร่ วม ใน ก า ร
อภิ ป ราย /แสดงความ
คดิเห็น 

นั ก เ รี ย น มี ก า ร
อภิ ป ราย /แส ด ง
ความคิด เห็ น  3  
ประเดน็ขึน้ไป 

นั ก เ รี ย น มี ก า ร
อภิ ป ราย /แส ด ง
ความคิด เห็ น  2  
ประเดน็ 

นั ก เ รี ย น มี ก า ร
อภิ ป ราย /แสด ง
ความคิด เห็น  1  
ประเดน็ 

ไม่ ป ร า ก ฎ
พฤตกิรรม 

2. มีการวางแผนขัน้ตอน
ในการท างานอย่างเป็น
ระบบ 

มี ก า ร ก า ห น ด
บ ท บ าท ใน ก า ร
ค้นคว้าข้อมลู และ
ปฏิบตัิตามหน้าท่ีท่ี
ได้รับทกุคน 

มี ก า ร ก า ห น ด
บ ท บ าท ใน ก า ร
ค้นคว้าข้อมลู และ
ปฏิบตัิตามหน้าท่ีท่ี
ได้รับ 4 คนขึน้ไป  

มี ก า ร ก า ห น ด
บท บ าท ใน ก า ร
ค้นคว้าข้อมลู และ
ปฏิบัติตามหน้าท่ี
ท่ี ได้ รับ 2 นคนขึ ้
ไป 

ไม่ ป ร า ก ฎ
พฤตกิรรม 

3. เลือกใช้ เคร่ืองมือใน
การสืบค้นได้เหมาะสม 

ใช้เคร่ืองมือในการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ไ ด้
มากกวา่ 2 ชิน้  

ใช้เคร่ืองมือในการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ไ ด้
มากกวา่ 1 ชิน้  

- - 

4. รับผิดชอบในงาน ท่ี
ได้รับมอบหมายและใช้
เวลาในการท างานอย่าง
เหมาะสม 

ร่วมมือกันท างาน
จนส าเร็จ 

ร่วมมือกันท างาน
จนส าเร็จบางสว่น 

- - 

รวม  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

   ดี   =  8 – 12 คะแนน   
   ปานกลาง  =  5 – 7 คะแนน  
   ปรับปรุง  =  0 – 4 คะแนน 

 

คาบเรียนที่ 7 – 8, 9 - 10 
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ตัวอย่าง 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 ช่ือ ........................................................................ ชัน้ ................. เลขท่ี ............ 

ค าชีแ้จง 
1. แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ข้อ 
2. แบบทดสอบฉบบันี ้ผู้วิจยัสร้างขึน้เพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษา 
3. ให้นกัเรียนเลอืกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงค าตอบเดียวแล้วกากบาท () ลงใน

กระดาษค าตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ือง ภยัพิบัติทางธรรมชาต ิ

วิชาสังคมศึกษา  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ค าชีแ้จง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. บุคคลใดใช้เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภยัพิบติัได้อยา่งเหมาะสม 
 ก. นกใช้เข็มทิศในการเตรียมเส้นทางหลบภยั 
 ข. นกุใช้แผนท่ีภมิูอากาศศกึษาทรัพยากรธรณี 
 ค. นิกใช้แผนท่ีกายภาพศกึษาพืน้ท่ีเสีย่งตอ่การเกิดภยัพิบติั 
 ง. นนัใช้แผนท่ีรัฐกิจศกึษาข้อมลูของประเทศท่ีเคยประสบภยัพิบติั 
2. ข้อใดไม่ใช่ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
 ก. ความแหง่แล้งท่ีเกิดจากฝนทิง้ช่วงยาวนาน 
 ข. น า้ทว่มสงูเพราะฝนตกติดตอ่กนัเป็นเวลานาน 
 ค. กลุม่หมอกควนัท่ีเกิดจากการเผาท าลายฟางข้าว 
 ง. น า้ป่าไหลหลากเพราะฝนตกบนเขาติดตอ่กนัหลายวนั 
3. ภยัพิบติัทางธรรมชาติในข้อใดท่ีมีสว่นท าให้เกิดภาวะโลกร้อนมากท่ีสดุ 

ก. สนึามิ     ข. แผน่ดินไหว 
ค. ภเูขาไฟปะท ุ    ง. พายหุมนุเขตร้อน 

4. ใช้วิธีการใดท่ีดีท่ีสดุในการช่วยลดปริมาณการปลอ่ยแก๊สเรือนกระจก 
 ก. ใช้พลงังานทดแทน     
 ข. เลอืกใช้ผลติภณัฑ์ท่ีรักษาสิง่แวดล้อม 
 ค. หยดุการท าลายป่าปลกูต้นไม้ทดแทน 
 ง. ใช้วธีิการขี่จกัรยานแทนการใช้รถจกัรยานยนต์ 
5. กิจกรรมในข้อใดท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนกัในเร่ืองภาวะโลกร้อนในสงัคมเมือง 

ก. กิจกรรมปลกูป่าต้นน า้ 
ข. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน 
ค. กิจกรรมรณรงค์ให้ออกก าลงักายยามเช้า 
ง. กิจกรรมการลดใช้ถงุพลาสติกในห้างสรรพสนิค้า 

แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน  

เร่ือง ภัยพบิัตทิางธรรมชาตใินทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลีย โอเชียเนีย 

รายวิชาสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 
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6. เม่ือเกิดปรากฎการณ์พิเศษทางธรรมชาติ บุคคลใดปฏิบติัได้ถกูต้อง 
 ก. อานนัท์ งดใช้โทรศพัท์ขณะท่ีฝนก าลงัตกฟา้คะนอง 
 ข. อาร์ต จะเปลีย่นคลืน่วิทยทุกุครัง้ท่ีมีขา่วพยากรณ์อากาศ 
 ค. อัม้ รับวิ่งไปเก็บสตัว์น า้ เม่ือเห็นระดบัน า้บริเวณชายหาดลดลงอยา่งรวดเร็ว 
 ง. อุ้ม รีบวิ่งเข้าไปในลฟิท์เพื่อออกจากอาคารเม่ือมีการประกาศเตือนภยัแผน่ดินไหว 
7. ข้อใดส าคญัท่ีสดุในการปอ้งกนัและระวงัภยัจากภยัแล้ง 
 ก. ประกาศเขตอุทยาน    ข. ลดการตดัไม้ท าลายป่า 
 ค. ฟืน้ฟูพืน้ท่ีป่าท่ีถกูท าลาย   ง. ลดการใช้พลงังานจากน า้มนั 
8. ข้อใดไม่ใช่วิธีในการปอ้งกนัและระวงัภยัจากแผน่ดินถลม่ 
 ก. ไม่เข้าไปบุกรุกพืน้ท่ีป่า    

ข. ติดตามขา่วพยากรณ์อากาศ 
ค. ปลกูป่าทดแทนป่าท่ีถกูท าลาย    
ง. ไม่สร้างบ้านหรือท าการเกษตรบริเวณเชิงเขา 

9. บุคคลใดปฏิบติัตนได้เหมาะสมเม่ือเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
 ก. ศกัด์ิใช้โทรศพัท์มือถือเม่ือเกิดฝนตกฟา้คะนอง 
 ข. ปอนจะเปลีย่นคลืน่วิทยทุกุครัง้เม่ือมีขา่วพยาการณ์อากาศ 
 ค. ปานรีบวิ่งไปเก็บสตัว์น า้ เม่ือระดบัน า้บริเวณชายหาดลดลงอยา่งรวดเร็ว 
 ง. สายรีบวิ่งออกจากลฟิท์เพื่อออกจากอาคารเม่ือมีประกาศเตือนภยัแผน่ดินไหว 
10. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของออสเตรเลยีและ
นิวซีแลนด์ 
 ก. สร้า5งระบบนิเวศใหม่บริเวณทะเลทรายที่แห้งแล้ง 
 ข. ก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพของดิน อากาศ น า้ 
 ค. ก าหนดมาตรการเข้มงวดเพื่อปอ้งกนัพิบติัภยัจากไฟป่า 
 ง. ออกกฎหมายเพื่อการพิทกัษ์และอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ตัวอย่าง 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 
 
 

 

 

 

ช่ือ ........................................................................ ชัน้ ................. เลขท่ี ............ 

ค าชีแ้จง 
1. แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบปรนยั จ านวน 30 ข้อ 
2. แบบทดสอบฉบบันี ้ผู้วิจยัสร้างขึน้เพื่อวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
3. ให้นกัเรียนเลอืกค าตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
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แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์   ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ให้นักเรียนกากบาทเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด 
ค าชีแ้จง จากข้อความท่ีก าหนดให้ตอบค าถามข้อ 1 – 3 

       หลายคนมีความเข้าใจผิดเร่ือง การใช้จา่ยโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยา่งไม่
ถกูต้องและไม่ถกูวิธี โดยถือคติเพียงวา่ ต้องใช้จา่ยให้ประหยดัมากท่ีสดุ ซึง่ความเป็นจริงแล้ว การ
ใช้จ่ายตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือการใช้จ่ายบนทางสายกลาง คือ การใช้จา่ยอยา่ง
คุ้มคา่โดยเลอืกจากความจ าเป็นและคณุภาพของสิง่ของ 

1. จากประโยคข้างต้นจุดประสงค์ของผู้ เขียนคืออะไร 
 ก.  การใช้จ่าย                ข. การเห็นคณุคา่ 

 ค. การซือ้ของ     ง. เก็บเลก็ผสมน้อย 

2. ค ากลา่วในข้อใดสมัพนัธ์กบัข้อความนี ้

 ก. มีความรู้     ข. มีเหตผุล 

 ค. พอประมาณ     ง. มีภมิูคุ้มกนั 

3. จากข้อความนีท้า่นเข้าใจวา่อยา่งไร 
 ก. การรู้จกัเลอืกซือ้ของ    ข. การรู้จกัหาของทดแทน 

 ค. การใช้จา่ยตามความจ าเป็น   ง. การใช้จ่ายตามความต้องการ 
 

ค าชีแ้จง ข้อความตอ่ไปนีต้อบค าถามข้อ 4 – 6 

"...นกักีฬาที่ดีนอกจากต้องมีการแสดงทัง้ ในทางกายในทางสมอง คือ ใช้ความคิด และ
วิทยาการแล้ว ก็ต้องมีจิตใจเป็นนกักีฬา อนันีจ้ะ ท าให้มีชยัเหมือนกนั ถ้าแสดงตนเป็นคน ท่ีมีจิตใจ
เป็นนกักีฬา จะท าให้ใจเย็นขึน้ เกิดเร่ืองอะไรก็สามารถท่ีจะแก้ปัญหาได้..." 
ความตอนหนึง่ ในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฟุตบอล ส.ส.
มหากศุล 

ณ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน วนัท่ี ๒๖ กนัยายน ๒๕๑๒ 

4. จากข้อความนีก้ลา่วถึงเร่ืองใดเป็นอนัดบัแรก 

 ก. ความมีน า้ใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั    

ข. การพฒันาตนเองในการเลน่กีฬา 

 ค. การสานความสมัพนัธ์ของคนในวงการกีฬา  

ง. การพฒันาร่างกายให้พร้อมตอ่การเลน่กีฬา 
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5. จากข้อความท่ีกลา่วมา ค ากลา่วใดท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หามากท่ีสุด 

 ก. คนเลน่กีฬามีน า้ใจนกักีฬา    

ข. กีฬาท าให้คนมีความมัน่ใจ 

 ค. กีฬาท าให้ชาติเจริญรุ่งเรือง    

ง. คนรู้จกัให้อภยัคนอ่ืนเป็นคนมีน า้ใจนกักีฬา 

6. ข้อใดกลา่วได้ถกูต้องท่ีสดุ 

 ก. กีฬาท าให้เกิดสมาธิ     

ข. กีฬาท าให้เรารู้จกัแก้ปัญหา 

 ค. กีฬาพาชีวิตมีชยัชนะเหนืองานอ่ืนๆ   

ง. กีฬาสร้างความแข็งแรงทัง้ร่างกายและจิตใจ 

 

ค าชีแ้จง ข้อความตอ่ไปนีต้อบค าถามข้อ 7 – 9 

เขามีสว่น  เลวบ้าง  ช่างหวัเขา 

จงเลอืกเอา สว่นท่ีดี เขามีอยู ่
เป็นประโยชน์  โลกบ้าง  ยงันา่ด ู

สว่นท่ีชัว่  อยา่งไปรู้  ของเขาเลย 

7. ใจความส าคญัของบทความนีคื้อข้อใด 

 ก. คนทกุคนยอ่มเป็นคนดี    

ข. มารยาทท่ีดีมีได้งา่ยๆด้วยการปฏิบติั 

 ค. เร่ืองของผู้ อ่ืน เราไม่ควรเข้าไปเก่ียวข้อง   

ง. มมุมองของเราจะเป็นอยา่งไรขึน้อยูก่บัเรา 

8. ค ากลา่วใดเหมาะสมกบัข้อความนีม้ากท่ีสดุ 

 ก. ความดีเกิดจากจิตใจ    ข. คนรวยเทา่นัน้จึงจะเป็นคนดี 

 ค. คนเก่งเทา่นัน้จึงจะเป็นคนดี   ง. คนเก่งเป็นคนลมืตวั 

9. จากข้อความนีต้้องการสอนเร่ืองใด 

 ก. สอนให้เป็นคนคิดมาก    ข. สอนให้ปฏิบติัแตส่ิง่ดีงาม 

 ค. สอนให้มองข้ามไปในบางเร่ือง   ง. สอนให้ยกยอ่งความสวยของบุคคล 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 1. คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2. คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 3. คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 4. คา่ความยากงา่ย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 5. ค่าความยากง่าย(p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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ตาราง 10 คา่ดชันีความสอดคล้องของการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพของ
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (พิจารณาคดัเลอืกคา่ IOC≥0.50) 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญท่านที่ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้มีความสอดคล้องกบั
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

2. วตัถปุระสงค์ของการจดัการเรียนรู้มีความ
สอดคล้องกบักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

3. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบั
การน าไปใช้ 

1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

4. กิจกรรมมีความสอดคล้องกบัขัน้ตอนการ
จดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  122 

ตาราง 11 ดชันีความสอดคล้องของการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (พิจารณาคดัเลอืกคา่ IOC≥0.50) 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญท่านที่ 

IOC ผลการคัดเลือก 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 
2 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 
3 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 
4 1 -1 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 
5 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

6 1 -1 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

7 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

8 0 1 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 

9 0 1 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 

10 0 -1 1 1 1 0.4 คดัออก 

11 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

12 0 -1 1 1 1 0.4 คดัออก 

13 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

14 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

15 0 -1 1 1 1 0.4 คดัออก 

16 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

17 1 -1 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

18 1 -1 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

19 1 -1 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

20 1 0 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 

21 1 -1 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

22 1 -1 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

23 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญท่านที่ 

IOC ผลการคัดเลือก 
1 2 3 4 5 

24 0 1 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 

25 0 -1 1 1 1 0.4 คดัออก 

26 1 -1 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

27 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

28 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

29 0 -1 1 1 1 0.4 คดัออก 

30 1 -1 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

31 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

32 1 0 0 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

33 1 1 1 1 0 0.8 คดัเลอืกไว้ 

34 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

35 1 1 0 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 

36 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

37 1 -1 0 1 1 0.4 คดัออก 

38 1 1 0 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 

39 1 -1 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

40 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

41 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

42 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

43 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

44 1 0 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 

45 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

46 1 -1 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

47 1 -1 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

48 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญท่านที่ 

IOC ผลการคัดเลือก 
1 2 3 4 5 

49 0 1 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 

50 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

51 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

52 0 -1 1 1 1 0.4 คดัออก 

53 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

54 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

55 1 -1 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

56 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

57 1 -1 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

58 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

59 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 

60 1 1 1 1 1 1 คดัเลอืกไว้ 
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ตาราง 12 ดชันีความสอดคล้องของการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพของ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (พิจารณาคดัเลอืกคา่ IOC≥0.50) 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญท่านที่ 

IOC ผลการคัดเลือก 
1 2 3 4 5 

1 1 0 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 
2 1 0 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 
3 1 0 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 
4 1 0 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 
5 1 0 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 

6 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

7 1 0 0 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

8 1 0 0 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

9 1 0 0 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

10 1 0 0 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

11 1 0 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 

12 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

13 1 0 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 

14 1 0 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 

15 1 0 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 

16 1 0 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 

17 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

18 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

19 1 0 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 

20 1 0 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 

21 1 0 1 1 1 0.8 คดัเลอืกไว้ 

22 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

23 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญท่านที่ 

IOC ผลการคัดเลือก 
1 2 3 4 5 

24 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

25 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

26 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

27 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

28 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

29 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

30 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

31 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

32 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

33 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

34 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

35 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

36 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

37 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

38 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

39 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

40 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

41 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

42 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

43 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

44 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

45 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

46 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

47 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

48 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญท่านที่ 

IOC 
ผลการ
คัดเลือก 1 2 3 4 5 

49 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

50 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

51 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

52 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

53 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

54 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

55 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

56 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

57 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

58 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

59 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 

60 0 0 1 1 1 0.6 คดัเลอืกไว้ 
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนก (r) คา่ความยากงา่ย (P) และคา่ความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ข้อที่ ค่าความยาก
ง่าย (p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย  
(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 

1 0.64 0.43 24 0.43 - 
2 0.50 0.43 25 0.29 -0.29 
3 0.50 0.14 26 0.43 -0.29 
4 0.36 0.43 27 0.36 -0.14 
5 0.29 0.29 28 0.21 0.14 
6 0.29 0.29 29 0.57 0.29 
7 0.29 0.57 30 0.50 0.14 
8 0.29 0.57 31 0.43 - 
9 0.79 0.14 32 0.29 0.57 
10 0.57 -0.29 33 0.43 -0.29 
11 0.86 - 34 0.43 - 
12 0.21 -0.14 35 0.29 0.29 
13 0.43 0.57 36 0.36 -0.14 
14 0.29 0.29 37 0.29 0.29 
15 0.64 0.14 38 0.50 -0.14 
16 0.29 0.29 39 0.36 0.43 
17 0.29 0.29 40 0.21 0.43 
18 0.29 -0.29 41 0.21 -0.14 
19 0.36 0.43 42 0.29 0.29 
20 0.21 0.43 43 0.21 0.14 
21 0.21 -0.43 44 0.21 0.14 
22 0.43 0.29 45 0.29 0.57 
23 0.29 0.57 46 0.50 0.14 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

ข้อที่ ค่าความยาก
ง่าย (p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย  
(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 

47 0.36 0.14 48 0.21 0.43 
49 0.14 - 55 0.43 - 
50 0.36 0.43 56 0.50 -0.14 
51 0.36 0.14 57 0.43 - 
52 0.57 0.29 58 0.36 0.14 
53 0.21 0.43 59 0.29 0.29 
54 0.50 0.71 60 0.21 0.43 
      

 
คา่ความเช่ือมัน่  .2869 
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนก (r) คา่ความยากงา่ย (P) และคา่ความเช่ือมัน่ของ
แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ข้อที่ ค่าความยาก
ง่าย  (p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย  
(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 

1 .14 - 24 .57 -.14 
2 - - 25 .21 -.29 
3 .14 -.29 26 .29 -.43 
4 .21 .43 27 .43 - 
5 .07 -.14 28 .29 .57 
6 .36 .43 29 .29 .29 
7 .21 .43 30 .29 .29 
8 .21 -.14 31 .36 -.14 
9 .21 .43 32 .07 -.14 
10 .57 .57 33 .50 -.14 
11 .21 .43 34 .43 - 
12 .71 - 35 .36 -.14 
13 .14 - 36 .43 .29 
14 .43 .57 37 .07 -.14 
15 .29 .29 38 .21 -.14 
16 .29 .29 39 .29 .29 
17 .29 .29 40 .29 .29 
18 .50 -.14 41 .50 .43 
19 .50 -.43 42 .21 .43 
20 .43 .29 43 - - 
21 .21 -.14 44 .29 .29 
22 .43 -.43 45 .21 .43 
23 .21 .29 46 .29 .29 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ข้อที่ ค่าความยาก
ง่าย  (p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย  
(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 

47 .21 -.14 54 .21 .43 
48 .21 .29 55 .21 .43 
49 .43 .43 56 .21 .43 
50 .07 .43 57 .07 -.14 
51 - -.14 58 .36 .14 
52 .21 - 59 .21 -.14 
53 .21 -.14 60 .29 - 

      
 

คา่ความเช่ือมัน่  .2966 
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ภาคผนวก ง 
ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ขัน้ตอนที่ 1 เผชิญปัญหา และขัน้ตอนที่ 2 ส ารวจความรู้ 

นกัเรียนร่วมกันอภิปรายสาเหตุการเกิดภัยพิบัติจากประสบการณ์และการสืบค้นข้อมูล
เพื่อสรุปความสมัพนัธ์ของลกัษณะทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดภยัพิบติัตา่งๆ 
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ขัน้ตอนที่ 3 ตัง้สมมติฐาน 

- นักเรียนร่วมกันตัง้สมมติฐานในประเด็น “ภัยพิบติัทางธรรมชาติเกิดมาจากสาเหตุใด” 
พร้อมวาดภาพแสดงสาเหตแุละการปอ้งกนัการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

- นัก เรียนร่วมกันศึกษาสาเหตุและการป้องกันภัยพิบัติจากผลงานของเพื่ อนๆ  
แตล่ะกลุม่ และแสดงความคิดเห็นตอ่ผลงานท่ีศกึษา 
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ขัน้ตอนที่ 4 ระบุส่ิงที่จ าเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติม และขัน้ตอนที่ 5 ค้นหาข้อมูล 

นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการป้องกัน/จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติจาก
สถานการณ์จริงในประเด็นท่ีนักเรียนเลือกศึกษา พร้อมทัง้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากพืน้ท่ีอ่ืนๆท่ี
ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติเดียวกัน หลงัจากนัน้สรุปแนวทางท่ีนกัเรียนเลือกใช้ พร้อมอธิบาย
เหตผุลประกอบ 
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ขัน้ตอนที่ 5 ค้นหาข้อมูล และขัน้ตอนที่ 6 รวบรวมความรู้และแก้ปัญหา 

นกัเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและแอบพลิเคชันเพื่ออธิบายปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
สิง่แวดล้อมและมนษุย์ในพืน้ท่ีตา่งๆ พร้อมร่างแบบโมเดลเพื่อจดัการภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
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ขัน้ตอนที่  6 รวบรวมความรู้และแก้ปัญหา และขัน้ที่  7 ทบทวนการด าเนินการ
แก้ปัญหา 

นกัเรียนจ าลองโมเดลการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และทดลองน าเสนอข้อมูลเพื่อหา
ข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขปรับปรุงชิน้งาน 



  138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนที่ 8 สรุปความรู้ 

นักเรียนน าเสนอโมเดลการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ สรุปสาเหตุการเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและแนวทางในการจดัการภยัพิบติัทางธรรมชาติร่วมกนั 
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