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บทคัดย่อภาษาไทย  
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การศึกษาวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ 1)หาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  ้

2)เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู ้3)เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหาระหว่างกลุ่มทดลอง 
และ4)ศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู  ้กลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
53 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานจ านวน  27 คนและกลุม่ที่
ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้ จ านวน 26 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1)
แผนการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานและวิธีการสืบเสาะหาความรู ้ 2)แบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 3)แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา และ4)แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื ้นฐานและสถิติทดสอบความแตกต่าง 
ผลการวิจยัพบว่า 1)แผนการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและแผนการจดัการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการสืบเสาะหาความรู  ้มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไวท้ี่  75/75 2)ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรู ้
ทัง้สองวิธี หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 3)ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ในส่วน
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4)ความพึงพอใจ
ของกลุม่ทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูท้ัง้สองวิธี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก 
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The purposes of this research were as follows: (1) to identify the efficiency of the 

lesson plans; (2) to compare learning achievement and problem-solving ability before and 
after learning; (3) to compare learning achievement and problem-solving ability between the 
two experimental groups; and (4) to study the satisfaction of two experimental groups 
concerning learning management. The fifty-three Grade Seven students were divided into two 
groups, with twenty-seven in the Problem-Based Learning group and twenty-six in the Inquiry 
Learning group. The research instruments applied in this study included the following: (1) 
lesson plans of Problem-Based and Inquiry learning; (2) a learning achievement test; (3) 
problem-solving test; and (4) a questionnaire regarding learning satisfaction. The findings 
revealed the following: (1) the efficiency of Problem-Based and Inquiry lesson plans was 
higher than the standard criterion set at 75/75; (2) the mean scores of problem-solving ability 
and the learning achievement of the experimental groups which used both learning methods 
had a significantly higher mean score of learning achievement after learning than before 
learning at a level of .05; (3) mean scores of learning achievement after learning between the 
two experimental groups found no differences. In terms of problem-solving ability, they were 
found to be significantly different at a level of .05; and (4) the learning satisfaction of both 
experimental groups were at a very high level. 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง  

พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 ส  านกังานคณะกรรมการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน (2542) ไดใ้หแ้นวการจดัการศึกษาไวว้่า การจัดการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่านกัเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ การจดัการศกึษาตอ้งสง่เสริมใหน้กัเรียนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ การจดักระบวนการเรียนรูค้วรจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ฝึกฝนกระบวนการคิด ทกัษะ การจดัการ การเผชิญสถานการณ ์และการประยุกตค์วามรูม้าใชเ้พื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ออกแบบกิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคณุลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้ส้อน
สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรูแ้ละมีความรอบรู ้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ้  
จากความส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ได้สะท้อนแนว
ทางการจัดการศึกษาผ่านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส  านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2552) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
ก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท์ี่มีความสมดุลทัง้ดา้นร่างกาย ความรู ้คุณธรรม มีจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่ นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข มีความรูแ้ละทักษะพืน้ฐาน รวมทัง้เจตคติที่จ  าเป็นต่อการศึกษา
ต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้นกัเรียนเป็นส าคัญบนพืน้ฐานความ
เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ นอกจากนีห้ลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐานยังไดก้ าหนดสมรรถนะส าคัญของนกัเรียน 5 ประการ ดงันี ้1. ความสามารถ
ในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 4. ความสามารถใน
การใชท้กัษะชีวิต 5. ความสามรถในการใชเ้ทคโนโลยี  

จากสภาพปัญหาเก่ียวกับอาหารและโภชนาการของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันดังที่ สุลดัดา 
พงษ์อุทธา และ วาทินี  คุณเผือก (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันปัญหาเก่ียวกับอาหารและ
โภชนาการของวยัรุน่ไทยมีความเสี่ยงต่อสขุภาพ ทัง้นีเ้ป็นเพราะสภาพสงัคม วฒันธรรม และความ
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เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึน้จากวิถีชีวิตที่เคยรบัประทานอาหารพรอ้มหน้ากันทั้ง
ครอบครวัในบา้น โดยเฉพาะอาหารมือ้เชา้ แต่ดว้ยวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจบุนัก็เปลี่ยนเป็นการเลือก
รบัประทานอาหารนอกบา้น รบัประทานอาหารจานด่วน ( fast food) และเลือกซือ้อาหารส าเร็จรูป
กนัมากขึน้ เพราะความสะดวกและรวดเรว็ ธีรวีร ์วราธรไพบูลย ์(2557) ไดก้ล่าวว่าอาหารจานด่วน
เป็นอาหารที่ไดร้บัความนิยมกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มเด็กวัยเรียนโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นตอนตน้ 
เนื่องจากเป็นอาหารที่รบัประทานง่าย สะดวก รวดเรว็ แต่เป็นอาหารที่มีคณุค่าทางโภชนาการนอ้ย 
อาหารเหลา่นีป้ระกอบไปดว้ย แป้ง น า้ตาล และไขมนั ความนิยมในการบริโภคเกิดจากสื่อสิ่งพิมพ ์
การโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายสินคา้ ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางการรบัรูต่้าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลและ
ความสมัพันธท์างบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมของเด็กวัยเรียน โดยเฉพาะ
เด็กวยัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  

การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลกัโภชนาการ ส่งผลต่อภาวะโภชนาการและสถานะสุขภาพ 
ซึ่งสภาพแวดลอ้มดา้นอาหารเป็นปัจจยัก าหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส  าคญั  ดงัที่ สลุดัดา 
พงษ์อทุธา และ วาทินี คุณเผือก (2558) ไดก้ล่าวไวว้่า ปัญหาสุขภาพที่ส  าคัญที่เก่ียวขอ้งกับการ
บริโภคอาหารที่ ไม่ ถู กหลักโภชนาการ ได้แก่  โรคอ้วนและโรคไม่ ติด ต่อเรื ้อรัง  (Non – 
communicable diseases; NCDs) ซึ่งขณะนีไ้ดก้่อใหเ้กิดภาระโรคเป็นอันดบัตน้ ๆ ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วยและก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่ายมหาศาล และปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึน้เรื่อย ๆ แนวโน้มการบริโภคอาหารเครื่องด่ืมที่มีพลังงาน ไขมัน น ้าตาลและโซเดียมสูง           
ก็เพิ่มขึน้เช่นกนั ในขณะที่ยงัมีการบรโิภคผกัผลไมไ้ม่เพียงพอ   

จากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ 2556 ส  านักงานสถิติแห่งชาติ (2557) ได้ท าการ
ส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2556 ซึ่ งส  านักงานสถิติแห่งชาติ             
ไดด้  าเนินการส ารวจทุก 4 ปี พบว่ากลุ่มวยัเด็กในช่วงอายุ 6-14 ปี ที่เติมเครื่องปรุงก่อนรบัประทาน
อาหาร โดยเป็นน า้ปลาหรือซีอิ๊วรอ้ยละ 59.60 และน า้ตาลรอ้ยละ 63.70 เมื่อพิจารณาความถ่ีของ
ผูท้ี่ทานอาหารไขมันสงู 1-2 วันต่อสปัดาหม์ีสดัส่วนการบริโภคอาหารไขมนัสูง รอ้ยละ 43.50 การ
บริโภคอาหารจานด่วนทางตะวันตก 1-2 วันต่อสัปดาห ์มีสัดส่วนการบริโภครอ้ยละ 31.90 การ
บริโภคอาหารกลุ่มผกัและผลโดยรบัประทานทุกวนั มีจ านวนรอ้ยละ 41.00 การบรโิภคอาหารกลุ่ม
ขนมส าหรบัทานเล่นหรือขนมกรุบกรอบความถ่ีในการทานทุกวนัมีจ านวนรอ้ยละ 10.90 และจาก
ขอ้มูลส านกังานสถิติแห่งชาติ 2560 ส  านกังานสถิติแห่งชาติ (2561) ที่ไดท้ าการส ารวจพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560  พบว่ากลุ่มวยัเด็กในช่วงอายุ 6-14 ปี ที่เติมเครื่องปรุง
ก่อนรบัประทานอาหาร โดยเป็นน า้ปลาหรือซีอิ๊วรอ้ยละ 59.60 และน ้าตาลรอ้ยละ 63.70 เมื่อ
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พิจารณาความถ่ีของผูท้ี่รบัประทานอาหารไขมนัสงู 1-2 วนัต่อสปัดาหม์ีสดัส่วนการบริโภคอาหาร
ไขมนัสงูถึงรอ้ยละ 46.50 การบรโิภคอาหารจานด่วนทางตะวนัตก 1-2 วนัต่อสปัดาห ์มีสดัสว่นการ
บริโภครอ้ยละ 38.10 ความถ่ีของผูท้ี่รบัประทานอาหารไขมันสูงทุกวนั มีมากถึงรอ้ยละ 7.90 การ
บริโภคอาหารกลุ่มผักและผลไมโ้ดยรบัประทานทุกวัน มีจ านวนเพียงรอ้ยละ 23.10 การบริโภค
อาหารกลุ่มขนมส าหรบัรบัประทานเล่นหรือขนมกรุบกรอบความถ่ีในการทานทุกวนัมีจ านวนสงูถึง
รอ้ยละ 16.70 เมื่อท าการเปรียบเทียบจากการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร 
พ.ศ. 2556 กับการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 จะเห็นได้ว่า
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 ยังมีปริมาณปริมาณของการรบัประทาน
อาหารที่มีไขมันสูง น า้ตาล และโซเดียม มีจ านวนมาก และการรบัประทานอาหารกลุ่มผักและ
ผลไมเ้ป็นประจ าทกุวนั มีจ านวนลดนอ้ยลง  

ในการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่น วิธี
หนึ่งที่สามารถท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู ้เจตคติ และทักษะในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร คือ การจัดกระบวนการเรียนรูใ้นเนือ้หาวิชาสุขศึกษา เรื่อง 
อาหารและโภชนาการ ซึ่งสอดคลอ้งกับ สุชาติ โสมประยูร และ เอมอชัฌา วฒันบุรานนท ์(2553) 
ที่ไดก้ล่าวไวว้่า สุขศึกษาเป็นวิชาที่เก่ียวขอ้งหรือทอดแทรกอยู่ในชีวิตประจ าวัน เรื่องที่เก่ียวกับ
สุขภาพหรือสุขปฏิบัติจึงอาจเกิดขึน้ ณ ที่ใด และขณะใดก็ได ้โดยวิชาสุขศึกษานั้นเป็นวิชาที่เปิด
โอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูต้รงตามสภาพการณห์รือเหตกุารณท์ี่เป็นจรงิมากยิ่งขึน้ และยงัฝึกหดัให้
นักเรียนรู้จักปฏิบัติเพื่ อแก้ไขปัญหาสุขภาพ ท าให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาสุขภาพใน
ชีวิตประจ าวันไดดี้ รวมทัง้ยังช่วยใหน้ักเรียนเห็นคุณค่าหรือความส าคัญของเรื่องสุขภาพดียิ่งขึน้
และท าใหน้ักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา แต่การจัดการเรียนรู้วิชาสุข
ศกึษาในปัจจุบนัพบว่า การจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศึกษายงัคงใชว้ิธีการสอนแบบบรรยายมากกว่าวิธี
อ่ืน ๆ โดยยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง และนักเรียนเป็นผู้รบัความรูจ้ากครูผู้สอน อีกทั้งมักจะเน้น
เนือ้หาความรูม้ากกว่าการส่งเสริมใหน้ักเรียนใชค้วามสามารถในการคิด วิเคราะห ์สงัเคราะห ์คิด
อย่างมีวิจารณญาณเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวันอย่างถูกตอ้งเหมาะสม  
ซึ่งสอดคลอ้งกบั วลัลภา วาสนาสมปอง และคณะ (2559) ที่กลา่วว่า จากในอดีตกระบวนการเรียน
การสอนเป็นแบบบรรยาย ยึดผูส้อนเป็นศนูยก์ลาง และเมื่อเริ่มกา้วเขา้สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุค
แห่งการพัฒนาต่อยอดความคิด การคิดคน้นวัตกรรมเพื่อใชอ้  านวยความสะดวกในการพัฒนา
คณุภาพในการด ารงชีวิต การจดักระบวนการเรียนการสอนจึงต่างไปจากเดิมเป็นแบบการเรียนรูท้ี่
ยึดนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อหวังให้นักเรียนเกิดความรูเ้ท่าทันและมีความคิดในการตัดสินใจ
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เลือกใชส้ิ่งที่ชวนเชื่อทัง้หลายที่เกิดขึน้ในปัจจุบนั ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน
ที่ว่านีเ้ริ่มจากเปลี่ยนบทบาทของผูส้อนจากผูบ้รรยายมาเป็นผูร้่วมกนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยให้นักเรียนได้เกิดการสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเอง ผู้สอนท าหน้าที่ เป็นผู้ เอือ้อ านวยและ
เสนอแนะการเขา้ถึงองค์ความรูผ้่านวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่านเทคโนโลยีให้เขา้ถึงความรูไ้ด้
อย่างรวดเรว็และกวา้งขวาง และน าความรูท้ี่ไดม้าแลกเปลี่ยนกบัเพื่อนในหอ้งเรียน  

การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่น่าสนใจส าหรบัการเรียน เรื่อง อาหารและโภชนาการ ซึ่งเป็น
การจดัการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัหลกัการ แนวคิดของพระราชบญัญัติการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2542 
และสอดคลอ้งสมรรถนะของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 คือการจดัการเรียนรู้
ดว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) และการจัดการเรียนรูด้้วย
วิธีการสืบเสาะหาความรู ้ดังที่  ไพศาล สุวรรณน้อย (2559) ไดก้ล่าวไวว้่าการจัดการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนรูจ้ากการใช้สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้จริงใน
ชีวิตประจ าวันเป็นบริบทของการเรียนรู ้(Learning Context) เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิด
วิเคราะหแ์ละคิดแกปั้ญหา อีกทัง้ไดค้วามรูต้ามสาขาวิชาที่ตนนัน้ไดศ้ึกษาไปพรอ้มกนัอีกดว้ย การ
เรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่ตอ้งอาศัยความเขา้ใจและการ
แกไ้ขปัญหาเป็นหลกั การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึงเป็นการจดัการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมให้
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง เผชิญหนา้กับปัญหาดว้ยตนเอง จะท าให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะ
ในการคิดหลายรูปแบบ เช่นการคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห ์การคิดสงัเคราะห ์ฯลฯ  

อานุภาพ เลขะกุล และคณะ (2554) ไดก้ล่าวไวว้่า การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานจะ
สอดคลอ้งกับแนวคิดการเรียนรูแ้บบผูใ้หญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักเรียนจะก าหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรูข้องตนเอง เรียนรูเ้มื่อสิ่งนั้นมีความหมายหรือน าไปใช ้เรียนรูใ้นสิ่งที่จ  าเป็นส าหรบัใช้
แกปั้ญหามากกว่าจะเรียนเพื่อท่องจ า เรียนรูต้ามความถนดัและศกัยภาพของตนเอง และสามารถ
ประเมินตนเองเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูแ้ละสิ่งที่เรียนรูไ้ด ้ให้นักเรียนวิเคราะหห์รือตัง้ค าถาม
จากโจทยปั์ญหาผ่านกระบวนการคิดและสะทอ้นกลบั เนน้ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างนกัเรียนในกลุม่ เนน้
การมีส่วนร่วมในการเรียนรูน้  าไปสู่การคน้ควา้หาค าตอบหรือสรา้งความรูใ้หม่บนฐานความรูเ้ดิมที่
นกัเรียนมีมาก่อนหนา้นี ้โดยผลที่ไดจ้ากการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน คือ 1) นักเรียนไดเ้รียนรู้
การแก้ปัญหาโดยตรง ท าให้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสามารถถ่ายโยงไปสู่การแก้ปัญหาที่
ซบัซอ้นในวิชาชีพและชีวิตประจ าวนัได ้2) พัฒนาทักษะการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 3) พัฒนา
ทักษะในการเรียนรูก้ารติดต่อสื่อสาร และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4) พัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะหแ์ละการสังเคราะห ์5) ช่วยเปิดโอกาสใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ซึ่งในหลักสูตร
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ไม่ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้รียนรู ้และ 6) ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความรูอ้ย่างมีโครงสรา้ง ง่ายต่อการระลึกได้
และการน ามาใช ้ 

การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry method) เป็นการจดัการเรียนรู้
รูปแบบหนึ่งที่เนน้ใหน้กัเรียนไดเ้กิดการคิดวิเคราะห ์เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้ให้นกัเรียน
มีบทบาทส าคญัในการเรียนรู ้โดยกิจกรรมการเรียนรู ้นกัเรียนไดใ้ชฐ้านความรูเ้ดิมน ามาสรา้งองค์
ความรูใ้หม่ดว้ยตนเอง มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรูจ้ักศึกษาคน้ควา้หาความรูแ้ละแก้ปัญหาได้ดว้ย
ตนเองอย่างมี เหตุผลโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยในการหาค าตอบ  
ซึ่งสอดคล้องกับ ชาตรี เกิดธรรม (2545) ที่ได้กล่าวไวว้่าการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู ้เป็นการจดัการเรียนรูท้ี่ฝึกใหน้กัเรียนรูจ้กัคน้ควา้หาความรู ้โดยใชก้ระบวนการทาง
ความคิด หาเหตุผล ท าใหค้น้พบความรู ้หรือแนวทางแกปั้ญหาดว้ยตนเอง และยังสอดคลอ้งกับ  
สุวิทย ์มูลค า และ อรทัย มูลค า (2553) ซึ่งไดก้ล่าวไวว้่า การจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหา
ความรู ้หมายถึง กระบวนการเรียนรูท้ี่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการแก้ปัญหาดว้ย
วิธีการฝึกให้นักเรียนรูจ้ักที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู ้โดยผู้ครูผู้สอนเป็นผู้ตั้งประเด็นค าถาม
กระตุน้ให้นักเรียนใชก้ระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรูห้รือแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาที่ถูกตอ้งดว้ยตนเอง สรุปมาเป็นหลกัการ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนใ์น
การควบคุมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสรา้งสรรค์สิ่งแวดล้อมในสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
กว้างขวางทั้งนี ้กระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้บบ 5E กรมวิชาการ (2546) ประกอบด้วย 5 
ขัน้ตอน คือ การสรา้งความสนใจ (Engagement) การส ารวจและคน้หา (Exploration) การอธิบาย
และลงขอ้สรุป (Explanation) การขยายความรู ้(Elaboration) และการประเมิน (Evaluation) 

จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน และการจัดการ
เรียนรูด้้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรูท้ั้งสองวิธีการ เป็นการจัด
กระบวนการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยวิธีการ
ฝึกใหน้ักเรียนรูจ้ักที่จะศึกษาคน้ควา้หาความรู ้โดยครูผูส้อนเป็นผู้แนะน าแนวทาง รวมถึงการตั้ง
ประเด็นค าถามกระตุน้ใหน้ักเรียนใชก้ระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนคน้พบความรูห้รือ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาที่ถูกตอ้งดว้ยตนเอง สรุปมาเป็นหลกัการที่สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดประโยชนใ์นการควบคมุปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสรา้งสรรคส์ิ่งแวดลอ้มในสภาพการณต่์างๆ 
ไดอ้ย่างกวา้งขวาง ใหน้ักเรียนวิเคราะหห์รือตัง้ค าถามจากโจทยปั์ญหาผ่านกระบวนการคิดและ
สะทอ้นกลับ เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนในกลุ่ม เน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรูน้  าไปสู่การ
คน้ควา้หาค าตอบหรือสรา้งความรูใ้หม่บนฐานความรูเ้ดิม ดงันัน้ลกัษณะเด่นของการจดัการเรียนรู้
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ดว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้จึงเป็นรูปแบบ
การจดัการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหาไดดี้ยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เพ็นนี บุญอาษา (2560) ที่ไดท้ าศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชัน ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์

และความสามารถในการแกปั้ญหา หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนที่พฒันาขึน้สงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ศิริพิมล หงษ์เหม 
และ สเุทพ อ่วมเจริญ (2557) ที่ไดท้ าการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทาง
วิทยาศาสตรแ์ละคณุลกัษณะใฝ่เรียนรูข้องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจดัการเรียนรูแ้บบ
สืบเสาะหาความรู ้พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตรห์ลังการ
จดัการเรียนรูอ้ยู่ในระดบัดี โดยมีคะแนนในขัน้วางแผนเป็นล าดบัที่หนึ่ง รองลงมาคือขัน้ด าเนินการ
ขัน้ท าความเขา้ใจและขัน้ประเมินผลตามล าดบั  

     จากหลักการและเหตุผลดังที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
เปรียบเทียบผลของการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการ
สืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสุขศึกษา เร่ือง อาหารและโภชนาการ ท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีความคาดหวงั
ว่านกัเรียนจะเกิดกระบวนการเรียนรูจ้ากวิธีการจดัการเรียนรูด้งักล่าว นกัเรียนจะมีความสามารถ
ในการคิดแกปั้ญหา มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนทัง้ดา้นความรู ้เจตคติ และการปฏิบติัเก่ียวกบัเรื่อง
อาหารและโภชนาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และยังเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
ส  าหรบัครูในการน าไปปรบัปรุงเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรูใ้หม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 
ค าถามการวิจัย 

การจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสืบ
เสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหาแตกต่างกนัหรือไม่ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ดว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและ
การจัดเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ      
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ก่อน
และหลงัการทดลองของกลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและกลุ่มที่ไดร้บั
การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหา หลงั
การทดลองระหว่างกลุ่มที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานกบักลุ่มที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ดว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสขุศกึษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลการวิจยัครัง้นี ้สามารถน าไปเป็นแนวทางส าหรบัครูผูส้อนเนือ้หาสุขศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในการบริโภคอาหารให้กับนักเรียน อีกทั้งยัง
สามารถน าไปพฒันาคณุภาพในการจดัการเรียนรูข้องกลุ่มสาระการเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา
ใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครกัษ ์ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 144 คน 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 2 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จ านวน 27 คน และกลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้จ านวน 26 คน 

การสุ่มตัวอย่างห้องเรียน 
1. ผู้วิจัยด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด

แกปั้ญหาจ านวน 5 หอ้งเรียน 
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2. ผูว้ิจยัน าผลการประเมินโดยดจูากค่าเฉลี่ยของคะแนน โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่มีคะแนน
ใกลเ้คียงกนั จ านวน 2 หอ้งเรียน 

3. ผู้วิจัยด าเนินการสุ่มห้องเรียนเพื่อเป็นกลุ่มทดลองด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัฉลากเพื่อก าหนดใหเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง ผลของการจบั
ฉลากพบว่า กลุ่มทดลองที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้แก่ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1/4 จ านวน 27 คน และกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสืบ
เสาะหาความรู ้ไดแ้ก่ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/1 จ านวน 26 คน รวมเป็นจ านวน 53 คน 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ ด าเนินในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

โดยมีระยะเวลาด าเนินการวิจัย จ านวน 8 สัปดาห ์โดยแบ่งเป็นการทดสอบก่อนและหลังเรียน 
จ านวน 2 สปัดาห ์และทดลองการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู ้จ านวน 6 สปัดาห ์ 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

1.1 การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน 
1.2 การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
2.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและ

วิธีการสืบเสาะหาความรู ้
2.2 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
2.3 ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
2.4 ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและวิธีการ

สืบเสาะหาความรู ้
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) 

หมายถึง การจดัการเรียนรูใ้นเนือ้หาวิชาสขุศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ ที่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียน
ไดใ้ชปั้ญหาที่สอดคลอ้งกับชีวิตประจ าวันมาเป็นจุดตัง้ตน้ของกระบวนการเรียนรู ้ท าการสืบคน้
และท ากิจกรรมผ่านกระบวนการกลุม่ โดยการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน ประกอบ
ไปดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ โดยมี 6 ขัน้ตอน ดงันี ้ 



  9 

1. ขัน้เตรียมความพรอ้ม เป็นขัน้ตอนที่ครูผูส้อนท าการจัดเตรียมความพรอ้มในการ
เรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยท าการเช็ดชื่อนักเรียน แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยออก 
และท าการทบทวนความรูเ้ดิมของนกัเรียนเก่ียวกับสภาพปัญหาของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของวัยรุ่นในปัจจุบันที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัไดใ้นอนาคต ใชแ้อปพลิเคชั่น 
Mentimeter ในการรวบรวมขอ้มลูจากนกัเรียน และการอธิบายความรูท้ี่น าไปสู่การก าหนดปัญหา
ในการจดัการเรียนรู ้

2. ขัน้ก าหนดปัญหา เป็นขัน้ตอนใหก้ารก าหนดประเด็นปัญหา โดยครูผูส้อนเป็นผู้
ก าหนดประเด็นปัญหา โดยประเด็นปัญหาที่ก าหนดนัน้ จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัประสบการณ์
ของนักเรียนเพื่อกระตุน้ใหน้ักเรียนเกิดความต่ืนตวั สนใจและมองเห็นปัญหาต่าง ๆ จนเกิดความ
สนใจที่จะคน้หาค าตอบ โดยการใหน้ักเรียนดูคลิปวิดีโอปัญหาการรบัประทานอาหารของวัยรุ่น 
และวิดีโอโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั เพื่อใชใ้นการก าหนดประเด็นปัญหานัน้ ๆ 

3. ขั้นรบัรูแ้ละท าความเข้าใจกับปัญหา เป็นขั้นตอนที่นักเรียนรบัรูจ้ากการเสนอ
สถานการณปั์ญหาจากครูผูส้อน และท าความเขา้ใจกบัปัญหาดงักล่าว เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 
โดยการระดมสมองกบัเพื่อนภายในกลุ่มของตนเองโดยท าการวิเคราะหปั์ญหาที่เกิดขึน้ มีสาเหต ุ
ผลกระทบ และจะหาวิธีหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหานีอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสมไดอ้ย่างไร 

4. ขัน้ระดมสมองศึกษาคน้ควา้ เป็นขัน้ที่นกัเรียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ก าหนดหา
แนวทางในการศึกษาค้นควา้ เพื่อได้มาซึ่งค าตอบที่เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา รวมถึงการ
ก าหนดวิธีการหาความรูแ้ละแหล่งขอ้มูลการเรียนรู ้ว่าขอ้มูลเหล่านัน้สามารถน ามาแกไ้ขปัญหา 
หรือตอบปัญหานัน้ไดดี้ มากนอ้ยเพียงใด โดยมีหวัขอ้ในการศกึษา ดงันี ้

4.1 ปัญหาที่เกิดขึน้คืออะไรและมีความสมัพนัธต่์อการเกิดโรคใด 
4.2 สาเหตหุรือปัจจยัส าคญัของปัญหาดงักลา่วมีอะไรบา้ง 
4.3 ผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อสขุภาพหากไม่ไดม้ีการแกไ้ขปัญหานี ้
4.4 แนวทางการเลือกรบัประทานหรือวิธีการแกไ้ขปัญหา 

5. ขัน้สงัเคราะหค์วามรู ้เป็นขัน้ที่นกัเรียนในกลุม่รว่มกนัอภิปรายจากองคค์วามรูท้ี่ได้
ศกึษามาแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกนั พิจารณาความถูกตอ้งและเหมาะสมของค าตอบที่เป็นแนวทาง
แก้ปัญหา ว่าสามารถน ามาเป็นค าตอบหรือน ามาแก้ไขได้ดีหรือไม่ หากพบว่ายังไม่เหมาะสม 
จะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมในการได้มาซึ่งค าตอบ โดยสรุปข้อมูลทั้งหมดลงใน
กระดาษฟลิปชารท์ที่ครูผูส้อนไดจ้ดัเตรียมไว ้
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6. ขั้นน าเสนอและประเมินผล เป็นขั้นที่นักเรียนน าเสนอขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษา
คน้ควา้และท าการพิจารณาร่วมกนัภายในกลุ่มเรียบรอ้ยแลว้ว่าค าตอบนัน้สามารถแกปั้ญหาไดดี้ 
เพื่อสรุปเป็นองคค์วามรู ้โดยน าเสนอผลงานในรูปแบบที่มีความหลากหลาย และผูเ้รียนทุกกลุ่ม
รว่มกนัประเมินผลงานว่าขอ้มลูที่คน้ควา้มามีความเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงท าการประเมินผลจาก
การท าใบกิจกรรม การตรวจสอบแบบบันทึกการรบัประทานอาหาร การออกก าลังกาย และการ
พกัผ่อน 

2. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry method) หมายถึง การ
จัดการเรียนรูใ้นเนือ้หาวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ ที่ฝึกใหน้ักเรียนรูจ้ักคน้ควา้หา
ความรู ้โดยใชก้ระบวนการทางความคิด หาเหตผุล ท าใหค้น้พบความรูห้รือแนวทางแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง โดยมีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู ้5 ขัน้ ดงันี ้กรมวิชาการ (2546) 

1. การสรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนใช้วิธีการกระตุ้นการ
เรียนรูข้องนกัเรียนโดยใชก้ารเช็คชื่อแบบสรา้งสรรคท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องอาหารและโภชนาการ การ
ใชค้ าถามเพื่อกระตุน้ความคิด หรือการใชแ้อปพลิเคชั่น (Aplication) ในการสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัเมนูอาหารที่นกัเรียนคิดว่ามีประโยชนต่์อร่างกาย หลงัจากนัน้ครูผูส้อนจึงอธิบายเก่ียวกบั
รายละเอียดของเนือ้หาสาระที่จะเรียนในคาบเรียนนัน้ ๆ 

2. การส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขั้นที่ครูผูส้อนท าการแบ่งกลุ่มนักเรียน
โดยท าการคละชายและหญิง หลงัจากนัน้ก าหนดประเด็นเนือ้หาที่จะใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่รว่มกนั
สืบคน้ขอ้มลูโดยสามารถท าการสืบคน้ไดจ้ากในหนงัสือเรียน และสื่ออินเทอรเ์น็ต แลว้ท าการระดม
สมองเพื่อรว่มกนัหาค าตอบแลว้สรุปขอ้มลูลงในกระดาษฟลิปชารท์โดยท าการออกแบบใหเ้นือ้หา
มีความน่าสนใจ โดยครูผูส้อนคอยอ านวยความสะดวกและใหค้ าชีแ้นะในกลุ่มที่ยังมีขอ้สงสยัใน
ประเด็นต่าง ๆ 

3. การอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เป็นขัน้ที่ใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลการสืบคน้ขอ้มูลในรูปแบบการอภิปราย หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม หลังจากนั้น
กลุ่มที่เหลือร่วมกันตั้งประเด็นค าถามเพื่อถามกลุ่มน าเสนอ และท าการลงขอ้สรุปหลังจากการ
น าเสนอร่วมกัน และครูผู้สอนท าการสรุปความรูท้ี่นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอเพื่อให้
นกัเรียนมีความเขา้ใจมากยิ่งขึน้ 

4. การขยายความรู ้(Elaboration) เป็นขัน้ที่ใหน้ักเรียนไดเ้กิดองคค์วามรูม้ากยิ่งขึน้ 
โดยการใหท้ าใบกิจกรรม แบบฝึกหดั หรือการมอบหมายภาระงาน จะช่วยเสริมสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจในเรื่องที่จะศกึษาไดช้ดัเจนมากย่ิงขึน้ 
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5. การประเมิน (Evaluation) เป็นขัน้ที่ครูผูส้อนและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงาน
หรือภาระงาน เช่น ประเมินแบบบนัทึกการรบัประทานอาหาร การออกก าลังกายและการพกัผ่อน
และท าการสรุปองคค์วามรูท้ัง้หมดที่ไดศ้ึกษาในคาบนัน้ ๆ  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ประเมินจาก
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติ และการปฏิบติัในเนือ้หาวิชาสขุศึกษา 
เรื่อง อาหารและโภชนาการ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องอาหารกับวัยรุ่น โรคไม่ติดต่อเรือ้รงัจากการ
บริโภคอาหาร และควบคุมน า้หนักควบคุมโรค โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดา้นความรู ้แบบวดัเจตคติและการปฏิบติั  
4. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้

ประสบการณ์เดิมความคิดของนักเรียนในการชีวิตที่เก่ียวขอ้งกับอาหารและโภชนาการ ในดา้น 
อาหารกบัวยัรุน่ ภาวะทุพโภชนาการและโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัจากการบริโภคอาหาร และการควบคมุ
น า้หนักใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ในการวิจัยครัง้นีม้ี 4 ขั้นตอนการแก้ปัญหาคือ 1)ขั้นวิเคราะห์
ปัญหา 2)ขั้นวิเคราะหส์าเหตุ 3)ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา 4)ขั้นสรุปและน าไปใช ้โดยประเมินผล
จากแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

5. เร่ืองอาหารและโภชนาการ หมายถึง เนือ้หาที่เก่ียวกบัเรื่องที่ใชใ้นการจดัการเรียนรู้
โดยประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู ้จ านวน 3 แผน ไดแ้ก่ 1)แผนการจัดการเรียนรู ้เรื่อง 
อาหารกบัวยัรุน่ 2)แผนการจดัการเรียนรู ้เรื่อง โรคไม่ติดต่อเรือ้รงัจากการบรโิภคอาหาร 3)แผนการ
จดัการเรียนรู ้เรื่อง ควบคมุน า้หนกัควบคมุโรค 

6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 หมายถึง นกัเรียนเพศหญิงและเพศชายที่ก าลงัศกึษา
อยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศกึษา 2562  

7. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การพิจารณาคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและวิธีการสืบเสาหาความรู ้เรื่อง อาหารและ
โภชนาการ ที่ไดน้ าไปทดลองใชก้ับกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาไดส้องส่วน คือ การพิจารณาจาก

ประสิทธิภาพของกระบวนการ 1E  และพิจารณาจากประสิทธิภาพของผลลพัธ ์ 2E  โดยก าหนดอยู่
ในเกณฑป์ระสิทธิภาพทัง้สองวิธีการเท่ากบั 75/75 
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8. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกาจัดการเรียนรูด้้วย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ในเนือ้หาวิชาสขุศึกษา 
เรื่อง อาหารและโภชนาการ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยสนใจศึกษาการเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสุขศึกษา เรื่อง 
อาหารและโภชนาการ ท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยัมีดงันี ้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. แผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและแผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธี

สืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ มีค่าประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์75/75 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของกลุ่มที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน และกลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหา
ความรูห้ลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวความคิด 
1. แนวความคดิเก่ียวกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

2. แนวความคดิเก่ียวกบัการเรียนรูด้ว้ยวธีิการใชปั้ญหา

เป็นฐาน 

3. แนวความคดิเก่ียวกบัการเรียนรูด้ว้ยวธีิการสืบเสาะหา

ความรู ้

4. แนวความคดิเก่ียวกบัผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

5. แนวความคดิเก่ียวกบัความสามารถในการคดิแกปั้ญหา 

6. แนวความคดิเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูว้ชิาสขุศกึษา 

7. แนวความคดิเก่ียวกบัอาหารและโภชนาการในวยัรุน่ 
 

ตัวแปรอิสระ 
1. การจดัการเรียนรูด้ว้ยวธีิการใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

2. การจดัการเรียนรูด้ว้ยวธีิการสืบ

เสาะหาความรู  ้

ตัวแปรตาม 
1. ประสทิธิภาพของแผนการ

จดัการเรียนรูด้ว้ยวธีิการใช้

ปัญหาเป็นฐานและวธีิการสืบ

เสาะหาความรู  ้

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

3. ความสามารถในการคดิ

แกปั้ญหา 

4. ความพงึพอใจตอ่การจดัการ

เรียนรูด้ว้ยวธีิการใชปั้ญหาเป็น

ฐานและวธีิการสืบเสาะหา

ความรู ้
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังการทดลอง
ระหว่างกลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานกบักลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนรู้
ดว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูม้ีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

4. นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรู้ดว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้
ดว้ยวิธีสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ มีระดับความพึง
พอใจต่อการจดัการเรียนรูอ้ยู่ในระดบัมาก 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
งานวิจยัเรื่อง การเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานกับ

การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสขุศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ 
ท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1 ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี ้ 

1. แนวความคิดเก่ียวกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
1.1 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
1.2 กลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา 

2. แนวความคิดเก่ียวกบัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.1 ความหมายของการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.2 ลกัษณะส าคญัของการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.3 ลกัษณะของปัญหาที่ใชใ้นการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.4 ขัน้ตอนการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.5 การประเมินผลการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.6 บทบาทของครูและนกัเรียนในการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน 

3. แนวความคิดเก่ียวกบัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้
3.1 ความหมายของการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้
3.2 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้
3.3 บทบาทของครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้
3.4 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้

4. แนวความคิดเก่ียวกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
4.1 ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
4.2 องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
4.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
4.4 คณุลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี 

5. แนวความคิดเก่ียวกบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
5.1 ความหมายของความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
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5.2 การเรียนการสอนกบัการแกปั้ญหา 
5.3 ขัน้ตอนการคิดแกปั้ญหา 

6. แนวความคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศึกษา 
6.1 ความส าคญัของการสอนสขุศกึษา 
6.2 จดุประสงคใ์นการสอนสขุศกึษา 
6.3 แนวคิดหรือปรชัญาการสอนสขุศึกษา 
6.4 หลกัเบือ้งตน้ในการสอนสขุศกึษา 

7. แนวความคิดเก่ียวกบัอาหารและโภชนาการในวยัรุน่ 
7.1 ความหมายของอาหารและโภชนาการ 
7.2 ความส าคญัของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสขุภาพ 
7.3 โภชนาการส าหรบัเด็กวยัรุน่ 

8. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
8.1 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งในต่างประเทศ 
8.2 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งในประเทศ 
 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2552) 
1.1.1 วิสยัทศัน ์

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลัง
ของชาติใหเ้ป็นมนุษยท์ี่มีความสมดุลทัง้ด้านร่างกาย ความรู ้คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรูแ้ละทักษะพืน้ฐาน รวมทัง้เจตคติที่จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญบนพืน้ฐานความเชื่อว่าทุกคน
สามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ 

1.1.2 หลกัการ 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานมีหลกัการท่ีส าคญัดงันี ้

1. เป็นหลกัสตูรการศกึษาที่เนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 
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2. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรบัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อธัยาศยั ครอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู ้และประสบการณ ์

3. เป็นหลกัสตูรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ใหส้งัคมมีส่วนร่วมใน
การจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิ่น 

4. เป็นหลกัสตูรการศึกษาที่มีโครงสรา้งยืดหยุ่นทัง้ดา้นสาระการเรียนรู ้เวลา
และการจดัการเรียนรู ้

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู ้เป็นเป้าหมายส าหรบัพฒันาเด็กและเยาวชนใหม้ีความรู ้ทกัษะ เจตคติ และ
คณุธรรม บนพืน้ฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

6. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศกึษาอย่างเสมอภาคและมีคณุภาพ 

1.1.3 จดุหมาย 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา 

มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพื่อใหเ้กิดกับ
ผูเ้รียนเมื่อจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง      
มีวินยัและปฏิบติักตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีจิตส านึกในการอนุรกัษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรกัษ์และ
พฒันาสิ่งแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชนแ์ละสรา้งสิ่งที่ดีงามในสงัคม และอยู่รว่มกนัใน
สงัคมอย่างมีความสขุม ี

3. มีความรกัชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน
วิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 

4. มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี มีสขุนิสยั และรกัการออกก าลงักาย 
5. ความ รู้อัน เป็นสากลและมีความสามารถในการสื่ อสาร การคิด         

การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี และมีทกัษะชีวิต 
1.1.4 สมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู ้ซึ่งการพัฒนานักเรียนใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรูท้ี่ก  าหนดนัน้ จะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงันี ้

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร        
มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรูค้วามเขา้ใจ ความรูส้กึ และทศันะของตนเอง
เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชนต่์อการพัฒนาตนเองและ
สงัคม รวมทัง้การเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแยง้ต่าง ๆ การเลือกรบัหรือไม่รบั
ข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิ ธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม  

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห ์การคิด
สงัเคราะห ์การคิดอย่างสรา้งสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่ อน าไปสู่
การสรา้งองคค์วามรูห้รือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อปุสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัเหตผุล คุณธรรมและขอ้มูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู ้ประยุกตค์วามรูม้าใชใ้นการป้องกันและแกไ้ขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อตนเอง สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน า
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรูด้้วยตนเอง การเรียนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสรา้งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรูจ้ักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น  

5. ความสามรถในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสงัคม ใน
ดา้นการเรียนรู ้การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์ถูกต้องเหมาะสมและมี
คณุธรรม 

1.1.5 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์



  18 

หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอัน
พึงประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ดงันี ้

1. รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์
2. ซื่อสตัยส์จุรติ 
3. มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รกัความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.2.1 ความส าคญัของการจดัการเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศกึษา 

สขุศึกษาเป็นวิชาที่สรา้งเรียนรูด้า้นสขุภาพ พัฒนา ทกัษะชีวิต ซึ่งส่งผลเกือ้หนุน
สุขภาพของผูเ้รียน ส่วนพลศึกษาเป็นการศึกษาเล่าเรียนในการบ ารุงร่างกายดว้ยการออกก าลัง
กายซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใชก้ลา้มเนือ้มัดใหญ่ให้เป็นประโยชนต่์อร่างกาย ช่วยใหเ้ด็กเจริญเติบโต       
มีสุขภาพดีซึ่งเด็กทุกคนควรจะได้เรียนรูเ้รื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง          
มีเจตคติ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย       
อนัจะสง่ผลใหส้งัคมโดยรวมมีคณุภาพ 

1.2.2 มาตรฐานการเรียนรูก้ลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา 
สาระที่เป็นกรอบเนือ้หาหรือขอบข่ายองค์ความรูข้องกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ข

ศกึษาและพลศกึษาประกอบไปดว้ย 
สาระที่ 1 การเจรญิเติบโตและพฒันาการของมนษุย ์ 

มาตรฐานที่ พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนษุย ์

สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครวั  
มาตรฐานที่ พ 2.1 เขา้ใจและเห็นคณุค่าตนเอง ครอบครวั เพศศึกษา และมี

ทกัษะในการด าเนินชีวิต 
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สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬา
สากล  

มาตรฐานที่ พ 3.1 เขา้ใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย และ
กีฬา 

มาตรฐานที่ พ 3.2 รกัในการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา 
ปฏิบติัเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน า้ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณใน
การแข่งขนัและชื่นชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่ 4 การสรา้งเสรมิสขุภาพ สมรรถภาพและการปอ้งกนัโรค  
มาตรฐานที่ พ 4.1 เห็นคณุค่าและมีทกัษะในการสรา้งเสริมสขุภาพ การด ารง

สขุภาพ การปอ้งกนัโรค และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสขุภาพ 
สาระที่ 5 ความปลอดภยัในชีวิต  

มาตรฐานที่  พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สขุภาพ อบุติัเหต ุการใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง 

1.2.3 ตวัชีว้ดัการเรียนรูก้ลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศกึษา 
กรมวิชาการ (2551) ได้ก าหนดตัวชีว้ัดการเรียนรูข้องกลุ่มสาระสุขศึกษาและ 

พลศึกษา สาระการสรา้งเสริมสุขภาพ สมารรถภาพ และการป้องกันโรค มาตรฐานสาระ 4.1  
เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสรา้งเสริมสขุภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสรา้ง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นเกณฑม์าตรฐานในการจัดการ
เรียนรู ้ดงันี ้ 

1. เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยั 
2. วิเคราะหปั์ญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อสขุภาพ 
3. ควบคมุน า้หนกัของตนเอง ใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
4. สรา้งเสรมิและปรบัปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า จากวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของนักเรียน และ
คณุลกัษณะที่พึงประสงคข์องหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ตอ้งการ
เนน้ใหน้กัเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีสขุ เกิดการพฒันาเป็นบุคคลที่สมบูรณ ์ทัง้ทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา โดยการจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาสามารถน าพา
นกัเรียนไปสู่เป้าหมายตามเป้าประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 
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2551 เพื่อใหน้กัเรียนสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ และสามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็ม
ตามศกัยภาพ 

 
2. แนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การเรียนรูด้้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้ค าในภาษาอังกฤษ คือ Problem-

Based Learning : PBL เมื่อน ามาใชใ้นภาษาไทยไดม้ีผูใ้หค้วามหมายที่แตกต่างกันออกไป เช่น 
การใชปั้ญหาเป็นหลกั การเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นหลกัในการ
จดัการเรียนรู ้ แต่ส าหรบัการวิจัยนีผู้ ้วิจัยใชค้  าว่า การจัดการเรียนรู้ดว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน 
ซึ่งมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานไว ้
ดงันี ้

Barrows and Tamblyn (1980) ไดใ้หค้วามหมายว่า การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน คือ การเรียนที่ใชปั้ญหาเป็นหลักในการเรียนที่เป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่มุ่ง
เข้าใจปัญหาและการแก้ปัญหา ใช้ปัญหาเป็นจุดรวมหรือเป็นสิ่งกระตุ้นเพื่อประยุกต์ใช้การ
แกปั้ญหาหรือทกัษะการใชเ้หตผุล และเพื่อคน้หาความรูต่้าง ๆ ที่ตอ้งการท าความเขา้ใจกลไกการ
ท างานที่รบัผิดชอบต่อปัญหาและวิธีการแกปั้ญหา  

Gallagher (1997) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็น
กระบวนการเรียนรูท้ี่นกัเรียนจะตอ้งเรียนรูจ้ากการเรียนโดยการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเพื่อคน้ควา้
วิธีการแกไ้ขปัญหา โดยความรูท้ี่ตอ้งการใหน้กัเรียนแกปั้ญหาจะบูรณาการเขา้หากัน ซึ่งปัญหาที่
ใชจ้ะมีลกัษณะเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัและมีความสมัพนัธก์บันกัเรียน การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานจะมุ่งพัฒนานักเรียนในดา้นทักษะการเรียนรูม้ากกว่าความรูท้ี่นักเรียนจะไดม้า และพัฒนา
นกัเรียนไปสูก่ารเป็นผูท้ี่สามารถเรียนรูโ้ดยการชีน้  าตนเอง 

กนก จันทรา (2556) ไดส้รุปความหมายว่า การจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหา
เป็นฐานคือกระบวนการเรียนรูท้ี่ใหน้กัเรียนเป็นศนูยก์ลาง โดยใชส้ถานการณปั์ญหาเป็นตวักระตุน้
ใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูใ้นการแกปั้ญหาโดยน าความรูเ้ดิมหรือความรูเ้บือ้งตน้มาประกอบการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาและสรา้งองค์ความรูด้ว้ยตนเอง โดยครูผู้สอนมีส่วนส าคัญในการกระตุน้ให้
นกัเรียนแสวงหาค าตอบ 

สคุนธ์ สินธพานนท ์(2558) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นความอยากรูอ้ยากเรียน ต้องการ
ศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ เพื่ อน าองค์ความรู้เหล่านั้นไปแก้ไขข้อสงสัยหรือปัญหาดังกล่าว  
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โดยครูผูส้อนอาจจดัสภาพแวดลอ้มหรือสถานการณใ์หน้กัเรียนไดเ้ผชิญดว้ยตนเอง เพื่อฝึกทกัษะ
การคิดวิเคราะห ์รวมถึงกระบวนการในการแกปั้ญหา 

ไพศาล สวุรรณนอ้ย (2559) ไดส้รุปความหมายไวว้่า การเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหา
เป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้จากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแ้บบสรา้งสรรคน์ิยม โดย
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ขึ ้นมาใหม่  จากใช้ปัญหาที่ เกิดขึ ้นจริง เพื่ อให้นักเรียนได้เกิดทักษะ
กระบวนการในการคิดวิเคราะหแ์ละการคิดแกปั้ญหา การเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานจึง
เป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่ตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการแกไ้ขปัญหาเป็นหลกั ถา้มองใน
แง่ของยุทธศาสตรก์ารจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นเทคนิคการสอน ที่ส่งเสริมให้
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง เผชิญหนา้กับปัญหาดว้ยตนเอง จะท าให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะ
ในการคิดหลายรูปแบบ เช่นการคิดสรา้งสรรค ์การคิดวิจารณญาณ การคิดสงัเคราะห ์คิดวิเคราะห ์
ฯลฯ 

นนทกร อรุณพฤกษากุล (2559) การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการ
เรียนรูท้ี่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รบัความรูแ้ละพัฒนาทักษะความสามารถต่าง ๆ ที่จ  าเป็นต่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตจากการเรียนรูด้ว้ยตนเองของนกัเรียนในกลุ่มขนาดเล็ก โดยครูผูส้อนจะใชปั้ญหา
ที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนเป็นเครื่องมือในการกระตุน้ใหน้ักเรียน เกิดความสนใจที่
จะเรียนเกิดความอยากรูอ้ยากคน้ควา้หาค าตอบจนกระทั่งนักเรียนเกิดการสืบคน้หาความรูด้ว้ย
ตนเองจากแหลง่เรียนรูต่้าง ๆ ตลอดจนน าความรูท้ี่ไดร้บัไปแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ซึ่งครูผูส้อนจะเป็น
ผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนและแนะน าสิ่งต่าง ๆ แก่นักเรียนส าหรบัปัญหาที่น ามาใชใ้น
การศึกษาเรียนรูอ้าจเกิดจากการที่ครูผููส้อนน านกัเรียนไปพบสถานการณจ์ริงหรืออาจจ าลองขึน้มา
ก็ได ้

ทิศนา แขมมณี (2560) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหา
เป็นฐาน เป็นการจัดสภาพการของการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรูต้ามเป้าหมาย โดยผูส้อนอาจน านักเรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง 
หรือผูส้อนอาจจดัสภาพการณใ์หน้กัเรียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการคิดวิเคราะหปั์ญหาและ
แกปั้ญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ท าใหน้ักเรียนเกิดความเขา้ใจในปัญหาที่พบไดอ้ย่างเหมาะสมและมี
ความชดัเจน 

อาณัติ ขันทจันทร ์(2560) ไดส้รุปความหมายไวว้่า การจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรูท้ี่น าสถานการณ์ปัญหาที่เก่ียวขอ้งและมีความสัมพันธ์กับ
นกัเรียน มาเป็นจุดตัง้ตน้ และส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรูผ้่านกระบวนการเรียนรูร้ว่มกนั เพื่อพัฒนา
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ทกัษะการแกปั้ญหา ทักษะการท างานร่วมกนั พรอ้มทัง้ไดร้บัความรูท้ี่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้
รว่มกนั โดยมีครูผูส้อนเป็นผูช้ีแ้นะ สง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการเรียนรูข้องนกัเรียน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง 
กระบวนการเรียนรูรู้ปแบบหนึ่งที่ใชปั้ญหาในการตัง้ค าถามหรือปัญหาเป็นตัวกระตุน้ เพื่อน าทาง
นักเรียนใหเ้กิดความสนใจใครรู ้อยากที่จะคน้ควา้เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งค าตอบ โดยการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่มท าการสืบคน้ขอ้มูล ร่วมกันอภิปราย และพิจารณา ท าความเขา้ใจและแก้ปัญหาดว้ย
เหตผุล เพื่อตอ้งการใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รูจ้กัการแกปั้ญหาจะบูรณาการเขา้หา
กนั ซึ่งปัญหาที่ใชจ้ะมีความสมัพันธก์บัชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนและมีความสมัพนัธก์บันกัเรียน 
โดยที่ครูผูส้อนเป็นผูค้อยใหค้ าแนะน าที่ถูกตอ้งและจดัสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้

2.2 ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
Barrows and Tamblyn (1980) ไดส้รุปลกัษณะส าคัญของการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใช้

ปัญหาเป็นฐาน ไวด้งันี ้
1. สถานการณข์องปัญหาที่ใชเ้ป็นปัญหาที่พบไดใ้นชีวิตจรงิ 
2. ปัญหาเป็นตวัตัง้ตน้ของกระบวนการเรียนรู ้
3. เป็นการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ปฏิบัติตนที่เก่ียวกับวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อ

เป็นแนวทางในการคิดแกปั้ญหา 
4. การเรียนรูเ้กิดขึน้การท างานเผชิญกบัปัญหา และการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งเป็น

การบรูณาการทัง้ความรูแ้ละทกัษะกระบวนการเขา้ดว้ยกนั 
5. ความรูแ้ละทกัษะของนกัเรียนจะเกิดขึน้หลงัจากการแกปั้ญหาหรือการปฏิบติั

กิจกรรมที่ใชค้วามรูแ้ละทกัษะเหลา่นัน้ 
6. นกัเรียนท างานเป็นกลุ่มในการแกปั้ญหา มีอิสระในการใหเ้หตผุล ประยุกตใ์ข้

ความรูแ้ละการประเมินผลการเรียนรูด้ว้ยตนเองที่เหมาะสมกบัระดบัการเรียน 
Torp and Sage (1998) ไดส้รุปลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ดว้ยวิธีการใชปั้ญหา

เป็นฐาน ไวด้งันี ้
1. เป็นปัญหาที่ยากมีความซบัซอ้น 
2. เป็นปัญหาที่ตอ้งมีการสืบสวนคน้ควา้ รวบรวมขอ้มลูมาใชเ้พื่อแกปั้ญหา 
3. เป็นปัญหาที่ไม่สามารถหาค าตอบไดง้่ายโดยใชส้ตูรใดสตูรหนึ่งหาค าตอบ 
4. เป็นปัญหาที่มวีิธีหาค าตอบไดห้ลายวิธี 
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วรกมล วงศธรบุญรศัมิ์ (2557) ไดส้รุปลักษณะส าคัญของการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐาน ไวด้งันี ้

1. ปัญหาเป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู ้เพื่อแสวงหาค าตอบ 
2. ผู้เรียนมีบทบาทหน้าที่ในการแสวงหาความรูไ้ด้ด้วยตนเอง และหากมีการ

เรียนรูแ้บบกลุ่มย่อยจะท าใหน้กัเรียนทกุคนมีสว่นร่วมในการแสวงหาค าตอบและเลือกวิธีการไดม้า
ซึ่งค าตอบไดร้อบคอบมากย่ิงขึน้ 

3. ผูส้อนเป็นเพียงผู้สนับสนุน ให้ค าแนะน า กระตุน้ ให้นักเรียนแก้ปัญหาและ
แสวงหาค าตอบไดด้ว้ยตนเอง 

4. ปัญหาที่ใชใ้นการจดัการเรียนรูต้อ้งเป็นปัญหาที่ผูเ้รียนเคยพบเจอหรือเกิดขึน้
จรงิไดใ้นชีวิตประจ าวนั 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ต้องประเมินจากสภาพจริงโดยประเมินทั้ง
กระบวนการเรียนรูแ้ละผลที่ไดจ้ากการแสวงหาความรู ้

นนทกร อรุณพฤกษากุล (2559) ไดส้รุปลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรูด้้วย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน ไวด้งันี ้

1. ตอ้งมีสถานการณ์ที่เป็นปัญหา โดยสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจาก
การออกไปเผชิญกบัสถานการณจ์ริงที่เป็นปัญหา หรือผูส้อนจ าลองสภาพการณใ์หน้กัเรียนเผชิญ
กบัปัญหาก็ได ้

2. ปัญหาจะตอ้งน าเสนอใหน้ักเรียนเป็นอนัดบัแรกก่อนการเสาะแสวงหาความรู ้
เพื่อเป็นจดุเริ่มตน้ในการก าหนดแนวทางกระบวนการเรียนรู ้

3. ปัญหาที่ ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียน รู้ จะต้องสามารถพบเห็นได้ใน
ชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน หรืออาจเกิดขึน้ไดจ้รงิในโลกปัจจบุนั 

4. การเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานจะเป็นการเรียนรูท้ี่บูรณาการความรู้
เขา้กบัทกัษะกระบวนการต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนไดร้บัทัง้ความรู ้และทกัษะในการแกปั้ญหา 

5. นักเรียนจะร่วมมือกันท างานเป็นกลุ่มเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ โดย
นกัเรียนจะมีอิสระในการคน้ควา้หาความรู ้บรหิารเวลา รวมถึงคดัเลือกวิธีเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

6. การเรียนรูจ้ะยึดนักเรียนเป็นศูนยก์ลางเนื่องจากนักเรียนจะต้องเรียนรูด้้วย
ตนเอง 

7. ครูผู้สอนจะเป็นเพียงผู้อ  านวยความสะดวกในการเรียนหรือให้ค าปรึกษา
แนะน าต่าง ๆ แก่นกัเรียน 
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8. ครูผู้สอนจะมีการกระตุ้นนักเรียนให้เกิดการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่
หลากหลายและคดัเลือกวิธีเหมาะสม 

9. ส าหรบัการประเมินผล ครูผูส้อนจะประเมินผลการเรียนรูข้องนักเรียน ทั้งใน
ดา้นผลงาน และทกัษะกระบวนการ 

ฐิตินนัท ์สมัมานุช (2560) ไดส้รุปลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐาน ไวด้งันี ้

1. เป็นการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ที่มีขัน้ตอนในการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นแนวทาง
ในการก าหนดกระบวนการท างานเพื่อแกปั้ญหา 

2. เป็นการเรียนรูท้ี่ใชปั้ญหาเป็นจดุเริ่มตน้ของการเรียนรู ้
3. ปัญหาที่ใชเ้ป็นปัญหาที่นักเรียนสนใจ เป็นปัญหาที่คลุมเครือ เป็นปัญหาที่

เหมือนกบัปัญหาที่นกัเรียนสามารถพบในชีวิตจรงิ มีค าตอบหรือวิธีการแกปั้ญหาไดห้ลายทาง 
4. เป็นการเรียนรูท้ี่บูรณาการศาสตรต่์าง ๆ เขา้สู่ชีวิตจริง ในกระบวนการเรียน

การสอนนัน้ จะมีการแลกเปลี่ยนขอ้มลูต่าง ๆ แต่ความรูน้ัน้นกัเรียนจะสรา้งขึน้ดว้ยตนเอง 
5. เป็นการเรียนรูโ้ดยใชก้ลุม่เล็ก โดยสมาชิกในกลุม่แบ่งหนา้ที่อย่างชดัเจน 
6. ผูส้อนเป็นเพียงผูใ้หค้  าปรกึษาแนะน าเท่านัน้ 

ทิศนา แขมมณี (2560) ไดเ้สนอตัวบ่งชีก้ารจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใชปั้ญหาเป็น
ฐาน 10 ประการ ดงันี ้

1. ผูส้อนและนกัเรียนมีการรว่มมือกนัเลือกปัญหาที่ตรงกบัความสนใจหรือความ
ตอ้งการ 

2. ผูส้อนและนกัเรียนมีการออกไปเผชิญปัญหาจรงิ 
3. ผูส้อนและนกัเรียน มีการรว่มกนัวิเคราะหแ์ละสาเหตขุองปัญหา 
4. นกัเรียนมีการวางแผนแกปั้ญหารว่มกนั 
5. ผูส้อนมีการใหค้ าปรกึษา แนะน าและช่วยอ านวยความสะดวกแก่นักเรียนใน

การแสวงหาขอ้มลู และการวิเคราะหข์อ้มลู 
6. นกัเรียนมีการศกึษา คน้ควา้ และแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
7. ผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้ใหน้กัเรียนหาทางเลือกในการแกปั้ญหาที่หลากหลาย และ

พิจารณาตวัเลือกในการแกปั้ญหาที่เหมาะสม 
8. นกัเรียนลงมือแกปั้ญหา รวบรวมขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู สรุป และประเมินผล 
9. ผูส้อนมีการติดตามการปฏิบติังานของนกัเรียนและใหค้ าปรกึษา 
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10. ผูส้อนมีการประเมินการเรียนรู ้ทัง้ทางดา้นผลงานและใหค้ าปรกึษา 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ลักษณะการเรียนรูด้้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัด

สภาพของการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรูไ้ดต้รงตามเป้าหมาย โดยครูผูส้อน
อาจน านกัเรียนไปเผชิญสถานการณปั์ญหา โดยปัญหามีความสอดคลอ้งกบัชีวิตจรงิของนกัเรียน 
และฝึกกระบวนการวิเคราะหปั์ญหาและแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้นกัเรียนเกิดความ
เข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น 
รวมทัง้ใหน้กัเรียนเกิดความใฝ่รู ้เกิดทกัษะ กระบวนการคิดและกระบวนการแกปั้ญหาต่าง ๆ 

2.3 ลักษณะของปัญหาทีใ่ช้ในการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ในการจดักระบวนการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน สิ่งที่ส  าคญัคือการก าหนด

ปัญหาหรือสถานการณ์ที่จะส่งผลใหเ้กิดการกระตุน้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ซึ่งลกัษณะส าคัญ
ของปัญหาในการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน ไดม้ีผูใ้หแ้นวทางไวด้งันี ้

Duch (1995) ได้ให้แนวทางเก่ียวกับลักษณะของปัญหาที่ดี ตลอดจนการตั้งและ
สรา้งตวัของปัญหา ดงันี ้

1. ปัญหาที่ดีและมีประสิทธิภาพจะตอ้งดึงดดูใจนกัเรียน และสามารถกระตุน้ให้
นักเรียนส ารวจ คน้ควา้ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิ่งขึน้ และปัญหานั้นควรมีความสัมพันธ์กับ
ชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน 

2. ปัญหาที่ ดีต้องให้นักเรียนได้มีการตัดสินใจหรือพิจารณาโดยใช้หลักการ 
ข้อเท็จจริงที่พบ มีหลักการและเหตุผล นอกจากนี ้ปัญหานั้นควรที่จะให้นักเรียนได้ให้นิยาม
ขอ้ตกลงเบือ้งต้นที่ต้องการจ าเป็น เพื่อที่จะกล่าวถึงขอ้สนเทศที่เก่ียวขอ้งหรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่
ตอ้งการเขา้ถึงตวัของปัญหา 

3. การใหค้วามร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มถือว่ามีความส าคัญและจ าเป็นมาก 
เพื่อใหก้ารเรียนรูม้ีประสิทธิภาพ สามารถเขา้ใจปัญหาที่มีความยากและความซบัซอ้นร่วมกนัได ้  

4. ค าตอบตอนเริ่มแรกในปัญหานั้น ควรแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะที่เก่ียวขอ้งกับ
สมาชิกของกลุ่มในการอภิปราย ควรใชปั้ญหาที่สามารถใหค้ าตอบที่เป็นปลายเปิด ไม่ใช่จ ากัด
เพียงแค่ค าตอบเดียว ควรท าการประเมินด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนน าความรูแ้ละ
แนวคิดต่าง ๆ ออกมา 

5. ควรรวมวตัถปุระสงค ์เนือ้หารายวิชา เขา้ไวใ้นปัญหาดว้ย เชื่อมโยงความรูเ้ดิม
กบัมโนทศันใ์หม่ และเชื่อมโยงความรูใ้หม่กบัมโนทศันใ์นรายวิชาอ่ืน ๆ  
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Torp and Sage (1998) ได้กล่าวถึงลักษณะของปัญหาที่ ใช้ในการเรียนรู้ด้วย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน ไวด้งันี ้

1. ปัญหาที่น ามาใช ้ควรเป็นปัญหาที่มีความยากและซบัซอ้น 
2. ปัญหาที่น ามาใชจ้ะตอ้งให้นักเรียนมีการสืบค้น ศึกษา รวบรวมขอ้มูล มาใช้

เพื่อแกปั้ญหานัน้ ๆ 
3. ปัญหาที่ใชค้วรเป็นปัญหาที่ไม่สามารถหาค าตอบไดโ้ดยง่าย โดยใชเ้พียงแค่

วิธีเดียวในการหาค าตอบ 
4. เป็นปัญหาที่มีวิธีการหาค าตอบไดห้ลากหลายวิธี  

วาสนา กิ่มเทิง้ (2553) ไดส้รุปลักษณะของปัญหาที่ใช้ในการเรียนรูด้้วยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐาน ดงันี ้

1. ปัญหาที่ใชค้วรเป็นปัญหาที่สามารถช่วยกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความอยากรู้
อยากเห็น โดยปัญหานัน้ควรจะเป็นปัญหาที่อยู่ในชีวิตประจ าวนัและอยู่ในความสนใจ 

2. ปัญหาที่ใชค้วรเป็นปัญหาที่เกิดขึน้จริงหรือเป็นปัญหาที่สามารถพบเห็นไดใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

3. ค าตอบสามารถตอบไดห้ลายค าตอบและมีวิธีการหาค าตอบที่หลากหลาย 
4. มีความเหมาะสมกบัระดับความารถในการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ยากและไม่

ง่ายมากจนเกินไป 
5. เป็นปัญหาที่สง่เสรมิดา้นความรู ้ความคิด ทกัษะและกระบวนการต่าง ๆ  

กนก จันทรา (2556) ได้สรุปลักษณะของปัญหาที่ใช้ในการเรียนรูด้้วยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐาน ดงันี ้

1. เกิดขึน้ในชีวิตจริง และเกิดจากประสบการณข์องนกัเรียน หรือผูเ้รียนมีโอกาส
เผชิญกบัปัญหาดงักลา่ว 

2. เป็นปัญหาที่พบบ่อย มีความส าคัญ มีข้อมูลประกอบเพียงพอส าหรบัการ
คน้ควา้ 

3. เป็นปัญหาที่ไม่สามารถหาค าตอบไดท้นัที ตอ้งอาศยัการหาขอ้มลูเพิ่มเติม 
4. เป็นปัญหาที่เป็นประเด็นขดัแยง้ ขอ้ถกเถียงในสงัคม 
5. เป็นปัญหาที่สรา้งความเดือดรอ้นเสียหาย หากใชข้อ้มลูโดยล าพงัคนเดียวอาจ

ท าใหต้อบปัญหาผิดพลาดได ้
6. เป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจ เป็นสิ่งที่อยากรู ้
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7. เป็นปัญหาที่ไม่มีค าตอบชดัเจนตายตวั เป็นปัญหาที่มีความซบัซอ้น คลมุเครือ
หรือนกัเรียนเกิดความสงสยั 

ทิศนา แขมมณี (2559) ไดส้รุปลักษณะของปัญหาที่ใชใ้นการเรียนรูแ้บบใชปั้ญหา
เป็นฐานว่า ปัญหานัน้สามารถท่ีจะกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสงสยัใคร่รู ้และความสงสยัใครรูน้ัน้
จะน าไปสู่การแสวงหาความรูด้ังกล่าว การใชต้ัวปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
หรือการท าให้นักเรียนไดเ้จอสถานการณ์ที่เป็นปัญหา และร่วมมือกันหาแนวทางการแก้ปัญหา
นัน้ๆ จะท าใหน้ักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย ซึ่งเป็นทักษะที่ส  าคัญและมีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

ฐิตินนัท ์สมัมานุช (2560) ไดส้รุปลกัษณะส าคญัของปัญหาที่ใชใ้นการจดัการเรียนรู้
ดว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน ไวด้งันี ้

1. เป็นปัญหาที่มีค าตอบไม่ตายตัว หรือมีแนวทางวิธีการหาค าตอบได้หลาย
แนวทาง 

2. เป็นปัญหาที่ เกิดขึน้จริงในชีวิตประจ าวันของนักเรียน หรือเป็นปัญหาที่
นกัเรียนอาจมีโอกาสพบไดใ้นชีวิตประจ าวนั 

3. เป็นปัญหาที่นกัเรียนเกิดความสงสยั หรือใหค้วามสนใจที่ตอ้งการหาค าตอบ 
4. เป็นปัญหาที่นกัเรียนสามารถหาค าตอบไดโ้ดยใชก้ระบวนการกลุม่ 
5. เป็นปัญหาที่มีความยาก ง่าย เหมาะสมกบัพืน้ฐานของนกัเรียน 
6. เป็นปัญหาที่ไม่สามารถหาค าตอบได้ทันที ต้องใช้กระบวนการในการสืบ

เสาะหาความรูใ้นการหาค าตอบของปัญหานัน้ 
กล่าวโดยสรุปไดว้่า ลักษณะของปัญหาที่ใชใ้นการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็น

ฐานมีดงันี ้
1. ปัญหาที่ใชค้วรเป็นปัญหาที่เป็นตวักระตุน้ความอยากรูอ้ยากเห็นของนกัเรียน 

เป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจและเป็นปัจจุบนั 
2. ปัญหาที่น ามาใชค้วรเป็นปัญหาที่เกิดขึน้จริงหรือเป็นปัญหาที่สามารถพบเห็น

ไดใ้นชีวิตประจ าวนั 
3. มีความเหมาะสมกบัพืน้ฐานของนกัเรียน ไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไป 
4. มีค าตอบหลายค าตอบและมีวิธีในการหาค าตอบที่หลากหลาย 
5. เป็นปัญหาที่สง่เสรมิดา้นความรู ้ความคิด และทกัษะกระบวนการต่าง ๆ 
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2.4 ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
Delisle (1997) ไดก้ าหนดขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหา ดงันี ้

1. ขัน้เชื่อมโยงปัญหา (Connecting with the problem) เป็นขัน้ตอนในการสรา้ง
ปัญหา ครูผูส้อนควรใชส้ถานการณ์ปัญหาที่สอนคลอ้งกับชีวิตจริงของนักเรียน โดยที่ครูผูส้อน
ส ารวจประสบการณ์และความสนใจของนักเรียนแต่ละคนก่อน เพื่อที่จะใชเ้ป็นแนวทางในการ
ออกแบบหรือเลือกปัญหา โดยครูผูส้อนจะท าการหยิบยกประเด็นที่มีความเก่ียวขอ้งกับปัญหานัน้ 
ขึน้มาใช้ในการอภิปรายก่อน หลังจากนั้นครูและนักเรียนจะร่วมกันสรา้งสถานการณ์ปัญหาที่
นกัเรียนสนใจขึน้มา เพื่อน าไปเป็นประเด็นปัญหาส าหรบัการเรียนรู ้

2. ขั้นจัดโครงสรา้ง (Setting up the Structure) ประกอบไปด้วย แนวความคิด
ต่อปัญหา ขอ้เท็จจรงิของปัญหา สิ่งที่ตอ้งเรียนรูเ้พิ่มเติม และแผนการจดัการเรียนรู ้ 

3. ขั้นเขา้พบปัญหา (Visiting the Problem) ในขั้นตอนนีใ้นรูปแบบการเรียนรู้
แบบกลุ่มในการส ารวจสถานการณ์ที่เป็นปัญหา คือนักเรียนในกลุ่มจะร่วมกนัเสนอแนวความคิด
ต่อปัญหาว่าสามารถหาแนวทางที่เป็นไปไดห้รือไม่ในการแก้ปัญหา จะแก้ปัญหานั้นด้วยวิธีใด
ความรูอ้ะไรที่จะน ามาเป็นฐานของการแก้ปัญหา เมื่อกลุ่มก าหนดทุกหัวข้อเสร็จแล้ว กลุ่มจะ
มอบหมายใหส้มาชิกในกลุ่มไปศกึษาคน้ควา้ตามแผนการเรียนรูท้ี่ก  าหนดไว ้แลว้น าความรูท้ี่ไดม้า
ศกึษามารายงานต่อกลุม่ ท าเช่นนีเ้รื่อย ๆ จนไดค้วามรูเ้พียงพอต่อการแกปั้ญหา  

4. ขั้น เข้าพบปัญหาอีกครั้ง  (Reversing the Problem) เมื่ อภายในกลุ่มได้
ท าการศึกษาคน้ควา้หาความรูต้ามแผนการจัดการเรียนรูแ้ลว้ ภายในกลุ่มจะร่วมกันสังเคราะห์
ความรูท้ี่ไดม้านัน้ ว่าเพียงพอที่จะสามารถแกปั้ญหานัน้ไดห้รือไม่ ถา้ยงัไม่เพียงพอ ภายในกลุ่มก็
จะก าหนดสิ่งที่ตอ้งการเรียนรูเ้พิ่มเติมและแผนการเรียนรูอี้กครัง้ หลงัจากนัน้ด าเนินตามแผนการ
เรียนรูจ้นกว่าจะได้องคค์วามรูท้ี่จะสามารถน าไปแก้ปัญหานั้นได้อย่างดี ซึ่งในขัน้ตอนนีน้ักเรียน
จะตอ้งใชก้ารคิดวิเคราะห ์คิดสงัเคราะหข์อ้มลูที่ไดม้าจากการศกึษาคน้ควา้ 

5. ขัน้ผลิตผลงาน (Producing a Product or Performance) ในขัน้นีน้ักเรียนจะ
ใชอ้งคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการศึกษามาแกไ้ขปัญหาหรือสรา้งแนวทางหรือผลผลิตขัน้สุดทา้ยของการ
เรียนรู ้และท าการน าเสนอผลการเรียนรูน้ัน้ใหช้ัน้เรียนไดร้บัทราบโดยทั่วกนั 

6. ขัน้ประเมินผลงานและปัญหา (Evaluating Performance and the Problem) 
ในขัน้นีท้ั้งครูและนักเรียนจะตอ้งประเมินผลร่วมกัน ในการประเมินผลจะประเมินทัง้ดา้นความรู ้
ทักษะด้านการเรียนรูไ้ด้แก่ การสื่อสาร การให้เหตุผล การแก้ปัญหา และทักษะทางดา้นสังคม
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ไดแ้ก่การท างานร่วมกนัเป็นทีม นอกจากที่จะประเมินนกัเรียนแลว้ ครูยงัตอ้งประเมินปัญหาที่ใชใ้น
การเรียนรูด้ว้ยว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 

วาสนา กิ่มเทิง้ (2553) ไดก้ าหนดขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหา ดงันี ้ 
1. ขัน้เชื่อมโยงและน าเสนอปัญหา เป็นขัน้ที่ผูส้อนจะเสนอสถานการณปั์ญหาที่มี

ความสัมพันธ์กับเนื ้อหาที่จะสอนและปัญหาที่จะใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู ้เพื่อให้นักเรียน
มองเห็นปัญหา และเกิดความสนใจที่จะคน้หาค าตอบ 

2. ขัน้ท าความเขา้ใจกบัปัญหา เป็นขัน้ที่นกัเรียนจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัปัญหา
และสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาได ้

3. ขั้นด าเนินการศึกษาคน้ควา้ เป็นขั้นที่นักเรียนด าเนินการศึกษาคน้ควา้ด้วย
ตนเองหรือเป็นกลุ่มดว้ยวิธีการที่หลากหลาย โดยสามารถหาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ที่ผูว้ิจยัได้
ก าหนดไวแ้ลว้ 

4. ขั้นสังเคราะหค์วามรู ้เป็นขั้นที่นักเรียนน าความรูท้ี่ไดค้น้ควา้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ว่มกนั อภิปรายผลและสงัเคราะหค์วามรูท้ี่ไดม้าว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

5. ขัน้สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผูส้อนให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุป
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับความรูท้ี่ไดจ้ากการท ากิจกรรม แลว้ใหน้ักเรียนท าใบงานประจ าหน่วย
การเรียน 

ประพนัธศิ์ร ิสเุสารจั (2556) ไดก้ าหนดขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหา 
ดงันี ้

1. ขัน้จดัเตรียมและแบ่งกลุม่ 
2. ขัน้ก าหนดปัญหา เป็นขัน้ที่ครูจดัสถานการณต่์างๆ เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิด

ความต่ืนตวั สนใจและมองเห็นปัญหาต่าง ๆ สามารถก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่อยากรูอ้ยากเรียนได ้
และเกิดความสนใจที่จะคน้หาค าตอบ 

3. ขัน้ท าความเขา้ใจปัญหาที่ก าหนด ในขั้นนีเ้ป็นขัน้ที่นักเรียนจะตอ้งท าความ
เขา้ใจในปัญหาที่ตอ้งการเรียนรู ้ซึ่งนักเรียนจะตอ้งอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับปัญหาได ้ใน
ประเด็นดงันี ้

1) ใหค้  านิยามหรือความหมายของปัญหานัน้ 
2) อธิบายสถานการณซ์ึ่งเป็นปัญหา 
3) ก าหนดสิ่งที่นกัเรียนไม่รู ้และตอ้งการ 

4. ขัน้ด าเนินการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ดงันี ้
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1) อภิปรายเพื่อแสวงหาแนวทางในการศึกษาคน้ควา้อธิบายวิธีการในการ
แสวงหาขอ้มลู 

2) ก าหนดวิธีการและแหล่งทรัพยากรในการค้นคว้า จัดเรียงล าดับการ
ปฏิบติังาน 

5. ขั้นสังเคราะห์ความรู้ เป็นการน าข้อมูลนั้นมาแลกเปลี่ยนอภิปราย และ
สังเคราะหเ์ป็นความรู ้โดยพิจารณาความถูกตอ้งและเหมาะสม เพียงพอที่จะใชเ้ป็นค าตอบได้
หรือไม่ หากพบว่ายงัมีความไม่เหมาะสมกลุม่ตอ้งช่วยกนัวิเคราะหว์่าตอ้งการขอ้มลูอะไรเพิ่มเติม 

6. ขัน้สรุป และประเมินค่าของค าตอบ ในขัน้นีน้กัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของ
ตนเองและประเมินผลงานของตนว่าขอ้มลูที่คน้ควา้มามีความเหมาะสมหรือไม่ และตอบค าถาม
หรือแกปั้ญหาที่ก าหนดไวต้อนตน้ไดเ้พียงพอหรือไม่ นกัเรียนรว่มกนัอภิปรายถึงขอ้มลูที่ไดม้า 

ณัฐพร ข าสุวรรณ์ (2556) ได้สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใช้ปัญหา 
ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาโดยท าความเขา้ใจเก่ียวกับปัญหาที่ไดร้บั
เพื่อก าหนดวิธีการแกปั้ญหา 

ขั้นตอนที่  2 นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รบัเพื่ออธิบายวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธี
แกปั้ญหาแบบอปุนยั หรือนิรนยั 

ขัน้ตอนที่ 3 เมื่อไดแ้นวทางการแก้ปัญหาแลว้ นักเรียนอธิบายหลักการส าคัญ
ดว้ยถอ้ยค าหรือขอ้ความล าดบัวิธีการแกปั้ญหาอย่างมีเหตผุล 

ขัน้ตอนที่ 4 ระดมความคิดและพิสจูน ์เพื่อวิเคราะหว์ิธีการแกปั้ญหาที่ผูน้ัน้คิด 
ขัน้ตอนที่ 5 รวบรวมขอ้มลูของแต่ละบุคคลในการแกปั้ญหาเพื่อจดัเป็นหมวดหมู่

โดยแบ่งเป็นการใหเ้หตผุลแบบอปุนยั และการใหเ้หตผุลแบบนิรนยั 
ขั้นตอนที่ 6 อภิปรายเพื่อปรบัปรุงและพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่โดยการ

ระดมความคิดอีกครัง้ 
ไพฑูรย์ สินลารตัน์ (2558) ได้สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใช้ปัญหา 

ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 รว่มกนัก าหนดปัญหา 
ขั้นตอนที่  2 ร่วมกันหาวิธีแก้ไขแล้วแสวงหาความรู ้ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาที่

ก าหนดในขัน้ตอนที่ 1  
ขัน้ตอนที่ 3 ใหน้กัเรียนคดักรองวิธีการแกปั้ญหา 
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ขัน้ตอนที่ 4 สรุปเป็นขอ้เสนอในการแกปั้ญหา 
ขัน้ตอนที่ 5 นกัเรียนวิเคราะห ์ตัง้ค าถามอย่างละเอียด 
ขัน้ตอนที่ 6 วิเคราะหแ์ละแสวงหาวิธีต่าง ๆ ที่จะน าไปใชใ้นสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  
ขัน้ตอนที่ 7 ประเมินค าตอบต่อปัญหาที่ไดแ้ละวิธีการแกปั้ญหาที่ได ้

นนทกร อรุณพฤกษากุล (2559) ได้สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใช้
ปัญหา ประกอบดว้ย 8 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอ้มของนักเรียน ในขั้นตอนนีผู้ว้ิจัยจะให้นักเรียนได้
อภิปรายในหวัขอ้ที่จะท าการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานอย่างกวา้ง ๆ รวมถึงท าการเรียนรู้
ในเนือ้หาสาระอย่างกวา้ง ๆ เท่าที่จ  าเป็นต่อการเรียนรูต่้อไป เนื่องจากหวัขอ้ที่น ามาท าในการวิจยั
ค่อนขา้งยาก หากใหน้ักเรียนเริ่มตน้โดยไม่มีความรูเ้ดิมบางส่วน อาจยากต่อการเขา้ใจในเนือ้หา
หรือค าศพัทต่์าง ๆ  

ขัน้ที่ 2 ขัน้ก าหนดปัญหา ผูส้อนจดัสถานการณต่์าง ๆ เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิด
ความสนใจต่อการเรียนรู ้ความอยากรูอ้ยากคน้หา และมองเห็นปัญหาที่เกิดขึน้ 

ขัน้ที่ 3 ขัน้พบปัญหา หลงัจากนกัเรียนรบัรูถ้ึงสถานการณปั์ญหาแลว้นกัเรียนจะ
ได้พบกับสถานการณ์ปัญหาที่ผู ้สอนจัดท าขึ ้น โดยให้นักเรียนได้ท าการส ารวจตรวจสอบ
สถานการณท์ี่จดัท าขัน้ 

ขัน้ที่ 4 ขัน้ท าความเขา้ใจกับปัญหา เป็นการใหน้ักเรียนไดเ้ชื่อมโยงความรูเ้ดิม
เขา้กบัสถานการณปั์ญหา และใหน้กัเรียนรว่มกนัในกลุ่มขนาดเล็กก าหนดว่ามีขอ้มลูความรูใ้ดที่ยงั
ขาดหายไป ซึ่งจ าเป็นตอ้งหามาเติมเต็มเพื่อแกปั้ญหา รวมถึงวางแผนในการสืบคน้หาความรูต่้างๆ 
จากแหลง่เรียนรูท้ี่ผูส้อนก าหนดให ้

ขั้นที่  5 ขั้นการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นขั้นที่ ให้นักเรียนได้ท าการ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรูต่้าง ๆ เพื่อคน้หาขอ้มูลความรูท้ี่จ  าเป็นต่อการแกปั้ญหาและ
พฒันาทกัษะการเรียนรูด้ว้ยตนเองไปพรอ้ม ๆ กนั 

ขัน้ที่ 6 ขัน้สงัเคราะหค์วามรู ้เป็นการใหน้กัเรียนน าความรู้ที่ไดจ้ากการสืบคน้มา
น าเสนอกันภายในกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการอภิปรายผล และร่วม
สงัเคราะหค์วามรูท้ี่ไดร้บัจากการคน้ควา้ทัง้หมด 

ขั้นที่ 7 ขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบ เป็นขั้นที่ให้นักเรียนน าความรูท้ี่ได้
ทัง้หมดไปสรุปว่านักเรียนไดค้วามรูห้รือขอ้มลูเรื่องใดมาบา้ง และประเมินค่าค าตอบที่ไดเ้หล่านัน้
ว่าสามารถน าไปแกไ้ขปัญหาไดห้รือไม่ 
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ขัน้ที่ 8 ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน เป็นการใหน้กัเรียนน าผลสรุปต่าง ๆ จาก
การเรียนรูด้ว้ยตนเองที่มีปัญหาเป็นฐานมาน าเสนอหนา้ชัน้เรียน รวมถึงใหเ้สนอวิธีการแกปั้ญหา
ต่าง ๆ ที่น่าจะเป็นไปไดจ้ากความรูต่้าง ๆ ที่ไดร้บัการประเมินค่ามาเรียบรอ้ยแลว้ นอกจากนีเ้มื่อ
สิน้สุดการน าเสนอหนา้ชัน้เรียนของนกัเรียนทุกกลุ่ม ผูส้อนและนักเรียนจะร่วมกันประเมินผลการ
แกปั้ญหาที่ไดข้องแต่ละกลุ่ม และรว่มกนัอภิปรายถึงวิธีการแกปั้ญหาที่มีโอกาสเป็นไปไดม้ากที่สดุ 
ซึ่งหากผูส้อนพบความเขา้ใจที่ผิดพลาดบางประการของนักเรียน ผูส้อนตอ้งรีบแกไ้ขความเขา้ใจ
เหลา่นัน้ใหถ้กูตอ้งในทนัที 

อาณัติ ขันทจันทร ์(2560) ไดก้ าหนดขัน้ตอนการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหา 
ดงันี ้ 

1. ขัน้เตรียมความพรอ้มของนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มที่จะเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานโดยท าการแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย และท าการตรวจสอบความรู้
เดิมและใหน้กัเรียนไดอ้ภิปรายเก่ียวกบัเรื่องที่จะเรียนรูน้ัน้ 

2. ขัน้รบัรู ้และเขา้ใจปัญหาเป็นขั้นที่นักเรียนรบัรูจ้ากการน าเสนอสถานการณ์
ปัญหาจากครู โดยครูเป็นผูก้ระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดความอยากรู ้และท าการแกปั้ญหาโดยท าความ
เขา้ใจกบัปัญหาที่ตอ้งการเรียนรู ้ก าหนดสี่งที่ไม่รู ้และตอ้งการแสวงหาความรูเ้พื่อท าการแกปั้ญหา 
มีการระดมความคิด รวมถึงก าหนดแผนการสืบคน้ขอ้มลู 

3. ขัน้ศึกษา คน้ควา้ขอ้มูล โดยใหน้ักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยใหส้มาชิก
ในกลุ่มร่วมกนัก าหนดสิ่งที่ตอ้งการจะรู ้โดยอภิปรายถึงแนวทาง การก าหนดวิธีการหาความรูแ้ละ
แหล่งข้อมูล แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาร่วมกันในกลุ่มเพื่อประเมินว่าข้อมูลเหล่านั้น
สามารถน ามาตอบค าถามหรือแกปั้ญหาไดดี้หรือไม่เพียงใด 

4. ขัน้หาค าตอบแกปั้ญหา นกัเรียนน าขอ้มลูที่ไดค้น้ควา้มาน าเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกันภายในกลุ่ม ท าความเข้าใจในข้อมูล พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสม  
ว่าสามารถใชเ้ป็นค าตอบหรือน ามาแกไ้ขปัญหาไดห้รือไม่ หากพบว่ายังไม่เหมาะสม ในกลุ่มตอ้ง
ช่วยกนัวิเคราะหว์่าตอ้งการขอ้มลูอะไรเพิ่มเติม  

5. ขัน้ประเมินผลการเรียนรู ้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของตนเอง และของ
กลุ่ม ว่าข้อมูลที่ค้นคว้ามานั้นเหมาะสมในการตอบค าถามและแก้ปัญหาได้ดีเพียงใด และ
ประเมินผลการปฏิบติังานของกลุม่ตนเองตามขอ้ก าหนด และเกณฑท์ี่ก าหนดให ้

6. ขัน้น าเสนอผลการเรียนรู ้นักเรียนน าเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลายที่
แสดงออกถึงกระบวนการเรียนรูจ้นไดม้าซึ่งค าตอบ และท าการแกปั้ญหาได ้มีการอภิปรายรว่มกนั 
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กล่าวโดยสรุปไดว้่า จากการวิเคราะหรู์ปแบบการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหา
เป็นฐานของนกัการศึกษา สามารถสรุปขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน ได ้
6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมความพรอ้ม เป็นขัน้ตอนที่ครูผูส้อนท าการจัดเตรียมความพรอ้มใน
การเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยท าการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย และท าการ
ทบทวนความรูเ้ดิมของนกัเรียน หรืออธิบายความรูท้ี่น าไปสูก่ารก าหนดปัญหา 

2. ขัน้ก าหนดปัญหา เป็นขัน้ตอนใหก้ารก าหนดประเด็นปัญหา โดยครูผูส้อนเป็น
ผู้ก าหนดประเด็นปัญหา โดยประเด็นปัญหาที่ก าหนดนั้น จะต้องมีความสอดคล้อ งกับ
ประสบการณข์องนักเรียนเพื่อกระตุน้ใหน้ักเรียนเกิดความต่ืนตัว สนใจและมองเห็นปัญหาต่าง ๆ 
จนเกิดความสนใจที่จะคน้หาค าตอบ 

3. ขัน้รบัรูแ้ละท าความเขา้ใจกับปัญหา เป็นขัน้ตอนที่นกัเรียนรบัรูจ้ากการเสนอ
สถานการณ์ปัญหาจากครูผู้สอน และท าความเขา้ใจกับปัญหาดังกล่าว โดยที่นักเรียนจะต้อง
สามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับปัญหาได ้ก าหนดสิ่งที่ไม่รูแ้ละตอ้งการอยากรู ้เพื่อใชใ้น
การแกไ้ขปัญหา 

4. ขัน้ระดมสมองศึกษาคน้ควา้ เป็นขัน้ที่นกัเรียนท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ ก าหนด
หาแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ เพื่อไดม้าซึ่งค าตอบที่เป็นแนวทางในการแกปั้ญหา รวมถึงการ
ก าหนดวิธีการหาความรูแ้ละแหล่งขอ้มูลการเรียนรู ้ว่าขอ้มูลเหล่านัน้สามารถน ามาแกไ้ขปัญหา 
หรือตอบปัญหานัน้ไดดี้ มากนอ้ยเพียงใด 

5. ขัน้สงัเคราะหค์วามรู ้เป็นขัน้ที่นกัเรียนในกลุม่ร่วมกนัอภิปรายจากองคค์วามรู้
ที่ไดศ้ึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนั โดยพิจารณาความถูกตอ้งและเหมาะสมของค าตอบที่เป็น
แนวทางแก้ปัญหา ว่าสามารถน ามาเป็นค าตอบหรือน ามาแก้ไขได้ดีหรือไม่ หากพบว่ายังไม่
เหมาะสม จะตอ้งท าการวิเคราะหข์อ้มลูเพิ่มเติมในการไดม้าซึ่งค าตอบ  

6. ขัน้น าเสนอและประเมินผล เป็นขัน้ที่นกัเรียนน าเสนอขอ้มลูที่ไดจ้ากการศึกษา
คน้ควา้และท าการพิจารณาร่วมกนัภายในกลุ่มเรียบรอ้ยแลว้ว่าค าตอบนัน้สามารถแกปั้ญหาไดดี้ 
เพื่อสรุปเป็นองคค์วามรู ้โดยน าเสนอผลงานในรูปแบบที่มีความหลากหลาย และนักเรียนทุกกลุ่ม
รว่มกนัประเมินผลงานว่าขอ้มลูที่คน้ควา้มามีความเหมาะสมหรือไม่ 

2.5 การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไม่ได้เน้นที่ การได้มาซึ่งความรู้ตาม

วตัถุประสงคอ์ย่างเดียว แต่ยังเน้นถึงกระบวนการกลุ่ม ในการเรียนแบบกลุ่มย่อยดว้ย เรามักจะ
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เข้าใจผิดว่า การประเมินนักเรียน ควรสนใจแต่ที่ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู ้แต่ที่จริงแล้ว
กระบวนการเรียนรู ้ก็มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ดว้ย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้กระบวนการเรียนรูค้วบคู่กับความรู ้ซึ่งไดม้ีผูเ้สนอแนวทางในการ
ประเมินผลการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน ดงันี ้

Delisle (1997) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินผลจะต้องบูรณาการตั้งแต่ขั้นตอนการ
สรา้งปัญหา ขัน้ตอนการเรียนรู ้ความสามารถและผลงานที่นักเรียนแสดงออกมาเขา้ดว้ยกัน โดย
ไดเ้สนอว่าการประเมินควรกระท าทัง้ 3 ส่วน คือ การประเมินผลนกัเรียนการประเมินผลตนเองของ
ครู และการประเมินผลปัญหาที่ใชใ้นการเรียนรู ้โดยในแต่ละการประเมินผลนกัเรียนจะมีส่วนร่วม
ดว้ยและการประเมินผลจะด าเนินไปตลอดเวลาของการเรียนรู ้คือตัง้แต่สรา้งปัญหาจนถึงรายงาน
การแกปั้ญหานัน้ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

1. การประเมินผลนักเรียน การประเมินผลความสามารถของนักเรียนจะเริ่มตน้
ตัง้แต่วันแรกของการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จนกระทั่งวนัสดุทา้ยที่ไดเ้สนอผลออกมา ครูจะ
ใชข้ัน้ตอนการเรียนรูเ้ป็นเครื่องมือในการติดตามความสามารถของนกัเรียน ซึ่งพิจารณาทัง้ในดา้น
ความรู ้ทกัษะ และการท างานกลุม่ 

2. การประเมินผลตัวเองของครู ในขณะที่นักเรียนสะท้อนผลการเรียนรูแ้ละ
ความสามารถออกมา ครูก็ควรจะพิจารณาตนเองถึงทักษะและบทบาทของตนเองที่ได้แสดง
ออกไปว่าส่งเสริมผูเ้รียนหรือไม่อย่างไรดว้ย การประเมินตนเองของครูมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่
เขียนบรรยายและแบบใหเ้ลือกระดบัความสามารถว่าดีมาก ดี หรือพอใช ้ของแต่ละพฤติกรรมที่ครู
แสดงแลว้สง่เสรมิการเรียนรูใ้หก้บันกัเรียน 

3. การประเมินผลปัญหา ในขณะที่นักเรียนประเมินผลตนเอง และครูท าการ
ประเมินผลนักเรียนและตนเอง ก็ควรท าการประเมินผลปัญหาเพื่อดูความมีประสิทธิภาพของ
ปัญหาในการจดัการเรียนการสอนดว้ย 

ณฐักร สงคราม (2553) ไดก้ลา่วไวว้่า การประเมินผลการเรียนรูจ้ะตอ้งประเมินในทุก
ดา้นตามวตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มิใช่การประเมินเฉพาะ
เนือ้หาความรูเ้ท่านัน้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลกัเนน้ที่กระบวนการกลุ่มและการศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้สอนควรจะประเมินความสามารถของผู้เรียนทั้งในด้านเนื ้อหาวิชา     
การจัดการภายในกลุ่ม ความสามารถในการแสวงหาความรู ้การอ่าน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอรวมทั้งทักษะด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจท าได้ทั้งรูปแบบการประเมินความก้าวหน้า และการ
ประเมินสรุปผล 
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1. การประเมินความกา้วหนา้ (Formative Assessment) เป็นการประเมินขณะที่
ผู ้เรียนก าลังอยู่ในขั้นตอนการเรียนรู ้ประเมินดูว่านักเรียนได้เกิดการเรียนรูแ้บบใด มากน้อย
เพียงใด โดยอาจดูความสอดคลอ้งของความรูท้ี่หามากับปัญหา และการประยุกตค์วามรูท้ี่หามา
ในการแกปั้ญหาที่เก่ียวขอ้ง 

2. การประเมินผลสรุป (Summative Assessment) เป็นการประเมินผลสรุปการ
เรียนรูข้องนักเรียนเมื่อเสร็จสิน้การเรียนรูใ้นชุดการเรียนนัน้ โดยประเมินดา้นเนือ้หา กระบวนการ
เรียนรู ้เจตคติ และทกัษะ ซึ่งวิธีการประเมินจะแตกต่างกนั 

2.1 การประเมินดา้นความรู ้เป็นการประเมินว่านักเรียนได้รบัความรูม้าก
นอ้ยเพียงใด ครบถว้นหรือไม่ เช่น ขอ้สอบถกูผิด ขอ้สอบปรนยั การท ารายงาน การปฏิบติั ขอ้สอบ
อตันยัแบบตอบสัน้  

2.2 การประเมินกระบวนการเรียนรู ้เป็นการประเมินว่านักเรียนสามารถ
บรรลุขัน้ตอนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และกระบวนการกลุ่มหรือไม่ เช่น การประเมินดว้ยการสงั เกต
โดยเพื่อน โดยครู การประเมินตนเองโดยเลือกใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์ 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2554) ได้กล่าวว่า การประเมินสมรรถภาพนักเรียนจากการ
จดัการเรียนรูด้ย้วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานนัน้ควรด าเนินการ ดงันี ้

1. การประเมินความรู ้เป็นการประเมินความรูใ้นเนือ้หาวิชาที่เป็นพืน้ฐานในการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้และการชีน้  าการเรียนรูด้ว้ยตนเองของนกัเรียน ประเมิน
จากการใหน้กัเรียนตอบค าถาม เพื่อวดัความสามารถในการแกปั้ญหา 

2. การประเมินสมรรถภาพในการใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู ้เป็นการ
ประเมินความสามารถในการคน้ควา้ดว้ยตนเองของนักเรียน ซึ่งวิธีการประเมินท าได้ทั้งการให้
นกัเรียนประเมินตนเองหรือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในการเรียนของนกัเรียนรว่มประเมินดว้ย 

3. การประเมินสมรรถภาพในการชีน้  าดว้ยตนเอง เป็นการประเมินความสามารถ
ของนกัเรียนในการเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ยอมรบัตนเอง ประเมินตนเองตามความเป็นจรงิ 

4. การประเมินสมรรถภาพในการท างานเป็นกลุม่ เป็นการประเมินความสามารถ
ของผูเ้รียนขณะอยู่ในกลุ่ม โดยกลุ่มจะเรียนรูไ้ปพรอ้ม ๆ กนั จากการช่วยกนัท างานและคน้ควา้หา
ความรู ้

จากการประเมินผลการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานที่กล่าวมาขา้งตน้ในการ
ประเมินนัน้ควรจะท าตัง้แต่เริ่มแรกของการเรียนการสอน ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้
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1. การประเมินผลนักเรียน ผูส้อนท าการประเมินนักเรียนทั้งในดา้นของความรู ้
ทกัษะและการท างานกลุม่ 

2. การประเมินผลของตัวผูส้อนเอง เพื่อเป็นการสะทอ้นตัวผูส้อนเองว่านักเรียน
บรรลุผลการเรียนรูห้รือไม่จากการจัดกิจกรรมด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน และเพื่อเป็นการ
ปรบัปรุงในการเรียนการสอนครัง้ต่อไป 

3. การประเมินผลปัญหาที่ใชใ้นการจดัการเรียนรู ้เพื่อดวู่าเหมาะสมกบันกัเรียน
หรือไม่และปัญหานัน้ท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองหรือไม่ 

4. ใชว้ิธีการในการประเมินที่หลากหลาย และประเมินนักเรียนตัง้แต่เริ่มแรกจน
จบบทเรียน 

5. ประเมินผลตามสภาพจรงิ 
2.6 บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

วาสนา กิ่มเทิง้ (2553) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูส้อนและนักเรียนในการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน ดงันี ้

1. บทบาทของผูส้อน 
1.1 เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู ้พิจารณาเลือกเนือ้หาสาระความรู ้ทักษะที่

ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดร้บั รวมถึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ี่จะสามารถส่งเสริมการเรียนรูข้อง
นกัเรียนใหเ้ป็นนกัเรียนรูโ้ดยการชีน้  าตนเองได ้

1.2 สรา้งปัญหาที่ใชเ้ป็นตวักระตุน้การเรียนรูข้องนกัเรียน 
1.3 เป็นผูแ้นะน า อ านวยความสะดวกในการเรียนรูใ้หก้บันกัเรียน ใชค้  าถาม

ในการกระตุน้ใหน้ักเรียนไดคิ้ด ในขณะเรียนรูผู้ส้อนจะตอ้งเปิดโอกาสให้นักเรียนไดคิ้ดมากที่สุด 
สง่เสรมิใหน้กัเรียนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 

1.4 เป็นผู้ประเมินผลรวมทั้งการประเมินผลปัญหาที่ ใช้ในการเรียนรู ้
ประเมินผลผูเ้รียนทัง้ในดา้นทกัษะและดา้นความรู ้และประเมินผลตนเอง 

2. บทบาทของนกัเรียน 
2.1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู ้บอกถึงความสนใจ ความ

ถนัดประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ตนมีใหก้ับผูส้อนเพื่อรับทราบ และแสดงความคิดเห็นในการคัดเลือก
กิจกรรมการเรียนรูแ้ละการสรา้งปัญหาในการเรียนรู ้

2.2 นักเรียนเป็นผู้สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง โดยมีปัญหาเป็นตัวกระตุ้น 
นกัเรียนเป็นผูก้  าหนดทิศทางการเรียนรูข้องตนเองตามขัน้ตอนของการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 



  37 

2.3 นกัเรียนตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ป็นนกัเรียนรูโ้ดยการชีน้  าตนเอง 
2.4 นักเรียนเป็นผู้ประเมินผลร่วมกับครู ประเมินผลตนเองเพื่ อทราบ

ความกา้วหนา้ในการเรียนรู ้ประเมินผลผูส้อนเพื่อสะทอ้นใหผู้ส้อนไดร้บัทราบแลว้น าไปปรบัปรุง 
กนก จันทรา (2556) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้สอนและนักเรียนในการเรียนรูด้ว้ย

วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน ดงันี ้
1. บทบาทของผูส้อน 

1.1 ยกตวัอย่างปัญหาและสถานการณท์ี่สอดคลอ้งกบัชีวิตจรงิของนกัเรียน 
1.2 ถามค าถามใหน้กัเรียนคิดและเห็นภาพปัญหามากขึน้ กระตุน้ใหน้กัเรียน

อยากหาค าตอบและเรียนรู ้
1.3 อ านวยความสะดวก จดัหาแหลง่ทรพัยากรการเรียนรูเ้พิ่มเติมใหน้กัเรียน 

และน าและใหก้ าลงัใจ 
1.4 แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น ตั้งค าถามเพื่อสรา้งความคิดรวบ

ยอด 
1.5 ช่วยตรวจสอบความรูห้รือสิ่งที่คน้พบ เพื่อน ามาสู่การสรา้งองคค์วามรู้

โดยตวันกัเรียน 
1.6 ให้ค าแนะน าในการเรียบเรียงและน าเสนอข้อมูล ตลอดจนให้ข้อมูล

ยอ้นกลบัเพื่อปรบัปรุงผลงานใหดี้ที่สดุ 
2. บทบาทของนกัเรียน 

2.1 เสนอปัญหาและเลือกปัญหาที่นกัเรียนสนใจ 
2.2 ตัง้ค าถามในประเด็นที่อยากรู ้ระดมสมองและอธิบายสถานการณ์หรือ

ปัญหา 
2.3 ศกึษาคน้ควา้ในประเด็นที่เสนอหรือเลือกปัญหาที่สนใจ 
2.4 น าเสนอและตรวจสอบขอ้มูลในดา้นความถูกตอ้ง ความเหมาะสมและ

ความเพียงพอ 
2.5 สรา้งองคค์วามรูจ้ากการศกึษาคน้ควา้ 
2.6 วางแผนการน าเสนอองคค์วามรู ้ปรบัปรุงแกไ้ขงานใหเ้กิดความสมบรูณ ์

ฐิตินันท ์สัมมานุช (2560) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูส้อนและนักเรียนในการเรียนรู้
ดว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน ดงันี ้

1. บทบาทของผูส้อน 
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1.1 ผูส้อนควรมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหา
เป็นฐานเป็นอย่างดี และเลือกเนือ้หาสาระไดเ้หมาะสมกบัวิธีการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหา
เป็นฐาน โดยค านึงถึงศกัยภาพของนกัเรียนเป็นส าคญั 

1.2 ครูควรมีความตัง้ใจ และหมั่นแสวงหาความรูเ้พื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
เพื่อการแนะน าหรือใหค้ าปรกึษากบันกัเรียนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

1.3 ครูต้องเป็นผู้อ  านวยความสะดวกในการจัดกระบวนการเรียนรูด้้วย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานในเรื่องการจดัหาอปุกรณแ์ละสื่อการเรียนรู ้

1.4 ครูต้องมีความสามารถในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการต่ืนตัวในการ
เรียนรู ้และเห็นคณุค่าของการเรียนรูปแบบนี ้

2. บทบาทของนกัเรียน 
2.1 นักเรียนตอ้งมีความใฝ่รูใ้ฝ่เรียน มีความรบัผิดชอบ และรูจ้ักการท างาน

รว่มกนั 
2.2 นกัเรียนตอ้งมีพืน้ฐานในการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.3 นกัเรียนตอ้งมีทกัษะการสื่อสารท่ีดีเพียงพอต่อการจดัการเรียนรู ้
2.4 นกัเรียนตอ้งส ารวจคน้ควา้ขอ้มลูที่ตอ้งการและด าเนินการส ารวจอย่างมี

เหตผุล 
2.5 นกัเรียนเป็นผูค้วบคมุการเรียน และเป็นศนูยก์ลางของการเรียนรู ้
2.6 นกัเรียนตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาและความส าคญัของการ

เรียนรูรู้ปแบบนี ้
2.7 นกัเรียนใชค้วามรูแ้ละทกัษะในการแกปั้ญหา 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า นกัเรียนในการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน แสดงบทบาท 
โดยการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ท างานเป็นทีม รวบรวมและสรุป
ความรูท้ี่ไดม้า ประยุกตค์วามรูแ้ลกเปลี่ยนความรู ้และประเมินผลการเรียนรู ้ผูส้อนในการเรียนรู้
ดว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน แสดงบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียน ใหค้ าแนะน าแต่
ไม่ชีน้  า และเป็นผูเ้ชี่ยวชาญที่ใหค้วามรูใ้นขอบเขตเนือ้หาตามที่นักเรียนตอ้งการ ครูผูส้อนอาจไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง แต่ตอ้งถ่ายทอดทกัษะในกระบวนการคน้ควา้หา
ความรูด้ว้ยตนเองใหก้บันกัเรียนท าใหเ้กิดความพอดีระหว่างการถามและการบอกหรือชีแ้นะสิ่งที่
นักเรียนควรรู้โดยใช้ค าถาม การสะท้อนกลับ การยืนยันข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเก่ียวข้อง            
การกระตุน้และแนะน าไปสูแ่นวทางที่ตอ้งการ 
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3. แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 
3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้  

นักวิชาการศึกษาเรียกวิธีการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูไ้ดใ้นค าที่
แตกต่างกันไป เช่น การสอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอนแบบสอบสวน การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู ้การสอนแบบสืบเสาะ เป็นตน้ ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยใชค้  าว่า การจัดการเรียนรู้
ดว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้ซึ่งไดม้ีผูใ้หค้วามหมายของการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหา
ความรูไ้ว ้ดงันี ้ 

Sund and Trowbridge (1976) ไดใ้หค้วามหมายของการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการ
สืบเสาะหาความรูไ้วว้่าการสอนดว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูเ้ป็นกระบวนการคน้พบความรูต่้าง ๆ 
โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่ งได้แก่  การก าหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน  
การออกแบบการทดลอง การสงัเคราะหค์วามรูแ้ละเจตคติทางวิทยาศาสตร ์โดยใหน้กัเรียนมีส่วน
รว่มในการเรียนการสอนโดยตรง 

สวุิทย ์มูลค า และ อรทัย มูลค า (2553) ไดใ้หค้วามหมายของการจัดการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการ คิด
แกปั้ญหาดว้ยการฝึกให้นกัเรียนรูจ้กัที่จะสืบคน้ขอ้มลูเพื่อไดม้าซึ่งองคค์วามรู้ โดยครูผูส้อนนัน้จะ
เป็นผูต้ัง้ประเด็นค าถามเพื่อกระตุน้ใหน้ักเรียนไดใ้ชก้ระบวนการทางความคิดหาเหตผุลจนคน้พบ
องคค์วามรูห้รือไดแ้นวทางในการแกไ้ขปัญหาที่ถูกตอ้งดว้ยตนเอง หลงัจากนัน้ท าการสรุปมาเป็น
แนวคิด หลกัการ สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการควบคุมปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือสรา้งสรรคส์ิ่งแวดลอ้มในสภาพการณต่์าง ๆ ไดอ้ย่างกวา้งขวาง 

ณฐกรณ์ ด าชะอม (2553) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสืบ
เสาะหาความรู ้หมายถึง การจัดกิจกรรมที่จะท าให้นักเรียนพยายามที่จะสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ๆ 
โดยอาศยัฐานความรูเ้ดิมเป็นการฝึกใหน้กัเรียนเรียนรู ้โดยการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง เพราะ
การที่นักเรียนสรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง จะท าให้นักเรียนเห็นความส าคัญและเขา้ใจความรูน้ัน้ดี
ยิ่งขึน้มากกว่าที่ครูผูส้อนจะเป็นผูบ้อกหรืออธิบาย เพราะนกัเรียนไม่ไดล้งมือปฏิบติัเอง 

ณัฐกาญจน ์เตจ๊ะเทพ (2558) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบ
เสาะหาความรู ้หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้นกัเรียนเป็นส าคญั มุ่งสง่เสริมใหน้กัเรียน
สรา้งองค์ความรูใ้หม่โดยการเรียนรูใ้หม่โดยการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติและ
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมีเหตุผลผ่านกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติและสามารถ
แกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองอย่างมีเหตผุลผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์โดยครูผูส้อนมีหนา้ที่จัด
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บรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรูข้องนกัเรียนและกระตุน้ใหน้กัเรียนอยากเรียนรูใ้นการปฏิบติักิจกรรม
การเรียนการสอน 

นวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ ์(2558) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบ
เสาะหาความรู ้หมายถึง วิธีการที่ครูใชใ้นการช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยการใช้
ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบระเบียบ นักเรียนจะได้ความรูจ้ากการคิด
สืบสวน สอบสวน โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร ์เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งค าตอบของค าถามนัน้ 

ทิศนา แขมมณี (2559) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหา
ความรู ้หมายถึง การด าเนินการเรียนการสอน โดยครูกระตุน้ใหน้ักเรียนเกิดค าถาม เกิดความคิด 
และลงมือเสาะแสวงหาความรู ้เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือขอ้สรุปดว้ยตนเอง โดยที่ครูช่วย
อ านวยความสะดวกในการเรียนรูใ้นดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่นักเรียน เช่น ในด้านการสืบค้นหาแหล่ง
เรียนรู ้การศึกษาขอ้มูล การวิเคราะห ์การสรุปขอ้มูล การอภิปรายโตแ้ยง้ทางวิชาการ และการ
ท างานรว่มกบัผูอ่ื้น เป็นตน้ 

อับดุลเลาะ อูมาร ์(2560) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสืบ
เสาะหาความรู ้หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง 
โดยครูตอ้งเตรียมสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู ้และท าหนา้ที่เป็นผูช้่วยคอยอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรูใ้หก้บันกัเรียน 

กลา่วโดยสรุปไดว้่า การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูเ้ป็นการสอนที่เนน้
กระบวนการสอนโดยให้นักเรียนได้แสวงหาความรู ้ค้นพบความรูห้รือขอ้เท็จจริงต่างๆได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งท าใหน้กัเรียนสามารถไดร้บัประสบการณต์รงในการเรียนรูเ้นือ้หาวิชาและแกปั้ญหาดว้ย
ตนเองโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็นการจดัการเรียนรูโ้ดยเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 

3.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้  
ไดม้ีผูเ้สนอขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูไ้ว ้ดงันี ้
Abruscato (1996) ไดแ้บ่งขัน้ตอนในการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู้

ไวด้งันี ้
1. ขั้นส ารวจ (Exploration Phase) ในขั้นนีเ้ป็นขั้นที่นักเรียนเป็นผู้ท ากิจกรรม

โดยการสงัเกต ตัง้ค าถามและท าการคิดวิเคราะห ์เก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ท าการจดบนัทึก ซึ่งอาจ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม โดยครูผูส้อนมีบทบาทหน้าที่เป็นผูอ้  านวยความ
สะดวก คือ ตั้งค าถามเพื่อกระตุ้น สังเกต และชีแ้นะการเรียนรูข้องนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้
คน้พบหรือสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
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2. ขัน้ไดม้าซึ่งมโนมติ (Concept Acquisition Phase) เป็นขัน้ที่ครูผูส้อนนัน้จะมี
บทบาทเป็นอย่างมาก โดยมีการตัง้ประเด็นค าถามเพื่อกระตุน้ และชีแ้นะใหน้ักเรียนเกิดการคิด
เชื่อมโยงสิ่งที่ไดป้ฏิบติัในขัน้ส ารวจ โดยครูแนะน าและอธิบายค าศัพทท์ี่ส  าคัญของมโนมตินั้น ๆ 
เพื่อใหน้กัเรียนจดัเรียบเรียงความคิดใหม่ในการคน้พบและอธิบายมโนมตินัน้ ๆ ขัน้นีค้รูผูส้อนและ
นกัเรียนจะมีปฏิสมัพนัธต่์อกนั เพื่อคน้หามโนมติจากแหลง่ขอ้มลูและการสงัเกตในขัน้ส ารวจ 

3. ขั้นประยุกตใ์ชม้โนมติ (Concept Application Phase) เป็นขั้นที่ครูผูส้อนท า
การกระตุน้ใหน้กัเรียนน ามโนมติที่เกิดการเรียนรูห้รือคน้พบแลว้มาประยุกตใ์ชใ้นสถานการณใ์หม่ 
ซึ่งจะท าให้นักเรียนสามารถขยายความเขา้ใจในมโนมตินั้น ๆ ได้มากยิ่งขึน้ โดยขั้นนีเ้ป็นขั้นที่
นกัเรียนมีบทบาทสงูเช่นเดียวกบัขัน้ส  ารวจ 

กรมวิชาการ (2546) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรูม้ีรูปแบบและขัน้ตอน
ที่หลากหลาย รูปแบบที่นิยมน าไปใชซ้ึ่งประกอบดว้ยขัน้ตอน 5 ขัน้ หรือที่เรียกว่า 5Eประกอบดว้ย 

1. ขั้นสรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เรื่องที่
สนใจ ซึ่งเรื่องเหล่านั้นอาจเกิดขึน้เองจากความสงสัยใคร่รู ้หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัว
นกัเรียนเองหรืออาจเกิดจากการปรกึษารว่มกนัภายในกลุ่ม โดยเรื่องที่ใชน้การเรียนรูอ้าจเป็นเรื่อง
ที่มีความน่าสนใจหรือเป็นเรื่องที่เกิดขึน้อยู่ในขณะหรือช่วงเวลานัน้  หากยังไม่มีประเด็นน่าสนใจ
ครูผูส้อนอาจใหน้กัเรียนท าการศึกษาคน้ควา้จากสื่อต่าง ๆ หรือเป็นผูก้ระตุน้ดว้ยการเสนอประเด็น
ขึน้มาก่อน 

2. ขัน้ส ารวจและคน้หา (Exploration) หลงัจากท่ีท าความเขา้ใจแลว้ จากนัน้จะมี
การวางแผนก าหนดแนวทางการสืบคน้ ส ารวจ ตัง้สมมติฐาน โดยใหน้ักเรียนอธิบายสิ่งที่ไดจ้าก
การส ารวจ พยายามหาเหตผุลความสมัพนัธข์องสิ่งต่าง ๆ มาตอบค าถามที่เกิดขึน้ กิจกรรมอาจจะ
ประกอบไปดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการอ่าน และน าขอ้มูลมาอภิปรายร่วมกนั โดยท าการ
ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปไดแ้ลว้ลงมือปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลู หรือปรากฏการณต่์าง ๆ  

3. ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เมื่อไดข้อ้มูลอย่างเพียงพอจากการ
ส ารวจตรวจสอบ แลว้จึงน าขอ้มลู ขอ้สนเทศที่ไดม้าวิเคราะห ์แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้
ในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร  ์หรือรูปวาด สรา้งตาราง เป็นตน้
การคน้พบในขัน้นีอ้าจเป็นไปไดห้ลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โตแ้ยง้กับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไวห้รือไม่เก่ียวขอ้งกับประเด็นที่ไดก้ าหนดไวแ้ต่ผลที่ไดจ้ะอยู่ในรูปใดก็สามารถสรา้งความรู้
และช่วยใหเ้กิดการเรียนรูไ้ด ้
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4. ขั้นขยายความรู  ้(Elaboration) เป็นการน าความรูท้ี่สรา้งขึน้ไปเชื่อมโยงกับ
ความรูเ้ดิมหรือแนวคิดที่ไดค้น้ควา้เพิ่มเติมไปประยุกตใ์ชก้ับสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่แตกต่างออกไป 
ท าใหเ้กิดการเรียนรูม้โนมติที่กวา้งและแม่นย ามากขึน้  ถา้ใชอ้ธิบายเรื่องต่าง ๆ ไดม้ากก็แสดงว่า
ขอ้จ ากดันอ้ย ซึ่งก็จะช่วยใหเ้ชื่อมโยงกบัเรื่องต่าง ๆ และท าใหเ้กิดความรูก้วา้งขวางขึน้ 

5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรูด้ว้ยกระบวนต่าง ๆ ว่า
นกัเรียน มีความรูอ้ะไรบา้ง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด โดยครูผูส้อนเปิดโอกาสใหน้ักเรียนให้
ตรวจสอบแนวความคิดที่ได้เรียนรูม้าแลว้ว่าถูกต้องมากน้อยเพียงใด ให้นักเรียนได้แสดงออก
เก่ียวกับสิ่งที่ไดเ้รียนรู ้ใหเ้สริมสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองและกลุ่มเพื่อน ขอ้สรุปที่ไดจ้ะน าไปใช้
เป็นพืน้ฐานในการศึกษาต่อไป การประเมินผลอาจจะอยู่ในรูปแบบการเขียนรายงาน การตอบ
ค าถาม การแสดง สาธิตทกัษะและขัน้ตอนการทดลอง เป็นตน้ กระบวนการสืบเสาะหาความรูจ้ึง
ช่วยใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูท้ั้งเนือ้หาและหลักการทฤษฎี  ตลอดจนการลงมือปฏิบัติเพื่อใหไ้ด้
ความรูซ้ึ่งจะเป็นพืน้ฐานในการเรียนรูต่้อไป 

วีณา ประชากูล และ ประสาท เนืองเฉลิม (2553) ไดก้ล่าวว่า นักศึกษากลุ่ม BSCS 
(Biological Science Curriculum Study)ได้แบ่งขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิ ธีการสืบ
เสาะหาความรูอ้อกเป็น 5 ขัน้ตอน หรือเรียกว่า 5E ดงันี ้

1. การน าเขา้สู่บทเรียน (Engagement) ขัน้นีม้ีลกัษณะของการแนะน าบทเรียน 
เพื่อใหน้ักเรียนท าการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมกับสิ่งที่ไดพ้บในขณะนั้น  และวางแผน
ส าหรบักิจกรรมในขัน้ต่อไป ครูตอ้งสรา้งความสนใจและสรา้งความอยากรูอ้ยากเห็นในหวัขอ้ที่จะ
ศกึษาอาจจะใชค้ าถามยกสถานการณปั์ญหาต่าง ๆ ที่ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ และตอ้งการ
แสวงหาความรูห้รือค าตอบ 

2. การส ารวจ (Exploration) เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไดร้บัประสบการณ์
ตรงในการจัดความสมัพันธ์ระหว่างหัวขอ้ที่ก าลังศึกษากับแนวความคิดที่มีอยู่  กิจกรรมในขัน้นี ้
นักเรียนต้องสืบเสาะหาความรู้ รวบรวมข้อมูล ทดสอบแนวความคิด บันทึกความคิด ท าการ
ทดลองดว้ยตนเอง ครูจะท าหนา้ที่เป็นเพียงผูแ้นะน าหรือผูเ้ริ่มตน้ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถหา
จุดเริ่มได้ สิ่งส าคัญคือ ครูควรจะให้นักเรียนประสบกับความยากล าบากและลองผิดลองถูกดว้ย
ตนเอง ความยากล าบากนีจ้ะท าใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถในการคิดแบบ
ใหม่ 

3. การอธิบาย (Explanation) ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าความรูท้ี่รวบรวมจากขัน้ที่ 
2 มาเป็นพืน้ฐานในการศึกษาหัวขอ้ที่ก าลงัเรียนอยู่ โดยใหน้ักเรียนอธิบายสิ่งที่ไดจ้ากการส ารวจ 
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พยายามหาเหตผุลความสมัพนัธข์องสิ่งต่าง ๆ มาตอบค าถามที่เกิดขึน้ กิจกรรมอาจจะประกอบไป
ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการอ่าน และน าขอ้มลูมาอภิปรายร่วมกนั ครูควรกระตุน้ใหน้กัเรียน
ไดอ้ธิบายว่าเขามีความเขา้ใจต่อเรื่องที่ก าลังศึกษาถูกตอ้งและชัดเจนเพียงใด  ครูอาจใชค้ าถาม
ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความคิดและอธิบายเหตผุลของความคิดนัน้ 

4. การลงขอ้สรุป (Elaboration) ขัน้ตอนนีจ้ะเนน้ใหน้กัเรียนน าความรูห้รือขอ้มูล
จากขัน้ที่ 2 และขัน้ที่ 3 มาทดสอบ ทดลอง และประยกุตใ์ชก้บัสถานการณอ่ื์น ๆ ที่แตกต่างออกไป 
ท าใหเ้กิดการเรียนรูม้โนมติที่กวา้งและแม่นย ามากขึน้ กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการอภิปรายภายใน
กลุม่ เพื่อลงขอ้สรุปเพื่อใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการ และความสมัพนัธร์ะหว่างความรู้
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ อาจมีการกล่าวถึงมโนมติที่คลาดเคลื่อน ยกตวัอย่างใหเ้ห็นอย่างชดัเจน ซึ่งจะท า
ใหน้กัเรียนไดป้รบัความคิดของตนใหถ้กูตอ้ง ในขัน้นีจ้ะช่วยเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจในเรื่องที่
จะศกึษาไดช้ดัเจนมากย่ิงขึน้ 

5. การประเมินผล  (Evaluation) เป็นขั้นตอนที่ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนให้
ตรวจสอบแนวความคิดที่ไดเ้รียนรูม้าแลว้ว่าถูกตอ้งและไดร้บัการยอมรบัเพียงใด  ใหน้ักเรียนได้
แสดงออกเก่ียวกบัสิ่งที่ไดเ้รียนรู  ้ใหเ้สรมิสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองและกลุ่มเพื่อน ขอ้สรุปที่ไดจ้ะ
น าไปใช ้เป็นพืน้ฐานในการศึกษาต่อไป การประเมินผลอาจจะอยู่ในรูปแบบการเขียนรายงาน  
การตอบค าถาม การแสดง สาธิตทกัษะและขัน้ตอนการทดลอง หรืออาจเป็นการน าเสนอโครงการ
ที่ท าเสร็จสมบูรณแ์ลว้ก็ได ้ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นการประเมินผลบนฐานของกิจกรรมทางดา้นพทุธิพิสยั
และทกัษะพิสยั ความสมัพนัธข์องแต่ละขัน้ตอนแสดงดงัภาพประกอบ 2 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนของการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้5E  
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พชัรกร ยิ่งยงยุทธ (2560) ไดส้รุปขัน้ตอนในการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหา
ความรูอ้อกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขั้นสรา้งความสนใจ เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนซึ่งอาจเกิดความสนใจ ความ
สงสยั จาดเหตกุารณท์ี่ก าลงัเกิดขึน้  

2. ขั้นส ารวจและค้นหา เป็นการตรวจสอบ การทดลอง การปฏิบัติ การสืบค้น
ความรู ้เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูอย่างเพียงพอ 

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เป็นขั้นตอนที่ ได้ผลจากการท ากิจกรรม ซึ่งจะ
สามารถสรา้งความรูแ้ละช่วยใหเ้กิดการเรียนรูข้องนกัเรียนได ้

4. ขัน้ขยายความรู ้เป็นการน าความรูท้ี่สรา้งขึน้ไปเชื่อมโยงกบัความรูเ้ดิม 
5. ขัน้ประเมินผล เป็นการประเมินการเรียนรู ้ว่านักเรียนมีความรูอ้ะไรบา้ง ไดร้บั

ความรูม้ากนอ้ยเพียงใด และน าไปประยกุตใ์ชก้บัความรูอ่ื้น ๆ อย่างไร 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสืบเสาะหาความรูม้ีรูปแบบและ

ขัน้ตอนที่ชัดเจนโดยเนน้นักเรียนเป็นศูนยก์ลางมากขึน้  โดยครูผูส้อนท าหน้าที่เป็นผูค้อยกระตุน้
หรือชีแ้นะแนวทางในการศึกษา คน้คว้า สืบหาขอ้มลูจากแหล่งการเรียนรูต่้าง ๆ ทัง้นีข้ัน้ตอนของ
การจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูท้ี่ผูว้ิจัยเลือกใชใ้นการวิจัยประกอบดว้ย  ขัน้สรา้ง
ความสนใจ ขัน้ส ารวจและคน้หา ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป ขัน้ขยายความรู ้และขัน้ประเมิน 

3.3 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้  
สราวุฒิ บุญยืน (2542) ได้สรุปถึงบทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้

ดว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้ดงันี ้
1. บทบาทของครู 

1.1 ชักจูงและกระตุน้ให้นักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนใหม้าก
ที่สดุ 

1.2 ศึกษาแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแ์บบวงจรการเรียนรู้
ใหเ้กิดความเขา้ใจอย่างชดัเจน 

1.3 กระตุ้นให้นักเรียนได้อภิปราย โต้แย้ง และแสดงความคิดเห็นระหว่าง
เพื่อนนกัเรียนดว้ยกนั 

1.4 กระตุน้ใหน้กัเรียนไดม้ีปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อนนกัเรียนและปฏิสมัพนัธก์บัครู 
1.5 กระตุ้นให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการใช้

เหตผุลเชิงวิทยาศาสตรใ์นการคน้หาความรู ้
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1.6 เปิดโอกาสใหน้ักเรียนไดล้งมือปฏิบัติอย่างอิสระและสรุปสรา้งความรู้
ดว้ยตนเอง 

1.7 สนับสนุนให้มีการสะท้อนความคิด  วิเคราะห์และวิจารณ์ความเห็น
ระหว่างเพื่อนนกัเรียนดว้ยกนั 

1.8 ค้นคว้าความคิดของนักเรียนก่อนเสนอความคิดของตนเอง  รวมทั้ง
อธิบายหรือใหค้วามรูต่้าง ๆ หลงัจากท่ีนกัเรียนคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง 

1.9 จดัเตรียมอปุกรณ ์ขอ้มลู ความรูแ้ละสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
1.10 ท าหน้าที่เป็นผูอ้  านวยความสะดวก ผู้สังเกตและผู้ช่วยนักเรียน โดย

ช่วยเหลือหรือใหค้ าแนะน าเท่าที่จ  าเป็น เพื่อใหก้ิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินตามวิธีวงจรการ
เรียนรู ้ครูอาจใชก้ารซกัถามหรือตอบค าถามของนักเรียน ค าถามที่ใชค้วรเป็นค าถามที่กระตุน้ให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือการให้เหตุผล  ซึ่งท าใหค้รูสามารถวิเคราะหค์วามรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัมโนมติของนกัเรียนได ้นอกจากนีค้รูควรใหเ้วลานกัเรียนในการตอบค าถามพอสมควร ไม่
ควรเรง่รดัหรือบอกว่าถกูหรือผิดทนัที 

1.11 กระตุน้ใหน้กัเรียนบอกหรืออภิปรายเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจมโนมติ
ดว้ยค าพูดของนักเรียนเอง เพื่อตรวจสอบและช่วยแก้ไขมโนมติที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียน 

1.12 มีบุคลิกภาพที่เป็นกันเอง ยอมรบัและสนับสนุนความคิดของนักเรียน 
ใหโ้อกาสนกัเรียนในการตัดสินใจเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ รวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน เพื่อเสริมสรา้ง
บรรยากาศในการเรียนรูท้ี่ดีที่นกัเรียนสามารถกลา้พดู กลา้ท า และกลา้แสดงออก ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรบัการสอนโดยใชว้ิธีวงจรการเรียนรู ้

1.13 ท าการประเมินหลังการสอนทุกครัง้ เพื่อน าผลมาปรบัปรุงการเรียน 
การสอนใหม้ีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ 

2. บทบาทของนกัเรียน 
2.1 ลงมือปฏิบั ติ เพื่ อศึกษาและสร้างความ รู้ด้วยตนเอง  โดยศึกษา  

คิดวิเคราะห ์วิจารณ ์จดักระท าวสัดอุปุกรณแ์ละขอ้มลูต่างๆ ที่ครูจดัเตรียมให ้ก าหนดวิธีการศึกษา 
ออกแบบการทดสอบ ท าการทดสอบ และสรุปผลการทดสอบ 

2.2 มีความตัง้ใจและเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา โดยกลา้
คิด กลา้ท าและกลา้แสดงออก 
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2.3 แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน
นกัเรียนโดยเฉพาะสมาชิกภายในกลุม่ 

2.4 เปิดโอกาสและรบัฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ของเพื่อนนักเรียน
ดว้ยกนั 

2.5 ยอมรบัฟังหรือตดัสินใจเก่ียวกบัสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเหตผุล 
2.6 ซกัถามเมื่อเกิดปัญหาที่สงสยั ตลอดจนศึกษาคน้ควา้หาความรูเ้พิ่มเติม

อยู่เสมอ 
2.7 ประเมินและปรบัปรุงการเรียนรูข้องตนเองอย่างสม ่าเสมอ 

จุฬารตัน ์ต่อหิรญัพฤกษ์ (2551) ไดส้รุปถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการสืบเสาะหาความรู ้ไวด้งันี ้

1. สรา้งสถานการณ์หรือปัญหาให้กับนักเรียน เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความสงสัย
อยากรูอ้ยากเห็น 

2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดม้ีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมดว้ยตนเอง 
3. จดัหาอปุกรณใ์นการท ากิจกรรมเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บันกัเรียน 
4. ตัง้ค าถามต่าง ๆ เพื่อช่วยใหน้กัเรียนสามารถสรุปผลจากการทดลอง หรือการ

ท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 
ธนวรรณ อิสโร (2554) ไดส้รุปถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบ

เสาะหาความรู ้ไวด้งันี ้
1. ครูเป็นเพียงผูแ้นะน า เสนอแนะ และช่วยเหลือนักเรียนในการคน้หาค าตอบ

และคิดอย่างมีระบบ 
2. สรา้งสถานการณ์หรือปัญหาใหส้อดคลอ้งกับเรื่องที่สอน โดยค านึงถึงความ

เหมาะสมและประสบการณเ์ดิมของนกัเรียน รวมทัง้เริ่มจากวิธีง่ายไปยงัวิธีที่สลบัซบัซอ้น 
3. กระตุน้ใหน้ักเรียนคิด โดยใชเ้ทคนิคการตั้งค าถาม เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความ

สงสัยแลว้ตั้งค าถามกลบั อีกทั้งพยายามเชื่อมโยงค าตอบของนักเรียนไปสู่ค  าถามใหม่ เพื่อช่วย
ขยายแนวคิดหรือขยายค าตอบเดิมใหช้ดัเจนและสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

4. เสริมแรง ใหก้ าลังใจ และอดทนเพื่อใหน้ักเรียนมีความพยายามในการคน้หา
ค าตอบดว้ยตนเองอย่างมีอิสระในการคิด เขา้ใจธรรมชาติของนกัเรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่าง
กนั ตลอดจนยอมรบัในความคิดเห็นของนกัเรียน 
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5. จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ี่เปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้แสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง อีกทัง้สรา้งบรรยากาศในหอ้งเรียนที่ส่งเสรมิความอยากรูอ้ยากเห็นและกระตือรือรน้ในการ
คน้หาค าตอบ 

ปิยะมาศ อาจหาญ (2554) ไดส้รุปถึงบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการสืบเสาะหาความรูไ้วว้่า บทบาทของนักเรียนในการสืบเสาะหาความรูคื้อการใหน้ักเรียน
คน้พบค าตอบและสรุปไดด้ว้ยตนเอง หมายความว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการคน้หาความรูอ้ย่าง
มาก นักเรียนเป็นผู้ทดลอง สังเกต บันทึกข้อมูล และในที่สุดเป็นผู้สรุปองค์ความรู ้นักเรียนได้
คน้พบองคค์วามรูโ้ดยผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ครูจะท าหนา้ที่เป็นผูช้่วยหรือผูใ้ห้
ค าแนะน าเท่านั้น แต่ไม่ใช่ผู ้ให้ค าตอบโดยสิน้เชิง เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย ครูจะหาวิธีการตอบ
ค าถามเพื่อใหน้กัเรียนถกูกระตุน้ใหคิ้ด และพยายามแนะน านกัเรียนไปสูข่อ้สรุปที่ถกูตอ้ง 

ณัฐกาญจน ์เตจ๊ะเทพ (2558) ไดส้รุปถึงบทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการ
เรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้ดงันี ้

1. บทบาทของครู 
บทบาทหนา้ที่ส  าคญัของครูผูส้อน คือ เป็นผูส้รา้งสถานการณโ์ดยการกระตุน้

นกัเรียนใหคิ้ดโดยการตัง้ค าถาม เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
โดยครูจะเป็นผูแ้นะน า เสนอแนะ ช่วยเหลือนักเรียนในการคน้หาค าตอบเพื่อใหเ้กิดความคิดตาม
แนวทางที่ถกูตอ้ง 

2. บทบาทของนกัเรียน 
บทบาทหน้าที่ส  าคัญของนักเรียน คือ นักเรียนจะต้องพยายามคน้หาสิ่งที่

น่าสนใจหรือสิ่งที่จะเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยหลกัการ ทกัษะต่าง ๆ รวมไปถึงเครื่องมือในการทดลอง 
การด าเนินการทดลอง บนัทึกขอ้มูล อภิปรายและการสรุปผล และนักเรียนควรมีการแสดงความ
คิดเห็น ซกัถามหรือโตแ้ยง้ในการเรียนรูจ้ากการท ากิจกรรมนัน้ ๆ อย่างมีเหตผุลและมีความเชื่อมั่น 
เพื่อน าไปสูก่ารเรียนรูท้ี่ดียิ่งขึน้ 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบ
เสาะหาความรูพ้บว่าครูมีหน้าที่ เป็นผู้อ  านวยความสะดวก  ชี ้แนะแนวทางให้แก่นักเรียนใน        
การสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง ขณะเดียวกันนักเรียนจะตอ้งแลกเปลี่ยนความรู้ รบัฟังความคิดเห็น
ของเพื่อนนกัเรียน และรูจ้กัแสดงความคิดเห็น เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการคิด 
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3.4 ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้  
ปิยะมาศ อาจหาญ (2554) ไดก้ล่าวถึงขอ้ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการแบบสืบเสาะหา

ความรูไ้ว ้ดงันี ้
ขอ้ดีของการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูม้ีดงันี ้

1. นักเรียนได้ใช้ความคิด ลงมือทดลอง และสรุปผลการทดลองหรือท า
กิจกรรมดว้ยตนเอง 

2. นกัเรียนสามารถเขา้ใจ จดจ าในสิ่งที่ไดเ้รียนรูไ้ดอ้ย่างคงทน 
3. นักเรียนสามารถเกิดทักษะที่ได้จากการจัดการเรียนรู ้เช่น ทักษะการ

ทดลอง การลงขอ้สรุปจากขอ้มลู การท ากิจกรรมกลุม่ เป็นตน้ 
ขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูม้ีดงันี ้

1. หากสถานการณ์ที่ครูสรา้งขึน้ไม่น่าสนใจก็อาจส่งผลเสียต่อนักเรียนได ้
เช่น นกัเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน 

2. ถา้ครูใชว้ิธีการสอนนีบ้่อย ๆ ก็อาจท าใหน้กัเรียนเกิดความเบื่อหน่ายได ้
3. ถา้หากนักเรียนมีระดับสติปัญญาต ่าหรือเนือ้หาที่สอนยากเกินไปอาจท า

ใหไ้ม่สามารถตอบปัญหาที่ครูสรา้งขึน้ได ้
อับดุลเลาะ อูมาร ์(2560) ไดก้ล่าวถึงขอ้ขอ้ดีและขอ้จ ากัดของการแบบสืบเสาะหา

ความรูไ้ว ้ดงันี ้
ขอ้ดีของการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้เป็นการจดัการเรียนรูท้ี่

เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมนักเรียนไดพ้ัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบโดยการสืบคน้ขอ้มูล
และเสาะแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง เพื่อสามารถถ่ายโยงการเรียนรู ้ท าใหเ้กิดการจ าแบบยั่งยืน 

ขอ้จ ากัดของการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้การจัดการเรียนรู้
แบบนี ้ใช้เวลามากในการสอนแต่ละครั้ง อาจท าให้นักเรียนเบื่อ โดยเฉพาะนักเรียนที่มีระดับ
สติปัญญาต ่า จะท าใหข้าดแรงจูงใจในการสืบคน้เนือ้หา ประกอบกบัถา้สถานการณ์ที่ครูสรา้งขึน้ 
ไม่ชวนสงสยัย่ิงจะท าใหน้กัเรียนเบ่ือหน่ายบทเรียน จะท าใหก้ารสอนแบบนีไ้ม่ไดผ้ลเท่าที่ควร 

จากการศึกษาขอ้ดีและขอ้จ ากัดของการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู้
กลา่วโดยสรุปได ้ดงันี ้

ขอ้ดีของการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้คือ การจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรูเ้ป็นการจัดการเรียนรูท้ี่ เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้ใช้
ความคิด ไดล้งมือปฏิบัติ ไดพ้ัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แสวงหาความรูแ้ละ
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ค าตอบได้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผูท้ี่คอยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการสืบ
เสาะหาความรู ้และใหค้ าแนะน าระหว่างการท ากิจกรรม 

ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้คือ การจัดการ
เรียนรูด้ว้ยวิธีนีถ้า้หากครูผูส้อนสรา้งสถานการณ์ที่ไม่น่าสนใจหรืออาจน าวิธีการสอนนีม้าใชบ้่อย
อาจจะท าใหน้กัเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู ้นอกจากนีย้งัตอ้งค านึงถึงระดบัสติปัญญา
ของนักเรียนอีกดว้ย เพราะถ้าหากว่านักเรียนมีระดับสติปัญหาต ่าหรือเนือ้หาที่ใชใ้นการจัดการ
เรียนรูย้ากเกินไปอาจจะท าใหน้ักเรียนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงคต์ามที่ครูผูส้อนไดว้างแผน
เอาไว ้ดงันัน้ครูผูส้อนจึงควรวางแผนการจดัการเรียนรูอ้ย่างรอบคอบ 

 
4. แนวความคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ไดม้ีผูใ้หค้วามหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไว ้ดงันี ้
พวงรตัน ์ทวีรตัน ์(2550) ไดใ้หค้วามหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไวว่้า เป็นการ

ทดสอบที่มุ่งทดสอบความรู ้ทักษะ และสมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ ของนักเรียนว่า หลังการ
เรียนรูเ้รื่องนัน้ ๆ แลว้นักเรียนมีความรูค้วามสามารถในวิชาที่เรียนมากน้อยเพียงใด มีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามความมุ่งหมายของหลกัสตูรในวิชานัน้ ๆ เพียงใด 

ภพ เลาหไพบูลย์ (2552) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า  
เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระท าสิ่งหนึ่ง สิ่งใดได ้จากที่ไม่เคยกระท าได้
หรือกระท าไดน้อ้ยก่อนที่จะมีการเรียนรูซ้ึ่งเป็นพฤติกรรมที่สามารถวดัได ้

นนทกร อรุณพฤกษากลุ (2559) ไดส้รุปความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไวว่้า 
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเป็นพฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนท่ีเปลี่ยนแปลงไปหลงัจากไดร้บั
กระบวนการเรียนรูใ้นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อบ่งบอกถึงระดับความรู ้ทักษะ และสมรรถภาพทาง
สมอง โดยการวัดพฤติกรรมเหล่านั้น จะวัดจากเครื่องมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการทดสอบที่มุ่งทดสอบความรู ้
ทักษะ และสมรรถภาพสมองดา้นต่าง ๆ ของนักเรียนหลงัจากไดร้บักระบวนการเรียนรูใ้นเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เพื่อบ่งบอกถึงระดับความรู ้ทักษะ และสมรรถภาพทางสมอง โดยการวัดพฤติกรรม
เหลา่นัน้จะวดัดว้ยเคร่ืองมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 

 
 



  50 

4.2 องคป์ระกอบทีม่ีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
Carroll (1963) ไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัอิทธิพลขององคป์ระกอบต่างๆ ที่มีต่อ

ระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยครู นกัเรียน และหลกัสตูรเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคัญ โดยเชื่อว่า
เวลาและคณุภาพของการสอนมีผลโดยตรงต่อความรูข้องนกัเรียนที่ไดร้บั 

Maddox (1965) ได้ท าการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละบุคคล
ขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบทางสติปัญญาและความสามารถทางสมองรอ้ยละ 50 – 60 ขึน้อยู่กบัความ
พยายามและวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพรอ้ยละ 30-40 และขึน้อยู่กบัโอกาสและสิ่งแวดลอ้มรอ้ย
ละ 10-15 

Bloom (1976) ไดท้ าการวิจยัเสนอทฤษฎีเก่ียวกบัระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน 
โดยเสนอองคป์ระกอบหรือปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 3 องคป์ระกอบคือ 

1. พฤติกรรมด้านความรู ้ความคิด (Cognitive Entry Behaviors) ซึ่งหมายถึง
ความสามารถทั้งหมดของนักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยความถนัดและพื ้นฐานความรูเ้ดิมของ
นกัเรียน 

2. คุณลักษณะทางด้านจิตพิสัย (Affective Entry Behaviors) ซึ่งหมายถึง 
สภาพการณ์หรือแรงจูงใจที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้หม่ ซึ่งไดแ้ก่ความสนใจและเจตคติที่มี
ต่อเนื ้อหาวิชาโรงเรียนและระบบการเรียน ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง และลักษณะซึ่งเป็น
คณุลกัษณะต่าง ๆ ทางดา้นจิตพิสยั ซึ่งบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได ้บางอย่างยงัคงอยู่ 

3. คณุภาพการสอน (Quality of Instruction) ซึ่งไดแ้ก่ การไดร้บัค าแนะน าการมี
สว่นรว่มในการเรียนการสอน การส่งเสรมิของครู การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดและรูผ้ลว่าตนเองกระท าได้
ถกูตอ้งหรือไม่ 

จากการศึกษาองคป์ระกอบของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่กล่าวมาขา้งตน้ สามารถ
สรุปไดว่้า องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนมีอยู่ 4 ประการ ดงันี ้

1. องคป์ระกอบดา้นผูเ้รียน ไดแ้ก่ การเจริญเติบโตทัง้ทางรา่งกาย จิตใจ อารมณ ์
สติปัญญา ความรูพ้ืน้ฐานเดิมทางดา้นสขุศกึษา  

2. องค์ประกอบด้านความรักและความรูส้ึก ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์กับทาง
ครอบครวั เพื่อน หรือบคุคลใกลช้ิดไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่บา้น 

3. องค์ประกอบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การปรบัตัวและการอยู่
รว่มกบับคุลในสงัคม 
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4. องคป์ระกอบดา้นการสอนของครู ไดแ้ก่ ประสบการณก์ารสอนของครู เพศของ
ครู วิธีการสอนของครู และการใชส้ื่อการสอนของครู เป็นตน้ 

4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ศิริชัย กาญจนวาสี (2552) ไดแ้บ่งเกณฑใ์นการจ าแนกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ไวด้งันี ้
1. จ าแนกตามผูส้รา้ง ซึ่งสามารถแบ่งแบบทดสอบไดเ้ป็นแบบทดสอบมาตรฐาน

ที่สรา้งขึน้ดว้ยกระบวนการมาตรฐานโดยส านกัทดสอบ และแบบทดสอบที่ครูสรา้งเอง 
2. จ าแนกตามเนือ้หาวิชา ซึ่งจะแบ่งแบบทดสอบตามเนือ้หาสาระที่ท าการเรียนรู้

ในหวัขอ้นัน้ ๆ หรือสาระการเรียนรูน้ัน้ ๆ  
3. จ าแนกตามการใช ้ซึ่งจะแบ่งแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบความพรอ้มเพื่อ

ตรวจสอบทักษะพืน้ฐานที่จะเป็นของนักเรียนก่อนการเรียนรู ้แบบทดสอบวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบ
ปัญหาที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมความเข้าใจของนักเรียนต่อเนือ้หาหรือจุดประสงค์ที่คลาดเคลื่อน
ระหว่างการเรียนรู ้แบบทดสอบสมรรถภาพเพื่อตรวจสอบระดับความสามารถของนักเรียน
เปรียบเทียบกับเกณฑท์ี่คาดหวัง และแบบทดสอบเชิงส ารวจเพื่อตรวจสอบระดับความรูเ้ชิงสรุป
ทั่วไปของนกัเรียนต่อเนือ้หาการเรียนรูท้ัง้หมดที่ผ่านมาในการเรียนแต่ละหวัขอ้ใหญ่ ๆ  

4. จ าแนกตามรูปแบบการแปรผล ซึ่งสามารถแบ่งแบบทดสอบเป็น แบบทดสอบ
อิงเกณฑท์ี่ใชใ้นการจ าแนกระดบัความสามารถของนกัเรียนที่มีแตกต่างกนัโดยแปลความจากการ
เปรียบเทียบความสามารถกบัเกณฑท์ี่ผูส้อนตัง้ไว ้และแบบทดสอบอิงกลุ่มที่ใชใ้นการจ าแนกระดบั
ความสามารถของนกัเรียนที่มีความแตกต่างกนัโดยแปลความจากการเปรียบเทียบความสามารถ
ระหว่างนกัเรียนดว้ยกนัเอง 

5. จ าแนกตามรูปแบบการตอบ ซึ่งสามารถแบ่งแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบ
ประเภทเสนอค าตอบที่ใหน้ักเรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ และแบบทดสอบประเภท
เลือกตอบ 

ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2553) ไดแ้บ่งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1. แบบทดสอบที่ครูสรา้งขึน้ เป็นแบบทดสอบที่ครูเป็นผู้สรา้งขึน้ ซึ่งเป็นข้อ
ค าถามเก่ียวกับความรูท้ี่นักเรียนไดเ้รียนในห้องเรียน เพื่อทดสอบว่านักเรียนมีความรูม้ากน้อย
เพียงใดบกพร่องในส่วนใด จะไดซ้่อมเสรมิหรือเป็นการวดัความพรอ้มที่จะไดเ้รียนในบทเรียนใหม่
ต่อไปทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความตอ้งการของครู 
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2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบรูปแบบนีส้รา้งขึน้จากผูเ้ชี่ยวชาญ ในแต่
ละสาขาวิชาหรือจากครูผูส้อนวิชานัน้ แต่ผ่านการทดลองคณุภาพหลายครัง้จนกระทั่งมีคณุภาพดี 
จึงสรา้งเกณฑป์กติของแบบทดสอบนัน้ และสามารถใชเ้ป็นหลกัเปรียบเทียบผล เพื่อประเมินค่า
ของการเรียนการสอนในเรื่องใด ๆ ก็ได ้แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือด าเนินการสอบ บอกวิธี
สอนรวมทั้งมีมาตรฐานในดา้นการแปลคะแนนด้วย ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบที่ครูสรา้งขึน้หรือ
แบบทดสอบมาตรฐานก็ตาม ซึ่งแบบทดสอบทั้งสองรูปแบบมีวิธีการสรา้งขอ้ค าถามเหมือนกัน 
เป็นค าถามที่วัดเนือ้หาและพฤติกรรมที่สอนไปแลว้ จะเป็นพฤติกรรมที่สามารถตั้งค าถามวัดได ้
และควรวดัใหค้รอบคลมุพฤติกรรมต่างๆดงันี ้

2.1 วดัดา้นความรูค้วามจ า 
2.2 วดัดา้นความเขา้ใจ 
2.3 วดัดา้นการน าไปใช ้
2.4 วดัดา้นการวิเคราะห ์
2.5 วดัดา้นการประเมินค่า 
2.6 วดัดา้นการสรา้งสรรค ์

กล่าวโดยสรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถจ าแนก
ออกเป็นแบบทดสอบที่ครูสรา้งขึน้และแบบทดสอบมาตรฐาน โดยการสรา้งแบบทดสอบจะมีการ
จ าแนกตามเนือ้หาวิชา จ าแนกตามการใชง้าน จ าแนกตามการแปลผลและจ าแนกตามรูปแบบการ
ตอบ โดยในงานวิจัยนีผู้ว้ิจัยเลือกใชแ้บบทดสอบที่ครูสรา้งขึน้เอง ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความรู ้
แบบวัดเจตคติ แบบวดัการปฏิบัติ แบบวัดความสามารถในการคิดแกปั้ญหา และแบบสอบถาม
ความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้ 

4.4 คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีด่ี 
ชวาล แพรตักุล (2552) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนที่ดี ซึ่งสรุปไดว้่าแบบทดสอบที่ดีควรมีลกัษณะ 10 ประการ ดงันี ้
1. ความ เที่ ย งตรง  (Validity) หมายถึ ง  คุณ สมบั ติที่ จ ะท าให้ผู ้ ใช้บ รรลุ

วตัถปุระสงค ์แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงสงู คือแบบทดสอบที่สามารถท าหนา้ที่วดัสิ่งที่ตอ้งการ
วดัไดอ้ย่างถกูตอ้งตามความมุ่งหมาย 

2. ยุติธรรม (Fair) หมายถึง แบบทดสอบที่ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันที่
ผูส้อบจะท าขอ้สอบไดต้ามความสามารถจรงิของเขาในวิชานัน้ ๆ ซึ่งลกัษณะที่ส  าคญั คือ ตอ้งไม่มี
ความล าเอียงเขา้ขา้งกลุม่ใดและไม่เปิดโอกาสใหค้นเก่งหรืออ่อนเดาขอ้สอบได ้
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3. ถามลึก (Searching) หมายถึง แบบทดสอบที่ท าใหผู้ส้อบไดคิ้ดค าตอบดา้น
ความสามารถในระดับสติปัญญาที่อยู่ในขัน้สูง ขอ้สอบจะตอ้งลว้งลึกซึ่งจะท าใหผู้ส้อบไดพ้ัฒนา
ความสามารถที่กลา้แข็งต่อไป 

4. ยั่ วยุ  (Exemplary) หมายถึง ข้อสอบที่มีลักษณะท้าทาย ชวนให้คิดต่อ 
นกัเรียนสอบแลว้มีความอยากรูเ้รื่องราวใหก้วา้งยิ่งขึน้ 

5. จ าเพาะเจาะจง (Definite) หมายถึง ข้อสอบที่นักเรียนอ่านค าถามแลว้ตอ้ง
เขา้ใจแจ่มชดัว่า ครูถามถึงอะไร หรือใหคิ้ดอะไร ไม่ถามคลมุเครือ 

6. เป็นปรนยั (Objectivity) หมายถึง คณุสมบติั 3 ประการ ดงันี ้
6.1 ชดัเจนในความหมายของค าถาม 
6.2 ชดัเจนในวิธีการตรวจหรือมีมาตรฐานในการใหค้ะแนน 
6.3 ชดัเจนในการแปลความหมายของคะแนน 

7. มีประสิทธภาพ (Efficiency) หมายถึง ขอ้สอบที่สามารถใหค้ะแนนไดเ้ที่ยงตรง
ที่สดุ โดยใชเ้วลา แรงงาน เงินทองนอ้ยที่สดุ 

8. ยากพอเหมาะ (Difficulty) หมายถึง ขอ้สอบในแต่ละข้อไม่ยากหรือว่าง่าย
จนเกินไป ขอ้สอบที่มีความยากปานกลางเป็นขอสอบที่ดี เพราะช่วยแปลความหมายของคะแนน
ไดดี้ 

9. มีอ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง ขอ้สอบที่สามารถแยกออกเป็น
ประเภท ๆ ไดท้กุระดบัตัง้แต่อ่อนสดุถึงเก่งสดุ 

10. ตอ้งเชื่อมั่นได ้(Reliability) หมายถึง ขอ้สอบนัน้สามารถใหค้ะแนนไดต้รงที่ 
แน่นอนไม่แปรผนั 

จินดารตัน ์แกว้พิกุล (2554) ไดส้รุปว่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีมี
ลกัษณะดงันี ้

1. มีความเที่ยงตรง (Validity) เป็นลกัษณะที่ส  าคัญที่สุดที่ท าใหเ้ครื่องมือวัดผล
นัน้มีคุณภาพดี เพราะเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงว่าเครื่องมือนั้นสามารถวัดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
คือวัดไดต้รงและครบถว้นตามเนือ้หาที่ตอ้งการวัด วัดตรงตามจุดมุ่งหมาย วัดไดต้รงตามสภาพ
ความเป็นจรงิและสามารถน าผลการวดัไปพยากรณห์รือคาดคะเนอนาคตได ้

2. มีความเชื่อมั่น (Reliability) เครื่องมือวดัผลที่วัดสิ่งเดียวกนัหลาย ๆ ครัง้ ผลที่
ไดจ้ากการวดัจะเหมือนกนั หรือแตกต่างกนันอ้ยมาก  
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3. มีความเป็นปรนัย (Objectivity) เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัยสูงจะมีความ
ชัดเจนในตัวอยู่ 3 ประการ คือ ค าถามชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ค าตอบมีความแน่นอน       
ใครตรวจก็ใหค้ะแนนตรงกนั และสดุทา้ยคือ การแปลความหมายคะแนนไดต้รงกนั 

4. มีความยากง่ายพอเหมาะ (Difficulty) ไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไป ขอ้สอบ
ใดที่มีคนตอบถกูมากแสดงว่า ขอ้ใดมีคนตอบถกูนอ้ยแสดงว่ายาก 

5. มีค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง สามารถแบ่งแยกคนออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน ขอ้สอบที่จ  าแนกได ้คือ ขอ้สอบคนที่เก่งจะตอบถกู และคนที่อ่อน
จะตอบผิด ข้อสอบที่จ  าแนกกลับคือข้อสอบที่คนเก่งจะตอบผิด และคนที่อ่อนจะตอบถูก และ
ขอ้สอบที่จ  าแนกไม่ได้คือ ข้อสอบที่คนเก่งและคนอ่อนจะตอบผิดและถูกพอ ๆ กัน ไม่มีความ
แตกต่างกนัมากนกั 

6. มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ เครื่องมือที่สามารถท าใหไ้ดข้อ้มูลที่ดีที่สุด 
เชื่อถือไดม้าก โดยวิธีที่สะดวก รวดเรว็ คลอ่งตวั แต่ใชเ้วลานอ้ย 

7. มีความยุติธรรม (Fair) ไม่เปิดโอกาสใหม้ีการไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนัระหว่างผู้
ที่ถกูวดัดว้ยกนั 

8. ใชค้  าถามลึก (Searching) ขอ้สอบที่ดีตอ้งถามใหผู้ต้อบใชค้วามสามารถใน
การคิดคน้ก่อนที่จะตอบ 

9. ใชค้  าถามยั่วย ุ(Examplary) มีลกัษณะที่ทา้ทายใหผู้ต้อบอยากคิด อยากตอบ 
10. ใชค้  าถามเฉพาะเจาะจง (Definite) ไม่ถามกวา้งเกินไป หรือถามคลมุเครือที่

ท าใหคิ้ดไดห้ลายมมุ 
กล่าวโดยสรุปไดว้่า คณุลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีควร

จะมีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่น มีความเป็นปรนยั มีค่าความยากง่าย และมีค่าอ านาจจ าแนกที่
เหมาะสม โดยเนือ้หาในแบบทดสอบควรมีความจ าเพาะเจาะจง มุ่งเน้นให้นักเรียนไดคิ้ดคน้หา
ค าตอบโดยการใชส้ติปัญหาในระดับสูงมากกว่าการใชเ้พียงแค่ความรู ้ความจ า เท่านั้น แต่ควร
มุ่งเน้นความเขา้ใจ การน าไปใช ้การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า และการสรา้งสรรค์ อันจะท าให้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์มีประสิทธิภาพ 

 
5. แนวความคิดเกี่ยวกับความสามารในการคิดแก้ปัญหา 

5.1 ความหมายของความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ไดม้ีผูใ้หค้วามหมายของความสามารถในการคิดแกปั้ญหาไว ้ดงันี ้
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Gange (1970) ไดอ้ธิบายความหมายของการแก้ปัญหาว่า ความสามารถในด้าน
การคิดแกคิ้ดปัญหาเป็นรูปแบบของการเรียนรูอ้ย่างหนึ่งที่ตอ้งอาศยัความคิดรวบยอดเป็นพืน้ฐาน
การเรียน เป็นการกระท าที่มีจุดมุ่งหมาย เป็นการเลือกเอาวิธีการหรือกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อ
น าไปสู่จุดหมายที่ตอ้งการนั้นโดยอาศัยความรูแ้จง้ หรือความหยั่งเห็น (insight) ในปัญหาอย่าง
ถ่องแทเ้สียก่อนจึงจะเป็นปัญหา 

Good (1973)ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า วิธีการทางวิทยาศาสตรก์บัการแกปั้ญหาเป็น
เรื่องเดียวกนัและไดอ้ธิบายว่า การแกปั้ญหาเป็นแบบแผนหรือวิธีด าเนินการ ซึ่งอยู่สภาวะที่มีความ
ยุ่งยากล าบาก หรืออยู่ในสภาพที่พยายามตรวจสอบขอ้มลูที่หามาไดซ้ึ่งมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 
มีการตัง้สมมติฐาน และการตรวจสอบสมมติฐานภายใตก้ารควบคุมมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
การทดลองเพื่อหาความสมัพนัธน์ัน้ว่าจรงิหรือไม่ 

กนก จันทรา (2556) ไดส้รุปความหมายของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาไวว้่า 
การที่บุคคลเมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคแลว้ สามารถใชค้วามรู ้ความคิด หรือประสบการณ์เดิม
ที่มาประยุกตใ์ชใ้นการคิดพิจารณาไตร่ตรองปัญหา เพื่อตดัสินใจในการหาทางเลือกหรือทางออก
ของปัญหาที่มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

สุวิทย ์มูลค า (2556) ไดใ้หค้วามหมายของการคิดแกปั้ญหาว่า “การคิดแกปั้ญหา”
หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาในการจดัสภาวะความไม่สมดลุที่เกิดขึน้ โดยพยายามปรบั
ตนเองและสิ่งแวดลอ้มใหก้ลบัเขา้สูส่ภาวะสมดลุ หรือสภาวะที่เราคาดหวงั 

พรพิมล รอดเคราะห์ (2558) ได้สรุปความหมายของความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาไวว้่า การคิดแกปั้ญหาเป็นกระบวนการที่ซบัซอ้นของสมองที่ตอ้งอาศัยสติปัญญาและ
ทกัษะต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชร้ว่มกนัในการแกไ้ขปัญหา ท าใหอ้ปุสรรคหรือสภาพปัญหานัน้หมดไป 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาเป็นความสามารถในการใช้
ความรูป้ระสบการณ์เดิมความคิดของนักเรียนแก้ปัญหาที่พบในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้การคิด
แกปั้ญหาเป็นกระบวนการ หรือทักษะที่มีความส าคัญต่อมนุษยท์ี่ตอ้งใชใ้นการแกปั้ญหาในการ
ด าเนินชีวิตและยังเป็นพืน้ฐานของกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรเ์พื่อท าใหเ้กิดการเรียนรูจ้าก
การแกปั้ญหา 

5.2 การเรียนการสอนกับความสามารถในการคิดการแก้ปัญหา 
ประพนัธศิ์ริ สเุสารจั (2556) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการ

คิดแกปั้ญหา มีดงันี ้
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1. ฝึกใหน้กัเรียนเป็นคนช่างสงัเกต โดยการจดัประสบการณใ์หม้ีการใชป้ระสาท
สมัผสัทัง้หา้ เพื่อการรบัรูใ้นทกุดา้น โดยครูผูส้อนคอยใหก้ารสนบัสนุนและคอยดแูลช่วยเหลือ 

2. แสดงความชื่นชมเมื่อนักเรียนท าใหส้ิ่งที่ถูกตอ้งและท าใหน้ักเรียนเกิดความ
มั่นใจเมื่อนกัเรียนท าสิ่งที่ถกูตอ้ง อนัจะท าใหน้กัเรียนมีความรูส้กึที่ดีต่อตนเองและต่อการเรียนรู ้

3. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ เอื ้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนา
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรียน และมีบรรยากาศ
ที่ท าให้นักเรียนรูส้ึกสบายใจ ไม่เคร่งเครียด โดยสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะเป็นพืน้ฐานในการ
พฒันาทกัษะการคิดได ้

4. ให้ความรักความอบอุ่นแก่นักเรียน ท าให้นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัย  
มีความสขุ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมองโลกในแง่ดี 

5. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น และตัดสินใจ เพื่อช่วยใหน้ักเรียน
มีความกลา้แสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

6. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดช้่วยเหลือตนเองใหเ้หมาะสมกบัพัฒนาการของนกัเรียน 
ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานดา้นบุคลิกภาพ คือ ความเชื่อมั่นในตนเองอันจะส่งผลต่อความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหาของนกัเรียน 

ทิศนา แขมมณี (2559) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการส าคัญของครูที่จะช่วยส่งเสริมให้
นกัเรียนเกิดความคิด มดีงันี ้ 

1. การสงัเกต / การสงสยั 
2. การอยากรูค้  าตอบในสิ่งที่สงสยั 
3. การแสวงหาค าตอบในเรื่องที่สงสยั 
4. การคาดคะเนค าตอบในเรื่องที่สงสยั โดยเรื่องโยงความรูแ้ละประสบการณเ์ดิม 

การใชเ้หตผุล การคิดรเิริ่ม การใชจ้ินตนาการ 
5. การรวบรวมขอ้มลูในเรื่องที่สงสยั โดยวางแผนเก็บรวบรวมขอ้มลู การแจกแจง

ขอ้มลู การก าหนดแหลง่ขอ้มลู การลงมือเก็บขอ้มลู 
6. การพิจารณาข้อมูลและสรุปข้อมูลในเรื่องที่สงสัย โดยการวิเคราะห์ข้อมูล

เปรียบเทียบ การแยกแยะขอ้มลู การหาความสมัพนัธข์องขอ้มลู การเชื่อมโยงขอ้มลู การใช้เหตผุล 
การประเมินขอ้มลู และการลงสรุปขอ้มลู 

7. การทดสอบค าตอบในเรื่องที่สงสยั และสรุปผลการทดลอง 
8. การสรุปค าตอบในเรื่องที่สงสยั 
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า การฝึกการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนนั้นจะดีหรือไม่ดี ได้ผล
หรือไม่นัน้ ผูส้อนมีส่วนส าคัญมากในการจดับรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นการกระตุน้ยั่วยุให้
นกัเรียนฝึกคิด การใหค้ าปรกึษาแนะน าตลอดจนการส่งเสริมการคิดแกปั้ญหาของนักเรียน เพราะ
หากครูจัดบรรยากาศการเรียนการสอน เสนอปัญหาที่นักเรียนไม่สนใจก็มักส่งผลให้นักเรียนเกิด
ความเบื่อหน่ายในการเรียนไม่อยากหาค าตอบ หรือปัญหาที่ครูให้นั้นมีความยากจนเกินไปไม่
เหมาะกบัระดบัสติปัญญาของนกัเรียนจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความทอ้แทไ้ม่อยากแกปั้ญหานัน้อีก ซึ่ง
ท าใหก้ารฝึกการแกปั้ญหาของนกัเรียนนัน้ลม้เหลว ครูควรแนะน าหรือช่วยเสนอแนะเก่ียวกับการ
แก้ปัญหาใหก้ับนักเรียน หรือใหก้ าลังใจกับนักเรียน เพื่อใหน้ักเรียนพยายามหาแนวทางในการ
แกปั้ญหาใหล้ลุว่งไปได ้           

5.3 ขั้นตอนการคิดแก้ปัญหา 
ไดม้ีผูเ้สนอขัน้ตอนการคิดแกปั้ญหาไว ้ดงันี ้
Guilford (1967) ไดเ้สนอขัน้ตอนการคิดแกปั้ญหาไวด้งันี ้ 

1. ขัน้เตรียมการ คือขัน้ของการคน้พบปัญหาที่แทจ้รงิ 
2. ขัน้วิเคราะหปั์ญหา คือการพิจารณาสาเหตสุ  าคญัๆ ของปัญหาที่คน้พบ 
3. ขัน้เสนอแนวทางแกปั้ญหา คือการหาวิธีการแกปั้ญหา เป็นทางเลือกที่ตรงกบั

สาเหต ุแลว้ใชก้ารแกปั้ญหา 
4. ขั้นตรวจสอบผล เป็นการติดตามประเมินผลจากข้อ 3 เพื่อให้พบผลลัพธ์ที่

พอใจ อาจตอ้งแกไ้ขทิศทางการแกปั้ญหาใหม่ 
5. ขั้นการน าไปประยุกต์ใช้ เมื่อพบปัญหาใกล้เคียงอาจน าไปศึกษาเพื่อแก้ไข 

เพื่อหาทิศทางใหม่ 
Weir (1974) ไดก้ าหนดล าดบัขัน้ตอนในการแกปั้ญหาไวด้งันี ้

1. ขั้นเสนอปัญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุเก่ียวกับปัญหา โดยมี
ความเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นปัจจุบนัมากที่สดุ ภายในขอบเขตขอ้เท็จจรงิที่ก าหนดไว ้

2. ขัน้วิเคราะหปั์ญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุเก่ียวกบัสาเหตทุี่ส่งผล
ท าใหเ้กิดปัญหาขึน้ โดยวิเคราะหจ์ากขอ้เท็จจรงิของสถานการณท์ี่ก าหนดไว ้

3. ขั้นเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการคิดหาทางออก 
วางแผน เสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรห์รือการน าเสนอ
ขอ้มลูเพิ่มเติมเพื่อน าไปสูค่วามสามารถในการคิดแกปั้ญหาที่ระบไุดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
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4. ขัน้ตรวจสอบวิธีการหรือขั้นตรวจสอบผลลพัธ์ หมายถึง ความสามารถในการ
อธิบายไดว้่าผลที่เกิดขึน้จากการเสนอวิธีคิดแกปั้ญหานัน้ สอดคลอ้งกบัปัญหาที่ระบุไวห้รือไม่ หรือ
ผลลพัธท์ี่ไดเ้ป็นอย่างไร 

พิจิตรา ธรรมสถิตย ์(2552) ไดส้รุปขัน้ตอนของการคิดแกปั้ญหาไวด้งันี ้
1. ขั้นก าหนดปัญหา ผู้สอนเน้นให้นักเรียนมองเห็นปัญหาและเข้าใจปัญหา 

รวมทัง้ก าหนดขอบเขตของปัญหา 
2. ขั้นตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหา โดยใช้ความรูแ้ละ

ประสบการณ์ช่วยในการคาดคะเน ปัญหานั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร หรือวิธีการแก้ปัญหา
น่าจะแกไ้ขโดยวิธีใดบา้ง ควรตัง้สมมติฐานไวห้ลาย ๆ อย่าง 

3. ขัน้เก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นขัน้ที่นกัเรียนศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลูจากแหลง่ต่าง ๆ 
เช่น คน้ควา้จากต ารา เอกสารต่าง ๆ สมัภาษณผ์ูรู้ ้หรือผูเ้ชี่ยวชาญ หรือท าการทดลอง 

4. ขัน้วิเคราะหข์อ้มลูและทดสอบสมมติฐานเป็นการน าขอ้มลูที่รวบรวมไดน้ัน้มา
วิเคราะหแ์ละทดสอบสมมติฐาน 

5. ขั้นสรุปผล นักเรียนประเมินผลวิธีการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจเลือกวิธีการที่
ไดผ้ลดีที่สดุในการแกปั้ญหา หรือเป็นลกัษณะการสรุปลงไปว่าเชื่อสมมติฐานใด โดยอาจจะสรุปใน
รูปของหลกัการที่จะน าไปอธิบายค าตอบ หรืออธิบายวิธีการแกข้องปัญหาที่ก าหนดไว ้

6. ขัน้น าไปใช ้ผูส้อนมอบหมายงานให้นักเรียนท ากิจกรรมหรือผลงานเก่ียวกับ
เรื่องที่เรียนและน าเสนอผลงาน 

มยรุี หรุน่ข า (2554) ไดส้รุปขัน้ตอนของการคิดแกปั้ญหาไวด้งันี ้
1. การระบุปัญหา หมายถึง การพยายามท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา 

สภาพของสิ่งที่เป็นปัญหาว่าคืออะไร 
2. การระบุสาเหตุของปัญหา หมายถึง การวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลหรือ

สถานการณปั์ญหาว่าสาเหตขุองสถานการณปั์ญหาคืออะไร 
3. การเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา หมายถึง เป็นการคิดหาแนวทางการ

แกปั้ญหาว่าคือวิธีการใดบา้งที่จะท าใหปั้ญหาหมดไป โดยการพิจารณาหาแนวทางแกปั้ญหาตอ้ง
ค านึงถึงสาเหตขุองปัญหาว่าคืออะไร เพื่อใหไ้ดว้ิธีการแกปั้ญหา 

4. การบอกวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หมายถึง การบอกวิธีการปฏิบัติในการ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาในแต่ละแนวทางแกปั้ญหาว่าแนวทางใดที่สามารถปฏิบัติไดแ้ละมีการ
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วิเคราะหถ์ึงผลของการปฏิบติัในการแกปั้ญหาว่าสามารถแกปั้ญหาไดจ้ริงหรือไม่หรือส่งผลกระทบ
ต่อเรื่องใดบา้ง 

ประพนัธศิ์ร ิสเุสารจั (2556) ไดส้รุปขัน้ตอนของการคิดแกปั้ญหาไว ้6 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ขัน้ก าหนดปัญหา (Problem Definition) เป็นขัน้ตอนแรกที่มีความส าคญัที่สดุ 

ความผิดพลาดและความลม้เหลวในการแกปั้ญหาเกิดจากการก าหนดปัญหาที่ไม่ถูกตอ้ง ขัน้ตอน
นีเ้ป็นการรวบรวมปัญหาและก าหนดว่า ปัญหาคืออะไร อะไรคือเป้าหมายของความส าเร็จในการ
แกปั้ญหา 

2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) เป็นขั้นตอนที่ตรวจสอบและหา
สาเหตุของปัญหาว่า สภาพการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไร มีสิ่งใดที่เก่ียวขอ้ง
หรือไม่เก่ียวกบัปัญหานัน้ เป็นการพิจารณาว่า ท าไมจึง้ตอ้งท าเรื่องนี ้เพราะอะไร 

3. ขัน้หาวิธีการแกปั้ญหาที่เป็นไปได ้(Generating Possible Solutions) เมื่อได้
ปัญหาที่แทจ้ริงที่ตอ้งการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขโดยผ่านการวิเคราะหม์าเป็นอย่างดีแลว้ ขัน้ต่อไปคือ 
จะต้องหาทางเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ เหมาะสมและเป็นไปได้มาพิจารณาว่าแต่ละวิธีการ
แกปั้ญหานัน้เป็นอย่างไร เหมาะสมต่อปัญหานัน้หรือไม่ เพื่อตดัสินใจเลือกวิธีการที่เป็นไปไดม้าก
ที่สดุ 

4. ขัน้วิเคราะหว์ิธีแก้ปัญหา (Analyzing the Solutions) เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่
ผ่านการวิเคราะหม์าอย่างถ่ีถว้นแลว้ อาจมีอยู่หลายวิธีการ ดงันัน้จ าเป็นจะตอ้งน าวิธีการเหล่านัน้
มาวิเคราะห ์โดยการบนัทึก ระบุขอ้ดีขอ้จ ากดัและรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละวิธีการเหลา้นั้น ใน
ขัน้นีจ้ะไม่ท าการประเมินวิธีการเหล่านั้นว่าวิธีการใดที่ดีที่สุด เป็นเพียงแค่การบอกจุดแข็ง ขอ้ดี
และขอ้จ ากดัของแต่ละวิธีการเท่านัน้  

5. ขัน้เลือกวิธีการแกปั้ญหาที่ดีที่สุด (Selecting the best Solution) เมื่อท าการ
พิจารณาวิธีการแก้ปัญหามาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ขั้นตอนนี ้จะเป็นขั้นตอนที่ท าการ
พิจารณาเลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ เป็นการตดัสินใจว่าวิธีการใดที่เราจะน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

6. ขัน้วางแผนด าเนินการแกปั้ญหา (Planning the Next Course of Action) เมื่อ
เลือกวิธีการแกปั้ญหาไดแ้ลว้ ขัน้ตอนนีจ้ึงเป็นการวางแผนในการด าเนินการแกปั้ญหา โดยเขียน
รายการที่จะตอ้งท าอะไรบา้งที่เก่ียวกบัการแกปั้ญหานัน้ ไม่ว่าจะเป็น คน เวลา สิ่งของ เพื่อยืนยัน
ว่าแผนที่วางไวส้ามารถน าไปปฏิบติัและแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ไดจ้รงิ 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า จากกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตรข์องบุคคลต่าง ๆ 
ขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดท้ าการสรุป และดดัแปลงกระบวนการดงักล่าวเพื่อใหเ้หมาะสมต่อการวิจยัในครัง้
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นี ้ซึ่งสามารถสรุปเป็นขัน้ตอนในการแกปั้ญหาไดท้ัง้หมด 4 ขัน้ ไดแ้ก่ 1)ขัน้วิเคราะหปั์ญหา 2)ขัน้
วิเคราะหส์าเหต ุ3)ขัน้ด าเนินการแกปั้ญหา และ 4)ขัน้สรุปและน าไปใช ้

 
6. แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา 

6.1 ความส าคัญของการสอนสุขศึกษา 
จากการศึกษาประเด็นความส าคัญของการสอนสุขศึกษา พบว่านักวิชาการที่

เก่ียวข้องมีแนวคิดที่ใกล้เคียงกัน สุชาติ โสมประยูร และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2542); 
จินตนา สรายทุธพิทกัษ ์(2557) ไดส้รุปความส าคญัของการสอนสขุศกึษาไว ้ดงันี ้

1. สุขภาพมีความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ หากนักเรียนได้เรียนรู้
หลกัการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ จะสง่ผลใหน้กัเรียนมีความรู ้เจตคติ และการปฏิบติัที่ถูกตอ้ง 
อีกทัง้ยงัสามารถด ารงตนอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างปกติสขุอีกดว้ย 

2. การสอนสขุศึกษาในโรงเรียน มีความเชื่อถือไดม้ากกว่าความรูท้ี่นกัเรียนไดร้บั
มาจากแหล่งอ่ืน ๆ เช่น จากเพื่อนและบุคคลอ่ืน ๆ ซึ่งอาจเป็นความรูท้ี่ไม่มีหลักฐานยืนยัน เป็น
ความรูท้ี่ ได้รับการอบรมถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดและก่อให้เกิด
อนัตรายได ้

3. การสอนสุขศึกษาที่ ดีและถูกต้องมีส่วนส าคัญในการช่วยให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี เพราะนักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ถ้านักเรียนมีสุขภาพไม่
สมบรูณ ์จะท าใหก้ารเรียนไม่ดีเท่าที่ควร 

4. การสอนสุขศึกษาให้แก่นักเรียนซึ่งอยู่ในวัยเด็ก มีแนวโน้มที่จะเชื่อถือและ
ปฏิบติัตามค าแนะน าไดง้่ายกว่าผูใ้หญ่ ฉะนัน้ การใหค้วามรูท้ี่ถูกตอ้งแก่เด็ก จึงเป็นการช่วยใหเ้ด็ก
ไดเ้รียนรูห้ลกัการเก่ียวกบัสขุภาพตัง้แต่แรกเริ่ม และน าไปดดัแปลงในชีวิตประจ าวนัของตวัเองและ
ครอบครวัไดเ้รว็ยิ่งขึน้ 

5. ในวงการศึกษาเชื่อว่า ความรูห้รือประสบการณ์บางอย่างของเด็ก สามารถ
ถ่ายทอดไปสู่ผูใ้หญ่ได ้ถา้หากความรูน้ัน้ถูกตอ้งและสามารถปฏิบติัใหเ้ห็นไดจ้ริง ฉะนัน้ การสอน
สุขศึกษาใหแ้ก่นักเรียน จึงเป็นวิธีหนึ่งในการช่วยใหสุ้ขศึกษาแก่ชุมชนประสบความส าเร็จได้ดี
ยิ่งขึน้ 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า การสอนสุขศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะสุขภาพมี
ความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์การที่เด็กนกัเรียนไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัสขุศึกษาจากครูผูส้อน
ในโรงเรียน จะช่วยใหน้ักเรียนมีความรู ้เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพได้อย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม 
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6.2 จุดประสงคใ์นการสอนสุขศึกษา 
เอมอชัฌา (รตันร์ิมจง) วัฒนบุรานนท ์(2556) ไดก้ล่าวไวว้่า ในการจัดการเรียนการ

สอนสุขศึกษานัน้ควรพิจารณาหลกัสูตร การจดัการเรียนรูท้างสขุศึกษาและการจัดกิจกรรมพิเศษ
เก่ียวกบัสขุภาพ ทัง้นีโ้ดยมีจุดมุ่งหมายส าคญัคือการให้นกัเรียนมีพฤติกรรมสขุภาพที่ดี ไดแ้ก่ การ
มีความรู ้ทัศนคติ และการปฏิบติัทางดา้นสุขภาพที่ถูกตอ้ง แนวคิดหรือปรชัญาของวิชาสุขศึกษา
จึงเนน้ที่ “กระบวนการจดัการเรียนรูเ้พื่อการปอ้งกนัโรคและการมีสขุปฏิบติัที่ดี” 

จินตนา สรายุทธพิทักษ์ (2557) กล่าวว่า จุดประสงค์ในการเรียนการสอนจะเป็น
แนวทางใหค้รูจัดและด าเนินการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกับนโยบายที่วางไว ้อีกทัง้ยัง
เป็นแนวทางใหค้รูไดจ้ัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้รวมถึงการวัดประเมินผลการเรียนการสอนว่า
นกัเรียนไดเ้ปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมหรือไม่อย่างไร โดยจดุประสงคท์ี่ส  าคญัในการสอนสขุ
ศกึษามี 3 ระดบั ดงันี ้

1. พฤติกรรมความรู้ทางสุขภาพ (Health Knowledge Behavior) หมายถึง  
การที่นกัเรียนมีความรูใ้นเนือ้หาวิชาสขุศึกษามากขึน้ เช่น หลงัจากการสอนเรื่องโทษของบุหรี่แลว้ 
นกัเรียนมีความรูแ้ละอธิบายไดว้่าบุหรี่มีสารพิษใดบา้ง และสารพิษเป็นอนัตรายอย่างไรต่อสขุภาพ 
เป็นตน้ 

2. พฤติกรรมทัศนคติทางสุขภาพ (Health Attitude Behavior) หมายถึง การที่
นกัเรียนมีทศันคติหรือปฏิกิริยาในดา้นความรูส้ึกนึกคิดต่อเรื่องสขุภาพดีขึน้กว่าเดิม เช่น หลงัจาก
สอนเรื่องโทษของบหุรี่ แลว้นกัเรียนขอรอ้งใหผู้ป้กครองเลิกสบูบหุรี่หรือรงัเกียจผูส้บูบหุรี่ เป็นตน้ 

3. พฤติกรรมการปฏิบติัทางสุขภาพ (Health Practice Behavior) หมายถึง การ
ที่นกัเรียนไดก้ระท าหรือมีความสามารถในเชิงปฏิบติัในเรื่องสขุภาพอย่างถูกตอ้งเหมาะสมกว่าเดิม 
เช่น หลงัจากการสอนเรื่องโทษของบหุรี่แลว้ นกัเรียนไม่สบูบหุรี่หรือเลิกบหุรี่ เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า จุดประสงคข์องการจัดการเรียนรูส้ขุศึกษา คือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู ้เจตคติ และการปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี เกิดการ
พฒันาทางดา้นความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องสขุภาพมากขึน้ มีเจตคติที่ดีในการดแูลสขุภาพ และการ
น าความรูไ้ปปฏิบติัดว้ยความเคยชินจนเกิดเป็นสขุนิสยั 

6.3 แนวคิดหรือปรัชญาการสอนสุขศึกษา 
สุชาติ โสมประยูร และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท ์(2553) ไดก้ล่าวว่า แนวคิดหรือ

ปรชัญาการสอนสขุศกึษาที่ดีนัน้ ควรจะสรา้งขึน้โดยอาศยัหลกัใหญ่จากปรชัญาตามแนวคิดปฏิบติั
นิยม (Pragmatism) และปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ ้นด้วยหลักปรัชญาตามแนวคิดจินตนิยม 
(Idealism) ปรชัญาการสอนสขุศกึษาควรสง่ผลถึงการปฏิบติัโดยอาศยัหลกัการ ดงันี ้
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1. การสอนสขุศึกษาควรมุ่งส่งเสริมสขุภาพทางดา้นสงัคม จิตใจ และอารมณ ์ให้
มากพอ ๆ กบัสขุภาพทางดา้นรา่งกาย 

2. โครงการสอนสุขศึกษาในโรงเรียนควรจัดใหส้ัมพันธ์ และมีความรบัผิดชอบ
รว่มกนัระหว่างบา้น โรงเรียน และชมุชน 

3. การสอนสขุศึกษาควรจดัใหส้อดแทรกหรือผสมผสานเขา้ไปในหลกัสตูรของทุก
วิชารวมทัง้กิจกรรมเสรมิของหลกัสตูรดว้ย 

4. การสอนสุขศึกษาควรเนน้แนวความคิดที่เก่ียวกบัการพฒันาตวับุคคลใหม้าก
พอ ๆ กบัความรบัผิดชอบซึ่งบคุคลจะพงึมีต่อสงัคมนัน้ ๆ 

5. เพื่อให้การเรียนการสอนสุขศึกษาได้ผลสมบูรณ์โรงเรียนจะต้องมีการจัด
สิ่งแวดลอ้มทางสขุภาพใหถ้กูสขุลกัษณะและจดับรกิารสขุภาพขึน้ใหส้มัพนัธก์นัดว้ย 

จินตนา สรายุทธพิทกัษ์ (2557) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดหรือปรชัญาการสอนสุขศึกษาว่า 
สุขศึกษาเป็นวิทยาศาสตรป์ระยุกตส์าขาหนึ่งว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่ างการค้นพบทางด้าน
วิทยาศาสตรส์ขุภาพกบัการน าเอาไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั แต่ปัญหาและอปุสรรคที่ส  าคญัยิ่งในการ
สอนสขุศึกษาอยู่ที่ ท าอย่างไรจึงจะใหผู้เ้รียนสามารถน าเอาความรูห้รือประสบการณท์ี่ไดร้บัไปใช้
ปฏิบติัเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อสขุภาพในชีวิตประจ าวนัมากที่สดุ ดังนัน้เพื่อใหก้ารเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การสอนสุขศึกษาจึงต้องควรวางแนวคิดหรือ
ปรชัญาการสอนไว ้ดงันี ้

1. โรงเรียนควรจัดโครงการสุขภาพในโรงเรียนซึ่งมี 8 องค์ประกอบ เพื่อเป็น
ประสบการณท์างการเรียนรูใ้หต้รงกบัความตอ้งการของนกัเรียนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

2. การสอนสุขศึกษาควรสอดแทรกเนือ้หาเก่ียวกับสุขภาพเข้าไปในวิชาอ่ืน ๆ 
รวมทัง้จดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูรตามสภาพของทอ้งถิ่น 

3. การสอนสขุศกึษาควรสง่เสรมิเนือ้หาสขุภาพทางดา้นจิตใจ อารมณ ์และสงัคม
ใหม้ากหรือเท่า ๆ กบัเนือ้หาสขุภาพทางดา้นรา่งกาย 

4. การสอนสขุศึกษาควรเนน้การพฒันาสขุภาพสว่นบุคคลใหม้ากพอ ๆ กบัความ
รบัผิดชอบที่บคุคลจะพงึมีต่อชมุชนนัน้ ๆ  

5. การสอนสุขศึกษาจะบรรลผุลส าเร็จได ้ถา้มีความร่วมมือเป็นอย่างดี ระหว่าง
บา้น โรงเรียน และชมุชน 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า แนวคิดหรือปรชัญาการสอนสขุศึกษาเป็นแนวทางในการจดัการ
เรียนรูใ้ห้ผู ้เรียนมีความรู ้เจตคติ และการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องการดูแลสุขภาพ
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ชีวิตประจ าวัน โดยการสอนสุขศึกษาครูผูส้อนตอ้งค านึงถึงความเป็นไปของสิ่งแวดลอ้มทุกดา้น
อย่างละเอียด จัดสิ่งแวดลอ้มทางสุขภาพใหถู้กสุขลกัษณะ จัดการเรียนรูใ้หส้มัพันธ ์และมีความ
รบัผิดชอบร่วมกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน มุ่งส่งเสริมสุขภาพทางด้านจิตใจ อารมณ ์
สงัคม ใหม้ากพอ ๆ กบัสขุภาพทางดา้นรา่งกาย 

6.4 หลักการเบือ้งต้นในการสอนสุขศึกษา 
สุชาติ โสมประยูร และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท ์(2542) ไดก้ล่าวถึงหลักเบือ้งตน้

ของการสอน ดงันี ้
1. การจัดการเรียนรูค้วรมุ่งเน้นไปในทิศทางเชิงบวก (Positive) ไม่ใช่ทางลบ 

(Negative) 
2. จุดมุ่งหมายส าคัญที่สุดในการสอนสุขศึกษา ไดแ้ก่ ความเป็นผูม้ีสุขภาพที่ดี

ไม่ใช่สอนเพื่อใหเ้ด็กไดร้บัแต่เพียงความรูเ้ท่านัน้ 
3. บทเรียนที่สอนนัน้ควรจะไดค้ านึงถึงภูมิหลงัของเด็กเก่ียวกับเรื่องความสนใจ 

ความตอ้งการ และความสามารถดว้ยเสมอ 
4. การสอนเพื่อใหเ้ด็กเกิดความรูท้ี่ดีนัน้ ครูควรจดัใหเ้ด็กไดม้ีส่วนรว่มในบทเรียน 

(Participation) หรือกระท าสิ่งต่าง ๆ รว่มกนั 
5. จุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมการสอนใด ๆ ก็ตาม จะตอ้งมุ่งลงไปที่ผลของ

ผูเ้รียนจะพึงไดร้บัและจุดมุ่งหมายนัน้จะตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากเด็กว่าเป็นเป้าหมายเฉพาะตัว
เขา 

6. กิจกรรมที่ใชใ้นการเรียนการสอนควรจะตอ้งมีความสมัพันธ์กบัประสบการณ์
ในชีวิตจรงิของเด็กผูเ้รียนเสมอ 

7. ประสบการณใ์นการเรียนรูจ้ะไดผ้ลที่ดีที่สดุก็ต่อเมื่อเด็กนกัเรียนไดม้องเห็นว่า
ประสบการณท์ี่เขาไดร้บันัน้มีความสมัพนัธห์รือเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณโ์ดยทั่วไปทัง้หมดที่
พบหรือจะพบในชีวิตของเขาดว้ย 

8. ครูควรช่วยใหน้ักเรียนรูจ้ักสรุปหลกัเกณฑแ์ละสามารถน าเอาเกณฑเ์หล่านัน้
ไปใชก้บัประสบการณใ์หม่ในดา้นต่าง ๆ ของชีวิตประจ าวนั 

9. การเรียนรูแ้บบบูรณาการหรือแบบผสมผสานมักจะไดผ้ลดีและมีการเรียนรู้
คงทน 
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10. การพัฒนาส่งเสริมสขุภาพนกัเรียนจะไม่สามารถบรรลเุป้าหมายไดผ้ลอย่าง
เต็มที่ นอกเสียจากครูหรือผูบ้ริหารโรงเรียนจะไดส้อดแทรกเรื่องสุขภาพต่าง ๆ เขา้ไปผสมผสาน
การด ารงชีวิตจรงิของเด็กทัง้โรงเรียน ที่บา้นและชมุชน 

จินตนา สรายุทธพิทักษ์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนวิชาสุขศึกษาย่อมมีหลัก
เบือ้งตน้อยู่หลายประการ ซึ่งเป็นที่ยอมรบักนัโดยทั่วไปว่า เป็นพืน้ฐานอนัส าคญัที่จะช่วยท าใหก้าร
สอนด าเนินไปไดด้ว้ยดี และประสบความส าเรจ็ในการสอน โดยมีหลกัเบือ้งตน้ ดงันี ้

1. การสอนควรเนน้เรื่องสุขภาพไปในลักษณะทางบวก (Positive) ไม่ใช่ทางลบ 
(Negative) 

2. ครูและนักเรียนควรร่วมมือกัน เช่น วางจุดมุ่งหมาย วางแผนการสอน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ ์เป็นตน้ 

3. จดุมุ่งหมายส าคญัที่สดุในการสอนสขุศกึษาควรเนน้ความเป็นผูม้ีสขุภาพดี 
4. การสอนสขุศกึษาควรมุ่งไปที่เด็กปกติหรือเด็กที่อยู่ในเกณฑเ์ฉลี่ยทั่วไป 
5. บทเรียนที่ จะสอนเด็กนั้นควรจะได้ค านึงถึงความสนใจ ความต้องการ 

ความสามารถและภมูิหลงัของเด็กดว้ยเสมอ 
6. บทบาทเบือ้งตน้ที่ส  าคัญของครู คือ กระตุน้และแนะน านักเรียนใหม้ีทัศนคติ

และค่านิยมที่ดี 
7. การสอนเพื่อใหเ้ด็กเกิดการเรียนรูท้ี่ดีนัน้ ครูควรใหเ้ด็กไดม้ีส่วนรว่มในบทเรียน 

(Participation) 
8. จุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมการสอนใด ๆ ก็ตาม จะตอ้งมุ่งลงไปที่ผลของ

ผูเ้รียนจะพงึไดร้บั 
9. กิจกรรมที่ใชใ้นการเรียนการสอนควรจะตอ้งมีความสมัพันธ์กบัประสบการณ์

ชีวิตจรงิของเด็กผูเ้รียนเสมอ 
10. ประสบการณใ์นการเรียนรูจ้ะไดผ้ลที่ดีที่สดุก็ต่อเมื่อเด็กผูเ้รียนไดม้องเห็นว่า

ประสบการณ์ที่เขาไดร้บันัน้มีความสมัพนัธห์รือเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณโ์ดยทั่วไปทัง้หมดที่
พบในชีวิตของเขา 

11. ครูจะช่วยใหน้ักเรียนไดรู้จ้ักสรุปหลกัเกณฑ ์และสามารถน าเอาหลกัเกณฑ์
เหลา่นัน้ไปใชก้บัประสบการณใ์หม่ในดา้นต่าง ๆ ของชีวิตประจ าวนัได ้

12. การเรียนรูแ้บบบูรณาการหรือแบบผสมผสานจะไดผ้ลดีที่สดุ และการเรียนรู้
จะอยู่ไดน้านก็ต่อเมื่อการเรียนรูเ้หลา่นัน้ไดถ้กูหลอ่หลอมใหเ้ป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั 
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กล่าวโดยสรุปไดว้่า หลกัเบือ้งตน้ของการสอนสขุศึกษา ควรจะเนน้การเรียนการ
สอนเพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพดี สามารถน าความรูจ้ากหอ้งเรียนไปปรบัใชก้ับชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนไดอ้ย่างเหมาะสม เนือ้หาที่ใชใ้นการเรียนการสอนควรมีการบูรณาการเนือ้หาสาระ เน้น
เรื่องสขุภาพในเชิงบวก (Positive) ใหน้กัเรียนไดม้ีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู ้และเนือ้หานัน้ควร
จะสัมพันธ์กับชีวิตจริงของนักเรียน กิจกรรมควรมีความหลากหลายใหเ้หมาะสมกับนักเรียนที่มี
ความตอ้งการที่แตกต่างกนั 
 
7. แนวความคิดเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ 

7.1 ความหมายของอาหารและโภชนาการ 
สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ (2551) ได้ให้ความหมายของอาหารและ

โภชนาการได ้ดงันี ้
อาหาร หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ไดร้บัเขา้สู่ร่างกายดว้ยวิธีการกิน การด่ืม การฉีด 

เป็นตน้ ซึ่งสามารถท าใหส้ารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ อย่าง ที่ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อ
ร่างกายซึ่งมีผลต่อการสรา้งเสริมสุขภาพใหเ้จริญเติบโต แข็งแรง และสามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่าง
ปกติสขุ 

โภชนาการ หมายถึง ประโยชนท์ี่ ไดจ้ากอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ
อาหารที่รบัประทานเขา้ไปใหเ้ป็นสารอาหาร เพื่อใหร้่างกายมีการเจริญเติบโต ด ารงสขุภาพใหเ้ป็น
ปกติ โดยมีกระบวนการที่เก่ียวขอ้ง เช่น การย่อย การดูดซึม การน าไปให้ การขนถ่าย การเก็บ
สะสม การขบัถ่าย และการมีปฏิกิรยิาสมัพนัธร์ะหว่างสารอาหารในรา่งกาย 

นกัสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ (2560) ไดใ้หค้วามหมายของอาหารและโภชนาการได ้ดงันี ้
อาหาร หมายถึง สิ่งที่รบัประทานไดแ้ละก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อร่างกาย ช่วยให้

ร่างกายเจริญเติบโต เป็นแหล่งพลังงาน การสรา้งสารต่าง ๆ และควบคุมการท างานของระบบ
ต่างๆ ภายในรา่งกายอย่างเป็นปกติและสืบเผ่าพนัธุต่์อไปได ้

โภชนาการ หมายถึง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับสิ่งมีชีวิต เป็น
การศึกษาถึงชิด ปริมาณ บทบาททางสรีระของสารอาหารที่จ  าเป็น กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
สารอาหารในร่างกายเพื่อน าประโยชนจ์ากสารอาหารไปใช ้โดยเริ่มจากการย่อย การดดูซมึ การใช้
ประโยชน ์การเก็บสะสมและการขับออกจากร่างกาย ทัง้นีเ้พื่อใหร้่างกายอยู่ในสภาพที่ท าหนา้ที่
ต่าง ๆ ได้ ท าให้มีการเจริญเติบโตและมีภูมิคุ้มกันจากโรค การเลือกรับประทานอาหารให้ถูก
สดัสว่น เหมาะสมแก่สภาพต่าง ๆ  
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า อาหาร หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ก่อให้เกิดประโยชนต่์อร่างกาย 
โดยเป็นสิ่งที่สามารถรบัประทานได้ แล้วท าให้ร่างกายเกิดการเจริญเติบโต  ส่วนโภชนาการ 
หมายถึง อาหารที่เรารบัประทานเขา้ไป แลว้ร่างกายน าเอาไปใช ้เพื่อการท าหน้าที่เป็นปกติของ
อวยัวะที่ส  าคญั เช่น หวัใจ ปอด เป็นตน้ นอกจากนีย้งัน าไปใชเ้พื่อเสรมิสรา้งความเจรญิเติบโตของ
รา่งกาย การซ่อมแซมสว่นที่สกึหรอของรา่งกาย 
 

7.2 ความส าคัญของอาหารและโภชนาการทีม่ีต่อสุขภาพ   
ไพบูลย ์ชาวสวนศรีเจริญ (2555) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของอาหารและโภชนาการ

ไวด้งันี ้ 
1. ผลต่อสขุภาพทางกายหรือต่อระบบทางชีวิวิทยา 

1.1 ขนาดรา่งกาย ปัจจยัส าคญัที่มีอิทธิพลต่อขนาดของรา่งกายมีอยู่ 2 อย่าง 
คือพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 อย่าง มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เด็กแต่ละคน
เจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ตามขอบเขตที่พันธุกรรมของตนก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
ย่อมขึน้อยู่กบัสิ่งแวดลอ้ม และสิ่งแวดลอ้มที่ส  าคญัมากส าหรบัการเจรญิเติบโตของเด็ก คือ อาหาร
และโภชนาการ พันธุกรรมเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง แก้ไขให้เป็นไปตามที่
ตอ้งการได ้แต่อาหารและโภชนาการสามารถดัดแปลง ปรบัปรุง แก้ไขใหเ้ป็นไปตามที่ร่างกาย
ตอ้งการได ้

1.2 การมีครรภแ์ละสุขภาพทารก โภชนาการมีผลต่อสขุภาพของมารดาและ
ทารก ส าหรบัมารดาโภชนาการที่ดีจะช่วยลดอตัราเสี่ยงการตัง้ครรภ ์เช่น ครรภเ์ป็นพิษ แทง้ คลอด
ลูกก่อนก าหนด คลอดตายและคลอดผิดปกติใหน้อ้ยลง ส าหรบัทารกในครรภซ์ึ่งโภชนาการของ
มารดาดีมาตลอดระยะการตัง้ครรภ ์โดยเฉพาะในเดือนทา้ย ๆ ของการตัง้ครรภ ์ทารกจะสมบูรณ์
แข็งแรง และเมื่อคลอดแลว้ก็จะเจริญเติบโตไดอ้ย่างปกติ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของสมอง 
และอาจมีความตา้นทานโรคไดดี้ 

1.3 ความสามารถในด้านการต้านทานโรค ถึงแม้ว่าโรคหลายชนิดยังไม่มี
วัคซีนป้องกัน  ร่างกายของเราก็มีภูมิ ต้านทาน  มีกลไกสร้างภูมิ ต้านทานต่อสู้ เชื ้อ โรค 
(Homoeostasis) มีเม็ดเลือดขาวที่คอยปกป้องและเขา้ท าลายลา้งเชือ้โรคต่าง ๆ ไม่ใหก้่อตวัสรา้ง
อันตรายใหแ้ก่ร่างกายของเราได ้แต่ถา้หากเมื่อใดร่างกายอ่อนแอภูมิตา้นทานในร่างกายลดลง 
เมื่อนัน้เชือ้โรคก็จะรุกเรา้สรา้งผลรา้ยใหแ้ก่รา่งกายของคนเราไดท้นัที ดงันัน้ร่างกายของผูท้ี่มีภาวะ
โภชนาการที่ดี จะมีความตา้นทานโรคไดดี้กว่ารา่งกายของผูท้ี่มีภาวะทพุโภชนาการ (Malnutrition) 
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หรือถา้ไดร้บัเชือ้โรคก็มีโอกาสติดเชือ้โรคได้นอ้ยกว่า และแมว้่าติดโรคแลว้ก็จะมีอาการรุนแรงนอ้ย
กว่าและหายเรว็กว่า 

1.4 ท าให้มีอายุยืนยาว สิ่งที่ช่วยให้มีอายุยืนยาว ขึน้อยู่กับปัจจัยหลาย
ประเภท เช่น ความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข วิถีชีวิตของแต่ละบุคคล และ
โภชนาการก็เป็นปัจจยัส าคญัดา้นหนึ่งที่ช่วยใหอ้ายยุืนยาว 

2. ผลต่อสุขภาพจิต จิตนั้นเป็นนามธรรม จับตอ้งไม่ได ้มองก็ไม่เห็น หากแต่มี
พลงัอ านาจเหนือกาย ดงัค ากลา่วที่ว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” คือ กายนัน้อยู่ใตอ้  านาจของจิต 
ซึ่งถา้สขุภาพจิตไม่ดีย่อมสง่ผลกระทบต่อรา่งกายและสงัคมได ้ดงัที่เกิดกลุม่ของโรคทางกาย ที่เกิด
จากจิต (Psychosomatic Disease) ซึ่งมีจ านวนมากมาย การคน้ควา้ใหม่ ๆ ย่ิงพบความเชื่อมโยง
ของจิตกับกายมากขึน้ เช่น จิตกับระบบภูมิคุม้กัน ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่โรคติดเชือ้ โรคมะเร็ง โรคภูมิ
ตา้นทานตนเองหรือออโตอิมมนู (Autoimmunity) เป็นตน้ โภชนาการที่ดีมีส่วนท าใหจ้ิตใจแข็งแรง 
มีความมั่นคงในอารมณ ์ไม่เหนื่อย ไม่ทอ้แทง้่าย มีความแจ่มใส และกระตือรือรน้ในชีวิต ปรบัตน
เขา้กับสังคม และสิ่งแวดล้อมได้ง่าย และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Maturity) เจริญเร็วกว่าผูท้ี่มี
ภาวะโภชนาการไม่ดี ภาวะโภชนาการยงัมีผลถึงประสิทธิภาพในการท างานของมนษุยด์ว้ย 

นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ (2560) ไดก้ล่าวถึงความส าคัญของอาหารและโภชนาการที่มี
ต่อสขุภาพ ไวด้งันี ้

1. สขุภาพกาย  
โภชนาการที่ดีช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่  โครงร่างได้ส่วนแข็ งแรง 

รูปทรงสวย กลา้มเนือ้แน่น ผมเป็นมัน ผิวพรรณแจ่งส นัยนต์าเป็นประกาย มีก าลังท างานดีไม่
เหนื่อยง่าย มีความตา้นทานโรคสงู ฟันไม่ผุ เหงือกสีชมพู ผิวพรรณผ่องใส ขาไม่โก่ง ไม่แก่ก่อนวยั 
อายยุืน มีก าลงัแรงงาน มารดาและทารกในครรภแ์ข็งแรง เป็นตน้ 

2. สขุภาพจิต 
โภชนาการที่ดีมีส่วนใหจ้ิตแข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณ์ ไม่เหนื่อยหรือ

ทอ้แท้ง่าย มีความแจ่มใสและกระตือรือรน้ในชีวิต ปรบัตนเขา้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมไดง้่าย  
มีวฒุิภาวะทางอารมณเ์จรญิเรว็กว่าผูท้ี่มีภาวะทางโภชนาการไม่ดี 

3. พฒันาการทางสมอง  
เด็กที่เป็นโรคขาดโปรตีนพัฒนาการของสมองชา้ แมว้่าภายหลงัไดร้บัอาหารที่มี

โปรตีนคุณภาพดีในปริมาณสูง อาการเจ็บป่วยทางกายหายไปและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่
พฒันาการทางสมองของเด็กเหลา่นัน้ไม่อาจแกไ้ขใหก้ลบัเขา้สูส่ภาพเดิมเหมือนเด็กปกติได ้
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กล่าวโดยสรุปไดว้่า อาหารและโภชนาการมีความส าคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก
เพราะอาหารและโภชนาการ มีความสมัพนัธต่์อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนษุย ์โดยส่งผลต่อทาง
รา่งกายเป็นแหลง่ใหพ้ลงังานท าใหร้่างกายมีการเจริญเติบโต  มีความสามารถในการตา้นทานโรค 
และส่งผลทางอารมณ์และสติปัญญา ท าใหม้ีประสิทธิภาพทางสมองดีขึน้ มีสติปัญญาที่ดีขึน้ 
โภชนาการที่ดีมีส่วนท าใหจ้ิตใจแข็งแรง มีความมั่นคงในอารมณ์ ไม่เหนื่อย ทอ้แทง้่าย มีความ
แจ่มใส และกระตือรือรน้ในชีวิต ปรบัตนเขา้กบัสงัคม และสิ่งแวดลอ้มไดง้่าย  

7.3 โภชนาการส าหรับเด็กวัยรุ่น  
ณรงค์ศักดิ์ หนูทอง (2553) ได้กล่าวไว้ว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง

ชีววิทยาสังคม มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของรูปร่าง อุปนิสัย กลไกต่างๆ ของร่างกาย 
ภาวการณ์ขาดสารอาหารท าใหน้ า้หนักตวัและส่วนสงูเจริญเติบโตชา้และเขา้สู่วยัเจริญพันธุช์า้ลง 
จากการเปลี่ยนแปลงทางดา้นการ เจริญเติบโตและทางสรีรวิทยาของวัยรุ่น ท าใหค้วามตอ้งการ
อาหารต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ จะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากขึน้ จึงตอ้งการพลงังานเพิ่มท าใหจ้ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัสารอาหารท่ีครบถว้นตามความตอ้งการของรา่งกาย ดงันี ้  

1. พลงังาน ความตอ้งการพลงังานของวยัรุ่นขึน้อยู่กบัอตัราการเจริญเติบโตของ
รา่งกาย การเผาผลาญอาหารในรา่งกายและแรงงานที่ใชใ้นการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทัง้การเรียนและ
การเล่นจึงจ าเป็นต้องได้รบัพลังงานให้เพียงพอ วันหนึ่งควรได้รบัประมาณ 1,700-1,850 กิโล
แคลอรี่ในวัยรุ่นหญิง และประมาณ 1,850-2,400 กิโลแคลลอรี่ในวัยรุ่นชาย ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
อาหารจ าพวก ขา้ว แปง้ต่าง ๆ ไขมนั ไข่ นม เป็นตน้   

2. โปรตีน วัยรุ่นจะต้องการโปรตีนมากกว่าผูใ้หญ่ทั้งนีเ้นื่องจากวัยรุ่นยังอยู่ใน
ระยะที่รา่งกายก าลงัเจริญเติบโตจึงตอ้งการโปรตีนเพื่อเสริมสรา้งกลา้มเนือ้ กระดกู เนือ้เยื่อต่าง ๆ 
เลือด ฮอรโ์มนและสารอ่ืน ๆ วยัรุน่ควรไดร้บัโปรตีนอย่างนอ้ยวนัละ 1 กรมัต่อน า้หนกัตวั 1 กิโลกรมั
ของร่างกาย โปรตีนที่ไดร้บัควรเป็นโปรตีนที่มีคณุภาพดีประมาณ 2 ใน 3 เป็นโปรตีนจากสตัว ์เช่น 
เนือ้สตัว ์ไข่ และนม 

3. เกลือแร่ ร่างกายจะตอ้งการเกลือแร่ต่าง ๆ มากขึน้ เพื่อใชใ้นการเสริมสรา้ง
รา่งกาย เกลือแรท่ี่ตอ้งการมากในวยัรุน่ ไดแ้ก่ 

3.1 แคลเซียม จ าเป็นในการเสริมสรา้งความเจริญเติบโต ความแข็งแรงของ
กระดูก ฟัน และการท างานของระบบประสาทต่าง ๆ วัยรุ่นจึงควรไดร้บัแคลเซียมใหเ้พียงพอซึ่ง 
เด็กในวยั 9-18 ปี ควรไดร้บัแคลเซียมวนลัะ 1,000 มิลลิกรมั  
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3.2 เหล็ก วยัรุ่นจ าเป็นตอ้งไดร้บัธาตเุหล็กใหเ้พียงพอ โดยเฉพาะในเด็กหญิง
ซึ่งเริ่มมีประจ าเดือนท าใหม้ีการสูญเสียเหล็กมากกว่าปกติ วยัรุ่นชายควรได้รบัเหล็กวนัละ 10-12 
มิลลิกรมั วยัรุน่หญิงควรไดร้บัวนัละ 16 มิลลิกรมั จากเครื่องในสตัว ์ไข่แดง ผกัใบเขียว เป็นตน้ 

3.3 ไอโอดีน วยัรุน่มีความตอ้งการไอโอดีนเพิ่มมากขึน้เนื่องจากต่อมไทรอยด์
ท างานมากขึน้ถา้ขาดจะท าใหเ้กิดโรคคอพอกซึ่งพบมากในวยัรุ่นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ ในวัยนีจ้ึงควรไดร้บัอาหารทะเลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครัง้และควรใชเ้กลือที่เติม
ไอโอดีนในการประกอบอาหารเป็นประจ า 

4. วิตามิน เด็กวัยรุ่นควรไดร้บัวิตามินต่าง ๆ ใหเ้พียงพอ เพื่อความเจริญเติบโต
และปอ้งกนัโรคขาดวิตามิน วิตามินที่พบว่ามีปัญหาการขาดมาก ไดแ้ก่ 

4.1 วิตามินเอ จ าเป็นในการเจริญเติบโตและสุขภาพของเยื่อบุต่าง ๆ เช่น 
เยื่อบุนัยนต์า และเยื่อบุผิวหนังเป็นต้น วัยรุ่นควรไดร้บัวิตามินเออย่างน้อยวันละ 2,500 หน่วย
สากล และตบัสตัวต่์าง ๆ เช่น ผกัที่มีสีเขียวจดั เช่น ผกัคะนา้ ผกับุง้ ไข่แดง เนย น า้นม เป็นตน้    

4.2 วิตามินบีสอง เป็นวิตามินที่ท าหน้าที่ เป็นเอนไซม์ในการเผาผลาญ
สารอาหารในร่างกายโดยเฉพาะโปรตีน โดยการขาดวิตามินบีสองหรือไดร้บัไม่เพียงพออาจท าให้
เกิดแผลที่มุมปากทั้งสองขา้ง เรียกว่า ปากนกกระจอก ดังนั้นเพื่อป้องกันการขาดวิตามินบีสอง 
วยัรุน่ควรไดร้บัวนัละ 1.3 -1.8 มิลลิกรมั ซึ่งไดม้าจากการรบัประทานถั่วเมล็ดแหง้ เครื่องในสตัว ์ไข่
นมถั่วเหลือง 

4.3 วิตามินซี จ าเป็นในการสรา้งโคลาเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบของเนือ้เยื่อ
ต่าง ๆ การขาดวิตามินซีจะท าใหแ้ผลหายยากและเกิดโรคเลือดออกตามไรฟัน วัยรุ่นควรไดร้บั
วิตามินซีประมาณวันละ 30 มิลลิกรมั ซึ่งจะไดจ้ากการกินผกัสด ผลไมส้ดทุกวนั เช่น สม้ มะละกอ
สกุ ฝรั่ง สบัปะรด เป็นตน้ 

5. น า้ เป็นสารอาหารที่มีความส าคญัมากเพราะเป็นสว่นประกอบของเซลลต่์างๆ 
ในร่างกาย ช่วยควบคมุการท างานในร่างกาย ดงันัน้จึงควรไดร้บัน า้ใหเ้พียงพอ โดยเฉพาะเมื่อออก
ก าลงักายและเสียเหงื่อมาก จึงควรไดร้บัน า้วนัละ 6-8 แกว้ 

ธนพรรณ ชาลี และคณะ (2554) ไดก้ล่าวถึงโภชนาการส าหรบัเด็กวัยรุ่นว่า วัยรุ่น
เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายอย่าง เพื่อที่จะเขา้สู่วัยผูใ้หญ่ ดังนั้นวัยรุ่นจึงควร
ไดร้บัสารอาหารครบทุกประเภท เพราะร่างกายตอ้งใชส้ารอาหารเหล่านั้น เพื่อการเจริญเติบโต
อย่างเต็มที่ อาหารที่รบัประทานจึงควรประกอบดว้ยสารอาหารหลายประเภท ซึ่งสารอาหารที่มี
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ความส าคญัอย่างมากต่อวยัรุน่ ที่จะสามารถน าไปใชป้ระโยชนต์ามสว่นต่าง ๆ ของร่างกาย ในทาง
โภชนาการไดจ้ดัแบ่งสารอาหารออกเป็น 6 ประเภท ดงันี ้

1. โปรตีน ร่างกายตอ้งการโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโต สารอาหารชนิดโปรตีนจึง
มีความส าคญัต่อรา่งกายมากที่สดุ ทัง้นีเ้พราะเลือด กลา้มเนือ้ ผิวหนงั เล็บ และอวยัวะต่าง ๆ ของ
รา่งกายลว้นมีโปรตีนเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญั  

2. คาร์โบไฮเดรต มี  3 ประเภทหลักคือ แป้ง น ้าตาล และกากใยอาหาร 
สารอาหารประเภทคารโ์บไฮเดรตจึงพบมากในอาหารประเภท แป้ง ขา้ว มนั เผือก และพืชผกัผลไม้
ที่มีรสหวาน  

3. ไขมัน เป็นสารอาหารที่คนทั่วไปอาจไดร้บัเพียงพอ หรืออาจมีปัญหาจากการ
ไดร้บัไขมนัมากจนเกินไป ซึ่งส่งผลท าใหเ้กิดโรคต่าง ๆ ตามมา แต่ไขมันเองถือเป็นสารอาหารที่ มี
ความจ าเป็นต่อรา่งกายและไม่สามารถขาดได ้แต่ตอ้งไดร้บัในปรมิาณที่เหมาะสม  

4. วิตามิน เนื่องจากวิตามินเป็นสารอาหารที่ไม่ไดใ้หพ้ลงังาน หรือสรา้งเนือ้เยื่อ
ใหก้บัร่างกายโดยตรง ร่างกายจึงตอ้งการวิตามินในปริมาณนอ้ย แต่วิตามินก็ยงัมีความจ าเป็นต่อ
ร่างกายอย่างมาก ในการช่วยบ ารุงและสรา้งเสริมใหร้่างกายแข็งแรง รวมถึงช่วยเสริมสรา้งการ
ท างานใหก้บัสารอาหารชนิดอ่ืนใหท้ างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

5. เกลือแร่ เป็นสารอาหารที่จ  าเป็นต่อรา่งกาย แมเ้กลือแรจ่ะไม่ใช่สารอาหารที่ให้
พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย ควบคุมการปล่อยพลังงานในการเผาผลาญของ
คารโ์บไฮเดรต ไขมนั และโปรตีน 

6. น า้ เป็นสารอาหารประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเป็นอย่าง
มาก เพราะน า้เป็นส่วนประกอบที่ส  าคญัของร่างกาย ซึ่งมีอยู่ประมาณรอ้ยละ 60 หรือสองในสาม
ของน า้หนกัทัง้หมดของรา่งกาย  

กล่าวโดยสรุปไดว้่า วยัรุ่นเป็นวัยที่ร่างกายควรไดร้บัสารอาหารทุกประเภท คือ ขา้ว 
เนือ้สตัว ์ถั่ว ไข่ นม ไขมนั และผักผลไมเ้ป็นประจ าทุกวนัในปรมิาณที่เหมาะสม เนื่องจากวยัรุน่เป็น
วยัที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทัง้ดา้นรูปรา่งหนา้ตา จิตใจ อารมณ ์ตลอดจนการร่วมสงัคมกบั
คนอ่ืนๆ การดูแลเรื่องอาหารจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่วัยรุ่นควรใหค้วามส าคัญ เพื่อใหร้่างกายสามารถ
เจรญิเติบโตไดอ้ย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
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8. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
8.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศ 

William (1981) ได้ท าการศึ กษ าการเป รียบ เทียบทัศนค ติผลสัม ฤท ธิ์ แล ะ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณระหว่างการสอนแบบสืบเสาะหาความรูก้ับการสอน
แบบเดิมที่ครูเป็นศูนย์กลางวิชาประวัติศาสตรอ์เมริกา กลุ่มทดลองมีจ านวน 41 คน สวนด้วย
วิธีการสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มควบคุมมีจ านวน 43 คน ท าการสอนในรูปแบบเดิมที่ครูเป็น
ศูนยก์ลาง โดยจัดการเรียนรูเ้ป็นเวลาจ านวน 24 สัปดาห ์ผลการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ  

Candela Lori L (1998) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นกัศกึษาผูช้่วยพยาบาลชัน้ปีที่ 2 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบันกัศึกษาผูช้่วย
พยาบาลชัน้ปีที่ 2 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบบรรยาย ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มลงทะเบียนเรียนวิชาเดียวกนั
แต่ศึกษาอยู่คนละวิทยาเขต ผลการศึกษาพบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัศึกษาที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานสูงกว่านักศึกษาที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบบรรยายอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่อย่างไรก็ตามนกัศึกษาที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหา
เป็นฐานมีความคิดเห็นว่าโครงสรา้งของการเรียนสับสนมากกว่า โดยผูว้ิจัยไดเ้ห็นเหตุผลไวว้่า 
นกัศกึษาไม่คุน้เคยกบัการเรียนรูใ้นลกัษณะนีม้าก่อนจึงมีความคิดเห็นในลกัษณะดงักลา่ว 

Elshafei (1998) ไดท้ าการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูข้องนักเรียนที่ ไดร้บั
การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานกบันกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติในวิชา
พีชคณิต 2 การวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในรฐัแอตแลนตา จ านวน 15 หอ้ง มีจ านวน 342 คน แบ่งเป็นหอ้งเรียนแบบปกติ 8 หอ้ง และเรียน
ดว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน 7 หอ้งผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ไดไ้ด้รบัการจัดการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่นักเรียนที่ เรียนรูด้้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
สามารถสรา้งองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง มีการรวมกลุ่มกันแก้ปัญหาและสามารถคิดค้นวิธีการ
แกปั้ญหาไดดี้กว่านกัเรียนท่ีเรียนรูแ้บบปกติ 

Sungur, Tekkaya, and Geban (2006) ได้ท าการศึกษาในหัวข้อการพัฒ นา
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนรูท่ี้ใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยคณะผูว้ิจยัไดท้ าการจดัการ
เรียนรูเ้รื่องระบบขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตกบันักเรียนในประเทศตุรกีในระดบัชัน้ปีที่ 10 หรือประมาณ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ของประเทศไทย ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่ ใช้ปัญหาเป็นฐาน
เปรียบเทียบกับรูปแบบการเรียนรูแ้บบบรรยาย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
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ของนักเรียนทัง้สองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แมว้่าคะแนนจากการทดสอบของกลุ่มที่
ไดร้บัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานจะสูงกว่ากลุ่มที่ไดร้บัการเรียนรูแ้บบปกติ แต่อย่างไรก็ตาม
นกัเรียนมีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานโดยพิจารณาจากการ
ตอบแบบสอบถามของนกัเรียน 

Patro (2008) ไดท้ าการศึกษาประสิทธิภาพของการใชรู้ปแบบวงจรการเรียนรู ้5E ใน
การจัดการเรียนรูเ้รื่อง การหายใจระดับเซลลข์องนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยท าการ
เปรียบเทียบกบัการจัดการเรียนรูแ้บบบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มที่ไดร้บัการจัดการ
เรียนรูด้ว้ยรูปแบบวงจรการเรียนรู ้5E มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติ และเมื่อท าการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรู้แบบ
วงจรการเรียนรู ้5E กบักลุ่มควบคมุที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบบรรยาย พบว่า กลุ่มทดลองมีค่า
คะแนนเฉลี่ยสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

Klegeris and Hurren (2011) ไดท้ าการศึกษาผลกระทบของการจัดการเรียนรูโ้ดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานในชัน้เรียนขนาดใหญ่ทัง้ในดา้นการรบัรูแ้ละความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย โดยตรวจสอบผลจากการเข้าเรียนของนักเรียน การสอบถามทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงแบบฝึกหัดวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ผลการศึกษา
พบว่า การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีผลกระทบเชิงบวกต่อการกระตุน้ความตัง้ใจในการเรียน
และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้นเรียน โดยนักศึกษาแสดงความเห็นว่าการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานช่วยใหเ้ขา้ใจเนือ้หารวมถึงมีความคงทนของความรูไ้ดดี้กว่าการเรียนรูแ้บบปกติ 
นอกจากนีจ้ากการตรวจสอบแบบฝึกหัดยงัพบว่า นักศึกษาที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหา
เป็นฐานมีความสามารถในการแกปั้ญหาเพิ่มขึน้อีกดว้ย 

Ajaja (2012) ไดท้ าการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้
5E ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาและเคมีของนักเรียน โดยท าการเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มทดลองที่เรียนวิชาชีววิทยา และวิชาเคมีดว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้5E กับกลุ่มควบคุมที่
เรียนดว้ยวิชาชีววิทยาและวิชาเคมีดว้ยการจัดการเรียนรูแ้บบบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
กลุ่มทดลองที่เรียนวิชาชีววิทยาและวิชาเคมีดว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้5E มีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนดว้ยวิชาชีววิทยาและวิชาเคมีดว้ยการจัดการเรียนรูแ้บบบรรยาย
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

Klegeris, Gustafsson, and Hurren (2013) ไดท้ าการศึกษาความสามารถในการ
แกปั้ญหาทั่วไปของนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรบัชั้น



  73 

เรียนขนาดใหญ่และนักศึกษาชั้นปีที่  3 ที่ไม่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรบัชั้นเรียนขนาด
ใหญ่มีความสามารถในการแกปั้ญหาทั่วไปหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 ในขณะที่นักศึกษาที่ ไม่ ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น ผลคะแนน
ความสามารถในการแกปั้ญหาทั่วไปหลงัเรียนกบัก่อนเรียนไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

Loyens, Jones, Mikkers, and Gog (2015) ไดท้ าการศึกษาการจัดการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของนกัเรียน นกัเรียนไดร้บัการสุ่ม
ใหเ้ป็นกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน กลุ่มการจัดการเรียนรู้
แบบบรรยาย และกลุ่มการเรียนรูด้ว้ยตนเองของนักเรียน มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิ ธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน  
มีประสิทธิภาพสงูกว่ากลุม่การจดัการเรียนรูแ้บบบรรยายละกลุ่มการเรียนรูด้ว้ยตนเองของนกัเรียน 
ผลการวิจัยนีส้นับสนุนสมติฐานที่ว่า การจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานสามารถเพิ่ม
โอกาสในการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของนกัเรียน 

Alrahlah (2016) ไดท้ าการศึกษา ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐานในวิชาทันตสุขศึกษา วัตถุประสงคข์องการสังเคราะหง์านวิจัยนีคื้อ การส ารวจ
งานวิจัยที่สนับสนุนประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับ
การศึกษาทนัตกรรม โดยการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานไดร้บัการพฒันานานกว่า 
40 ปี ในการตอบสนองต่อปัญหาและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรูแ้บบดั้งเดิม โดยได้มีการ
ทบทวนวิธีการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานที่มีต่อการศึกษาทันตกรรม ซึ่งแสดงให้
เห็นว่านักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานมีทักษะวิชาชีพและมีการ
เรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพมากกว่าการจดัการเรียนรูแ้บบดัง้เดิม 

8.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องในประเทศ 
วาสนา ภูมี (2555) ไดท้ าการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(Problem – Base Learning) เรื่อง อัตราส่วนและรอ้ยละ ที่มีต่อความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร ์ในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2555 ที่ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ไดก้ลุ่มตัวอย่าง 1 
หอ้งเรียน จ านวน 43 คน ใชร้ะยะเวลาในการสอน 18 คาบ ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการ
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แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและรอ้ยละ สูงกว่าก่อนไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน และสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และความสามารถในการ
ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและรอ้ยละ สูงกว่าก่อนไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน และสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

แคทรียา มุขมาลี และ วิมล ส าราญวานิช (2557) ได้ท าการศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการแกปั้ญหาและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร ์เร่ือง อาหารกบัการ
ด ารงชีวิต ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใชก้ิจกรรมการเรียนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐาน ใน
ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการศึกษา พบว่า 
ความสามารถในการแกปั้ญหาและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนท า
กิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย คือ 12.25 และหลงัท ากิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย คือ 22.91 และสงัเกตพบ
นักเรียนมีพฤติกรรมการแกปั้ญหาไดดี้ขึน้ และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนท ากิจกรรมมีคะแนน
เฉลี่ย คือ 13.25 และหลงัท ากิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย คือ 26.84 

ศริญญา พระยาลอ และ สังเวียน ปินะกาลัง (2558) ได้ท าการศึกษาการพัฒนา
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เร่ือง ชีวิตปลอดภยั ส าหรบันกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างไดแ้ก่ 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนบา้นดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 25 คน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยที่ยังไม่เขา้ขัน้การทดลอง (Pre-Experimental 
Designs) โดยท าการทดสอบก่อนและทดสอบหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest 
Design) การวิเคราะหข์อ้มูล ใชค่้ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ 
Dependent ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เร่ือง ชีวิตปลอดภัย 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่ไดร้บัการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐานก่อนและ
หลังการทดลองแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2)ความสามารถในการคิด
วิเคราะหร์ายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตปลอดภัย ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้บัการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐานก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 3)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้บัการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบใช้
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ปัญหาเป็นฐานรายวิชาสุขศึกษา เร่ือง ชีวิตปลอดภัย มีคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอ้ย
ละ 80.67 และมีจ านวนนกัเรียนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 80 4)นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้บัการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตปลอดภัย มีคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เฉลี่ยรอ้ยละ 73.67 และมีจ านวนนกัเรียนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 76 
5) นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้บัการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐาน รายวิชา
สขุศกึษา เรื่อง ชีวิตปลอดภยั มีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

จินตนา วิชาเหล็ก (2559) ไดท้ าการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร ์และจิตวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บั
การจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู ้5 ขัน้ และการจดัการเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 34 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) ระยะเวลาทดลองจ านวน 30 คาบ โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One-Group 
Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1)แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้วัฏจักรการ
เรียนรู ้5 ขัน้ 2)แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน 3)แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 4)
แบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาวิทยาศาสตร ์และ 5)แบบวดัจิตวิทยาศาสตร ์สถิติที่ใชใ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  t-tset for dependent samples และ one sample t-test ผลการวิจัย
พบว่า นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู ้5 ขัน้ และการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
โครงงานมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดรอ้ยละ 
70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดรอ้ยละ 60 อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

นนทกร อรุณพฤกษากุล (2559) ไดท้ าการศึกษาการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการแกปั้ญหา เรื่อง พนัธุศาสตร ์โดยการเรียนรูผ้่านกิจกรรมวิทยาศาสตรท์ี่ใช้
ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มที่ศึกษาในงานวิจยันีเ้ป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 35 คน 
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานเรื่อง พันธุศาสตร ์คือครูตอ้ง
ใชส้ถานการณ์ปัญหาที่น่าสนใจและมีโอกาสเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน ครูตอ้งจัดให้
นักเรียนท างานเป็นกลุ่มระหว่างท ากิจกรรม ครูตอ้งรกัษาเวลาในการจัดกิจกรรม ครูควรแจกใบ
ความรูห้รือแนะน าแหล่งเรียนรูเ้พิ่มเติม ครูไม่ควรแจกเอกสารทั้งหมดในครัง้เดียวตั้งแต่เริ่มสอน 
และครูตอ้งเรียกเก็บใบกิจกรรมเพียงครัง้เดียว และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั (p < 0.05) โดยหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
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เรียนในทุกหัวขอ้เนือ้หา และความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรียนระหว่างหัวขอ้เนือ้หามี
ความแตกต่างกนั (p < 0.05) 

กัณณภัค นรากร (2560) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษาโดยการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูท่ี้มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการจดัการเรียนรูข้องนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จ านวน 20 คน ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดร  าพัน  
(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร)์ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
1)แผนการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษา เรื่อง โรคไขเ้ลือดออก โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้
จ านวน 6 แผน 2)แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา 3)แบบวัดเจตคติต่อการ
จัดการเรียนรู ้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโรคไข้เลือดออก ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5 โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 2)เจตคติของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรูเ้รื่องโรคไขเ้ลือดออกโดย
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้มีค่าเฉลี่ย 4.68 สูงกว่าระดับ 3.51 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 

ฐิตินนัท ์สมัมานุช (2560) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รบัการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก โรงเรียนวัดโคกชา้ง(ราษฎรบ์ ารุง) อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 หอ้งเรียน รวม
ทัง้สิน้ 47 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1)แผนการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 2) แบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
และ 3)แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร ์และท าการวิเคราะหข์อ้มูลโดย
เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร ์โดยการ
ทดสอบค่าที (t-tset Dependent Samples) ผลการวิจยัพบว่า 1)นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิก มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์หลงัเรียนสงู
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2)นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรห์ลงัเรียนสูงกว่า
เกณฑร์อ้ยละ 60 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 3)นกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มีความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร ์หลัง
เรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 4)นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดย
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ใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัเทคนิคผงักราฟิก มีความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์
รอ้ยละ 60 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

เพ็นนี บุญอาษา (2560) ไดศ้ึกษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนสขุศกึษา ตาม
แนวคิดการเรียนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชัน ส าหรบันักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบวัขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 81 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองจ านวน 40 คน กลุ่มควบคมุจ านวน 41 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน แบบวดัความสามารถในเมตาคอกนิชัน สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (dependent t-tset) และ one 
way ANOVA ผลการวิจยัพบว่า 1)รูปแบบการเรียนการสอนที่พฒันาขัน้มามีองคป์ระกอบคือ ที่มา
และความส าคญั ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ฐาน หลกัการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการเรียนรู ้และการวดั
ประเมินผล 2)นกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปั้ญหา และ
ความสามารถในเมตาคอกนิชนั หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนที่พฒันาขึน้สงูกว่านกัเรียน
กลุม่ควบคมุ และสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

โสภา ชอ้ยชด (2560) ไดศ้ึกษาผลการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานและทฤษฎีประมวลสารสนเทศทางสงัคมท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การแก้ปัญหาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  2 กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 70 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนที่ไดร้บัการจดัการ
เรียนรูว้ิชาสขุศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐานและทฤษฎีประมวลสารสนเทศทางสงัคม จ านวน 35 คน 
และนกัเรียนกลุ่มควบคมุที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศึกษาแบบปกติ จ านวน 35 คน เครื่องมือ
ที่ใชใ้นการวิจยัคือ แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานและทฤษฎีประมวลสารสนเทศทาง
สงัคม แบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติ การปฏิบติั และแบบวดัความสามารถ
ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า 1)ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติ การปฏิบติั และความสามารถในการแกปั้ญหา
พฤติกรรมการกลั่นแกลง้ทางโลกออนไลนห์ลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่มทดลองสงูกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ในนักเรียนกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างจากก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 2)ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้น
ความรู ้เจตคติ การปฏิบัติ และความสามารถในการแกปั้ญหาพฤติกรรมการกลั่นแกลง้ทางโลก
ออนไลนห์ลงัการทดลองของนกัเรียนกลุม่ทดลองสงูกว่านกัเรียนกลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 
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อบัดุลเลาะ อูมาร ์(2560) ไดศ้ึกษาผลของการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
(5Es) เร่ืองสมดลุเคมี ท่ีมีต่อแบบจ าลองความคิด ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 32 คน ซึ่งไดม้าโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เวลาที่ใชใ้นการจัดการเรียนรู ้
จ านวน 18 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ แผนการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
(5Es) เร่ืองสมดลุเคมี ใบกิจกรรมแบบจ าลองทางความคิด แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
เคมีและแบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียน ด าเนินการทดลองแบบศึกษากลุ่มตวัอย่างเดียวมีการ
วดัหลายครัง้แบบอนุกรมเวลา (One Group Time-Series Research Design) ผลการวิจัยพบว่า 
นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้(5Es) มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเคมีหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้(5Es) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเพื่อคน้หาขอ้คน้พบต่าง ๆ และเพื่อหาแนวทางใน
การท างานวิจัย ผูว้ิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ดว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้
ดว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้เป็นการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้นกัเรียนเป็นส าคญั มุ่งสง่เสริมใหน้กัเรียน
พัฒนาตนเองไดเ้ต็มตามศักยภาพ โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม การอภิปราย การน าเสนอ เป็นตน้  
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน แต่
การศึกษาเก่ียวกับเรื่องอาหารและโภชนาการที่ใชก้ารจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน
กบัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้มีผูท้ี่สนใจและท าการศึกษาจ านวนนอ้ย ดงันัน้
ในงานวิจยันีผู้ว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศกึษาผลของการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน
กับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิ ธีการสืบ เสาะหาความรู้ที่ มี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในเนือ้วิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ ของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
 
 
 
 
 



  79 

บทที ่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. แบบแผนการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครกัษ ์ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 144 คน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 2 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยวิ ธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จ านวน 27 คน และกลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้จ านวน 26 คน 

การสุ่มตัวอย่างห้องเรียน 
1. ผู้วิจัยด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด

แกปั้ญหาจ านวน 5 หอ้งเรียน 
2. ผูว้ิจยัน าผลการประเมินโดยดจูากค่าเฉลี่ยของคะแนน โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยของ

คะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่มีคะแนน
ใกลเ้คียงกนั จ านวน 2 หอ้งเรียน 

3. ผู้วิจัยด าเนินการสุ่มห้องเรียนเพื่อเป็นกลุ่มทดลองด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัฉลากเพื่อก าหนดใหเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง ผลของการจบั
ฉลากพบว่า กลุ่มทดลองที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิ ธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน  ได้แก่  
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จ านวน 27 คน และกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบ
เสาะหาความรู ้ไดแ้ก่ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/1 จ านวน 26 คน รวมเป็นจ านวน 53 คน 
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2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัแบ่งเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 
1. เครื่องมือที่ใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ 

1.1 แผนการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ ดว้ยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐาน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  

1.2 แผนการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ ดว้ยวิธีการสืบ
เสาะหาความรู ้ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

2. เครื่องมือที่ใชใ้นการทดสอบ ไดแ้ก่ 
2.1 แบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน   
2.2 แบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  
2.3 แบบสอบถามความพงึพอใจ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ ด้วยวิธีการใช้

ปัญหาเป็นฐานและวิธีการสืบเสาะหาความรู ้ดงัภาพประกอบ 3 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการสรา้งแผนการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศกึษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ          
ดว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและวิธีการสืบเสาะหาความรู ้
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จากภาพประกอบ 3 เป็นขั้นตอนการการสรา้งแผนการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษา 
เรื่อง อาหารและโภชนาการด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานและวิธีการสืบเสาะหาความรู ้ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

1.1 ศกึษาศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  
1.2 ศกึษามาตรฐาน ตวัชีว้ดั กลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา 
1.3 ศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและรูปแบบการ

จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูจ้ากต ารา เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
1.4 ศึกษารายละเอียดของเนื ้อหาเรื่อง อาหารและโภชนาการที่ก าหนดไวใ้น

หลกัสตูร 
1.5 วิเคราะห์เนื ้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู ้เรื่อง อาหารและโภชนาการ 

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรูก้ับกระบวนการการจัดการเรียนรูด้้วย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและวิธีการสืบเสาะหาความรู ้

1.6 วางแผนและสรา้งแผนการจัดการเรียนรู ้เรื่อง อาหารและโภชนาการ ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีแผนการจดัการเรียนรูจ้  านวน 3 แผน ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการ
เรียนรู ้เรื่อง อาหารกับวัยรุ่น 2) แผนการจัดการเรียนรู ้เรื่อง โรคไม่ติดต่อเรือ้รงัจากการบริโภค
อาหาร 3) แผนการจดัการเรียนรู ้เรื่อง ควบคมุน า้หนกัควบคมุโรค 

1.7 น าแผนการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Base 
Learning) และแผนการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้เรื่อง อาหารและโภชนาการ  
ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ส่งให้ผูเ้ชี่ยวชาญ (รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญอยู่ในภาคผนวก) จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็น
ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศึกษา เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของกิจกรรมการ
เรียนรู ้โดยผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งของกิจกรรมการเรียนรูก้บัจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และเนือ้หาสาระ โดยพิจารณาเป็นค่าดชันีความสอดคลอ้ง หรือค่า IOC (Index of Congruence) 
โดยพิจารณาจากค่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข พบว่า แผนการ
จดัการเรียนรูม้ีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  

1.8 แกไ้ขและปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษาดว้ยวิธีการใชปั้ญหา
เป็นฐานและวิธีการสืบเสาะหาความรู ้ตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ และน าไปทดลองใชก้บักลุ่ม
นกัเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศึกษาในงานวิจัย แต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกัน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อหาขอ้บกพร่อง
และน ามาปรบัปรุงแกไ้ข  
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1.9 น าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบรอ้ย แล้ว
น าไปใชใ้นการวิจยักบักลุม่ตวัอย่าง 

2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ  เป็น
แบบทดสอบที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้โดยเป็นแบ่งเป็นดา้นความรู ้40 ขอ้ ดา้นเจตคติ และการปฏิบติัดา้น
ละ 30 ขอ้ ดงัภาพประกอบ 4 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการสรา้งแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสขุศกึษา 
 
จากภาพประกอบ 4 เป็นขั้นตอนการสรา้งแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุข

ศกึษา ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 
2.2 ศกึษามาตรฐาน ตวัชีว้ดั กลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา 
2.3 วิเคราะหเ์นือ้หา และจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
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2.4 ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยแบ่งเป็น
ดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

2.4.1 แบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูเ้ป็นแบบปรนยั 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อ คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน และตอบผิด ตอบ
มากกว่า 1 ตวัเลือก หรือไม่ตอบเลย ให ้0 คะแนน 

2.4.2 แบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นเจตคติ เป็นแบบสอบถาม จ านวน 
30 ข้อ โดยเป็นรูปแบบการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) บุญชม ศรีสะอาด 
(2555) มี 4 ระดบั ดงันี ้ 

เห็นดว้ยอย่างยิ่ง หมายถึง  มีความคิดเห็นหรือมีความรูส้กึตรง
       กบัขอ้ความนัน้มากที่สดุ 

 เห็นดว้ย  หมายถึง มีความคิดเห็นหรือมีความรูส้กึตรง
       กบัขอ้ความนัน้ 

 ไม่เห็นดว้ย หมายถึง มีความคิดเห็นหรือมีความรูท้ี่ไม่ 
       เห็นดว้ยกบัขอ้ความนัน้ 

 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่งหมายถึง มีความคิดเห็นหรือมีความรูท้ี่ไม่ 
       เห็นดว้ยกบัขอ้ความนัน้มากที่สดุ 

ในการตรวจใหค้ะแนนมีการก าหนดค่าของคะแนน ดงันี ้
    ขอ้ความทางบวก ขอ้ความทางลบ 
 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  ให ้4 คะแนน  ให ้1 คะแนน 

 เห็นดว้ย   ให ้3 คะแนน  ให ้2 คะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย  ให ้2 คะแนน  ให ้3 คะแนน 
 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ให ้1 คะแนน  ให ้4 คะแนน 

2.4.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการปฏิบัติ เป็นแบบสอบถาม 
จ านวน 30 ขอ้ โดยการน าเอาวิธีการใหค้ะแนนของ บุญชม ศรีสะอาด (2555) โดยเป็นรูปแบบการ
วดัแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ระดบั ดงันี ้

 เป็นประจ า หมายถึง มีการปฏิบติั 5 – 7 วนัต่อสปัดาห ์
 ปฏิบติับ่อยครัง้ หมายถึง มีการปฏิบติั 3 – 4 วนัต่อสปัดาห ์
 เป็นบางครัง้ หมายถึง มีการปฏิบติั 1 – 2 วนัต่อสปัดาห ์
 ไม่เคย  หมายถึง ไม่เคยปฏิบติัเลย 
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ในการตรวจใหค้ะแนนมีการก าหนดค่าของคะแนน ดงันี ้
    ขอ้ความทางบวก ขอ้ความทางลบ 
ปฏิบติัเป็นประจ า ให ้4 คะแนน  ให ้1 คะแนน 

 ปฏิบติับ่อยครัง้  ให ้3 คะแนน  ให ้2 คะแนน 
 ปฏิบติัเป็นบางครัง้ ให ้2 คะแนน  ให ้3 คะแนน 

 ไม่เคยปฏิบติั  ให ้1 คะแนน  ให ้4 คะแนน 
2.5 สรา้งแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  
2.6 ตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยส่งใหผู้เ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 

ท่าน ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เนือ้หา ความชัดเจนของขอ้ค าถามและตัวเลือก ตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบทดสอบกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู ้โดยน ามาหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง ( Index of Congruence หรือ IOC) 
โดยพิจารณาจากค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ ้นไป แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข พบว่า 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติมีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งมากกว่า 0.60 ขึน้ไป  

2.7 น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู ้ไปทดสอบกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2562 ที่ผ่านการเรียนในเรื่องดังกล่าวมาก่อนแลว้ เพื่อน าไปวิเคราะหห์าค่าความยาก
ง่ายและค่าอ านาจจ าแนก  

2.8 น าผลการทดสอบมาวิเคราะหห์าค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกเป็น
รายขอ้ โดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกเฉพาะขอ้ที่มีค่าความยากง่ายตามเกณฑ ์ตัง้แต่ 0.20-0.80 และ
ค่าอ านาจจ าแนก ตามเกณฑต์ัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป พบว่า แบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้
มีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.30 – 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 – 0.47 ดังนั้นจึงได้
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้จ านวน 30 ขอ้ ด้านเจตคติและการปฏิบัติด้านละ 
จ านวน 20 ขอ้ 

2.9 จัดท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติ และการปฏิบัติ 

น าไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดด้วยการค านวณจากสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-
coefficient) ของครอนแบค (Cronbach) โดยก าหนดใหม้ีค่าความเชื่อมั่นไม่นอ้ยกว่า 0.50 พบว่า 
ความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้เท่ากับ 0.73 ดา้นเจตคติมีค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากบั 0.73 และดา้นการปฏิบติัมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากบั 0.71 
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2.10 น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติ และการปฏิบัติท่ี
ไดร้บัการตรวจสอบคณุภาพแลว้ไปใชก้บักลุม่ตวัอย่างที่ศกึษาในการวิจยัต่อไป 

3. แบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เป็นแบบวัดที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้โดยเป็น
สถานการณ์ที่ เก่ียวข้องกับปัญหาทางสุขศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ จ านวน 12 
สถานการณ ์โดยแต่ละสถานการณจ์ะตัง้ค าถาม 4 ขอ้ แบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 48 
ขอ้ ดงัภาพประกอบ 5 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนการสรา้งแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหา 
 
จากภาพประกอบ 5 เป็นขัน้ตอนการสรา้งแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกับแบบวัดความสามารถในการ

คิดแกปั้ญหา 
3.2 วิเคราะหเ์นือ้หา และจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
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3.3 ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อ คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน และตอบผิด ตอบมากกว่า 1 
ตวัเลือก หรือไม่ตอบเลย ให ้0 คะแนน 

3.4 สรา้งแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา โดยแบบวดัความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาเป็นแบบวัดที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้โดยเป็นสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับปัญหาทางสุข
ศึกษา จ านวน 12 สถานการณ์ โดยแต่ละสถานการณ์จะตัง้ค าถาม 4 ขอ้ แบบปรนัยเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก จ านวน 48 ขอ้ ตามขัน้ตอนการแกปั้ญหา 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ขัน้วิเคราะหปั์ญหา 2) ขัน้
วิเคราะหส์าเหต ุ3) ขัน้ด าเนินการแกปั้ญหา และ4) ขัน้สรุปและน าไปใช ้

3.5 ตรวจสอบแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยส่งให้ผูเ้ชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษา เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื ้อหา ความชัดเจนของข้อค าถามและตัวเลือก ตรวจสอบความสอดคล้องของ
แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Congruence หรือ IOC) โดยพิจารณาจากค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึน้ไป แล้วน าข้อเสนอแนะมา
ปรบัปรุงแกไ้ข พบว่า แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหามีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
มากกว่า 0.60 ขึน้ไป  

3.6 น าแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาไปทดสอบกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภาค เรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2562 ที่ผ่านการเรียนในเรื่องดังกล่าวมาก่อนแลว้ เพื่อน าไปวิเคราะหห์าค่าความยาก
ง่ายและค่าอ านาจจ าแนก  

3.7 น าผลการทดสอบมาวิเคราะหห์าค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกเป็น
รายขอ้ โดยใชเ้กณฑ์การคัดเลือกเฉพาะขอ้ที่มีค่าความยากง่ายตามเกณฑ์ ตั้งแต่  0.20 – 0.80 
และค่าอ านาจจ าแนก ตามเกณฑต์ัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป พบว่า แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหามีค่าความยากง่าย (P) ตัง้แต่ 0.33 – 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่ 0.20 – 0.53 
            ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  ำ    10 สถานการณ ์รวม 40 ขอ้ 

3.8 จดัท าแบบทวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา น าไปวิเคราะหห์าค่าความ

เชื่อมั่นของแบบวัดด้วยการค านวณจากสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ของครอนแบค 
(Cronbach) โดยก าหนดให้มีค่าความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 0.5 พบว่า ความเชื่อมั่นของแบบวัด
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เท่ากบั 0.85 
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3.9 น าแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาที่ไดไ้ปใหก้บักลุ่มตวัอย่าง
ที่ใชใ้นการวิจยัต่อไป 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน
และการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ในเนื ้อหาวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและ
โภชนาการ จ านวน 20 ขอ้ ดงัภาพประกอบที่ 6 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสขุศึกษา เรื่อง 

อาหารและโภชนาการ 
 

จากภาพประกอบ 6 เป็นขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดัการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ใน
เนือ้หาวิชาสขุศกึษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกับแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสุข
ศกึษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ 
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4.2 ศกึษารูปแบบขอ้ค าถามในการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ 
4.3 วิเคราะหข์อ้ค าถาม ความเหมาะสมในการน าไปใชก้บักลุม่ตวัอย่าง 
4.4 ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ใน
เนือ้หาวิชาสขุศกึษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ ดงันี ้

4.4.1 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหา
เป็นฐานและการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ในเนือ้หาวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหาร
และโภชนาการ เป็นแบบสอบถาม จ านวน 20 ขอ้ โดยการน าเอาวิธีการใหค้ะแนนของ บุญชม ศรี
สะอาด (2555) โดยเป็นรูปแบบการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ระดับ
และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

1 คะแนน หมายถึง พงึพอใจนอ้ยที่สดุ 
2 คะแนน หมายถึง พงึพอใจนอ้ย 
3 คะแนน หมายถึง พงึพอใจมาก 
4 คะแนน หมายถึง พงึพอใจมากท่ีสดุ 

ก าหนดเกณฑก์ารวดัผลความพงึพอใจ ดงันี ้
 ค่าเฉลี่ย   ระดบัความพงึพอใจ 
 1.00 - 1.49  พงึพอใจนอ้ยที่สดุ 
 1.50 – 2.49  พงึพอใจนอ้ย 
2.50 – 3.49  พงึพอใจมาก 
3.50 – 4.00  พงึพอใจมากท่ีสดุ 

4.5 สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหา
เป็นฐานและการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ในเนือ้หาวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหาร
และโภชนาการ จ านวน 20 ขอ้ 

4.6 ตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสุขศึกษา เรื่อง 
อาหารและโภชนาการ จ านวน 20 ขอ้ โดยส่งใหผู้ ้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ
ทางดา้นการจัดการเรียนรูว้ิชาสขุศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือ้หา ความชดัเจนของ
ขอ้ค าถาม ตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม โดยน ามาหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 
(Index of Congruence หรือ  IOC) โดยพิ จารณ าจากค่า IOC ตั้ งแ ต่  0.50 ขึ ้น ไป  แล้วน า
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ขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข ผลการพิจารณาค่า IOC มีค่าตัง้แต่ 0.60 ขึน้ไป จึงไดแ้บบสอบถาม
ความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้จ านวน 17 ขอ้ 

4.7 น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ไปทดสอบกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภาคเรียนที่  2  
ปีการศกึษา 2562 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้ค าถาม 

4.8 น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็น
ฐานและการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและ
โภชนาการ ไปใชก้บักลุม่ตวัอย่าง 

 
3. แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี ้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัย
ด าเนินการทดลองโดยประยุกต์ตามแบบแผนการวิจัยแบบ (Two Group Pretest – Posttest 
Design) พวงรตัน ์ทวีรตัน ์(2550) ซึ่งมีรูปแบบการทดลอง ดงันี ้ 

 
ตาราง 1 แบบแผนการวิจยั 

 

 
สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นแบบแผนการวิจยั 

1E  แทน กลุม่ทดลองที่ 1  

2E  แทน กลุม่ทดลองที่ 2  

1T  แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 

2T  แทน การทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) 

1X  แทน การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน 

2X  แทน การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้

กลุม่ตวัอย่าง สอบก่อน ทดสอบ สอบหลงั 

1E  1T  1X  2T  

2E  1T  2X  2T  
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยไดด้  าเนินทดลองและเก็บขอ้มูลตามขัน้ตอน 

ดงันี ้
4.1 ขั้นก่อนการทดลอง  

4.1.1 ขอความรว่มมือกบัทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ ์
จงัหวดันครนายก ซึ่งเป็นกลุม่ตวัอย่างของการวิจยัในครัง้นี ้โดยผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสขุศึกษา 
เรื่อง อาหารและโภชนาการ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

4.1.2 ชี ้แจ้งให้นักเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีสืบเสาะหาความรูใ้น เนือ้หาวิชาสุขศึกษา 
เรื่อง อาหารและโภชนาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนได้
ถกูตอ้ง 

4.2 ขั้นด าเนินการทดลอง 
4.2.1 น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู ้เจตคติ และการปฏิบัติ และ

แบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาที่ผูว้ิจัยไดส้รา้งขึน้ ทดสอบกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ องครกัษ ์ที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง แลว้ท าการบนัทึก
คะแนนกลุ่มตัวอย่างที่ไดร้บัการทดสอบในครัง้นีเ้ป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ในวันที่ 
14 มกราคม 2563 

4.2.2 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มทดลองด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานใน
รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 และด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มทดลองด้วยวิธีสืบเสาะหาความรูใ้นรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและ
โภชนาการ โดยใชร้ะยะเวลาในการจัดการเรียนรู ้จ านวน 6 คาบ คาบละ 50 นาที ตั้งแต่วันที่ 21 
มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2563  

4.2.3 เมื่อสิน้สดุการจดัการเรียนรูแ้ลว้ จึงท าการทดสอบหลงัเรียนกบันกัเรียนทัง้สอง
กลุ่ม โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู ้เจตคติ และการปฏิบัติ และแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ผู ้วิจัยได้สรา้งขึน้ ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วท าการบันทึก
คะแนนกลุ่มตวัอย่างที่ไดร้บัการทดสอบในครัง้นีเ้ป็นคะแนนทดสอบหลงัเรียน (Post-test) และน า
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและการจัดการ
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เรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ใน เนื ้อหาวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ   
ใหน้กัเรียนท าการประเมินความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้ในวนัที่ 11 มีนาคม 2563 

4.3 ขั้นหลังการทดลอง 
4.3.1 น าผลคะแนนจากการตรวจแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัด

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูด้้วย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสขุศึกษา 
เรื่อง อาหารและโภชนาการ ที่ไดม้าวิเคราะหโ์ดยใชว้ิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 

 
5. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

ในการทดลองครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีล  าดบัขัน้ในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
1. หาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและ

การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้โดยการประเมินค่ารอ้ยละของคะแนนระหว่างการ
ทดลองและคะแนนหลังการทดลองโดยการใชค้ะแนนรอ้ยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตาม
เกณฑ ์75/75  

2. วิ เคราะห์หาค่าเฉลี่ย  (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ที่ไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน และการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ได้รับ
ด าเนินการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหา
ความรูใ้นเนือ้หาวิชาสขุศกึษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ  

3. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู ้
เจตคติ การปฏิบติั และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลอง
ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการสืบเสาะหาความรูโ้ดยใชส้ถิติทดสอบ Wilcoxon’s signed ranks test 

4. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู ้
เจตคติ การปฏิบติั และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาระหว่างกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการ
เรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานกบักลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหา
ความรูโ้ดยใชส้ถิติทดสอบ Mann-Witney U Test 

5. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ใน
เนือ้หาวิชาสขุศกึษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ และน าค่าเฉลี่ยมาจดัระดบัความพงึพอใจ 
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บทที ่ 4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง การเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใช้

ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสุขศึกษา เรื่อง 
อาหารและโภชนาการ ท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงันี ้

 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

N  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 
M  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
SD  แทน ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1E   แทน ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู ้

2E   แทน ค่าประสิทธิภาพของผลการเรียนรู ้
Mean Rank แทน ค่าเฉลี่ยล าดบัของตวัแปรทดสอบในแต่ละกลุม่ 
Sum of Rank แทน ผลรวมล าดบัของตวัแปรทดสอบในแต่ละกลุม่ 
Z   แทน  สถิติทดสอบที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตของ The Wilcoxon 

    Signed-Ranks Test และ Mann-Whitney U Test  
P  แทน     ความน่าจะเป็นในการทดสอบสมมติุฐาน 
*   แทน     มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปรผลการวิเคราะหข์อ้มูลในการทดลองครัง้นี ้

ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
ตอนที่  1 ผลการศึกษาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใช้

ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสุขศึกษา เรื่อง 
อาหารและโภชนาการ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
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ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แกปั้ญหา ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน
และกลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แกปั้ญหา หลงัการทดลองระหว่างกลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและ
กลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้

ตอนที่ 4 การหาค่าความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน
และการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้น เนื ้อหาวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและ
โภชนาการ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

ตอนที่ 1 ผลการหาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐานและค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหา
ความรู้ในเนือ้หาวิชาสุขศึกษา เร่ือง อาหารและโภชนาการ 

 
ตาราง 2 ผลการหาค่าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและค่า
ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสขุศึกษา เรื่อง 
อาหารและโภชนาการ 

 

 
จากตารางที่  2 แสดงให้เห็นว่า ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูด้้วย

วิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน มี ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) เท่ากับ 80.07 และค่า

ประสิทธิภาพผลลพัธ ์( 2E ) เท่ากับ 77.84 ในส่วนค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูด้ว้ย

วิธีการสืบเสาะหาความรู้ มี ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) เท่ากับ 78.89 และค่า

ประสิทธิภาพผลลพัธ์ ( 2E ) เท่ากับ 78.81 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าแผนการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใช้

 
วิธีการสอน 

คะแนนเฉลี่ยระหว่างการ

ทดลอง 1E  (90 คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ยหลงัการ

ทดลอง 2E  (190 คะแนน) 

ประสิทธิภาพของ
แผนการจดัการเรียนรู ้

ปัญหาเป็นฐาน 72.07 147.89 80.07/77.84 

สืบเสาะหา
ความรู ้

71.00 149.73 78.89/78.81 
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ปัญหาเป็นฐานและแผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูม้ีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑท์ี่ก าหนดไวท้ี่ 75/75 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานและกลุ่มทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 

 
ตาราง 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ก่อนการ
ทดลองระหว่างกลุ่มที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและกลุ่มที่ได้รบัการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้
 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
จากตารางที่ 3 แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใช้

ปัญหาเป็นฐานและกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้  โดย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรูก่้อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 17.59 และ 
17.46 ตามล าดบั ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นเจตคติก่อนการทดลองมค่ีาเฉลี่ยของคะแนนเท่ากบั 
59.48 และ 59.77 ตามล าดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นการปฏิบัติก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนเท่ากับ 55.11 และ 56.54 ตามล าดับ และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาก่อนการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 25.41 และ 25.12 ตามล าดับ พบว่ามีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติ และการปฏิบติั และความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานกับกลุ่ม

รายการประเมิน 
ปัญหาเป็นฐาน (n=27) สืบเสาะหาความรู ้(n=26) 

Z P 
M SD 

Mean 
rank 

M SD 
Mean 
rank 

ความรู(้30) 17.59 3.36 26.85 17.46 3.16 27.15 -0.07 0.94 

เจตคติ(80) 59.48 4.39 25.72 59.77 3.43 28.33 -0.62 0.54 

การปฏิบติั(80) 55.11 3.89 24.43 56.54 3.29 29.67 -1.24 0.21 

คิดแกปั้ญหา(40) 25.41 6.98 26.79 25.12 6.90 27.20 -0.09 0.92 
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ทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้ไม่ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ตาราง 4 เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ก่อนและหลงั
การทดลองของกลุ่มที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและกลุ่มที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้
 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
จากตารางที่ 4 แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใช้

ปัญหาเป็นฐานและกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้โดย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรูก่้อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 17.59 และ 
17.46 ตามล าดับ หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 21.15 และ 21.50 ตามล าดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเจตคติก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 59.48 และ 
59.77 ตามล าดับ หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 63.29 และ 63.77 ตามล าดับ 

 
วิธีการสอน รายการประเมิน n 

ก่อนการ
ทดลอง 

หลงัการ
ทดลอง Z P 

M SD M SD 

ปัญหาเป็น
ฐาน 

ความรู(้30) 27 17.59 3.36 21.15 1.77 -3.73* 0.00 

เจตคติ(80) 27 59.48 4.39 63.29 8.45 -2.11* 0.03 

การปฏิบติั(80) 27 55.11 3.89 63.44 6.47 -4.18* 0.00 

คิดแกปั้ญหา(40) 27 25.41 6.98 32.63 3.09 -3.95* 0.00 

สืบเสาะหา
ความรู ้

ความรู(้30) 26 17.46 3.16 21.50 2.80 -3.48* 0.00 

เจตคติ(80) 26 59.77 3.43 63.77 6.67 -2.33* 0.02 

การปฏิบติั(80) 26 56.54 3.29 64.46 6.47 -3.49* 0.00 

คิดแกปั้ญหา(40) 26 25.12 6.90 29.62 4.83 -2.05* 0.04 
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ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นการปฏิบติัก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 55.11 และ 
56.54 ตามล าดบั หลงัการทดลองมค่ีาเฉลี่ยของคะแนนเท่ากบั 63.44 และ 64.46 ตามล าดบั และ
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากบั 25.41 และ 25.12 
ตามล าดับ หลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 32.63 และ 29.62 ตามล าดับ โดยพบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติ และการปฏิบติั และความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา ของกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและ
กลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู้หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา หลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐานและกลุ่มทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้  

 
ตาราง 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา หลังการ
ทดลองระหว่างกลุ่มที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและกลุ่มที่ได้รบัการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้

 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
จากตารางที่ 5 แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใช้

ปัญหาเป็นฐานและกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสืบเสาะหาความรูโ้ดย

รายการประเมิน 
ปัญหาเป็นฐาน (n=27) สืบเสาะหาความรู ้(n=26) 

Z P 
M SD 

Mean 
rank 

M SD 
Mean 
rank 

ความรู(้30) 21.15 1.77 26.39 21.50 2.80 27.63 -0.29 0.77 

เจตคติ(80) 63.29 8.45 25.74 63.77 6.67 28.31 -0.61 0.55 

การปฏิบติั(80) 63.44 6.47 26.48 64.46 6.47 27.54 -0.25 0.80 

คิดแกปั้ญหา(40) 32.63 3.09 31.98 29.62 4.83 21.83 -2.41* 0.02 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรูก่้อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 21.15 และ 
21.50 ตามล าดบั ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นเจตคติก่อนการทดลองมค่ีาเฉลี่ยของคะแนนเท่ากบั 
63.29 และ 63.77 ตามล าดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นการปฏิบัติก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนเท่ากับ 63.44 และ 64.46 ตามล าดับ และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาก่อนการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 32.63 และ 29.62 ตามล าดบั โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติ และการปฏิบติัหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีไดร้บั
การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน กบักลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการ
สืบเสาะหาความรู ้  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาหลงัการทดลองของกลุ่มที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐาน กบักลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

ตอนที่ 4 การหาค่าความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหา
เป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ในเนื้อหาวิชาสุขศึกษา เร่ือง 
อาหารและโภชนาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 

 
ตาราง 6 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้
ดว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 

 

ขอ้ค าถาม 

ปัญหาเป็นฐาน (n=27) สืบเสาะหาความรู ้(n=26) 

ความ
คิดเห็น 

ระดบั
ความพงึ
พอใจ 

ความ
คิดเห็น 

ระดบั
ความพงึ
พอใจ M SD M SD 

1. ความตัง้ใจและความกระตือรือรน้ในการ
จดัการเรียนการสอน 

3.23 0.76 มาก 3.23 0.76 มาก 

2. ความสามารถในการอธิบาย/ชีแ้จงเนือ้หา
สาระที่สอนไดช้ดัเจน 

3.26 0.67 มาก 3.27 0.67 มาก 

3. การเตรียมความพรอ้มในการจดัการเรียน
การสอน 

3.27 0.72 มาก 3.27 0.72 มาก 
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ตารางที่ 6 ต่อ 
 

ขอ้ค าถาม 

ปัญหาเป็นฐาน (n=27) สืบเสาะหาความรู ้(n=26) 

ความ
คิดเห็น 

ระดบั
ความพงึ
พอใจ 

ความ
คิดเห็น 

ระดบัความ
พงึพอใจ 

M SD M SD 

4. การสอดแทรกคณุธรรมและจรยิธรรม 3.38 0.69 มาก 3.38 0.69 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวมด้านการสอน 3.24 0.70 มาก 3.29 0.52 มาก 

5. เนือ้หาที่เรียนมีความสอดคลอ้งกบัชีวิตจรงิ
ของนกัเรียน 

3.26 0.81 มาก 3.38 0.64 มาก 

6. เนือ้หาช่วยใหน้กัเรียนเห็นถึงความส าคญั
ต่อการดแูลรกัษาสขุภาพ 

3.15 0.91 มาก 3.54 0.51 มากที่สดุ 

7. การเรียนรูเ้นือ้หาเนน้ความเขา้ใจและ
น าไปใชม้ากกว่าการท่องจ า 

3.15 0.99 มาก 3.54 0.65 มากที่สดุ 

ค่าเฉล่ียโดยรวมด้านเนือ้หา 3.19 0.83 มาก 3.49 0.53 มาก 

8. กิจกรรมมีความน่าสนใจในการแสวงหา
ค าตอบอย่างสรา้งสรรค ์

3.22 0.74 มาก 3.23 0.65 มาก 

9. ระยะเวลาที่ใชม้ีความเหมาะสม 3.04 0.94 มาก 2.85 0.88 มาก 

10. มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้หา
ความรูด้ว้ยตนเอง 

3.11 0.85 มาก 3.12 0.71 มาก 

11. มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู ้ความคิดเห็นกบัเพื่อนรว่มกลุม่ 

3.33 0.83 มาก 3.19 0.80 มาก 

12. กิจกรรมการเรียนรูส้ง่เสริมใหผู้เ้รียนได้
พฒันาการคิดแกปั้ญหา 

3.63 0.56 มากที่สดุ 3.23 0.71 มาก 

13. กิจกรรมการเรียนรูส้ง่เสริมใหผู้เ้รียนมี
พฒันาการดา้นการสื่อสาร 

3.33 0.73 มาก 2.96 0.87 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวมด้านกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 

3.28 0.55 มาก 3.10 0.51 มาก 
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ตารางที่ 6 ต่อ 
 

 
จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่ได้รบัการจัดการ

เรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและกลุม่ทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหา
ความรู ้โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.26 เมื่อท าการ
จ าแนกความพึงพอใจออกเป็นรายดา้น พบว่ากลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีความพึงพอใจดา้นการวัดประเมินผลมากที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนเท่ากับ 3.32 ส่วนกลุ่มทดลองไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ มี
ความพึงพอใจดา้นเนือ้หามากที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.49 และ
เมื่อท าการจ าแนกความพึงพอใจออกเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความพึงพอใจในหัวข้อกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้
พัฒนาการคิดแก้ปัญหา โดยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.63 ส่วนกลุ่ม
ทดลองไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ มีความพึงพอใจในหัวขอ้ เนือ้หาช่วย
ใหน้กัเรียนเห็นถึงความส าคญัต่อการดแูลรกัษาสขุภาพ และการเรียนรูเ้นือ้หาเนน้ความเขา้ใจและ
น าไปใชม้ากกว่าการท่องจ า โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มค่ีาเฉลี่ยของคะแนนเท่ากบั 3.54  

ขอ้ค าถาม 

ปัญหาเป็นฐาน (n=27) สืบเสาะหาความรู ้(n=26) 

ความ
คิดเห็น 

ระดบั
ความพงึ
พอใจ 

ความ
คิดเห็น 

ระดบัความ
พงึพอใจ 

M SD M SD 
14. การวดัประเมินผลมีความหลากหลาย 3.29 0.76 มาก 3.23 0.82 มาก 

15. ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการประเมินผลงาน 3.33 0.83 มาก 3.23 0.76 มาก 

16. ผูเ้รียนไดท้ราบและเขา้ใจผลงานที่ตนเอง
ท า 

3.29 0.82 มาก 3.34 0.63 มาก 

17. นกัเรียนมีโอกาสน าผลการประเมินมา
ปรบัปรุงและพฒันาการเรียนรูข้องตนเอง 

3.37 0.79 มาก 3.35 0.79 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวมด้านการวัดและประเมิน 3.32 0.66 มาก 3.29 0.51 มาก 

ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจโดยรวม 3.26 0.59 มาก 3.26 0.42 มาก 
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บทที ่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
งานวิจยัเรื่อง การเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานกับ

การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสขุศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ 
ท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยมีความมุ่งหมาย 
1)เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัเรียนรู้
ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ใน เนื ้อหาวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ 2)เพื่ อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ก่อนและหลังการ
ทดลองของกลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและกลุ่มที่ไดร้บัการจัดการ
เรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู  ้3)เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดแกปั้ญหา หลงัการทดลองระหว่างกลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็น
ฐานกบักลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู  ้และ4)เพื่อศึกษาความพงึพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสืบเสาะหา
ความรูใ้นเนื ้อหาวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ องครกัษ์ ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หอ้งเรียน
โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวี ธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4  
จ านวน 27 คน และกลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 
1/1 จ านวน 26 คน รวมเป็นจ านวน 53 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั แบ่งเป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการ
ทดลอง ไดแ้ก่ 1)แผนการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ ดว้ยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2)แผนการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษา เรื่อง 
อาหารและโภชนาการ ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ
เครื่องมือที่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ 1)แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2)แบบวัดความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา 3)แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชใ้นการวิจัยโดยแบ่งเป็นสถิติพืน้ฐาน
ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้สถิ ติ  Nonparametric statistics โดยใช้สถิ ติทดสอบ Wilcoxon’s signed ranks test และ 
Mann-Witney U Test 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานกับ

การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสขุศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ 
ท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1 สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้ 

1. ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่า
ประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.70 / 77.84 และค่าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบ
เสาะหาความรู ้มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 78.89 / 78.81 ซึ่งสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไวท้ี่ 75/75  

2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ของกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและกลุ่มทดลองไดร้บัการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยสืบเสาะหาความรูห้ลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 

3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หลงัการทดลองของกลุ่มทดลองที่ไดร้บั
การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน กบักลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการ
สืบเสาะหาความรู ้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ความสามารถ
ในการคิดแกปั้ญหา หลงัการทดลองของกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหา
เป็นฐานกบักลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

4. ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน
และกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูโ้ดยภาพรวมอยู่ในระดบัพึง
พอใจ 

 
อภปิรายผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานกับ
การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ในเนือ้หาวิชาสขุศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ 
ท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1 มีประเด็นน ามาอภิปรายผลการวิจยัดงันี ้
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1. ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานและ
การจัดเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ในเนื้อหาวิชาสุขศึกษา เร่ือง อาหารและ
โภชนาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 

จากการหาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน
และการจดัเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นเนือ้หาวิชาสขุศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ 
พบว่า มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไวท้ี่ 75/75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 1 ทัง้นี ้
เป็นผลสืบเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
ลกัษณะของการจัดการเรียนรู ้ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู ้การวัดประเมินผลการเรียนรู ้การสรา้ง
แบบทดสอบ เพื่อใชใ้นการสรา้งแผนการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและแผนการ
จัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดยผ่านการตรวจสอบคณุภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญ มีการปรบัปรุงแกไ้ข จนสง่ผลให้
ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ ทั้งด้านเนื ้อหาสาระ รูปแบบกิจกรรม แบบฝึกท้ายกิจกรรม และ
แบบทดสอบ ที่สามารถน าไปพัฒนาผูเ้รียนและสอดคลอ้งกับบริบทของนักเรียนเป็นส าคัญ เมื่อ
น าไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่างจึงส่งผลใหแ้ผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและ
การจัดเรียนรูด้้วยวิธีการสืบเสาะหาความรูใ้นรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารและโภชนาการ  
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด 75/75 ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ สุวิทย ์มูลค า (2549) 
แนวทางการประเมินแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อให้แผนการจัดการเรียนรูม้ีประสิทธิภาพ ควร
ประเมินประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้1)เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดคลอ้งกับจุดประสงคก์ารเรียนรูห้รือไม่  
2)จดุประสงคก์ารเรียนรูเ้ป็นพฤติกรรมที่สงัเกตไดแ้ละสามารถท าไดส้  าเรจ็หรือไม่ 3)เวลาที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละขั้นตอนของการสอนเหมาะสมกับกิจกรรมหรืองานที่มอบหมายให้นักเรียนหรือไม่  
4)มีกิจกรรมก่อนเขา้สู่บทเรียนและทบทวนเพื่อเตรียมความพรอ้มสรา้งแรงจูงใจ และเชื่อมโยง
ความรูเ้ก่าของผูเ้รียนกับสิ่งที่จะเรียนใหม่หรือไม่ 5)ท ารายการเนือ้หาในบทเรียน พร้อมทัง้ทักษะ
ส าคัญ และกระบวนการคิดที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ 6)ในขัน้น าเสนอ ไดเ้ลือกวิธีการเรียนรู/้กิจกรรมที่
หลากหลายและมีความเหมาะสมหรือไม่ 7)ขั้นน าไปใชม้ีกิจกรรมให้นักเรียนท างานเป็นคู่/กลุ่ม 
หรือกิจกรรมมีความเหมาะสมหรือไม่ 8)มีการใชส้ื่อ/แหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลายหรือไม่ 9)เนือ้หา 
กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรียนรู ้ที่น ามาใช้ส่งเสริมกระบวนการคิดหรือไม่ 10)มีการวัดประเมินผลที่
หลากหลายหรือไม่ และยังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ฐาปนี เครืออนันต ์(2559) ไดท้ าการวิจัย
เก่ียวกับชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า 
ประสิทธิภาพของชุดการสอนมลัติมีเดียเสรมิทกัษะการอ่านส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษา มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25/82.25 เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้80/80 โดยผูว้ิจัยไดอ้ธิบายการ
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เรียนดว้ยชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่าน และกิจกรรมที่ก าหนดใหก้ับนักเรียนไดท้ าใน 
แต่ละบทที่ผูส้อนไดว้างแผนไวแ้ลว้ โดยผูเ้รียนมีความสนใจและอยากรูแ้บบต่อเนื่องดว้ยสื่อและ
กิจกรรมที่สรา้งขึน้อย่างสนุกสนาน และงานวิจัยของ น า้ฝน คูเจริญไพศาล และคณะ (2561)  
ไดศ้ึกษาผลการใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูเ้ร่ืองขยะพลาสติกโดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนและทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 หอ้งเรียนโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชใ้นการ
วิจัย ไดแ้ก่ 1)ชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องขยะพลาสติกโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 2)แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เร่ืองขยะพลาสติก 3)แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา  
4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมและ 5)แบบประเมิน
คณุภาพชุดกิจกรรมโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ผลการวิจบัพบว่า 1)ผลการประเมินคณุภาพของชุดกิจกรรม
โดยผูเ้ชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 2)การทดลองใชชุ้ดกิจกรรมพบว่าประสิทธิภาพ
ของชดุกิจกรรมมีค่า E1/E2เท่ากบั 80.11/75.30 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์75/75 ที่ตัง้ไว ้ 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหา
เป็นฐานและกลุ่มทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติ และการปฏิบัติ ของกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการ
เรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและกลุม่ทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหา
ความรู ้หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมติฐานขอ้ที่ 2 ทัง้นีเ้ป็นผลสืบเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็น
การจัดการเรียนรูท้ี่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยให้นักเรียนไดใ้ชปั้ญหาที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน
ของนกัเรียนที่นกัเรียนอาจพบ เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของวยัรุน่ การรบัประทาน
อาหารไม่ตรงตามหลกัธงโภชนาการ หรือการรบัประทานอาหารหวาน มนั เค็มเป็นประจ า มาเป็น
จุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู ้และเป็นตัวกระตุน้ที่ท าให้เกิดกระบวนการให้การหาแนวทาง
แกปั้ญหาอย่างมีเหตผุล โดยการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ท าการสืบคน้ขอ้มลู ร่วมกนัอภิปราย และ
พิจารณา ท าความเขา้ใจและแกปั้ญหาดว้ยเหตผุล เพื่อตอ้งการให้นกัเรียนไดแ้สวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง รู ้จักการแก้ปัญหาที่ จะบูรณาการเข้าหากัน ซึ่ งปัญหาที่ ใช้จะมีความสัมพันธ์กับ
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนและมีความสัมพันธ์กับนักเรียน โดยการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐานมีขัน้ตอนการสอนดว้ยกนั 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ขัน้เตรียมความพรอ้ม 2) ขัน้ก าหนด
ปัญหา 3) ขัน้รบัรูแ้ละท าความเขา้ใจกับปัญหา 4) ขัน้ระดมสมองศึกษาคน้ควา้ 5) ขัน้สงัเคราะห์
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ความรู ้6) ขั้นน าเสนอและประเมินผล เมื่อเกิดการเรียนรูอ้ย่างเป็นมีระบบจากขั้นตอนของการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานจึงส่งผลใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงในดา้นความสามารถ
ในการคิดแกปั้ญหา และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ มนสภรณ ์วิฑรูเมธา 
(2544) ที่ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการเรียนรูด้้วยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน ว่าเป็นการให้นักเรียนได้
เรียนรูก้ารแกปั้ญหาโดยตรง ท าใหพ้ฒันาทกัษะการแกปั้ญหา สามารถถ่ายโยงไปสูก่ารแกปั้ญหาที่
ซบัซอ้นในวิชาชีพและชีวิตประจ าวนัได้ มีทกัษะการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง พฒันาทกัษะในการ
เรียนรู ้การติดต่อสื่อสาร และการท างานร่วมกับผูอ่ื้น พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์และการ
สงัเคราะห ์ช่วยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ซึ่งในหลกัสตูรไม่ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้รียนรู้
และช่วยใหน้กัเรียนเกิดความรูอ้ย่างมีโครงสรา้ง ง่ายต่อการระลกึไดแ้ละการน ามาใช้ ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ โสภา ชอ้ยชด (2560) ไดศ้กึษาผลการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานและทฤษฎีประมวลสารสนเทศทางสงัคมท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การแก้ปัญหาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  2 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จ านวน 70 คน โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นนกัเรียนกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศึกษาโดยใชปั้ญหา
เป็นฐานและทฤษฎีประมวลสารสนเทศทางสงัคม จ านวน 35 คน และนกัเรียนกลุ่มควบคมุที่ไดร้บั
การจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษาแบบปกติ จ านวน 35 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยคือ แผนการ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานและทฤษฎีประมวลสารสนเทศทางสงัคม จ านวน 8 แผน แบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู ้เจตคติ การปฏิบัติ และแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู ้เจตคติ การปฏิบัติ และความสามารถในการแก้ปัญหา
พฤติกรรมการกลั่นแกลง้ทางโลกออนไลนห์ลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่มทดลองสงูกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ Klegeris et al. (2013)  
ไดศ้ึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาทั่วไปของนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรบัชัน้เรียนขนาดใหญ่และนกัศึกษาชัน้ปีที่ 3 ที่ไม่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
ส าหรบัชัน้เรียนขนาดใหญ่มีความสามารถในการแกปั้ญหาทั่วไปหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่นักศึกษาที่ไม่ไดร้บัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้น  
ผลคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาทั่วไปหลงัเรียนกบัก่อนเรียนไม่มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ในส่วนของการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรูท้ี่ เน้นให้นักเรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู ้โดยกิจกรรมการเรียนรู ้นักเรียนได้ใช้
ฐานความรูเ้ดิมน ามาสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ดว้ยตนเอง มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรูจ้กัศึกษาคน้ควา้หา
ความรูแ้ละแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองอย่างมีเหตผุลโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ป็นตวัช่วย
ในการหาค าตอบ การสืบคน้ต่าง ๆ จะช่วยพัฒนาศกัยภาพในการเรียนรูใ้หดี้ยิ่งขึน้ โดยการจดัการ
เรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูม้ีขัน้ตอนการสอนด้วยกัน 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ขัน้สรา้งความ
สนใจ (Engagement) 2) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) 4) ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration) 5) ขั้นประเมิน (Evaluation) เมื่อเกิดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบจากขั้นตอนของการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้จึงส่งผลใหเ้กิด
ความเปลี่ยนแปลงในดา้นความสามารถในการคิดแกปั้ญหา และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไดด้ว้ย
เช่นกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภพ เลาหไพบูลย ์(2552) ที่ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้ดังนี ้1)นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ได้ศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเองจึงมีความอยากเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา 2)นกัเรียนมีโอกาสไดฝึ้กความคิดและฝึก
การกระท าท าใหไ้ดเ้รียนรูว้ิธีจดัระบบความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ท าใหค้วามรู้
คงทนและถ่ายโยงการเรียนรูไ้ดก้ล่าวคือ ท าใหส้ามารถจดจ าไดน้าน และน าไปใชใ้นสถานการณ์
ใหม่อีกดว้ย 3) นักเรียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน  และยังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
จินตนา วิชาเหล็ก (2559) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร ์และจิตวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รบัการ
จัดการเรียนรูโ้ดยใชว้ัฏจักรการเรียนรู ้5 ขัน้ และการจัดการเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 34 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) ระยะเวลาทดลองจ านวน 30 คาบ โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One-Group 
Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1)แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้วัฏจักรการ
เรียนรู ้5 ขั้น 2)แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
4)แบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาวิทยาศาสตร ์และ 5)แบบวดัจิตวิทยาศาสตร ์สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ t-tset for dependent samples และ one sample t-test ผลการวิจัย
พบว่า นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู ้5 ขัน้ และการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
โครงงานมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดรอ้ยละ 
70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา หลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็น
ฐานและกลุ่มทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัการทดลองของ
กลุ่มทดลองที่ได้รบัการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน กับกลุ่มทดลองที่ได้รบัการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
แต่ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน กับกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติฐานขอ้ที่ 3 โดยสามารถ
อภิปรายในประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

3.1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้เจตคติ และการปฏิบติั 
การจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน มีขั้นตอนการจัดการเรียนการ

สอนด้วยกัน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความพรอ้ม 2) ขั้นก าหนดปัญหา 3) ขั้นรบัรูแ้ละท า
ความเขา้ใจกบัปัญหา 4) ขัน้ระดมสมองศึกษาคน้ควา้ 5) ขัน้สงัเคราะหค์วามรู ้6) ขัน้น าเสนอและ
ประเมินผล ในส่วนของการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู้มีขัน้ตอนการจัดการเรียน
การสอนดว้ยกนั 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ขัน้สรา้งความสนใจ (Engagement) 2) ขัน้ส  ารวจและคน้หา 
(Exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)  
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) โดยจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนทั้ง 2 รูปแบบ นั้นเป็นการ
จดัการเรียนรูท้ี่เนน้นกัเรียนเป็นส าคัญ ใหน้ักเรียนไดม้ีบทบาทส าคัญในการเรียนรู ้นักเรียนเป็นผู้
คน้ควา้และใชค้วามสามารถในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยเนน้ไปที่กระบวนการกลุม่ ท างานรว่มกนั
เป็นกลุ่มท าการสืบคน้ขอ้มูล ร่วมกันอภิปราย และพิจารณา ท าความเขา้ใจและแก้ปัญหาดว้ย
เหตุผล เพื่อหาขอ้สรุปในการศึกษาเรื่องนัน้ ๆ  โดยมีครูเป็นผูส้นบัสนุน ชีแ้นะ ช่วยเหลือ ตลอดจน
แกปั้ญหาซึ่งอาจเกิดขึน้ระหว่างการจดัการเรียนรู ้จึงท าใหผ้ลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูข้อง
นกัเรียนไม่แตกต่างกันทัง้นีอ้าจเนื่องมากจากการจดัการเรียนรูท้ัง้สองวิธีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
ใกลคี้ยงกัน ในส่วนของดา้นเจตคติ และการปฏิบติั ครูผูส้อนไดท้ าการมอบหมายภาระงานในการ
บนัทึกการรบัประทานอาหาร การออกก าลงักาย และการพักผ่อนใหน้ักเรียนกลุ่มทดลองที่ไดร้บั
การจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน และกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการจัดการเรียนรู้
ดว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้ท าการปฏิบัติและจดบันทึกเป็นเวลา 1 เดือน นักเรียนจึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ และการปฏิบัติในเรื่องการเลือกรบัประทานอาหาร การออกก าลงักาย และ
การพักผ่อน เมื่อมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นเจคติ และการปฏิบัติจนท าใหผ้ลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนดา้นเจตคติ และการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐกรณ ์ด า
ชะอม (2553) ที่ไดท้ าการศึกษาเรื่องผลของการจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E และวิธีการทางประวติัศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนประวติัศาสตรแ์ละการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ประวติัศาสตร์
ของนกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้บบ 5E และ วิธีการทาง
ประวติัศาสตรแ์ตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ  ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากการสอนทัง้สองวิธีมี
ประสิทธิภาพใกลเ้คียงกัน โดยขัน้ตอนของการจัดการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E แตกต่างกบัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร ์แต่กระบวนการเรียนรูข้องทัง้
สองวิธีเป็นการสืบเสาะหาความรูด้้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมีกระบวนการ
เช่นเดียวกนั จึงท าใหผ้ลสมัฤทธิ์ทางการเรียนประวติัศาสตรไ์ม่แตกต่างกนั  

3.2 ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
การจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรูโ้ดยให้

นกัเรียนไดใ้ชปั้ญหาที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนมาเป็นจุดตัง้ตน้ของกระบวนการเรียนรู ้
และเป็นตัวกระตุ้นที่ท าให้เกิดกระบวนการให้การหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  โดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหาตัง้แต่การวิเคราะหปั์ญหาที่เกิดขึน้ วิเคราะหส์าเหตุของปัญหา ด าเนินการ
แกปั้ญหา และผลที่เกิดขึน้จากการแกปั้ญหานัน้ ท าใหน้กัเรียนไดเ้กิดทกัษะ ที่สามารถน าไปแกไ้ข
ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึ่งประสงคใ์นชีวิตประจ าวนัได ้โดยผ่านการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม
ท าการสืบค้นข้อมูล ร่วมกันอภิปราย และพิจารณา ท าความเข้าใจและแก้ปัญหาด้วยเหตุผล  
เพื่อตอ้งการใหน้ักเรียนไดแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รูจ้ักการแกปั้ญหาที่จะบูรณาการเขา้หากัน 
ท าใหเ้กิดการพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาไดม้ากกว่าการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบ
เสาะหาความรู ้ที่ เน้นกระบวนการสืบเสาะ และสรา้งองค์ความรูข้ึน้มาจากการค้นควา้ข้อมูล  
สอดคลอ้งกับแนวคิดของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548) ที่กล่าวว่า การเรียนรูแ้บบเน้นปัญหาเป็น
ฐานช่วยใหน้กัเรียนเลือกสรรขอ้ความรูท้ี่ตอ้งเรียนดว้ยตนเอง เกิดการเรียนรูว้ิธีการแกปั้ญหา ไดร้บั
ความรูใ้หม่จากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยการวิเคราะหแ์ละแกปั้ญหาที่เรียนรูจ้ากการตดัสินใจ การให้
ความเห็น การพัฒนาความคิดใหม่ ๆ และความกระตือรือรน้ต่อการเรียน เกิดการเรียนรูอ้ย่าง
บูรณาการ นอกจากนีก้ารเรียนรูแ้บบเนน้ปัญหาเป็นฐาน ยังเนน้ถึงการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมจาก
กลุ่ม การใชพ้ลวัตกลุ่มซึ่งท าใหน้ักเรียนไดพ้ัฒนาบุคลิกภาพที่มีความเป็นตัวเอง มีความคิดริเริ่ม 
คิดเป็น มีความมั่นใจ กลา้ที่จะเผชิญปัญหา และใชห้ลกัการแกปั้ญหาอย่างมีเหตผุล รวมทัง้เป็น
การฝึกฝนนิสัยการศึกษาค้นคว้าซึ่งเป็นพฤติกรรมจ าเป็นของการเรียนรู้ตลอดชี วิต และยัง
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สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ บุญน า อินทนนท ์(2551) ที่ไดท้ าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรแ์ละความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
โรงเรียนโยธินบ ารุง ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรูแ้บบสืบ
เสาะหาความรู ้พบว่า นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานกับนักเรียนที่ไดร้บั
การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูม้ีความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตรแ์ตกต่าง
กันที่ ระดับ  .01 นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กอบวิทย์ พิ ริยะวัฒน์ (2554)  
ไดท้ าการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทาง
วิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รบัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
และการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กลวิธีเมตาคอคนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร ์พบว่า 
นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน กบันกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
กลวิธีเมตาคอคนิชนัในการแกโ้จทยปั์ญหาวิทยาศาสตร ์มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทาง
วิทยาศาสตรแ์ตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

4. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานกับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ในเนื้อหาวิชาสุขศึกษา เร่ือง อาหารและ
โภชนาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 

จากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและกลุม่ทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรูโ้ดย
ภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 4 ทั้งนีเ้ป็นผลสืบเนื่องมาจาก  
การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้  
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนไดศ้ึกษาคน้ควา้ และ
สรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยผ่านกระบวนการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มท าการสืบคน้ขอ้มูล 
ร่วมกันอภิปราย และพิจารณา ท าความเข้าใจและแก้ปัญหาด้วยเหตุผล  เพื่อหาข้อสรุปใน
การศึกษาเรื่องนั้น ๆ  โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวก ชีแ้นะ ช่วยเหลือ ตลอดจน
แกปั้ญหาซึ่งอาจเกิดขึน้ระหว่างการจดัการเรียนรู ้มีการเรียนรูเ้นือ้หาที่เนน้ความเขา้ใจสูก่ารปฏิบติั
มากกว่าการท่องจ า อีกทัง้ยงัมีความสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงของนกัเรียน และยงัช่วยใหน้กัเรียนเห็น
ถึงความส าคญัต่อการดแูลรกัษาสขุภาพ ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู ้มุ่งเนน้การสรา้งกิจกรรมที่
มีความน่าสนใจในการแสวงหาค าตอบอย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้นักเรียนไดศ้ึกษาคน้ควา้หา
ความรูด้ว้ยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาการคิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ และพัฒนาทักษะการสื่อสาร  โดยให้นักเรียน
รวมถึงผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ประเมินผลงานหรือภาระงานที่นักเรียนได้รับ
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มอบหมาย และนกัเรียนมีโอกาสน าผลการประเมินมาปรบัปรุงและพฒันาการเรียนรู ้เจตคติ และ
การปฏิบติัในเรื่อง อาหารโภชนาการ ของตนเองใหดี้ยิ่งขึน้  

ทั้งนี ้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2559) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การจัด
บรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้และเนน้นักเรียนเป็นศูนยก์ลางโดยครูผูส้อนใชว้ิธีสอนแบบชีแ้นะ 
และท าหน้าที่อ  านวยความสะดวกในการเรียนรูใ้หแ้ก่นักเรียน และการเรียนรูจ้ะเนน้กระบวนการ
เป็นส าคัญ โดยมีหลักการจัดการศึกษา ดังนี ้ 1)การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้อบอุ่น 
ปลอดภยั ไม่น่าหวาดกลวั น่าไวว้างใจ จะช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ 2)นกัเรียนแต่ละคนมี
ศกัยภาพและแรงจูงใจที่จะพฒันาตนเองอยู่แลว้ ครูจึงควรสอนแบบชีแ้นะ โดยใหน้กัเรียนเป็นผูน้  า
ทางในการเรียนรูข้องตน และคอยช่วยเหลือนักเรียนใหเ้รียนอย่างสะดวกจนบรรลุผล 3)ในการ
จดัการเรียนการสอนควรเนน้การเรียนรูก้ระบวนการเป็นส าคัญ เนื่องจากกระบวนการเรียนรูเ้ป็น
เครื่องมือส าคัญที่บุคคลใชใ้นการด ารงชีวิตและแสวงหาความรูต่้อไป และสอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของ อบัดุลเลาะ อูมาร ์(2560) ที่ไดท้ าการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
(5Es) เรื่องสมดลุเคมี ที่มีต่อแบบจ าลอง ทางความคิด ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความพงึพอใจ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี พบว่า นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 5/1 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้(5Es) มีความพงึพอใจต่อการ
จดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้(5Es) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยไดค้ะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 
4.52 คะแนน ทัง้นีเ้นื่องจากการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้(5Es) เป็นรูปแบบการจดัการ
เรียนรูท้ี่เนน้นกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง เนน้ใหน้กัเรียนไดก้ระท าหรือลงมือปฏิบติัสิ่งต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
และสรา้งความรูด้้วยตนเองผ่าน กระบวนการส ารวจตรวจสอบ การทดลอง และการสร้าง
แบบจ าลอง ท าใหน้ักเรียนเกิดความเขา้ใจที่ ลึกซึง้เก่ียวกับแนวคิด หลกัการ และทฤษฎี และเกิด
การรบัรูค้วามรูน้ัน้อย่างมีความหมาย เริ่มจากการตัง้ค าถาม ครูผูส้อนมกัจะใชค้ าถามหรือสื่อการ
สอนต่าง ๆ ใหน้กัเรียนเกิดการสงัเกตหรือเกิดขอ้สงสยัขึน้ภายในตนเอง เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนเกิด
ทักษะและฝึกกระบวนการตัง้ค าถามซึ่งจะน าไปสู่การด าเนินการส ารวจตรวจสอบเพื่อหาค าตอบ
ผ่านกระบวนการทดลอง รวมทัง้ยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ไพลิน สว่างเมฆารตัน ์(2555) ที่ได้
ศึกษาความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรโ์ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอในใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนในระดับมากที่สุด โดยไดก้ล่าวว่า
อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูม้ีเนือ้หาที่เขา้ใจไดง้่าย กิจกรรมการเรียนรูม้ีความ
น่าสนใจ สามารถน าองคค์วามรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้นกัเรียนทุกคนไดม้ีส่วนร่วมใน
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การเรียนรูแ้ละการแกปั้ญหา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนัภายในกลุ่ม นอกจากนีย้งัเปิดโอกาส
ใหน้กัเรียนมีอิสระในการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูในการเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาคน้ควา้ครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชนต่์อการจัดการ
เรียนรูแ้ละการวิจยั ดงันี ้

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. ในการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการ

สืบเสาะหาความรูเ้ป็นรูปแบบการเรียนรูท้ี่ตอ้งมีการท าความเขา้ใจกับรูปแบบ และขั้นตอนการ
สอนเป็นอย่างดีเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและสามารถวางแผนการจดัการเรียนรูไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัเวลา ครูผูส้อนจึงควรท าความเขา้ใจการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีดงักลา่วก่อนน าไปใช ้

2. การจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและการเรียนรูด้ว้ยวิธีการ
สืบเสาะหาความรูท้  าใหน้ักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
สงูขึน้ จึงควรสง่เสรมิใหม้ีการน ากิจกรรมการเรียนรูด้งักลา่วไปใชใ้นการเรียนการสอนในชัน้เรียนให้
มากขึน้ โดยที่กิจกรรมการเรียนรูค้วรน าสถานการณ์ที่ เก่ียวข้องกับปัญหาในชีวิตประจ าวันที่
นกัเรียนพบมาสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อใหน้กัเรียนเห็นถึงความส าคญัของการเรียนสุข
ศกึษา 

3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้รูผูส้อนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มีความ
หลากหลาย โดยเปิดโอกาสใหน้ักเรียนไดแ้สดงความสามารถทางการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึง
การออกแบบภาระงานควรสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคแ์ละเหมาะสมกับระดับความสามารถของ
นกัเรียนเป็นส าคญั 

4. ในการจดัการเรียนรูค้รูผูส้อนควรมีการสรุปประเด็นส าคญัของเนือ้หาสาระในเรื่อง
นัน้ๆ ที่นกัเรียนไดค้น้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง เพื่อตรวจสอบและแกไ้ขความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อน
หรือผิดพลาดของนกัเรียนในทนัที 

5. ในการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการ
สืบเสาะหาความรู ้ครูผูส้อนควรน าวิธีการเสริมแรงที่เหมาะสมมาใชป้ระกอบการจดัการเรียนรูใ้น
ขัน้ตอนการน าเสนอผลงานหนา้ชัน้เรียน เพื่อเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนมีการพฒันาศกัยภาพของ
ตนเองไดอ้ย่างเต็มที่ และท าใหน้กัเรียนเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานและการจัดการ

เรียนรูด้้วยวิธีการสืบเสาะหาความรูไ้ปพัฒนาทักษะด้านอ่ืน ๆ เช่น ความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
เป็นตน้ 

2. ควรศึกษารูปแบบการวิจยัไปใชก้บักลุ่มผูเ้รียนระดบัอ่ืน ๆ เช่นระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาวิจยักบัเนือ้หาสาระอื่น ๆ เช่นโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อเรือ้รงั 
สารเสพติด เป็นตน้  

3. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ดว้ยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานและการ
จัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อความคงทนของความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสขุศกึษา 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนงัสือรบัรองจรยิธรรมการวิจยั 
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ภาคผนวก ข 

หนงัสือขอความอนเุคราะหเ์พื่อการวิจยั 
และหนงัสือขอเชิญเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค 

รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจยั 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

รายนามผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือในการวิจยัครัง้นี ้ไดร้บัความอนุเคราะหใ์นการ
ตรวจสอบเสนอแนะ ดงันี ้
1.ศาสตราจารย ์ดร.เอมอชัฌา วฒันบรุานนท ์ ขา้ราชการบ านาญ คณะครุศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
2.ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศกัดิ ์ ผูช้่วยอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
3.อาจารย ์ดร.อนนัต ์มาลารตัน ์     หวัหนา้ภาควิชาสขุศกึษา คณะพลศกึษา 
                                                                          มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
4.อาจารย ์ดร.พนัธสิร ิค าทลู                          อาจารยป์ระจ าภาควิชาสขุศึกษา คณะพลศกึษา 
                                                                          มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
5.อาจารย ์ดร.สมเสมอ ทกัษิณ           อาจารยส์ถาบนัวิจยัพฒันาและสาธิตการศกึษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ง 

- ตารางผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดกัารเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหา
เป็นฐาน 
- ตารางผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดกัารเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหา
ความรู ้
- ตารางผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนดา้นความรู ้ 
- ตารางผลการวิเคราะหค่์าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และความเชื่อมั่น ของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้ 
- ตารางผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นเจตคติ และการปฏิบติั 
- ตารางผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหา 
- ตารางผลการวิเคราะหค่์าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และความเชื่อมั่น ของ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
 - ตารางผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู  ้
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ตาราง 7 ตารางผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดกัารเรียนรูด้ว้ยวิธีการใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

การ
พิจารณา 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

แผนที่ 1 เรื่องอาหารกบัวยัรุ่น        
1. สาระส าคญั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3. เนือ้หา/สาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4. กระบวนการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. สื่อและแหลง่การเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
6. การวดัและประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7. เกณฑก์ารใหค้ะแนน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
แผนที่ 2 โรคไม่ติดต่อเรือ้รงั
จากการบรโิภคอาหาร 

     
 

 

1. สาระส าคญั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3. เนือ้หา/สาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4. กระบวนการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. สื่อและแหลง่การเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
6. การวดัและประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7. เกณฑก์ารใหค้ะแนน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
แผนที่ 3 ควบคมุน า้หนกั
ควบคมุโรค 

     
 

 

1. สาระส าคญั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

 
ตาราง 8 ตารางผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดกัารเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบ
เสาะหาความรู ้

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

การ
พิจารณา 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

3. เนือ้หา/สาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4. กระบวนการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. สื่อและแหลง่การเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
6. การวดัและประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7. เกณฑก์ารใหค้ะแนน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

การ
พิจารณา 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

แผนที่ 1 เรื่องอาหารกบัวยัรุ่น        
1. สาระส าคญั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3. เนือ้หา/สาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4. กระบวนการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. สื่อและแหลง่การเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
6. การวดัและประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7. เกณฑก์ารใหค้ะแนน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
แผนที่ 2 โรคไม่ติดต่อเรือ้รงั
จากการบรโิภคอาหาร 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

 
 
 

 
 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

การ
พิจารณา 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. สาระส าคญั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3. เนือ้หา/สาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4. กระบวนการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. สื่อและแหลง่การเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
6. การวดัและประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7. เกณฑก์ารใหค้ะแนน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
แผนที่ 3 ควบคมุน า้หนกั
ควบคมุโรค 

       

1. สาระส าคญั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3. เนือ้หา/สาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4. กระบวนการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. สื่อและแหลง่การเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
6. การวดัและประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7. เกณฑก์ารใหค้ะแนน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 9 ตารางผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนดา้นความรู ้ 
 

 
ขอ้ที่ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
ค่า 

IOC 
การ

พิจารณา 
มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 

มาตรฐานท่ี พ 4.1 
ตวัชีว้ดั ม.1/1 เลือกกิน
อาหารที่เหมาะสมกบั

วยั 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4 -1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7 -1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

มาตรฐานท่ี พ 4.1 
ตวัชีว้ดั ม.1/2 วิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากภาวะ

โภชนาการที่มี
ผลกระทบต่อสขุภาพ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
11 -1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
16 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้
17 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
 23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอ้ที่ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
ค่า 

IOC 
การ

พิจารณา 
มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 

มาตรฐานท่ี พ 4.1 
ตวัชีว้ดั ม.1/3 ควบคมุ
น า้หนกัของตนเองใหอ้ยู่
ในเกณฑม์าตรฐาน 

24 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้
25 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้
26 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้
27 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้
28 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 10 ตารางผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นเจตคติ 
 

 
 

ขอ้ที่ 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

การ
พิจารณา 

ความเชื่อมั่น คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้

ค่าความ
เชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน
ดา้นเจตคติ
เท่ากบั 0.73 

2 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
8 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
10 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
15 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
19 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
20 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง 11 ตารางผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และความเชื่อมั่น ของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นการปฏิบติั 
 

 
 

ขอ้ที่ 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

การ
พิจารณา 

ความเชื่อมั่น คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ค่าความ
เชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน
ดา้นการ

ปฏิบติัเท่ากบั 
0.71 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
8 0 0 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้
9 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
11 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
13 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
14 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้
15 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
16 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
18 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 12 ตารางผลการวิเคราะหค่์าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และความเชื่อมั่น ของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้
 

ขอ้ที่ P r การพิจารณา ความเชื่อมั่น 
1 0.40 0.20 ใชไ้ด ้

ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนดา้นความรู้
เท่ากบั 0.73 

2 0.77 0.20 ใชไ้ด ้
3 0.63 0.20 ใชไ้ด ้
4 0.77 0.20 ใชไ้ด ้
5 0.30 0.20 ใชไ้ด ้
6 0.37 0.20 ใชไ้ด ้
7 0.43 0.20 ใชไ้ด ้
8 0.43 0.33 ใชไ้ด ้
9 0.80 0.27 ใชไ้ด ้
10 0.80 0.27 ใชไ้ด ้
11 0.77 0.20 ใชไ้ด ้
12 0.37 0.20 ใชไ้ด ้
13 0.50 0.20 ใชไ้ด ้
14 0.40 0.27 ใชไ้ด ้
15 0.80 0.27 ใชไ้ด ้
16 0.43 0.33 ใชไ้ด ้
17 0.76 0.20 ใชไ้ด ้
18 0.73 0.27 ใชไ้ด ้
19 0.73 0.27 ใชไ้ด ้
20 0.80 0.27 ใชไ้ด ้
21 0.43 0.20 ใชไ้ด ้
22 0.43 0.47 ใชไ้ด ้
23 0.80 0.27 ใชไ้ด ้
24 0.80 0.27 ใชไ้ด ้
25 0.73 0.40 ใชไ้ด ้
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

 

ตาราง 13 ตารางผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
 

 

ขอ้ที่ P r การพิจารณา ความเชื่อมั่น 
26 0.60 0.40 ใชไ้ด ้

ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนดา้นความรู้
เท่ากบั 0.73 

27 0.63 0.20 ใชไ้ด ้
28 0.43 0.47 ใชไ้ด ้
29 0.77 0.33 ใชไ้ด ้
30 0.80 0.27 ใชไ้ด ้

 
ขอ้ที่ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
ค่า 

IOC 
การ

พิจารณา 
สถานการณท์ี่ คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 

1 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2 

5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3 

9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

 
ขอ้ที่ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
ค่า 

IOC 
การ

พิจารณา 
สถานการณท์ี่ คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 

4 

13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5 

17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6 

21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7 

25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8 

29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
31 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
32 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9 

33 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
36 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

 

ตาราง 14 ตารางผลการวิเคราะหค่์าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และความเชื่อมั่น ของ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
 

 
ขอ้ที่ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
ค่า 

IOC 
การ

พิจารณา 
สถานการณท์ี่ คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 

10 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ที่ P r การพิจารณา ความเชื่อมั่น 
1 0.50 0.20 ใชไ้ด ้

ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวดัผลเท่ากบั 

0.85 

2 0.73 0.27 ใชไ้ด ้
3 0.63 0.20 ใชไ้ด ้
4 0.33 0.27 ใชไ้ด ้
5 0.63 0.33 ใชไ้ด ้
6 0.80 0.40 ใชไ้ด ้
7 0.77 0.47 ใชไ้ด ้
8 0.73 0.26 ใชไ้ด ้
9 0.60 0.40 ใชไ้ด ้
10 0.80 0.27 ใชไ้ด ้
11 0.73 0.27 ใชไ้ด ้
12 0.80 0.27 ใชไ้ด ้
13 0.70 0.47 ใชไ้ด ้
14 0.63 0.47 ใชไ้ด ้
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ขอ้ที่ P r การพิจารณา ความเชื่อมั่น 
15 0.63 0.33 ใชไ้ด ้

ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวดัผลเท่ากบั 

0.85 

16 0.70 0.33 ใชไ้ด ้
17 0.77 0.20 ใชไ้ด ้
18 0.67 0.27 ใชไ้ด ้
19 0.77 0.20 ใชไ้ด ้
20 0.67 0.27 ใชไ้ด ้
21 0.67 0.53 ใชไ้ด ้
22 0.53 0.27 ใชไ้ด ้
23 0.53 0.27 ใชไ้ด ้
24 0.77 0.20 ใชไ้ด ้
25 0.50 0.20 ใชไ้ด ้
26 0.70 0.20 ใชไ้ด ้
27 0.77 0.20 ใชไ้ด ้
28 0.73 0.27 ใชไ้ด ้
29 0.37 0.33 ใชไ้ด ้
30 0.40 0.53 ใชไ้ด ้
31 0.63 0.33 ใชไ้ด ้
32 0.47 0.27 ใชไ้ด ้
33 0.77 0.20 ใชไ้ด ้
34 0.57 0.20 ใชไ้ด ้
35 0.63 0.20 ใชไ้ด ้
36 0.77 0.20 ใชไ้ด ้
37 0.77 0.47 ใชไ้ด ้
38 0.60 0.27 ใชไ้ด ้
39 0.47 0.27 ใชไ้ด ้
40 0.47 0.27 ใชไ้ด ้
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ตาราง 15 ตารางผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความพงึพอใจ
ต่อการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหา
ความรู ้

 

 

 

 

 
ขอ้ที่ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
ค่า 

IOC 
การ

พิจารณา 
รายการ คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 

ดา้นผูส้อน 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ดา้นเนือ้หา 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ดา้นกิจกรรมการ
จดัการเรียนรู ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ดา้นการวดัประเมิน 

14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก จ 

เครื่องมือที่ใชใ้นการทดลอง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 1                  เรื่อง อาหารกบัวยัรุ่น 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 อาหารและโภชนาการ          เวลา 2 คาบ 
วิชา สขุศึกษา        ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1                  ผูส้อน อาจารยติ์ณณภพ มาลาพดุ 
        
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 

 พ 4.1  ม.1/1 เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกบัวยั  

   ม.1/2 วิเคราะหปั์ญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสขุภาพ 

อัตลักษณ ์

รูคิ้ดเชิงวิทยาศาสตร ์เปร่ืองปราดเทคโนโลยี ภาษาดีมีคณุธรรม สานสมัพนัธช์มุชน 

วิสัยทัศนห์ลักสูตร 

1. พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนภายใตร้ากฐานของการวิจยั  

2. เป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลกท่ีมีคณุธรรม จรยิธรรม ควบคู่กบัความรูท้ี่ดีงาม  

3. เนน้ดว้ยกระบวนการคิดและสรา้งอตัลกัษณแ์ก่ตนเอง   

4. ใหเ้กิดเจตคติต่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต  

5. สามารถใชท้กัษะชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์

2. มีความซื่อสตัยส์จุรติ 

3. มีวินยัเคารพกฎระเบียบของสงัคม 

4. ใฝ่เรียนรู ้

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 

7. รกัความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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แผนผังมโนทัศน ์

เร่ือง   อาหารกับวัยรุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  สาระการเรียนรู้  

 อาหารเป็นสิ่งที่ส  าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ และเป็น
องค์ประกอบความต้องการขึน้พื ้นฐาน บุคคลที่มีสุขภาพดี หมายถึง ผู้ที่มีความสมบูรณ์ของ
ร่างกายและจิตใจ ซึ่งจ าเป็นต้องมีโภชนาการที่ถูกต้องเป็นรากฐานที่ส  าคัญ  หากไม่มีความรู้
เก่ียวกับอาหารและโภชนาการที่ดีอาจน าไปสู่การเกิดปัญหาทางสุขภาพได้ ดังนัน้การที่จะท าให้
บุคคลเป็นผูท้ี่มีสุขภาพที่ดีไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งมีความรูใ้นเรื่องของโภชนาการ และมีการปรบัปรุง
ภาวะโภชนาการไดถ้กูตอ้งเหมาะสม 
2.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (K, P, A) 

1. ดา้นความรู ้

- นกัเรียนสามารถอธิบายวิธีการเลือกรบัประทานอาหารที่เหมาะสมกบัช่วงวยัได ้
2. ดา้นทกัษะปฏิบติั 

    - นกัเรียนสามารถคิดวิเคราะหปั์ญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวยัรุน่ที่มีต่อ

สขุภาพได ้

การเลือกรบัประทานอาหารที่เหมาะสมกบัช่วงวยั 

ปัญหาสขุภาพจากการรบัประทานอาหารของวยัรุน่ 

อาหารกับวัยรุ่น 
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    - นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาสขุภาพจากการรบัประทานอาหารของวยัรุน่ได ้

3. ดา้นเจตคติ 

    - นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้นการท ากิจกรรมในชัน้เรียน 

    - นกัเรียนมุ่งมั่นในการท ากิจกรรมกลุม่ 

3.  สมรรถนะ 
1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

4.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. ใฝ่เรียนรู ้

 2. มุ่งมั่นในการท างาน 

5.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนสขุศึกษา ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

2. เอกสารประกอบการจดัการเรียนรูช้ัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

3. กระดาษ 

6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
        รูปแบบการจดัการเรียนรู:้ การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem – Based 

Learning) 

 คาบเรียนที ่1  

ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมความพร้อม 
1.1 ผูส้อนเช็ครายชื่อนกัเรียนโดยใหน้กัเรียนที่ถูกเรียนชื่อ บอกเมนูอาหารที่นกัเรียนคิดว่า

มีประโยชนต่์อรา่งกายมาคนละ 1 ชนิดโดยใชแ้อปพลิเคชั่น Mentimeter ในการรวบรวมขอ้มลูจาก
นกัเรียน (แนวการตอบ สลดัผกั ก๋วยเตี๋ยว ผดัผกัรวมมิตร เป็นตน้) 
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1.2 ผูส้อนอธิบายถึงชนิดของอาหารที่นกัเรียนรว่มกนัตอบว่า “อาหารในปัจจุบนันัน้มีอยู่
หลากหลายประเภท ทัง้อาหารที่มีประโยชนต่์อสขุภาพมาก และอาหารท่ีมีประโยชนต่์อสขุภาพ
นอ้ย ในบางครัง้นกัเรียนอาจเลือกรบัประทานอาหารโดยเลือกจากความชอบมากกว่าคณุค่าทาง
โภชนาการที่จะไดร้บั ท าใหบ้างเกิดปัญหาภาวะโภชนาการเกิน หรือภาวะโภชนาการขาด ซึ่ง
อาจจะสง่ผลกระทบต่อสขุภาพในอนาคต จากปัญหาดงักลา่วจึงเป็นปัญหาที่นกัเรียนทกุคนควรจะ
ท าการศกึษาวิเคราะหส์าเหตแุละหาแนวทางในการปอ้งกนัและแกไ้ข” 

1.3 ผูส้อนท าการแบ่งกลุม่นกัเรียนออกเป็น 5 กลุม่ กลุม่ละ 6 คน โดยคละชาย หญิง 
ขั้นที ่2 ขั้นก าหนดปัญหา 
2.1 ผูส้อนใหน้กัเรียนดคูลิปวิดีโอ เรื่อง ปัญหาการกินของวยัรุน่ จาก You tube หลงัจาก

นัน้ใหน้กัเรียนรว่มกนัแสดงความคิดเห็นจากวิดีโอที่ไดด้ไูป 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1 ผูส้อนก าหนดประเด็นปัญหาที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 2.1.1 ปัญหาเด็กวยัรุน่ชอบรบัประทานอาหารจานด่วน  
 2.1.2 ปัญหาเด็กวยัรุน่ชอบด่ืมน า้อดัลม 
 2.1.3 ปัญหาเด็กวยัรุน่ไม่ชอบรบัประทานผกัและผลไม ้
ขั้นที ่3 ขั้นรับรู้และด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มท าความเขา้ใจกบัประเด็นปัญหาที่อาจารยก์ าหนดให้ ว่ามีสาเหต ุ

ที่มาอย่างไร และจะหาวิธีหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหานีอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสมไดอ้ย่างไร  
3.2 ผู้สอนอธิบายประเด็นปัญหาเพิ่มเติมหากพบว่ามีนักเรียนบางกลุ่มยังไม่เขา้ใจกับ

ประเด็นปัญหาดงักลา่ว 
ขั้นที ่4 ขั้นระดมสมองศึกษาค้นคว้า 
4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มท าการระดมสมองในประเด็นปัญหาที่จะท าการศึกษาคน้ควา้ โดย

ใหน้กัเรียนท าการสืบคน้ขอ้มลูจากแหลง่การเรียนรูต่้าง ๆ เช่น หนงัสือเรียน โทรศพัทม์ือถือ เป็นตน้  
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4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันก าหนดแนวทางในการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบในแต่ละประเด็นปัญหา โดยมีหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี ้

 4.2.1 สาเหตขุองปัญหาดงักลา่วมีอะไรบา้ง 
 4.2.2 ผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อสขุภาพหากไม่ไดม้ีการแกไ้ขปัญหานี ้
 4.2.3 แนวทางการเลือกรบัประทานหรือวิธีการแกไ้ขปัญหาที่ดีที่สดุมีแนวทางหรือ

วิธีการใดบา้ง 
4.3 ผูส้อนใหค้ าแนะน ากบันกัเรียนว่า การสืบคน้ขอ้มลูแลว้บนัทึกขอ้มลูควรจะมีความทนั

ต่อเหตกุารณใ์นปัจจบุนั และควรใสแ่หลง่อา้งอิงที่สืบคน้มาทกุครัง้ 
คาบเรียนที ่2 
ขั้นที ่5  ขั้นสังเคราะหค์วามรู้ 
5.1 นักเรียนภายในกลุ่มของตนเอง ร่วมกันอภิปรายความรูจ้ากขอ้สรุปในแต่ละประเด็น

ปัญหาที่กลุ่มของตนไดท้ าการศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันโดยพิจารณาความถูกตอ้งและ
เหมาะสมของค าตอบที่เป็นแนวทางแกปั้ญหา ว่าสามารถน ามาเป็นค าตอบหรือน ามาแกไ้ขไดดี้
หรือไม่ หากพบว่ายงัไม่เหมาะสม จะตอ้งท าการวิเคราะหข์อ้มลูเพิ่มเติมในการไดม้าซึ่งค าตอบ  

5.2 นกัเรียนแต่ละกลุม่สรุปขอ้มลูทัง้หมดลงในกระดาษฟลิปชารท์ที่ผูส้อนไดจ้ดัเตรียมไว้
ให ้

ขั้นที ่6  ขั้นน าเสนอและประเมินผล 
6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการน าเสนอข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้าและท าการ

พิจารณาร่วมกนัภายในกลุ่มเรียบรอ้ยแลว้ว่าต าตอบนัน้สามารถแกปั้ญหาไดดี้  เพื่อสรุปเป็นองค์
ความรู ้โดยน าเสนอผลงานในรูปแบบที่มีความหลากหลาย และผูเ้รียนทุกกลุ่มรว่มกนัประเมินผล
งานว่าขอ้มลูที่คน้ควา้มามีความเหมาะสมหรือไม่ 

6.2 ผู้สอนให้นักเรียนท าใบกิจกรรมที่  1.1 เรื่อง วัยรุ่นกับโภชนาการและการเลือก
รบัประทานอาหาร 

6.3 ผูส้อนประเมินการท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง วยัรุน่กบัโภชนาการและการเลือกรบัประทาน
อาหาร 

6.4 ผูส้อนและนกัเรียนรว่มกนัสรุปองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ในครัง้นี ้
6.5 ผูส้อนมอบหมายภาระงานเด่ียวโดยใหน้ักเรียนท าแบบบนัทึกการรบัประทานอาหาร 

การออกก าลงักาย และการพักผ่อน เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห ์โดยจะท าการตรวจและประเมินผล
ทุก ๆ สปัดาห ์และท าการสรุปและประเมินผลในคาบเรียนสุดทา้ยของหน่วยการเรียนรู้ โดยมีกฎ 
กติกาในการบนัทกึขอ้มลู ดงันี ้
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 4.2.1 นักเรียนจะตอ้งท าการถ่ายรูปภาพอาหารที่นักเรียนรบัประทานทุก ๆ มือ้ 
และภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอขณะออกก าลงักาย 

 4.2.2 อาหารที่นักเรียนรบัประทานใน 1 วนั จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกับหลกัธง
โภชนาการ  

 4.2.3 นักเรียนจะตอ้งไดร้บัการยืนยันว่าไดม้ีการปฏิบัติจริง โดยใหผู้ป้กครองท า
การเซนตช์ื่อกบักบัทกุ ๆ กิจกรรม 
7.  การวัดและประเมินผล 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวัดผล เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารประเมินผล 

1. ดา้นความรู ้

- นกัเรียนสามารถ

อธิบายวิธีการเลือก

รบัประทานอาหารที่

เหมาะสมกบัช่วงวยัได ้

การท าใบงานที่ 1.1 

เรื่อง วยัรุ่นกบั

โภชนาการและการ

เลือกรบัประทาน

อาหาร 

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง 

วยัรุน่กบัโภชนาการ

และการเลือก

รบัประทานอาหาร 

นกัเรียนตอบถกูมากกว่า

รอ้ยละ 75 

2. ดา้นทกัษะ 

- นกัเรียนสามารถคิด

วิเคราะหปั์ญหา

พฤติกรรมการบริโภค

อาหารของวยัรุน่ที่มีต่อ

สขุภาพได ้

- นกัเรียนสามารถ

แกปั้ญหาสขุภาพจาก

การรบัประทานอาหาร

ของวยัรุน่ได ้

การน าเสนอผลงาน

ของนกัเรียน 

แบบประเมินชิน้งาน

ส าเรจ็ 

ผ่าน = ไดค้ะแนน 9 
คะแนนขึน้ไป 
ไม่ผ่าน = ไดค้ะแนนนอ้ย
กว่า 9 คะแนน 

3. ดา้นเจตคติ 

- นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้นการ

ท ากิจกรรมในชัน้เรียน 

การสงัเกต

พฤติกรรมนกัเรียน 

แบบสงัเกตพฤติกรรม

นกัเรียน 

ผ่าน = ไดค้ะแนน 7 
คะแนนขึน้ไป 
ไม่ผ่าน = ไดค้ะแนนนอ้ย
กว่า 7 คะแนน 
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- นกัเรียนมุ่งมั่นในการท า

กิจกรรมกลุม่ 

 
 

 
เคร่ืองมือที ่1 แบบประเมินชิน้งานส าเร็จ 

ตัวชีว้ัด ระดับการประเมิน 

คะแนน4 = ดี

มาก 

คะแนน3 = ด ี คะแนน2 = 

พอใช ้

คะแนน1 = 

ปรับปรุง 

1. ความถกูตอ้งของ

ขอ้มลูที่น าเสนอ 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
มีความถูกตอ้ง
ครบถว้น 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
มีความถูกตอ้ง
เป็นสว่นใหญ่ 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
ถกูตอ้งเป็น
บางสว่น 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
ถกูตอ้งเป็นสว่น
นอ้ย 

2. เนือ้หาสาระของงาน ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ทนั
เหตกุารณ ์ และ
มีแหลง่อา้งอิง 

ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ไม่ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

ไม่ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ไม่ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

3. รูปแบบของงาน มีความ
ครบถว้น
สมบรูณ ์มี
ภาพประกอบที่
ชดัเจน รูปแบบ
น่าสนใจ   

ครบถว้น
สมบรูณเ์ป็น
สว่นใหญ่ มี
ภาพประกอบที่
ชดัเจน รูปแบบ
น่าสนใจ 

มีความ
ครบถว้น
สมบรูณเ์ป็น
สว่นนอ้ย ไม่มี
ภาพประกอบที่
ชดัเจน รูปแบบ
ไม่น่าสนใจ 

บกพรอ่งหลาย
สว่น  ท าใหข้าด
ความสมบูรณ ์
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เคร่ืองมือที ่2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
ตัวชีว้ัด ระดับการประเมิน 

คะแนน4 = ดี

มาก 

คะแนน3 = ด ี คะแนน2 = 

พอใช ้

คะแนน1 = 

ปรับปรุง 

 ดา้นเจตคติ 

- นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้น

การท ากิจกรรมในชัน้

เรียน 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการ

ท ากิจกรรมกลุม่ 

ปฏิบติัหรือ
แสดง
พฤติกรรม
อย่างสม ่าเสมอ 

ปฏิบติัหรือ
แสดง
พฤติกรรม
บ่อยครัง้ 

ปฏิบติัหรือ
แสดง
พฤติกรรม
บางครัง้ 

ปฏิบติัหรือ
แสดงพฤติกรรม
นอ้ยครัง้ 

 

8. บันทกึหลังการสอน 

………………………………………………………………………………………………

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

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

ลงชื่อ.........................................................ผูส้อน     

                                                                                             (นายติณณภพ  มาลาพดุ) 

                    (……/……..../….…ที่ท าการสอน) 
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แบบประเมินชิน้งานส าเรจ็ 

ชื่อ         ชัน้    เลขที่   

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียน แลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง

กบัระดบัคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความถูกตอ้งของขอ้มลูที่น าเสนอ     

2 เนือ้หาสาระของงาน     

3 รูปแบบของงาน     

                                                                        

รวม 

 

      

ลงชื่อ.........................................ผูป้ระเมิน  

................ /................ /................ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ดีมาก ให ้ 4 คะแนน 
 ดี  ให ้ 3 คะแนน 

 พอใช ้ ให ้ 2 คะแนน 

 ปรบัปรุง ให ้ 1 คะแน 

 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 

8 - 10 ดี 

5 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมนกัเรยีน 

ชื่อ         ชัน้    เลขที่   

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียน แลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง

กบัระดบัคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความใฝ่เรียนรูใ้นการท ากิจกรรมในชัน้

เรียน 

    

2 มุ่งมั่นในการท ากิจกรรมกลุม่     

3 การมีสว่นรว่มในการแสดงความ

คิดเห็น 

    

                                                                        

รวม 

 

      

ลงชื่อ...............................................ผูป้ระเมิน  

................ /................ /................ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 

8 - 10 ดี 

5 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 2                 เรื่อง โรคไม่ติดต่อเรือ้รงัจากการบริโภคอาหาร 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 อาหารและโภชนาการ          เวลา 2 คาบ 
วิชา สขุศึกษา        ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1                  ผูส้อน อาจารยติ์ณณภพ มาลาพดุ 
        
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 

 พ 4.1  ม.1/1 เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกบัวยั  

   ม.1/2 วิเคราะหปั์ญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสขุภาพ 

อัตลักษณ ์

รูคิ้ดเชิงวิทยาศาสตร ์เปร่ืองปราดเทคโนโลยี ภาษาดีมีคณุธรรม สานสมัพนัธช์มุชน 

วิสัยทัศนห์ลักสูตร 

1. พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนภายใตร้ากฐานของการวิจยั  

2. เป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลกท่ีมีคณุธรรม จรยิธรรม ควบคู่กบัความรูท้ี่ดีงาม  

3. เนน้ดว้ยกระบวนการคิดและสรา้งอตัลกัษณแ์ก่ตนเอง   

4. ใหเ้กิดเจตคติต่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต  

5. สามารถใชท้กัษะชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์

2. มีความซื่อสตัยส์จุรติ 

3. มีวินยัเคารพกฎระเบียบของสงัคม 

4. ใฝ่เรียนรู ้

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 

7. รกัความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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แผนผังมโนทัศน ์

เร่ือง โรคไม่ติดต่อเรือ้รังจากการบริโภคอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  สาระการเรียนรู้  

 จากสภาพปัญหาเก่ียวกบัอาหารและโภชนาการของวยัรุ่นไทยในปัจจุบนันัน้ มีความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ วิถีชีวิตที่ เร่งรีบในปัจจุบันก็ เปลี่ยนเป็นการเลือกรับประทานอาหารนอกบ้าน 
รบัประทานอาหารจานด่วน (fast food) และเลือกซือ้อาหารส าเร็จรูปกันมากขึน้  เพราะความ
สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งอาหารจานด่วนเป็นอาหารที่ไดร้บัความนิยมกนัอย่างแพรห่ลายในกลุ่มเด็ก
วยัเรียนโดยเฉพาะเด็กวยัรุน่ตอนตน้ เนื่องจากเป็นอาหารที่รบัประทานง่าย สะดวก รวดเรว็ แต่เป็น
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย อาหารเหล่านีป้ระกอบไปดว้ย แป้ง โซเดียม น า้ตาล และ
ไขมนั ซึ่งเป็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลกัโภชนาการ 
สง่ผลต่อภาวะโภชนาการและสถานะสขุภาพ 
2.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (K, P, A) 

1. ดา้นความรู ้

- นกัเรียนสามารถอธิบายวิธีการเลือกรบัประทานอาหารเพื่อสขุภาพในการปอ้งกนัโรค
จากภาวะทพุโภชนาการได ้

2. ดา้นทกัษะ 

โรคเบาหวาน 

โรคความดนัโลหิตสงู 

 

โรคไม่ติดต่อเรือ้รังจากการบริโภคอาหาร 

โรคอว้น 
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- นกัเรียนสามารถหาแนวทางการแกปั้ญหาเพื่อปอ้งกนัการเกิดโรคจากภาวะทพุ
โภชนาการได ้
- นกัเรียนสามารถวิเคราะหปั์ญหาโรคที่เกิดจากภาวะทพุโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อ
สขุภาพได ้

3. ดา้นเจตคติ 

    - นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้นการท ากิจกรรมในชัน้เรียน 

    - นกัเรียนมุ่งมั่นในการท ากิจกรรมกลุม่ 

3.  สมรรถนะ 
1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

4.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. ใฝ่เรียนรู ้

 2. มุ่งมั่นในการท างาน 

5.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนสขุศึกษา ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

2. เอกสารประกอบการจดัการเรียนรูช้ัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

3. กระดาษ 

6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
        รูปแบบการจดัการเรียนรู:้ การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem – Based 

Learning) 

 คาบเรียนที ่1  

ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมความพร้อม 
1.1 ผูส้อนเช็ครายชื่อนักเรียนโดยใหน้ักเรียนที่ถูกเรียนชื่อ บอกเมนูอาหารหรือเครื่องด่ืมที่

นกัเรียนคิดว่ามีประโยชนต่์อสขุภาพนอ้ยมาคนละ 1 ชนิดโดยไม่ซ  า้กนั (แนวการตอบ น า้อดัลม เฟ
รนฟรายส ์ไอศกรีม พิซซ่า เป็นตน้) 

1.2 ผูส้อนอธิบายถึงชนิดของอาหารและเครื่องด่ืมที่นกัเรียนร่วมกนัตอบว่า พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันนั้น มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ การเลือกรบัประทานอาหาร
นอกบ้าน รบัประทานอาหารจานด่วน (fast food) และเลือกซือ้อาหารส าเร็จรูปกันมากขึน้  ซึ่ง
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อาหารจานด่วนเป็นอาหารที่ไดร้บัความนิยมกนัอย่างแพรห่ลายในกลุ่มเด็กวยัเรียนโดยเฉพาะเด็ก
วยัรุ่นตอนตน้ เนื่องจากเป็นอาหารที่รบัประทานง่าย สะดวก รวดเร็ว แต่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการนอ้ย อาหารเหล่านีป้ระกอบไปดว้ย แป้ง โซเดียม น า้ตาล และไขมัน ซึ่งเป็นพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ ไม่เหมาะสม การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ ส่งผลต่อภาวะ
โภชนาการและสถานะสุขภาพ ซึ่งสภาพแวดลอ้มด้านอาหารเป็นปัจจัยก าหนดพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ส  าคัญ  ปัญหาสุขภาพที่ส  าคัญที่ เก่ียวข้องกับการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลัก
โภชนาการ ไดแ้ก่ โรคอว้นและโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัซึ่งขณะนีไ้ดก้่อใหเ้กิดภาระโรคเป็นอันดับตน้ ๆ 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วยและก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่ายมหาศาล และปัญหาดังกล่าวมี
แนวโนม้เพิ่มสงูขึน้เรื่อย ๆ” 

1.3 ผูส้อนอธิบายเก่ียวกับโรคติดต่อไม่เรือ้รงัที่ใชใ้นการศึกษาในคาบเรียนนี ้ คือ โรคอว้น 
โรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหิตสงู พอสงัเขป 

1.4 ผูส้อนท าการแบ่งกลุม่นกัเรียนออกเป็น 5 กลุม่ กลุม่ละ 6 คน โดยคละชาย หญิง โดย
ไม่ใหซ้  า้กบัสปัดาหท์ี่แลว้ 

ขั้นที ่2 ขั้นก าหนดปัญหา 
2.1 ผูส้อนใหน้กัเรียนดคูลิปวิดีโอ เรื่อง "NCDs โรคไม่ติดต่อเรือ้รงั" ภยัเงียบจากพฤติกรรม

การกิน จาก You tube หลงัจากนัน้ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นจากวิดีโอที่ไดด้ไูป 
 
 
 
 

 

2.1 อาจารยก์ าหนดประเด็นปัญหาเก่ียวกบัโรคติดต่อไม่เรือ้รงั (โรคอว้น โรคเบาหวาน 
และโรคความดนัโลหิตสงู) ที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 2.1.1 ยายวนัดีมีระดบัน า้ตาลในกระแสเลือด 135 มก./ดล.  
 2.1.2 ลงุสมปองมีความดนั 175 มม. ปรอท 
 2.1.3 ปา้สมพรมีค่าดชันีมวลกาย (Body mass index) เท่ากบั 30.5 กิโลกรัม/

ตารางเมตร 
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ขั้นที ่3 ขั้นรับรู้และท าความเข้าใจกับปัญหา 
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มท าความเขา้ใจกบัประเด็นปัญหาที่อาจารยก์ าหนดให้ ว่าปัญหาที่

เกิดขึน้สมัพันธ์กบัการเกิดโรคอะไร มีสาเหตุหรือปัจจยัที่ท าใหเ้กิดโรค ผลกระทบต่อสุขภาพ และ
จะหาวิธีหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหานีอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสมไดอ้ย่างไร  

3.2 อาจารยอ์ธิบายประเด็นปัญหาเพิ่มเติมหากพบว่ามีนักเรียนบางกลุ่มยังไม่เขา้ใจกับ
ประเด็นปัญหาดงักลา่ว 

ขั้นที ่4 ขั้นระดมสมองศึกษาค้นคว้า 
4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มท าการระดมสมองในประเด็นปัญหาที่จะท าการศึกษาคน้ควา้ โดย

ใหน้ักเรียนท าการสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรียนรูต่้าง ๆ เช่น หนังสือเรียน เอกสารประกอบการ
เรียน โทรศพัทม์ือถือ เป็นตน้  

4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันก าหนดแนวทางในการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบในแต่ละประเด็นปัญหา โดยมหีวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี ้

 4.2.1 ปัญหาดงักลา่วมีความสมัพนัธก์บัการเกิดโรคใดบา้ง 
 4.2.1 สาเหตหุรือปัจจยัส าคญัของปัญหาดงักลา่วมีอะไรบา้ง 
 4.2.2 ผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อสขุภาพหากไม่ไดม้ีการแกไ้ขปัญหานี ้
 4.2.3 แนวทางการเลือกรบัประทานหรือวิธีการแกไ้ขปัญหาที่ดีที่สดุมีแนวทางหรือ

วิธีการใดบา้ง 
4.3 อาจารยใ์หค้ าแนะน ากบันักเรียนว่า การสืบคน้ขอ้มลูแลว้บนัทึกขอ้มลูควรจะมีความ

ทนัต่อเหตกุารณใ์นปัจจบุนั และควรใสแ่หลง่อา้งอิงที่สืบคน้มาทกุครัง้ 
4.4 ผูส้อนและนกัเรียนรว่มกนัประเมินแบบบนัทกึการรบัประทานอาหาร การออกก าลงั

กาย และการพกัผ่อน หลงัจากที่นกัเรียนไดท้ าการบนัทกึในสปัดาหท์ี่ 1 
คาบเรียนที ่2 
ขั้นที ่5  ขั้นสังเคราะหค์วามรู้ 
5.1 นกัเรียนภายในกลุม่ของตนเอง ร่วมกนัอภิปรายความรูจ้ากขอ้สรุปในแต่ละประเด็น

ปัญหาที่กลุม่ของตนไดท้ าการศกึษามาแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกนัโดยพิจารณาความถูกตอ้งและ

เหมาะสมของค าตอบที่เป็นแนวทางแกปั้ญหา ว่าสามารถน ามาเป็นค าตอบหรือน ามาแกไ้ขไดดี้

หรือไม่ หากพบว่ายงัไม่เหมาะสม จะตอ้งท าการวิเคราะหข์อ้มลูเพิ่มเติมในการไดม้าซึ่งค าตอบ 

5.2 นกัเรียนแต่ละกลุม่สรุปขอ้มลูทัง้หมดลงในกระดาษฟลิปชารท์ที่อาจารยไ์ดจ้ดัเตรียม
ไวใ้ห ้
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ขั้นที ่6  ขั้นน าเสนอและประเมินผล 
6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการน าเสนอข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้าและท าการ

พิจารณาร่วมกนัภายในกลุ่มเรียบรอ้ยแลว้ว่าต าตอบนัน้สามารถแกปั้ญหาไดดี้  เพื่อสรุปเป็นองค์
ความรู ้โดยน าเสนอผลงานในรูปแบบที่มีความหลากหลาย และผูเ้รียนทุกกลุ่มรว่มกนัประเมินผล
งานว่าขอ้มลูที่คน้ควา้มามีความเหมาะสมหรือไม่ 

6.2 ผูส้อนใหน้กัเรียนท าใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง โรคที่เกิดจากภาวะทพุโภชนาการ 
6.3 ผูส้อนประเมินการท าใบงานที่ 1.2 เรื่อง โรคที่เกิดจากภาวะทพุโภชนาการ 
6.4 ผูส้อนและนักเรียนร่วมกันประเมินแบบบนัทึกการรบัประทานอาหาร การออกก าลัง

กาย และการพกัผ่อน หลงัจากท่ีนกัเรียนไดท้ าการบนัทกึในสปัดาหท์ี่ 2 
6.5 ผูส้อนและนกัเรียนรว่มกนัสรุปองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ในครัง้นี ้

7.  การวัดและประเมินผล 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวัดผล เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารประเมินผล 

1. ดา้นความรู ้

- นกัเรียนสามารถ

อธิบายวิธีการเลือก

รบัประทานอาหารเพื่อ

สขุภาพในการป้องกนั

โรคไม่ติดต่อเรือ้รงัได ้

การท าใบงานที่ 1.2 

เรื่อง โรคที่เกิดจาก

ภาวะทพุโภชนาการ 

ใบงานที่ 1.2 เรื่อง โรค

ที่เกิดจากภาวะทพุ

โภชนาการ 

นกัเรียนตอบถกูมากกว่า

รอ้ยละ 75 

2. ดา้นทกัษะ 

- นกัเรียนสามารถหาแนว

ทางการแกปั้ญหาเพื่อ

ปอ้งกนัการเกิดโรคจาก

ภาวะทพุโภชนาการได ้

- นกัเรียนสามารถ

วิเคราะหปั์ญหาโรคที่เกิด

จากภาวะทพุโภชนาการ

แบบบนัทกึการ

รบัประทานอาหาร 

การออกก าลงักาย 

และการพกัผ่อน 

 

 

 

การน าเสนอผลงาน 

แบบประเมินการ

บนัทกึการรบัประทาน

อาหาร การออกก าลงั

กาย และการพกัผ่อน 

 

 

 

แบบประเมินชิน้งาน

ผ่าน = ไดค้ะแนน 9 
คะแนนขึน้ไป 
ไม่ผ่าน = ไดค้ะแนนนอ้ย
กว่า 9 คะแนน 
 
 
 
 
ผ่าน = ไดค้ะแนน 9 
คะแนนขึน้ไป 
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ที่มีผลกระทบต่อสขุภาพ

ได ้

ส าเรจ็ ไม่ผ่าน = ไดค้ะแนนนอ้ย
กว่า 9 คะแนน 

3. ดา้นเจตคติ 

- นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้นการ

ท ากิจกรรมในชัน้เรียน 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการท า

กิจกรรมกลุม่ 

การสงัเกต

พฤติกรรมนกัเรียน 

แบบสงัเกตพฤติกรรม

นกัเรียน 

ผ่าน = ไดค้ะแนน 7 
คะแนนขึน้ไป 
ไม่ผ่าน = ไดค้ะแนนนอ้ย
กว่า 7 คะแนน 
 
 

 
เคร่ืองมือที ่1 แบบประเมินชิน้งานส าเร็จ 

ตัวชีว้ัด ระดับการประเมิน 

คะแนน4 = ดี

มาก 

คะแนน3 = ด ี คะแนน2 = 

พอใช ้

คะแนน1 = 

ปรับปรุง 

1. ความถกูตอ้งของ

ขอ้มลูที่น าเสนอ 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
มีความถูกตอ้ง
ครบถว้น 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
มีความถูกตอ้ง
เป็นสว่นใหญ่ 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
ถกูตอ้งเป็น
บางสว่น 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
ถกูตอ้งเป็นสว่น
นอ้ย 

2. เนือ้หาสาระของงาน ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ทนั
เหตกุารณ ์ และ
มีแหลง่อา้งอิง 

ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ไม่ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

ไม่ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ไม่ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

3. รูปแบบของงาน มีความ
ครบถว้น
สมบรูณ ์มี
ภาพประกอบที่
ชดัเจน รูปแบบ

ครบถว้น
สมบรูณเ์ป็น
สว่นใหญ่ มี
ภาพประกอบที่
ชดัเจน รูปแบบ

มีความ
ครบถว้น
สมบรูณเ์ป็น
สว่นนอ้ย ไม่มี
ภาพประกอบที่

บกพรอ่งหลาย
สว่น  ท าใหข้าด
ความสมบูรณ ์
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น่าสนใจ   น่าสนใจ ชดัเจน รูปแบบ
ไม่น่าสนใจ 

 
เคร่ืองมือที ่2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

ตัวชีว้ัด ระดับการประเมิน 

คะแนน4 = ดี

มาก 

คะแนน3 = ด ี คะแนน2 = 

พอใช ้

คะแนน1 = 

ปรับปรุง 

 ดา้นเจตคติ 

- นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้น

การท ากิจกรรมในชัน้

เรียน 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการ

ท ากิจกรรมกลุม่ 

ปฏิบติัหรือ
แสดง
พฤติกรรม
อย่างสม ่าเสมอ 

ปฏิบติัหรือ
แสดง
พฤติกรรม
บ่อยครัง้ 

ปฏิบติัหรือ
แสดง
พฤติกรรม
บางครัง้ 

ปฏิบติัหรือ
แสดงพฤติกรรม
นอ้ยครัง้ 

เคร่ืองมือที่ 3 แบบประเมินการบันทึกการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย และการ
พักผ่อน 

ตัวชีว้ัด ระดับการประเมิน 

คะแนน4 = ดี

มาก 

คะแนน3 = ด ี คะแนน2 = 

พอใช ้

คะแนน1 = 

ปรับปรุง 

1. ความถกูตอ้งของ

ขอ้มลู 

ขอ้มลูในการ
บนัทกึการ
รบัประทาน
อาหารถกูตอ้ง
ตามหลกัธง
โภชนาการ
ครบถว้น 

ขอ้มลูในการ
บนัทกึการ
รบัประทาน
อาหารถกูตอ้ง
ตามหลกัธง
โภชนาการเป็น
สว่นใหญ่ 

ขอ้มลูในการ
บนัทกึการ
รบัประทาน
อาหารถกูตอ้ง
ตามหลกัธง
โภชนาการเป็น
บางสว่น 

ขอ้มลูในการ
บนัทกึการ
รบัประทาน
อาหารถกูตอ้ง
ตามหลกัธง
โภชนาการเป็น
สว่นนอ้ย 
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2. ความสม ่าเสมอใน

การปฏิบติั 

มีการบนัทึก
ขอ้มลูเป็น
ประจ าทกุวนั 
ครบถว้น 

มีการบนัทึก
ขอ้มลูเป็น
ประจ าทกุวนั 
แต่ไม่ครบถว้น 

มีการบนัทึก
ขอ้มลูนอ้ยกว่า 
5 วนัต่อ
สปัดาห ์

มีการบนัทึก
ขอ้มลูนอ้ยกว่า 
3 วนัต่อสปัดาห ์

3. การยืนยนัขอ้มลูจาก

ผูป้กครอง 

มีการยืนยนั
ขอ้มลูว่าท าการ
ปฏิบติัจรงิจาก
ผูป้กครองทกุ
วนั ครบถว้น   

มีการยืนยนั
ขอ้มลูว่าท าการ
ปฏิบติัจรงิจาก
ผูป้กครองทกุ
วนั แต่ไม่
ครบถว้น   

มีการยืนยนั
ขอ้มลูว่าท าการ
ปฏิบติัจรงิจาก
ผูป้กครองนอ้ย
กว่า 5 วนัต่อ
สปัดาห ์  

มีการยืนยนั
ขอ้มลูว่าท าการ
ปฏิบติัจรงิจาก
ผูป้กครองนอ้ย
กว่า 3 วนัต่อ
สปัดาห ์  

 

8. บันทกึหลังการสอน 

………………………………………………………………………………………………

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

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

ลงชื่อ.........................................................ผูส้อน     

                                                                                             (นายติณณภพ  มาลาพดุ) 

                    (……/……..../….…ที่ท าการสอน) 
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แบบประเมินชิน้งานส าเรจ็ 

ชื่อ         ชัน้    เลขที่   

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียน แลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง

กบัระดบัคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความถูกตอ้งของขอ้มลูที่น าเสนอ     

2 เนือ้หาสาระของงาน     

3 รูปแบบของงาน     

                                                                        

รวม 

 

      

ลงชื่อ.........................................ผูป้ระเมิน  

................ /................ /................ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ดีมาก ให ้ 4 คะแนน 
 ดี  ให ้ 3 คะแนน 

 พอใช ้ ให ้ 2 คะแนน 

 ปรบัปรุง ให ้ 1 คะแน 

 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 

8 - 10 ดี 

5 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมนกัเรยีน 

ชื่อ         ชัน้    เลขที่   

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียน แลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง

กบัระดบัคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความใฝ่เรียนรูใ้นการท ากิจกรรมในชัน้

เรียน 

    

2 มุ่งมั่นในการท ากิจกรรมกลุม่     

3 การมีสว่นรว่มในการแสดงความ

คิดเห็น 

    

                                                                        

รวม 

 

      

ลงชื่อ...............................................ผูป้ระเมิน  

................ /................ /................ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 

8 - 10 ดี 

5 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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แบบประเมินการบนัทกึการรบัประทานอาหาร การออกก าลงักาย และการ

พกัผ่อน 

ชื่อ         ชัน้    เลขที่   

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียน แลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง

กบัระดบัคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความถูกตอ้งของขอ้มลู     

2 ความสม ่าเสมอในการปฏิบติั     

3 การยืนยนัขอ้มลูจากผูป้กครอง     

                                                                        

รวม 

 

      

ลงชื่อ.........................................ผูป้ระเมิน  

................ /................ /................ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ดีมาก ให ้ 4 คะแนน 
 ดี  ให ้ 3 คะแนน 

 พอใช ้ ให ้ 2 คะแนน 

 ปรบัปรุง ให ้ 1 คะแน 

 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 

8 - 10 ดี 

5 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 3             เรื่อง ควบคมุน า้หนกัควบคมุโรค 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 อาหารและโภชนาการ          เวลา 2 คาบ 
วิชา สขุศึกษา        ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1                  ผูส้อน อาจารยติ์ณณภพ มาลาพดุ 
        
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 

 พ 4.1  ม.1/3 ควบคมุน า้หนกัของตนเองใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน  

อัตลักษณ ์

รูคิ้ดเชิงวิทยาศาสตร ์เปร่ืองปราดเทคโนโลยี ภาษาดีมีคณุธรรม สานสมัพนัธช์มุชน 

วิสัยทัศนห์ลักสูตร 

1. พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนภายใตร้ากฐานของการวิจยั  

2. เป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลกท่ีมีคณุธรรม จรยิธรรม ควบคู่กบัความรูท้ี่ดีงาม  

3. เนน้ดว้ยกระบวนการคิดและสรา้งอตัลกัษณแ์ก่ตนเอง   

4. ใหเ้กิดเจตคติต่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต  

5. สามารถใชท้กัษะชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์

2. มีความซื่อสตัยส์จุรติ 

3. มีวินยัเคารพกฎระเบียบของสงัคม 

4. ใฝ่เรียนรู ้

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 

7. รกัความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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แผนผังมโนทัศน ์
เร่ือง   ควบคุมน ้าหนักควบคุมโรค 

 

 

 

 

 

 

 

1.  สาระการเรียนรู้  

 การดูแลและควบคุมน า้หนักใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานเป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงวยัรุน่ที่มีการเปลี่ยนแปลงพฒันาการทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ ์และพฒันาการทางเพศ 
เพื่อด ารงไวซ้ึ่งการมีสุขภาพที่ดี หากวัยรุ่นมีน า้หนักที่ไม่ไดม้าตรฐานแลว้ ย่อมส่งผลใหเ้กิดโรค
ต่างๆ ตามมา เช่น โรคอว้น โรคขาดสารอาหาร โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสงู โรคหวัใจ และ
โรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ เป็นตน้  
2.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (K, P, A) 

1. ดา้นความรู ้

- นกัเรียนสามารถอธิบายวิธีการควบคมุน า้หนกัของตนเองใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานได้ 
2. ดา้นทกัษะ 

    - นกัเรียนสามารถคิดวิเคราะหเ์พื่อหาแนวทางควบคมุน า้หนกัตนเองใหอ้ยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานได ้

    - นกัเรียนสามารถหาแนวทางการแกปั้ญหาพฤติกรรมสขุภาพที่ไม่พงึประสงคเ์พื่อ

ควบคมุน า้หนกัตนเองใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานได ้

3. ดา้นเจตคติ 

การลดน า้หนกั 

การเพิ่มน า้หนกั 

 

ควบคุมน ้าหนักควบคุมโรค 

การควบคมุน า้หนกั 
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    - นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้นการท ากิจกรรมในชัน้เรียน 

    - นกัเรียนมุ่งมั่นในการท ากิจกรรมกลุม่ 

3.  สมรรถนะ 
1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

4.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. ใฝ่เรียนรู ้

 2. มุ่งมั่นในการท างาน 

5.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนสขุศึกษา ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

2. เอกสารประกอบการจดัการเรียนรูช้ัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

3. กระดาษ 

6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
        รูปแบบการจดัการเรียนรู:้ การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem – Based 

Learning) 

 คาบเรียนที ่1  

ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมความพร้อม 
1.1 อาจารยเ์ช็ครายชื่อนักเรียนโดยใหก้ระดาษกบันกเรียนคนละแผ่น จากนัน้ใหน้ักเรียน

เขียนชื่อ – นามสกลุ น า้หนกัและสว่นสงู  
1.2 อาจารยอ์ธิบายถึงการดแูลและควบคมุน า้หนกัของตนเองใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานว่า 

การดแูลและควบคมุน า้หนกัใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานเป็นสิ่งส  าคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวยัรุ่น
ที่มีการเปลี่ยนแปลงพฒันาการทัง้ทางรา่งกาย จิตใจ อารมณ ์และพฒันาการทางเพศ เพื่อด ารงไว้
ซึ่งการมีสุขภาพที่ดี หากวยัรุ่นมีน า้หนกัที่ไม่ไดม้าตรฐานแลว้ ย่อมส่งผลใหเ้กิดโรคต่าง ๆ ตามมา 
เช่น โรคอว้น โรคขาดสารอาหาร โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเก่ียวกับ
ระบบทางเดินหายใจ เป็นตน้ 

1.3 ผูส้อนท าการแบ่งกลุม่นกัเรียนออกเป็น 5 กลุม่ กลุม่ละ 6 คน โดยคละชาย หญิง โดย
ไม่ใหซ้  า้กบัสปัดาหท์ี่แลว้ 
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ขั้นที ่2 ขั้นก าหนดปัญหา                                                                                             
 2.1 อาจารยก์ าหนดประเด็นปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมสขุภาพที่ไม่เหมาะสมจากการ
รบัประทานอาหารที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 2.1.1 มานะชอบละเลยการค านวณปรมิาณพลงังานที่ไดร้บัจากการรบัประทาน
อาหารในแต่ละมือ้ จนท าใหม้านะไดร้บัปรมิาณพลงังานมากกว่าที่ควรไดร้บัใน 1 วนั 

 2.1.2 นางสายใจมีสว่นสงู 156 น า้หนกั 75 ผลปรากว่ามีค่า BMI (Body mass 
index) เท่ากบั 30.82 ซึ่งอยู่ในภาวะที่อว้นมาก แต่ก็ยงัมีพฤติกรรมการรบัประทานอาหารใน
ปรมิาณมากเหมือนเดิม 

 2.1.3 มานีเป็นคนทานอาหารในปรมิาณที่นอ้ยมาก จนท าใหม้ีน า้หนกันอ้ยกว่า
เกณฑม์าตรฐาน  

ขั้นที ่3 ขั้นรับรู้และท าความเข้าใจกับปัญหา 
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มท าความเขา้ใจกบัประเด็นปัญหาที่อาจารยก์ าหนดให้ ว่าปัญหาที่

เกิดขึน้นั้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพ และจะหาวิธีหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหานีอ้ย่าง
ถกูตอ้งและเหมาะสมไดอ้ย่างไร  

3.2 อาจารยอ์ธิบายประเด็นปัญหาเพิ่มเติมหากพบว่ามีนักเรียนบางกลุ่มยังไม่ เขา้ใจกับ
ประเด็นปัญหาดงักลา่ว 

ขั้นที ่4 ขั้นระดมสมองศึกษาค้นคว้า 
4.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มท าการระดมสมองในประเด็นปัญหาที่จะท าการศึกษาคน้ควา้ โดย

ใหน้ักเรียนท าการสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรียนรูต่้าง ๆ เช่น หนังสือเรียน เอกสารประกอบการ
เรียน โทรศพัทม์ือถือ เป็นตน้  

4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันก าหนดแนวทางในการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบในแต่ละประเด็นปัญหา โดยมีหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี ้

 4.2.1 สาเหตหุรือปัจจยัส าคญัของปัญหาดงักลา่วมีอะไรบา้ง 
 4.2.2 ปัญหาดงักล่าวสง่ผลกระทบต่อสขุภาพอย่างไรบา้ง 

4.2.3 วิธีหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหานีอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสมมีแนวทาง
หรือวิธีการใดบา้ง 

4.3 ผูส้อนใหค้ าแนะน ากบันกัเรียนว่า การสืบคน้ขอ้มลูแลว้บนัทึกขอ้มลูควรจะมีความทนั
ต่อเหตกุารณใ์นปัจจบุนั และควรใสแ่หลง่อา้งอิงที่สืบคน้มาทกุครัง้ 

4.4 ผูส้อนและนักเรียนร่วมกันประเมินแบบบันทึกการรบัประทานอาหาร การออกก าลัง
กาย และการพกัผ่อน หลงัจากท่ีนกัเรียนไดท้ าการบนัทกึในสปัดาหท์ี่ 3 
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คาบเรียนที ่2 
ขั้นที ่5  ขั้นสังเคราะหค์วามรู้ 
5.1 นักเรียนภายในกลุ่มของตนเอง ร่วมกันอภิปรายความรูจ้ากขอ้สรุปในแต่ละประเด็น

ปัญหาที่กลุ่มของตนไดท้ าการศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันโดยพิจารณาความถูกตอ้งและ
เหมาะสมของค าตอบที่เป็นแนวทางแกปั้ญหา ว่าสามารถน ามาเป็นค าตอบหรือน ามาแกไ้ขไดดี้
หรือไม่ หากพบว่ายงัไม่เหมาะสม จะตอ้งท าการวิเคราะหข์อ้มลูเพิ่มเติมในการไดม้าซึ่งค าตอบ  

5.2 นกัเรียนแต่ละกลุม่สรุปขอ้มลูทัง้หมดลงในกระดาษฟลิปชารท์ที่อาจารยไ์ดจ้ดัเตรียม
ไวใ้ห ้

ขั้นที ่6  ขั้นน าเสนอและประเมินผล 
6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการน าเสนอข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้าและท าการ

พิจารณาร่วมกนัภายในกลุ่มเรียบรอ้ยแลว้ว่าต าตอบนัน้สามารถแกปั้ญหาไดดี้  เพื่อสรุปเป็นองค์
ความรู ้โดยน าเสนอผลงานในรูปแบบที่มีความหลากหลาย และผูเ้รียนทุกกลุ่มรว่มกนัประเมินผล
งานว่าขอ้มลูที่คน้ควา้มามีความเหมาะสมหรือไม่ 

6.2 ผูส้อนใหน้กัเรียนท าใบกิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง ควบคมุน า้หนกัควบคมุโรค 
6.3 ผูส้อนประเมินการท าใบงานที่ 1.3 เรื่อง ควบคมุน า้หนกัควบคมุโรค 
6.4 ผูส้อนและนักเรียนร่วมกันประเมินแบบบันทึกการรบัประทานอาหาร การออกก าลัง

กาย และการพกัผ่อน หลงัจากท่ีนกัเรียนไดท้ าการบนัทกึในสปัดาหท์ี่ 4 
6.5 ผูส้อนและนกัเรียนรว่มกนัสรุปองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ในครัง้นี ้

7.  การวัดและประเมินผล 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวัดผล เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารประเมินผล 

1. ดา้นความรู ้

- นกัเรียนสามารถ

อธิบายวิธีการควบคมุ

น า้หนกัของตนเองใหอ้ยู่

ในเกณฑม์าตรฐานได ้

การท าใบงานที่ 1.3 

เรื่อง ควบคมุน า้หนกั

ควบคมุโรค 

ใบงานที่ 1.3 เรื่อง 

ควบคมุน า้หนกั

ควบคมุโรค 

นกัเรียนตอบถกูมากกว่า

รอ้ยละ 75 
 

2. ดา้นทกัษะ 

- นกัเรียนสามารถคิด

วิเคราะหเ์พื่อหา

การน าเสนอผลงาน 

 

 

แบบประเมินชิน้งาน

ส าเรจ็ 

 

ผ่าน = ไดค้ะแนน 9 
คะแนนขึน้ไป 
ไม่ผ่าน = ไดค้ะแนนนอ้ย
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แนวทางควบคมุน า้หนกั

ตนเองใหอ้ยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานได ้

- นกัเรียนสามารถหาแนว

ทางการแกปั้ญหา

พฤติกรรมสขุภาพที่ไม่พงึ

ประสงคเ์พื่อควบคมุ

น า้หนกัตนเองใหอ้ยู่ใน

เกณฑม์าตรฐานได ้

 

 

 

 

แบบบนัทกึการ

รบัประทานอาหาร 

การออกก าลงักาย 

และการพกัผ่อน 

 
 

 

 

 

 

แบบประเมินการ

บนัทกึการรบัประทาน

อาหาร การออกก าลงั

กาย และการพกัผ่อน 

 

 
 

กว่า 9 คะแนน 
 
 
 
 
ผ่าน = ไดค้ะแนน 9 
คะแนนขึน้ไป 
ไม่ผ่าน = ไดค้ะแนนนอ้ย
กว่า 9 คะแนน 

3. ดา้นเจตคติ 

- นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้นการ

ท ากิจกรรมในชัน้เรียน 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการท า

กิจกรรมกลุม่ 

การสงัเกต

พฤติกรรมนกัเรียน 

แบบสงัเกตพฤติกรรม

นกัเรียน 

ผ่าน = ไดค้ะแนน 9 
คะแนนขึน้ไป 
ไม่ผ่าน = ไดค้ะแนนนอ้ย
กว่า 9 คะแนน 
 
 

 
เคร่ืองมือที ่1 แบบประเมินชิน้งานส าเร็จ 

ตัวชีว้ัด ระดับการประเมิน 

คะแนน4 = ดี

มาก 

คะแนน3 = ด ี คะแนน2 = 

พอใช ้

คะแนน1 = 

ปรับปรุง 

1. ความถกูตอ้งของ

ขอ้มลูที่น าเสนอ 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
มีความถูกตอ้ง
ครบถว้น 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
มีความถูกตอ้ง
เป็นสว่นใหญ่ 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
ถกูตอ้งเป็น
บางสว่น 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
ถกูตอ้งเป็นสว่น
นอ้ย 

2. เนือ้หาสาระของงาน ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร

ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร

ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร

ไม่ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
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เรียนรู ้ทนั
เหตกุารณ ์ และ
มีแหลง่อา้งอิง 

เรียนรู ้ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

เรียนรู ้ไม่ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

เรียนรู ้ไม่ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

3. รูปแบบของงาน มีความ
ครบถว้น
สมบรูณ ์มี
ภาพประกอบที่
ชดัเจน รูปแบบ
น่าสนใจ   

ครบถว้น
สมบรูณเ์ป็น
สว่นใหญ่ มี
ภาพประกอบที่
ชดัเจน รูปแบบ
น่าสนใจ 

มีความ
ครบถว้น
สมบรูณเ์ป็น
สว่นนอ้ย ไม่มี
ภาพประกอบที่
ชดัเจน รูปแบบ
ไม่น่าสนใจ 

บกพรอ่งหลาย
สว่น  ท าใหข้าด
ความสมบูรณ ์

 
เคร่ืองมือที ่2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

ตัวชีว้ัด ระดับการประเมิน 

คะแนน4 = ดี

มาก 

คะแนน3 = ด ี คะแนน2 = 

พอใช ้

คะแนน1 = 

ปรับปรุง 

 ดา้นเจตคติ 

- นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้น

การท ากิจกรรมในชัน้

เรียน 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการ

ท ากิจกรรมกลุม่ 

ปฏิบติัหรือ
แสดง
พฤติกรรม
อย่างสม ่าเสมอ 

ปฏิบติัหรือ
แสดง
พฤติกรรม
บ่อยครัง้ 

ปฏิบติัหรือ
แสดง
พฤติกรรม
บางครัง้ 

ปฏิบติัหรือ
แสดงพฤติกรรม
นอ้ยครัง้ 
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เคร่ืองมือที่ 3 แบบประเมินการบันทึกการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย และการ
พักผ่อน 

ตัวชีว้ัด ระดับการประเมิน 

คะแนน4 = ดี

มาก 

คะแนน3 = ด ี คะแนน2 = 

พอใช ้

คะแนน1 = 

ปรับปรุง 

1. ความถกูตอ้งของ

ขอ้มลู 

ขอ้มลูในการ
บนัทกึการ
รบัประทาน
อาหารถกูตอ้ง
ตามหลกัธง
โภชนาการ
ครบถว้น 

ขอ้มลูในการ
บนัทกึการ
รบัประทาน
อาหารถกูตอ้ง
ตามหลกัธง
โภชนาการเป็น
สว่นใหญ่ 

ขอ้มลูในการ
บนัทกึการ
รบัประทาน
อาหารถกูตอ้ง
ตามหลกัธง
โภชนาการเป็น
บางสว่น 

ขอ้มลูในการ
บนัทกึการ
รบัประทาน
อาหารถกูตอ้ง
ตามหลกัธง
โภชนาการเป็น
สว่นนอ้ย 

2. ความสม ่าเสมอใน

การปฏิบติั 

มีการบนัทึก
ขอ้มลูเป็น
ประจ าทกุวนั 
ครบถว้น 

มีการบนัทึก
ขอ้มลูเป็น
ประจ าทกุวนั 
แต่ไม่ครบถว้น 

มีการบนัทึก
ขอ้มลูนอ้ยกว่า 
5 วนัต่อ
สปัดาห ์

มีการบนัทึก
ขอ้มลูนอ้ยกว่า 
3 วนัต่อสปัดาห ์

3. การยืนยนัขอ้มลูจาก

ผูป้กครอง 

มีการยืนยนั
ขอ้มลูว่าท าการ
ปฏิบติัจรงิจาก
ผูป้กครองทกุ
วนั ครบถว้น   

มีการยืนยนั
ขอ้มลูว่าท าการ
ปฏิบติัจรงิจาก
ผูป้กครองทกุ
วนั แต่ไม่
ครบถว้น   

มีการยืนยนั
ขอ้มลูว่าท าการ
ปฏิบติัจรงิจาก
ผูป้กครองนอ้ย
กว่า 5 วนัต่อ
สปัดาห ์  

มีการยืนยนั
ขอ้มลูว่าท าการ
ปฏิบติัจรงิจาก
ผูป้กครองนอ้ย
กว่า 3 วนัต่อ
สปัดาห ์  

8. บันทกึหลังการสอน 

……………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ.........................................................ผูส้อน     

                                                                                             (นายติณณภพ  มาลาพดุ) 

                    (……/……..../….…ที่ท าการสอน) 
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แบบประเมินชิน้งานส าเรจ็ 

ชื่อ         ชัน้    เลขที่   

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียน แลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง

กบัระดบัคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความถูกตอ้งของขอ้มลูที่น าเสนอ     

2 เนือ้หาสาระของงาน     

3 รูปแบบของงาน     

                                                                        

รวม 

 

      

ลงชื่อ.........................................ผูป้ระเมิน  

................ /................ /................ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ดีมาก ให ้ 4 คะแนน 
 ดี  ให ้ 3 คะแนน 

 พอใช ้ ให ้ 2 คะแนน 

 ปรบัปรุง ให ้ 1 คะแน 

 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 

8 - 10 ดี 

5 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมนกัเรยีน 

ชื่อ         ชัน้    เลขที่   

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียน แลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง

กบัระดบัคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความใฝ่เรียนรูใ้นการท ากิจกรรมในชัน้

เรียน 

    

2 มุ่งมั่นในการท ากิจกรรมกลุม่     

3 การมีสว่นรว่มในการแสดงความ

คิดเห็น 

    

                                                                        

รวม 

 

      

ลงชื่อ...............................................ผูป้ระเมิน  

................ /................ /................ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 

8 - 10 ดี 

5 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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แบบประเมินการบนัทกึการรบัประทานอาหาร การออกก าลงักาย และการ

พกัผ่อน 

ชื่อ         ชัน้    เลขที่   

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียน แลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง

กบัระดบัคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความถูกตอ้งของขอ้มลู     

2 ความสม ่าเสมอในการปฏิบติั     

3 การยืนยนัขอ้มลูจากผูป้กครอง     

                                                                        

รวม 

 

      

ลงชื่อ.........................................ผูป้ระเมิน  

................ /................ /................ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ดีมาก ให ้ 4 คะแนน 
 ดี  ให ้ 3 คะแนน 

 พอใช ้ ให ้ 2 คะแนน 

 ปรบัปรุง ให ้ 1 คะแน 

 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 

8 - 10 ดี 

5 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 



  186 

 
 

 



  187 

 
 

 



  188 

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 

แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 1                  เรื่อง อาหารกบัวยัรุ่น 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 อาหารและโภชนาการ          เวลา 2 คาบ 
วิชา สขุศึกษา        ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1                  ผูส้อน อาจารยติ์ณณภพ มาลาพดุ 
        
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 

 พ 4.1  ม.1/1 เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกบัวยั  

   ม.1/2 วิเคราะหปั์ญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสขุภาพ 

อัตลักษณ ์

รูคิ้ดเชิงวิทยาศาสตร ์เปร่ืองปราดเทคโนโลยี ภาษาดีมีคณุธรรม สานสมัพนัธช์มุชน 

วิสัยทัศนห์ลักสูตร 

1. พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนภายใตร้ากฐานของการวิจยั  

2. เป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลกท่ีมีคณุธรรม จรยิธรรม ควบคู่กบัความรูท้ี่ดีงาม  

3. เนน้ดว้ยกระบวนการคิดและสรา้งอตัลกัษณแ์ก่ตนเอง   

4. ใหเ้กิดเจตคติต่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต  

5. สามารถใชท้กัษะชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์

2. มีความซื่อสตัยส์จุรติ 

3. มีวินยัเคารพกฎระเบียบของสงัคม 

4. ใฝ่เรียนรู ้

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 

7. รกัความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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แผนผังมโนทัศน ์

เร่ือง   อาหารกับวัยรุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  สาระการเรียนรู้  
 อาหารเป็นสิ่งที่ส  าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย ์เพราะไดถู้กจัดใหเ้ป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ 

และเป็นองคป์ระกอบความตอ้งการขึน้พืน้ฐาน บุคคลที่มีสุขภาพดี หมายถึง ผูท้ี่มีความสมบูรณ์

ของร่างกายและจิตใจ ซึ่งจ าเป็นตอ้งมีโภชนาการที่ถูกตอ้งเป็นรากฐานที่ส  าคัญ หากไม่มีความรู้

เก่ียวกับอาหารและโภชนาการที่ดีอาจน าไปสู่การเกิดปัญหาทางสุขภาพได ้ดังนัน้การที่จะท าให้

บุคคลเป็นผู้ที่มีสุขภาพและอนามัยที่สมบูรณ์ได้นั้น จ าเป็นตอ้งมีความรูใ้นเรื่องของโภชนาการ 

และมีการปรบัปรุงภาวะโภชนาการไดถ้กูตอ้งเหมาะสม 

2.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (K, P, A) 

1. ดา้นความรู ้
- นกัเรียนสามารถอธิบายวิธีการเลือกรบัประทานอาหารที่เหมาะสมกบัช่วงวยัได ้

2. ดา้นทกัษะ 
    - นกัเรียนสามารถคิดวิเคราะหปั์ญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวยัรุน่ที่มีต่อ
สขุภาพได ้

ความส าคญัของอาหารและโภชนาการท่ีมีต่อสขุภาพ 

ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ของวยัรุน่ที่มีต่อสขุภาพในปัจจบุนั 

อาหารกับวัยรุ่น 

หลกัการเลือกรบัประทานอาหารที่

เหมาะสมกบัวยัสขุภาพ 
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3. ดา้นเจตคติ 
    - นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้นการท ากิจกรรมในชัน้เรียน 
    - นกัเรียนมุ่งมั่นในการท ากิจกรรมกลุม่ 

3.  สมรรถนะ 
1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

4.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. ใฝ่เรียนรู ้

 2. มุ่งมั่นในการท างาน 

5.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนสขุศึกษา ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

2. เอกสารประกอบการจดัการเรียนรูช้ัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

3. กระดาษ 

6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
        รูปแบบการจดัการเรียนรู:้ การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้ 

 คาบเรียนที ่1  

ขั้นที ่1 ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) 
1.1 ผูส้อนเช็ครายชื่อนกัเรียนโดยใหน้กัเรียนที่ถูกเรียนชื่อ บอกเมนูอาหารที่นกัเรียนคิดว่า

มีประโยชนต่์อรา่งกายมาคนละ 1 ชนิดโดยใชแ้อปพลิเคชั่น Mentimeter ในการรวบรวมขอ้มลูจาก
นกัเรียน (แนวการตอบ สลดัผกั ก๋วยเตี๋ยว ผดัผกัรวมมิตร เป็นตน้) 
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1.2 ผูส้อนอธิบายถึงชนิดของอาหารที่นักเรียนร่วมกันตอบว่า “อาหารในปัจจุบนันัน้มีอยู่
หลากหลายประเภท ทัง้อาหารที่มีประโยชนต่์อสุขภาพมาก และอาหารที่มีประโยชนต่์อสุขภาพ
นอ้ย ในบางครัง้นกัเรียนอาจเลือกรบัประทานอาหารโดยเลือกจากความชอบมากกว่าคุณค่าทาง
โภชนาการที่จะได้รับ ท าให้บางเกิดปัญหาภาวะโภชนาการเกิน หรือภาวะโภชนาการขาด ซึ่ง
อาจจะสง่ผลกระทบต่อสขุภาพในอนาคต จากปัญหาดงักลา่วจึงเป็นปัญหาที่นกัเรียนทุกคนควรจะ
ท าการศกึษาวิเคราะหส์าเหตแุละหาแนวทางในการปอ้งกนัและแกไ้ข” 

ขั้นที ่2 ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) 
 2.1 ผูส้อนท าการแบ่งกลุม่นกัเรียนออกเป็น 5 กลุม่ กลุม่ละ 6 คน โดยคละชาย หญิง  

2.2 ผูส้อนก าหนดประเด็นเนือ้หาที่ใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ท าการสืบคน้ขอ้มลูจากหนงัสือ
เรียน อินเทอรเ์นต หรือแหลง่เรียนรูต่้าง ๆ ดงันี ้

 2.2.1 ความส าคญัของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสขุภาพ 
 2.2.2 ปัญหาพฤติกรรมการบรโิภคอาหารของวยัรุน่ที่มีต่อสขุภาพในปัจจบุนั 
 2.2.3 หลกัการเลือกรบัประทานอาหารที่เหมาะสมกบัวยั 
2.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการสรุปขอ้มูลลงในกระดาษฟลิปชารท์เพื่อเตรียมอธิบายและ

ลงขอ้สรุปในสปัดาหห์นา้ โดยท าการออกแบบเนือ้หาใหม้ีความน่าสนใจ 
2.4 ผูส้อนในขอ้เสนอและค าแนะน าที่เป็นประโยชนส์  าหรบักลุม่ที่มีขอ้สงสยั  
2.5ผูส้อนใหค้ าแนะน ากบันกัเรียนว่า การสืบคน้ขอ้มลูแลว้บนัทึกขอ้มลูควรจะมีความทัน

ต่อเหตกุารณใ์นปัจจบุนั และควรใสแ่หลง่อา้งอิงที่สืบคน้มาทกุครัง้ 
คาบเรียนที ่2 
ขั้นที ่3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการสืบคน้ขอ้มูลในรูปแบบการอภิปราย (หรือรูปแบบ

อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม) โดยใหแ้ต่ละกลุม่เสนอตามประเด็นท่ีท าการศึกษา  
3.2 นกัเรียนกลุม่ที่เหลือรว่มกนัตัง้ประเด็นค าถาม ถามกลุม่น าเสนอ และท าการลงขอ้สรุป

หลงัจากการน าเสนอทัง้หมดรว่มกนั 
3.3 ผูส้อนสรุปความรูใ้นสิ่งที่แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอทัง้หมดเพื่อใหน้ักเรียนไดม้ีความ

เขา้ใจมากยิ่งขึน้ 
ขั้นที ่4 ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 
4.1 ผู้สอนให้นักเรียนท าใบกิจกรรมที่  1.1 เรื่อง วัยรุ่นกับโภชนาการและการเลือก

รบัประทานอาหาร 
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4.2 ผูส้อนมอบหมายภาระงานเด่ียวโดยใหน้ักเรียนท าแบบบนัทึกการรบัประทานอาหาร 
การออกก าลงักาย และการพักผ่อน เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห ์โดยจะท าการตรวจและประเมินผล
ทุก ๆ สปัดาห ์และท าการสรุปและประเมินผลในคาบเรียนสุดทา้ยของหน่วยการเรียนรู้ โดยมีกฎ 
กติกาในการบนัทกึขอ้มลู ดงันี ้

4.2.1 นักเรียนจะตอ้งท าการถ่ายรูปภาพอาหารที่นักเรียนรบัประทานทุก ๆ มือ้ 
และภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอขณะออกก าลงักาย 

 4.2.2 อาหารที่นักเรียนรบัประทานใน 1 วนั จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกับหลกัธง
โภชนาการ  

 4.2.3 นักเรียนจะตอ้งไดร้บัการยืนยันว่าไดม้ีการปฏิบัติจริง โดยใหผู้ป้กครองท า
การเซนตช์ื่อกบักบัทกุ ๆ กิจกรรม 

ขั้นที ่5  ขั้นประเมิน (evaluation) 
5.1 ผูส้อนและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานและสรุปองคค์วามรูท้ี่ไดท้ัง้หมดจากเรื่องที่

ศกึษาไป 
5.2 ผูส้อนประเมินการท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง วยัรุน่กบัโภชนาการและการเลือกรบัประทาน

อาหาร 
7.  การวัดและประเมินผล 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวัดผล เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารประเมินผล 

1. ดา้นความรู ้

- นกัเรียนสามารถ

อธิบายวิธีการเลือก

รบัประทานอาหารที่

เหมาะสมกบัช่วงวยัได ้

การท าใบงานที่ 1.1 

เรื่อง วยัรุ่นกบั

โภชนาการและการ

เลือกรบัประทาน

อาหาร 

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง 

วยัรุน่กบัโภชนาการ

และการเลือก

รบัประทานอาหาร 

นกัเรียนตอบถกูมากกว่า

รอ้ยละ 75  

2. ดา้นทกัษะ 

- นกัเรียนสามารถคิด

วิเคราะหปั์ญหา

พฤติกรรมการบริโภค

อาหารของวยัรุน่ที่มีต่อ

การน าเสนอผลงาน

ของนกัเรียน 

แบบประเมินชิน้งาน

ส าเรจ็ 

ผ่าน = ไดค้ะแนน 9 
คะแนนขึน้ไป 
ไม่ผ่าน = ไดค้ะแนนนอ้ย
กว่า 9 คะแนน 
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สขุภาพได ้

3. ดา้นเจตคติ 

- นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้นการ

ท ากิจกรรมในชัน้เรียน 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการท า

กิจกรรมกลุม่ 

การสงัเกต

พฤติกรรมนกัเรียน 

แบบสงัเกตพฤติกรรม

นกัเรียน 

ผ่าน = ไดค้ะแนน 7 
คะแนนขึน้ไป 
ไม่ผ่าน = ไดค้ะแนนนอ้ย
กว่า 7 คะแนน 
 
 

 
เคร่ืองมือที ่1 แบบประเมินชิน้งานส าเร็จ 

ตัวชีว้ัด ระดับการประเมิน 

คะแนน4 = ดี

มาก 

คะแนน3 = ด ี คะแนน2 = 

พอใช ้

คะแนน1 = 

ปรับปรุง 

1. ความถกูตอ้งของ

ขอ้มลูที่น าเสนอ 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
มีความถูกตอ้ง
ครบถว้น 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
มีความถูกตอ้ง
เป็นสว่นใหญ่ 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
ถกูตอ้งเป็น
บางสว่น 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
ถกูตอ้งเป็นสว่น
นอ้ย 

2. เนือ้หาสาระของงาน ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ทนั
เหตกุารณ ์ และ
มีแหลง่อา้งอิง 

ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ไม่ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

ไม่ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ไม่ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

3. รูปแบบของงาน มีความ
ครบถว้น
สมบรูณ ์มี
ภาพประกอบที่
ชดัเจน รูปแบบ
น่าสนใจ   

ครบถว้น
สมบรูณเ์ป็น
สว่นใหญ่ มี
ภาพประกอบที่
ชดัเจน รูปแบบ
น่าสนใจ 

มีความ
ครบถว้น
สมบรูณเ์ป็น
สว่นนอ้ย ไม่มี
ภาพประกอบที่
ชดัเจน รูปแบบ
ไม่น่าสนใจ 

บกพรอ่งหลาย
สว่น  ท าใหข้าด
ความสมบูรณ ์
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เคร่ืองมือที ่2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
ตัวชีว้ัด ระดับการประเมิน 

คะแนน4 = ดี

มาก 

คะแนน3 = ด ี คะแนน2 = 

พอใช ้

คะแนน1 = 

ปรับปรุง 

 ดา้นเจตคติ 

- นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้น

การท ากิจกรรมในชัน้

เรียน 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการ

ท ากิจกรรมกลุม่ 

ปฏิบติัหรือ
แสดง
พฤติกรรม
อย่างสม ่าเสมอ 

ปฏิบติัหรือ
แสดง
พฤติกรรม
บ่อยครัง้ 

ปฏิบติัหรือ
แสดง
พฤติกรรม
บางครัง้ 

ปฏิบติัหรือ
แสดงพฤติกรรม
นอ้ยครัง้ 

8. บันทกึหลังการสอน 

………………………………………………………………………………………………

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

ลงชื่อ.........................................................ผูส้อน     

                                                                                             (นายติณณภพ  มาลาพดุ) 

                    (……/……..../….…ที่ท าการสอน) 
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แบบประเมินชิน้งานส าเรจ็ 

ชื่อ         ชัน้    เลขที่   

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียน แลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง

กบัระดบัคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความถูกตอ้งของขอ้มลูที่น าเสนอ     

2 เนือ้หาสาระของงาน     

3 รูปแบบของงาน     

                                                                        

รวม 

 

      

ลงชื่อ.........................................ผูป้ระเมิน  

................ /................ /................ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ดีมาก ให ้ 4 คะแนน 
 ดี  ให ้ 3 คะแนน 

 พอใช ้ ให ้ 2 คะแนน 

 ปรบัปรุง ให ้ 1 คะแน 

 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 

8 - 10 ดี 

5 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมนกัเรยีน 

ชื่อ         ชัน้    เลขที่   

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียน แลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง

กบัระดบัคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความใฝ่เรียนรูใ้นการท ากิจกรรมในชัน้

เรียน 

    

2 มุ่งมั่นในการท ากิจกรรมกลุม่     

3 การมีสว่นรว่มในการแสดงความ

คิดเห็น 

    

                                                                        

รวม 

 

      

ลงชื่อ...............................................ผูป้ระเมิน  

................ /................ /................ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 

8 - 10 ดี 

5 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 

แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 2          เรื่อง โรคไม่ติดต่อเรือ้รงัจากการบริโภคอาหาร 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 อาหารและโภชนาการ          เวลา 2 คาบ 
วิชา สขุศึกษา        ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1                  ผูส้อน อาจารยติ์ณณภพ มาลาพดุ 
        
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 

 พ 4.1  ม.1/1 เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกบัวยั  

   ม.1/2 วิเคราะหปั์ญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสขุภาพ 

อัตลักษณ ์

รูคิ้ดเชิงวิทยาศาสตร ์เปร่ืองปราดเทคโนโลยี ภาษาดีมีคณุธรรม สานสมัพนัธช์มุชน 

วิสัยทัศนห์ลักสูตร 

1. พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนภายใตร้ากฐานของการวิจยั  

2. เป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลกท่ีมีคณุธรรม จรยิธรรม ควบคู่กบัความรูท้ี่ดีงาม  

3. เนน้ดว้ยกระบวนการคิดและสรา้งอตัลกัษณแ์ก่ตนเอง   

4. ใหเ้กิดเจตคติต่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต  

5. สามารถใชท้กัษะชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์

2. มีความซื่อสตัยส์จุรติ 

3. มีวินยัเคารพกฎระเบียบของสงัคม 

4. ใฝ่เรียนรู ้

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 

7. รกัความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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แผนผังมโนทัศน ์
เร่ือง   โรคไม่ติดต่อเรือ้รังจากการบริโภคอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  สาระการเรียนรู้  

 จากสภาพปัญหาเก่ียวกบัอาหารและโภชนาการของวยัรุ่นไทยในปัจจุบนันัน้ มีความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ วิถีชีวิตที่ เร่งรีบในปัจจุบันก็ เปลี่ยนเป็นการเลือกรับประทานอาหารนอกบ้าน 
รบัประทานอาหารจานด่วน (fast food) และเลือกซือ้อาหารส าเร็จรูปกันมากขึน้  เพราะความ
สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งอาหารจานด่วนเป็นอาหารที่ไดร้บัความนิยมกนัอย่างแพรห่ลายในกลุ่มเด็ก
วยัเรียนโดยเฉพาะเด็กวยัรุน่ตอนตน้ เนื่องจากเป็นอาหารที่รบัประทานง่าย สะดวก รวดเรว็ แต่เป็น
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย อาหารเหล่านีป้ระกอบไปดว้ย แป้ง โซเดียม น า้ตาล และ
ไขมนั ซึ่งเป็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลกัโภชนาการ 
สง่ผลต่อภาวะโภชนาการและสถานะสขุภาพ  
2.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (K, P, A) 

1. ดา้นความรู ้

- นกัเรียนสามารถอธิบายวิธีการเลือกรบัประทานอาหารเพื่อสขุภาพในการปอ้งกนัโรค
จากภาวะทพุโภชนาการได ้

2. ดา้นทกัษะ 

โรคขาดสารอาหาร 

โรคความดนัโลหิตสงู 

 

โรคไม่ติดต่อเรือ้รังจากการบริโภคอาหาร 

โรคอว้น 

โรคเบาหวาน 
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- นกัเรียนสามารถหาแนวทางการแกปั้ญหาเพื่อปอ้งกนัการเกิดโรคจากภาวะทพุ
โภชนาการได ้
- นกัเรียนสามารถวิเคราะหปั์ญหาโรคที่เกิดจากภาวะทพุโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อ
สขุภาพได ้

3. ดา้นเจตคติ 

    - นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้นการท ากิจกรรมในชัน้เรียน 

    - นกัเรียนมุ่งมั่นในการท ากิจกรรมกลุม่ 

3.  สมรรถนะ 
1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

4.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. ใฝ่เรียนรู ้

 2. มุ่งมั่นในการท างาน 

5.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนสขุศึกษา ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

2. เอกสารประกอบการจดัการเรียนรูช้ัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

3. กระดาษ 

4. สื่อวิดีโอ 

6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
        รูปแบบการจดัการเรียนรู:้ การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้

 คาบเรียนที ่1  

ขั้นที ่1 ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) 
1.1 ผูส้อนเช็ครายชื่อนักเรียนโดยใหน้ักเรียนที่ถูกเรียนชื่อ บอกเมนูอาหารหรือเครื่องด่ืมที่

นักเรียนคิดว่ามีประโยชนต่์อสุขภาพน้อยมาคนละ 1 ชนิดโดยไม่ซ  า้กัน (แนวการตอบ น า้อัดลม  
เฟรนฟรายส ์ไอศกรีม พิซซ่า เป็นตน้) 

1.2 ผู้สอนน าภาพบุคคลที่มีรูปร่างอ้วนและรูปร่างผอมมาให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้ง
ค าถามเพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ดงันี ้

 1.2.1 นกัเรียนคิดว่าบคุคลทัง้ 2 ภาพนีแ้ตกต่างกนัอย่างไร  
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 (แนวการตอบ อีกคนหนึ่งอว้น อีกคนหนึ่งผอม) 
 1.2.2 นักเรียนคิดว่ารูปร่างของบุคคลทัง้ 2 ภาพนี ้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริโภค

อาหารของแต่ละบคุคลหรือไม่ อย่างไรบา้ง 
 (แนวการตอบ มีส่วน เพราะนอกจากกรรมพันธุแ์ลว้ ภาวะโภชนาการของบุคคล

จะดีหรือไม่ดีนั้นขึน้อยู่กับการบริโภคอาหารว่ามีความเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย
หรือไม่)  

1.3 ผูส้อนอธิบายถึงชนิดของอาหารและเครื่องด่ืมที่นกัเรียนร่วมกนัตอบว่า พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันนั้น มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ การเลือกรบัประทานอาหาร
นอกบ้าน รับประทานอาหารจานด่วน (fast food) และเลือกซื ้ออาหารส าเร็จรูปกันมากขึ ้น  
ซึ่งอาหารจานด่วนเป็นอาหารที่ไดร้บัความนิยมกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มเด็กวัยเรียนโดยเฉพาะ
เด็กวยัรุ่นตอนตน้ เนื่องจากเป็นอาหารที่รบัประทานง่าย สะดวก รวดเร็ว แต่เป็นอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการน้อย อาหารเหล่านี ้ประกอบไปด้วย แป้ง โซเดียม น ้าตาล และไขมัน ซึ่งเป็น
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ ส่งผลต่อ
ภาวะโภชนาการและสถานะสขุภาพ ซึ่งสภาพแวดลอ้มดา้นอาหารเป็นปัจจยัก าหนดพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ส  าคัญ  ปัญหาสุขภาพที่ส  าคัญที่ เก่ียวข้องกับการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลัก
โภชนาการ ไดแ้ก่ โรคอว้นและโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัซึ่งขณะนีไ้ดก้่อใหเ้กิดภาระโรคเป็นอันดับตน้ ๆ 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วยและก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่ายมหาศาล และปัญหาดังกล่าวมี
แนวโนม้เพิ่มสงูขึน้เรื่อย ๆ” 

ขั้นที ่2 ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) 
 2.1 ผูส้อนท าการแบ่งกลุม่นกัเรียนออกเป็น 5 กลุม่ กลุม่ละ 6 คน โดยคละชาย หญิง  
โดยไม่ใหซ้  า้กบัสปัดาหท์ี่แลว้ 

2.2 ผูส้อนก าหนดประเด็นเนือ้หาที่ใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ท าการสืบคน้ขอ้มลูจากหนงัสือ
เรียน อินเทอรเ์นต หรือแหลง่เรียนรูต่้าง ๆ ดงันี ้

 2.2.1 ประเภทของภาวะโภชนาการ 
 2.2.2 โรคที่เกิดจากภาวะทพุโภชนาการ มีรายละเอียด ดงันี ้
  - สาเหตขุองการเกิดโรคอว้น โรคอว้น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิต

สงู และโรคขาดสารอาหาร 
  - ผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดจากการเกิดโรคดงักลา่ว 
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  - แนวทางการเลือกรบัประทานอาหารที่เหมาะสมกบัโรคติดต่อเรือ้รงั
ดงักลา่ว 

2.3 นกัเรียนแต่ละกลุม่ท าการสรุปขอ้มลูลงในกระดาษฟลิปชารท์เพื่อเตรียมอธิบายและ
ลงขอ้สรุปในสปัดาหห์นา้ 

2.4 ผูส้อนในขอ้เสนอและค าแนะน าที่เป็นประโยชนส์  าหรบักลุม่ที่มีขอ้สงสยั 
2.5 ผูส้อนใหค้ าแนะน ากบันกัเรียนว่า การสืบคน้ขอ้มลูแลว้บนัทกึขอ้มลูควรจะมีความทนั

ต่อเหตกุารณใ์นปัจจุบนั และควรใสแ่หลง่อา้งอิงที่สืบคน้มาทกุครัง้ 
2.6 ผูส้อนและนกัเรียนรว่มกนัประเมินแบบบนัทกึการรบัประทานอาหาร การออกก าลงั

กาย และการพกัผ่อน หลงัจากที่นกัเรียนไดท้ าการบนัทกึในสปัดาหท์ี่ 1 
คาบเรียนที ่2 
ขั้นที ่3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการสืบคน้ขอ้มูลในรูปแบบการอภิปราย (หรือรูปแบบ

อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม) โดยใหแ้ต่ละกลุม่เสนอตามประเด็นท่ีท าการศึกษา  
3.2 นกัเรียนกลุม่ที่เหลือรว่มกนัตัง้ประเด็นค าถาม ถามกลุม่น าเสนอ และท าการลงขอ้สรุป

หลงัจากการน าเสนอทัง้หมดรว่มกนั 
3.3 ผูส้อนสรุปความรูใ้นสิ่งที่แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอทัง้หมดเพื่อใหน้กัเรียนไดม้ีความ

เขา้ใจมากยิ่งขึน้ 
ขั้นที ่4 ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 
4.1 ใหน้กัเรียนท าใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง โรคที่เกิดจากภาวะทพุโภชนาการ 
ขั้นที ่5  ขั้นประเมิน (evaluation) 
5.1 ผูส้อนและนกัเรียนรว่มกนัประเมินผลงานและสรุปองคค์วามรูท้ี่ไดท้ัง้หมดจากเรื่องที่

ศกึษาไป 

5.2 ผูส้อนประเมินการท าใบงานที่ 1.2 เรื่อง โรคที่เกิดจากภาวะทพุโภชนาการ 
5.3 ผูส้อนและนักเรียนร่วมกันประเมินแบบบันทึกการรบัประทานอาหาร การออกก าลัง

กาย และการพกัผ่อน หลงัจากท่ีนกัเรียนไดท้ าการบนัทกึในสปัดาหท์ี่ 2 

 

 

 

 



  204 

7.  การวัดและประเมินผล 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวัดผล เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารประเมินผล 

1. ดา้นความรู ้

- นกัเรียนสามารถอธิบาย

วิธีการเลือกรบัประทาน

อาหารเพื่อสขุภาพในการ

ปอ้งกนัโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั

ได ้

การท าใบงานที่ 1.2 

เรื่อง โรคที่เกิดจาก

ภาวะทพุโภชนาการ 

ใบงานที่ 1.2 เรื่อง โรค

ที่เกิดจากภาวะทพุ

โภชนาการ 

นกัเรียนตอบถกูมากกว่า

รอ้ยละ 75 

2. ดา้นทกัษะ 

- นกัเรียนสามารถหาแนว

ทางการแกปั้ญหาเพื่อ

ปอ้งกนัการเกิดโรคจาก

ภาวะทพุโภชนาการได ้

- นกัเรียนสามารถ

วิเคราะหปั์ญหาโรคที่เกิด

จากภาวะทพุโภชนาการที่

มีผลกระทบต่อสขุภาพได ้

แบบบนัทกึการ

รบัประทานอาหาร 

การออกก าลงักาย 

และการพกัผ่อน 

 

 

 

การน าเสนอผลงาน 

แบบประเมินการ

บนัทกึการรบัประทาน

อาหาร การออกก าลงั

กาย และการพกัผ่อน 

 

 

 

แบบประเมินชิน้งาน

ส าเรจ็ 

ผ่าน = ไดค้ะแนน 9 
คะแนนขึน้ไป 
ไม่ผ่าน = ไดค้ะแนนนอ้ย
กว่า 9 คะแนน 
 
 
 
 
ผ่าน = ไดค้ะแนน 9 
คะแนนขึน้ไป 
ไม่ผ่าน = ไดค้ะแนนนอ้ย
กว่า 9 คะแนน 

3. ดา้นเจตคติ 

- นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้นการ

ท ากิจกรรมในชัน้เรียน 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการท า

กิจกรรมกลุม่ 

การสงัเกต

พฤติกรรมนกัเรียน 

แบบสงัเกตพฤติกรรม

นกัเรียน 

ผ่าน = ไดค้ะแนน 7 
คะแนนขึน้ไป 
ไม่ผ่าน = ไดค้ะแนนนอ้ย
กว่า 7 คะแนน 
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เคร่ืองมือที ่1 แบบประเมินชิน้งานส าเร็จ 
ตัวชีว้ัด ระดับการประเมิน 

คะแนน4 = ดี

มาก 

คะแนน3 = ด ี คะแนน2 = 

พอใช ้

คะแนน1 = 

ปรับปรุง 

1. ความถกูตอ้งของ

ขอ้มลูที่น าเสนอ 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
มีความถูกตอ้ง
ครบถว้น 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
มีความถูกตอ้ง
เป็นสว่นใหญ่ 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
ถกูตอ้งเป็น
บางสว่น 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
ถกูตอ้งเป็นสว่น
นอ้ย 

2. เนือ้หาสาระของงาน ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ทนั
เหตกุารณ ์ และ
มีแหลง่อา้งอิง 

ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ไม่ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

ไม่ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ไม่ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

3. รูปแบบของงาน มีความ
ครบถว้น
สมบรูณ ์มี
ภาพประกอบที่
ชดัเจน รูปแบบ
น่าสนใจ   

ครบถว้น
สมบรูณเ์ป็น
สว่นใหญ่ มี
ภาพประกอบที่
ชดัเจน รูปแบบ
น่าสนใจ 

มีความ
ครบถว้น
สมบรูณเ์ป็น
สว่นนอ้ย ไม่มี
ภาพประกอบที่
ชดัเจน รูปแบบ
ไม่น่าสนใจ 

บกพรอ่งหลาย
สว่น  ท าใหข้าด
ความสมบูรณ ์

 
เคร่ืองมือที ่2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

ตัวชีว้ัด ระดับการประเมิน 

คะแนน4 = ดี

มาก 

คะแนน3 = ด ี คะแนน2 = 

พอใช ้

คะแนน1 = 

ปรับปรุง 

 ดา้นเจตคติ ปฏิบติัหรือ
แสดง

ปฏิบติัหรือ
แสดง

ปฏิบติัหรือ
แสดง

ปฏิบติัหรือ
แสดงพฤติกรรม
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- นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้น

การท ากิจกรรมในชัน้

เรียน 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการ

ท ากิจกรรมกลุม่ 

พฤติกรรม
อย่างสม ่าเสมอ 

พฤติกรรม
บ่อยครัง้ 

พฤติกรรม
บางครัง้ 

นอ้ยครัง้ 

เคร่ืองมือที่ 3 แบบประเมินการบันทึกการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย และการ
พักผ่อน 

ตัวชีว้ัด ระดับการประเมิน 

คะแนน4 = ดี

มาก 

คะแนน3 = ด ี คะแนน2 = 

พอใช ้

คะแนน1 = 

ปรับปรุง 

1. ความถกูตอ้งของ

ขอ้มลู 

ขอ้มลูในการ
บนัทกึการ
รบัประทาน
อาหารถกูตอ้ง
ตามหลกัธง
โภชนาการ
ครบถว้น 

ขอ้มลูในการ
บนัทกึการ
รบัประทาน
อาหารถกูตอ้ง
ตามหลกัธง
โภชนาการเป็น
สว่นใหญ่ 

ขอ้มลูในการ
บนัทกึการ
รบัประทาน
อาหารถกูตอ้ง
ตามหลกัธง
โภชนาการเป็น
บางสว่น 

ขอ้มลูในการ
บนัทกึการ
รบัประทาน
อาหารถกูตอ้ง
ตามหลกัธง
โภชนาการเป็น
สว่นนอ้ย 

2. ความสม ่าเสมอใน

การปฏิบติั 

มีการบนัทึก
ขอ้มลูเป็น
ประจ าทกุวนั 
ครบถว้น 

มีการบนัทึก
ขอ้มลูเป็น
ประจ าทกุวนั 
แต่ไม่ครบถว้น 

มีการบนัทึก
ขอ้มลูนอ้ยกว่า 
5 วนัต่อ
สปัดาห ์

มีการบนัทึก
ขอ้มลูนอ้ยกว่า 
3 วนัต่อสปัดาห ์

3. การยืนยนัขอ้มลูจาก

ผูป้กครอง 

มีการยืนยนั
ขอ้มลูว่าท าการ
ปฏิบติัจรงิจาก
ผูป้กครองทกุ
วนั ครบถว้น   

มีการยืนยนั
ขอ้มลูว่าท าการ
ปฏิบติัจรงิจาก
ผูป้กครองทกุ
วนั แต่ไม่
ครบถว้น   

มีการยืนยนั
ขอ้มลูว่าท าการ
ปฏิบติัจรงิจาก
ผูป้กครองนอ้ย
กว่า 5 วนัต่อ
สปัดาห ์  

มีการยืนยนั
ขอ้มลูว่าท าการ
ปฏิบติัจรงิจาก
ผูป้กครองนอ้ย
กว่า 3 วนัต่อ
สปัดาห ์  
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8. บันทกึหลังการสอน 

………………………………………………………………………………………………

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

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

ลงชื่อ.........................................................ผูส้อน     

                                                                                             (นายติณณภพ  มาลาพดุ) 

                    (……/……..../….…ที่ท าการสอน) 
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แบบประเมินชิน้งานส าเรจ็ 

ชื่อ         ชัน้    เลขที่   

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียน แลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง

กบัระดบัคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความถูกตอ้งของขอ้มลูที่น าเสนอ     

2 เนือ้หาสาระของงาน     

3 รูปแบบของงาน     

                                                                        

รวม 

 

      

ลงชื่อ.........................................ผูป้ระเมิน  

................ /................ /................ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ดีมาก ให ้ 4 คะแนน 
 ดี  ให ้ 3 คะแนน 

 พอใช ้ ให ้ 2 คะแนน 

 ปรบัปรุง ให ้ 1 คะแน 

 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 

8 - 10 ดี 

5 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมนกัเรยีน 

ชื่อ         ชัน้    เลขที่   

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียน แลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง

กบัระดบัคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความใฝ่เรียนรูใ้นการท ากิจกรรมในชัน้

เรียน 

    

2 มุ่งมั่นในการท ากิจกรรมกลุม่     

3 การมีสว่นรว่มในการแสดงความ

คิดเห็น 

    

                                                                        

รวม 

 

      

ลงชื่อ...............................................ผูป้ระเมิน  

................ /................ /................ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 

8 - 10 ดี 

5 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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แบบประเมินการบนัทกึการรบัประทานอาหาร การออกก าลงักาย และการ

พกัผ่อน 

ชื่อ         ชัน้    เลขที่   

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียน แลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง

กบัระดบัคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความถูกตอ้งของขอ้มลู     

2 ความสม ่าเสมอในการปฏิบติั     

3 การยืนยนัขอ้มลูจากผูป้กครอง     

                                                                        

รวม 

 

      

ลงชื่อ.........................................ผูป้ระเมิน  

................ /................ /................ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ดีมาก ให ้ 4 คะแนน 
 ดี  ให ้ 3 คะแนน 

 พอใช ้ ให ้ 2 คะแนน 

 ปรบัปรุง ให ้ 1 คะแน 

 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 

8 - 10 ดี 

5 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 

แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 3                       เรื่อง ควบคมุน า้หนกัควบคมุโรค 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 อาหารและโภชนาการ          เวลา 2 คาบ 
วิชา สขุศึกษา        ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1                  ผูส้อน อาจารยติ์ณณภพ มาลาพดุ 
        
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 

 พ 4.1 ม.1/3 ควบคมุน า้หนกัของตนเองใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน  

อัตลักษณ ์

รูคิ้ดเชิงวิทยาศาสตร ์เปร่ืองปราดเทคโนโลยี ภาษาดีมีคณุธรรม สานสมัพนัธช์มุชน 

วิสัยทัศนห์ลักสูตร 

1. พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนภายใตร้ากฐานของการวิจยั  

2. เป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลกท่ีมีคณุธรรม จรยิธรรม ควบคู่กบัความรูท้ี่ดีงาม  

3. เนน้ดว้ยกระบวนการคิดและสรา้งอตัลกัษณแ์ก่ตนเอง   

4. ใหเ้กิดเจตคติต่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต  

5. สามารถใชท้กัษะชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์

2. มีความซื่อสตัยส์จุรติ 

3. มีวินยัเคารพกฎระเบียบของสงัคม 

4. ใฝ่เรียนรู ้

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 

7. รกัความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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แผนผังมโนทัศน ์
เร่ือง   ควบคุมน ้าหนักควบคุมโรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  สาระการเรียนรู้  

 การดูแลและควบคุมน า้หนักใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานเป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงวยัรุน่ที่มีการเปลี่ยนแปลงพฒันาการทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ ์และพฒันาการทางเพศ 
เพื่อด ารงไวซ้ึ่งการมีสขุภาพที่ดี หากวยัรุ่นมีน า้หนกัที่ไม่ไดม้าตรฐานแลว้ ย่อมส่งผลใหเ้กิดโรคต่าง 
ๆ ตามมา เช่น โรคอว้น โรคขาดสารอาหาร โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสงู โรคหวัใจ และโรค
เก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ เป็นตน้   
2.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (K, P, A) 

1. ดา้นความรู ้

- นกัเรียนสามารถอธิบายวิธีการควบคมุน า้หนกัของตนเองใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานได้ 
2. ดา้นทกัษะ 

    - นกัเรียนสามารถคิดวิเคราะหเ์พื่อหาแนวทางควบคมุน า้หนกัตนเองใหอ้ยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานได ้

    - นกัเรียนสามารถหาแนวทางการแกปั้ญหาพฤติกรรมสขุภาพที่ไม่พงึประสงคเ์พื่อ

ควบคมุน า้หนกัตนเองใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานได ้

3. ดา้นเจตคติ 

การลดน า้หนกั 

การเพิ่มน า้หนกั 

 

ควบคุมน ้าหนักควบคุมโรค 

การควบคมุน า้หนกั 
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    - นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้นการท ากิจกรรมในชัน้เรียน 

    - นกัเรียนมุ่งมั่นในการท ากิจกรรมกลุม่ 

3.  สมรรถนะ 
1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

4.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. ใฝ่เรียนรู ้

 2. มุ่งมั่นในการท างาน 

5.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนสขุศึกษา ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

2. เอกสารประกอบการจดัการเรียนรูช้ัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

3. กระดาษ 

6.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
        รูปแบบการจดัการเรียนรู:้ การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้

 คาบเรียนที ่1  

ขั้นที ่1 ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) 
1.1 ผู้สอนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนโดยให้กระดาษกับนักเรียนคนละแผ่น จากนั้นให้

นกัเรียนเขียนชื่อ – นามสกลุ น า้หนกัและสว่นสงู  
1.2 ใหน้กัเรียนท าการประเมินน า้หนกัส่วนสงูของตนเองกบัเกณฑม์าตรฐาน ว่าอยู่ในช่วง

เกณฑใ์ด 
1.3 ผูส้อนใชค้ าถามเพื่อกระตุน้การความสนใจของนกัเรียน ดงันี ้
 1.3.1 นกัเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกบัค าว่า You are what you eat. 
 (แนวการตอบ ขึน้อยู่กบัค าตอบของนกัเรียน) 
 1.3.2 นกัเรียนรูส้กึอย่างไรเมื่อนกัเรียนเห็นบคุคลที่มีรูปรา่งสมสว่น อว้น และผอม  
 (แนวการตอบ ขึน้อยู่กบัค าตอบของนกัเรียน) 
 1.3.3 อะไรคือสาเหตทุี่ท าใหม้ีน า้หนกัตวัที่สมสว่น อว้น หรือผอมจนเกินไป 
 (แนวการตอบ ผลของพันธุกรรม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการ

ด าเนินชีวิตที่ขาดการออกก าลงักาย เป็นตน้) 
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1.4 ผูส้อนอธิบายถึงการดูแลและควบคุมน า้หนักของตนเองใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานว่า 
การดแูลและควบคมุน า้หนกัใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานเป็นสิ่งส  าคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวยัรุ่น
ที่มีการเปลี่ยนแปลงพฒันาการทัง้ทางรา่งกาย จิตใจ อารมณ ์และพฒันาการทางเพศ เพื่อด ารงไว้
ซึ่งการมีสุขภาพที่ดี หากวยัรุ่นมีน า้หนกัที่ไม่ไดม้าตรฐานแลว้ ย่อมส่งผลใหเ้กิดโรคต่าง ๆ ตามมา 
เช่น โรคอว้น โรคขาดสารอาหาร โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเก่ียวกับ
ระบบทางเดินหายใจ เป็นตน้  

ขั้นที ่2 ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) 
 2.1 ผูส้อนท าการแบ่งกลุม่นกัเรียนออกเป็น 5 กลุม่ กลุม่ละ 6 คน โดยคละชาย หญิง โดย
ไม่ใหซ้  า้กบัสปัดาหท์ี่แลว้ 

2.2 ผูส้อนก าหนดประเด็นเนือ้หาที่ใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ท าการสืบคน้ขอ้มลูจากหนงัสือ
เรียน อินเทอรเ์นต หรือแหลง่เรียนรูต่้าง ๆ ดงันี ้

 2.2.1 การดแูลและควบคมุน า้หนกัตนเองใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
  - วิธีการลดน า้หนกัส าหรบับุคคลที่มีน า้นกัเกินเกณฑม์าตรฐาน 
  - การเพิ่มน า้หนกัส าหรบับุคคลที่มีน า้หนกัต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน 
  - การควบคมุน า้หนกัส าหรบับคุคลที่มีน า้หนกัอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
2.3 นกัเรียนแต่ละกลุม่ท าการสรุปขอ้มลูลงในกระดาษฟลิปชารท์เพื่อเตรียมอธิบายและ

ลงขอ้สรุปในสปัดาหห์นา้ 
2.4 ผูส้อนในขอ้เสนอและค าแนะน าที่เป็นประโยชนส์  าหรบักลุม่ที่มีขอ้สงสยั 
2.5 ผูส้อนใหค้ าแนะน ากบันกัเรียนว่า การสืบคน้ขอ้มลูแลว้บนัทึกขอ้มลูควรจะมีความทนั

ต่อเหตกุารณใ์นปัจจบุนั และควรใสแ่หลง่อา้งอิงที่สืบคน้มาทกุครัง้ 
2.6 ผูส้อนและนักเรียนร่วมกันประเมินแบบบันทึกการรบัประทานอาหาร การออกก าลัง

กาย และการพกัผ่อน หลงัจากท่ีนกัเรียนไดท้ าการบนัทกึในสปัดาหท์ี่ 3 
คาบเรียนที ่2 
ขั้นที ่3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการสืบคน้ขอ้มูลในรูปแบบการอภิปราย (หรือรูปแบบ

อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม) โดยใหแ้ต่ละกลุม่เสนอตามประเด็นท่ีท าการศึกษา  
3.2 นกัเรียนกลุม่ที่เหลือรว่มกนัตัง้ประเด็นค าถาม ถามกลุม่น าเสนอ และท าการลงขอ้สรุป

หลงัจากการน าเสนอทัง้หมดรว่มกนั 
3.3 ผูส้อนสรุปความรูใ้นสิ่งที่แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอทัง้หมดเพื่อใหน้กัเรียนไดม้ีความ

เขา้ใจมากยิ่งขึน้ 
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ขั้นที ่4 ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 
4.1 ผูส้อนใหน้กัเรียนท าใบกิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง ควบคมุน า้หนกัควบคมุโรค 
ขั้นที ่5  ขั้นประเมิน (evaluation) 
5.1 ผูส้อนและนกัเรียนรว่มกนัประเมินผลงานและสรุปองคค์วามรูท้ี่ไดท้ัง้หมดจากเรื่องที่

ศกึษาไป 

5.2 ผูส้อนประเมินการท าใบงานที่ 1.3 เรื่อง ควบคมุน า้หนกัควบคมุโรค 

5.3 ผูส้อนและนกัเรียนรว่มกนัประเมินแบบบนัทกึการรบัประทานอาหาร การออกก าลงักาย และ
การพกัผ่อน หลงัจากท่ีนกัเรียนไดท้ าการบนัทกึในสปัดาหท์ี่ 4 
7.  การวัดและประเมินผล 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวัดผล เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารประเมินผล 

1. ดา้นความรู ้

- นกัเรียนสามารถ

อธิบายวิธีการควบคมุ

น า้หนกัของตนเองใหอ้ยู่

ในเกณฑม์าตรฐานได ้

การท าใบงานที่ 1.3 

เรื่อง ควบคมุน า้หนกั

ควบคมุโรค 

ใบงานที่ 1.3 เรื่อง 

ควบคมุน า้หนกั

ควบคมุโรค 

นกัเรียนตอบถกูมากกว่า

รอ้ยละ 75 
 

2. ดา้นทกัษะ 

- นกัเรียนสามารถคิด

วิเคราะหเ์พื่อหา

แนวทางควบคมุน า้หนกั

ตนเองใหอ้ยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานได ้

- นกัเรียนสามารถหาแนว

ทางการแกปั้ญหา

พฤติกรรมสขุภาพที่ไม่พงึ

ประสงคเ์พื่อควบคมุ

น า้หนกัตนเองใหอ้ยู่ใน

การน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

แบบบนัทกึการ

รบัประทานอาหาร 

การออกก าลงักาย 

และการพกัผ่อน 

แบบประเมินชิน้งาน

ส าเรจ็ 

 

 

 

 

 

แบบประเมินการ

บนัทกึการรบัประทาน

อาหาร การออกก าลงั

กาย และการพกัผ่อน 

ผ่าน = ไดค้ะแนน 9 
คะแนนขึน้ไป 
ไม่ผ่าน = ไดค้ะแนนนอ้ย
กว่า 9 คะแนน 
 
 
 
 
ผ่าน = ไดค้ะแนน 9 
คะแนนขึน้ไป 
ไม่ผ่าน = ไดค้ะแนนนอ้ย
กว่า 9 คะแนน 
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เกณฑม์าตรฐานได ้  
 

 

 
 

3. ดา้นเจตคติ 

- นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้นการ

ท ากิจกรรมในชัน้เรียน 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการท า

กิจกรรมกลุม่ 

การสงัเกต

พฤติกรรมนกัเรียน 

แบบสงัเกตพฤติกรรม

นกัเรียน 

ผ่าน = ไดค้ะแนน 9 
คะแนนขึน้ไป 
ไม่ผ่าน = ไดค้ะแนนนอ้ย
กว่า 9 คะแนน 
 
 

 
เคร่ืองมือที ่1 แบบประเมินชิน้งานส าเร็จ 

ตัวชีว้ัด ระดับการประเมิน 

คะแนน4 = ดี

มาก 

คะแนน3 = ด ี คะแนน2 = 

พอใช ้

คะแนน1 = 

ปรับปรุง 

1. ความถกูตอ้งของ

ขอ้มลูที่น าเสนอ 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
มีความถูกตอ้ง
ครบถว้น 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
มีความถูกตอ้ง
เป็นสว่นใหญ่ 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
ถกูตอ้งเป็น
บางสว่น 

ขอ้มลูที่น าเสนอ
ถกูตอ้งเป็นสว่น
นอ้ย 

2. เนือ้หาสาระของงาน ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ทนั
เหตกุารณ ์ และ
มีแหลง่อา้งอิง 

ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ไม่ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

ไม่ครอบคลมุ
จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ไม่ทนั
เหตกุารณ ์ และ
ไม่มีแหลง่
อา้งอิง 

3. รูปแบบของงาน มีความ
ครบถว้น
สมบรูณ ์มี
ภาพประกอบที่
ชดัเจน รูปแบบ
น่าสนใจ   

ครบถว้น
สมบรูณเ์ป็น
สว่นใหญ่ มี
ภาพประกอบที่
ชดัเจน รูปแบบ
น่าสนใจ 

มีความ
ครบถว้น
สมบรูณเ์ป็น
สว่นนอ้ย ไม่มี
ภาพประกอบที่
ชดัเจน รูปแบบ

บกพรอ่งหลาย
สว่น  ท าใหข้าด
ความสมบูรณ ์
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ไม่น่าสนใจ 
 

เคร่ืองมือที ่2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
ตัวชีว้ัด ระดับการประเมิน 

คะแนน4 = ดี

มาก 

คะแนน3 = ด ี คะแนน2 = 

พอใช ้

คะแนน1 = 

ปรับปรุง 

 ดา้นเจตคติ 

- นกัเรียนใฝ่เรียนรูใ้น

การท ากิจกรรมในชัน้

เรียน 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการ

ท ากิจกรรมกลุม่ 

ปฏิบติัหรือ
แสดง
พฤติกรรม
อย่างสม ่าเสมอ 

ปฏิบติัหรือ
แสดง
พฤติกรรม
บ่อยครัง้ 

ปฏิบติัหรือ
แสดง
พฤติกรรม
บางครัง้ 

ปฏิบติัหรือ
แสดงพฤติกรรม
นอ้ยครัง้ 

 
เคร่ืองมือที่ 3 แบบประเมินการบันทึกการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย และการ
พักผ่อน 

ตัวชีว้ัด ระดับการประเมิน 

คะแนน4 = ดี

มาก 

คะแนน3 = ด ี คะแนน2 = 

พอใช ้

คะแนน1 = 

ปรับปรุง 

1. ความถกูตอ้งของ

ขอ้มลู 

ขอ้มลูในการ
บนัทกึการ
รบัประทาน
อาหารถกูตอ้ง
ตามหลกัธง
โภชนาการ
ครบถว้น 

ขอ้มลูในการ
บนัทกึการ
รบัประทาน
อาหารถกูตอ้ง
ตามหลกัธง
โภชนาการเป็น
สว่นใหญ่ 

ขอ้มลูในการ
บนัทกึการ
รบัประทาน
อาหารถกูตอ้ง
ตามหลกัธง
โภชนาการเป็น
บางสว่น 

ขอ้มลูในการ
บนัทกึการ
รบัประทาน
อาหารถกูตอ้ง
ตามหลกัธง
โภชนาการเป็น
สว่นนอ้ย 
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2. ความสม ่าเสมอใน

การปฏิบติั 

มีการบนัทึก
ขอ้มลูเป็น
ประจ าทกุวนั 
ครบถว้น 

มีการบนัทึก
ขอ้มลูเป็น
ประจ าทกุวนั 
แต่ไม่ครบถว้น 

มีการบนัทึก
ขอ้มลูนอ้ยกว่า 
5 วนัต่อ
สปัดาห ์

มีการบนัทึก
ขอ้มลูนอ้ยกว่า 
3 วนัต่อสปัดาห ์

3. การยืนยนัขอ้มลูจาก

ผูป้กครอง 

มีการยืนยนั
ขอ้มลูว่าท าการ
ปฏิบติัจรงิจาก
ผูป้กครองทกุ
วนั ครบถว้น   

มีการยืนยนั
ขอ้มลูว่าท าการ
ปฏิบติัจรงิจาก
ผูป้กครองทกุ
วนั แต่ไม่
ครบถว้น   

มีการยืนยนั
ขอ้มลูว่าท าการ
ปฏิบติัจรงิจาก
ผูป้กครองนอ้ย
กว่า 5 วนัต่อ
สปัดาห ์  

มีการยืนยนั
ขอ้มลูว่าท าการ
ปฏิบติัจรงิจาก
ผูป้กครองนอ้ย
กว่า 3 วนัต่อ
สปัดาห ์  

 

8. บันทกึหลังการสอน 

………………………………………………………………………………………………

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

ลงชื่อ.........................................................ผูส้อน     

                                                                                             (นายติณณภพ  มาลาพดุ) 

                    (……/……..../….…ที่ท าการสอน) 
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แบบประเมินชิน้งานส าเรจ็ 

ชื่อ         ชัน้    เลขที่   

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียน แลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง

กบัระดบัคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความถูกตอ้งของขอ้มลูที่น าเสนอ     

2 เนือ้หาสาระของงาน     

3 รูปแบบของงาน     

                                                                        

รวม 

 

      

ลงชื่อ.........................................ผูป้ระเมิน  

................ /................ /................ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ดีมาก ให ้ 4 คะแนน 
 ดี  ให ้ 3 คะแนน 

 พอใช ้ ให ้ 2 คะแนน 

 ปรบัปรุง ให ้ 1 คะแน 

 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 

8 - 10 ดี 

5 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมนกัเรยีน 

ชื่อ         ชัน้    เลขที่   

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียน แลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง

กบัระดบัคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความใฝ่เรียนรูใ้นการท ากิจกรรมในชัน้

เรียน 

    

2 มุ่งมั่นในการท ากิจกรรมกลุม่     

3 การมีสว่นรว่มในการแสดงความ

คิดเห็น 

    

                                                                        

รวม 

 

      

ลงชื่อ...............................................ผูป้ระเมิน  

................ /................ /................ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบตัิหรือแสดงพฤตกิรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 

8 - 10 ดี 

5 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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แบบประเมินการบนัทกึการรบัประทานอาหาร การออกก าลงักาย และการ

พกัผ่อน 

ชื่อ         ชัน้    เลขที่   

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียน แลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรง

กบัระดบัคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความถูกตอ้งของขอ้มลู     

2 ความสม ่าเสมอในการปฏิบติั     

3 การยืนยนัขอ้มลูจากผูป้กครอง     

                                                                        

รวม 

 

      

ลงชื่อ.........................................ผูป้ระเมิน  

................ /................ /................ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ดีมาก ให ้ 4 คะแนน 
 ดี  ให ้ 3 คะแนน 

 พอใช ้ ให ้ 2 คะแนน 

 ปรบัปรุง ให ้ 1 คะแน 

 

 

เกณฑก์ารตดัสนิคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 

8 - 10 ดี 

5 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             วิชาสุขศึกษา    
สอบปลายภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2562        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1           
 
 
 
 
ค าชีแ้จง  
1. ขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก    จ านวน 30 ขอ้   
2. ค าชีแ้จงส าหรบัแบบทดสอบ  

ตอนที่  1 ให้นักเรียนระบายค าตอบ : เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ค าตอบ โดย
ระบายลงในกระดาษค าตอบ 

ตัวอย่างค าถาม   0. การที่ทารกจะเกิดมาเป็นเพศชายหรือหญิง ขึน้อยู่กบั
โครโมโซมของพ่อและแม่ ถา้เป็นลกูชายจะมีลกัษณะโครโมโซมอย่างไร 

ก.XX     ข.XY 
    ค.YX     ง.YY 
วิธีการตอบ ใหน้ักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยระบายทับ

หมายเลขที่ตรงกับตัวเลือกที่ตอ้งการลงในกระดาษค าตอบ ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือก ข. เป็น
ค าตอบที่ถกูตอ้ง ใหร้ะบายทบัเลขดงันี ้

 

  
 
 
 

 

 

ขอ้ 
ก. ข. ค. ง. 
1 2 3 4 

 

ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………….ชั้น………….เลขที่……….. 
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แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปรนยั (4 ตวัเลือก) จ านวน…….30……ขอ้  
ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนระบายค าตอบ : เลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สดุเพียง 1 ค าตอบ โดยระบายลงใน
กระดาษค าตอบ 
1. เด็กหญิงมีนามีอาการตาฝา้มวั ไม่สูแ้สง เคืองตา ตาแหง้และย่น เกิดจากการขาดวิตามินใด 

ก. วิตามิน บี     

ข. วิตามิน ซี 

ค. วิตามิน เอ       

ง. วิตามิน ดี   

2. จากขอ้ที่ 1 เด็กหญิงมีนา ควรเลือกรบัประทานอาหารชนิดใด 

ก. ปลาหมกึ กุง้ หอย        

ข. เครื่องในสตัว ์ตบั กุง้แหง้ 

ค. ถั่วเหลือง ขา้วกลอ้ง เนือ้หม ู     

ง. ไข่แดง น า้มนัตบัปลา ผกัใบเขียว 

3. ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้งเก่ียวกบัการรบัประทานอาหารที่เหมาะสมกบัวยั 

ก. ควรรบัประทานอาหารอย่างเดียวในแต่ละมือ้      

ข. เฉพาะคนในวยัสงูอายทุี่ควรรบัประทานอาหารใหต้รงเวลาทกุวนั 

ค. ควรรบัประทานอาหารในปรมิาณและสดัส่วนตามความตอ้งการของคนแต่ละวยั  

ง. ควรรบัประทานอาหารใหไ้ดร้บัสารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างกนัไปในแต่ละวยั 

4. ใน 1 วนั นกัเรียนควรเลือกรบัประทานอาหารประเภทใดมากที่สดุ 

ก. ไขมนั      

ข. เนือ้สตัว ์

ค. ผกั ผลไม ้     

ง. ขา้วหรือขนมปัง 

5. ตามธงโภชนาการ อาหารกลุม่ใดควรรบัประทานในปริมาณที่รองลงมาจากกลุม่ขา้ว – แปง้ 

ก. กลุม่น า้มนัและน า้ตาล 

ข. กลุม่พืช ผกั และผลไม ้

ค. กลุม่เนือ้สตัว ์ถั่ว ไข่ และนม 
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ง. ควรรบัประทานอาหารทกุกลุม่ในจ านวนเท่ากนั 

6. หากนกัเรียนไปงานเลีย้งสงัสรรคท์ี่บา้นเพื่อน แลว้เพื่อนใหร้บัประทานอาหาร เช่น ของหวาน 
หรือ ของทอด นกัเรียนควรท าอย่างไร 

ก. รบัประทานตามค าเชิญนัน้ทนัที    

ข. รบัประทานตามค าเชิญนัน้ แต่รบัประทานในปรมิาณที่นอ้ย 

ค. ขอบคณุและเตือนเพื่อน พรอ้มเลี่ยงไปรบัประทานอาหารอ่ืนที่ดีต่อสขุภาพแทน   

ง. ขอบคณุและบอกว่าตนเองมีปัญหาทางสขุภาพไม่สามารถรบัประทานอาหารดงักล่าวได ้

7. อาหารในขอ้ใดที่วยัรุน่ควรเลือกรบัประทาน 

ก. นมสด 

ข. ขา้วมนัไก่ 

ค. ขา้วคะนา้หมสูบั 

ง. สลดัครีมผกัรวม 

8. ใน 1 วนั วยัรุน่ควรบรโิภคน า้ตาล ไขมนั และโซเดียม ในปรมิาณสงูสดุ ไม่เกินเท่าใด   

ก. น า้ตาลไม่ควรเกิน 60 กรมั ไขมนัไม่ควรเกิน 60 กรมั โซเดียมไม่ควรเกิน 2300 มิลลิกรมั 

ข. น า้ตาลไม่ควรเกิน 65 กรมั ไขมนัไม่ควรเกิน 65 กรมั โซเดียมไม่ควรเกิน 2400 มิลลิกรมั 

ค. น า้ตาลไม่ควรเกิน 70 กรมั ไขมนัไม่ควรเกิน 70 กรมั โซเดียมไม่ควรเกิน 2500 มิลลิกรมั 

ง. น า้ตาลไม่ควรเกิน 75 กรมั ไขมนัไม่ควรเกิน 75 กรมั โซเดียมไม่ควรเกิน 2600 มิลลิกรมั 

9. เพราะเหตใุด เราจึงควรกินอาหารใหค้รบทัง้ 5 หมู่ 

ก. ท าใหม้ีรูปร่างดี 

ข. ท าใหม้ีหนา้ตาสวยงาม 

ค. ท าใหเ้ลือกซือ้อาหารไดง้่าย 

ง. ท าใหไ้ดร้บัสารอาหารครบถว้น 

10. เครื่องหมาย “ อย. ” บนฉลากผลิตภณัฑอ์าหาร แสดงถึงอะไร 

ก. ชนิดของอาหาร 

ข. สว่นประกอบที่ส  าคญัของอาหาร 

ค. วนั เดือนปีที่ผลิตหรือวนัเดือนปีที่หมดอายุ  

ง. อาหารนัน้ไดผ้่านการอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
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11. ติณทราบว่าวิตามินชนิดต่าง ๆ มีความจ าเป็นต่อร่างกาย เขาจึงซือ้วิตามินมารบัประทานเอง
โดยไม่ปรกึษาแพทย ์จากการกระท าของติณ นกัเรียนคิดว่าอาจท าใหเ้กิดปัญหาต่อสขุภาพในขอ้
ใด   

ก. อาจท าใหเ้กิดภาวะโภชนาการเกิน     

ข. อาจท าใหเ้กิดโรคจากการบรโิภควิตามินเกินความจ าเป็น  

ค. อาจท าใหม้ีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินปัสสาวะ     

ง. ถกูทกุขอ้ 

12. พฤติกรรมในขอ้ใดที่ก่อใหเ้กิดปัญหาสขุภาพจากการรบัประทานอาหารในวยัรุน่ 

ก. กอ้ยไม่ชอบรบัประทานอาหารเย็น     

ข. แกว้ด่ืมน า้อดัลมสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ 

ค. กลา้รบัไม่ชอบรบัประทานผกัและผลไม ้   

ง. เกือ้ชอบรบัประทานอาหารท่ีมีไขมนัสงูเป็นประจ า 

13. นกัเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกบัการบริโภคอาหารจานด่วนของวยัรุน่ 

ก. ไม่เห็นดว้ย เพราะการรบัประทานอาหารจานด่วนไม่ไดใ้หส้ารอาหารที่จ  าเป็นต่อร่างกาย 

ข. ไม่เห็นดว้ย เพราะการรบัประทานอาหารจานด่วนท าใหเ้กิดปัญหาสขุภาพโดยเฉพาะปัญหา
เก่ียวกบัการ  มีน า้หนกัเกินเกณฑ ์ 

ค. เห็นดว้ย เพราะการรบัประทานอาหารจานด่วนใหพ้ลงังานสงูเหมาะส าหรบับคุคลที่ตอ้งการ
พลงังานมาก 

ง. เห็นดว้ย เพราะการรบัประทานอาหารจานด่วนถือเป็นการเลือกรบัประทานอาหารที่มีความ
สะดวกรวดเรว็ ซึ่งเหมาะกบัสงัคมในเมือง  

14. อาหารชนิดใดที่เสี่ยงต่อการท าใหเ้กิดโรคความดนัโลหิตสงู 

ก. อาหารหมกัดอง      

ข. อาหารท่ีมีรสเค็มจดั 

ค. อาหารที่มีรสหวานจดั  

ง. อาหารที่ใชน้ า้มนัทอดซ า้บ่อย 

15. ชบาชอบกินขนมหวาน เช่น ทองหยอด ฝอยทอง ชบาจะเสี่ยงต่อการป่วยดว้ยโรคใด 

ก. เบาหวาน       

ข. ไขมนัในเลือดสงู 
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ค. ไตวายเฉียบพลนั       

ง. ความดนัโลหิตสงู 

16. บคุคลใดต่อไปนีเ้ป็นผูม้ีภาวะโภชนาการที่ดี 

ก. จิบ๊ มีน า้หนกัสงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน     

ข. เงาะ มีค่าความดนัโลหิต 120/80 mmHg 

ค. เป ้มีค่าน า้ตาลในเลือด 126 mg/dL    

ง. กอ้ย มีค่า BMI เท่ากบั 17.15 

17. บุคคลใดมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีภาวะโภชนาการเกิน 

ก. จอย รบัประทานผกั ผลไมท้กุวนั 

ข. เอ็ม ไม่ชอบรบัประทานของหมกัดอง 

ค. แพน เลือกรบัประทานอาหารเฉพาะที่มีรสชาติดี    

ง. แดง รบัประทานอาหารตามหลกัธงโภชนาการ 

18. ขอ้ใดแสดงความสมัพนัธข์องพฤติกรรมการบรโิภคอาหารกบัสขุภาพไดถ้กูตอ้ง 

ก. การรบัประทานอาหารมาก จะช่วยใหร้่างกายแข็งแรง 

ข. การรบัประทานอาหารนอ้ย จะช่วยใหม้ีรูปรา่งที่สวยงาม 

ค. การรบัประทานอาหารเกินความตอ้งการของร่างกายจะท าใหเ้ป็นโรคอว้น 

ง. การรบัประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถว้นจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 

19. โรคอว้น มีสาเหตมุาจากขอ้ใด 

ก. กรรมพนัธุ ์

ข. การใชย้าบางชนิด  

ค. ความผิดปกติของศนูยค์วบคมุการกินในสมอง 

ง. ถกูทกุขอ้ 

20. ผูท้ี่เป็นโรคอว้น มีโอกาสสงูที่จะเกิดโรคเรือ้รงั ในขอ้ใด 

ก. โรคมะเรง็เตา้นม โรคหวัใจ 

ข. โรคไวรสัตบัอกัเสบ โรคมะเรง็ล  าไส ้

ค. โรคความดนัโลหิตสงู โรคเบาหวาน 

ง. โรคมะเรง็ต่อมน า้เหลือง โรคไขขอ้อกัเสบ 
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21. ผูท้ี่ป่วยเป็นโรคคอพอก เกิดจากการขาดสารอาหารประเภทใด 
ก. สงักะสี    

ข. ไอโอดีน 

ค. ธาตเุหล็ก   

ง. วิตามิน A 

22. การออกก าลงักายอย่างไรจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเรง็ โรคหวัใจ ความดนัโลหิต
สงูได ้

    ก. ออกกาลงัดว้ยการท างานบา้นทกุวนั อย่างนอ้ยวนัละ 30 นาท ี

ข. ออกกาลงักายอย่างหนกัทกุวนัต่อเนื่องอย่างนอ้ยวนัละ 60 นาท ี

ค. ออกกาลงักายจนเหนื่อยอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 3 วนั วนัละ 30 นาท ี

ง. ออกก าลงักายอย่างหนกัแลว้พกัด่ืมน า้ใหม้ากอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 2 วนั  

23. หากนกัเรียนและเพื่อนของนกัเรียน ออกก าลงักายดว้ยกนัเป็นประจ า แต่ปรากฏว่าวนัหนึ่ง
เพื่อนบอกว่าไม่อยากออกก าลงักายอีกแลว้ นกัเรียนจะปฏิบติัเช่นไร 

ก. หยุดออกก าลงักายไปพรอ้ม ๆ กบัเพื่อน 

ข. ไปออกก าลงักายต่อตามล าพงั ถา้หากเบื่อค่อยหยุดตามเพื่อน 

ค. ไปออกก าลงักายตามล าพงั ไม่ว่าจะไม่มีเพื่อนไปออกก าลงักายดว้ยก็ตาม 

ง. พยายามชกัจงูเพื่อนใหไ้ปออกก าลงักายดว้ยกนั โดยชีใ้หเ้ห็นประโยชนท์ี่จะเกิดขึน้ 

24. ถา้นกัเรียนมีปัญหาน า้หนกัเกินมาตรฐาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใด  

ก. สลดัโรล ย าขนมจีน 

ข. ก๋วยเต๋ียว ผดัผกัราดขา้ว 

ค. สม้ต าไทย ขา้วคลกุกะปิ 

ง. ผดัซีอิว้  บวัลอยไข่หวาน 

25. การบริโภคอาหารใหพ้อดีควรปฏิบติัตามขอ้ใด  

ก. รบัประทานอาหารนอ้ยๆ แต่บ่อยครัง้ 

ข. ไม่รบัประทานจบุจิบระหว่างมือ้อาหาร 

ค. รบัประทานอาหารใหพ้อดีกบัพลงังานที่ใช ้

ง. รบัประทานอาหารทดแทนพลงังานที่เสียไป 
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26. รายการอาหารใน 1 วนั ขอ้ใดเหมาะสมกบัเด็กวยัเรียน  

ก. น า้เตา้หู ้ปาท่องโก๋ ย าวุน้เสน้ 

ข. ขา้วตม้กุง้ สม้ต า ขา้วหมกไก่ 

ค. ขา้วไข่เจียว ขา้วขาหม ูไข่ตุ๋น 

ง. โจ๊กหมใูสไ่ข่ ก๋วยเต๋ียวผดัซีอิว๊ ขา้วแกงเขียวหวานหมู 

27. ขอ้ใดเป็นการปฏิบติัตามธงโภชนาการ 

ก. เด็กวยัเรียนควรงดกินอาหารเชา้ 

ข. เด็กวยัรุน่ควรกินอาหารประเภทวิตามิน 

ค. ผูส้งูอายุควรรบัประทานเนือ้สตัวใ์หม้ากๆ 

ง. วยัรุน่ควรด่ืมนมสด อย่างนอ้ยวนัละ 1 แกว้ 

28. ถา้นกัเรียนมีน า้หนกัเกินเกณฑม์าตรฐาน ควรหลีกเลี่ยงการรบัประทานอาหารชนิดใด 

ก. ขา้วมนัไก่       

ข. มนัตม้น า้ตาล 

ค. ตม้ย าปลาช่อน      

ง. สลดัผกัใสไ่ข่ตม้ 

29. นกัเรียนควรควบคมุน า้หนกัใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน หรือไม่ เพราะเหตใุด 

ก. ควร เพราะเป็นค่านิยมที่ตอ้งหุ่นดี     

ข. ควร เพราะเป็นการปอ้งกนัปัญหาสขุภาพ 

ค. ไม่ควร เพราะอยู่ในวยัเรียน โตแลว้ค่อยลดน า้หนกั 

ง. ไม่ควร เพราะถา้น า้หนกัเกินก็สามารถพึ่งยาลดความอว้นได ้

30. ขอ้ใดเป็นการควบคมุน า้หนกัที่ถูกตอ้ง  

ก. งดรบัประทานอาหารเชา้และเที่ยง 

ข. รบัประทานอาหารเย็นมากกว่ามือ้อ่ืนๆ          

ค. รบัประทานเฉพาะผกัและผลไมเ้ท่านัน้ 

ง. รบัประทานอาหารที่มีปรมิาณไขมนัต ่า 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์
แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา                     วิชาสุขศึกษา    
สอบปลายภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2562        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1           
 
 
 
 
ค าชีแ้จง  
1. ข้อสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 10 สถานการณ ์โดยมีสถานการณล์ะ 4 ขอ้   
2. ค าชีแ้จงส าหรบัแบบทดสอบ  

ตอนที่  1 ให้นักเรียนระบายค าตอบ : เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ค าตอบ โดย
ระบายลงในกระดาษค าตอบ 

ตัวอย่างค าถาม   0. การที่ทารกจะเกิดมาเป็นเพศชายหรือหญิง ขึน้อยู่กบั
โครโมโซมของพ่อและแม่ ถา้เป็นลกูชายจะมีลกัษณะโครโมโซมอย่างไร 

ก.XX     ข.XY 
    ค.YX     ง.YY 
วิธีการตอบ ใหน้ักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยระบายทับ

หมายเลขที่ตรงกับตัวเลือกที่ตอ้งการลงในกระดาษค าตอบ ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือก ข. เป็น
ค าตอบที่ถกูตอ้ง ใหร้ะบายทบัเลขดงันี ้

 

 

 

 

 

 

ขอ้ 
ก. ข. ค. ง. 
1 2 3 4 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………….ชั้น………….เลขที่………….. 
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แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ปรนยั (4 ตวัเลือก) จ านวน…….10……สถานการณ ์รวม....40…ขอ้  
ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนระบายค าตอบ : เลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สดุเพียง 1 ค าตอบ โดยระบายลงใน
กระดาษค าตอบ 
 
สถานการณท์ี ่1 ใชต้อบค าถามขอ้ที่ 1 – 4 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. ขอ้ใดเป็นปัญหาส าคญัของสถานการณน์ี ้

ก. ท าอาหารไม่อร่อย     

ข. ภาวะความดนัโลหิตสงู 

ค. รบัประทานอาหารในตอนเชา้     

ง. พ่อแม่ไม่มีเวลาเตรียมอาหารให ้

2. ขอ้ใดน่าจะเป็นสาเหตขุองปัญหาในสถานการณน์ีม้ากที่สดุ 

ก. ความสะดวกรวดเรว็     

ข. การตรวจสขุภาพประจ าปี 

ค. ไม่ประกอบอาหารรบัประทานเอง     

ง. การรบัประทานอาหารแช่แข็ง 

3. จากสาเหตขุอ้ที่ 2 นกัเรียนคิดว่าจะแกปั้ญหาในสถานการณน์ีอ้ย่างไร 

ก. ฝึกท าอาหารใหอ้ร่อย       

ข. ประกอบอาหารรบัประทานเอง 

ค. รบัประทานอาหารใหถ้กูหลกัโภชนาการ      

ง. รบัประทานยาเป็นประจ าทกุวนัอย่างต่อเนื่อง  

 

น า้ใจ เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 อยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ทกุ ๆ 

เชา้ น า้ใจจะชอบรบัประทานอาหารแช่แข็ง เพราะว่าสะดวกและไม่ตอ้งท าการประกอบ

อาหารดว้ยตนเอง เพราะขีเ้กียจเตรียมวตัถุดิบ และเป็นคนท าอาหารไม่อร่อย อีกทัง้พ่อกบัแม่

ก็ท างานแต่เชา้ จึงไม่มีเวลาจดัเตรียมอาหารใหส้  าหรบัน า้ใจ น า้ใจจึงตอ้งรบัประทานอาหาร

แช่แข็งเป็นประจ าทกุวนั เวลาผ่านไป 10 ปี น า้ใจมีโอกาสไปตรวจสขุภาพประจ าปี พบว่า

น า้ใจมีภาวะความดนัโลหิตสงู จึงจ าเป็นตอ้งพบแพทยแ์ละด าเนินการรกัษาต่อไป 
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4. จากการที่นกัเรียนเสนอวิธีการแกปั้ญหาในสถานการณน์ี ้นกัเรียนคาดว่าผลที่เกิดขึน้จะเป็น
อย่างไร  

ก. ไม่ป่วยเป็นโรครา้ยแรง    ข. ไม่รบัประทานอาหารแช่แข็ง 

ค. ไดร้บัสารอาหารเพียงพอ   ง. มีพฤติกรรมการบรโิภคอาหารที่ถกูตอ้ง 

สถานการณท์ี ่2 ใชต้อบค าถามขอ้ที่ 5 – 8 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. ขอ้ใดเป็นปัญหาส าคญัของสถานการณน์ี ้

ก. รา้นคา้ขายน า้หวาน     

ข. เครียดและเป็นกงัวล 

ค. ใส่กระโปรงนกัเรียนไม่ได ้    

ง. น า้หนกัขึน้และมีระดบัน า้ตาลในเลือดสงู 

6. ขอ้ใดน่าจะเป็นสาเหตขุองปัญหาในสถานการณน์ีม้ากที่สดุ 

ก. ด่ืมน า้หวาน     

ข. น า้หนกัที่ขึน้มามาก 

ค. รา้นคา้ขายน า้หวาน   

ง. ใสก่ระโปรงนกัเรียนไม่ได ้

7. จากสาเหตขุอ้ที่ 6 นกัเรียนคิดว่าจะแกปั้ญหาในสถานการณน์ีอ้ย่างไร 

ก. ซือ้กระโปรงตวัใหม่       

ข. รบัประทานยาลดน า้หนกั  

ค. ใหโ้รงเรียนงดขายน า้หวาน      

ง. ออกก าลงักายและลดของหวาน 

ฟ้าใสเป็นเด็กนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยปกติ

โรงเรียนของเธอจะมีรา้นคา้ที่ขายอาหาร ของหวานและเครื่องดื่มจ านวนหลายรา้น เธอชอบ

เลือกที่จะดืม้น า้ที่มีรสชาติหวานทกุชนิด เพราะมนัท าใหเ้ธอรูส้กึมีก าลงั และรูส้กึสดชื่น ซึ่งเธอ

จะตอ้งดื่มน า้หวานอย่างนอ้ยวนัละ 2 แกว้ เวลาผ่านไป 3 เดือน เธอรูส้กึว่าใสก่ระโปรงไม่ได ้

เมื่อเธอมาชั่งน า้หนกัพบว่าเธอมีน า้หนกัขึน้มามาก และเมื่อไปตรวจสขุภาพประจ าปีพบว่าเธอ

มีค่าน า้ตาลในเลือดสงูอีกดว้ย ท าใหเ้ธอเครียดและเป็นกงัวลกบัสิ่งที่เกิดขึน้ 
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8. จากการที่นกัเรียนเสนอวิธีการแกปั้ญหาในสถานการณน์ี ้นกัเรียนคาดว่าผลที่เกิดขึน้จะเป็น
อย่างไร 

ก. ไม่เครียดและไม่กงัวล   

ข. น า้หนกัลดลง มีสขุภาพที่ดีขึน้ 

ค. ไม่ตอ้งเสียเงินซือ้กระโปรงตวัใหม่     

ง. สามารถกลบัไปด่ืมน า้หวานไดม้ากเหมือนเดิม 

สถานการณท์ี ่3 ใชต้อบค าถามขอ้ที่ 9 – 12 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

9. ขอ้ใดเป็นปัญหาส าคญัของสถานการณน์ี ้

ก. อาหารที่รบัประทาน    

ข. อาการกรวยไตอบัเสบ 

ค. การซอ้มกีฬาในที่โลง่แจง้ 

ง. การตากฝนเป็นระยะเวลานาน ๆ   

10. ขอ้ใดน่าจะเป็นสาเหตขุองปัญหาในสถานการณน์ีม้ากท่ีสดุ 

ก. ตากฝนมากจนเกินไป    

ข. อาการกรวยไตอกัเสบ 

ค. การซอ้มกีฬามากจนเกินไป   

ง. การเติมซีอิว้ขาวในปรมิาณมาก 

11. จากสาเหตขุอ้ที่ 10 นกัเรียนคิดว่าจะแกปั้ญหาในสถานการณน์ีอ้ย่างไร 

ก. จดัการซอ้มฟตุบอลในที่ร่ม       

ข. งดการปรุงอาหารที่มีรสเค็มจดั  

นายเฉลิมชัย เป็นอาจารยพ์ลศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่ง โดยโรงเรียนแห่งนีต้ัง้อยู่ในเขตพืน้ที่

ชุมชน นายเฉลิมชยั เป็นอาจารยส์อนวิชาฟุตบอล และตอ้งซอ้มกีฬาใหก้ับนกัเรียนในช่วงเชา้

และเย็นของทุกวนั โดยมีนิสยัการกินอาหารโดยมักชอบปรุงรสอาหารโดยการเติมซีอิว้ขาวใน

ปริมาณมาก และในช่วงเย็นของวันหนึ่งมีฝนตกปรอย ๆ แต่การซอ้มกีฬายังเกิดขึน้เป็นปกติ 

เนื่องจากปรมิาณฝนไม่มากนกั เมื่อเวลา ผ่านไป 2 วนั นายเฉลิมชยัมีอาการไข ้ปวดหลงัจนไม่

สามรถไปซอ้มกีฬาใหก้บันกัเรียนได ้และตอ้งพบแพทย ์เพื่อท าการรกัษา พบว่า นายเฉลิมชัย

มีอาการกรวยไตอกัเสบ ซึ่งในครอบครวัไม่มีประวติัว่าใครเคยป่วยมาก่อน 
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ค. ตรวจสขุภาพเป็นประจ าทุก ๆ ปี      

ง. จดัตารางการฝึกซอ้มอย่างเหมาะสม 

12. จากการที่นกัเรียนเสนอวิธีการแกปั้ญหาในสถานการณน์ี ้นกัเรียนคาดว่าผลที่เกิดขึน้จะเป็น
อย่างไร 

ก. ไม่ตากฝนขณะฝึกซอ้มกีฬา   

ข. ลดปัญหาการดแูลรกัษาจากครอบครวั 

ค. นายเฉลิมชยัมีรา่งกายท่ีแข็งแรง ไม่ป่วยง่าย     

ง. สามารถกลบัไปกินอาหารรสเค็มจดัไดม้ากเหมือนเดิม 

สถานการณท์ี ่4 ใชต้อบค าถามขอ้ที่ 13 – 16 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

13. ขอ้ใดเป็นปัญหาส าคญัของสถานการณน์ี ้

ก. เบ่งอจุจาระแรง    

ข. ไม่ชอบรบัประทานผกั 

ค. โรคริดสีดวงทวารหนกั 

ง. ชอบรบัประทานเนือ้สตัว ์   

14. ขอ้ใดน่าจะเป็นสาเหตขุองปัญหาในสถานการณน์ีม้ากท่ีสดุ 

ก. เบ่งอจุจาระแรง    

ข. ไม่ชอบรบัประทานผกั 

ค. ขบัถ่ายอจุจาระไม่ออก  

ง. ขบัถ่ายอจุจาระนานเป็นชั่วโมง 

เด็กหญิงนิรชา อายุ 14 ปี เธอศึกษาอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแกว้ เธอชอบรบัประทาน

อาหารที่มีเนือ้สตัวเ์ป็นสว่นประกอบหลกั ซึ่งใหส้ารอาหารที่มีโปรตีนสงู แต่เธอไม่ชอบกินผกัตัง้แต่

เด็ก เพราะเธอรูส้ึกขมและเหม็นทุกครัง้ที่ไดด้มกลิ่นหรือกินเขา้ไป อยู่มาวันหนึ่งเธอรูส้ึกทอ้งอืด

เพราะเนื่องจากเธอขบัถ่ายอจุจาระไม่ออกจนท าใหเ้ธอตอ้งเบ่งอจุจาระแรงมากยิ่งขึน้บางครัง้เธอ

ขบัถ่ายอจุจาระนานเป็นชั่วโมง และมีอาการแบบนีอ้ยู่บ่อยครัง้ จนวนันึงเธอรูส้ึกเจ็บบรเิวรรูทวาร

หนักและพบว่ามีก้อนเนือ้สีแดงออกมาจากรูทวารหนัก  เธอจึงไปพบแพทย ์และแพทยท์ าการ

วินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคริดสีดวงทวารหนัก ส่งผลให้เธอมีปัญหาในการขับถ่ายและการใช้

ชีวิตประจ าวนั 



  238 

15. จากสาเหตขุอ้ที่ 14 นกัเรียนคิดว่าจะแกปั้ญหาในสถานการณน์ีอ้ย่างไร 

ก. รบัประทานยาขบัถ่าย       

ข. เบ่งอจุจาระใหน้อ้ยลง  

ค. ไม่รบัประทานเนือ้สตัว ์      

ง. รบัประทานผกัและผลไมท้ี่มีกากใยสงู 

16. จากการที่นกัเรียนเสนอวิธีการแกปั้ญหาในสถานการณน์ี ้นกัเรียนคาดว่าผลที่เกิดขึน้จะเป็น
อย่างไร 

ก. ไม่ตอ้งรบัประ ทานยาขบัถ่าย   

ข. ชอบในการรบัประทานผกัมากขึน้ 

ค. ขบัถ่ายไดส้ะดวกขึน้ และไม่เจ็บป่วย     

ง. สามารถใชช้ีวิตประจ าวนัไดส้ะดวกขึน้ 

สถานการณท์ี ่5 ใชต้อบค าถามขอ้ที่ 17 – 20 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

17. ขอ้ใดเป็นปัญหาส าคญัของสถานการณน์ี ้

ก. โรคคอพอก   

ข. อาการบวมบรเิวณล าคอ  

ค. อาศยัอยู่บรเิวณภาคเหนือ  

ง. รา่งกายมีการเจรญิเติบโตชา้  

18. ขอ้ใดน่าจะเป็นสาเหตขุองปัญหาในสถานการณน์ีม้ากท่ีสดุ 

ก. รา่งกายขาดสงักะสี    

ข. รา่งกายขาดไอโอดีน 

เด็กชายน าชัย อายุ 13 ปี เป็นเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนชนบทบริเวณภาคเหนือของ

ประเทศไทย โดยปกติเด็กชายน าชยัมกัจะรบัประทานอาหารครบ 5 หมู่ แต่มีพฒันาการทางดา้น

รา่งกายมีการเริญเติบโตชา้ และอยู่มาวนัหนึ่งเด็กชายน าชยัจบัไปที่บรเิวณล าคอมีอาการบวมโต

ผิดปกติ ซึ่งไดท้ าการรกัษาโดยการรบัประทานยาแกป้วด ควบคู่กบัการรกัษาบรรเทาอาการบวม

บริเวณล าคอ แต่อาการก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึน้ เด็กชายน าชยัจึงบอกแม่ใหพ้าไปพบแพทยเ์พื่อ

ตรวจหาสาเหตุที่เกิดอย่างละเอียดว่าเกิดจากอะไร แพทยท์ าการวินิจฉัยว่าเด็กชายน าชัยขาด

สารอาหารบางชนิดจึงท าใหเ้ป็นโรคคอพอก จึงตอ้งท าการรกัษาเพื่อใหห้ายขาดจากโรคนี ้
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ค. ร่างกายขาดธาตเุหล็ก  

ง. รา่งกายขาดแคลเซียม 

19. จากสาเหตขุอ้ที่ 18 นกัเรียนคิดว่าจะแกปั้ญหาในสถานการณน์ีอ้ย่างไร 

ก. ยา้ยที่อยู่อาศยั      

ข. รบัประทานอาหารที่มีกากใยสงู 

ค. รบัประทานยาเพื่อรกัษาอาการใหบ้รรเทาลง       

ง. รบัประทานอาหารทะเลและอาหารที่มีไอโอดีน  

20. จากการที่นกัเรียนเสนอวิธีการแกปั้ญหาในสถานการณน์ี ้นกัเรียนคาดว่าผลที่เกิดขึน้จะเป็น
อย่างไร 

ก. ไม่ตอ้งรบัประทานยา  

ข. อาการบวมโตที่คอลดนอ้ยลง 

ค. ประหยดัค่าใชจ้่ายในการรกัษา     

ง. มีรา่งกายที่แข็งแรง เจรญิเติบโตไดต้ามปกติ  

สถานการณท์ี ่6 ใชต้อบค าถามขอ้ที่ 21 – 24 
 
 
 
 
 

 

 

 

21. ขอ้ใดเป็นปัญหาส าคญัของสถานการณน์ี ้

ก. การท างานล่วงเวลา   

ข. ไม่ชอบออกก าลงักาย 

ค. ระดบัความรุนแรงของอาการ  

ง. อาการเจ็บหนา้อกของนายโชคดี 

22. ขอ้ใดน่าจะเป็นสาเหตขุองปัญหาในสถานการณน์ีม้ากท่ีสดุ 

ก. ไม่ชอบออกก าลงักาย    

นายโชคดี เป็นพนกังานบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเวลาในการทางานช่วงเวลา 9.00 – 18.00 น. และ

ในบางวันตอ้งท างานล่วงเวลา 3 – 4 ชั่วโมง มีลักษณะการใชช้ีวิตประจ าวันคือ ไม่ชอบออก

ก าลังกาย ชอบรบัประทานอาหารที่มีไขมันสูง พวกอาหารประเภทฟาสตฟ์ู้ด และเครื่องด่ืม

น า้อดัลม เมื่อท างานผ่านไปเป็นเวลา 10 ปี นายโชคดีมีอาการเจ็บหนา้อกในช่วงเชา้หลงัจาก

ต่ืนนอน เมื่อเป็นบ่อยมากขึน้ และมีการเพิ่มขึน้ของระดับความรุนแรงของอาการเจ็บดังกล่าว 

จึงตดัสินใจเขา้พบแพทย ์ตรวจพบว่ามีอาการหลอดเลือดหวัใจตีบ 
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ข. ลกัษณะของงานที่นายโชคดีท า 

ค. การรบัประทานอาหารที่มีไขมนัสงู  

ง. พฤติกรรมการท างานลว่งเวลาของโชคดี 

23. จากสาเหตขุอ้ที่ 22 นกัเรียนคิดว่าจะแกปั้ญหาในสถานการณน์ีอ้ย่างไร 

ก. ไม่ท างานลว่งเวลา      

ข. ตรวจสขุภาพเป็นประจ าทุกปี 

ค. รบัประทานอาหารที่มีประโยชน ์      

ง. ออกก าลงักายเป็นประจ าทกุวนัวนัละ 15 นาที 

24. จากการที่นกัเรียนเสนอวิธีการแกปั้ญหาในสถานการณน์ี ้นกัเรียนคาดว่าผลที่เกิดขึน้จะเป็น
อย่างไร 

ก. มีสขุภาพรา่งกายที่แข็งแรง  

ข. บริษัทฺไดผ้ลงานที่มีคณุภาพ  

ค. มีเวลาในการพกัผ่อนมากยิ่งขึน้     

ง. มีมวลกลา้มเนือ้ในรา่งกายเพิ่มมากขึน้ 

สถานการณท์ี ่7 ใชต้อบค าถามขอ้ที่ 25 – 28 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

25. ขอ้ใดเป็นปัญหาส าคญัของสถานการณน์ี ้

ก. เป็นโรคอว้น  

ข. มีภาวะน า้หนกัเกินเกณฑ ์

นายชาญกิจเป็นอาจารยส์อนวิชาสขุศกึษา เขามีน า้หนกั 90 กิโลกรมั สงู 182 เซนติเมตร มีค่า BMI 

เท่ากับ 27.17 ถือว่ามีภาวะน า้หนักเกินเกณฑ ์ในอดีตอาจารยช์าญกิจ เป็นนักกีฬาบาสเกตบอล 

ตอ้งฝึกซอ้มทุกวนั จึงตอ้งไดร้บัพลงังานและสารอาหารในปรมิาณมาก แต่ร่างกายก็ยงัมีน า้หนกัอยู่

ในภาวะสมส่วน เพราะเนื่องจากพลงังานที่ใชก้บัพลงังานที่ไดร้บัมีความสมดุลกัน ต่อมาอาจารย์

ชาญกิจไดเ้ลิกเล่นกีฬาบาสเกตบอลเพราะเนื่องจากมีปัญหาที่หวัเข่าและขอ้เทา้ แต่พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารยังคงบริโภคอาหารในปริมาณมากอยู่เหมือนเดิม ท าใหป้ริมาณพลงังานที่ไดร้บักับ

ปรมิาณพลงังานที่ถกูใชไ้ม่สมดลุกนั จึงท าใหอ้าจารยช์าญกิจมีน า้หนกัตวัที่มากขึน้จนสงูเกินเกณฑ์

มาตรฐาน ซึ่งหากปล่อยไวแ้บบนีอ้าจจะท าใหอ้าจารยช์าญกิจมีน า้หนักตัวที่มากขึน้อีกจนท าให้

เสี่ยงต่อการเป็นโรคอว้น และมีปัญหาสขุภาพตามมาในอนาคต 
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ค. ปัญหาสขุภาพที่ตามมาในอนาคต  

ง. การรบัประทานอาหารในปรมิาณมากและใหพ้ลงังานสงู 

26. ขอ้ใดน่าจะเป็นสาเหตขุองปัญหาในสถานการณน์ีม้ากท่ีสดุ 

ก. เป็นนกักีฬาบาสเกตบอล   ข. มีภาวะน า้หนกัเกินเกณฑ ์

ค. มีปัญหาที่ขอ้เทา้และหวัเข่า   ง. การรบัประทานอาหารในปรมิาณมาก 

27. จากสาเหตขุอ้ที่ 26 นกัเรียนคิดว่าจะแกปั้ญหาในสถานการณน์ีอ้ย่างไร 

ก. ออกก าลงักายอย่างหนกัเพื่อลดน า้หนกั     

ข. รกัษาอาการบาดเจ็บที่ขอ้เทา้และหวัเข่า  

ค. ควบคมุปรมิาณอาหารและวิเคราะหพ์ลงังานที่ควรไดร้บัต่อวนั    

ง. ไปตรวจสขุภาพรา่งกายที่โรงพยาบาลเป็นประจ าทุกปี ปีละ 2 ครัง้   

28. จากการที่นกัเรียนเสนอวิธีการแกปั้ญหาในสถานการณน์ี ้นกัเรียนคาดว่าผลที่เกิดขึน้จะเป็น
อย่างไร 

ก. ท าใหร้า่งกายแข็งแรงมากขึน้  

ข. หายจากการบาดเจ็บที่ขอ้เทา้และหวัเข่า 

ค. กลบัมาเลน่กีฬาบาสเกตบอลไดเ้หมือนเดิม    

ง. มีสขุภาพที่ดีและกลบัมามีน า้หนกัที่สมส่วน 

สถานการณท์ี ่8 ใชต้อบค าถามขอ้ที่ 29 – 32 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

29. ขอ้ใดเป็นปัญหาส าคญัของสถานการณน์ี ้

ก. มีภาวะอว้นตัง้แต่วยัเด็ก 

ข. ไม่ชอบออกก าลงักายและพกัผ่อนนอ้ย 

นายสมพร มีอายุ 45 ปี ปัจจบุนัท างานอาชีพโปรแกรมเมอรใ์นบริษัทคอมพิวเตอรแ์ห่งหนึ่ง

ในจังหวัดนครนายก นายสมพรชอบรบัประทานอาหารที่มีไขมันสูง และของหวานเป็น

ประจ า ท าให้มีภาวะอ้วนตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่ชอบออกก าลังกาย 

พักผ่อนน้อยเนื่องจากท างานตั้งแต่เชา้จนถึงกลางคืน อยู่มาวันหนึ่งนายสมพร รูส้ึกว่ามี

สายตาพร่ามวั เห็นภาพไม่ชดั รวมไปถึงมีภาวะกระหายน า้ ปัสสาวะบ่อย เหนื่อยง่าย นาย

สมพรจึงจ าเป็นตอ้งหยดุงานเพื่อไปพบแพทยเ์พื่อท าการตรวจและรกัษา ซึ่งแพทยไ์ดท้ าการ

วินิจฉยัว่านายสมพรมีความเสี่ยงสงูต่อการป่วยเป็นโรคเบาหวาน  
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ค. ภาวะเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเบาหวาน   

ง. สายตาพรา่มวั กระหายน า้ ปัสสาวะบ่อย 

30. ขอ้ใดน่าจะเป็นสาเหตขุองปัญหาในสถานการณน์ีม้ากท่ีสดุ 

ก. พกัผ่อนนอ้ย    

ข. ไม่ชอบออกก าลงักาย 

ค. พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร      

ง. ลกัษณะงานที่นายสมพรท าอยู่ 

31. จากสาเหตขุอ้ที่ 30 นกัเรียนคิดว่าจะแกปั้ญหาในสถานการณน์ีอ้ย่างไร 

ก. พกัผ่อนใหม้ากขึน้     

ข. ตรวจสขุภาพเป็นประจ าทุกปี 

ค. ออกก าลงักายเป็นประจ าทกุวนัวนัละ 15 นาที     

ง. ควบคมุอาหารที่มีไขมนัสงู หรือเครื่องด่ืมที่มีความหวาน   

32. จากการที่นกัเรียนเสนอวิธีการแกปั้ญหาในสถานการณน์ี ้นกัเรียนคาดว่าผลที่เกิดขึน้จะเป็น
อย่างไร 

ก. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

ข. นายสมพรมีเวลาพกัผ่อนเพียงพอ  

ค. นายสมพรมีรา่งกายที่แข็งแรงสมบรูณ ์   

ง. นายสมพรมีน า้หนกัที่ลดลงจนอยู่ในภาวะปกติ 

สถานการณท์ี ่9 ใชต้อบค าถามขอ้ที่ 33 – 36 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

นายสุรดิษ เป็นเจ้าหน้าที่ต  ารวจจราจร โดยที่เวลาของการท างานของนายสุรดิษ คือ 

ท างานในช่วงเวลา 08.00 – 14.00 น. ท าใหน้ายสุรดิษตอ้งปฏิบติังานในที่กลางแจง้และ

ยืนอยู่เป็นเวลานาน โดยที่มีพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลอ์ยู่เป็นประจ า และไม่

ออกก าลงักาย เมื่อเขาท างานมาเป็นเวลา 12 ปี พบว่ามีอาการเหนื่อยง่าย จุกหนา้อกเป็น

ประจ าท าใหต้อ้งพบแพทยเ์พื่อท าการตรวจรกัษา และเมื่อแพทยไ์ดท้ าการซกัประวัติเพื่อ

สอบถามอาการเบือ้งตน้ของนายสรุดิษ พบว่าเขาไม่ไดส้บูบุหรี่ แต่กบัพบว่าเขามีอาการที่

ผิดปกติของการเตน้ของหวัใจ 
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33. ขอ้ใดเป็นปัญหาส าคญัของสถานการณน์ี ้

ก. อาการเหนื่อยง่าย  

ข. การต่ืนเชา้กว่าปกติ 

ค. การท างานกลางแจง้  

ง. การเตน้ของหวัใจผิดปกติ 

34. ขอ้ใดน่าจะเป็นสาเหตขุองปัญหาในสถานการณน์ีม้ากท่ีสดุ 

ก. การไม่ออกก าลงักาย    

ข. ลกัษณะงานที่นายสรุดิษท า 

ค. พฤติกรรมสขุภาพของนายสรุดิษ      

ง. ช่วงเวลาในการท างานของนายสรุดิษ 

35. จากสาเหตขุอ้ที่ 34 นกัเรียนคิดว่าจะแกปั้ญหาในสถานการณน์ีอ้ย่างไร 

ก. ลดช่วงเวลาในการท างาน     

ข. ควรมีการสลบัช่วงเวลาในการท างานและดแูลสขุภาพ 

ค. การรณรงคข์บัขี่ปลอดภยั เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขดั     

ง. ใสห่นา้กากอนามยัเพื่อกรองอากาศขณะที่ก าลงัปฏิบติังาน   

36. จากการที่นกัเรียนเสนอวิธีการแกปั้ญหาในสถานการณน์ี ้นกัเรียนคาดว่าผลที่เกิดขึน้จะเป็น
อย่างไร 

ก. นายสรุดิษ มีสขุภาพที่ดีขึน้ 

ข. การจราจรไม่ติดขดัในช่วงเชา้ 

ค. นายสรุดิษ มีเวลาพกัผ่อนเพียงพอ    

ง. เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ 
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สถานการณท์ี ่10 ใชต้อบค าถามขอ้ที่ 37 – 40 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. ขอ้ใดเป็นปัญหาส าคญัของสถานการณน์ี ้

ก. โรคไขมนัอดุตนัในเสน้เลือด 

ข. ไม่ออกก าลงักายและพกัผ่อนนอ้ย  

ค. มีอาการแน่นหนา้อก เหมือนมีอะไรมากดทบั 

ง. มีอาการป่วยแต่ไม่ไปพบแพทยต์ัง้แต่ตอนแรก 

38. ขอ้ใดน่าจะเป็นสาเหตขุองปัญหาในสถานการณน์ีม้ากท่ีสดุ 

ก. ไม่ออกก าลงักาย    

ข. ภาวะน า้หนกัเกินเกณฑ ์

ค. ท างานหนกัมากจนเกินไป      

ง. การบรโิภคอาหารที่มีแปง้และไขมนัสงู 

39. จากสาเหตขุอ้ที่ 38 นกัเรียนคิดว่าจะแกปั้ญหาในสถานการณน์ีอ้ย่างไร 

ก. ลดช่วงเวลาในการท างาน     

ข. ออกก าลงักายเป็นประจ าทกุวนั 

ค. ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร 

ง. พบแพทยเ์ป็นประจ าเพื่อท าการตรวจรา่งกาย  

นายชัยโย อายุ 45 ปี มีอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่ยังเด็กนายชัยโยมักจะชอบรบัประทาน

อาหารที่มีแป้ง และอาหารที่มีไขมนัสูง เช่นหมสูามชัน้ทอด เฟรนสฟ์ราย ไก่ทอด แฮมเบอเกอร ์

เป็นตน้ นายชยัโยรบัประทานอาหารเหล่านีม้าเป็นเวลานานจนท าใหม้ีภาวะน า้หนักเกินเกณฑ ์

จนอยู่ขัน้อว้นและเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดโรค และมีพฤติกรรมไม่ชอบรบัประทานผกัมาตัง้แต่

ยงัเด็ก อีกทัง้งานธุรกิจสว่นตวัของนายชยัโยก าลงัเติบโตจึงท าใหน้ายชยัโยท างานทัง้วนั จนไม่มี

เวลาออกก าลงักาย และพักผ่อนนอ้ย อยู่มาวนัหนึ่งนายชยัโยรูส้ึกมีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติ 

แค่เดินขึน้บนัไดก็รูส้ึกเหนื่อย อีกทัง้ยงัมีอาการวิงเวียนศีรษะ หนา้มืด ปวดศีรษะ ใจสั่น มีอาการ

แน่นหน้าอก เหมือนมีอะไรมากดทับ แต่นายชัยโยก็ยังไม่ทันได้เอะใจอะไรมากนักคิดว่าคง

ท างานหนักจนเกินไปพักผ่อนก็คงดีขึน้ นับวันนายชัยโยเริ่มมีอาการหนักขึน้เรื่อย ๆ จนตอ้งไป

พบหมอเพื่อท าการตรวจรา่งกายอย่างละเอียด โดยหมอท าการวินิจฉยัว่า นายชยัโยป่วยเป็นโรค

ไขมนัอดุตนัในเสน้เลือด และตอ้งไดร้บัการผ่าตดัเปลี่ยนเสน้เลือด 
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40. จากการที่นกัเรียนเสนอวิธีการแกปั้ญหาในสถานการณน์ี ้นกัเรียนคาดว่าผลที่เกิดขึน้จะเป็น
อย่างไร 

ก. ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย 

ข. ใสใ่จในการพบแพทยม์ากยิ่งขึน้ 

ค. น า้หนกัลดลงอยู่ในเกณฑป์กติ    

ง. มีเวลาในการพกัผ่อนมากยิ่งขึน้ 
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แบบสอบถามเจตคติของนักเรียน 

 

ค าชีแ้จง  

 แบบสอบถามเจตคติมีจ านวนทั้งสิน้ 20 ข้อ โดยค าถามทั้งหมดนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ท าการศึกษาความคิดหรือความรูส้ึกของนักเรียนเก่ียวกับเรื่อง อาหารและโภชนาการ ขอให้

นกัเรียนอ่านขอ้ค าถามทุกขอ้ใหเ้ขา้ใจและตอบขอ้ค าถามทุกขอ้ลงในแบบสอบถามฉบบันี ้โดยท า

เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นและความรูส้ึกที่แทจ้ริงของนักเรียนมากที่สุด

เพียงเครื่องหมายเดียว ดงันี ้

เห็นดว้ยอย่างยิ่ง     หมายถึง  มีความคดิเห็นหรือมีความรูส้กึตรงกบัขอ้ความนัน้ 

มากที่สดุ 

 เห็นดว้ย      หมายถึง มีความคดิเห็นหรือมีความรูส้กึตรงกบัขอ้ความนัน้ 

 ไม่เห็นดว้ย     หมายถึง มีความคดิเห็นหรือมีความรูท้ี่ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนัน้ 

 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง หมายถึง มีความคดิเห็นหรือมีความรูท้ี่ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนัน้ 

     มากที่สดุ 

ขอ้ที่ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 
เห็นดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 

1. การรบัประทานอาหารส าเรจ็รูปเป็น

การประหยดัและมีประโยชน ์

    

2. การเติมเครื่องปรุงรสลงในอาหาร เช่น 

น า้ปลา น า้ตาล ผงชรูส ผงปรุงรส ท า

ใหร้สชาติอาหารดีขึน้ 

    

3. รบัประทานอาหารครบ 3 มือ้ แต่ไม่

ครบ 5 หมู่ รา่งกายก็ไดร้บัสารอาหาร 

เพียงพอต่อความตอ้งการของรา่งกาย 

    

4. การควบคมุอาหารโดยการอดอาหารจะ     
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ขอ้ที่ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 
เห็นดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 

ท าใหล้ดน า้หนกัไดดี้กว่าการออกก าลงั

กาย 

5. สื่อ โฆษณา เป็นปัจจยัที่ท าใหค้น

บรโิภคอาหารไขมนัสงูมากขึน้ 

    

6. การรบัประทานอาหารที่มีรสเค็มจดั 

หรือหวานจดัก่อใหเ้กิดโทษต่อรา่งกาย 

    

7. การรบัประทานอาหารรสหวานจะท า

ใหอ้ว้น 

    

8. การด่ืมน า้อดัลมท าใหส้ดชื่น

กระปรีก้ระเปรา่ 

    

9. การรบัประทานผกัและผลไมท้กุวนั 

จะท า 

ใหร้ะบบขบัถ่ายท างานไดต้ามปกติ 

    

10. การเลือกซือ้อาหารควรพิจารณา

คณุค่าทางโภชนาการเท่านัน้ 

    

11. การค านวณปรมิาณพลงังานที่ไดร้บัต่อ

วนัจะช่วยท าใหค้วบคมุน า้หนกัได ้

    

12. การรบัประทานอาหารไม่สมสว่นจะ

ท าใหม้ีผลต่อสขุภาพในอนาคต 

    

13. การรบัประทานอาหารจานด่วนมีผล

ต่อการท าใหม้ีน า้หนกัเกินเกณฑ์

มาตรฐาน 
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ขอ้ที่ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 
เห็นดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 

14. การรบัประทานผกัและผลไม ้ไม่มีผล

ต่อการลดน า้หนกั 

    

15. อาหารเสรมิใชแ้ทนอาหารหลกั 5 หมู่ 

เพราะมีคณุค่าทางโภชนาการเท่ากนั  

    

16. การรบัประทานอาหารส าเรจ็รูปไม่มี

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ

เรือ้รงั 

    

17. การรบัประทานอาหารใหอ่ิ้มทกุมือ้จะ

ไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร 

    

18. การรบัประทานไข่แดงในปริมาณมาก

จะท าใหร้ะดบัคอเลสเตอรอลสงู 

    

19. การรบัประทานอาหารที่ใสผ่งชรูสใน

ปรมิาณมาก ไม่มีผลต่อการเกิดโรค 

    

20. การเลือกรบัประทานผกั บางชนิด

สามารถป้องกนัโรคอว้นและมะเรง็

บางชนิดได ้
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แบบสอบถามการปฏิบัติของนักเรียน 

 

ค าชีแ้จง  

 แบบสอบถามการปฏิบติัมีจ านวนทัง้สิน้ 20 ขอ้ โดยค าถามทั้งหมดนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อ

ท าการศึกษาการปฏิบัติของนักเรียนเก่ียวกับเรื่อง อาหารและโภชนาการ ขอให้นักเรียนอ่านขอ้

ค าถามทุกขอ้ใหเ้ขา้ใจและตอบขอ้ค าถามทุกขอ้ลงในแบบสอบถามฉบบันี ้โดยท าเครื่องหมาย ✓ 

ลงในช่องที่ตรงตามการปฏิบติัตนของนกัเรียนมากที่สดุเพียงเครื่องหมายเดียว ดงันี ้

 ปฏิบติัเป็นประจ า หมายถึง มีการปฏิบติั 6 – 7 วนัต่อสปัดาห ์

 ปฏิบติับ่อยครัง้  หมายถึง มีการปฏิบติั 3 – 5 วนัต่อสปัดาห ์

 ปฏิบติัเป็นบางครัง้ หมายถึง มีการปฏิบติั 1 – 2 วนัต่อสปัดาห ์

 ไม่เคย   หมายถึง ไม่เคยปฏิบติัเลย 

ขอ้ที่ ขอ้ค าถาม 

การปฏิบติั 

เป็น

ประจ า 
บ่อยครัง้ 

เป็น

บางครัง้ 
ไม่เคย 

1. ฉนัรบัประทานอาหารครบ 5 หมู่     

2. ฉนัรบัประทานขนมขบเคีย้ว กรุบกรอบ 

เช่น มนัฝรั่งทอด ขา้วเกรียบ เป็นตน้ 

    

3. ฉนัรบัประทานอาหารจานด่วน เช่น 

แฮมเบอรเ์กอร ์   พิชซ่า โดนทั เป็นตน้ 

    

4. ฉนัด่ืมนมอย่างนอ้ยวนัละ 1 แกว้     

5. ฉนัด่ืมน า้สะอาดอย่างนอ้ย 8-10 แกว้     

6. ฉนัเติมน า้ตาลหรือน า้เชื่อม เพิ่มลงใน

อาหาร 

    

7. ฉนัเติมซอสปรุงรสเพิ่มลงในอาหาร เช่น 

น า้ปลา ซีอิว้ขาว เป็นตน้ 

    

8. ฉนัด่ืมน า้อดัลม      
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ขอ้ที่ ขอ้ค าถาม 

การปฏิบติั 

เป็น

ประจ า 
บ่อยครัง้ 

เป็น

บางครัง้ 
ไม่เคย 

9. ฉนัด่ืมน า้ผกั ผลไมส้  าเรจ็รูป     

10. ฉนัเลือกกินเนือ้สตัวติ์ดมนั ติดหนงั มี

ไขมนัแทรก 

    

11. ฉนัด่ืมเครื่องดื่มที่ชงผสมนมขน้หวาน      

12. ฉนัรบัประทานเนือ้สตัวแ์ปรรูป เช่น ไส้

กรอก หมยูอ แฮม ปลาเค็ม กุง้แหง้ ปลา

รา้ เป็นตน้ 

    

13. ฉนัรบัประทานบะหมี่กึ่งส  าเร็จรูป      

14. ฉนัออกก าลงักายครัง้ละ 30 นาทต่ีอวนั     

15. ฉนัรบัประทานผกั ผลไมด้องหรือผลไม้

แช่อิ่ม 

    

16. ฉนัรบัประทานเบเกอรี่ หรือขนมหวาน     

17. ฉนัด่ืมเครื่องดื่มที่มีสว่นผสมของ

แอลกอฮอล ์เช่น ไวน ์เบียร ์สปาย เหลา้ 

ฟลมูนู บตัเตอรเ์บียร ์เป็นตน้ 

    

18. ฉนัรบัประทานผกัหรือผลไม ้     

19. ฉนัรบัประทานอาหารที่ ป้ิง ย่าง รมควนั     

20. ฉนัรบัประทานอาหาร สกุๆ ดิบๆ     
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 

ในรายวิชาสุขศึกษา เร่ือง อาหารและโภชนาการ   

 

ค าชีแ้จง  

 แบบประเมินความพึงพอใจฉบบันี ้จัดท าขึน้เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อ

กาจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้

ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ขอ้มลูและขอ้แนะน าที่ไดร้บัจากผูเ้รียนจะเป็นประโยชนอ์ย่าง

ยิ่งในการพฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรียนรู ้

แบบประเมินความพงึพอใจฉบบันี ้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

 ตอนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อกาจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการใชปั้ญหาเป็นฐาน

กบัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสืบเสาะหาความรู ้ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย   หญิง   

 

ตอนที ่2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อกาจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็น

ฐานกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 

ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกบัระดบัความพงึพอใจของนกัเรียน 

ค าชีแ้จง จงท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุ โดยที่ 

คะแนน 4 หมายถึง พงึพอใจมากท่ีสดุ 

คะแนน 3  หมายถึง พงึพอใจมาก 

คะแนน 2  หมายถึง พงึพอใจนอ้ย 

คะแนน 1 หมายถึง พงึพอใจนอ้ยที่สดุ 
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ขอ้ที่ รายการประเมิน 
ระดบัการประเมิน 

4 3 2 1 

ด้านผู้สอน     

1 ความตัง้ใจและความกระตือรือรน้ในการจดัการเรียนการสอน     

2 ความสามารถในการอธิบาย/ชีแ้จงเนือ้หาสาระที่สอนไดช้ดัเจน     

3 การเตรียมความพรอ้มในการจดัการเรียนการสอน     

4 การสอดแทรกคณุธรรมและจรยิธรรม     

ด้านเนือ้หา     

1 เนือ้หาที่เรียนมีความสอดคลอ้งกบัชีวิตจรงิของนกัเรียน     

2 เนือ้หาช่วยใหน้กัเรียนเห็นถึงความส าคญัต่อการดแูลรกัษา

สขุภาพ 

    

3 การเรียนรูเ้นือ้หาเนน้ความเขา้ใจและน าไปใชม้ากกว่าการ

ท่องจ า 

    

ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้     

1 กิจกรรมมีความน่าสนใจในการแสวงหาค าตอบอย่างสรา้งสรรค ์     

2 ระยะเวลาที่ใชม้ีความเหมาะสม     

3 มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดศ้กึษาคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง     

4 มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็นกบั

เพื่อนรว่มกลุม่ 

    

5 กิจกรรมการเรียนรูส้ง่เสรมิใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการคิดแกปั้ญหา     

6  กิจกรรมการเรียนรูส้ง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นการสื่อสาร     

ด้านการวัดและประเมิน     

1 การวดัประเมินผลมีความหลากหลาย     

2 ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการประเมินผลงาน     

3 ผูเ้รียนไดท้ราบและเขา้ใจผลงานที่ตนเองท า     



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ติณณภพ มาลาพดุ 
วัน เดือน ปี เกิด 20 ตลุาคม 2535 
สถานทีเ่กิด โรงพยาบาลภมูิพลอดลุยเดช 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2553   มธัยมศกึษาตอนปลาย  

      จากโรงเรียนดอนเมืองจาตรุจินดา  
พ.ศ. 2558   การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) (เกียรตินิยมอนัดบั 1)   
      สาขาวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา   
      จากคณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2562   การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)   
      สาขาวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา  
      จากคณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 336 หมู่ 6 ต าบล สระขวญั อ าเภอ เมืองสระแกว้ จงัหวดั สระแกว้ 
รหสัไปรษณีย ์27000   
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