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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค 1) เพ่ือพัฒนาวิธีสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ
คุณภาพชีวิตและสังคม โดยใชปญหาเปนฐานในการสอน 2) ศึกษาผลของวิธีสอนโดยใชปญหาเปน
ฐานในการสอน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และกระบวนการเรียนรู 
 
 กลุมที่ศึกษาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
จํานวน 78 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการสอน แบบประเมินกระบวนการ
เรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคา
ความเที่ยงเทากับ 0.25 – 0.80  0.25 – 0.77 และ 0.63 ตามลําดับ 
 
 ผลการศึกษาพบวา 1) นักศึกษาในกลุมทดลองที่เรียนโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่เรียนโดยวิธีบรรยายในหองเรียนตามปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ผลของวิธีสอนโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน ทําใหนักศึกษามี
กระบวนการเรียนรูแตละข้ันอยูในระดับดี 
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Abstract 

  This research aims to develop a teaching method of the Science and Technology 
for Quality of Life and Society subject on the topic of The Changing of Plate tectonics and 
Weather by using Problem-Based Learning Approach and to study its result on students’ 
achievement and their learning process.  
 
 The experimental students were 78 first-year-students in academic year 2009 of 
Tourism and Hotel Studies Department, the Faculty of Arts and Sciences at Dhurakij 
Pundit University.  The research tools included lesson plan, students’ performance test, 
and the achievement test having the degree of difficulty between 0.25 - 0.80, the degree of 
discrimination between 0.25 - 0.77, and the reliability coefficient of 0.63. 
 

 The learning outcomes indicated firstly that the experimental group’s learning 
achievement was found significantly different from the normal group at a level of .05. 
Secondly, this teaching method made the students performed well on stages of learning 
process. 
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่ไดกรุณาใหทุนสนับสนุนในการวิจัยครั้งนี้ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยสมปญญา  ศรีภคนานนท อาจารยประจํากลุมสาระ
วิทยาศาสตร โรงเรียนเทพศิรินทรนนทบุรี   ที่ไดใหความกรุณาในการแนะนํา ใหขอคิดเห็นและ
ตรวจแกไขแบบทดสอบและรายงานผลการวิจัย 
 ขอขอบพระคุณอาจารยสายพิณ  กิจจา  และอาจารยวิรัตน  เลาหวัฒน  กรรมการบริหาร
สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษาไทยที่ไดใหความอนุเคราะหในการตรวจแกไข
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ขอขอบคุณ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  และ
สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใหความรวมมือ
ดวยดีตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาของปญหา 

 

  วิทยาศาสตรเปนสิ่งที่อยูรอบๆ ตัวเรา และเปนสิ่งที่ เก่ียวของกับธรรมชาติ 
วิทยาศาสตรคือ การเรียนรูธรรมชาติและชีวิตความเปนอยูของมนุษย วิทยาศาสตรที่กลาวถึงนี้จะ
ประกอบดวย 3 สวน คือ องคความรู (Body of Knowledge) กระบวนการแสวงหาความรู (Science 
as a process) และเจตคติทางวิทยาศาสตร (Science Attitude) ในสวนขององคความรูความเขาใจ
จะใชอธิบายปรากฏการณตางๆ ทางธรรมชาติ และยังสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ
สังคมหรือที่เรียกวาเทคโนโลยี (Technology) เชน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร โทรทัศน 
เครื่องบิน เครื่องมือสื่อสาร และสิ่งตางๆ อีกมากมาย สวนกระบวนการแสวงหาความรู หรือวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร (Scientific method) เปนเครื่องมือที่ใชในการสืบเสาะหาความรู ซึ่งมี 5 ข้ันตอน 
คือ 1) ข้ันกําหนดปญหา 2) ข้ันตั้งสมมติฐาน 3) ข้ันตรวจสอบสมมติฐาน 4) ข้ันวิเคราะหขอมูล 5) 
ข้ันสรุปและการนําไปใช  ในการใชกระบวนการแสวงหาความรู ใหมีประสิทธิภาพนั้นเปนที่ยอมรับ
กันวาตองใชทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร (Science Process Skills) ซึ่งมีทั้งหมด 13 ทักษะ 
เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการลงความเห็น ทักษะการวัด ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการ
ทดลอง ฯลฯ ทั้งนี้ก็เพ่ือใหไดมาซึ่งความรูที่ถูกตองและชัดเจน นอกจากกระบวนการแสวงหาความรู
แลว เจตคติทางวิทยาศาสตรก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหมนุษยมีความคิดอยางมีเหตุผล  และไมเชื่อใน
สิ่งที่ยังไมสามารถพิสูจนได   
 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนศาสตรที่มีความเก่ียวของและสัมพันธกับชีวิตความ
เปนอยูของมนุษย และมีวัตถุประสงคที่แนชัดคือผลผลิตที่เปนองคความรู และกระบวนการแสวงหา
ความรู  ความรู วิทยาศาสตรสามารถนําไปใชพยากรณและอธิบายปรากฏการณตางๆ ทาง
ธรรมชาติ สวนเทคโนโลยีเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ เชน ดานการแพทย ดานอุตสาหกรรม 
ดานการสื่อสาร ดานการเกษตร ดานการคมนาคม ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ก็เพ่ือตองการใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน  ดวยเหตุนี้เองจึงจําเปน
อยาง ย่ิงที่จะตองมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ใหมีความรูความเขาใจและ
ความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ไมใชแตเฉพาะผูที่จะไปประกอบอาชีพที่ตองใช
ความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้น แตยังรวมถึงบุคคลทั่วๆ ไปที่จําเปน
จะตองมี 
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ความรูความเขาใจในวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) และความรูทางเทคโนโลยี (Technologist) 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนกุญแจสําคัญที่จะฝกใหบุคคลคิดแบบมีเหตุผลตามหลักของตรรกะ
ทางวิทยาศาสตรหรือที่เรียกสั้นๆ วา “จิตวิทยาศาสตร” ซึ่งเปนเงื่อนไขพ้ืนฐานของการพัฒนา
ประเทศดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
  การสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม ในระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนวิชาที่จัดอยูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีลักษณะการ
สอนเปนแบบบรรยาย  การสอนแบบบรรยายสวนใหญเปนวิธีการที่เนนผูสอนเปนศูนย  (Teacher 
Centre) ในการถายทอดความรูเพ่ือใหผูเรียนจดจําคลายกับการนําน้ําไปใสในภาชนะ วิธีการนี้
ผูเรียนจะจดจําไดแตเพียงผิวเผิน หรือไมสนใจเรียนเทาที่ควร   ซึ่งเปนวิธีการที่ไมสอดคลองกับ
วิธีการทางวิทยาศาสตรที่ตองการใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตัวเอง  
 
  เมื่อพิจารณาในสวนของการเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ
คุณภาพชีวิตและสังคม ที่มีเนื้อหาคอนขางเปนนามธรรม เขาใจยาก ผูเรียนตองใชวิธีการทองจํา ซึ่ง
การทองจําจะทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดยาก ไมสนุกสนานกับการเรียน และขาดแรงจูงใจที่จะ
เรียน (รุง   แกวแดง, 2542 : 51) และสอดคลองกับคํากลาวของปริญญา เชาวนาลัย  
( ปริญญา, 2547 ) ที่กลาววา “…การเรียนการสอนในแบบเดิมที่ผูสอนเปนผูใหองคความรู 
(Passive Teaching) ไมไดเนนการพัฒนากระบวนการคิด  หรือไมมีกระบวนการพัฒนาการคิด 
การวิเคราะหอยางเปนระบบ  ทําใหไมสามารถชี้นําใหผูเรียนพัฒนาตนเองไดในระยะยาว หรือไม
สามารถปลูกฝงแนวคิดของการเรียนรูตลอดชีวิต ( Lifelong  Learning ) ได …” 
 
  การปฏิรูปการเรียนรูตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 มาตรา 22 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) ไดกําหนดแนวทางการจัด
การศึกษาที่ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ และมาตรา 22 (2) ไดกําหนดใหมีการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา  ในการที่จะทําใหการ
เรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาวประสบความสําเร็จ จะตองใชทฤษฎีการเรียนรู
หลายทฤษฎี ซึ่งมัณฑรา   ธรรมบุศย (มัณฑรา, 2545) กลาววา “… ทฤษฎีที่นักการศึกษาใหความ
สนใจมาก คือ ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism   Learning Theory)  
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ซึ่งทฤษฎีนี้เชื่อวาการเรียนรูจะเกิดข้ึนเมื่อผูเรียนไดสรางความรูที่เปนของตนเองข้ึนมาจากความรู 
ที่มีอยูเดิมหรือจากความรูที่รับเขามาใหม…”   
 
  หองเรียนในศตวรรษที่ 21 ไมควรเปนหองเรียนที่ผูสอนเปนผูจัดการทุกสิ่งทุกอยาง
โดยผูเรียนเปนฝายรับ (Passive  Learning)  แตตองเปนหองเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งเปน
การเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเอง  สรางความรูที่เกิดจากความเขาใจของตนเองและมี
สวนรวมในการเรียนมากข้ึน (Active Learning) (มัณฑรา  ธรรมบุศย, 2545)  การเรียนการสอนที่
จะทําใหผู เรียนมีคุณลักษณะดังกลาว มีอยูหลายรูปแบบ เชน การเรียนรูแบบรวมมือกัน 
(Cooperative  Learning) การเรียนรูแบบชวยเหลือกัน (Collaborative Learning) และวิธีที่ไดรับ
การยอมรับเปนอยางมากวิธีหนึ่งก็คือ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem – Based  
Learning : PBL)  
 
  ไพฑูรย   สินลารัตน (ไพฑูรย, 2551) กลาววา “… การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 
(PBL) จะเปนแนวทางที่ชวยใหผูเรียนเรียนรูไปพรอมกันไดโดย การคิดแกไขปญหารวมกัน การคิด
รวมกันนี้ผูเรียนแตละคนจะใชวิธีการหาคําตอบที่แตกตางกันไดโดยมีจุดมุงหมายรวมกันคือ การหา
ทางออกของปญหา …” ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ ปริญญา   เชาวนาศัย (ปริญญา, 2547)  ที่
กลาววา “… การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนจุดเริ่มตนในการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนเปน
ผูคนควาหาขอมูลที่จําเปน ดําเนินการ วิเคราะหปญหา แกปญหาและพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
และในกลุมผูเรียนดวยกัน ซึ่งกระบวนการนี้จะทําใหผูเรียนมีความสามารถเรียนรูดวยตนเองและมี
ประสบการณที่เหมือนทํางานจริง …”  นอกจากนี้ผูเรียนยังควบคุมแนวทางการเรียนรูของตนเองใน
การสืบคนขอมูลขอสนเทศที่ตองการ และรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง (Uyeda และคณะ, 
2002 : 25) และมัณฑรา (มัณฑรา, 2545) ยังกลาววา “… วิธีใชปญหาเปนหลักในการสอน เปน
รูปแบบที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง …”  
 
  การสอนโดยวิธีการใชปญหาเปนฐาน ไมไดเนนที่ผลลัพธของการเรียนรูของผูเรียน
เพียงอยางเดียว แตจะเนนที่กระบวนการเรียนรู (สุธี, 2547)  ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดเขารวมใน
กระบวนการเรียนรูทุกข้ันตอน คือ 1) การกําหนดปญหา 2) การทําความเขาใจปญหา 3) การ
ดําเนินการศึกษาคนควา  4) การสังเคราะหความรู  5) การสรุปและการประเมินคาคําตอบ  6) การ
นําเสนอและการประเมินผลงาน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 
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  ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา  การใชปญหาเปนฐานในการสอน 
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ  เพ่ือมุงหวังที่จะให
นักศึกษาคิดเปน  ทําเปน และแกปญหาเปน ซึ่งผูวิจัยเห็นดวยกับคํากลาวที่วา “… ตัวปญหาจะเปน
จุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรู และเปนตัวกระตุนการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล และ
การสืบคนขอมูลเพ่ือเขาใจกลไกของตัวปญหา รวมทั้งวิธีการแกปญหา การเรียนรูแบบนี้จะมุงเนน
พัฒนาผูเรียนในดานทักษะและกระบวนการเรียนรู อีกทั้งยังพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูโดยการ
ชี้นําตนเอง ซึ่งผูเรียนจะไดฝกฝนการสรางองคความรู โดยผานกระบวนการคิดดวยการแกปญหา
อยางมีความหมายตอผูเรียน …  ” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย    
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของวิธีสอนโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศในดาน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic achievement) 
2. กระบวนการเรียนรู (Concept leaning) 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ไดแนวทางสําหรับการสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและ 
สังคมที่เนน ใหผูเรียนรูดวยตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนที่มี 5 ข้ันตอน 

2. ไดแนวทางสําหรับผูสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานพุทธิพิสัย  
ลักษณะการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง และเจตคติที่ดีตอการเรียนรูแบบใชปญญาเปนฐานในการสอน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
1. ประชากรเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม (SC 103)   ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552  เปนนักศึกษา
ที่เรียนในคณะและสาขาวิชาเดียวกัน 
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2. นักศึกษาที่ใชเปนกลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม (SC 103) จํานวน 4 กลุม นักศึกษา
ประมาณ 186 คน จับสลากมา 2 กลุม แลวจับสลากอีกครั้งเพ่ือใหกลุมหนึ่งเปนกลุมทดลอง และอีก
กลุมเปนกลุมควบคุม 
  
ตัวแปรที่ศึกษา 
 

1. ตัวแปรตน  (Independent Variable) คือ การใชปญหาเปนฐานในการสอน 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกระบวนการ 

เรียนรู 
 
ขอตกลงเบ้ืองตน      การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะดังนี้ 
 

1. การพัฒนาวิธีสอนแบบการใชปญหาเปนฐานในการสอน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใชปญหาเปนฐานในการสอน 
3. กระบวนการเรียนรู 

 
นิยามศัพท 
 

1. การใชปญหาเปนฐานในการสอน หมายถึง กระบวนการที่ผูสอนจัดข้ึนเพ่ือให 
ผูเรียน ใชกระบวนหาเหตุผลเชิงตรรกวิทยาในการสรางความเขาใจและหาทางออกของปญหาในแต 
ละข้ันตอนดังนี้   

1)  การหาความหมายของคํา วลี หรือคําศัพทที่ไมเขาใจ หรือเขาใจไมตรงกัน  
2)  วิเคราะหประเด็นของปญหา และระบุสิ่งที่รู หรือจําเปนตอการเรียนรู 
3) การระดมสมอง เพ่ืออธิบายประเด็นของโจทย  
4)  การนําเสนอความรูและการสะทอนความคิด   
5) การบูรณาการและการประเมินคุณคาความรู  

 
2. สถานการณของปญหา หมายถึง สถานการณปญหาชนิดมีโครงสรางไมสมบูรณ  

เปนปญหาที่ไมสามารถหาคําตอบไดทันที มีคําตอบหรือแนวทางในการแสวงหาคําตอบไดหลาย
ทาง 
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3. กระบวนการเรียนรู หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบประเมินการปฏิบัติในแตละ 
ข้ันตอนของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน โดยเปนคาเฉลี่ยของการประเมิน
กระบวนการเรียนรูจากตนเองและจากเพ่ือน   
 

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกดานพุทธิปญญา 
ของนักศึกษา ที่ไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัยแบบเลือกตอบ
วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
และอากาศ   

 
5. กลุมทดลอง   หมายถึง นักศึกษากลุมตัวอยางที่เรียนโดยใชปญญาเปนฐานใน 

การสอน 
 

6. กลุมควบคุม  หมายถึง นักศึกษากลุมตัวอยางที่เรียนตามปกติ 
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บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร 

 
 ผูวิจัยไดคนควาเอกสารและงานวิจัย โดยลําดับหัวขอที่เปนกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือคุณภาพชีวิตและ
สังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ โดยใชปญหาเปนฐานในการสอน ซึ่งเสนอ
รายละเอียดตามหัวขอ ดังนี ้

1. การใชปญหาเปนฐานในการสอน 
1.1  ประวัติและความเปนมาของการใชปญหาเปนฐานในการสอน 
1.2  ความหมายของการใชปญหาเปนฐานในการสอน 
1.3  ความสําคัญของการใชปญหาเปนฐานในการสอน 
1.4  แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ก่ียวของกับการใชปญหาเปนฐานในการสอน 
1.5  ลักษณะการใชปญหาเปนฐานในการสอน 
1.6  ข้ันตอนการใชปญหาเปนฐานในการสอน 
1.7  บทบาทของผูเรียนและผูสอน 
1.8  การเรียนรูดวยตนเอง 
1.9 รูปแบบกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 

2. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

การใชปญหาเปนฐานในการสอน 
 

ประวัติและความเปนมาของการใชปญหาเปนฐานในการสอน 
 

ในชวงเวลาหลายปที่ผานมา ไดมีทฤษฎีการเรียนรูเกิดข้ึนหลายทฤษฎีเชน ทฤษฎีการ
เรียนรูพฤติกรรมนิยม (Behaviorist learning theory)  ทฤษฎีการเรียนรูพุทธินิยม (Cognitivism 
learning theory) และทฤษฎีหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากนักการศึกษา คือทฤษฎีการเรียนรูแบบ
สรางสรรคนิยม (Constructivism learning theory ) ซึ่งหลักการสําคัญของทฤษฎีนี้ก็คือ ในการ
เรียนรูผูเรียนจะตองเปนผูกระทํา (active) และสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism)  จาก
แนวคิดนี้เองจึงทําใหเกิดรูปแบบของการเรียนรูหลายๆ รูปแบบดวยกัน อาทิเชน การเรียนรูแบบ
รวมมือรวมใจ (Cooperative Learning) การเรียนรูแบบชวยเหลือกันและกัน (Collaborative 
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Learning)  การเรียนรูโดยการคนควาอยางอิสระ (Independent investigation method) และการ
เรียนรูแบบการใชปญหาเปนฐานในการสอน (Problem – Based Learning) เปนตน   
 การใชปญหาเปนฐานในการสอน ((Problem – Based Learning : PBL) เปนระบบการ
เรียนการสอนที่เริ่มใชกันมาตั้งแตป ค.ศ. 1950 เปนหลักสูตรที่เริ่มตนใช โดยคณะวิทยาศาสตร
สุขภาพ (Faculty of Health Sciences) ของมหาวิทยาลัย McMaster ประเทศแคนาดา และ
โรงเรียนแพทยอีกหลายแหง อาทิเชน Western Reserve Medical School, Mc Master University 
Medical School และ University of New Mexico Medical School (Oon-Seng Tan, 2003) ตอมา
วิธีการดังกลาว ไดกลายเปนรูปแบบ  ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกานําไปเปนแบบอยาง ในการ
จัดการเรียนรู โดยเริ่มจากปลายป ค.ศ. 1950 มหาวิทยาลัย Case Western Reserve ไดนํามาใช
เปนแหงแรก รูปแบบการสอนที่มหาวิทยาลัย Case Western Reserve พัฒนาข้ึนมานั้นไดกลายมา
เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนหลายแหงในสหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยแนวคิดพ้ืนฐานของการใชปญหาเปนฐานในการสอน คือ การปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอน เพ่ือใหผูเรียนมีการพัฒนาในการเรียนรู มีกรอบความรู และการเรียนรูที่มีพ้ืนฐานของการเรียน
โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) ซึ่งวิธีการนี้จะเนนผูเรียนเปนสําคัญใน
การสรางความรู โดยคํานึงถึงความรูที่มีอยูเดิมของผูเรียนและจะใชทฤษฎีการเรียนรูพุทธิปญญา
นิยม (Cognitive Constructivism) ที่เนนการสรางความรูของแตละคน 

 
ความหมายของการใชปญหาเปนฐานในการสอน 
 

Problem – Based Learning หรือ PBL มีชื่อเรียกเปนภาษาไทยหลายแบบ เชน การ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน   การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก  วิธีการปญหาสมมติ 
นักการศึกษาไดใหความหมายของการใชปญหาเปนฐานในการสอนไวแตกตางกันดังนี้   

 
สุปรียา วงษตระหงาน (2536 : 3) ไดใหความหมายของการใชปญหาเปนฐานในการสอน 

หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติจากสถานการณที่ไมเคย
คนพบมากอน โดยนําการเรียนรูมาประยุกตใชสถานการณนั้นๆ กระบวนการนี้จะไดรับการจัดไว
อยางเหมาะสม เพ่ือกระตุนใหเกิดการเรียนรู 
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 ทิศนา   แขมมณี (2548) ไดใหความหมายของการใชปญหาเปนฐานในการสอนไววา 
หมายถึง การจัดสภาพการณของการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนเครื่องมือในการชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยที่ผูสอนอาจนําผูเรียนไปเผชิญสถานการณ หรือปญหาจริง หรือ
ผูสอนอาจจัดสถานการณใหผูเรียนเผชิญปญหา และฝกกระบวนการคิดวิเคราะหปญหารวมกันเปน
กลุม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในปญหานั้นอยางชัดเจน  ไดเห็นทางเลือกและวิธีการที่
หลากหลายในการแกปญหานั้น รวมทั้งชวยใหผูเรียนเกิดความใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิด และ
กระบวนการแกปญหาตางๆ  
 
 มัณฑรา  ธรรมบุศย (2549) ไดใหความหมายของการใชปญหาเปนฐานในการสอนไววา  
หมายถึง รูปแบบการเรียนรูที่เกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตัวเอง 
(Constructivism) โดยกําหนดใหผูเรียนไดสรางความรูใหม จากการใชปญหาที่เกิดข้ึนในโลกแหง
ความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา 
รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาที่ตนศึกษาดวย การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในการ
สอน จึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกปญหาเปนหลัก 
 
 อานุภาพ   เลขะกุล (2551) ไดใหความหมายของการใชปญหาเปนฐานในการสอนวา 
หมายถึง ระบบการศึกษาซึ่งใชปญหา หรือเหตุการณเปนโจทยปญหา เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู
วิธีการแกปญหา ฝกวิธีการแกปญหา และคนควาความรูความเขาใจ ทั้งข้ันพ้ืนฐานและข้ันสูง 
   

Duch (อางในมัณฑรา ธรรมบุศย, 2549) ไดใหความหมายของการใชปญหาเปนฐานในการ
สอน หมายถึง วิธีการเรียนการสอนที่ใชปญหาจากชีวิตจริงเปนบริบทเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู เกิด
การคิดอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะในการแกไขปญหา และการแสวงหาความรูที่จําเปนตาม
หลักสูตร 

 
WHO (อางในวัลลี สัตยาศัย : 2552) ไดใหความหมายของการปญหาเปนฐานในการสอน 

หมายถึง วิธีการเรียนรูที่เริ่มตนดวยการใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไปศึกษาคนควา แสวงหา
ความรูดวยวิธีการตางๆ จากแหลงวิทยาการที่หลากหลาย เพ่ือนํามาใชในการแกปญหาโดยที่มิไดมี
การศึกษา หรือเตรียมตัวลวงหนาเก่ียวกับปญหาดังกลาวมากอน 
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Oon-Seng Tan (2003 : 41) ไดใหความหมายของการใชปญหาเปนฐานในการสอน 
หมายถึง การสอนโดยใชปญหาเพ่ือกอใหเกิดกระบวนการเรียนรู ซึ่งการที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค
หรือผลสัมฤทธิ์ที่เราตองการใหเกิดข้ึนนั้น เปนผลมาจากกระบวนการเรียนรูโดยตรง 

 
 นอกจากความหมายดังกลาวขางตน สุธี พรรณหาญ (2547) ยังไดกลาววา การใชปญหา
เปนฐานในการสอน เปนวิธีการสอนที่ใชสถานการณปญหาเปนสิ่งเรา และมีจุดเนน เพ่ือใหเกิด
กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน วิธีการนี้จะเริ่มตนที่สถานการณปญหาแทนการนําเสนอความรูใน
เนื้อหาวิชา โดยใชสถานการณปญหาทางปฏิบัติที่ผูเรียนเผชิญในโลกที่เปนจริง เปน   บริบท
สําหรับการสืบสวนในแนวลึกของเนื้อหาวิชา  เพ่ือทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
จากความสําเร็จของการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนในทางการแพทยดังกลาว  ดังนั้น
ตั้งแตป ค.ศ.1985 เปนตนมา วิธีการนี้จึงไมไดจํากัดอยูในเฉพาะทางการแพทยเทานั้น แตไดขยาย
สูสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ในทุกระดับการศึกษา เชน กฎหมาย สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร  วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ศึกษาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และ พฤติกรรมศาสตร เปนตน 
 

จากแนวคิดตางๆ ดังกลาวมาแลวพอสรุปไดวา การใชปญหาเปนฐานในการสอน เปน
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ใชปญหาหรือสถานการณ เปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู 
ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแกปญหาดวยวิธีการตางๆ จากแหลงวิทยาการ และคนควาหาความรูดวย
ความเขาใจทั้งข้ันพ้ืนฐานและข้ันสูง 
 
ความสําคัญของการใชปญหาเปนฐานในการสอน 
 

สิ่งสําคัญของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน คือ การใชปญหาเปนสิ่งกระตุนให
เกิดการเรียนรู ผูเรียนจะแสดงบทบาทเปนเจาของปญหา และพยายามแกปญหาดวยวิธีการตางๆ 
นั้น เกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะในการแกไขปญหา และลงมือปฏิบัติดวยวิธีการของ
ตนเอง ผูเรียนสามารถที่จะสรางความรูดวยการสรางแนวคิดที่เปนนามธรรมและหลักการทั่วไป การ
เชื่อมโยงประสบการณ หรือแนวคิดยังไมเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นวาผูเรียนเกิดการเรียนรูข้ึน แตมี
องคประกอบที่สําคัญ องคประกอบหนึ่งก็คือ กระบวนการสะทอนความคิดที่จะชวยใหผูเรียนพัฒนา
ความตระหนักถึงการคิดดวยตนเอง โดยผูเรียนจะไดแสดงประสบการณ หรือแนวคิดของตนเอง 
และการมีกิจกรรมสอบถามตนเอง (Ryan, 1997 อางใน สุธี พรรณหาญ, 2547) 
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วิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน จะใหความสําคัญกับผูเรียน ซึ่งแตกตางจาก
การเรียนการสอนแบบเดิมที่เนนผูสอนเปนสําคัญ ซึ่งสุธี พรรณหาญ (2547) ไดเปรียบเทียบการ
เรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน กับการเรียนการสอนแบบเดิมไว ดังนี้ 

การเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานใน
การสอน การเรียนการสอนแบบเดิม 

1. ผูเรียนเริ่มตนการเรียนรูโดยการที่ผูสอน 
   นําเสนอ สถานการณปญหา 

1. เริ่มตนการเรียนรูโดยผูสอนนําเสนอ  
   เนื้อหา   ความรู 

2. ผูเรียนเปนศูนยกลางเขารวมในการเรียนรู 
   อยางกระตือรือรน โดยการสรางความรู 

2. ผูสอนเปนศูนยกลาง โดยผูเรียนเปนผู   
   คอยรับความรู 

3. เริ่มจากสิ่งที่รูเปนรูปธรรมไปยังสิ่งที่ไมรู 3. เริ่มจากนามธรรมไปสูรูปธรรม โดยการ 
   เสนอแนวคิด (Concept) ตามดวยการ 
   แกปญหาทายบทเรียน 

4. ผูเรียนเปนผูกําหนดเปาหมายการเรียนรู 4. ผูสอนหรือตําราที่กําหนดเปาหมายการ 
    เรียนรู    ไวลวงหนา 

5. ขอสนเทศจัดระบบตามสถานการณปญหา 
   โดยผูเรียนจะระบุสิ่งที่รูและสืบเสาะหาสิ่งที ่  
   ควรจะรูเพ่ือนํามาใชในการแกปญหา 

5. ขอสนเทศที่นําเสนอจัดระบบตามหลัก 
    เหตุผลหรือเรียงลําดับ 

6. ผูเรียนฝกการแกปญหาจากสถานการณ 
   ปญหาและออกแบบการทดลองเอง 

6. ผูเรียนฝกการแกปญหาจากตําราและทํา 
   การทดลองตามข้ันตอนที่กําหนดไวแลว 

7. ผูเรียนคนหาขอสนเทศเพ่ิมเติมจาก 
   แหลงขอมูลที่จัดไวให เพ่ือทําใหปญหา 
   ชัดเจนและนิยามปญหาเพ่ือกําหนดเสนทาง 
   ที่เปนไปไดในการคนหาคําตอบ 

7. ผูเรียนไดรับการตอบกลับในการจัดการ 
   กับปญหาโดยการวิเคราะหความ 
   คลาดเคลื่อน 

8. ผูเรียนจัดเปาหมายการเรียนรูบนพ้ืนฐานขอ 
   คนพบของตนเอง 

8. ผูเรียนไดรับการประเมินจากปญหาและ  
   ไดรับการตอบกลับมากข้ึน 

9. ผูเรียนรวบรวมขอสนเทศและขอมูลทําการ 
   ทดลอง แบงปญหาเพ่ือหาเสนทางที่เปนไป 
   ไดในการคนหาคําตอบ 

9. ผูเรียนดําเนินการในหนวยเปนลําดับ 
   ตอเนื่องกันและคาดวาจะประยุกต 
   ขอสนเทศและกระบวนการที่ไดรับสูปญหา 
   ใหมที่เก่ียวของ 
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การเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานใน
การสอน การเรียนการสอนแบบเดิม 

10. ผูเรียนสรางคําตอบและตัดสินใจการ 
     ปฏิบัติโดยพ้ืนฐานความรวมมือกันใน 
     ขอสนเทศ 

10. ผูสอนหรือตําราแสดงตัวอยาง
กระบวนการ     เรียน โดยอธิบายคําตอบ
และเตือนผูเรียน     ถึงความยากลําบากหรือ
ความผิดพลาดที่     โดยทั่วไปเกิดข้ึนใน
ขณะที่แกปญหา 

11. ผูเรียนนําเสนอและสนับสนุนคําตอบที ่
     ไดรับจากการประเมินที่มีตัวอยางคําถาม 
     ผูเรียนสะทอนความคิดในเนื้อหาที่ได 
     เรียนรูและกลวิธีที่ใชแกปญหา 

 

12. ผูเรียนตั้งเปาหมายเพ่ือเรียนรูตอไป และ 
     ทําการปรับปรุงการประยุกตใช  
     กระบวนการแกปญหา 

 

 

ที่มา : สุธี  พรรณหาญ, 2547 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการใชปญหาเปนฐานในการสอน 
 

  การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  มีแนวคิดอยูบนพ้ืนฐานจิตวิทยาพุทธิปญญานิยม 
(Cognitive Psychology) ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ ดังนี ้

1.  คอนสตรักติวิซึม (Constructivism) ที่กลาวถึงการเรียนรูวา เปนการเก่ียวของอยาง 
ใกลชิดกับการเชื่อมโยงประสบการณ ผูเรียนจะมีประสบการณของตนเองระดับหนึ่งและมีโครงสราง
ความรู ความคิดจากพ้ืนฐานของประสบการณที่ตนเองไดรับมา โครงสรางความรูความคิดที่มีนั้น
อาจถูกตองหรือไมถูกตอง หรืออาจไมสมบูรณ ผูเรียนจะเปลี่ยนโครงสรางความรู ความคิดนั้น เมื่อ
ไดรับสารสนเทศ หรือประสบการณใหมที่เชื่อมโยงกับความรูที่มีอยูเดิม การลงความเห็น การ
มองเห็นรายละเอียด และมองเห็นความสัมพันธระหวางการรับรูเดิมและความคิดใหมจะจองเกิดจาก
ตัวของผูเรียนเองที่จะเปนผูนําความคิดใหมมาบูรณาการเขากับความรูเดิมที่มีอยู ดังนั้นการจดจํา
ขอเท็จจริงหรือสารสนเทศที่ไมไดเชื่อมโยงเขากับประสบการณที่ผูเรียนมีอยูเดิม จะทําใหผูเรียนลืม
ไดอยางรวดเร็ว นั่นคือ ในการเรียนรูนั้นผูเรียนจะตองเปนผูคิด ผูปฏิบัติดวยตนเองเพ่ือใหเกิดการ
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สรางสารสนเทศใหมที่เชื่อมโยงกับกรอบของความคิดเดิม เมื่อเปนเชนนี้ก็จะเปนการเรียนรูที่มี
ความหมายมากข้ึน (บุปผชาติ  ทัฬหิรณ, 2546) 

2. การประมวลผลขอสนเทศ (Information Processing) มีแนวคิดพ้ืนฐานวาผูเรียน 
เปนผูควบคุมอัตราการเรียนรู และกระบวนการเรียนรู ตามความสามารถและวิธีการของตนเอง
เพ่ือใหไดขอสนเทศตามตองการ โดยผูเรียนจะเปนผูนําขอสนเทศไปใชในการแกปญหา (Hmelo 
และ Lin, 2000 : 231-232 อางใน สุธี  พรรมหาญ, 2547) 

3. ทฤษฎีสังคมวัฒนธรรม (Socialculture Theories) เปนการฝกปฏิบัติดานปญญา  
(Cognitive Apprenticeship) ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยการนําตนเองในชั้นขณะ
การเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก 

4. ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ (Andragogy) ที่มีพ้ืนฐานแนวคิดวาการเรียนรูจะทําได 
ดีที่สุด เมื่อผูเรียนมีสวนเก่ียวของกับการเรียนรูดวยตนเอง ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญอยูบน
พ้ืนฐานการเรียนรู 4 ประการ คือ อัตมโนทัศน (Self-Concept) ประสบการณ (Experience) ความ
พรอม (Readiness) และแนวโนมที่จะเรียนรู (Orientation to learning) จึงทําใหการเรียนโดยใช
ปญหาเปนหลัก เปนการเรียนรูตลอดชีวิต (Boud และ Feletti, 1997 : 21 อางใน สุธี  พรมหาญ, 
2547) 
 
ลักษณะการใชปญหาเปนฐานในการสอน 
 

วิธกีารใชปญหาเปนฐานในการสอน เปนวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการปรับ
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนในการเรียนรู โดยมีกรอบแนวคิดที่ใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
กระบวนการมากกวาเรียนรูจากตํารา หรือ การบรรยายเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ผูเรียนจะไดใช
ความรูรวมกันเพ่ือคนหาคําตอบ บูรณาการความรูตางๆ เขาดวยกัน ลงมือทํากิจกรรม และ
รับผิดชอบตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูและเขาใจแนวคิดตางๆ และมีความสนุกสนานที่
โรงเรียนมากข้ึน (Dilisle,1997 อางในสุธี, 2547) ลักษณะการสอนดวยวิธีการใชปญหาเปนฐานใน
การสอน จะตองพิจารณาองคประกอบหลายองคประกอบ คือ สถานการณปญหา บทบาทของ
ผูสอน บทบาทของผูเรียน และการวัดผลประเมินผล ดังนี้ 

 
1. สถานการณของปญหา เปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของวิธีการนี ้

เพราะทําหนาที่เสมือนเปนศูนยรวมของการเรียนรู และเพ่ือใหผูเรียนเปนผูคนควาหาขอมูล 
ดําเนินการ วิเคราะหปญหา แกปญหาและพัฒนาการเรียนรูของตนเองและในกลุมผูเรียนดวยกัน 
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สถานการณของปญหาจะพิจารณาถึงลักษณะ แหลง และสวนประกอบของสถานการณปญหา ซึ่ง
สุธี (สุธี, 2547) ไดกลาวไว ดังนี ้
 

1.1 ลักษณะสถานการณของปญหา เปนสถานการณปญหาที่ผูเรียนจะ 
เผชิญในโลกที่เปนจริง เปนจุดเริ่มตนในการเรียน โดยมีลักษณะดังนี ้

1.1.1 เปนปญหาหรือสถานการณที่ผูเรียนไดพบในชีวิตจริง หรือจะพบ 
ในวิชาชีพของตน ซึ่งจะทําใหเกิดความรู ความเขาใจ แนวคิดตางๆ ที่เก่ียวของ เนื่องจากเห็นความ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ศึกษากับชีวิตจริง 

1.1.2 เปนปญหาหรือสถานการณชนิดที่มีโครงสรางไมสมบูรณ                    
(ill structured problem) โดยมีลักษณะดังนี ้

1) มีความซับซอน มีหลายแงหลายมุม สถานการณเริ่มตนไม 
ชัดเจนและขาดขอมูลใหมเพ่ิมเติม การนิยามปญหาก็จะเปลี่ยนไป ดังนั้นขอมูลที่ไดรับเพ่ิมเติม
เปนสิ่งจําเปนในการนิยามใหม และหาวิธีแกปญหา 

2) มีวิธีการที่ถูกตองในการแกปญหาหลายวิธี ข้ึนอยูกับ 
ประสบการณและสภาพของผูเรียนขณะพบปญหา 

3) ผูเรียนจะไมมั่นใจทั้งหมดวาตนเองเลือกไดถูกตอง  
จากแนวทางเลือกที่หลากหลาย เนื่องจากยังคงมีขอมูลที่ขาดหายไป แตผูเรียนจะตัดสินใจเลือก
วิธีการที่ดีที่สุด ในการแกปญหาจากขอมูลที่รวบรวมได 

4) มีลักษณะปลายเปด โดยนําเสนอขอมูลนอยที่สุด ทา 
ทายผูเรียนในการใชเหตุผล การประเมินคา และการตั้งสมมติฐานที่หลากหลาย 

1.1.3 ทําใหเกิดประเด็นขัดแยง หรือตองการการตัดสินใจ  
ดังนั้นวิธีการแกปญหาจึงตองการใหผูเรียนแสดงทักษะการคิดไปสูการไดรับความรู และความเขาใจ
ไดงาย 

1.1.4 ใหขอมูลที่เพียงพอในการสืบเสาะ มีความซับซอนพอสมควร  
สําหรับผูเรียนในแตละกลุมที่ยอมรับถึงความตองการทํางานรวมกัน เพ่ือความสําเร็จในขอสรุปที่นา
พอใจ 

1.1.5 กระตุน และสงเสริมการเรียนรู โดยทําใหผูเรียนเชื่อมโยง 
ความรูเดิมเขากับความรูใหม 

1.1.6 ทําใหผูเรียนไดรับความรู ทักษะตามจุดประสงคของหลักสูตร  
และไดใชทักษะการแกปญหาและความคิดสรางสรรค 
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1.1.7 ผูเรียนไดรูจักการวางแผน การสังเคราะห การวิเคราะห และ 
ไดฝกกระบวนการคิดข้ันสูง 

 

สิ่งสําคัญของวิธีการใชปญหาเปนฐานในการสอนก็คือ ควรเปนปญหาที่มีลักษณะ 
คลุมเครือ ไมชัดเจน หรือเรียกวาปญหาที่มีโครงสรางไมสมบูรณ (ill-structured problem) ซึ่ง
แตกตางไปจากปญหาที่มีโครงสรางสมบูรณ (Well-structured problem) ดังตอไปนี ้
 

ปญหาชนิดที่มีโครงสรางสมบูรณ 
(Well-structured problem) 

ปญหาชนิดที่มีโครงสรางไมสมบูรณ 
(ill-structured problem) 

1. นิยามปญหาจัดทําไดงาย ชัดเจน 1. ปญหาตองสามารถนิยาม และอาจนิยาม 
   ใหมได 

2. ในปญหามีการจัดใหขอมูลที่จําเปนตอการ 
   แกปญหา 

2. ตองมีการสืบเสาะขอมูลเพ่ิมเติมจาก 
   ภายนอกเพ่ือใชในการแกปญหา 

3. มีจุดเนนที่วิธีการแกปญหา 3. มีจุดเนนที่ธรรมชาติของปญหา 

4. สามารถระบุคําตอบไดเพียงคําตอบเดียว 4. มีวิธีการแกปญหาที่เปนไปไดหลายแนวทาง 

5. นิยามปญหาไดชัดเจน และยอนหลังไปหา 
   คําตอบได 

5. การแกปญหาดําเนินไปโดยไมมีการนิยาม 
    ปญหาที่ชัดเจนหรือขอมูลที่เพียงพอ 

6. มีบริบทที่เปนนามธรรม 6. มีบริบททางสังคม 

7. มีแรงจูงใจต่ําในการแกปญหา 7. มีแรงจูงใจสูงในการแกปญหา 
 

ที่มา : สุธี  พรรณหาญ, 2547 
 

1.2 แหลงของปญหา ที่มาของปญหามีหลายรูปแบบ ดังนี ้(Mierson, 2001  
อางใน สุธี  พรรณหาญ, 2547) 

1.2.1 ปญหาทางคลินิค 
1.2.2 ปญหาจากงานวิจัยในหองปฏิบัติการ 
1.2.3 สถานการณที่ตองการคําอธิบายที่เก่ียวของกับวิชาเรียน 
1.2.4 บทความจากวารสาร  ขอความจากหนังสือพิมพหรือจาก

อินเตอรเน็ต 
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1.3 สวนประกอบของการดําเนินงานกับสถานการณปญหา ดวยวิธีการใชปญหา 
เปนฐานในการสอน ประกอบดวย (Uyeda และคณะ, 2002 : 24 - 29)  1) การนําเสนอ (problem 
presentation orentry) โดยใหผูเรียนทราบบทบาทของตนเอง ในสถานการณปญหา ปญหาที่
จะตองแกและองคประกอบอ่ืนๆ ที่เปนกรอบใชในการพิจารณา หรือเปนแนวทางในการแกปญหา  
2) จุดตรวจสอบปญหา (problem checkpoint) แตละปญหาควรจะมีจุดที่ผู เรียนไมสามารถ
ดําเนินการตอไปได (blind alley) ถาไมมีขอมูลใหเพ่ิมเติม ตัวอยางเชน ปญหาดานสิ่งแวดลอม ใน
ประเด็นการใชที่ดิน อาจจะมีจุดที่เปนทางตันที่ไมสามารถดําเนินการตอไปได กอนที่ผูเรียนจะ
ตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา  3) การตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา (problem resolution) 
เปนสวนสุดทาย หรือสวนจบของปญหา ที่ประกอบดวยการประเมินความรู การประเมินตนเองใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืน เพ่ือแกปญหาของผูเรียน 
 

 ขั้นตอนการใชปญหาเปนฐานในการสอน 
 

กระบวนการและข้ันตอนของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน ไดมีนักการศึกษา
หลายทานไดกลาวถึงกระบวนการและข้ันตอนของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก มีดังนี้ 

 

 Delisle (อางใน รังสรรค   ทองสุกนอก, 2547) ไดกําหนดข้ันตอนในการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนหลัก ดังนี้ 
 

1. ข้ันเชื่อมโยงปญหา (Connecting with the Problem) เปนข้ันตอนในการสรางปญหา
เพราะในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก ผูเรียนจะตองมีความรูสึกวาปญหานั้นมีความสําคัญตอ
ตนเองกอน ผูสอนจึงควรเลือกหรือออกแบบปญหาใหสอดคลองกับผูเรียน ดังนั้นในข้ันตอนนี้ผูสอน
จะมีการสํารวจประสบการณ และความสนใจของผูเรียนแตละคนกอนเพ่ือเปนแนวทางในการเลือก
หรือออกแบบปญหา โดยผูสอนอาจจะยกประเด็นที่เก่ียวของกับปญหาขนมาอภิปรายกอน แลว
ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรางปญหาที่ผูเรียนสนใจข้ึนมา เพ่ือนําไปเปนปญหาสําหรับการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนหลัก ประเด็นที่ผูสอนยกมานั้นจะตองเปนประเด็นที่มีความสัมพันธกับความรูใน
เนื้อหาวิชาและทักษะที่จะตองการใหผูเรียนไดรับดวย 

2. ข้ันจัดโครงสราง (Setting up the Structure) ประกอบดวย แนวความคิดตอปญหา 
(Ideas) ขอเท็จจริงจากปญหา (Facts) สิ่งที่ตองการเรียนรูเพ่ิมเติม (Learning Issues) และแผน
จัดการเรียนรู (Action Plan)  
 3. ข้ันเขาพบปญหา (Visiting the Problem) ในข้ันตอนที่ผูเรียนจะใชกระบวนการกลุมใน
การสํารวจปญหาตามโครงสรางของการเรียนรูในข้ันที่สอง คือผูเรียนในกลุมจะรวมกันเสนอแนวคิด
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ตอปญหา วามีแนวทางที่เปนไปไดหรือไมในการแกปญหา จะแกปญหาดวยวิธีใด ความรูอะไรที่จะ
นํามาเปนหลักของการแกปญหา จากนั้นผูเรียนในกลุมจะรวมอภิปรายถึงขอเท็จจริงและกําหนดสิ่ง
ที่ตองการเรียนรูเพ่ิมเติม เพ่ือจะนํามาเปนพ้ืนฐานของความรูในการแกปญหา พรอมทั้งกําหนด
วิธีการหาความรูและแหลงทรัพยากรของความรูนั้นดวย เมื่อกลุมกําหนดหัวขอเสร็จแลว กลุมจะ
มอบหมายใหสมาชิกในกลุมไปศึกษาคนควาตามแผนจัดการเรียนรูที่ไดกําหนดไวแลวนําความรูที่
ไปศึกษามานําเสนอตอกลุม ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนไดความรูเพียงพอสําหรับการแกไขปญหาในข้ัน
นี้ผูเรียนมีอิสระในการกําหนดหัวขอในแตละหัวขอ ผูสอนเปนเพียงผูสังเกตและคอยอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูเทานั้น 
 4. ข้ันเขาพบปญหาอีกครั้ง (Revisiting the Problem) เมื่อกลุมไดไปศึกษาความรูตามแผน 
จัดการเรียนรูแลว  กลุมจะรวมกันสังเคราะหความรูที่ไดมาวาเพียงพอตอการแกปญหาหรือไมถา
ความรูที่ไดมานั้นไมเพียงพอ กลุมตองการกําหนดสิ่งที่ตองการเรียนรูเพ่ิมเติมและแผนจัดการ
เรียนรูอีกครั้ง แลวทําตามแผนจัดการเรียนรูจนกวาจะไดรับความรูที่สามารถนําไปแกปญหาได ใน
ข้ันตอนนี้ผูเรียนในกลุมจะตองใชการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากศึกษาตามแผนจัดการเรียนรู ทําให
ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การพูด การวิเคราะห และการสังเคราะหขอมูล 
 5. ข้ันผลิตผลงาน (Producing a Product or Performance) ในข้ันตอนนี้ผูเรียนจะใช
ความรูที่ไดมาจากการศึกษามาแกปญหาหรือสรางผลผลิตข้ันตอนสุดทายของการเรียนรู และ
นําเสนอผลผลิตนั้นใหผูเรียนทั้งชั้นเรียนไดทราบถึงผลโดยทั่วกัน 
 6. ข้ันประเมินผลงานและปญหา (Evaluating Performance and the Problem) ในการ
ประเมินผลงานของผูเรียน ทั้งผูสอนและผูเรียนจะมีความรับผิดชอบรวมกัน ในการประเมินจะ
ประเมินดานความรู ทักษะดานการเรียนรู ไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร และ
ทักษะทางสังคม ไดแก การทํางานรวมกันเปนทีม นอกจากที่จะประเมินผูเรียนแลว ผูสอนยังตอง
ประเมินปญหาที่ใชในการเรียนรูดวยวามีประสิทธิภาพหรือไม 
 
 ทองจันทร  หงศลดารมภ (2537) ไดกําหนดข้ันตอนของการใชปญหาเปนฐานในการสอน 
ดังนี้ 

1. ข้ันการทําความกระจางกับถอยคําเปนหลัก แนวคิดตางๆ (Clarify Terms and 
Concept) ในข้ันตอนแรก กลุมจะตองพยายามหาคําอธิบายใหชัดเจนโดยจะตองอาศัยความรู
พ้ืนฐานของสมาชิกภายในกลุม หรือจากเอกสาร ตําราอ่ืนๆ 
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2. ข้ันระบุประเด็นปญหา (Define the Problem) เปนการใหคําอภิบายของปญหาทั้งหมด
โดยกลุมจะตองมีความเขาใจตอปญหาที่ถูกตองสอดคลองกัน โดยอยางนอยที่สุดจะตองเขาใจวามี
เหตุการณใดที่ถูกกลาวถึงหรืออภิบายถึงในปญหานั้นบาง 

3. ข้ันวิเคราะหปญหาและตั้งสมมุติฐาน (Analyze the Problem Performance 
Hypothesis) การวิเคราะหปญหาไดมาซึ่งความคิดและขอสนับสนุนเก่ียวกับโครงการสรางปญหา
ทั้งนี้โดยอาศัยความรูพ้ืนฐานเดิมของผูเรียนรวมทั้งความคิดที่มีเหตุผล ในการสรุปรวบรวมความ
คิดเห็น ความรู และแนวคิดของสมาชิกภายในกลุม เก่ียวกับกระบวนการและกลไกที่เปนไปไดใน
การแกปญหา รวมถึงการตั้งสมมุติฐาน 

4. ข้ันตอนการจัดลําดับความสําคัญของสมมุติฐาน (Identify the Priority of Hypothesis) 
จากสมมุติฐานตางๆที่ไดมาจากกลุมนั้นจะตองนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญอีกครั้งโดยอาศัย
ขอสนับสนุนจากขอเท็จจริง และความรูจากกลุมเพ่ือพิจารณาหาขอสรุป  สําหรับสมมติฐานที่
ปฏิเสธและคัดเลือกสมมุติฐานที่จะตองแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมตอไป 
 5. ข้ันกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรู (Formulate Learning Objectives) เมื่อกลุม
อภิปรายและตัดสินใจวาขอมูลอะไรที่จะเปนและยังขาดอยู ซึ่งทําใหไมสามารถตอบคําถามหรือตอบ
สมมติฐานที่ตั้งข้ึนได กลุมจะชวยกันกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูเพ่ือไคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติม
ในการทดสอบสมมติฐานที่ไดคัดเลือกไว 
 6. ข้ันศึกษาคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติมจากภายนอกกลุม (Collect  Additional Information 
Outside the Groups) จากวัตถุประสงคที่กําหนดไว สมาชิกภายในกลุมมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ไปศึกษาคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติมจากภายนอกลุม โดยสามารถหาไดจากแหลงขอมูลตางๆทั้งจาก
ตําราเอกสารทางวิชาการและผูเชี่ยวชาญตางๆ ที่เก่ียวของโดยการทํางานจะทําเปนกลุมหรือ
รายบุคคลก็ได 
 7. ข้ันสังเคราะหและทดสอบขอมูลที่ไดศึกษาคนความา (Synthesize and Test the Newly 
Acquired Information) กระบวนการของการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลักจะสมบูรณโดยการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดศึกษาคนความา เพ่ือพิสูจนสมมติฐานที่ตั้งไวโดยสมาชิกของกลุมแตละคนจะนํา
ความรูที่ไดจากการศึกษาคนความาเสนอตอสมาชิกคนอ่ืนๆในกลุมเดียวกัน เพ่ือพิจารณาวาขอมูล
ที่ไดมาเพียงพอตอการพิสูจนสมมติฐานหรือไม ดังนั้นกลุมอาจพบวาขอมูลบางสวนไมสมบูรณ
จําเปนตองหาขอมูลเพ่ิมเติมอีกก็ได 
 8. ข้ันสรุปการเรียนรูหลักการแนวความคิดจากการแกปญหา (Identify Generalization 
and Principles from Studying this Problem) กระบวนการจะสิ้นสุดเมื่อกลุมสามารถหาขอมูลได
ครบถวนตอการพิสูจนสมมติฐานไดทั้งหมด และสามารถสรุปไดถึงหลักการตางๆ ที่ไดจาก

DPU



19 
 

การศึกษาปญหานี้รวมทั้งเห็นแนวทางในการนําความรูและหลักการนั้นไปใชในการแกปญหาใน
สถานการณทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวันได 
 
 Cowedrow (อางใน อาภรณ   แสงรัศมี, 2543.) ไดกําหนดข้ันตอนในการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานในการสอน ดังนี้ 

1. ข้ันการใชปญหากระตุนใหผูเรียนแสดงเหตุผล และนําอาความรูเดิมออกมา 
2. ข้ันการศึกษาดวยตนเอง ผูเรียนจะเปนอิสระจากผูสอน ผูเรียนจะทํางานที่ไดรับ

มอบหมายมาจากลุม โดยคนควาขอมูลจากแหลองการเรียนรูตางๆ 
3. ข้ันประยุกตใชความรู ผูเรียนจะนําเอาความรูที่ไดรับมาใหม ยอยกลับไปอภิบายปญหา

สรุปแนวคิดและนําเสนอผลงาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนของ  Cowedrow  
ที่มา : อาภรณ  แสงรัศมี (2543) 

จุดประสงคของการเรียนรู 

ปญหา 

การวิเคราะหปญหา 

การสนับสนุนของ
คอมพิวเตอร 

กิจกรรมการเรียนรูระหวาง
ศึกษาดวยตนเอง 

 

รายงานผลการเรียนรู 

ผูเรียนสรางประเด็นการ
เรียนรู 

INTERNET 

การอภิปรายภายในกลุม 

แหลงการเรียนรู เชน 
หองสมุด ตํารา ฯลฯ 
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 Duch (อางใน มัณฑรา ธรรมบุศย, 2549) ไดกําหนดข้ันตอนของการใชปญหาเปนฐานใน
การสอน ดังนี้ 
 

1. ข้ันนําเสนอดวยปญหา ปญหาอาจจะมาจากกรณีตัวอยาง เทปโทรทัศน รายงานการ
คนควา ใหผูเรียนในกลุมไดรวบรวมแนวคิดและความรูเดิมเก่ียวกับปญหานั้น 

2. ข้ันสรางประเด็นการเรียนในระหวางการอภิปรายภายในกลุม ประเด็นการเรียนเปนการ
ระบุวาสิ่งใดที่พวกเขารูและสิ่งใดที่ยังไมรูคําถามอะไรที่ควรไปหาความรูมาเพ่ิมเติม 

3. ข้ันจัดลําดับความสําคัญของประเด็นการเรียนรู และใหผูเรียนทํางานโดยใหศึกษาเปน
รายกลุมหรือเปนรายบุคคล 

4. ข้ันสรุปความรูที่ไดจากการเรียนหลังจากการแสวงหาความรูเพ่ิมเติม โดยความรูใหม 
ที่ไดรวบรวมมาจะถูกนํามาสรุปและผสมผสานกับความรูเดิมที่มีอยูเพ่ือนําไปแกปญหาและสรุปเปน
ความรูใหม ผูเรียนอาจจะตองระบุประเด็นปญหาใหมและหาขอมูลเพ่ิมเติมจนกวาจะหาขอมูล
ครบถวนตอการแกปญหา 

 
 Kreger (อางในพัชรพล   เถาธรรมพิทักษ, 2550) ไดกําหนดข้ันตอนในการใช 

ปญหาเปนฐานในการสอน ดังนี้ 
 

1. ข้ันการนําเสนอสถานการณที่เปนปญหาใหแกนักเรียน 
2. ข้ันการเขียนเก่ียวกับสิ่งที่รูเก่ียวกับสถานการณที่เปนปญหา ซึ่งอาจมาจาก 

สถานการณหรือความรูเดิมของผูเรียน โดยผูเรียนในกลุมทําการจดบันทึก 
3. ข้ันวิเคราะหปญหา 
4. ข้ันการเขียนสิ่งที่ตองการคนหาขอมูลในสวนที่ขาดเปนคําถาม 
5. ข้ันการเขียนการกระทําที่เปนไปได เชน ขอเสนอแนะ คําตอบ หรือ 

สมมติฐาน 
6. ข้ันนําเสนอและสนับสนุนวิธีการแกไขปญหา 
 
ศูนยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส  

ประเทศสหรัฐอเมริกา (รังสรรค  ทองสุกนอก, 2547) ไดกลาวถึงข้ันตอนในการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานในการสอน  ดังนี้ 
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1.ข้ันเตรียมความพรอมของผูเรียน ในข้ันนี้มีจุดประสงคเพ่ือใหผูเรียนเตรียม 
ความพรอมในการเปนผูเผชิญหนากับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักโดยการเตรียมความพรอมนี้
มักจะข้ึนอยูกับ อายุ ความสนใจ ภูมิหลังของผูเรียน ในการเตรียมความพรอมนี้จะใหผูเรียน
อภิปรายในเรื่องที่ผูเรียนจะเรียนอยางกวางๆซึ่งจะตองตระหนักวาการเตรียมความพรอมนี้ไมใช
การเรียนเนื้อหากอนเพราะการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักตางจากการเรียนรูแบบอ่ืนตรงที่ความรู
หรือทักษะที่ผูเรียนจะไดรับเปนผลมาจากการแกปญหาของผูเรียน 

2. ข้ันพบปญหา ในข้ันนี้มีจุดประสงคเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนไดกําหนดบทบาท 
ของตนเองในการแกปญหาหรือกระตุนใหผูเรียนตองการที่จะแกปญหา โดยผูสอนอาจจะใชคําถาม
ในการกระตุนใหผูเรียนไดอภิปรายและเสนอความคิดเห็นตอปญหา เพ่ือมองใหเห็นถึงความเปนไป
ไดในการแกปญหา 

3. ข้ันนิยามถึง เรารูอะไร (What We Know) เราจําเปนตองรูอะไร (What We 
Need to Know) และแนวคิดของผูเรียน (Our Ideas) ในข้ันนี้มีจุดประสงคเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนได
พัฒนาในสิ่งที่ตนเองรูแลว อะไรที่ผูเรียนจําเปนตองรู และแนวคิดอะไรที่ผูเรียนไดจากสถานการณ
ปญหา ซึ่งสงเสริมใหผู เรียนไดพิจารณาถึงความรูที่ เ ก่ียวของกับสถานการณปญหา และ
เตรียมพรอมใหผูเรียนไดรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปประกอบการแกปญหา ในข้ันนี้ผูเรียนจะทําความ
เขาใจและสํารวจปญหา  คนควาหาความรูเพ่ือการแกปญหา ผูสอนจะใหผูเรียนไดกําหนดสิ่งที่
ตนเองรูจากสถานการณปญหา สิ่งที่จําเปนตองเรียนรูเพ่ิมเติมเพ่ือจะมาสงเสริมใหแกปญหาได โดย
จะตองระบุแหลงขอมูลสําหรับการคนควาและแนวคิดในการแกปญหา 

4. ข้ันกําหนดปญหา ในข้ันนี้มีจุดประสงคเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนไดกําหนดปญหา 
ที่แทจริงจากสถานการณที่ไดเผชิญ และกําหนดถึงเงื่อนไขที่ขัดแยงกับเงื่อนไขที่ปรากฏใน
สถานการณปญหา ซึ่งจะชวยใหไดคําตอบของปญหาที่ดี 

5. ข้ันการคนควา รวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล ในข้ันผูเรียนจะชวยกันคนควา 
ขอมูลที่จําเปนจะตองรูจากแหลงขอมูลที่กําหนดไว และนําเสนอขอมูลเหลานั้นมานําเสนอตอกลุม
ใหไดเขาใจตรงกัน จุดประสงคในข้ันนี้มีหลายขอ ขอแรกเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนไดวางแผนและ
ดําเนินการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งนําเสนอขอมูลเหลานั้นตอกลุม ขอที่สอง
เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดเขาใจวาขอมูลใหมที่ไดคนความานั้นจะทําใหเขาใจถึงปญหาไดอยางไร 
และจะประเมินขอมูลใหมเหลานั้นวาสามารถชวยใหเขาใจปญหาไดอยางไร ขอที่สามเพ่ือสงเสริมให
ผูเรียนเปนผูที่มีความสามารถในการสื่อสารและการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งจะชวยใหการแกปญหามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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6. ข้ันการหาคําตอบที่เปนไปได จุดประสงคในข้ันนี้เพ่ือใหผูเรียนไดเชื่อมโยงขอมูล 
ที่ไดคนความากับปญหาที่กําหนดไว แลวแกปญหาบนฐานขอมูลที่ไดคนความา เนื่องจากปญหาใช
ในการเรียนรูสามารถมีไดหลายคําตอบ ดังนั้นผูเรียนจะตองคนควาหาคําตอบที่สามารถเปนไปได
มากที่สุด 

7. ข้ันการประเมินคาคําตอบ จุดประสงคในข้ันนี้เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนไดทําการ 
ประเมินคาขอมูลที่ไดศึกษาคนควาเพ่ือการแกปญหา และผลของคําตอบที่ไดในแตละปญหาวาทํา
ใหเกิดการเรียนรูอะไร ซึ่งผูเรียนจะมีการแสดงเหตุผลและรวมกันอภิปรายในกลุมโดยใชขอมูลที่
คนความาเปนพ้ืนฐาน 

8. ข้ันการแสดงคําตอบและการประเมินผลงาน ในข้ันนี้มีจุดประสงคเพ่ือสนับสนุน 
ใหผูเรียนไดเชื่อมโยงและแสดงถึงสิ่งที่ผูเรียนไดรู การที่ผูเรียนไดความรูเหลานั้นมาอยางไรและเหตุ
ใดความรูนั้นจึงมีความสําคัญ ในข้ันนี้ผูเรียนจะนําเสนอผลงานที่แสดงถึงกระบวนการเรียนรูตั้งแต
ตนจนไดคําตอบของปญหาออกมา ซึ่งเปนการประเมินผลงานของตนเองและกลุมไปดวย 

9. ข้ันตรวจสอบปญหาเพ่ือขยายผลของการเรียนรู ในข้ันนี้มีจุดประสงคเพ่ือให 
ผูเรียนรวมกันกําหนดสิ่งที่ตองการจะเรียนรูตอไป ผูเรียนจะพิจารณาจากปญหาที่ไดดําเนินการ
แกไขไปแลว วามีประเด็นอะไรที่ตนเองอยากเรียนรูอีก เพราะในขณะดําเนินการเรียนรูผูเรียน
อาจจะมีสิ่งที่ผูเรียนอยากรูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ผูสอนเตรียมไวให 
 

พัชรพล เถาธรรมพิทักษ (พัชรพล, 2550)  ไดทําการสรุปกระบวนการและข้ันตอน 
ของการเรียนรูข้ึนใหม เพ่ือใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรดังนี้ 

1. ข้ันการจัดกลุม ในข้ันนี้สมาชิกในกลุมจะทําความคุนเคยซึ่งกันและกันสมาชิกใน  
กลุมแนะนําตนเอง ควรมีการบอกถึงความสามารถที่มี ความสนใจ ประสบการณตางๆ ที่จะมี
ประโยชนตอกลุม แลวกลุมจะดําเนินการกําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุม โดยในกลุมกลุมหนึ่ง
จะตองมีหัวหนากลุม รองหัวหนากลุม และเลขานุการกลุม 

2. ข้ันเชื่อมโยงปญหาและระบุปญหา ในข้ันนี้ผูสอนจะเสนอสถานการณที่มีความ 
สัมพันธกับสิ่งที่ผูเรียนจะไดเรียนรู และปญหาที่จะใชในการกระตุนใหเกิดการเรียนรู โดยใหผูเรียน
รวมกันอภิปรายเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนกอนที่จะพบกับปญหา เมื่อผูสอนเสนอปญหา
แลวใหสมาชิกในกลุมเสนอแนวคิดตอปญหาในทางที่เปนไปไดสําหรับการแกปญหาและกําหนด
ขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูในปญหา หากสมาชิกในกลุมคนใดมีประสบการณเก่ียวกับปญหาที่ไดนั้น
ตองเสนอใหสมาชิกในกลุมที่เหลือรับทราบ จากนั้นชวยกันระบุปญหายอยและใหคําอธิบายตอ
ปญหายอยทั้งหมด โดยสมาชิกในกลุมทุกคนจะตองเขาใจตอปญหายอยในทิศทางเดียวกัน การระบุ
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ปญหายอยจะตองระบุเปนขอๆ โดยสามารถมองเห็นแนวทางของการแกปญหายอยนั้นไดอยาง
ชัดเจน ในปญหาหนึ่งปญหาที่ผูสอนเสนอให อาจมีปญหายอยอีกข้ึนอยูกับการวิเคราะหปญหาของ
กลุม 

3. ข้ันการสรางสมมติฐาน ในข้ันนี้เมื่อผูเรียนในกลุมระบุปญหาไดแลว ก็จะรวมกัน 
วิเคราะหปญหายอยแตละขอและตั้งสมมุติฐานใหสอดคลองกับปญหายอยนั้นๆ สมมุติฐานที่ตั้งมี
ลักษณะเปนคําตอบของปญหายอยนั้นๆ โดยตั้งอยูบนเหตุผลและความรูพ้ืนฐานทีมีอยูกอน 

5. ข้ันเตรียมการศึกษาคนควา ในข้ันนี้ผูเรียนจะกําหนดสิ่งที่ตองการเรียนรูเพ่ิมเติม และ 
กําหนดวาตองการจะศึกษาคนควาอะไร เพ่ือจะนําสิ่งที่คนควาไดเหลานั้นมาตรวจสอบสมมุติฐานที่
ไดตั้งไว เปนการวางเปาหมายของการเรียนรู 

5. ข้ันการศึกษาคนควา ในข้ันนี้ผูเรียนแตละคนจะมีหนาที่ความรับผิดชอบในการ 
แสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมจากภายนอกกลุม โดยสามารถหาไดจากแหลงขอมูลตางๆ ซึ่งการศึกษา
คนควาจะทําเปนกลุมหรือเปนรายบุคคลก็ได ในการศึกษาคนควาสมาชิกในกลุมจะตองศึกษาอยาง
ละเอียดใหเขาใจ จนสามารถอธิบายใหสมาชิกที่เหลือเขาใจได 

6. ข้ันการวิเคราะหสังเคราะหขอมูล และนําไปตรวจสอบสมมุติฐาน ในข้ันนี้ 
ผูเรียนจะวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาวาเพียงพอตอการตรวจสอบ
สมมุติฐานหรือไม แลวจึงนําขอมูลที่ไดไปตรวจสอบกับสมมุติฐานและทําการแกไขปญหา ถาขอมูล
ที่หามาไดไมเพียงพอตอการแกปญหา กลุมจะตองกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพ่ิมเติม แลวจึง
ดําเนินการศึกษาอีกครั้งเพ่ือใหไดขอมูลที่สมบูรณ 

7. ข้ันการสะทอนผลการเรียนรู ในข้ันนี้จะประกอบไปดวยการเสนอผลงาน โดยจะ 
เสนอผลการดําเนินงานของกลุมทั้งหมด ตั้งแตข้ันตอนที่ 1 ถึงข้ันตอนที่ 6 ซึ่งในข้ันตอนนี้จะเปด
โอกาสใหผูเรียนไดทําการซักถาม หรือประเมินผลงานของกลุมอ่ืนๆดวย 

8. ข้ันสรุป ในข้ันนี้จะเปนการสรุปผลของการดําเนินงานทั้งดานความรู ดานทักษะ 
ในการแกปญหา  และทักษะทางสังคม การประเมินผลการดําเนินงานประกอบดวยการประเมินผล
ของผูสอนทั้งในระหวางดําเนินกิจกรรม และเสร็จสิ้นการดําเนินกิจกรรม รวมถึงการประเมินตนเอง 
และการประเมินลักษณะรูปแบบกิจกรรมของผูเรียนอีกดวย 
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ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธของกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน  
ที่มา : พัชรพล เถาธรรมพิทักษ, 2550. 

 
 Oog – Seng Tan (2003) ไดกําหนดข้ันตอนในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้ 
 

  1. ข้ันเผชิญกับปญหา (Meeting the Problem)   ข้ันตอนนี้ผูเรียนจะสรางปญหา
จากสถานการณที่ผูกําหนดให   ผูเรียนจะไดใชกระบวนการกลุมในการคิดขอปญหา สถานการณที่
ผูสอนกําหนดใหจะเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไดฝกคิดปญหา ซึ่งบริบทเชนนี้ผูเรียนอาจจะมีโอกาสพบ
จริงในอนาคต  ในข้ันตอนนี้จะสงเสริมใหผูเรียนในสิ่งเหลานี้ คือ 
 

จัดกลุม 

เชื่อมโยงปญหา/ระบุปญหา 

สรางสมมติฐาน 

เตรียมการศึกษาคนควา 

ศึกษาคนควา 

วิเคราะห/สังเคราะห/
ตรวจสอบสมมติฐาน 

สะทอนผลการเรียนรู 

สรุปผล 

เกิดปญหา/สถานการณ

นําไปใชในชีวิติประจําวัน 
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- เกิดการพัฒนา การสะทอนความคิดของผูเรียนแตละคน ซึ่งจะทําใหได 
รายละเอียดเพ่ิมมากข้ึน 

- ผูเรียนแตละคนที่อยูในกลุมจะมีมีความมุงมั่นและความรับผิดชอบใน
บทบาทของตนเอง 

- เกิดการระดมความคิด เพ่ือคัดเลือกปญหา 

- ผู เ รียนมีความตั้ง ใจและมุ งมั่นเ พ่ือรวมกันพิจารณาและวิเคราะห
สถานการณจนไดปญหาที่เปนมติของกลุม 

2. ข้ันวิเคราะหประเด็นของปญหาและการเรียนรู (Problem Analysis and  
Learning Issues) เปนข้ันตอนที่มีการโนมนาวใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนไดใชความรูเดิม 
และศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ เพ่ิมเติม   มีการระดมความคิดและวิเคราะหเพ่ือตั้ง
ปญหา หรือสมมติฐาน อีกทั้งยังมีการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู เพ่ือจะไดมีแนวทางในการ
คนหาคําตอบ บางครั้งคําตอบนั้นอาจจะมาจากทฤษฏี ความรูจากตําราหรือแหลงอ่ืนๆ กระบวนการ
กลุมจะทําใหผูเรียนสามารถคนควาขอมูล หลังจากนั้นผูเรียนก็จะนําขอมูลที่ไดมาตอบคําถามหรือ
ตอบปญหาตามที่กําหนดไวตั้งแตแรก  
  3. ข้ันการระดมสมองเพ่ืออธิบายประเด็นปญหา (Discovery and Reporting) 
ภายหลังจากที่ผูเรียนไปคนควาขอมูลหรือเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะตองนําขอมูลที่ไดนั้นมา
รายงานตอสมาชิกในกลุม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน   มีการรวบรวมขอมูลของผูเรียน
แตละคน ซึ่งผูเรียนจะไดใชทักษะการสื่อสาร การฝกการซักถาม การตอบ ประเด็นของคําตอบจึงทํา
ใหเกิดการระดมสมองเพ่ือใหไดคําตอบที่มั่นใจและถูกตอง สิ่งเหลานี้จะสรางความมั่นใจใหกับ
ผูเรียน ซึ่งผูสอนไมสามารถแสดงความคิดเห็นได จะเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก (Facilitation) 
เทานั้น สําหรับการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล หรือความรูของผูเรียนจะสามารถตรวจสอบได
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทานั้น 
  4. ข้ันการนําเสนอขอมูลและการสะทอนผลการเรียนรู (Solution, Presentation 
and Reflection)  ในข้ันตอนนี้จะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูอีกครั้ง จากการที่ผูเรียนไดนําเสนอ
ขอคนพบ การสะทอนผลการเรียนรูตอชั้นเรียนจะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนกลุมอ่ืนๆ ไดซักถาม 
ซึ่งบางครั้งคําถามใหมนี้จะชวยใหมีการคนควาขอมูลเพ่ิมเติมไดอีก หากเปนเชนจึงเกิดกระบวนการ
เรียนรูอีกครั้งหนึ่ง 
  5. ข้ันบูรณาการและการประเมินผล (Overview Integration and Evaluation) ใน
ข้ันตอนนี้เปนการบูรณาการความรูจากหลายๆ กลุม แลวนํามาสังเคราะหเขาดวยกัน ซึ่งเปนไป
ตามกระบวนการใชปญหาเปนฐานในการสอน ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา และทักษะ
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ทางสังคม การประเมินผลจากการดําเนินงาน นอกจากนี้ผูเรียนยังไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
แหลงเรียนรูวาเปนอยางไร เพ่ือจะไดเปนประโยชนตอการเรียนรูตอไปในอนาคต ซึ่งจะสะทอนให
เห็นวาความรูที่ไดจากแหลงเรียนรูนั้นถูกตองหรือไม 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ภาพที่ 3 แสดงข้ันตอนการใชปญหาเปนฐานในการสอน  
    ที่มา :  Oog – Seng Tan, 2003.  

 
 
 
 
 

ข้ันวิเคราะหประเด็นของปญหา 

และการเรียนรู 

การเรียนรู
ดวยตัวเอง 

การเรียนรู
ดวยตัวเอง 

 

ข้ันเผชิญกับปญหา 
 

ข้ันการระดมสะมองเพ่ืออธิบาย
ประเด็นปญหา 

ข้ันการนําเสนอขอมูลและ 
การสะทอนผลการเรียนรู 

การเรียนรู
ดวยตัวเอง 

 

ข้ันบูรณาการและการประเมินผล 

การเรียนรู
ดวยตัวเอง 
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บทบาทของผูสอนและผูเรียน 
  

เมื่อผูสอนใชการเรียนการสอนโดยใชยุทธศาสตรการใชปญหาเปนฐานในการสอน ผูสอน
สามารถดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ (มัณฑรา ธรรมบุศย, 2549) 
 1. ข้ันสรางกลุมยอย (Form Small Group) กอนที่จะเริ่มตนการสอน ใหแบงกลุมผูเรียน
ออกเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 5-6 คน ตามความสมัครใจของผูเรียนหรือผูสอนอาจจัดแบงมา
กอนลวงหนาก็ได 
 2. ข้ันนําเสนอปญหา (Present the problem statement) เปนข้ันที่ผูสอนอธิบายภาพ
สถานการณปญหาใหผูเรียนดีรับรู ปญหาอาจจะนํามาจากกรณีตัวอยาง เทปโทรทัศน รายงานการ
คนควาหรือปญหาจากชีวิตจริง ปญหาควรมีลักษณะคลุมเครือ ไมชัดเจน เพราะจุดประสงคของการ
ใชปญหาเปนฐานในการสอน คือ ระหวางทีผู่เรียนอยูในระหวางการใชปญหาเปนฐานในการสอนนั้น 
ผูสอนตองใหผูเรียนคนหาความรูเพ่ือใหไดความคิดรวบยอด หลักการ หรือ ทักษะใหมๆใหไดมาก
ที่สุด 
 3. ข้ันกระบวนการกลุม (Activate the Group) เปนข้ันที่ผูสอนกระตุนใหผูเรียนทุกกลุม
ชวยกันระดมความคิดโดยอาศัยความรูเดิมที่แตละคนมีอยู แลวจึงสะทอนสิ่งที่ตนรูใหเพ่ือนๆ ใน
กลุมไดรับรู ในข้ันนี้ ผูสอนตองใหความเปนอิสระแกผูเรียน ไมควบคุมจนเกินไป 
 4. ข้ันเสนอผลการระดมความคิด (Provide Feedback) เปนข้ันที่ผูสอนใหผูเรียนรายงาน
ผลการระดมความคิดของกลุมเพ่ือใหสมาชิกทั้งชั้นเรียนไดรับรู โดยอาจใหตัวแทนกลุมออกมาเขียน
บนกระดานหรือใหรายงานหนาชั้นก็ได หลังจากนั้น จึงใหผูเรียนทุกคนรวมกันอภิปราย 
 5. ข้ันเสนอแนวทางแกปญหา (Ask for a Solution) เปนข้ันที่ผูสอนขอใหผูเรียนแตละกลุม
หาทางออกหรือเสนอวิธีแกปญหาวาจะทําอยางไร ผูสอนมีหนาที่แนะนําผูเรียนใหไปศึกษาคนควา
หาขอมูลเพ่ิมเติมจากภายนอกกลุม เชน ศึกษาจากตําราเอกสารทางวิชาการ สัมภาษณผูรูหรือ
ผูเชี่ยวชาญตางๆ ที่เก่ียวของ การทํางานในข้ันนี้ ผูเรียนจะทําเปนรายบุคคลหรือรวมมือกันทําเปน
กลุมก็ได 
 
 เฉลิม วราวิทย (2531) ไดสรุปบทบาทที่สําคัญของผูสอน ในการใชปญหาเปนฐานในการ
สอนไววา ผูสอนเปนผูกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดและชี้แนะการอภิปรายระหวางผูเรียนดวยกัน 
ใหเปนไปในแนวทางที่จะทําใหเกิดความคิดที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือใหขอมูลหรือเนื้อหา
วิชาการที่เหมาะสม เพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษาตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ แนะแนวทางดวย
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วิธีการทางตรงหรือทางออมเพ่ือใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเองและหาวิธีการ
ประเมินผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
 
 สารภี ลีประเสริฐ  (2534) ไดกลาวถึงบทบาทที่สําคัญของผูสอน ในการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนหลักไว 3 ประการ ไดแก 
 1. กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด 
 2. ชวยใหการประชุมกลุมของผูเรียนมีบรรยากาศของการอภิปรายและไมออกไปสูนอก
ประเด็น 
 3. ใหขอมูล ขาวสาร หรือความรูที่เปนประโยชนแกกลุม แตจะใหเฉพาะกรณีที่จําเปนและ
ไมควรจะบอกขอมูลทั้งหมด เปนการบอกเพ่ือใหผูเรียนไดมีความคิดตอเนื่องหรือมีความคิดที่กวาง
ข้ึนนั่นเอง 
 
 สรุปไดวาบทบาทของผูสอน ของการใชปญหาเปนฐานในการสอนนั้น ตองเปนไปใน
ลักษณะที่ผูสอนเปนผูคอยชวยเหลือหรือผูอํานวยความสะดวก เปนผูเสนอสถานการณปญหาใหแก
ผูเรียน คอยกระตุนความคิดของผูเรียน แนะนําและจัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรูอยางเหมาะสม
และเพียงพอตอผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดมีการจัดกระบวนการเรียนรูและสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง 
 
 นอกจากผูสอนจะมีลําดับข้ันของการใชปญหาเปนฐานในการสอนแลว สําหรับผูเรียนเองก็มี
ลําดับข้ันของการเรียนรู ซึ่งมีอยู 4 ข้ันตอน ดังนี้ (มัณฑรา ธรรมบุศย, 2549) 
 

 1. ข้ันกําหนดประเด็นปญหาอยางรอบคอบ (Define the Problem Carefully) ในขณะที่เขา
กลุม ผูทําหนาที่ประธานกลุมตองพยายามใหสมาชิกทุกคนคิดประเด็นที่เปนปญหาอยางแทจริง 
 2. ข้ันสํารวจแนวทางแกปญหาที่เปนไปได (Explore Possible Solution) เปนข้ันที่ผูเรียน
สํารวจแนวทางแกไขปญหาที่มีโอกาสประสบผลสําเร็จ โดยการระดมสมองจากกลุม ประธานกลุม
ตองพยายามใหสมาชิกทุกคนไดพูดและรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืนๆในกลุมดวย 
 3. ข้ันจํากัดทางเลือก (Narrow the Choice) หลังจากกลุมไดกําหนดรายการสมมติฐาน
หลายๆสมมติฐานแลว ตองพยายามจํากัดทางเลือกใหแคบลง โดยอาจลองจัดลําดับความเปนไปได 
และเลือกแนวทางที่จะทําใหเกิดอุปสรรคในการแกปญหานอยที่สุด 
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 4. ข้ันทดสอบผลการแกปญหา (Test a Solution) เปนข้ันที่ผูเรียนเสนอความคิดเห็นของ
กลุมที่ไดจากการไปศึกษาคนควานอกหองเรียนใหผูสอนและเพ่ือนๆ ทั้งชั้นไดรับทราบ ถาวิธีการที่
กลุมนํามาเสนอไมเปนที่ยอมรับ ซึ่งอาจเปนเพราะยังคนหาวิธีการที่ถูกตองไมได ผูเรียนจะตอง
กลับไปเริ่มตนที่ข้ันตอนที่หนึ่งอีกครั้ง 
 
 Howard (1999) ไดกลาวถึงบทบาทที่สําคัญของผูเรียน ในการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
หลักไววา ผูเรียนจะถูกมอบหมายใหรับบทบาทในทรรศนะของบุคคลในปญหาที่ใหแงคิด ความ
สนใจของผูเรียนตอการแกไขปญหานั้นก็เปนเปาหมายของผูเรียนเพ่ือที่ผูเรียนจะไดเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง 
 Barrows and Tamblyn (1980) ไดกลาวถึงบทบาทที่สําคัญของผูเรียน ในการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนหลักไววา ผูเรียนจะเปนผูถูกกระทําโดยตรง ไมใชเปนผูรับ ผูฟง ผูสังเกต ผูเขียนและ
ผูจดจํา แตนักเรียนจะเปนผูถามเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติ ผูเรียนจะมีการคิด มีการแสดงความคิดเห็น
อยางเปดเผยและเรียนรูดวยความพยายาม 
 
 Gijselaers (1996) ไดกลาวถึงบทบาทที่สําคัญของผูเรียน ในการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
หลักไววา ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู มีบทบาทในการตัดสินใจสิ่งที่เรียนและวิธีการเรียนรู 
ผูเรียนตองมีสวนรวมดวยความกระตือรือรน มีการถามคําถาม อธิบายความเปนไปได พิสูจนให
เห็นความจริง ประเมินผลอยางตรงไปตรงมา และสามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 สรุปไดวาบทบาทของผูเรียน ในการใชปญหาเปนฐานในการสอนนั้น จะเปนไปในลักษณะที่
ผูเรียนตองเปนผูเรียนรูดวยตนเอง มีการกําหนดปญหา กรอบของปญหา ประเด็นของปญหา และ
วิธีการแกไขปญหาดวยตนเอง สามารถตัดสินใจไดวาจะเรียนรูอะไรและเรียนรูไดอยางไร ผูเรียน
จะตองเปนผูมีความรับผิดชอบ ทํางานอยางเปนระบบและมีข้ันตอนโดยเริ่มตั้งแตการวางแผน การ
ดําเนินการและการสรุปผล การกําหนดบทบาทของผูเรียนในรูปแบบการเรียนลักษณะเชนนี้ ผูเรียน
จึงเปรียบเสมือนเปนผูแกไขปญหาดวยตนเองอยางแทจริง  
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การเรียนรูดวยตนเอง 
 

นักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง ดังนี ้
 

สมคิด อิสระวัฒน (2538 : 4) ใหความหมายการเรียนรูดวยตนเองวาเปนการเรียนรูที่
ผูเรียนมีความคิดริเริ่มดวยตนเอง โดยอาศัยความชวยเหลือหรือไมก็ได ผูเรียนวิเคราะหความ
ตองการที่จะเรียนรูของตน กําหนดเปาหมายในการเรียนรู แยกแยะ เจาะจง แหลงขอมูลใน 
การเรียนรู คัดเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมและประเมินผลการเรียนรูนั้นๆ 
 

ชัยฤทธิ ์ โพธิสุวรรณ (2541 : 4) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองคือ กระบวนการเรียนรูที่
ผูเรียนจะดวยความชวยเหลือสนับสนุนจากภายนอกตัวผูเรียนหรือไมก็ตาม ริเริ่มการเรียนรู เลือก
เปาหมาย แสวงหาแหลงทรัพยากรของการเรียนรู เลือกวิธีการเรียนรู จนถึงการประเมิน 
ความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง 
 

Knowles (1975 : 18) ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง สรุปไดวา การเรียนรู
ดวยตนเองเปนกระบวนการที่ผูเรียนคิดริเริ่มการเรียนเอง โดยวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู
ของตนกําหนดเปาหมาย และสื่อการเรียน ติดตอกับบุคคลอ่ืน หาแหลงความรูเลือกใชยุทธวิธีการ
เรียนรูเสริมแผนการเรียนรู และประเมินผลการเรียนของตน ซึ่งอาจจะไดรับหรือไมไดรับความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืนก็ตาม 

 
Skager (1977 : 133) ใหความหมาย การเรียนรูดวยตนเอง วาเปนประสบการณการเรียนรู

สวนบุคคล ผูเรียนมีเปาหมายในการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการวางแผน การบริหารจัดการ
และการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง และในฐานะที่เปนสมาชิกของกลุมการเรียนที่รวมมือกัน 
  

Griffin (1983 : 153) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนการจัดประสบการณการเรียนรู
เฉพาะของบุคคล โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาการเรียนรู ความสามารถในการวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผน และการประเมินผลการเรียนรูของตน บรูคฟลด (Brookfield, 1986 : 61) สรุปการเรียนรู
ดวยตนเองวา เปนการแสวงหาความรูโดยผูเรียนเปนผูกําหนดเปาหมายการเรียนที่ชัดเจน ควบคุม
กิจกรรมการเรียนของตนในดานเนื้อหาและวิธีการเรียนซึ่งอาจขอความชวยเหลือในดานตางๆ เชน 
การกําหนด และใชหนังสือประกอบการเรียนหรือบทความตางๆ จากบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
รวมทั้งเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองสรุปการเรียนรูดวยตนเอง คือ กระบวนการ
เรียนรูที่ผูเรียนริเริ่มการเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ ความตองการ และความถนัดมีเปาหมาย 
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รูจักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการเรียนรู เลือกวิธีการเรียนรู จนถึงการประเมินความกาวหนา
ของการเรียนรูของตนเอง โดยจะดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือชวยเหลือกับผูอ่ืนหรือไมก็ได 
 
รูปแบบกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 
 

วัฒนาพร ระงับทุกข (2545 : 50-51) ไดเสนอหลักการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเอง ดังนี้ คือ 

 

1. ศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันทั้งในดาน
ความสามารถในการเรียนรู วิธีการเรียนรู เจตคติ ฯลฯ ดังนั้น การจัดการเรียนรูจึงตองคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงดานความสามารถในการเรียนรู และ 
วิธีการเรียนรู โดยจัดการเรียนรู เนื้อหา และสื่อที่เอ้ือตอการเรียนรูรายบุคคล รวมทั้งเปดโอกาสให
ผูเรียนไดนําเอาประสบการณของตนมาใชในการเรียนรูดวย 

2. จัดใหผูเรียนมีสวนรับผิดชอบในการเรียน การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดีเมื่อผูเรียนมีสวนรวม
รับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง ดังนั้น การจัดการเรียนรูจึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทตั้งแต  
การวางแผนกําหนดเปาหมายการเรียนที่สอดคลองกับความตองการของตน หรือกลุม การกําหนด
กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียน การเลือกใชวิธีการเรียนรูการใชแหลงขอมูล ตลอดจนถึงการ
ประเมินผลการเรียนของตน 

3. พัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองจําเปนอยางย่ิงที่ผูเรียนจะตองไดรับการฝกใหมีทักษะและยุทธศาสตรการเรียนรูที่จําเปน
ตอการเรียนรูดวยตนเอง เชน การบันทึกขอความ การจัดประเภทหมวดหมู การสังเกตการแสวงหา
และใชแหลงความรู เทคโนโลยีและสื่อที่สนับสนุนการเรียนรวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนไดมี
ประสบการณในการตัดสินใจ แกปญหากําหนดแนวทางการเรียนรู และเลือกวิธีการเรียนรูที่
เหมาะสมกับตนเอง 

4. พัฒนาทักษะการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน การเรียนรูดวยตนเองไมไดหมายความวาผูเรียน
ตองเรียนคนเดียว โดยไมมีชั้นเรียนหรือเพ่ือนเรียน ยกเวนการเรียนแบบรายบุคคล โดยทั่วไปแลว 
ในการเรียนรูดวยตนเองผูเรียนจะไดทํางานรวมกับเพ่ือน กับครูและบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ดังนั้น
จึงตองพัฒนาทักษะการเรียนรูรวมกับผูอ่ืนใหกับผูเรียน เพ่ือใหรูจักการทํางานเปนทีม โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการทํากิจกรรมกลุมรวมกับเพ่ือนที่มีความรูความสามารถ  ทักษะเจตคติที่แตกตางกัน 
เพ่ือใหสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู และแบงหนาที่ความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู 
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5. พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และการรวมมือกันประเมิน ในการเรียนรูดวยตนเอง 
ผูเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการประเมินการเรียนรู ดังนั้น จึงตองพัฒนาทักษะการประเมินใหแก
ผูเรียน และสรางความเขาใจใหแกผูเรียนวา การประเมินตนเองเปนสวนหนึ่งของระบบประเมินผล 
รวมทั้งยอมรับผลการประเมินจากผูอ่ืนดวย นอกจากนี้ตองจัดใหผูเรียนไดรับประสบการณการ
ประเมินผลหลาย ๆ รูปแบบ 

6. จัดปจจัยสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน  สภาพแวดลอมเปนปจจัยสําคัญ
อยางหนึ่งในการเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้นบริเวณในโรงเรียนจึงตองจัดใหเปนแหลงความรูที่นักเรียน
จะคนควาดวยตนเองได เชน ศูนยวิทยาการ บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอน ฯลฯ รวมทั้งบุคลากร 
เชน ครูประจําศูนยวิทยบริการที่ชวยอํานวยความสะดวกและแนะนําเมื่อผูเรียนตองการ ดังนั้น 
หลักการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองผูจัดกิจกรรมตองศึกษาผูเรียนเปนราย 
บุคคล จัดใหผูเรียนมีสวนรับผิดชอบในการเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียน พัฒนาทักษะ
การเรียนรูรวมกับผูอ่ืน พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และการรวมมือกันประเมินและจัดปจจัย
สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน 

 ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนแตละคนมีไมเทากันและไมไดเกิดข้ึนเอง แต
เปนสิ่งที่ผูเรียนจะตองสรางข้ึน (สมคิด, 2538 และ Brookfield, 1986) โดยสามารถสรางจาก
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง
ประกอบดวย 1) กําหนดเปาหมายการเรียนรู 2) วางแผนการเรียนรู 3) กําหนดแหลงความรูที่จะใช
ในการเรียนรู 4) ลงมือปฏิบัติ สืบคน และสรุปสิ่งที่เปนปญหาในการเรียนรูของตน 5) ยอมรับนับถือ
ซึ่งกันและกัน 6) ชวยเหลือกันทําใหรูสึกปลอดภัย อบอุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มี
อิสระจากการถูกบังคับ (Boud ,อางถึงใน สุธี  พรรณหาญ, 2547 ) 
 
 Guglielmino (1977 อางถึงใน คณาพร คมสัน , 2540 : 43-44) ไดทําการวิเคราะห
องคประกอบของลักษณะของผูที่มีการเรียนรูดวยการนําตนเอง ในลักษณะทางบุคลิกภาพที่เปนตัว
แปรดานจิตวิทยา เนนที่แรงจูงใจของผูเรียนแตละคนที่จะนําตนเองในการเรียนรูโดยใชเทคนิคเดล
ฟาย ไดผลดังนี ้
 

1. เปดโอกาสตอการเรียนรู ไดแก ความสนใจในการเรียน ความพอใจในความคิดริเริ่มของ
ตน ความรักการเรียน และความคาดหวังจะเรียนอยางตอเนื่อง ความสนใจหาแหลงความรู การมี
ความอดทนตอขอสงสัย การมีความสามารถในการยอมรับคําวิจารณ และการมีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู 
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2. การมีแนวคิดของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ไดแก ความมั่นใจที่จะ
เรียนรูดวยตนเอง ความสามารถในการจัดแบงเวลาใหกับการเรียน การมีวินัย การมีความรูเก่ียวกับ
ความตองการเรียนรู และแหลงทรัพยากรทางความรู และการมีทัศนะตอตนเองวาเปนผู
กระตือรือรนในการเรียนรู 

3. การมีความคิดริเริ่ม และมีความเปนอิสระในการเรียนรู ไดแก การแสวงหาคําตอบจาก
คําถามตางๆ การชอบแสวงหาความรู การชอบมีสวนรวมในการกําหนดประสบการณเรียนรู การมี
ความมั่นใจในความสามารถที่จะทํางานดวยตนเองไดดี การรักการเรียนรู ความพอใจในทักษะการ
อาน เพ่ือความเขาใจ การรูแหลงทรัพยากรทางความรู การมีความสามารถในการพัฒนาแผนการ
ทํางานของตนเอง และการมีความริเริ่มในการเริ่มโครงการใหม  ๆ

4. การยอมรับความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง ไดแก การมีความเห็นวาตนมี
สติปญญาอยูในระดับปานกลางหรือเหนือกวาปานกลาง เต็มใจเรียนในสิ่งที่ยาก ถาเปนเรื่องที่สนใจ 
และมีความเชื่อมั่นในวิธีการสืบเสาะทางการศึกษา 

5. การมีความรักในการเรียน ไดแก การชื่นชมบุคคลที่คนควาอยูเสมอ มีความปรารถนา
อยางแรงกลาที่จะเรียนและสนุกกับการสืบเสาะ คนควา 

6. การความคิดสรางสรรค ไดแก การมีความกลาเสี่ยงกลาลอง มีความสามารถในการคิด
แกปญหา และสามารถคิดวิธีการเรียนในเรื่องหนึ่งๆไดหลายวิธี 

7. การมองอนาคตในแงดี ไดแก การมองตนเองวาเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต ชอบคิดถึง
อนาคต คิดวาปญหาเปนสิ่งทาทาย และไมใชเครื่องหมายที่จะทําใหหยุดทํางาน 

8. มีความสามารถในการใชทักษะข้ันพ้ืนฐาน และทักษะการแกปญหา ไดแก มี
ความสามารถในการใชทักษะการเรียนรูในการแกปญหา คิดวาการแกปญหาเปนสิ่งทาทาย 

 
Skager และ Dave (1977) ไดอธิบายลักษณะของผูซึ่งเรียนรูดวยตนเองดังนี้คือ 1) ยอมรับ

นับถือหรือมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง 2) สามารถวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 3) มีแรงจูงใจภายใน 
4) มีการประเมินผลตนเอง 5) เปดกวางตอประสบการณ 6) ยืดหยุนในการเรียนรู 

 
นอกจากนี้ สมคิด อิสระวัฒน (2538) ไดเสนอแนะลักษณะของผูที่จะเรียนรูดวยตนเองควร

มีลักษณะดังนี้ 1) ชางคิด 2) ชางสังเกต 3) ชางคิดวิเคราะห 4) มีความสนใจใฝรู 5) สามารถวาง
แผนการเรียนดวยตนเอง 6) รูวิธีหาขอมูลเปดกวางตอประสบการณ 7) มีการประเมินตนเอง 8) มี
ความคิดริเริ่มและมีความรับผิดชอบ 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 จากการศึกษางานวิจัยโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรของผูเรียน มีดังนี ้
 
งานวิจัยภายในประเทศ 
  

 แสงจันทร   ณ สงขลา (2541) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาการพยาบาลสูติสาสตร 
ของนักศึกษาพยาบาลในจังหวัดสงขลา ระหวางการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักและแบบใชตัว
แบบรวมกับคําถาม  พบวานักศึกษากลุมที่เรียนโดยใชปญหาเปนหลัก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวากลุมที่เรียนโดยใชตัวแบบรวมกับคําถาม   
 
 มยุรี   แกมพันธ (2545) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห
วงจรไฟฟา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกไฟฟากําลัง ในจังหวัดเพชรบุรี
ระหวางการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท และการเรียนรูแบบปกติ 
พบวากลุมที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสทที่มีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมที่
เรียนรูแบบปกติ และกลุมที่ เรียนรู โดยใชปญหาเปนหลักตามทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสท มี
ความสามารถในระดับวิเคราะหสูงกวากลุมที่เรียนรูแบบปกติ และนักเรียนปกติ กลุมที่เรียนรูโดยใช
ปญหาเปนหลักตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท มีความสนใจ ความกระตือรือรนในการเรียนรู มี
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมและตางกลุม 
 
          รังสรรค   ทองสุกนอก (2547) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากชุดการเรียนการสอนที่
ใชปญหาเปนหลัก เรื่องทฤษฎีจํานวนเบ้ืองตน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ในจังหวัดนครราชสีมา ที่
ผูวิจัยสรางข้ึน พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑที่ผูวิจัยกําหนด 
 
            ศุภิสรา โททอง (2547) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวัดความ
ยาว กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในจังหวัด
อุบลราชธานี ระหวางการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก และการเรียนรูตามคูมือของสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) พบวา นักเรียนกลุมที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงกวากลุมที่ไดเรียนรูตามคูมือของ สสวท. และนักเรียนกลุมที่เรียนรูโดย
ใชปญหาเปนหลัก มีความพึงพอใจในการเรียนรูอยูในระดับดีมาก 
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สุธี   พรรณหาญ (2547) ไดทําการศึกษาการใชปญหาเปนหลักในการสอน เรื่อง ไฟฟา 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา 1) วิธีสอนโดยการใชปญหาเปนหลัก 
เรื่องไฟฟาที่ใชมี 7 ข้ันตอน คือ ข้ันนิยามปญหา ข้ันวางแผน ข้ันสืบเสาะ ข้ันอธิบาย ข้ันนําเสนอ 
ข้ันขยายความรู และข้ันสรุป 2) ผลของวิธีสอนโดยการใชปญหาเปนหลักทําใหนักศึกษา มี
กระบวนการเรียนรูแตละข้ันตอนอยูในระดับดี มีปฏิสัมพันธทางสังคมอยูในระดับสูง 3) นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูดวยวิธีการสอนโดยใช
ปญหาเปนหลัก 

 
สุรพล   พหลภาคย (2549) ไดทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง 

ชีวิตและการดํารงชีวิตสําหรับชวงชั้นที่ 3 โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการสอนทบทวน ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนในกลุมทดลองที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน
รวมกับการสอนทบทวนมีคะแนนการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูง
กวานักเรียนในกลุมที่เรียนดวยแบบเรียนอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนอยกวา .05 โดยการ
วิเคราะหความแปรปรวนรวมและการวิเคราะหความแปรปรวน แตไมพบความแตกตางระหวาง
คะแนนความเขาใจทางวิทยาศาสตรหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับมากกวา .05 โดย
การวิเคราะหดวยสถิติเวลช  นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการสอนทบทวนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูนี้มากกวาแบบการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวารูปแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
รวมกับการสอนทบทวนเปนแบบการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงค 
 
 พัชรพล  เถาธรรมพิทักษ (2550) ไดทําการศึกษาผลของกิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร เพ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักของผู เรียนชวงชั้นที่ 3 ผลการวิจัยพบวา กลุม
ตัวอยางมีคะแนนจากการทํากิจกรรม คิดเปนรอยละ 78.59 กลุมตัวอยางสวนใหญ มีคะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับที่มีพฤติกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักอยูในระดับดีมาก และมีความคิดเห็นตอ
เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวาไดชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร และพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับที่มาก รวมคิดเปนรอยละ 92.38 โดยกลุม
ตัวอยางเห็นดวยวากิจกรรมนี้ไดใชความคิดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร สงเสริมใหผูเรียนได
ทํางานเปนหมูคณะและเปนรายบุคคล ผูเรียนไดทํากิจกรรมที่ทาทายความสามารถและผูดําเนิน
กิจกรรมสามารถดําเนินกิจกรรมใหมีความนาสนใจ  
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งานวิจัยตางประเทศ 
 

          Candela (1998) ไดศึกษาจากการเปรียบเทียบการใชปญหาเปนฐานในการสอนกับการ
เรียนรูแบบบรรยาย ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผูชวยพยาบาล โดยแบงกลุมตัวอยาง
ออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่ใชรูปแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักกับการเรียนรูแบบบรรยาย 
พบวากลุมนักศึกษาผูชวยพยาบาลที่ใชรูปแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนรูแบบบรรยาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 

Valle และคณะ (1999) ไดศึกษาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากการใช 
ปญหาเปนฐาน ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่ปฏิบัติงานโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กลุม 1996 
และ 1997 มีผลสัมฤทธิ์สูงกวานักศึกษากลุม 1995 ในสวนของวิชาจิตเวชศาสตร (p=0.001) และ
กลุม 1997 ทําคะแนนไดมากกวากลุม 1995 และ 1996 ในสวนของเวชศาสตรปองกันและอนามัย
ชุมชน (p=0.001)     ไมปรากฏความแตกตางในหลักสูตรอ่ืนๆ รวมทั้งคะแนนการใชเหตุผลทาง
คลินิก   ตลอดจนคะแนนรวมคําถามแบบปรนัยใหเลือกและสัดสวนของนักศึกษาที่มีสัมฤทธิผล
ทางการเรียน  
 
 David และคณะ (1998) ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาแพทยที่เรียนดวยหลักสูตรแบบเดิมกับใชปญหาเปนฐานในการสอน ผลการวิจัยพบวา
นักศึกษากลุมที่ใชปญหาเปนฐานในการสอนมีการวิเคราะหปจจัยแบงตาม 4 ปจจัยคือ การศึกษา
คนควาแบบอิสระ  การปฏิสัมพันธเปนกลุม   ทักษะการใชเหตุผล และการรวมกิจกรรมเชิงรุก  มีคา
ความเที่ยงขององคประกอบอยางเห็นไดชัดในกลุมเรียน และสามารถใชเปนเครื่องมือวัดผลสําหรับ
ผูสอนที่ตองการติดตามพัฒนาการของผูเรียนในแตละองคประกอบได 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 

1. วิธีการสอนโดยการใชปญหาเปนฐานในการสอนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักศึกษาสูงข้ึน 

2. วิธีสอนโดยใชปญหาเปนฐานสงผลตอนักศึกษาในดานกระบวนการเรียนรู 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบวิจัยเปนการวิจัยแบบ Pretest - Posttest Control Group Design 
(Campbell and Stanley, 1963 )  โดยมีรูปแบบการวิจัยดังนี้ 
 

       R O1 X O2  

       R O1 - O2  

  เมื่อ R คือ การสุมเขากลุม 
O1 คือ  การวัดกอนการทดลอง 

   O2  คือ การวัดหลังการทดลอง 
   X คือ การใชปญหาเปนฐานในการสอน 
    
โดยผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาคนควาเอกสารเก่ียวกับ ความหมาย ลักษณะและข้ันตอนการสอน โดยใชปญหา
เปนฐานในการสอน  วิธีการสรางเครื่องมือ คือ แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ
คุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ  แบบประเมิน
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานพุทธิพิสัยแบบปรนัย
เลือกตอบ และงายวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

 2. กําหนดกลุมที่ศึกษา 
 

 3. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตรวจสอบความตรงดวยผูเชี่ยวชาญ  และนํามาปรับปรุง
แกไข นําไปทดลองใช ปรับปรุงอีกครั้งกอนนําไปทดลองใชจริง 
 

 4. ทําการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2552 จํานวน 78 คน 
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ประชากรและตัวอยาง  
 ประชากร  คือนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
 กลุมตัวอยาง  คือนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย 

1. เครื่องมือที่ใชในกิจกรรมการสอน คือแผนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลกและอากาศ ประกอบดวย สาระสําคัญ ขอบขายเนื้อหา จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหาสาระ สถานการณ  

2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลจากผลการสอน โดยใชปญหาเปนฐานในการ 
สอน คือแบบประเมินกระบวนการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายละเอียดดังนี้ 

2.1 เครื่องมือประเมินกระบวนการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาจากวิธีการสอน โดย 
ใชปญหาเปนฐานในการสอน  5 ข้ันตอนตามแนวความคิดของ Oon – Seng Tan (2003)  คือ 
 

ขั้นตอนที่ 1  ข้ันเผชิญกับปญหา (Meeting the Problem)  ข้ันตอนนี้ผูเรียนจะ 
สรางปญหาจากสถานการณที่ผูวิจัยกําหนดให   ผูเรียนจะไดใชกระบวนการกลุมในการคิดขอ
ปญหา 

ขั้นตอนที่ 2 ข้ันวิเคราะหประเด็นของปญหาและการเรียนรู (Problem Analysis  
and Learning Issues) เปนข้ันตอนที่มีการโนมนาวใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนไดใชความรู
เดิม และศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ เพ่ิมเติม ในข้ันนี้ผูเรียนตองกําหนดประเด็นการ
เรียนรู เพ่ือที่จะนําไปใชในการสืบคนขอมูลมาทดสอบสมมติฐาน 

ขั้นตอนที่ 3 การระดมสมองเพ่ืออธิบายประเด็นปญหา (Discovery and  
Reporting)  ในข้ันนี้ ผูเรียนจะทํางานเปนรายบุคคล แลวนําขอมูลที่สืบคนไดมาอภิปรายในกลุม 
รวมกันวิเคราะห สังเคราะห และสรุปความรูที่ไดจากการสืบคนขอมูล และสรุปเปนความรูของ
นักศึกษาในแตละกลุม โดยผูสอนตรวจสอบความถูกตอง เพ่ือไมใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 
ซึ่งในข้ันนี้ผูเรียนจะไดรับการฝกเก่ียวกับการนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหใหม ฝกการนําเสนอ
ความคิด 

ขั้นตอนที่ 4  ข้ันการนําเสนอขอมูลและการสะทอนผลการเรียนรู (Solution,  
Presentation and Reflection) ในข้ันนี้เปนการนําเสนอความรูและผลงานที่รวบรวมและสังเคราะห
ไดจากกลุม ตอสมาชิกกลุมอ่ืนๆ ในชั้นเรียน ซึ่งอาจจะนําเสนอดวยวาจา หรือเปนแบบ Power 
Point Presentation 
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ขั้นตอนที่ 5  ข้ันบูรณาการและการประเมินผล (Overview Integration and  
Evaluation)  ในข้ันนี้ผูเรียนจะไดบูรณาการความรูของแตละกลุมที่นําเสนอ เพ่ือประเมินและสรุป
ตัดสินใจเลือกแนวทางของคําตอบ หรือการแกปญหาที่ดีที่สุด 

 
2.2  ศึกษาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง  

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ 

2.3 จัดบริบทของการเรียนรูใหสอดคลองกับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานในการ 

สอน ในสวนของผูสอนจะถูกกําหนดบทบาทใหเปนเพียงการอํานวยความสะดวก (Facilitation) และ
ฝกผูเรียนในดานการคิดใครครวญ ในสวนของผูเรียนจะกําหนดบทบาท หนาที่ของแตละคนที่
ปฏิบัติในข้ันตอนการเรียนรู หนาที่ความรับผิดชอบในการเรียนรูของตน เพ่ือทําใหกลุมประสบ
ความสําเร็จ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4  แสดงบทบาทของผูสอนโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน 
ที่มา : Oon – Seng Tan, 2003   
 

2.4 สรางแผนการสอนที่เริ่มตนดวยสถานการณ ปญหา โดยใชสถานการณ เรื่อง การ  
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ จํานวน 3 แผน โดยในแตละแผนจะประกอบดวย 

นักศึกษา 
- กระบวนการเรียนรู 
- การลองผิดลองถูก 
- สภาพแวดลอมการ 
  เรียน 

 
บทบาทของผูสอน 

- อํานวยความสะดวก (Facilitation) 
- ใหคําแนะนํา (Coaching) 
- ดูแล (Mediating) 
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1) สถานการณของปญหา 2) แนวคิด 3) วัตถุประสงคของการเรียนรู 4) กิจกรรมการเรียนการสอน 
ซึ่งทั้งหมด มี 5 ข้ันตอน แตละข้ันตอนประกอบดวย บทบาทของผูเรียน บทบาทของผูสอน แบบ
ประเมินกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

2.5 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ นํามาปรับปรุง 
ตามขอเสนอแนะกอนนําไปทดลองใช 

2.6 นําแผนการสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ  ไปใช 
กับนักศึกษา ชั้นปที่ 1 สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
 

แบบประเมินกระบวนการเรียนรูของผูเรียน เปนแบบประเมินการปฏิบัติของผูเรียนใน 
แตละข้ันตอนของการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานในการสอน ซึ่งมีข้ันตอนการสราง ดังนี้ 

1. ศึกษาข้ันตอนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน 
2. กําหนดพฤติกรรมที่ผูเรียนจะตองปฏิบัติในการเรียนรูแตละข้ันตอน 
3. สรางแบบประเมินการปฏิบัติ โดยใชพฤติกรรมที่กําหนดไวแตละข้ันตอนการสอน 

ซึ่งเปนการแสดงความรูสึก 4 คา แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 
4. นําแบบประเมินนําแบบประเมินการปฏิบัติไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความ 

ตรงเชิงเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
5. นําแบบประเมินการปฏิบัติที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลว 

นําไปใชกับนักศึกษา ชั้นปที่ 1 สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ ครอบคลุม
เนื้อหาเก่ียวกับโครงสรางของโลก การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ชั้นบรรยากาศ ปรากฏการณเรือน
กระจก ฝนกรด ปรากฏการณเอลนิโญ และ ลานิญา เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 35 ขอ ให
นักศึกษาทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดังกลาว มีวิธีการสราง ดังนี้ 

 
1) ศึกษาเนื้อหา และสาระสําคัญที่เก่ียวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  

และอากาศ ในหัวขอดังนี้ 
1.1) โครงสรางของโลก 
1.2) การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก 
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1.3) แผนดินไหว 
1.4) ภูเขาไฟ 
1.5) สึนามิ 
1.6) ชั้นบรรยากาศ 
1.7) ปรากฏการณเรือนกระจก 
1.8) ฝนกรด 
1.9) ปรากฏการณเอลนิโญ และลานิญา 

 
2) กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรูในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและ 

อากาศ 
3) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใหครอบคลุม 

เนื้อหาโครงสรางของโลก การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก แผนดินไหว ภูเขาไฟ สึนามิ ชั้นบรรยากาศ 
ปรากฏการณเรือนกระจก ฝนกรด ปรากฏการณเอลนิโญและลานิญา จํานวน 40 ขอ โดยการสราง
ตารางวิเคราะหเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัดทั้งดานความรู ความจํา ความเขาใจ และการ
นําไปใช 

4) นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบ 
ความตรงเชิงเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

5) นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาท่ี 
ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม ที่เรียนเรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศไปแลว แตไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 56 คน 

6) นํากระดาษคําตอบที่นักศึกษาตอบแลวมาตรวจใหคะแนน ขอที่ถูกให 1 คะแนน ขอ 
ที่ผิดให 0 คะแนน แลวนํามาวิเคราะหดังนี้ 

6.1) หาคาความเที่ยง (Reliability) คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)  
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for WINDOWS 

6.2)  คัดเลือกแบบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และมีคา 
อํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่คัดเลือกมาใชในการวิจัยครั้งนี้ 
มีจํานวน   35 ขอ มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.25 - 0.80   คาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.25 - 
0.77 และคาความเที่ยงเทากับ 0.63 

7) นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คัดเลือกเรียบรอยแลว ไปใชกับกลุม  

ทดลองและกลุมควบคุม 
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การทดลองใชเครื่องมือไดดําเนินการดังนี ้
1. ผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปทดลองใชกับนักศึกษา ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบเชิง 

โตตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2552 จํานวน 35 คน  

2. หลังจากปรับปรุงแลว ไดนําเครื่องมือไปใชจริงกับนักศึกษาปที่ 1 สาขาการ 
ทองเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 78 คน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะของการทดลองใชวิธีสอน โดยใชปญหาเปนฐานในการ
สอน ดังนี ้

1. วัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลกและอากาศ ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

2. ทําการทดลองโดยปฏิบัติดังนี้ 
กลุมทดลอง  ผูวิจัยใชวิธีสอน โดยใชปญหาเปนฐานในการสอน เรื่อง การเปลี่ยน 

แปลงของเปลือกโลกและอากาศ โดยใชข้ันตอน 5 ข้ันตอน มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดแก เครื่องมือในการทดลอง  แบบบันทึกการเรียนรู  แบบประเมินกระบวนการเรียนรู  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 39 คน 
         กลุมควบคุม  เรียนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศโดยวิธีการ
บรรยายในหองเรียนตามปกติ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 39 คน 
 

3. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยทําการวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Posttest)  
ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศชุดเดิม 
   

4. ตรวจผลการทดสอบจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินกระบวนการ 

การเรียนรู แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน และแปลผล 
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การวิเคราะหขอมูล 
 

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ของนักศึกษากลุม
ทดลอง  ดังนี้ 

 
1. วิเคราะหคาความยากงาย  และคาอํานาจจําแนก  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   

ทางการเรียน (บุญเรียง,2543 ก : 116)  
 

สูตร  คาความยากงาย = 
LU

LU

NN
RR




  

   
เมื่อ RU = จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง 
 

   RL = จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา 
 

   NU = จํานวนคนที่ตอบขอสอบในกลุมสูง 
 

   NL = จํานวนคนที่ตอบขอสอบในกลุมต่ํา 
 

 สูตร คาอํานาจจําแนก = n
RR LU 

 

 
   เมื่อ RU = จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง 
 

    RL = จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา 
 

    n = จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมต่ํา 
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2. วิเคราะหคาความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตร   
K-R 20 ของ Kuder – Richardson  (บุญเรียง, 2543 ก : 165) 
 

 สูตร r = 



 




2S
pq

1
1K

k
 

   
 

เมื่อ r = คาความเที่ยงของแบบทดสอบ 
 

   K = จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ 
 

   p = สัดสวนของคนที่ตอบถูก 
 

   q = 1 – p 
 

S2 = ความแปรปรวนของคะแนนที่ไดจาก 
                     แบบทดสอบของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 

  สูตร S2 = )1n(n
)fx(fxn 22


 

 

 
เมื่อ S2 = ความแปรปรวนของคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบของ 

                     กลุมตัวอยางทั้งหมด 
 

x = คะแนนของนักศึกษาแตละคน 
 

f = ความถี่ของขอมูลแตละตัว 
 

n = จํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่เขาสอบ 
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3. วิเคราะหคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพ 
ชีวิตและสังคม  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ ของกลุมตัวอยางโดยใชคาสถิติ
พ้ืนฐาน  คือ  คาเฉลี่ย  (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช SPSS for 
WINDOWS  

4. วิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมภายหลัง 
การเรียนโดยใช  t – test  ทดสอบโดยใชโปรแกรม  SPSS for WINDOWS  

5. วิเคราะหแบบประเมินกระบวนการเรียนรู  
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและขอวิจารณ  

 
ผลการวิจัย 

 

 ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต
และสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ โดยใชปญหาเปนฐานในการสอน เปน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผูวิจัย
ไดนําขอมูลมาวิเคราะห และนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 
 

1. คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ 
คุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ ของกลุมทดลอง และกลุม
ควบคุม กอนการเรียน และ หลังการเรียน โดยใชสถิติ t - test 

 

2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ 
คุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ ของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม กอนการเรียน โดยใชสถิติ t - test 

 
3. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ 

คุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ ของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม หลังการเรียน โดยใชสถิติ t - test  
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ตารางที่   1 แสดงคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ 
                   เทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
                   และอากาศ ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลังการเรียน 

 
 

 
กลุม      N  

 
 

ทดลอง     39        14.54      3.568      24.59        3.477 
 

ควบคุม    39        14.05      3.195   19.00        2.724 
 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา กอนการทดลองคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลกและอากาศ ของกลุมทดลอง ( X  = 14.54) สูงกวากลุมควบคุมเพียงเล็กนอย ( X  = 14.05) 
ภายหลังการเรียนปรากฏวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลอง ( X  = 
24.59) จะสูงกวากลุมควบคุม ( X  = 19.00) แสดงวากลุมที่เรียนโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน มี
แนวโนมวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนโดยใชวิธสีอนตามปกติ 
 
 เพ่ือเปนการตรวจสอบนัยสําคัญของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ ของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กอนการเรียน ไดผลดังที่แสดงในตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนกอนการเรียน 
 

X        S.D. 

คะแนนหลังการเรียน 
 

X        S.D. DPU
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ตารางที่   2   เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
                   เพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ  
                   ของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม กอนการเรียน 

 
 

กลุมตัวอยาง  N       X     S.D.  t      p - valve 
 

 
 

กลุมทดลอง  39    14.54 3.568 
              .635        .529 
กลุมควบคุม  39    14.05 3.195 

 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ
คุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ ของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมกอนการเรียนไมแตกตางกัน กลาวคือ กอนการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม
ตัวอยางทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน 
 
 ดังนั้นในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเปนผลจากการสอนของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมจึงนําคาเฉลี่ยของกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ หลังการเรียนของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุมมาตรวจสมมติฐาน โดยใชวิธีการทางสถิติ t - test แบบ Independent 
ไดผลดังแสดงในตารางที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



49 
 

ตารางที่   3 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
                    เพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ   
                    ของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม หลังการเรียน 

 
 

กลุมตัวอยาง      N  X       S.D.       t   p - valve 
 

 
 

กลุมทดลอง     39        24.59     3.477 
          8.243         .000* 
กลุมควบคุม     39        19.00     2.724 
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 กลาวคือ นักศึกษาที่ไดรับการสอนโดยใชปญหา
เปนฐานในการสอน กับนักศึกษาที่ใชวิธีการสอนตามปกติ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกัน  
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ตารางที่   4 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
                   เพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ 
                   ของกลุมทดลอง กอนการเรียนและหลังการเรียน 
 
กลุมทดลอง         N              X   S.D.  t       p - valve 
 
 
กอนการเรียน        39  14.54  3.568 
        16.715        .000* 
หลังการเรียน        39  24.59  3.477 

 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4  แสดงใหเห็นวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    วิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ ของกลุม
ทดลองกอนการเรียนและหลังการเรียน   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กลาวคือ การสอนโดยการใชปญหาเปนฐาน ทําใหนักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 
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ตารางที่   5 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
                    เพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ   
                    ของกลุมควบคุม กอนการเรียนและหลังการเรียน 

 

 
 

กลุมควบคุม  N       X   S.D.  t  p-valve 
 
กอนการเรียน           39   14.05  3.195 
        18.96  .000* 
หลังการเรียน          39   19.00  2.724 
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศของกลุม
ควบคุมกอนการเรียนและหลังจากการเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กลาวคือ วิธีการสอนตามปกตินักศึกษาก็ยังมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
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 นอกจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลว ผูวิจัยยังไดศึกษากระบวนการเรียนรูของ
นักศึกษากลุมทดลอง ไดผลดังนี ้
 
ตารางที่   6 คาเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนการเรียนรู ข้ันเผชิญกับปญหาของกลุมทดลอง 
 

รายการ 
กลุมที ่

1 
กลุมที ่

2 
กลุมที ่

3 
กลุมที ่

4 
กลุมที ่

5 
กลุมที ่

6 
คาเฉลี่ย 

X  
1. การมีสวนรวมอภิปรายเพ่ือ 
   นิยามปญหาวาเก่ียวของกับ   
   เรื่องใดบาง 

3.16 3.28 3.21 3.24 2.86 3.05 3.13 

2. การมีสวนรวมในการนําเสนอ 
   ความรูเดิมในเรื่องที่เก่ียวของ 
   กับขอ 1 

3.19 3.03 2.96 3.00 2.90 2.95 3.00 

3. การมีสวนรวมแสดงความ 
   คิดเห็นเพ่ือใหไดคําตอบ   
   (สมมติฐาน) 

3.22 3.09 3.14 2.90 3.00 2.81 3.02 

                                                                             คาเฉลี่ย 3.05 

 
 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยกระบวนการเรียนรูข้ันเผชิญกับปญหาในแตละ
รายการของทุกกลุม พบวาทุกรายการอยูในระดับดี (คาเฉลี่ยระหวาง 2.05 - 3.49) โดยที่รายการ
การเขารวมอภิปรายเพ่ือนิยามปญหาวาเก่ียวของกับเรื่องใดบาง ไดรับการประเมินคาสูงสุด ( X  = 
3.13)  
 
 เมื่อพิจารณาทั้งหมดทุกรายการของแตละกลุมพบวากลุมที่ 1 การมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือใหไดคําตอบ มีการประเมินสูงที่สุด ( X  = 3.22) กลุมที่ 2 การรวมอภิปรายเพ่ือ
นิยามปญหาวาเก่ียวของกับเรื่องใดบาง มีคาประเมินสูงที่สุด ( X  = 3.28) กลุมที่ 3 การรวม
อภิปรายเพ่ือนิยามปญหาวาเก่ียวของกับเรื่องใดบาง มีคาประเมินสูงที่สุด ( X = 3.21) กลุมที่ 4 การ
รวมอภิปรายเพ่ือนิยามปญหาวาเก่ียวของกับเรื่องใดบาง มีคาประเมินสูงที่สุด ( X  = 3.24) กลุมที่ 5 
รวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือใหไดคําตอบ มีคาประเมินสูงที่สุด ( X  = 3.00) และกลุมที่ 6 การมีสวน
รวมในการอภิปรายเพ่ือนิยามปญหาวาเก่ียวของกับเรื่องใดบาง ( X  = 3.05) 
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ตารางที่   7    คาเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนการเรียนรู ข้ันวิเคราะหประเด็นของปญหาและการ
เรียนรูของกลุมทดลอง 

 

รายการ 
กลุมที ่

1 
กลุมที ่

2 
กลุมที ่

3 
กลุมที ่

4 
กลุมที ่

5 
กลุมที ่

6 
คาเฉลี่ย 

X  
1. การมีสวนรวมอภิปรายเพ่ือ 
   คัดเลือกปญหา (กําหนด 
   ประเด็นการเรียนรู) 

3.09 3.09 3.25 2.95 3.00 3.29 3.11 

2. เขารวมอภิปรายเพ่ือวางแผน 
   และกําหนดวิธีการเรียนรู 

2.91 3.03 3.09 3.05 3.19 3.00 3.04 

3. สามารถระบุแหลงขอมูลเพ่ือ 
   การสืบคน 

2.94 3.06 2.94 3.33 3.19 2.90 3.06 

                                                                              คาเฉลี่ย 3.07 

 
 จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกระบวนการเรียนรู ข้ันวิเคราะหประเด็นของ
ปญหาและการเรียนรูในแตละรายการของทุกกลุมพบวา ทุกรายการอยูในระดับดี (คาเฉลี่ยระหวาง 
2.50 -3.49) โดยที่รายการการมีสวนรวมอภิปรายเพ่ือคัดเลือกปญหา หรือการกําหนดประเด็นการ
เรียนรู ไดรับการประเมินมีคาสูงสุด ( X  = 3.11) 
 
 เมื่อพิจารณาทั้งหมดทุกรายการของแตละกลุมพบวากลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2 การมีสวนรวม
อภิปรายเพ่ือคัดเลือกปญหาหรือกําหนดประเด็นการเรียนรู มีคาการประเมินสูงที่สุดเทากันทั้ง 2 
กลุม ( X  = 3.09) กลุมที่ 3 การมีสวนรวมอภิปรายเพ่ือคัดเลือกปญหาหรือกําหนดประเด็นการ
เรียนรู มีคาการประเมินสูงสุด ( X = 3.25) กลุมที่ 4 สามารถระบุแหลงขอมูลเพ่ือการสืบคน มีคาการ
ประเมินสูงสุด ( X  = 3.33) กลุมที่ 5 เขารวมอภิปรายเพ่ือการวางแผนและกําหนดวิธีการเรียนรู 
และสามารถระบุแหลงขอมูลเพ่ือการสืบคน มีคาการประเมินสูงสุด ( X  = 3.19) กลุมที่ 6 การมีสวน
รวมอภิปรายเพ่ือคัดเลือกปญหา หรือกําหนดประเด็นการเรียนรู มีคาการประเมินสูงสุด ( X  = 
3.29) 
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ตารางที่   8 คาเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนการเรียนรู ข้ันการระดมสะมองเพ่ืออธิบายประเด็น          
                   ปญหาของกลุมทดลอง 
 

รายการ 
กลุมที ่

1 
กลุมที ่

2 
กลุมที ่

3 
กลุมที ่

4 
กลุมที ่

5 
กลุมที ่

6 
คาเฉลี่ย 

X  
1. สามารถสืบคนขอมูลและ 
   อางอิงแหลงที่สืบคนได 

3.12 3.06 3.03 3.00 3.19 3.10 3.08 

2. สามารถสรุปขอมูลที่สืบคน 
   มาได 

3.06 2.87 3.06 3.29 2.95 2.90 3.02 

3. เขารวมอภิปรายและสรุป 
   ความรูเปนของกลุม 

2.81 3.03 2.94 3.14 3.05 2.86 2.97 

                                                                             คาเฉลี่ย 3.02 

 
 จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกระบวนการเรียนรู ข้ันการระดมสะมองเพ่ือ
อธิบายประเด็นปญหาในแตละรายการของทุกกลุม พบวาทุกรายการอยูในระดับดี (คาเฉลี่ยระหวาง 
2.50 - 3.49) โดยที่รายการสามารถสืบคนขอมูลและอางอิงแหลงที่สืบคนได ไดรับการประเมินมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 3.08) 
 
 เมื่อพิจารณาทั้งหมดทุกรายการของแตละกลุมพบวากลุมที่ 1 สามารถสืบคนขอมูลและ
อางอิงแหลงที่สืบคนไดมีคาการประเมินสูงที่สุด ( X  = 3.12) กลุมที่ 2 สามารถสืบคนขอมูลและ
อางอิงแหลงที่สืบคนไดมีคาการประเมินสูงที่สุด ( X = 3.06) กลุมที่ 3 สามารถสรุปขอมูลที่สืบคนมา
ไดมีคาการประเมินสูงที่สุด ( X  = 3.06) กลุมที่ 4 สามารถสรุปขอมูลที่สืบคนมาได มีคาการประเมิน
สูงที่สุด ( X  = 3.29) กลุมที่ 5 สามารถสืบคนขอมูลและอางอิงแหลงที่สืบคนได มีคาการประเมินสูง
ที่สุด ( X  = 3.19) และกลุมที่ 6 สามารถสืบคนขอมูลและอางอิงแหลงที่สืบคนได มีคาการประเมิน
สูงที่สุด ( X  = 3.08) 

 
 
 
 

 

DPU



55 
 

ตารางที่ 9 คาเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนการเรียนรู ข้ันการนําเสนอขอมูลและการ 
            สะทอนผลการเรียนรูของกลุมทดลอง 
 

รายการ 
กลุมที ่

1 
กลุมที ่

2 
กลุมที ่

3 
กลุมที ่

4 
กลุมที ่

5 
กลุมที ่

6 
คาเฉลี่ย 

X  
1. มีขอคําถามจากข้ันตอนที ่
   ผานมา 

3.13 2.94 3.06 3.05 2.95 3.19 3.05 

2. มีสวนรวมในการนําเสนอ 
   ขอมูลตอชั้นเรียน 

2.94 3.00 3.13 3.05 3.00 3.24 3.06 

3. เขาใจสิ่งที่กลุมอ่ืนนําเสนอตอ  
   ชั้นเรียน 

2.87 3.00 3.03 3.05 3.00 3.00 2.09 

                                                                             คาเฉลี่ย 3.03 

 
 จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยข้ันการนําเสนอขอมูลและการสะทอนผลการเรียนรู
ในแตละรายการของทุกกลุม พบวาทุกรายการอยูในระดับดี (คาเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.49) โดยที่
รายการ การมีสวนรวมในการนเสนอขอมูลตอชั้นเรียน ไดรับการประเมินสูงสุด ( X  = 3.06) 
 
 เมื่อพิจารณาทั้งหมดทุกรายการของแตละกลุม พบวากลุมที ่ 1 สามารถตั้งขอคําถามจาก
ข้ันตอนที่ผานมา มีคาประเมินสูงที่สุด ( X  = 3.13) กลุมที่ 2 มีสวนรวมในการนําเสนอขอมูลและ
เขาใจสิ่งที่กลุมอ่ืนนําเสนอตอชั้นเรียน มีคาประเมินสูงสุด ( X  = 3.00) กลุมที่ 3 มีสวนรวมในการ
นําเสนอขอมูลตอชั้นเรียนมีคาประเมินสูงสุด ( X  = 3.13) กลุมที่ 4 มีคาประเมินเทากันทั้ง 3 
รายการคือ มีขอคําถามจากข้ันตอนที่ผานมา มีสวนรวมในการนําเสนอขอมูลตอชั้นเรียน และเขาใจ
สิ่งที่กลุมอ่ืนนําเสนอตอชั้นเรียน ( X  = 3.05) กลุมที่ 5 มีสวนรวมในการนําเสนอขอมูลตอชั้นเรียน
และเขาใจสิ่งที่กลุมอ่ืนนําเสนอตอชั้นเรียน มีคาประเมินเทากันทั้ง 2 รายการ ( X  = 3.00) และกลุม
ที่ 6 มีสวนรวมในการนําเสนอขอมูลตอชั้นเรียนมีคาประเมินสูงสุด ( X  =  3.24) 
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ตารางที่ 10 คาเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนการเรียนรู ข้ันการบูรณาการและการประเมิน 
  ผลของกลุมทดลอง 
 

รายการ 
กลุมที ่

1 
กลุมที ่

2 
กลุมที ่

3 
กลุมที ่

4 
กลุมที ่

5 
กลุมที ่

6 
คาเฉลี่ย 

X  
1. สามารถสรุปความรูที่แตละ 
   กลุมนําเสนอตอชั้นเรียน 

3.22 3.19 3.09 3.24 3.05 3.29 3.18 

2. สามารถสรุปความรูโดย 
   ครอบคลุมและถูกตอง 

2.78 2.97 2.97 3.05 3.19 3.00 2.99 

3. เรื่องที่สรุป คนอ่ืนอานแลว 
   เขาใจ 

3.09 3.09 3.00 3.29 3.24 3.14 3.14 

                                                                             คาเฉลี่ย 3.10 

 
 จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกระบวนการเรียนรู ข้ันบูรณาการและการ
ประเมินผล ในแตละรายการของทุกกลุม พบวาทุกรายการอยูในระดับดี (คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 -
3.49) โดยที่รายการสามารถสรุปความรูที่แตละกลุมนําเสนอตอชั้นเรียน ไดรับการประเมินสูงสุด 
( X  = 3.18) 
 
 เมื่อพิจารณาทั้งหมดทุกรายการของแตละกลุม พบวากลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และ กลุมที่ 3 
สามารถสรุปความรูที่แตละกลุมนําเสนอตอชั้นเรียน มีคาประเมินสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.22, 3.19 และ 3.09 ตามลําดับ กลุมที่ 4 และ กลุมที่ 5 เรื่องที่สรุปคนอ่ืนอานแลวเขาใจ มีคา
ประเมินสูงที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 และ 3.24 ตามลําดับ กลุมที่ 6 สามารถสรุปความรูที่แต
ละกลุมนําเสนอตอชั้นเรียนมีคาประเมินสูงที่สุด 3.29 
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ขอวิจารณ 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 จากผลการวิจัยพบวา หลังเรียนนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน
ในการสอน จึงทําใหนักศึกษาไดเรียนรูและคนควาเพ่ิมมากข้ึน ไดอภิปรายและนําเสนอความรูตอ
ชั้นเรียน เหมือนกับเปนการทดสอบความเขาใจของนักศึกษาเอง ซึ่งสอดคลองกับ Nicaise และ 
Bames (อางในสุธี พรรณหาญ, 2547 : 119) ที่กลาววา “...เมื่อผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู 
กําหนดทิศทางการเรียนรูของตนเอง  เมื่อมีการเรียนรูรวมกันจะสามารถทําใหเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน...” 
ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของอาภรณ   แสง
รัศมี (2543, 79) ที่พบวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีเรียนแบบใชปญหาเปนหลักมีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมหลังการเรียน สูงกวากอนการเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ
คุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ  จะอยูในระดับดี (X = 
24.59) อาจเปนเพราะวานักศึกษายังไมเคยชินกับวิธีเรียนโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน 
ถึงแมวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะอยูในระดับดี แตนักศึกษาก็ไดพัฒนาทักษะตางๆ เชน ทักษะ
การแกปญหา การสื่อความหมายและการจัดกระทําขอมูล การเรียนโดยวิธีนี้ผูสอนจะเปนเพียงผู
อํานวยความสะดวกเมื่อนักศึกษามีปญหาหรือถามคําถามจะไมใหคําตอบแตจะถามใหนักศึกษาได
คิด 
  
 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนเปนการฝกใหผูเรียนใชทักษะเรียนรูดวยตัวเอง 
ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต คือ สามารถกําหนดปญหาไดเอง สามารถบอกไดวาตนเองรู
อะไรบาง ไมรูอะไรบาง สามารถกําหนดประเด็นการเรียนรูกําหนดแหลงเรียนรูและสืบคนขอมูล อีก
ทั้งยังสามารถนําความรูที่สืบคนมาไปใชได ซึ่งผูวิจัยเห็นวาถาหากผูเรียนมรทักษะดังกลาวมานี้ 
ผูเรียนจะสามารถเรียนรูเนื้อหาใดๆ ไดดวยตนเองตลอดเวลา 
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กระบวนการเรียนรู 
 

กระบวนการเรียนรูของนักศึกษา ที่แสดงบทบาทในการเรียนรู โดยการใชปญหาเปนฐานใน
การสอนในดานตางๆ พัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน ไดแก มีความรับผิดชอบ ใหความรวมมือและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางาน การกลาแสดงออก และการคิดวิเคราะห ที่เปนเชนนี้แสดงให
เห็นวาการใชปญหาเปนฐานในการสอนชวยพัฒนาคุณลักษณะตางๆ ของนักศึกษาดังนี้ 
 
 ในดานความรับผิดชอบ ผูเรียนตองรับผิดชอบตอตนเองและตอสมาชิกในกลุม คือ การทํา
หนาที่ในกลุมโดยแตละคนจะมีบทบาท คือ ผูนําอภิปราย ผูจดบันทึก ผูรายงาน ขอมูลตอผูสอน ใน
สวนของการสืบคนขอมูลในเรื่องที่ตนไดรับมอบหมายเพ่ือทํามาอภิปรายในกลุม ซึ่งถาหากคนใด 
ไมรับผิดชอบก็ยอมจะทําใหเกิดผลเสียตอกลุม ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูเรียนแตละคนตองปฏิบัติตาม
บทบาทและหนาที่ของตน 
 
 ในดานความรวมมือในการทํางานและชวยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคลองกับคํากลาวของ 
Delisie (อางในสุธี พรรณหาญ, 2547) ที่วาผูเรียนจะตองระดมความคิดรวมกันเพ่ือหาคําตอบที่
เปนไปได หรือความคิดรวมกันเพ่ือหาคําตอบที่เปนไปได หรือความคิดที่นําไปสูแนวคําตอบ เมื่อได
เรียนรูขอสนเทศเพ่ิมข้ึน จึงตองทําใหผูเรียนรวมกันแกปญหา ระบุประเด็นในการเรียนรูเพ่ิมเติม 
เมื่อผูเรียนคนใดรับผิดชอบในการสืบคนเรื่องใดตองนําความรูนั้นมาใหอธิบายใหเพ่ือนในกลุม 
 
 ในดานการกลาแสดงออก นักศึกษามีพัฒนาการมากข้ึน อาจเนื่องมาจากนักศึกษามีการ
อภิปรายรวมกัน ทุกคนตองชวยกันระบุปญหา สิ่งที่ตนรูแลวก็จะนําเสนอตอกลุม หรือแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งจากการนําเสนอหรือแสดงความคิดเห็นบอยครั้งก็จะทําใหมีความคุยเคย จึงทําใหกลาที่
จะแสดงออก 
 
 จากผลการวิเคราะหจากแบบประเมินกระบวนการเรียนรูทั้ง 5 ข้ันตอน นักศึกษาไดรับการ
ประเมินจากเพ่ือน และประเมินตนเองอยูในระดับดี ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากในทุกข้ันตอนนักศึกษา
ทุกคนจะเปนผูดําเนินการเอง ผูสอนจะทําหนาที่เปนเพียงผู อํานวยความสะดวก ไมใชเปนผู
ถายทอดความรูใหเหมือนกับการสอนบรรยาย นักศึกษาจะเรียนรูตามความตองการและตามความ
สมารถของนักศึกษาเอง เมื่อพิจารณาการเรียนรูแตละข้ันตอนพบวา 
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         ข้ันเผชิญกับปญหา นักศึกษาไดรับการประเมินสูงสุดในดานการมีสวนรวมอภิปรายเพ่ือ
นิยามปญหาวาเก่ียวขอกับเรื่องใด ที่เปนเชนนี้อาจมีสาเหตุมาจากเมื่อนักศึกษาอานสถานการณที่
ผูสอนกําหนดใหแลว นักศึกษามีการอภิปรายรวมกันเพ่ือกําหนดปญหา   ปญหาใดที่รูคําตอบแลว 
ปญหาใดที่จะตองชวยกันคนควาขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 ข้ันวิเคราะหประเด็นของปญหาและการเรียนรู ในข้ันนี้นักศึกษาไดรับการประเมินสูงสุดใน
ดานสามารถระบุแหลงขอมูลเพ่ือสืบคน ที่เปนเชนนี้อาจมีสาเหตุมาจากความสําเร็จของนักศึกษาใน
การมีสวนรวมอภิปรายเพ่ือคัดเลือกปญหา และกําหนดวิธีการคนควาหาคําตอบ จึงทําใหทราบวาจะ
สามารถไปสืบคนความรูเรื่องนั้นๆ ไดจากแหลงใด 
 
 ข้ันการระดมสมองเพ่ืออธิบายประเด็นปญหา ในข้ันนี้นักศึกษาไดรับการประเมินสูงสุดใน
ดานสามารถสรุปขอมูลที่สืบคนได ที่เปนเชนนี้อาจมีสาเหตุจากการที่นักศึกษาสืบคนขอมูลมาจาก
หลายแหลง ดังนั้นเมื่อนําขอมูลมาอภิปรายรวมกันจึงสามารถสรุปไดวาคําตอบที่แทจริงของปญหา 
ควรเปนอยางไร 
 
 ข้ันการนําเสนอขอมูลและการสะทอนผลการเรียนรู ในข้ันนี้นักศึกษาไดรับการประเมิน
สูงสุดในดานมีสวนรวมในการนําเสนอขอมูลตอชั้นเรียน  ที่เปนเชนนี้อาจมีสาเหตุมาจากการที่
นักศึกษากลาที่จะแสดงออก การไดอภิปรายรวมกัน แสดงความคิดเห็นบอยครั้งจนคุนเคย จึงทําให
มีความกลาที่จะนําเสนอขอมูลตอชั้นเรียน 
 
 ข้ันการบูรณาการและการประเมินผล ในข้ันนี้นักศึกษาไดรับการประเมินสูงสุด 2 ดาน คือ 
สามารถสรุปความรูที่แตละกลุมนําเสนอตอชั้นเรียน และอีกดานคือ เรื่องที่สรุปคนอ่ืนอานแลวเขาใจ 
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะนักศึกษามีการจัดระบบขอมูลเปนหมวดหมู สะดวกในการนําเสนอตอชั้น
เรียน และทําใหเขาใจงายข้ึน 
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
สรุป 

 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพ่ือคุณภาพชีวิต เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ โดยการใชปญหาเปนฐานใน
การสอน ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาผลของวิธีสอนโดยการใชปญหาเปนฐานในการสอน วิชาวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศในดาน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. กระบวนการเรียนรู 

 
กลุมตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาการทองเที่ยวและ 
การโรงแรมคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ซึ่ง
ไดมาจากการสุมอยางงาย 1 กลุม จากจํานวนกลุมเรียน 4 กลุม แลวจับฉลากเปนกลุมทดลอง 1 
กลุม และกลุมควบคุม 1 กลุม กลุมละ 39 คน 
 

 กลุมทดลอง ไดรับการสอนโดยการใชปญหาเปนฐานในการสอน 
 

 กลุมควบคุม ไดรับการสอนโดยวิธีปกติ 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

1. แผนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน 

2. แบบประเมินกระบวนการเรียนรู 
3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานพุทธิพิสัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
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และอากาศ แบบปรนัย ครอบคลุมดานความรู ความจําและความเขาใจ เปนชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 
35 ขอ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 

1. วิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและ 
กลุมตัวอยางกอนการเรียนและหลังการเรียน โดยใช SPSS 

2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอน 
การเรียน โดยใช t - test 

3. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลัง 
การเรียน โดยใช t - test 

4. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองกอนการเรียนและหลัง 
การเรียน โดยใช t - test 

5. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมควบคุมกอนการเรียนและหลัง 
การเรียน โดยใช t - test 

6. วิเคราะหขอมูลและประเมินกระบวนการเรียนรูจากวิธีการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 
ในการสอน 5 ข้ันตอน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

 วิธีการโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ  
พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 นอกจากนี้วิธีการโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนยังทําใหนักศึกษาเกิดกระบวนการ 

เรียนรูดวยตนเอง 
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ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ในการสรางสถานการณผูสอนควรใหผูเรียนมีสวนรวม 

2. ผูสอนควรมีการเตรียมขอมูลเพ่ิมเติมใหผูเรียนไวในชั้นเรียน  ในรูปแบบของเอกสาร  
แผนขอมูลซีดี หรือดีวีดี หากมีขอสงสัยผูเรียนจะไดคนควาไดทันที 

3. เวลาในการเรียนการสอนอาจจะตองเพ่ิม ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกและความเหมาะสมกับ 
การจัดกิจกรรม เพราะบางครั้งนักศึกษาตองใชเวลาในการอภิปรายกลุมมากกวาการเรียนตามปกติ 

4. ผูสอนควรใหนักศึกษาบันทึกสิ่งที่เรียนรู และคําถามที่นักศึกษาตั้งข้ึนมา เพราะการ 
บันทึกการเรียนรูจะทําผูสอนมีขอมูลของผูเรียนเก่ียวกับ ความรู ความเขาใจ การคิดวิเคราะห 
นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลนี้ไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนใหมีความ
เหมาะสมมากย่ิงข้ึน 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 

1. ควรวิจัยการใชวิธีสอน โดยใชปญหาเปนฐานในการสอน ในการจัดการเรียนการสอน 
กับเนื้อหาเรื่องอ่ืน  ในวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม หรือวิชาอ่ืนๆ 

2. ควรวิจัยการใชวิธีสอน โดยใชปญหาเปนฐานในการสอน ในลักษณะที่ผูสอนชวยแนะนํา 
ผูเรียนมากข้ึน (Guided Problem based learning) หรือ (Guided for Students Problem based 
learning 

3. ควรศึกษากระบวนการเรียนรูของผูเรียนในเชิงคุณภาพในแตละข้ันตอน  
4. ควรมีการวัดเจตคติของผูเรียนที่ใชวิธีสอน โดยใชปญหาเปนฐานในการสอน 
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2. อาจารยสมปญญา  ศรีภคนานนท 
ค.ศ.3 ชํานากญการพิเศษ 
โรงเรียนเทพศิรินทรนนทบุร ี

3. อาจารยสายพิณ  กิจจา 
ค.ศ.3 ครูชํานาญการพิเศษ ครูตนแบบ สกศ. โรงเรียนวัดธรรมมงคล  
ครูวิทยาศาสตรดีเดนแหงประเทศไทย ป 2537 
ครูตนแบบ กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ.2544 
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ภาคผนวก  ข 
- ผลการวิเคราะหคาความงาย  อํานาจจําแนกของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ 
- ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ

เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ 
- ผลการวิเคราะหคาความเที่ยง 
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ตารางที่ 11     วิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิ์ วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคม  
                    เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ ของกลุมทดลอง 

 

คน
ที ่

กอนการ 
ทดลอง  

(X1) 

 
(X1)2 

หลังการ 
ทดลอง 

(X2) 

 
(X2)2 

ผลตาง 
(D1) 

 
D1 – MD1 

 
(D1 – MD1)2 

1 20 400 26 676 6 -4.13 17.07 
2 16 256 21 441 5 -5.13 26.33 
3 12 144 19 361 7 -3.13 9.81 
4 10 100 23 529 13 2.87 8.23 
5 17 289 25 625 8 -2.13 4.54 
6 12 144 19 361 7 -5.16 26.63 
7 10 100 26 676 16 3.84 14.75 
8 18 324 26 676 8 -4.16 17.31 
9 16 256 23 529 7 -5.16 26.63 
10 9 81 26 676 17 4.84 23.43 
11 9 81 18 324 9 -3.16 9.99 
12 17 289 23 529 6 -6.16 37.95 
13 15 225 22 484 7 -5.16 26.63 
14 18 324 22 484 4 -8.16 66.59 
15 11 121 17 289 6 -6.16 37.95 
16 17 289 26 676 9 -3.16 9.99 
17 19 361 25 625 6 -6.16 37.95 
18 9 81 27 729 18 5.84 34.11 
19 16 256 26 676 10 -2.16 4.67 
20 12 144 24 576 12 -0.16 0.03 
21 9 81 25 625 16 3.84 14.75 
22 12 144 21 441 9 -3.16 9.99 
23 18 324 27 729 9 -3.16 9.99 
24 14 196 23 529 9 -3.16 9.99 
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25 11 121 22 484 11 -1.16 1.35 
26 21 441 34 1156 13 0.84 0.71 
27 16 256 27 729 11 -1.16 1.35 
28 13 169 29 841 16 3.84 14.75 
29 11 121 23 529 12 -0.16 0.03 
30 16 256 23 529 7 -5.16 26.63 
31 15 225 23 529 8 -4.16 17.31 
32 17 289 24 576 7 -5.16 26.63 
33 15 225 26 676 11 -1.16 1.35 
34 11 121 27 729 16 3.84 14.75 
35 18 324 32 1024 14 1.84 3.39 
36 20 400 28 784 8 -4.16 17.31 
37 15 225 28 784 13 0.84 0.71 
38 12 144 26 676 14 1.84 3.39 
39 20 400 27 729 7 -5.16 26.63 
 547 8327 932 23312 385  614.83 
 14.39 219.13 24.53 613.47 10.13   
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  ตารางที่ 12 วิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิ์ วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคม  
                    เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ ของกลุมควบคุม 

 

คน
ที ่

กอนการ 
ทดลอง 

(X1) 

 
(X1)2 

หลังการ 
ทดลอง 

(X2) 

 
(X2)2 

ผลตาง 
(D2) 

 
 D2 – MD2 

 
(D2 – MD2)2 

1 18 324 20 400 2 -2.87 8.23 
2 10 100 20 400 10 5.13 26.33 
3 13 169 23 529 10 5.13 26.33 
4 17 289 19 361 2 -2.87 8.23 
5 18 324 19 361 1 -3.87 14.96 
6 16 256 20 400 4 -8.16 66.59 
7 19 361 23 529 4 -8.16 66.59 
8 11 121 16 256 5 -7.16 51.27 
9 13 169 18 324 5 -7.16 51.27 
10 12 144 18 324 6 -6.16 37.95 
11 12 144 15 225 3 -9.16 83.91 
12 13 169 20 400 7 -5.16 26.63 
13 24 576 22 484 -2 -14.16 200.51 
14 14 196 16 256 2 -10.16 103.23 
15 17 289 18 324 1 -11.16 124.55 
16 15 225 22 484 7 -5.16 26.63 
17 17 289 23 529 6 -6.16 37.95 
18 11 121 23 529 12 -0.16 0.03 
19 16 256 19 361 3 -9.16 83.91 
20 16 256 17 289 1 -11.16 124.55 
21 15 225 19 361 4 -8.16 66.59 
22 10 100 17 289 7 -5.16 26.63 
23 15 225 18 324 3 -9.16 83.91 
24 10 100 13 169 3 -9.16 83.91 
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25 13 169 19 361 6 -6.16 37.95 
26 15 225 16 256 1 -11.16 124.55 
27 15 225 19 361 4 -8.16 66.59 
28 17 289 19 361 2 -10.16 103.23 
29 18 324 19 361 1 -11.16 124.55 
30 14 196 19 361 5 -7.16 51.27 
31 14 196 18 324 4 -8.16 66.59 
32 15 225 20 400 5 -7.16 51.27 
33 11 121 22 484 11 -1.16 1.35 
34 12 144 20 400 8 -4.16 17.31 
35 10 100 21 441 11 -1.16 1.35 
36 12 144 21 441 9 -3.16 9.99 
37 10 100 21 441 11 -1.16 1.35 
38 9 81 10 100 1 -11.16 124.55 
39 11 121 19 361 8 -4.16 17.31 
 537 7967 722 14000 185  2212.45 

 14.13 209.66 19.00 368.42 4.87   
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ตารางที่ 13     ผลการวิเคราะหคาความงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ 
   วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม  

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ 
 

ขอที ่ RU RL P r q = 1 – p pq 
1 16 4 0.36 0.36 0.64 0.23 
2 12 9 0.38 0.31 0.62 0.24 
3 10 6 0.29 0.28 0.71 0.21 
4 12 10 0.39 0.39 0.61 0.24 
5 17 13 0.54 0.54 0.46 0.25 
6 18 9 0.48 0.48 0.52 0.25 
7 15 14 0.52 0.52 0.48 0.25 
8 25 17 0.75 0.75 0.25 0.19 
9 11 11 0.39 0.39 0.61 0.24 
10 18 9 0.48 0.48 0.52 0.25 
11 10 6 0.29 0.28 0.71 0.21 
12 11 5 0.29 0.28 0.71 0.21 
13 14 12 0.46 0.46 0.54 0.25 
14 24 10 0.61 0.61 0.39 0.24 
15 21 16 0.66 0.66 0.34 0.23 
16 25 18 0.77 0.77 0.23 0.18 
17 20 14 0.61 0.61 0.39 0.24 
18 21 18 0.70 0.69 0.30 0.21 
19 23 6 0.51 0.52 0.49 0.25 
20 24 7 0.55 0.55 0.45 0.25 
21 21 11 0.57 0.57 0.43 0.25 
22 14 6 0.35 0.36 0.65 0.23 
23 12 7 0.33 0.34 0.67 0.22 
24 19 3 0.39 0.39 0.61 0.24 
25 22 12 0.60 0.61 0.40 0.24 
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26 26 19 0.80 0.80 0.20 0.16 
27 9 5 0.25 0.25 0.75 0.19 
28 15 18 0.58 0.59 0.42 0.24 
29 22 18 0.71 0.71 0.29 0.21 
30 19 7 0.46 0.46 0.54 0.25 
31 18 13 0.55 0.55 0.45 0.25 
32 7 7 0.25 0.25 0.75 0.19 
33 14 16 0.53 0.53 0.47 0.25 
34 11 6 0.30 0.30 0.70 0.21 
35 12 5 0.30 0.30 0.70 0.21 

  

        pq = 7.96 
    
   จากตารางคาอาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.25 – 0.80  ถือวาเปนแบบทดสอบที่ยอมรับได 
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ตารางที่ 14 แสดงการหาคาความแปรปรวน ของคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง  การเปลี่ยนแปลง 

ของเปลือกโลกและอากาศ 

 

ระดับคะแนน 

(X) 
ความถี ่

(f) 
Fx fx2 

8 1 8 64 
11 3 33 363 
12 2 24 288 
13 3 39 507 
14 4 56 784 
15 3 45 675 
16 5 80 1,280 
17 7 119 2,023 
18 4 72 1,296 
19 6 114 2,166 
20 1 20 400 
21 3 63 1,323 
22 3 66 1,452 
23 3 69 1,587 
24 1 24 576 
25 4 100 2,500 
26 3 78 2,028 
 f = 56 fx = 1010 fx2 = 19312 
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การวิเคราะหคาความเที่ยงโดยวิธีของ Kuder  Richardson Formula 20 (K-R 20)   
(บุญเรียง, 2543 : 165) 

 

 สูตร  S2 = )1n(n
)fx(fxn 22


 

 

     

= )156(56
)1010()1931256( 2


x

 

     

     = 3080
10201001080472 

 

 

= 3080
61372

 

 
= 19.93 

 

 จากสูตร r = 



 




2S
pq

1
1K

k
 

     

= 



 

 93.19
96.71

135
35  

 
    = (1.03) (1 - 0.39)  
 
    = (1.03)  (0.61) 
 
    = 0.63 
 
ดัชนีความเที่ยงของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม 
เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ  =  0.63 
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ภาคผนวก ค 
แผนการสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ 
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แผนการสอน 
 

วิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคม   ชั้นปที่ 1 
ชื่อแผนการสอน  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก   เวลา 2 สัปดาห 
 และอากาศ 
 
 
1. สาระสําคัญ 
 โครงสรางของโลก แบงออกเปน 3 ชั้น คือ เปลือกโลก เนื้อโลก และแกนโลก แผนเปลือก
โลกที่สําคัญ จํานวน 12 แผน คือ แผนแปซิฟก แผนคอคอส แผนอเมริกาเหนือ แผนอเมริกาใต 
แผนคาริเบียน แผนนาสกา แผนอราเบียน แผนอาฟริกา แผนยูเรเซีย แผนแอนตารกติก แผนดิน
เดีย - ออสเตรเลีย และแผนฟลิปปนส การเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก มี 3 ชนิด คือ  การ
เคลื่อนที่แบบเฉือน การเคลื่อนที่แบบมุด การเคลื่อนที่แยกตัวออกจากกัน 
 ปรากฏการณที่เกิดจากแผนเปลือกโลก ไดแก การเกิดแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด การ
เกิดสึนามิ 
 บรรยากาศ หมายถึง กาซตางๆ ที่ปกคลุมพ้ืนผิวโลกประกอบดวยไนโตรเจน ออกซิเจน 
อารกอน คารบอนไดออกไซด และอ่ืนๆ  ชั้นบรรยากาศ บรรยากาศที่ปกคลุมพ้ืนผิวโลกจะแบง
ออกเปนชั้นๆ  ตามความสูง หรือตามการลดลงของอุณหภูมิได 4 ชั้น คือ ชั้น โทรโพสเฟยร  
สตราโตสเฟยร  เมโซสเฟยร  และเทอรโมสเฟยร การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ เชน การเกิด
ปรากฏการณเรือนกระจก การเกิดฝนกรด และการเกิดปรากฏการณเอลนิโญ  ลานิญา 
 
2. ขอบขายเน้ือหา 
 1)  โครงสรางของโลก 
 2)  แผนเปลือกโลก 
 3)  ปรากฏการณที่เกิดจากแผนเปลือกโลก 
 4)  บรรยากาศ 
 5)  การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 
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3.  จุดประสงคการเรียนรู 
 นักศึกษาสามารถ 
 1)  บอกโครงสรางของโลกได 
 2)  ระบุแผนเปลือกโลก (Plate Tectonics) ทั้งหมดได รวมทั้งการเคลื่อนที่ของแผนเปลือก
โลกไดทั้ง 3 แบบ 
 3)  อธิบายการเกิดปรากฏการณของแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และสึนามิได 
 4)  บอกความหมายของบรรยากาศได 
 5)  บอกชนิดและปริมาณของกาซที่หอหุมพ้ืนผิวโลกไดทั้ง 4 ชนิด 
 6)  อธิบายและระบุการแบงชั้นบรรยากาศตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูม ิ
               และความสูงได 
 7)  อธิบายการเกิดปรากฎการณเรือนกระจกได 
 8)  อธิบายการเกิดฝนกรดได 
 9)  อธิบายการเกิดปรากฏการณเอลนิโญ และลานิญาได 
 
4.  เน้ือหาสาระ 
 4.1  โครงสรางของโลก โลกแบงออกเปน 3 ชั้น 
  (1)  เปลือกโลก (Crust) มีความหนา 6 – 35 km. แบงออกเปน 2 ชั้นยอย คือ 
เปลือกโลกสวนบนมีลักษณะแข็ง ประกอบดวยธาตุโปแตสเซียม  อลูมิเนียม  และซิลิเกต มีชื่อเรียก
อีกอยางหนึ่งวา ชั้นไซอัล (Sial) และสวนที่สอง คือเปลือกโลกสวนลาง ประกอบดวยธาตุแมกเน
เซียม  เหล็ก  แคลเซียม  และซิลิเกต มีชื่อเรียก ชั้นไซมา (Sima) 
  (2)  เนื้อโลก (Mantle) หนาประมาณ 3,200 กิโลเมตร ประกอบดวยธาตุแมกเน
เซียม และเหล็ก เนื้อโลกสวนที่ติดกับเปลือกโลกลึกลงประมาณ 700 กิโลเมตร จะมีลักษณะแข็ง 
เรียกวา ธรณีภาค (Lithosphere) และจากความลึก 700 กิโลเมตร ลงไปจะพบวามีหินที่ละลาย 
เรียกวา หินหนืด หรือ แมกมา (magma) ชั้นนี้มีอุณหภูมิสูง 800 – 4,300 องศาเซลเซียส และ
เรียกวาชั้นฐานธรณีภาค 
  (3)  แกนโลก (Core) มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 6,400 กิโลเมตร ประกอบดวย
ธาตุเหล็กและนิเกิลแบงออกเปน 2 ชั้น คือ แกนโลกชั้นนอก อุณหภูมิระหวาง 4,300 – 6,200 องศา
เซลเซียส จึงประกอบดวยของเหลวที่รอนจัด ขณะโลกหมุนแกนโลกสวนนี้จะเคลื่อนที่ชาๆ ทําให
เกิดสนามแมเหล็กโลก อีกสวนคือ แกนโลกชั้นใน มีความดันและอุณหภูมิสูงมากคือ 6,200 – 6,400 
องศาเซลเซียส จึงทําใหเหล็กและนิเกิลถูกอัดเปนของแข็ง 
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 4.2  แผนเปลือกโลก (Plate tectonics) 
  (1)  เมื่อ 245 ลานป ทวีปตางๆเคยติดกันเปนแผนดินเดียว เรียกวา แพนเจีย 
หมายความวา โลกทั้งใบ ตอมาแยกออกจากกันจนปรากฏเปนทวีปตางๆ เปลือกโลกทั้งหมดแบง
ออกเปนนอยใหญ ที่สําคัญประมาณ 14 แผน ดวยเหตุนี้จึงทําใหแผนเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวได
ถึง 3 แบบ คือ การเคลื่อนตัวแบบมุดหรือเขาหากัน การเคลื่อนที่แบบเฉียดกัน และการเคลื่อนที่
แบบแยกออกจากกัน เมื่อแผนเปลือกโลกเคลื่อนตัว จะเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน การ
เกิดแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิดและคลื่นสึนามิ 
 4.3  บรรยากาศ หมายถึง ชั้นของกาซที่ปกคลุมพ้ืนผิวโลกประกอบดวยไนโตรเจน 78.08% 
ออกซเิจน 20.95% อารกอน 0.93% คารบอนไดออกไซด 0.038% และที่เหลือเปนกาซอ่ืนๆรวมถึง
ไอน้ํา สวนผสมของกาซตางๆ ที่หอหุมโลกเราเรียกวาอากาศ ในทางอุตุนินมวิทยาจะแบงอากาศ
ออกเปน 4 ชั้น ตามสภาวะของอุณหภูมิ คือ 
  (1)  ชั้นโทรโพสเฟยร  สูงจากพ้ืนโลก 7 – 17 km. มีความหนาแนนมากที่สุด 
อุณหภูมิจะลดลงตามความสูงโดยเฉลี่ย 6.5 องศาเซลเซียส ทุกๆความสูง 1 กิโลเมตร อากาศมีการ
เปลี่ยนแปลง มีการเกิดพายุ ฝน ฟาแลบ ฟารอง จึงเรียกอีกอยางวา “ชั้นกาลอากาศ” 
  (2)  ชั้นสตราโตสเฟยร  สูงจากพ้ืนโลกประมาณ 10 – 50 กิโลเมตร อุณหภูมิ
เพ่ิมข้ึนตามความสูงอากาศไมแปรปรวน ไมมีเมฆฝน เหมาะสําหรับการบินพาณิชย ชั้นนี้จะมี
โอโซน (O3) จํานวนมาก จะมีประโยชนในการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต 
  (3)  ชั้นเมโซลเฟยร  อยูสูงจากพ้ืนโลกประมาณ 50 – 80 กิโลเมตร อุณหภูมิจะ
ลดลงตามความสูง 
  (4)  ชั้นเทอรโมสเฟยร  อยูสูงจากพ้ืนโลกประมาณ 80 กิโลเมตรข้ึนไป มาจาก
ภาษากรีกวา Thermos แปลวาความรอนอุณหภูมิจะเพ่ิมข้ึนตามความสูง รังสี UV จะทําใหอากาศ
แตกตัวเปนไอออน (ion) จึงมีชื่อเรียกวา “ชั้นไอโอโนสเฟยร” มีคุณสมบัติที่สามารถสะทอน
คลื่นวิทยุระบบ เอ เอ็ม ลงมายังพ้ืนโลกได 
 4.4  การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 
  ปรากฏการณเรือนกระจก  หมายถึง  ปรากฏการณที่เกิดจากการสะสมของกาซ
เรือนกระจกในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยรทําใหความรอนไมสามารถผานออกไปนอกโลกได มีผล
ทําเกิดสภาวะโลกรอน กาซเรือนกระจกที่สําคัญ ไดแก  กาซคารบอนไดออกไซด กาซมีเทน กาซ
ไนตรัสออกไซด และสารคลอโรฟลูออโรคารบอน 
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  ฝนกรด หมายถึง น้ําฝนที่มีคาความเปนกรด (pH value) ต่ํากวา 5.6 เปนผลมา
จากกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และไนโตรเจนออกไซด โดนกาซทั้งสองเกิดจากการเผาผลาญ
เชื้อเพลิงฟอสซิล เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ และน้ํามัน และเมื่อกาซทั้งสองทําปฏิกิริยากับน้ําใน
ชั้นบรรยากาศ จะกลายเปนกรดซัลฟวริก (H2SO4) กรดไนตริก (HNO3) และสารมลพิษอ่ืนๆ แลว
กลับสูพ้ืนโลกโดยฝน หิมะ ลูกเห็บ หมอก หรือฝุนละออง 
  ปรากฏการณเอลนิโญ ลานิญา 
   เอลนิโญ แปลวา บุตรพระคริสต ใชเรียกปรากฏการณที่เกิดข้ึนในบริเวณชายฝง
ตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต เพ่ือหมายถึง การไหลยอนกลับของผิวน้ําทะเลที่อุนใน
ชวงเวลาหนึ่งๆ จากบริเวณเสนศูนยสูตรทางมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตกไปแทนที่กระแสน้ําเย็นที่
พัดอยูเดิมตามบริเวณเสนศูนยสูตรทางมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออก และบริเวณชายฝงตะวันตก
เฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาใต (เอกวาดอร เปรู ชิลีตอนเหนือ) ลักษณะเชนนี้จะทําใหเกิดความ
แหงแลงในบริเวณที่เคยมีฝนตก และเกิดฝนตกในบริเวณที่เคยแหงแลง 
  ลานิญา คือ ความผันผวนของสภาพอากาศโลกซึ่งเปนสภาวะตรงกันขามกับ
ปรากฏการณเอลนิโญ (Anti -El Ni?o) คือ มีลักษณะคลายคลึงกับสภาวะปกติ แตมีความรุนแรง
มากกวา กลาวคือ ลมคาตะวันออกมีกําลังแรง ทําใหระดับน้ําทะเลซีกตะวันตกของมหาสมุทร
แปซิฟกสูงกวาปกติ ลมสินคายกตัวเหนือประเทศอินโดนีเซีย ทําใหเกิดฝนตกอยางหนัก 
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สถานการณที่ 1 
เรื่อง ภูเขาถลม แผนดินเกิดรอยแยก 

 
  จากการรายงานของผูสื่อขาวทองถิ่นกลาววา ชาวบาน ตําบลมะรุย อําเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา ขวัญผวาจากภูเขาหลักถลมโดยไมทราบสาเหตุ และบริเวณใกลๆ กับภูเขาถลมยังพบ
รอยแยกของแผนดินเปนระยะทางยาวหลายเมตร ชาวบานตําบลมะลุยกลาววา ทุกครั้งที่นําเรือออก
ทะเลในบริเวณอาวพังงาตองผานภูเขาหลักเปนประจําในชวงที่เกิดคลื่นยักษสึนามิพัดถลมชายฝง
ทะเลอันดามัน สังเกตพบวาภูเขาหลักมีมุมองศาแตกตางไปจากเดิม คือ เอียงมากกวาปกติ 
 
  เก่ียวกับเรื่องนี้นักวิชาการทางดานธรณีวิทยาไดใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมวา การที่
ประเทศไทยเกิดแผนดินไหวบอยครั้ง ซึ่งลาสุดวัดแรงสั่นสะเทือนได 4.5 ริกเตอร มีศูนยกลางอยู
บริเวณพรมแดนไทย – ลาว ที่เปนเชนนี้ก็เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูบนแผนเปลือกโลกที่ชื่อวา 
ยูเรเชีย ถูกลอมรอบดวยแผนเปลือกโลก 2 แผน คือ แผนอินเดีย – ออสเตรเลีย กับแผนแปซิฟก 
และในการเกิดแผนดินไหวก็มักจะเกิดมากตรงบริเวณรอยตอระหวางแผน หรือ รอยแตกจากการ
ตรวจสอบพบวา รอยแตกที่อยูในฝงลาวใกลชายแดนประเทศไทยจะมีขนาดเล็กมากจึงไมมี
ผลกระทบตอประเทศไทย แตถาเปนรอยแตกขนาดใหญจะเสียหายมากซึ่งรอยแตกขนาดใหญจะอยู
ใกลประเทศไทยมากที่สุด คือ หางประมาณ 400 – 500 กิโลเมตร 
 
  อยางไรก็ตามนักขาวรายงานวา เมื่อเร็วๆ นี้นักธรรีวิทยาไดศึกษาสํารวจแนวรอย
เลื่อนตามพ้ืนที่เสี่ยงที่ภาคใตดวยการใชเครื่องวัดแผนดินไหว ตั้งแตตนป 2550 เปนตนมา พบวา 
แนวรอยเลื่อนแผนเปลือกโลกคลองมะรุยเริ่มมีการเคลื่อนไหวในลักษณะเบาบาง เปนการเคลื่อนตัว
ในแนวราบ คงไมทําใหเกิดความเสียหายมากนัก แตในอนาคตไมสามารถคาดการณได 
  ถานักศึกษาเปนนักธรณีวิทยา นักศึกษาจะตองมีความรูอะไรบางเก่ียวกับโลก 
(Earth) 
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คําสําคัญ คําถาม / ปญหา ประเด็นการเรียน 

- เปลือกโลก 
- แผนเปลือกโลก 
- แผนดินไหว 
- สึนามิ 
- แรงสั่นสะเทือน 
- รอยเลื่อน 

-  โครงสรางของโลกเปนอยางไร 
-  โลกตอนเกิดใหมๆ เปน 
   อยางไร 
- โลกประกอบดวยแผนเปลือก 
  โลกก่ีแผน 
-  แผนดินไหวเกิดข้ึนไดอยางไร 
-  ขนาดของแผนดินไหวเกิดข้ึน  
   ไดอยางไร 
-  สึนามิ คืออะไร 
-  รอยเลื่อนเกิดข้ึนไดอยางไร 
-  แนวการเกิดแผนดินไหวอยู
บริเวณใดบาง 
- ทวีปใดบางที่มีแนวโนมเกิด
แผนดินไหว 
-  ผลกระทบที่เกิดจาก
แผนดินไหวมีอะไรบาง 

-  โครงสรางของเปลือกโลก 

 เปลือกโลก 

 เนื้อโลก 

 แกนโลก 
- แผนเปลือกโลกที่สําคัญ  ๆ
- การเคลื่อนที่ของแผนเปลือก

โลก 
- ปรากฏการณที่เกิดจากการ   
   เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 

 แผนดินไหว 

 ภูเขาไฟระเบิด 

 สึนาม ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



86 
 

เรื่อง 
วัตถุประสงค 
การเรียนรู 

ประเด็น 
ปญหา 

คําถาม 
กระตุน 

ประเด็น 
การเรียน 

- โครงสราง 
  ของ 
  เปลือกโลก 
- แผนเปลือก 
  โลก 
- การเคลื่อนที่ 
  ของแผน 
  เปลือก  
  โลก 
- แผนดินไหว 
- ภูเขาไฟ 
- สึนามิ 

1. บอกไดวาโลก 
  ประกอบดวย 3 สวน 
2. บอกธาตุที่เปน 
  องคประกอบของโลก 
  แตละสวนไดทั้ง 3  
  สวน 
3. บอกไดวาธรณีภาค 
  (Lithosphere) คือ  
  เปลือกโลกที่เปน 
  ของแข็ง 
4. บอกไดวาชั้นฐาน 
  ธรณีภาค  
  (Asthenosphere) คือ 
  เปลือกโลกที่เปนสาร 
  หนืด หรือหินละลาย  
  (แมกมา) 
5. สามารถอธิบายการ 
  เคลื่อนที่ของเปลือก 
  โลกไดทั้ง 3 แบบ 
6. สามารถยกตัวอยาง 
  การเคลื่อนที่ของแผน 
  เปลือกโลกได 
7. บอกสาเหตุชองการ  
  เกิดแผนดินไหว และ 
  หนวยที่ใชวัด 
  แรงสั่นสะเทือน 
 
 

- โลกมีลักษณะและ 
  โครงสรางที่  
  ประกอบดวย 
  อะไรบาง 
- เนื้อของโลกเปน 
  แผนเดียวกันหรือ  
  หลายแผนมาตอกัน 
- เมื่อแผนเปลือกโลก 
  เคลื่อนที่ผลที ่
  เกิดข้ึนจะเปน  
  อยางไรบาง 

- เปลือกโลกมี 
  ลักษณะเปน 
  อยางไร 
 
 

- โครงสรางของ 
  เปลือกโลก 
- แผนเปลือกโลก 
- การเคลื่อนที่ 
  ของแผนเปลือก  
  โลก 
- แผนดินไหว 
- ภูเขาไฟ 
- สึนามิ 
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8. บอกสาเหตุของการ  
  เกิดภูเขาไฟ 
9. อธิบายสาเหตุของ 
  การเกิดสึนามิได  
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สถานการณที่ 2 
เรื่อง  อุตสาหกรรม : ฝนกรด 

 
  ความแปรปรวนของมรสุมที่พัดผานประเทศไทยทําใหฝนตกหนักอยางตอเนื่อง
ตั้งแตเดือนตุลาคม ผูที่อยูตางจังหวัดคงรูสึกชุมฉํ่า แมจะเปนฝนจากทองฟาเดียวกันแตคน
กรุงเทพฯ และคนฉะเชิงเทรากลับไดผลขางเคียงที่ไมพึงปรารถนา กลาวคือ  ชาวกรุงที่เผอิญถูกฝน
หลายคนสงสัยวาทําไมรูสึกคันและมีผดผื่นข้ึนตามรางกายทั้งที่ในอดีตไมเคยมีอาการเชนนี้มากอน 
 
  ในชวงสัปดาหเดียวกันนี้มีรายงานขาววาขณะนี้  อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรากําลังประสบปญหาปลาตายจํานวนมาก คาดวาไมต่ํากวารอยละ 90 โดยสาเหตุมาจาก
ปญหาน้ําเนาเสีย เบ้ืองตนเชื่อวามาจากภาวะฝนกรด ซึ่งมาจากมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่
ตั้งอยูในบริเวณนั้นมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เพ่ิมสูงข้ึน ทําใหเกิดฝนกรด และสงผล
กระทบตอน้ําในแมน้ําลําคลอง รวมทั้งพืชผลทางการเกษตรที่ทํารายไดหลักอยางมะมวงมีเปลือก
เนาไมสามารถจําหนายหรือสงออกได 
 
  เก่ียวกับเรื่องนี้กรมควบคุมมลพิษไดสํารวจพ้ืนที่ทั่วภูมิภาคของประเทศพบคา  
พีเอช (pH) ของน้ําฝนที่ตรวจพบไดในจังหวัดสวนใหญยังไมมีปญหายกเวนเมืองใหญๆ เชน 
กรุงเทพฯ หรือจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากๆ ซึ่งคา พีเอช (pH)  ที่วัดไดเฉลี่ยรายปเทากับ 
4.9 และมีแนวโนมเปนฝนกรดมากข้ึน 
 
  ถานักศึกษาเปนคนที่อาศัยอยูในจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยูจํานวนมาก 
นักศึกษาจะตองมีความรูอะไรบาง เก่ียวกับฝนกรด 
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คําสําคัญ คําถาม / ปญหา ประเด็นการเรียน 

ฝนกรด 
คา พีเอช (pH) 

-  ฝนกรด คืออะไร 
-  ฝนกรดเกิดจาดอะไร 
-  คนทั่วไปจะรูไดอยางไรวาฝนที่ 
   กําลังจะ 
   ตกลงมาทุกวันนี้เปนฝนกรด 
-  คาพีเอช (pH)  คืออะไร 
-  คาพีเอช (pH) หาไดอยางไร 

-  การเกิดฝนกรด 
-  กาซที่ทําใหเกิดฝนกรด 
-  คา พีเอช (pH) 

 
 

เรื่อง 
วัตถุประสงค 
การเรียนรู 

ประเด็น 
ปญหา 

คําถาม 
กระตุน 

ประเด็น 
การเรียน 

-  ฝนกรด 
 

1.  บอกความหมาย 
   ของฝนกรดได 
2.  ระบุชนิดของกาซที ่
   ทําใหเกิดฝนกรดได 
3.  บอกชนิดของ 
   เชื้อเพลิงที่ทําให 
   เกิดกาซที่เกิดฝน 
   กรด 
  

-  คนทั่วไปจะรูได 
   อยางไรวาฝนกรด  
   คือ อะไรและ  
   เกิดข้ึนได 
   อยางไร 
 

-  ปจจัยที่ 
   กอใหเกิด 
   ฝนกรดม ี
   อะไรบาง 

-  ฝนกรด 
-  คา พีเอช (pH) 
-  แหลงที่กอให  
   เกิดฝนกรด 
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สถานการณที่ 3 
เรื่อง  บรรยากาศและการเปลี่ยนแปลง 

 
  จากการรายงานของคณะกรรมการวิจัยกลุมหนึ่ง รายงานวาระดับน้ําทะเลจะสูงข้ึน
ประมาณ 50 เซนติเมตร สาเหตุมาจากการละลายของธารน้ําแข็ง (Glacier) การขยายตัวของน้ํา
ทะเลเนื่องจากความรอน (Thermal Expansion) และการละลายของแผนน้ําแข็ง (Ice sheet) 
 
  โอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยรที่เปนโลกันความรอนทําใหแถบมหาสมุทร
แอนตารกติกาหนาวเย็น แตปจจุบันเกิดชองโหวของโอโซน อันเปนผลมาจากการทําลายของสาร
คลอโรฟลูออโรคารบอน หรือ ซีเอฟซี และคาดวาชองโหวของโอโซนจะสามารถคืนสูสภาพปกติได
ภายใน 50 ป ถาหากมีการควบคุมการใชสารซีเอฟซี 
 
  บริเวณแอนตารกติกาเย็นลงจากผลของโอโซนฟนคืนสูสภาพปกติ คณะกรรมการ
วิจัยคาดวาอุณหภูมิของโลกจะสูงข้ึนเนื่องจากกาซเรือนกระจก ขณะที่อุณหภูมิของมหาสมุทรกําลัง
เพ่ิมสูงข้ึน ระดับน้ําทะเลก็เพ่ิมสูงข้ึนดวยและมากพอที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate change) ซึ่งผลที่ตามมาคือ เกิดปรากฏการณ 
เอลนิโญและลานิญา 
 
  ถานักศึกษาเปนผูอานรายงานฉบับนี้ นักศึกษาควรจะตองมีความรูเก่ียวกับอะไร
เพ่ิมเติมอีก 
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คําสําคัญ คําถาม / ปญหา ประเด็นการเรียน 

บรรยากาศสตราโตส
เฟยร 

-  บรรยากาศ คืออะไร 
-  บรรยากาศประกอบดวยกาซ 
   อะไรบาง 
-  บรรยากาศแบงออกเปนก่ีชั้น 
-  สตราโตสเฟยรคืออะไร 

-  การแบงชั้นบรรยากาศ 
-  โทรโพสเฟยร 
-  สตราโตสเฟยร 
-  เมโซสเฟยร 
-  เทอรโมสเฟยร 

-  กาซเรือนกระจก 
-  ชองโหวของ    
   โอโซน 

-  กาซเรือนกระจก คือ อะไร 
-  กาซเรือนกระจกมีก่ีชนิด  
   อะไรบาง 
-  กาซเรือนกระจกมาจากแหลง 
   ใด 

-  ปรากฏการณเรือนกระจก 
-  ชนิดของกาซเรือนกระจก 
-  รังสีอัลตราไวโอเลต 
-  การกิดชองโหวของโอโซน 

-  เอลนิโญ 
-  ลานิญา 

-  เอลนิโญ คืออะไร 
-  เอลนิโญเกิดข้ึนที่ใด 
-  เอลนิโญมีผลกระทบอยางไร 
-  ลานิญา คืออะไร 
-  ลานิญา 
 

-  ปรากฏการณเอลนิโญ  
   และลานิญา 

 สวาวะปกติ 

 สภาวะเอลนิโญ 

 สภาวะลานิญา 
-  ผลกระทบของเอลนิโญ และ
ลานิญา 
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เรื่อง 
วัตถุประสงค 
การเรียนรู 

ประเด็น 
ปญหา 

คําถาม 
กระตุน 

ประเด็น 
การเรียน 

บรรยากาศ 1. บอกชนิดและ
ปริมาณของกาซที่เปน
องคประกอบของ
บรรยากาศ 
2. บอกเกณฑที่ใชแบง
ชั้นของบรรยากาศ 
3. บอกคุณสมบัติของ
ชั้นบรรยากาศไดทั้ง 4 
ชั้น 
4. บอกชนิดและ
แหลงที่มาของกาซ
เรือนกระจกไดทั้ง 4 
ชนิด 
5. อธิบายสาเหตุของ
การเกิดชองโหวของ
โอโซน 
6. อธิบาย
ปรากฏการณเอลนิโญ
และลานิญาได 
การเตรียมตัวผูเรียน 
1. ฝกวิเคราะห
สถานการณเรื่อง
บรรยากาศและการ
เปลี่ยนแปลง 
  

- บรรยากาศแบงเปน 
  ชั้นๆ ไดอยางไร 
- กาซเรือนกระจกม ี
  ผลกระทบอยางไร 
   

- ใชเกณฑอะไร 
  ในการแบงชั้น 
  บรรยากาศ 

- การแบงชั้น 
  บรรยากาศ 
- กาซเรือนกระจก 
- รังส ี
  อัลตราไวโอเลต  
- ปรากฏการณ 
  เอลนิโญ  
  และลานิญา 
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บทบาทของผูเรียน บทบาทของผูสอน สื่อวัสดุอุปกรณ การประเมิน 

การเตรียมตัวผูเรียน 
1. ทําแบบวัดความรู 
2. ฝกวิเคราะห  
   สถานการณและ   
   ตั้งสมมติฐานจาก 
   สถานการณที่กําหนดให 
3. ฝกการทํางานเปนกลุม 
   แบบรวมมือการกําหนด  
   หนาที่ของ 1) ประธานใน   
   การเปนผูนําอภิปราย 2) 
   เลขานุการเปนผูจด  
   บันทึกขอสรุปที่ไดจาก 
   การอภิปราย และบันทึก  
   การทําหนาที่ของแตละ 
   คน 3) ผูตรวจสอบผล 
   การอภิปรายเพ่ือใหได 
   ความรูตามวัตถุประสงค  
   4) ผูใชคําถามเพ่ือให 
   สมาชิกคิดวิเคราะห 
4. แนะนําข้ันตอนการเรียน 
   โดยใชปญหาเปนฐาน  
   พรอมทั้งบทบาทของ 
   ผูเรียนและครูในแตละ 
   ข้ันตอน 
5. ฝกใหผูเรียนใชวิธีการ 
   เรียนโดยใชปญหาเปน   
   ฐานโดยใชสถานการณ 3 เรื่อง    

   คือ  1) ภูเขาถลม แผนดินเกิด 

 
1. เตรียมแบบทดสอบ 
   วัดผลสัมฤทธิ ์
2. ฝกการวิเคราะห 
   สถานการณเพ่ือ 
   นิยามปญหา และ 
   การตั้งสมมติฐาน 
3. อธิบายการทํางาน 
   เปนกลุม การเรียนรู 
   ดวยตนเองแบบ 
   รวมมือและบทบาท 
   หนาที่ของสมาชิกแต  
   ละคนในกลุม เชน  
   หนาที่ประธาน  
   เลขานุการ  
4. กระตุนใหผูเรียนตั้ง 
   ปญหาและ 
   สมมติฐาน การระบุ 
   แหลงคนควาขอมูล 
5. ผูสอนนําเอกสาร 
   ที่ตองสืบเสาะ  
   เพ่ิมเติมให 
   ผูเรียน 

 
1. แบบทดสอบวัด 
   ผลสัมฤทธิ ์
2. สถานการณ 
   เรื่องภูเขาถลม 
   แผนดินเกิดรอย 
   แยก เรื่อง  
   อุตสาหกรรม : 
   ฝนกรด และ   
   เรื่องบรรยากาศ 
   และการเปลี่ยน 
   แปลง 
3. ใบงานเพ่ือ 
   บันทึกปญหา 
   สมมติฐาน  
   ความรูที่คนควา  
   เพ่ือทดสอบ 
   สมมติฐาน และ 
   ขอมูลที่ตอง 
   คนควาเพ่ิมเติม 
4. ใบงานเพ่ือสรุป 
   ความรูทั้งหมด 

 
- แบบประเมิน  
  กระบวนการ 
  เรียนรูดวยตน 
  เอง 
- แบบทดสอบวัด 
  ผลสัมฤทธิ์ทาง 
  การเรียน 
 DPU
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รอยแยก 2) อุตสาหกรรม ฝน
กรด 3) บรรยากาศและการ
เปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก ง. 
แบบประเมินกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
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แบบประเมินการปฏิบัติ ข้ันเผชิญกับปญหา 
 

สถานการณ เรื่อง................................................................................................................... 
 

วันที่........................................................................เวลา....................................................... 
 

ชื่อ........................................................................เลขทะเบียน............................................. 
 

  
แบบประเมินชุดนี้ ใหนักศึกษาประเมินเพ่ือนและตนเอง ในการเขารวมกิจกรรมข้ันเผชิญกับปญหา 
ผลจากการเขารวมกิจกรรม ใหนักศึกษาใชเกณฑประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scales) ดังนี้ 
 

4   หมายถึง ดีมาก  
3   หมายถึง ดี 
2   หมายถึง พอใช 
1   หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

สิ่งปฏิบัต ิ
ผลการปฏิบัต ิ

ตนเอง 
เพ่ือน 

1 
เพ่ือน 

2 
เพ่ือน 

3 
เพ่ือน 

4 
เพ่ือน 

5 
1. การมีสวนรวมอภิปรายเพ่ือ 
   นิยามปญหาวาเก่ียวของกับ   
   เรื่องใดบาง 

      

2. การมีสวนรวมในการนําเสนอ 
   ความรูเดิมในเรื่องที่เก่ียวของ 
   กับขอ 1 

      

3. การมีสวนรวมแสดงความ 
   คิดเห็นเพ่ือใหไดคําตอบ   
   (สมมติฐาน) 
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แบบประเมินการปฏิบัติ ข้ันวิเคราะหประเด็นของปญหาและการเรียนรู 
 

สถานการณ เรื่อง................................................................................................................... 
 

วันที่........................................................................เวลา....................................................... 
 

ชื่อ........................................................................เลขทะเบียน............................................. 
 
 

 แบบประเมินชุดนี้ ใหนักศึกษาประเมินเพ่ือนและตนเอง  ในการเขารวมกิจกรรมข้ัน
วิเคราะหประเด็นของปญหาและการเรียนรู ผลการเขารวมกิจกรรมใหนักศึกษาใชเกณฑประเมิน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ดังนี้ 
 

4   หมายถึง ดีมาก  
3   หมายถึง ดี 
2   หมายถึง พอใช 
1   หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

สิ่งปฏิบัต ิ
ผลการปฏิบัต ิ

ตนเอง 
เพ่ือน 

1 
เพ่ือน 

2 
เพ่ือน 

3 
เพ่ือน 

4 
เพ่ือน 

5 
1. การมีสวนรวมอภิปรายเพ่ือ 
   คัดเลือกปญหา (กําหนด 
   ประเด็นการเรียนรู) 

      

2. เขารวมอภิปรายเพ่ือวางแผน 
   และกําหนดวิธีการเรียนรู 

      

3. สามารถระบุแหลงขอมูลเพ่ือ 
   การสืบคน 
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แบบประเมินการปฏิบัติ ข้ันการระดมสมองเพื่ออธิบายประเด็นปญหา 
 

สถานการณ เรื่อง................................................................................................................... 
 

วันที่........................................................................เวลา....................................................... 
 

ชื่อ........................................................................เลขทะเบียน............................................. 
 
 

 แบบประเมินชุดนี้ ใหนักศึกษาประเมินเพ่ือนและตนเอง ในการเขารวมกิจกรรมข้ันการ
ระดมสมองเพ่ืออธิบายประเด็นปญหา ผลการเขารวมกิจกรรมใหนักศึกษาใชเกณฑประเมินแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ดังนี้ 
 

4   หมายถึง ดีมาก  
3   หมายถึง ดี 
2   หมายถึง พอใช 
1   หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

สิ่งปฏิบัต ิ
ผลการปฏิบัต ิ

ตนเอง 
เพ่ือน 

1 
เพ่ือน 

2 
เพ่ือน 

3 
เพ่ือน 

4 
เพ่ือน 

5 
1. สามารถสืบคนขอมูลและ 
   อางอิงแหลงที่สืบคนได 

      

2. สามารถสรุปขอมูลที่สืบคน 
   มาได 

      

3. เขารวมอภิปรายและสรุป 
   ความรูเปนของกลุม 
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แบบประเมินการปฏิบัติ ข้ันการนําเสนอขอมูลและการสะทอนผลการเรียนรู 
 

สถานการณ เรื่อง................................................................................................................... 
 

วันที่........................................................................เวลา....................................................... 
 

ชื่อ........................................................................เลขทะเบียน............................................. 
 
 

 แบบประเมินชุดนี้ ใหนักศึกษาประเมินเพ่ือนและตนเอง ในการเขารวมกิจกรรมข้ันการ
นําเสนอขอมูลและการสะทอนผลการเรียนรู ผลการเขารวมกิจกรรมใหนักศึกษาใชเกณฑประเมิน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ดังนี้ 
 

4   หมายถึง ดีมาก  
3   หมายถึง ดี 
2   หมายถึง พอใช 
1   หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

สิ่งปฏิบัต ิ
ผลการปฏิบัต ิ

ตนเอง 
เพ่ือน 

1 
เพ่ือน 

2 
เพ่ือน 

3 
เพ่ือน 

4 
เพ่ือน 

5 
1. มีขอคําถามจากข้ันตอนที ่
   ผานมา 

      

2. มีสวนรวมในการนําเสนอ 
   ขอมูลตอชั้นเรียน 

      

3. เขาใจสิ่งที่กลุมอ่ืนนําเสนอตอ  
   ชั้นเรียน 
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แบบประเมินการปฏิบัติ ข้ันบูรณาการและการประเมินผล 
 

สถานการณ เรื่อง................................................................................................................... 
 

วันที่........................................................................เวลา....................................................... 
 

ชื่อ........................................................................เลขทะเบียน............................................. 
 
 

 แบบประเมินชุดนี้ ใหนักศึกษาประเมินเพ่ือนและตนเอง ในการเขารวมกิจกรรมข้ันการ 
บูรณาการและการประเมินผล  ผลการเขารวมกิจกรรมใหนักศึกษาใชเกณฑประเมินแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scales) ดังนี้ 
 

4   หมายถึง ดีมาก  
3   หมายถึง ดี 
2   หมายถึง พอใช 
1   หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

สิ่งปฏิบัต ิ
ผลการปฏิบัต ิ

ตนเอง 
เพ่ือน 

1 
เพ่ือน 

2 
เพ่ือน 

3 
เพ่ือน 

4 
เพ่ือน 

5 
1. สามารถสรุปความรูที่แตละ 
   กลุมนําเสนอตอชั้นเรียน 

      

2. สามารถสรุปความรูโดย 
   ครอบคลุมและถูกตอง 

      

3. เรื่องที่สรุป คนอ่ืนอานแลว 
   เขาใจ 
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ภาคผนวก จ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 

คําชี้แจง    ใหนักศึกษาเลือกตอบขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว โดยทําเครื่องหมาย  ลงใน 
               กระดาษคําตอบ 
 

คําสั่ง   ใหนักศึกษาใชรูปตอไปน้ีตอบคําถามขอ 1 – 5 
 
         
 
 
 
 
 
 

1. ชั้น B ประกอบดวยธาตุใดตอไปนี ้
 ก.  เหล็ก  นิกเกิล  โคบอลท    

ข.  แมกเนเซียม  เหล็ก  ซิลิเกต 
 ค.  แมกเนเซียม  เหล็ก  นิกเกิล    

ง.  เหล็ก  อลูมิเนียม  นิเกิล 
2. ขอสรุปใดกลาวถึงชั้น C ไดถูกตองที่สุด 

 ก.  เปนชั้นที่มีความหนาแนนนอยที่สุด  
 ข.  เปนชั้นที่มีสวนประกอบของซิลิคอนเปนสวนผสมของแรโลหะ 
 ค.  เปนชั้นที่สวนประกอบของธาตุที่เปนของแข็งจําพวกเหล็ก นิกเกิล และโลหะที่ม ี  
               เหล็กเปนสวนผสม 
 ง.  เปนชั้นที่มีสวนประกอบคลายของเหลว ประกอบดวยเหล็ก นิกเกิล และโลหะที่มี   
              เหล็กเปนสวนผสม 

3. จากขอสรุปที่วา “เปนชั้นที่มีสวนประกอบคลายของเหลวประกอบดวยเหล็ก นิกเกิล และ
โลหะผสมของเหล็ก” ขอสรุปดังกลาวหมายถึงโครงสรางของโลกชั้นใด 

 ก.  A  ข.  B  ค.  C  ง.  D 
 

A 

B 
C 

D 
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4. ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตอง 

 ก.  เปลือกโลกภาคพ้ืนทวีปคือสวนที่เปนแผนดินทั้งหมด 
 ข.  เปลือกโลกที่ปกคลุมทวีปสวนใหญจะเปนหินบะซอลต 
 ค.  ชั้นฐานธรณีภาค (asthenosphere) เปนชั้นที่อยูภายในชั้นเนื้อโลก 
 ง.  คําวาธรณีภาค (Lithosphere) หมายถึงสวนที่เปนภูเขา พ้ืนดิน และหินใตดินตางๆ 

5. ขอใดสรุปผิด 
 ก.  แผนเปลือกโลกทั้งหมดลอยอยูเหนือชั้นหินหนืด หรือ แมกมา 
 ข.  แผนเปลือกโลกแตละแผนมีทิศทางการเคลื่อนที่ที่แตกตางกัน 
 ค.  ธรณีภาค (Lithosphere) เปนชั้นที่เกิดจากแผนเปลือกโลกหลายๆ แผนมาตอกัน 
 ง. แผนเปลือกโลกสวนที่เปนทวีปไมมีการเคลื่อนที่ แตสวนที่เปนมหาสมุทร 
             จะเคลื่อนที่ตลอดเวลา 

6. แผนเปลือกโลกใดที่มีขนาดใหญที่สุด 
 ก.  แผนคอคอส     

ข.  แผนแปซิฟก 
 ค.  แผนนาสกา     

ง.  แผนฟลิปปนส 
7. ขอใดตอไปนี้ ไมใช ผลที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก 

 ก.  แผนดินไหว     
ข.  ภูเขาไฟระเบิด 

 ค.  แผนเปลือกโลกบางสวนหายไป  
ง.  แผนเปลือกโลกสวนที่เปนทวีปจะขยายตัว 

8. ขอใดตอไปนี้ ไมใช ปจจัยที่ทําใหเกิดภูเขาไฟ 
 ก.  หินหนืดหรือแมกมามีความดันและอุณหภูมิสูง 
 ข.  รอยตอของแผนธรณีภาค 
 ค.  รอยแตกบนแผนธรณีภาค 
 ง.  รอยกัดเซาะของหินตามเชิงเขา 
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ใชขอความตอไปน้ีตอบคําถามขอ 9 – 10 
 

 1.  แผนเปลือกโลกเคลื่อนที่เฉือนกัน   
 2.  แผนเปลือกโลกเคลื่อนที่มุดกัน 
 3.  แผนเปลือกโลกมหาสมุทรเคลื่อนที่ชนแผนเปลือกโลกทวีป 
 4.  แผนเปลือกโลกทวีป 2 แผน เคลื่อนที่แยกออกจากกัน 
 5.  แผนเปลือกโลกทวีป 2 แผน เคลื่อนที่ชนกัน 

9. การเกิดแนวเทือกเขาหิมาลัย เปนผลที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก 
          ในลักษณะใด 
 ก.  1  ข.  2  ค.  4  ง.  5 

10. การเกิดภูเขาไฟตามแนวชายฝงทะเล เปนผลที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก 
          ในลักษณะใด 
 ก.  1  ข.  2  ค.  3  ง.  4 

11. ถาแผนเปลือกโลกมหาสมุทร 2 แผนเคลื่อนที่ชนกันมักจะทําใหเกิดลักษณะภูมิประเทศ  
          แบบใด 
 ก.  ภูเขาไฟตามแนวชายฝง   

ข.  รอยแตกหรือรองลึกใตทะเล 
 ค.  หมูเกาะรูปโคงในประเทศญี่ปุน  

ง.  เทือกเขาดงพญาเย็นในประเทศไทย 
12. พันเจีย (Pangea) ตามแนวคิดของ อัลเฟรด เวเกเนอร (Alfred Wegener)  

หมายถึงอะไร 
 ก.  เปลือกโลกแบงออกเปนแผนสําคัญๆ ได 12 แผน 
 ข.  เปลือกโลกประกอบดวยแผนเปลือกโลกหลายแผนมาเชื่อมตอกัน 
 ค.  แตเดิมแผนเปลือกโลกจะเชื่อมตอกันเปนเนื้อเดียว เมื่อเกิดแผนดินไหว 
              จึงแยกจากกัน 
 ง.  แตเดิมทวีปตางๆ จะเชื่อมตอเปนแผนเดียว ตอมาคอยๆ แยกออกจากกัน 
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13. ขอใดสรุปถูกตองเก่ียวกับการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก 
 ก.  แผนเปลือกโลกจะเคลื่อนที่เขาหากันอยางชาๆ 
 ข.  แผนเปลือกโลกจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แตกตางกันอยางชา  ๆ
 ค.  การเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลกมีแบบเดียวคือ เคลื่อนที่เขาหากัน 
 ง.  แผนเปลือกโลกขนาดใหญจะเคลื่อนที่แยกออกจากกัน ขนาดเล็กกวา 
              จะเคลื่อนที่เขาหากัน 

14. การเกิดสึนามิที่ประเทศไทย เมื่อป 2547 แผนเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่อยางไร 
 ก.  แผนอินเดีย – ออสเตรเลีย มุดตัวเขาในแผนยูเรเซีย 
 ข.  แผนแปซิฟกเคลื่อนที่แยกออกจากแผนฟลิปปนส 
 ค.  แผนยูเรเซียเคลื่อนที่เขาหาแผนอินเดีย – ออสเตรเลีย 

ง.  แผนอินเดีย – ออสเตรเลีย กับแผนยูเรเซีย เคลื่อนที่แยกออกจากกัน 
15. “เอเซีย สึนามิ 2004 (Asia Tsunami 2004) “ เกิดข้ึนบริเวณใด 

 ก.  มหาสมุทรแปซิฟก    
ข.  มหาสมุทรอินเดีย 

 ค.  มหาสมุทรแอตแลนติก   
ง.  มหาสมุทรแอนตารกติก 

16. บริเวณที่มีโอกาสเกิดแผนดินไหวมากที่สุดคือบริเวณใด 
 ก.  รายตอระหวางพ้ืนน้ํากับพ้ืนดิน   

ข.  รอยตอระหวางเทือกเขากับเทือกเขา 
 ค.  รอยตอระหวางแผนเปลือกโลก   

ง.  รอยตอระหวางพ้ืนดินกับชายทะเล 
17. ขอใด ไมใช ผลที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก 

 ก.  การเกิดแผนดินไหว     
ข.  การเกิดภูเขาไฟ 

 ค.  การเกิดคลื่นสึนาม ิ     
ง.  การเกิดทวีปใหม 

18. การแบงชั้นบรรยากาศโดยใชอุณหภูมิเปนเกณฑ แบงไดเปนก่ีชั้น 
 ก.  2 ชั้น ข.  3 ชั้น  ค.  4 ชั้น ง. 5 ชั้น 
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19. บรรยากาศชั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศ เกิดฝน พายุ ฟาคะนอง คือชั้นใด 
 ก.  โทรโพสเพียร     

ข.  สตราโตสเฟยร 
 ค.  เมโซสเฟยร      

ง.  เทอรโมสเฟยร 
20. ถาตองการสงคลื่นวิทยุระบบ A.M. ใหไปไดไกลๆ จะตองอาศัยชั้นบรรยากาศชั้นใด  

          สะทอนคลื่นกลับลงมายังพ้ืนโลก 
 ก.  โทรโพสเพียร     

ข.  สตราโตสเฟยร 
 ค.  เมโซสเฟยร      

ง.  เทอรโมสเฟยร 
21. “...เปนชั้นที่อุณหภูมิจะเพ่ิมข้ึนตามความสูง เหมาะสําหรับการบินพาณิชย และมีโอโซนอยู

จํานวนมาก...”  ขอมูลดังกลาว หมายถึงชั้นบรรยากาศชั้นใด 
 ก.  โทรโพสเพียร    

ข.  สตราโตสเฟยร 
 ค.  เมโซสเฟยร     

ง.  เทอรโมสเฟยร 
22. บรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยร (Troposphere) เมื่อสูงข้ึนไปอุณหภูมิจะลดลง ขอใดเปน  

          ความสัมพันธของการลดลงของอุณหภูมิและความสูงจากพ้ืนโลก 
 ก.  ลดลง 2.5  องศาเซลเซียส ตอความสูง 1 กิโลเมตร 
 ข.  ลดลง 4.5  องศาเซลเซียส ตอความสูง 1 กิโลเมตร 
 ค.  ลดลง 6.5  องศาเซลเซียส ตอความสูง 1 กิโลเมตร 
 ง.  ลดลง 8.5  องศาเซลเซียส ตอความสูง 1 กิโลเมตร 

23. ขอใดสรุปไมถูกตองเก่ียวกับรังสีอัลตราไวโอเลต ชนิดบี (UV – B) ที่มีผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตบนโลก 

 ก.  ทําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง 
 ข.  สามารถทําลายกระจกตา แกวตา และเย่ือชั้นในสุดของดวงตา 
 ค.  ทําใหพืชน้ําเพ่ิมจํานวนอยางรวดเร็ว จนเกิดปรากฏการณที่เรียกวา algae bloom 
 ง.  ทําใหวัสดุประเภทพลาสติกเสื่อมสภาพเร็ว มีอายุใชงานสั้นลง 
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24. การเพ่ิมข้ึนของ กาซเรือนกระจก จะทําใหชั้นบรรยากาศเก็บรังสีความรอนไดมากข้ึน 
ขอความที่ขีดเสนใต หมายถึงขอใด 

 ก.  CH4    N2O  CO2  CFCS    
ข.  CH4 H2S  SO2   CO2 

 ค.  CO2   N2O  H2S   CFC    

ง.  CO2  SO2  H2S  NO2 
25. กิจกรรมจากกลุมใดที่ปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศนอยที่สุด 

 ก.  กลุมพลังงาน   ข.  กลุมเกษตร 
 ค.  กลุมอุตสาหกรรม   ง.  กลุมเครื่องจักรสาน 

26. “...ทําหนาที่คลายรมกันแดด ปองกันไมใหพืชและสัตวไดรับอันตรายจากรังส ี
       อัลตราไวโอเลต...” คํากลาวนี้ควรหมายถึงกาซในขอใด 

 ก.  คารบอนไดออกไซด   ข.  โอโซน 
 ค.  คลอโรฟลูออโรคารบอน  ง.  ฟรีออน 
27. จากขอสรุปที่กลาววา “เปนสาเหตุทําใหโอโซนในบรรยากาศลดนอยลง หรือ เกิดชองโหว

ของโอโซน อันเปนสาเหตุใหรังสีอัลตราไวโอเลตสองลงมายังพ้ืนโลกมากข้ึน ทําใหชั้น
บรรยากาศและผิวโลกรอนข้ึน”  สาเหตุดังกลาวเกิดจากสารใด 

  ก.  ซัลเฟอรไดออกไซด     
  ข.  คลอโรฟลูออโรคารบอน 
  ค.  คารบอนไดออกไซด     
  ง.  ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด 

28. จากขอสรุปที่กลาววา “เพราะตนไมมีคุณสมบัติที่ดี คือ สามารถดูดซับกาซ      ไว 
กอนที่จะปลอยลอยข้ึนสูบรรยากาศ ดังนั้นเมื่อพ้ืนที่ปาลดลง ปริมาณของกาซ      จะถูก
สะสมไวในบรรยากาศมากข้ึน”  หมายเลข    และ    หมายถึงกาซชนิดใดตามลําดับ 
ก.  คารบอนไดออกไซด และมีเทน   
ข.  คารบอนไดออกไซด และไนตรัสออกไซด 
ค.  คารบอนไดออกไซด และคารบอนไดออกไซด  
ง.  คารบอนไดออกไซด  และไฮโดรเจนซัลไฟด 
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29. ขอใดตอไปนี้ ไมใช ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกรอน 
  ก.  สิ่งมีชีวิตสูญพันธ     
          ข.  เกิดโรคอุบัติใหม 
  ค.  เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ   
  ง.  ปาชายเลนจะมีปริมาณมากข้ึน 

30 กรมควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม ออกมาเตือนวา ไมควรรองน้ําฝนมาด่ืมกิน จากการเก็บ
ตัวอยางน้ําฝนหลายๆ จังหวัดพบวา มีคาพีเอช (pH) ต่ํากวา 7 นักศึกษาคิดวา สารในขอ
ใดที่เปนสาเหตุใหทําน้ําฝนมีคาพีเอชต่ํากวา 7 

  ก.  ซัลเฟอรไดออกไซด  และออกไซดของไนโตรเจน 
  ข.  โปแตสเซียมคลอไรด และไฮโดรเจนซัลไฟด 
  ค.  โซเดียมคลอไรด  และคอปเปอรซัลเฟต 
  ง.  คารบอนไดออกไซด  และโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนส 

31 เชื้อเพลิงชนิดใดเมื่อนํามาใชแลวจะทําใหเกิดกาซที่เปนตนเหตุใหเกิดฝนกรด 
 ก.  กาซชีวภาพ     ข.  ถานหิน   

ค.  ถานไม     ง.  เชื้อเพลิงเขียว 
 

คําสั่ง ใหนักศึกษาใชขอสรุปตอไปน้ีตอบคําถามขอ 32 – 34 
 
 ก.  การไหลยอนกลับของกระแสน้ําอุน บริเวณเสนศูนยสูตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟก  
               จากตะวันตกไปแทนที่กระแสน้ําเย็น ทางฝงตะวันออก 
 ข.  ลมคาตะวันออกพัดจากตะวันออกไปทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟก  
               แลวยกตัวข้ึนเหนือประเทศอินโดนีเซีย ทําใหมีฝนตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
               และตอนเหนือของออสเตรเลีย 

ค.  ลมคาตะวันออกมีกําลังแรงกวาปกติ ผิวน้ําทะเลที่อุนของมหาสมุทรแปซิฟกฝง
ตะวันออกจะถูกพัดไปสะสมทางฝงตะวันตก มีผลทําใหฝนตกในปริมาณมาก 

ง.  ระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงข้ึน สงผลกระทบตอระบบการหมุนเวียนของกระแสน้ําในหมา
สมุทร หรือ เรียกวา Ocean Conveyer Belt 

 

32 สาเหตุที่ทําใหเกิดปรากฏการณ เอลนิโญ คือขอใด 
33 สาเหตุที่ทําใหเกิดปรากฏการณ ลานิญา  คือขอใด 
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34 ขอใดเปนการกลาวถึงสวาวะที่เปนปกติบริเวณเสนศูนยสูตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟก 
 

35 ขอใดสรุปถูกตอง 
ก. สภาวะปกติ กระแสน้ําอุนพ้ืนผิวมหาสมุทรแปซิฟกจะพัดจากฝงตะวันตกไปยังฝง 
    ตะวันออก 
ข. สภาวะเอลนิโญ เปนภาวะที่ลมคาพัดจากประเทศอินโดนีเซียและตอนเหนือของ  

ประเทศออสเตรเลียไปทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟก 
ค. ภาวะปกติ กระแสน้ําเย็นใตมหาสมุทรแปซิฟกเบ้ืองลางจะเขามาแทนที่กระแสน้ําอุน

ทางซีก    ตะวันตกทําใหประเทศอินโดนีเซียจับปลาไดมาก 
ง. ภาวะเอลนิโญ จะทําใหเกิดความแหงแลงกับประเทศทางฝงทวีปอเมริกาใต สวนแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต และตอนเหนือของออสเตรเลียจะมีฝนตกในปริมาณมาก 
 

******************************************* 
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