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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์  2 ประการ คือ   1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง ระบบนิเวศ จากการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L เรื่อง 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ  จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน    2) เพื่อศึกษาทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน
ของนักศึกษาจากการจัดการเรียนโดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน     

 กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการเละสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ K–W–L การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  
 ผลการศึกษาพบว่า  
 
 1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต เรื่อง ระบบ
นิเวศ จากการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ  จากการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
  
 2. ทักษะการคิดข้ันพื้นฐานของนักศึกษาจากการจัดการเรียนโดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–
L และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้   
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาของปัญหา 
 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและ
อุตสาหกรรม    ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง  คือ การพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ  
ปรากฏการณ์ธรรมชาติและเทคโนโลยี  มีทักษะการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
คิดสร้างสรรค์และรักการเรียนรู้  เพื่อให้น าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  ตลอดจนพัฒนาประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน  จึงต้องพัฒนาผู้เรียน    ในด้านทักษะการคิด  
ให้เป็นผู้คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  ตั้งแต่ในระดับประถมศึกษา  เพื่อเป็นการเตรียม
ประชากรของประเทศให้มีสมรรถภาพพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง   สังคมและประเทศชาติในวันข้างหน้า 
 การพัฒนาทักษะการคิดเป็นเปูาหมายส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษา
ไว้ในหมวด  4  มาตรา 22     มาตรา 23  และมาตรา 24  อย่างชัดเจนว่า  การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  เน้นความส าคัญทั้ง ความรู้  คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการอย่างเหมาะสม  ต้องจัดเนื้อหาสาระ  และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้ เรียน    โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกัน  และแก้ไข
ปัญหา  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  
เกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 ยังได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ ซึ่งสมรรถนะที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ 
ความสามารถในการคิดของผู้เรียน โดยให้มีความสามารถในการคิดข้ันพื้นฐาน การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม จะเห็นว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนากระบวนการคิดให้เกิดกับผู้เรียน   
 ทักษะการคิดนับเป็นคุณลักษณะที่ควรพัฒนาให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน  เพราะทักษะการคิดเป็น
ความสามารถที่มนุษย์ใช้สมรรถภาพทางสมองและจิต  เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจกระท าสิ่งใด ๆ  โดยอาศัย
หลักการเหตุผล  ดังนั้น  การพัฒนาทักษะการคิดจึงเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สุนีย์  เหมะประสิทธ์ิ. 
2548 : 1-3) ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2543 : 34)   ที่กล่าวไว้ว่า  การ
ฝึกทักษะการคิดเป็นหัวใจของการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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 ภาพสะท้อนของเด็กทั้งประเทศว่ายังขาดความสามารถด้านการคิดข้ันพื้นฐาน ด้วยเหตุนี้จุดด้อยที่
ควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึน  คือทักษะการคิด  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์  
การคิดข้ันพื้นฐาน  คิดแก้ปัญหา  คิดหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษายังมีน้อย  ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนค่อนข้างต่ า  นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่าครูควรพัฒนาวิธีการสอน  โดย
ใช้เทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็น  และคิดอย่างเป็นระบบ  (ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา: http://www.thaipost.net.news/ ) 

กองวิจัยทางการศึกษา ( กรมวิชาการ,2542 : 33-34 )  กล่าวว่า “…การคิดเป็นความสามารถที่
พัฒนาได้โดยการฝึกฝนการคิดจากระดับง่ายจนถึงระดับที่ซับซ้อนมากข้ึนได้แก่  ฝึกทักษะการคิด ลักษณะ
การคิดและกระบวนการคิดตามล าดับโดยการจัดท ากิจกรรมการเรียนการสอนตามระดับวัย  วุฒิภาวะของ
แต่ละบุคคลโดยให้ผู้เรียนคิดเป็น  ให้ผู้เรียนตระหนักในปัญหาและคิดหาทางแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดมาผสมผสานจนเกิดเป็นความคิดที่จะเลือกตัดสินใจ  หรือปฏิบัติให้เกิดความพึงพอใจและ
สามารถแก้ปัญหานั้นได้…”  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของพิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์  (พิมพ์พันธ์, 2549)  ที่
กล่าวว่า “…การสอนคิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทางสมองนั้นมีความเป็นนามธรรม การสอนคิดนี้จะ
น าไปสู่การพัฒนาทักษะการคิด  และทักษะกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน  …” 
 เทคนิคและวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการฝึกทักษะการคิดให้ผู้เรียนได้  คือ การใช้
ปัญหาเป็นฐานในการสอน และเทคนิค K–W–L ไพฑูรย์   สินลารัตน์ (ไพฑูรย์, 2551) กล่าวว่า “… การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมกันได้โดย การคิดแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน การคิดร่วมกันนี้ผู้เรียนแต่ละคนจะใช้วิธีการหาค าตอบที่แตกต่างกันได้โดยมีจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันคือ การหาทางออกของปัญหา …” ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ปริญญา   เชาวนาศัย (ปริญญา, 
2547)  ที่กล่าวว่า “… การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียน
เป็นผู้ค้นคว้าหาข้อมูลที่จ าเป็น ด าเนินการ วิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ
ในกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งกระบวนการนี้จะท าให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและมีประสบการณ์
ที่เหมือนท างานจริง …”  นอกจากนี้ผู้เรียนยังควบคุมแนวทางการเรียนรู้ของตนเองในการสืบค้นข้อมูล
ข้อสนเทศที่ต้องการ และรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง (Uyeda และคณะ, 2002 : 25) และมัณฑรา  
ธรรมบุศย์ ( มัณฑรา, 2549) ยังกล่าวว่า “… วิธีใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน เป็นรูปแบบที่สามารถน ามาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง …”  
 การสอนโดยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน ไม่ได้เน้นที่ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของผู้เรียนเพียงอย่างเดียว 
แต่จะเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ (สุธี, 2547) ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้ทุกข้ันตอน 
คือ 1) การก าหนดปัญหา 2) การท าความเข้าใจปัญหา 3) การด าเนินการศึกษาค้นคว้า 4) การสังเคราะห์
ความรู้  5) การสรุปและการประเมินค่าค าตอบ  6) การน าเสนอและการประเมินผลงาน  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553) 
   นอกจากนี้กระบวนการดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เทคนคิ
การเรียนรู้แบบ K-W-L (What I  Know / what I Want to know/ what I have Learned) ที่เน้นการ

DPU

http://www.thaipost.net.news/


3 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่อย่างเป็นรูปธรรมแล ะเป็น
ระบบ  ซึ่งเป็นอีกวิธีสอนหนึ่งที่สนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L 
พัฒนาข้ึนโดย Dr. Oga I Koroleva ในปี 1986 เพื่อน ามาใช้ในช้ันเรียน ซึ่งจัดว่าเป็นเทคนิคการเรียนรู้อีก
แบบหนึ่งที่เสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี ท าให้ผู้เรียนเกิดความคงทนทางการเรยีนที่
ยาวนานมากกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ ที่มีผู้สอนเป็นผู้น าในช้ันเรียน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างการ
เรียนรู้แบบร่วมมือที่ใช้ได้ผลดี สามารถใช้ได้ทั้งผู้เรียนรายบุคคลหรือผู้เรียนเป็นกลุ่ม ทั้งกลุ่มเล็ก  ๆ  และกลุม่
ใหญ่ (ทิศนา แขมมณี, 2548 )   
 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีนโยบายให้อาจารย์ปรับเปลี่ยนการสอน โดยให้
เน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอนแบบเดิม  ลดการสอนแบบบรรยายและให้ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทเป็น 
ผู้ช้ีแนะ ใช้รูปแบบการสอนแบบก้าวหน้า โดยเน้นว่านักศึกษาจะท าอะไรได้ ไม่ใช่ว่านักศึกษาต้องรู้ 
อะไร พยายามให้นักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล เน้นการคิดข้ันพื้นฐานแก่
ปัญหาให้ได้ 
 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน และและเทคนิคการ
เรียนรู้แบบ K–W–L ที่นักการศึกษาออกแบบไว้เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่ม
เพื่อหาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนหรือผู้เรียน
ด้วยกัน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน    และเทคนิคการ
เรียนรู้แบบ K–W–L     

2) เพื่อศึกษาความสามารถในทักษะการคิดข้ันพื้นฐานด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ
เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L     
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ได้แนวทางส าหรับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และ 
เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1) ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากร 

       ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่เรียน
หลักสูตรภาษาไทย ช้ันปีที่ 2 ใน 11 คณะวิชา คือคณะบริหารธุรกิจ คณะการบัญชี  คณะเศรษฐศาสตร์ 
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คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 

 ตัวอย่าง 
      ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม (SC 103) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 3 กลุ่มเรียน  
 

ตัวแปรท่ีศึกษา  
      ตัวแปรต้น (Independent variable) คือวิธีการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และเทคนิคการ
เรียนรู้แบบ K-W-L  
      ตัวแปรตาม (Dependent veritable) คือ คะแนนการคิดข้ันพื้นฐาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง ระบบนิเวศและเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  

ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
 

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในทักษะการ
คิดข้ันพื้นฐานด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และเทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L ของนักศึกษาช้ันปีที่ 
2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556  
 

นิยามศัพท์ 
 1. การใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน หมายถึง กระบวนการที่ผู้สอนจัดข้ึนเพื่อให้ผู้เรียนใช้กระบวน
หาเหตุผลเชิงตรรกวิทยาในการสร้างความเข้าใจและหาทางออกของปัญหาในแต่ละข้ันตอนดังนี้  1) การ
ก าหนดปัญหา  2) การท าความเข้าใจปัญหา  3) การด าเนินการศึกษาค้นคว้า การสืบค้นด้วยวิธีการ  4) 
การสังเคราะห์ความรู้และน าความรู้มาอธิบายแก่สมาชิกในกลุ่ม  5) การสรุปและการประเมินค่าของค าตอบ  
6) การน าเสนอความรู้และผลงานของกลุ่มต่อสมาชิกในช้ันเรียน และการประเมินผลงาน 
 2. เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L  หมายถึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการอ่าน 
ซึ่งสอดคล้อง กับทักษะการคิดอย่างรู้ตัว โดยดึงเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาช่วยในการตีความเนื้อ
เรื่อง มีส่วนร่วมในการตั้งค าถาม โดยมีขั้นตอนในการสอน ดังนี้  1) นักศึกษารู้อะไร K (What  I Know)  
2) นักศึกษาต้องการรู้อะไร W (What I Want to learn) 3) กิจกรรมนักศึกษาได้เรียนรู้อะไร  
L (What have I Learn) 
  3. ความสามารถในทักษะการคิดข้ันพื้นฐานหมายถึงความสามารถที่ประกอบด้วย 

            1) ทักษะการคิดที่ใช้ในการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน  
และทักษะการเขียน 
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             2) ทักษะการคิดที่เป็นแกน ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการระบุ 
ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการแปลความ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการให้
เหตุผล ทักษะการเรียงล าดับ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกด้านพุทธิปัญญาของ 

นักศึกษาที่ได้จากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชนิดปรนัยแบบเลือกตอบ วิชา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม  เรื่อง ระบบนิเวศ และเรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน 

ประเทศ 

 5. กลุ่มทดลอง   หมายถึง นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้ปัญญาเป็นฐานในการสอน  
และเทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L  
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บทที่  2 
การตรวจเอกสาร 

 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญหาเป็นฐานในการ

สอน การสอนโดยใช้เทคนิค K–W–L และการคิดข้ันพื้นฐาน  ซึ่งได้น าเสนอตามล าดังต่อไปนี้ 
1. การใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
2. ความหมายของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
3. ความส าคัญของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
4. ลักษณะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
5. ข้ันตอนการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
6. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
8. เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
9. งานวิจัยที่เกี่ยวกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L 
10. ความหมายของการคิด 
11. กรอบของความคิด 
12. ทักษะการคิด 
13. ลักษณะส าคัญของการคิด 
14. ลักษณะของนักคิด 
15. แนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านการคิด 
16. ประโยชน์ของการคิด 
17. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการคิด 

 
1. การใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
 

ประวัติและความเป็นมาของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
 

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ได้มีทฤษฎีการเรียนรู้เกิดข้ึนหลายทฤษฎีเช่น ทฤษฎีการเรียนรู้
พฤติกรรมนิยม (Behaviorist learning theory)  ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธินิยม (Cognitivism learning 
theory) และทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักการศึกษา คือทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม 
(Constructivism learning theory ) ซึ่งหลักการส าคัญของทฤษฎีนี้ก็คือ ในการเรียนรู้ผู้เรียนจะต้องเป็น
ผู้กระท า (active) และสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  จากแนวคิดนี้เองจึงท าให้เกิดรูปแบบ
ของการเรียนรู้หลายๆ รูปแบบด้วยกัน อาทิเช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning) 
การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกันและกัน (Collaborative Learning)  การเรียนรู้โดยการค้นคว้าอย่างอิสระ 
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(Independent investigation method) และการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน (Problem 
– Based Learning) เป็นต้น   

 

 การใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน ((Problem – Based Learning : PBL) เป็นระบบการเรียนการ
สอนที่เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 เป็นหลักสูตรที่เริ่มต้นใช้ โดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Faculty of 
Health Sciences) ของมหาวิทยาลัย McMaster ประเทศแคนาดา และโรงเรียนแพทย์อีกหลายแห่ง อาทิ
เช่น Western Reserve Medical School, Mc Master University Medical School และ University 
of New Mexico Medical School (Oon – Seng  Tan, 2003) ต่อมาวิธีการดังกล่าว ได้กลายเป็น
รูปแบบ  ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาน าไปเป็นแบบอย่าง ในการจัดการเรียนรู้ โดยเริ่มจากปลายปี ค.ศ. 
1950 มหาวิทยาลัย Case Western Reserve ได้น ามาใช้เป็นแห่งแรก รูปแบบการสอนที่มหาวิทยาลัย 
Case Western Reserve พัฒนาข้ึนมาน้ันได้กลายมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนหลาย
แห่งในสหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย 
 

โดยแนวคิดพื้นฐานของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน คือ การปรับ เปลี่ยนการเรียนการสอน 
เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในการเรียนรู้ มีกรอบความรู้ และการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานของการเรียนโดยใช้ทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ซึ่งวิธีการนี้จะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการสร้างความรู้ โดย
ค านึ ง ถึงความรู้ที่ มี อยู่ เ ดิมของผู้ เ รี ยนและจะใช้ทฤษฎีการ เรียนรู้พุท ธิปัญญานิยม (Cognitive 
Constructivism) ที่เน้นการสร้างความรู้ของแต่ละคน 

 

2. ความหมายของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
 

Problem – Based Learning หรือ PBL มีช่ือเรียกเป็นภาษาไทยหลายแบบ เช่น การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน   การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  วิธีการปัญหาสมมติ นักการศึกษาได้ให้
ความหมายของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนไว้แตกต่างกันดังนี้   

 

สุปรียา วงษ์ตระหง่าน (2536 : 3) ได้ให้ความหมายของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน หมายถึง 
กระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติจากสถานการณ์ที่ไม่เคยค้นพบมาก่อน โดยน า
การเรียนรู้มาประยุกต์ใช้สถานการณ์นั้นๆ กระบวนการนี้จะได้รับการจัดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ 
 

 ทิศนา   แขมมณี (2548) ได้ให้ความหมายของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนไว้ว่า หมายถึง การ
จัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
เปูาหมาย โดยที่ผู้สอนอาจน าผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ หรือปัญหาจริง หรือผู้สอนอาจจัดสถานการณ์ให้
ผู้เรียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการคิดข้ันพื้นฐานปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
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เข้าใจในปัญหาน้ันอย่างชัดเจน  ได้เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหาน้ัน รวมทั้งช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความใฝุรู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ  
 

 มัณฑรา  ธรรมบุศย์ (2549) ได้ให้ความหมายของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนไว้ว่า  
หมายถึง  รูปแบบการเรียนรู้ที่ เ กิด ข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการสร้ างอง ค์ความรู้ ด้วยตัวเอง 
(Constructivism) โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็น
จริงเป็นบริบทของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดข้ันพื้นฐานและคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้
ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน จึงเป็นผลมาจาก
กระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ปัญหาเป็นหลัก 
 

 อานุภาพ   เลขะกุล (2551) ได้ให้ความหมายของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนว่า หมายถึง 
ระบบการศึกษาซึ่งใช้ปัญหา หรือเหตุการณ์เป็นโจทย์ปัญหา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ฝึก
วิธีการแก้ปัญหา และค้นคว้าความรู้ความเข้าใจ ทั้งข้ันพื้นฐานและข้ันสูง 
 

Oon-Seng Tan (2003 : 41) ได้ให้ความหมายของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน หมายถึง การ
สอนโดยใช้ปัญหาเพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งการที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือผลสัมฤทธ์ิที่เรา
ต้องการให้เกิดข้ึนน้ัน เป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้โดยตรง 
 

3. ความส าคัญของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
 

สิ่งส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน คือ การใช้ปัญหาเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ ผู้เรียนจะแสดงบทบาทเป็นเจ้าของปัญหา และพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ นั้น เกิดการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติด้วยวิธีการของตนเอง ผู้เรียนสามารถที่จะ
สร้างความรู้ด้วยการสร้างแนวคิดที่เป็นนามธรรมและหลักการทั่วไป การเช่ือมโยงประสบการณ์ หรือ
แนวคิดยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ข้ึน แต่มีองค์ประกอบที่ส าคัญ องค์ประกอบ
หนึ่งก็คือ กระบวนการสะท้อนความคิดที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความตระหนักถึงการคิดด้วยตนเอง โดย
ผู้เรียนจะได้แสดงประสบการณ์ หรือแนวคิดของตนเอง และการมีกิจกรรมสอบถามตนเอง (Ryan, 1997 
อ้างใน สุธี พรรณหาญ, 2547) 

 

วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน จะให้ความส าคัญกับผู้เรียน ซึ่งแตกต่างจากการ
เรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นผู้สอนเป็นส าคัญ ซึ่งสุธี พรรณหาญ (2547) ได้เปรียบเทียบการเรียนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับการเรียนการสอนแบบเดิมไว้ ดังนี้ 
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การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน การเรียนการสอนแบบเดิม 

1. ผู้เรียนเริ่มต้นการเรียนรู้โดยการที่ผู้สอนน าเสนอ  
   สถานการณ์ปัญหา 

1. เริ่มต้นการเรียนรู้โดยผู้สอนน าเสนอเนื้อหา   
ความรู้ 

2. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเข้าร่วมในการเรียนรู้ 
 อย่างกระตือรือร้น โดยการสร้างความรู้ 

 2. ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้เรียนเป็นผู้   
   คอยรับความรู้ 

3. เริ่มจากสิ่งที่รู้เป็นรูปธรรมไปยังสิ่งที่ไม่รู้ 3. เริ่มจากนามธรรมไปสู่รูปธรรม โดยการ 
   เสนอแนวคิด (Concept) ตามด้วยการ 
   แก้ปัญหาท้ายบทเรียน 

4. ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดเปูาหมายการเรียนรู้ 4. ผู้สอนหรือต าราที่ก าหนดเปูาหมายการ 
    เรียนรู้    ไว้ล่วงหน้า 

5. ข้อสนเทศจัดระบบตามสถานการณ์ปัญหา 
   โดยผู้เรียนจะระบุสิ่งที่รู้และสืบเสาะหาสิ่งที่   
   ควรจะรู้เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 

5. ข้อสนเทศที่น าเสนอจัดระบบตามหลัก 
    เหตุผลหรือเรียงล าดับ 

6. ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ 
   ปัญหาและออกแบบการทดลองเอง 

6. ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหาจากต าราและท า 
   การทดลองตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้แล้ว 

7. ผู้เรียนค้นหาข้อสนเทศเพิ่มเติมจาก 
   แหล่งข้อมูลที่จัดไว้ให้ เพื่อท าให้ปัญหา 
   ชัดเจนและนิยามปัญหาเพื่อก าหนดเส้นทาง 
   ที่เป็นไปได้ในการค้นหาค าตอบ 

7. ผู้เรียนได้รับการตอบกลับในการจัดการ 
   กับปัญหาโดยการวิเคราะห์ความ 
   คลาดเคลื่อน 

8. ผู้เรียนจัดเปูาหมายการเรียนรู้บนพื้นฐานข้อ 
   ค้นพบของตนเอง 

8. ผู้เรียนได้รับการประเมินจากปัญหาและ  
   ได้รับการตอบกลับมากขึ้น 

9. ผู้เรียนรวบรวมข้อสนเทศและข้อมูลท าการ 
   ทดลอง แบ่งปัญหาเพื่อหาเส้นทางที่เป็นไป 
   ได้ในการค้นหาค าตอบ 

9. ผู้เรียนด าเนินการในหน่วยเป็นล าดับ 
   ต่อเนื่องกันและคาดว่าจะประยุกต์ 
   ข้อสนเทศและกระบวนการที่ได้รับสู่ปัญหา 
   ใหม่ที่เกี่ยวข้อง 

10. ผู้เรียนสร้างค าตอบและตัดสินใจการ 
     ปฏิบัติโดยพื้นฐานความร่วมมือกันใน 
     ข้อสนเทศ 

10. ผู้สอนหรือต าราแสดงตัวอย่าง      
     กระบวนการ     เรียน โดยอธิบาย 
     ค าตอบและเตือนผู้เรียน     ถึงความ  
     ยากล าบากหรือความผิดพลาดที่      
     โดยทั่วไปเกิดข้ึนในขณะที่แก้ปัญหา 
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การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน การเรียนการสอนแบบเดิม 

11. ผู้เรียนน าเสนอและสนับสนุนค าตอบที่ 
     ได้รับจากการประเมินที่มีตัวอย่างค าถาม 
     ผู้เรียนสะท้อนความคิดในเนื้อหาที่ได้ 
     เรียนรู้และกลวิธีที่ใช้แก้ปัญหา 

 

12. ผู้เรียนตั้งเปูาหมายเพื่อเรียนรู้ต่อไป และ 
     ท าการปรับปรุงการประยุกต์ใช้  
     กระบวนการแก้ปัญหา 

 

 

ที่มา : สุธี  พรรณหาญ, 2547 
 
4. ลักษณะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
 

วิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน เป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการปรับการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้ โดยมีกรอบแนวคิดที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการมากกว่า
เรียนรู้จากต ารา หรือ การบรรยายเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ใช้ ความรู้ร่วมกันเพื่อค้นหา
ค าตอบ บูรณาการความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน ลงมือท ากิจกรรม และรับผิดชอบตนเอง ซึ่งจะท าให้เกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดต่างๆ และมีความสนุกสนานที่โรงเรียนมากข้ึน (Dilisle,1997 อ้างในสุธี, 2547) 
ลักษณะการสอนด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน จะต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ 
คือ สถานการณ์ปัญหา บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน และการวัดผลประเมินผล ดังนี้ 

1. สถานการณ์ของปัญหา เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของวิธีการนี้ 
เพราะท าหน้าที่เสมือนเป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้ และเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาข้อมูล ด าเนินการ 
วิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและในกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน สถานการณ์ของ
ปัญหาจะพิจารณาถึงลักษณะ แหล่ง และส่วนประกอบของสถานการณ์ปัญหา ซึ่งสุธี (สุธี, 2547) ได้กล่าวไว้ 
ดังนี้ 

1.1 ลักษณะสถานการณ์ของปัญหา เป็นสถานการณ์ปัญหาที่ผู้เรียนจะ 
เผชิญในโลกที่เป็นจริง เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียน โดยมีลักษณะดังนี้ 

1.1.1 เป็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่ผู้เรียนได้พบในชีวิตจริง หรือจะพบ 
ในวิชาชีพของตน ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเห็นความเช่ือมโยง
ระหว่างสิ่งที่ศึกษากับชีวิตจริง 

1.1.2 เป็นปัญหาหรือสถานการณ์ชนิดที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์                    
(ill structured problem) โดยมีลักษณะดังนี้ 
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1) มีความซับซ้อน มีหลายแง่หลายมุม สถานการณ์เริ่มต้นไม่ 
ชัดเจนและขาดข้อมูลใหม่เพิ่มเติม การนิยามปัญหาก็จ ะเปลี ่ยน ไป  ดังนั้นข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมเป็น
สิ่งจ าเป็นในการนิยามใหม่ และหาวิธีแก้ปัญหา 

2) มีวิธีการที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาหลายวิธี ข้ึนอยู่กับ 
ประสบการณ์และสภาพของผู้เรียนขณะพบปัญหา 

3) ผู้เรียนจะไม่มั่นใจทั้งหมดว่าตนเองเลือกได้ถูกต้อง  
จากแนวทางเลือกที่หลากหลาย เนื่องจากยังคงมีข้อมูลที่ขาดหายไป แต่ผู้เรียนจะตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดี
ที่สุด ในการแก้ปัญหาจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

4) มีลักษณะปลายเปิด โดยน าเสนอข้อมูลน้อยที่สุด ท้า 
ทายผู้เรียนในการใช้เหตุผล การประเมินค่า และการตั้งสมมติฐานที่หลากหลาย 

1.1.3 ท าให้เกิดประเด็นขัดแย้ง หรือต้องการการตัดสินใจ  
ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาจึงต้องการให้ผู้เรียนแสดงทักษะการคิดไปสู่การได้รับความรู้ และความเข้าใจได้ง่าย 

1.1.4 ให้ข้อมูลที่เพียงพอในการสืบเสาะ มีความซับซ้อนพอสมควร  
ส าหรับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มที่ยอมรับถึงความต้องการท างานร่วมกัน เพื่อความส าเร็จในข้อสรุปที่น่าพอใจ 

1.1.5 กระตุ้น และส่งเสริมการเรียนรู้ โดยท าให้ผู้เรียนเช่ือมโยง 
ความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ 

1.1.6 ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะตามจุดประสงค์ของหลักสูตร  
และได้ใช้ทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ 

1.1.7 ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผน การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และ 
ได้ฝึกกระบวนการคิดข้ันสูง 

 

สิ่งส าคัญของวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนก็คือ ควรเป็นปัญหาที่มีลักษณะ 
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน หรือเรียกว่าปัญหาที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ (ill-structured problem) ซึ่งแตกต่างไป
จากปัญหาที่มีโครงสร้างสมบูรณ์ (Well-structured problem) ดังต่อไปนี ้
 
ปัญหาชนิดท่ีมีโครงสร้างสมบูรณ์ 
(Well-structured problem) 

ปัญหาชนิดท่ีมีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ 
(ill-structured problem) 

1. นิยามปัญหาจัดท าได้ง่าย ชัดเจน 1. ปัญหาต้องสามารถนิยาม และอาจนิยาม 
   ใหม่ได้ 

2. ในปัญหามีการจัดให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ 
   แก้ปัญหา 

2. ต้องมีการสืบเสาะข้อมูลเพิ่มเติมจาก 
   ภายนอกเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 

3. มีจุดเน้นที่วิธีการแก้ปัญหา 3. มีจุดเน้นที่ธรรมชาติของปัญหา 
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ปัญหาชนิดท่ีมีโครงสร้างสมบูรณ์ 
(Well-structured problem) 

ปัญหาชนิดท่ีมีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ 
(ill-structured problem) 

4. สามารถระบุค าตอบได้เพียงค าตอบเดียว 4. มีวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้หลายแนวทาง 

5. นิยามปัญหาได้ชัดเจน และย้อนหลังไปหา 
   ค าตอบได ้

5. การแก้ปัญหาด าเนินไปโดยไม่มีการนิยาม 
    ปัญหาที่ชัดเจนหรือข้อมูลที่เพียงพอ 

6. มีบริบทที่เป็นนามธรรม 6. มีบริบททางสังคม 

7. มีแรงจูงใจต่ าในการแก้ปัญหา 7. มีแรงจูงใจสูงในการแก้ปัญหา 

 

ที่มา : สุธี  พรรณหาญ, 2547 
 

1.2 แหล่งของปัญหา ที่มาของปัญหามีหลายรูปแบบ ดังนี ้(Mierson, 2001  
อ้างใน สุธี  พรรณหาญ, 2547) 

1.2.1 ปัญหาทางคลินิค 
1.2.2 ปัญหาจากงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ 
1.2.3 สถานการณ์ที่ต้องการค าอธิบายที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน 
1.2.4 บทความจากวารสาร ข้อความจากหนังสือพิมพ์หรือจาก

อินเตอรเ์น็ต 
 

1.3 ส่วนประกอบของการด าเนินงานกับสถานการณ์ปัญหา ด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานใน 
การสอน ประกอบด้วย (Uyeda และคณะ, 2002 : 24 - 29)  1) การน าเสนอ (problem presentation  
orentry) โดยให้ผู้เรียนทราบบทบาทของตนเอง ในสถานการณ์ปัญหา ปัญหาที่จะต้องแก้และองค์ประกอบ 
อื่นๆ ที่เป็นกรอบใช้ในการพิจารณา หรือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  2) จุดตรวจสอบปัญหา (problem  
checkpoint) แต่ละปัญหาควรจะมีจุดที่ผู้เรียนไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ (blind alley) ถ้าไม่มีข้อมูล 
ให้เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการใช้ที่ดิน อาจจะมีจุดที่เป็นทางตันที่ไม่ 
สามารถด าเนินการต่อไปได้ ก่อนที่ผู้เรียนจะตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา  3) การตัดสินใจเลือกแนวทาง 
แก้ปัญหา (problem resolution) เป็นส่วนสุดท้าย หรือส่วนจบของปัญหา ที่ประกอบด้วยการประเมิน 
ความรู้ การประเมินตนเองในการท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 

 5. ขั้นตอนการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
 

กระบวนการและข้ันตอนของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน ได้มีนักการศึกษาหลาย
ท่านได้กล่าวถึงกระบวนการและข้ันตอนของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มีดังนี้ 
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 Delisle (อ้างใน รังสรรค์   ทองสุกนอก, 2547) ได้ก าหนดข้ันตอนในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลัก ดังนี้ 
 

1. ข้ันเช่ือมโยงปัญหา (Connecting with the Problem) เป็นข้ันตอนในการสร้างปัญหาเพราะ
ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ผู้เรียนจะต้องมีความรู้สึกว่าปัญหานั้นมีความส าคัญต่อตนเองก่อน 
ผู้สอนจึงควรเลือกหรือออกแบบปัญหาให้สอดคล้องกับผู้เรียน ดังนั้นในข้ันตอนนี้ผู้สอนจะมีการส ารวจ
ประสบการณ์ และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนก่อนเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกหรือออกแบบปัญหา 
โดยผู้สอนอาจจะยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้นมาอภิปรายก่อน แล้วผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสร้าง
ปัญหาที่ผู้เรียนสนใจข้ึนมา เพื่อน าไปเป็นปัญหาส าหรับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ประเด็นที่ผู้สอนยก
มานั้นจะต้องเป็นประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ในเนื้อหาวิชาและทักษะที่จะต้องการให้ผู้เรียนได้รับ
ด้วย 

2. ข้ันจัดโครงสร้าง (Setting up the Structure) ประกอบด้วย แนวความคิดต่อปัญหา (Ideas) 
ข้อเท็จจริงจากปัญหา (Facts) สิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม (Learning Issues) และแผนจัดการเรียนรู้ 
(Action Plan)  
 3. ข้ันเข้าพบปัญหา (Visiting the Problem) ในข้ันตอนที่ผู้เรียนจะใช้กระบวนการกลุ่มในการ
ส ารวจปัญหาตามโครงสร้างของการเรียนรู้ในข้ันที่สอง คือผู้เรียนในกลุ่มจะร่วมกันเสนอแนวคิดต่อปัญหา 
ว่ามีแนวทางที่เป็นไปได้หรือไม่ในการแก้ปัญหา จะแก้ปัญหาด้วยวิธีใด ความรู้อะไรที่จะน ามาเป็นหลักของ
การแก้ปัญหา จากนั้นผู้เรียนในกลุ่มจะร่วมอภิปรายถึงข้อเท็จจริงและก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
เพื่อจะน ามาเป็นพื้นฐานของความรู้ในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งก าหนดวิธีการหาความรู้และแหล่งทรัพยากร
ของความรู้นั้นด้วย เมื่อกลุ่มก าหนดหัวข้อเสร็จแล้ว กลุ่มจะมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มไปศึกษาค้นคว้าตาม
แผนจัดการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้แล้วน าความรู้ที่ไปศึกษามาน าเสนอต่อกลุ่ม ท าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนได้ความรู้
เพียงพอส าหรับการแก้ไขปัญหาในข้ันน้ีผู้เรียนมีอิสระในการก าหนดหัวข้อในแต่ละหัวข้อ ผู้สอนเป็นเพียงผู้
สังเกตและคอยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เท่านั้น 
 4. ข้ันเข้าพบปัญหาอีกครั้ง (Revisiting the Problem) เมื่อกลุ่มได้ไปศึกษาความรู้ตามแผน 
จัดการเรียนรู้แล้ว  กลุ่มจะร่วมกันสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่าเพียงพอต่อการแก้ปัญหาหรือไม่ถ้าความรู้ที่
ได้มาน้ันไม่เพียงพอ กลุ่มต้องการก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและแผนจัดการเรียนรู้อีกครั้ง แล้วท า
ตามแผนจัดการเรียนรู้จนกว่าจะได้รับความรู้ที่สามารถน าไปแก้ปัญหาได้ ในข้ันตอนน้ีผู้เรียนในกลุ่มจะต้อง
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากศึกษาตามแผนจัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการ
สื่อสาร การพูด การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล 
 5. ข้ันผลิตผลงาน (Producing a Product or Performance) ในข้ันตอนนี้ผู้เรียนจะใช้ความรู้ที่
ได้มาจากการศึกษามาแก้ปัญหาหรือสร้างผลผลิตข้ันตอนสุดท้ายของการเรียนรู้ และน าเสนอผลผลิตนั้นให้
ผู้เรียนทั้งช้ันเรียนได้ทราบถึงผลโดยทั่วกัน 
 6. ข้ันประเมินผลงานและปัญหา (Evaluating Performance and the Problem) ในการ
ประเมินผลงานของผู้เรียน ทั้งผู้สอนและผู้เรียนจะมีความรับผิดชอบร่วมกัน ในการประเมินจะประเมินด้าน
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ความรู้ ทักษะด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร และทักษะทางสังคม ได้แก่ 
การท างานร่วมกันเป็นทีม นอกจากที่จะประเมินผู้เรียนแล้ว ผู้สอนยังต้องประเมินปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้
ด้วยว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 

 ทองจันทร์  หงศ์ลดารมภ์ (2537) ได้ก าหนดข้ันตอนของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน ดังนี้ 
1. ข้ันการท าความกระจ่างกับถ้อยค าเป็นหลัก แนวคิดต่างๆ (Clarify Terms and Concept) ใน

ข้ันตอนแรก กลุ่มจะต้องพยายามหาค าอธิบายให้ชัดเจนโดยจะต้องอาศัยความรู้พื้นฐานของสมาชิกภายใน
กลุ่ม หรือจากเอกสาร ต าราอื่นๆ 

2. ข้ันระบุประเด็นปัญหา (Define the Problem) เป็นการให้ค าอภิบายของปัญหาทั้งหมดโดย
กลุ่มจะต้องมีความเข้าใจต่อปัญหาที่ถูกต้องสอดคล้องกัน โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องเข้าใจว่ามีเหตกุารณ์ใดที่
ถูกกล่าวถึงหรืออภิบายถึงในปัญหาน้ันบ้าง 

3. ข้ันวิเคราะห์ปัญหาและตั้งสมมุติฐาน (Analyze the Problem Performance Hypothesis) 
การวิเคราะห์ปัญหาได้มาซึ่งความคิดและข้อสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการสร้างปัญหาทั้งนี้โดยอาศัยความรู้
พื้นฐานเดิมของผู้เรียนรวมทั้งความคิดที่มีเหตุผล ในการสรุปรวบรวมความคิดเห็น ความรู้ และแนวคิดของ
สมาชิกภายในกลุ่ม เกี่ยวกับกระบวนการและกลไกที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา รวมถึงการตั้งสมมุติฐาน 

4. ข้ันตอนการจัดล าดับความส าคัญของสมมุติฐาน (Identify the Priority of Hypothesis) จาก
สมมุติฐานต่างๆที่ได้มาจากกลุ่มนั้นจะต้องน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญอีกครั้งโดยอาศัยข้อสนับสนุน
จากข้อเท็จจริง และความรู้จากกลุ่มเพื่อพิจารณาหาข้อสรุป  ส าหรับสมมติฐานที่ปฏิเสธและคัดเลือก
สมมุติฐานที่จะต้องแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป 
 5. ข้ันก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  (Formulate Learning Objectives) เมื่อกลุ่มอภิปราย
และตัดสินใจว่าข้อมูลอะไรที่จะเป็นและยังขาดอยู่ ซึ่งท าให้ไม่สามารถตอบค าถามหรือตอบสมมติฐานที่
ตั้งข้ึนได้ กลุ่มจะช่วยกันก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อไค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในการทดสอบ
สมมติฐานที่ได้คัดเลือกไว้ 
 6. ข้ันศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากภายนอกกลุ่ม (Collect  Additional Information 
Outside the Groups) จากวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สมาชิกภายในกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบในการไปศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากภายนอกลุ่ม โดยสามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งจากต าราเอกสารทาง
วิชาการและผู้เช่ียวชาญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการท างานจะท าเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ 
 7. ข้ันสังเคราะห์และทดสอบข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา (Synthesize and Test the Newly 
Acquired Information) กระบวนการของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักจะสมบูรณ์โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้โดยสมาชิกของกลุ่มแต่ละคนจะน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้ามาเสนอต่อสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มเดียวกัน เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มาเพียงพอต่อการ
พิสูจน์สมมติฐานหรือไม่ ดังนั้นกลุ่มอาจพบว่าข้อมูลบางส่วนไม่สมบูรณ์จ าเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกก็ได้ 
 8. ข้ันสรุปการเรียนรู้หลักการแนวความคิดจากการแก้ปัญหา (Identify Generalization and 
Principles from Studying this Problem) กระบวนการจะสิ้นสุดเมื่อกลุ่มสามารถหาข้อมูลได้ครบถ้วน
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ต่อการพิสูจน์สมมติฐานได้ทั้งหมด และสามารถสรุปได้ถึงหลักการต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาปัญหานี้รวมทั้ง
เห็นแนวทางในการน าความรู้และหลักการนั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน
ได ้
 

 Cowedrow  (อ้างใน อาภรณ์   แสงรัศมี, 2543.) ได้ก าหนดข้ันตอนในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานในการสอน ดังนี้ 

1. ข้ันการใช้ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงเหตุผล และน าอาความรู้เดิมออกมา 
2. ข้ันการศึกษาด้วยตนเอง ผู้เรียนจะเป็นอิสระจากผู้สอน ผู้เรียนจะท างานที่ได้รับมอบหมายมา

จากลุ่ม โดยค้นคว้าข้อมูลจากแหล่องการเรียนรู้ต่างๆ 
3. ข้ันประยุกต์ใช้ความรู้ ผู้เรียนจะน าเอาความรู้ที่ได้รับมาใหม่ ย้อยกลับไปอภิบายปัญหาสรุป

แนวคิดและน าเสนอผลงาน 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนของ  Cowedrow  
ที่มา : อาภรณ์  แสงรัศมี (2543) 
 
 
 
 

จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

ปัญหา 

การวิเคราะห์ปัญหา 

 

การสนับสนุนของคอมพิวเตอร์ 

กิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างศึกษา
ด้วยตนเอง 

 

รายงานผลการเรียนรู ้

ผู้เรียนสร้างประเด็นการ
เรียนรู ้

 

INTERNET 

การอภิปรายภายในกลุ่ม 

แหล่งการเรียนรู้ เช่น 
ห้องสมุด ต ารา ฯลฯ 
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 Duch (อ้างใน มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2549) ได้ก าหนดข้ันตอนของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
ดังนี้ 
 

1. ข้ันน าเสนอด้วยปัญหา ปัญหาอาจจะมาจากกรณีตัวอย่าง เทปโทรทัศน์ รายงานการค้นคว้า ให้
ผู้เรียนในกลุ่มได้รวบรวมแนวคิดและความรู้เดิมเกี่ยวกับปัญหาน้ัน 

2. ข้ันสร้างประเด็นการเรียนในระหว่างการอภิปรายภายในกลุ่ม ประเด็นการเรียนเป็นการระบุว่า
สิ่งใดที่พวกเขารู้และสิ่งใดที่ยังไม่รู้ค าถามอะไรที่ควรไปหาความรู้มาเพิ่มเติม 

3. ข้ันจัดล าดับความส าคัญของประเด็นการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนท างานโดยให้ศึกษาเป็นรายกลุ่ม
หรือเป็นรายบุคคล 

4. ข้ันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนหลังจากการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม โดยความรู้ใหม่ 
ที่ได้รวบรวมมาจะถูกน ามาสรุปและผสมผสานกับความรู้เดิมที่มีอยู่เพื่อน าไปแก้ปัญหาและสรุปเป็นความรู้
ใหม่ ผู้เรียนอาจจะต้องระบุประเด็นปัญหาใหม่และหาข้อมูลเพิ่มเติมจนกว่าจะหาข้อมูลครบถ้วนต่อการ
แก้ปัญหา 

 

 Kreger (อ้างในพัชรพล   เถาธรรมพิทักษ์, 2550) ได้ก าหนดข้ันตอนในการใช้ 
ปัญหาเป็นฐานในการสอน ดังนี้ 

 

1. ข้ันการน าเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้แก่นักเรียน 
2. ข้ันการเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ซึ่งอาจมาจาก 

สถานการณ์หรือความรู้เดิมของผู้เรียน โดยผู้เรียนในกลุ่มท าการจดบันทึก 
3. ข้ันวิเคราะห์ปัญหา 
4. ข้ันการเขียนสิ่งที่ต้องการค้นหาข้อมูลในส่วนที่ขาดเป็นค าถาม 
5. ข้ันการเขียนการกระท าที่เป็นไปได้ เช่น ข้อเสนอแนะ ค าตอบ หรือสมมติฐาน 
6. ข้ันน าเสนอและสนับสนุนวิธีการแก้ไขปัญหา 
 

ศูนย์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา (รังสรรค์  ทองสุกนอก, 2547) ได้กล่าวถึงข้ันตอนในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ในการสอน  ดังนี้ 
 

1.ข้ันเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ในข้ันน้ีมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเตรียม 
ความพร้อมในการเป็นผู้เผชิญหน้ากับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักโดยการเตรียมความพร้อมนี้มักจะ
ข้ึนอยู่กับ อายุ ความสนใจ ภูมิหลังของผู้เรียน ในการเตรียมความพร้อมนี้จะให้ผู้เรียนอภิปรายในเรื่องที่
ผู้เรียนจะเรียนอย่างกว้างๆซึ่งจะต้องตระหนักว่าการเตรียมความพร้อมนี้ไม่ใช่การเรียนเนื้อหาก่อนเพราะ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่างจากการเรียนรู้แบบอื่นตรงที่ความรู้หรือทักษะที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นผล
มาจากการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
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2. ข้ันพบปัญหา ในข้ันน้ีมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ก าหนดบทบาท 
ของตนเองในการแก้ปัญหาหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องการที่จะแก้ปัญหา โดยผู้สอนอาจจะใช้ค าถามในการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้อภิปรายและเสนอความคิดเห็นต่อปัญหา เพื่อมองให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหา 

3. ข้ันนิยามถึง เรารู้อะไร (What We Know) เราจ าเป็นต้องรู้อะไร (What We 
Need to Know) และแนวคิดของผู้เรียน (Our Ideas) ในข้ันน้ีมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ในสิ่งที่ตนเองรู้แล้ว อะไรที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องรู้ และแนวคิดอะไรที่ผู้เรียนได้จากสถานการณ์ปัญหา ซึ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พิจารณาถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหา และเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนได้
รวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปประกอบการแก้ปัญหา ในข้ันน้ีผู้เรียนจะท าความเข้าใจและส ารวจปัญหา  ค้นคว้า
หาความรู้ เพื่อการแก้ปัญหา ผู้สอนจะให้ผู้ เรียนได้ก าหนดสิ่งที่ตนเองรู้จากสถานการณ์ปัญหา สิ่งที่
จ าเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อจะมาส่งเสริมให้แก้ปัญหาได้ โดยจะต้องระบุแหล่งข้อมูลส าหรับการค้นคว้า
และแนวคิดในการแก้ปัญหา 

4. ข้ันก าหนดปัญหา ในข้ันน้ีมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ก าหนดปัญหา 
ที่แท้จริงจากสถานการณ์ที่ได้เผชิญ และก าหนดถึงเงื่อนไขที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขที่ปรากฏในสถานการณ์
ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้ได้ค าตอบของปัญหาที่ดี 

5. ข้ันการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล ในข้ันผู้เรียนจะช่วยกันค้นคว้า 
ข้อมูลที่จ าเป็นจะต้องรู้จากแหล่งข้อมูลที่ก าหนดไว้ และน าเสนอข้อมูลเหล่านั้นมาน าเสนอต่อกลุ่มให้ได้
เข้าใจตรงกัน จุดประสงค์ในข้ันนี้มีหลายข้อ ข้อแรกเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้วางแผนและด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลเหล่าน้ันต่อกลุ่ม ข้อที่สองเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เข้าใจว่าข้อมูลใหม่ที่ได้ค้นคว้ามาน้ันจะท าให้เข้าใจถึงปัญหาได้อย่างไร และจะประเมินข้อมูลใหม่เหลา่นัน้
ว่าสามารถช่วยให้เข้าใจปัญหาได้อย่างไร ข้อที่สามเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
สื่อสารและการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งจะช่วยให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. ข้ันการหาค าตอบที่เป็นไปได้ จุดประสงค์ในข้ันน้ีเพื่อให้ผู้เรียนได้เช่ือมโยงข้อมูล 
ที่ได้ค้นคว้ามากับปัญหาที่ก าหนดไว้ แล้วแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลที่ได้ค้นคว้ามา เนื่องจากปัญหาใช้ในการ
เรียนรู้สามารถมีได้หลายค าตอบ ดังนั้นผู้เรียนจะต้องค้นคว้าหาค าตอบที่สามารถเป็นไปได้มากที่สุด 

7. ข้ันการประเมินค่าค าตอบ จุดประสงค์ในข้ันน้ีเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าการ 
ประเมินค่าข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อการแก้ปัญหา และผลของค าตอบที่ได้ในแต่ละปัญหาว่าท าให้เกิดการ
เรียนรู้อะไร ซึ่งผู้เรียนจะมีการแสดงเหตุผลและร่วมกันอภิปรายในกลุ่มโดยใช้ข้อมูลที่ค้นคว้ามาเป็นพื้นฐาน 

8. ข้ันการแสดงค าตอบและการประเมินผลงาน ในข้ันน้ีมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุน 
ให้ผู้เรียนได้เช่ือมโยงและแสดงถึงสิ่งที่ผู้เรียนได้รู้ การที่ผู้เรียนได้ความรู้เหล่าน้ันมาอย่างไรและเหตุใดความรู้
นั้นจึงมีความส าคัญ ในข้ันนี้ผู้เรียนจะน าเสนอผลงานที่แสดงถึงกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนได้ค าตอบ
ของปัญหาออกมา ซึ่งเป็นการประเมินผลงานของตนเองและกลุ่มไปด้วย 
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9. ข้ันตรวจสอบปัญหาเพื่อขยายผลของการเรียนรู้ ในข้ันน้ีมีจุดประสงค์เพื่อให้ 
ผู้เรียนร่วมกันก าหนดสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้ต่อไป ผู้เรียนจะพิจารณาจากปัญหาที่ได้ด าเนินการแก้ไขไปแล้ว 
ว่ามีประเด็นอะไรที่ตนเองอยากเรียนรู้อีก เพราะในขณะด าเนินการเรียนรู้ผู้เรียนอาจจะมีสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ 
 

พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ (พัชรพล, 2550)  ได้ท าการสรุปกระบวนการและข้ันตอน 
ของการเรียนรู้ข้ึนใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ดังนี้ 

1. ข้ันการจัดกลุ่ม ในข้ันน้ีสมาชิกในกลุ่มจะท าความคุ้นเคยซึ่งกันและกันสมาชิกใน  
กลุ่มแนะน าตนเอง ควรมีการบอกถึงความสามารถที่มี ความสนใจ ประสบการณ์ต่างๆ ที่จะมีประโยชน์ต่อ
กลุ่ม แล้วกลุ่มจะด าเนินการก าหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม โดยในกลุ่มกลุ่มหนึ่งจะต้องมีหัวหน้ากลุ่ม 
รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม 

2. ข้ันเช่ือมโยงปัญหาและระบุปัญหา ในข้ันน้ีผู้สอนจะเสนอสถานการณ์ที่มีความ 
สัมพันธ์กับสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และปัญหาที่จะใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนที่จะพบกับปัญหา เมื่อผู้สอนเสนอปัญหาแล้วให้สมาชิกใน
กลุ่มเสนอแนวคิดต่อปัญหาในทางที่เป็นไปได้ส าหรับการแก้ปัญหาและก าหนดข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ใน
ปัญหา หากสมาชิกในกลุ่มคนใดมีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่ได้นั้นต้องเสนอให้สมาชิกในกลุ่มที่เหลือ
รับทราบ จากนั้นช่วยกันระบุปัญหาย่อยและให้ค าอธิบายต่อปัญหาย่อยทั้งหมด โดยสมาชิกในกลุ่มทุกคน
จะต้องเข้าใจต่อปัญหาย่อยในทิศทางเดียวกัน การระบุปัญหาย่อยจะต้องระบุเป็นข้อๆ โดยสามารถมองเห็น
แนวทางของการแก้ปัญหาย่อยนั้นได้อย่างชัดเจน ในปัญหาหนึ่งปัญหาที่ผู้สอนเสนอให้ อาจมีปัญหาย่อยอีก
ข้ึนอยู่กับการวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่ม 

3. ข้ันการสร้างสมมติฐาน ในข้ันน้ีเมื่อผู้เรียนในกลุ่มระบุปัญหาได้แล้ว ก็จะร่วมกัน 
วิเคราะห์ปัญหาย่อยแต่ละข่อและตั้งสมมุติฐานให้สอดคล้องกับปัญหาย่อยนั้นๆ สมมุติฐานที่ตั้งมีลักษณะ
เป็นค าตอบของปัญหาย่อยนั้นๆ โดยตั้งอยู่บนเหตุผลและความรู้พื้นฐานทีมีอยู่ก่อน 

 4. ข้ันเตรียมการศึกษาค้นคว้า ในข้ันน้ีผู้เรียนจะก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และ 
ก าหนดว่าต้องการจะศึกษาค้นคว้าอะไร เพื่อจะน าสิ่งที่ค้นคว้าได้เหล่านั้นมาตรวจสอบสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
เป็นการวางเปูาหมายของการเรียนรู้ 

5. ข้ันการศึกษาค้นคว้า ในข้ันน้ีผู้เรียนแต่ละคนจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ 
แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากภายนอกกลุ่ม โดยสามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งการศึกษาค้นคว้าจะท า
เป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลก็ได้ ในการศึกษาค้นคว้าสมาชิกในกลุ่มจะต้องศึกษาอย่างละเอียดให้เข้าใจ จน
สามารถอธิบายให้สมาชิกที่เหลือเข้าใจได้ 

6. ข้ันการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล และน าไปตรวจสอบสมมุติฐาน ในข้ันน้ี 
ผู้เรียนจะวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าว่าเพียงพอต่อการตรวจสอบสมมุติฐาน
หรือไม่ แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบกับสมมุติฐานและท าการแก้ไขปัญหา ถ้าข้อมูลที่หามาได้ไม่
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เพียงพอต่อการแก้ปัญหา กลุ่มจะต้องก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม แล้วจึงด าเนินการศึกษาอีกครั้งเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 

7. ข้ันการสะท้อนผลการเรียนรู้ ในข้ันน้ีจะประกอบไปด้วยการเสนอผลงาน โดยจะ 
เสนอผลการด าเนินงานของกลุ่มทั้งหมด ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1 ถึงข้ันตอนที่ 6 ซึ่งในข้ันตอนนี้จะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ท าการซักถาม หรือประเมินผลงานของกลุ่มอื่นๆด้วย 

8. ข้ันสรุป ในข้ันน้ีจะเป็นการสรุปผลของการด าเนินงานทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ 
ในการแก้ปัญหา  และทักษะทางสังคม การประเมินผลการด าเนินงานประกอบด้วยการประเมินผลของ
ผู้สอนทั้งในระหว่างด าเนินกิจกรรม และเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรม รวมถึงการประเมินตนเอง และการ
ประเมินลักษณะรูปแบบกิจกรรมของผู้เรียนอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน  
ที่มา : พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์, 2550. 
 
 
 

จัดกลุ่ม 

เช่ือมโยงปัญหา/ระบุปัญหา 

สร้างสมมติฐาน 

เตรียมการศึกษาค้นคว้า 

ศึกษาค้นควา้ 

วิเคราะห์/สังเคราะห์/ตรวจสอบ
สมมติฐาน 

สะท้อนผลการเรียนรู้ 

สรุปผล 

เกิดปัญหา/สถานการณ์ปัญหา 

น าไปใช้ในชีวิติประจ าวัน 
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 Oog – Seng Tan (2003) ได้ก าหนดข้ันตอนในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ 
  1. ข้ันเผชิญกับปัญหา (Meeting the Problem)   ข้ันตอนนี้ผู้เรียนจะสร้างปัญหาจาก
สถานการณ์ที่ผู้ก าหนดให้   ผู้เรียนจะได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการคิดข้อปัญหา สถานการณ์ที่ผู้สอน
ก าหนดให้จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดปัญหา ซึ่งบริบทเช่นน้ีผู้เรียนอาจจะมีโอกาสพบจริงในอนาคต  
ในข้ันตอนน้ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนในสิ่งเหล่าน้ี คือ 

- เกิดการพัฒนา การสะท้อนความคิดของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งจะท าให้ได้ 
รายละเอียดเพิ่มมากขึ้น 

- ผู้เรียนแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มจะมีมีความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบในบทบาทของ
ตนเอง 

- เกิดการระดมความคิด เพื่อคัดเลือกปัญหา 
- ผู้เรียนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์สถานการณ์จนได้

ปัญหาที่เป็นมติของกลุ่ม 
2. ข้ันวิเคราะห์ประเด็นของปัญหาและการเรียนรู้ (Problem Analysis and  

Learning Issues) เป็นข้ันตอนที่มีการโน้มน้าวให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ใช้ความรู้เดิม และ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพิ่มเติม   มีการระดมความคิดและวิเคราะห์เพื่อตั้งปัญหา หรือ
สมมติฐาน อีกทั้งยังมีการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อจะได้มีแนวทางในการค้นหาค าตอบ บางครั้ง
ค าตอบนั้นอาจจะมาจากทฤษฏี ความรู้จากต าราหรือแหล่งอื่นๆ กระบวนการกลุ่มจะท าให้ผู้เรียนสามารถ
ค้นคว้าข้อมูล หลังจากนั้นผู้เรียนก็จะน าข้อมูลที่ได้มาตอบค าถามหรือตอบปัญหาตามที่ก าหนดไว้ตั้งแต่แรก  
  3. ข้ันการระดมสมองเพื่ออธิบายประเด็นปัญหา (Discovery and Reporting) ภายหลัง
จากที่ผู้เรียนไปค้นคว้าข้อมูลหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะต้องน าข้อมูลที่ได้นั้นมารายงานต่อสมาชิกใน
กลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   มีการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้
ทักษะการสื่อสาร การฝึกการซักถาม การตอบ ประเด็นของค าตอบจึงท าให้เกิดการระดมสมองเพื่อให้ได้
ค าตอบที่มั่นใจและถูกต้อง สิ่งเหล่าน้ีจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน ซึ่งผู้สอนไม่สามารถแสดงความคิดเหน็
ได้ จะเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก (Facilitation) เท่านั้น ส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
หรือความรู้ของผู้เรียนจะสามารถตรวจสอบได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่านั้น 
  4. ข้ันการน าเสนอข้อมูลและการสะท้อนผลการเรียนรู้ (Solution, Presentation and 
Reflection)  ในข้ันตอนน้ีจะท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อีกครั้ง จากการที่ผู้เรียนได้น าเสนอข้อค้นพบ การ
สะท้อนผลการเรียนรู้ต่อช้ันเรียนจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มอื่นๆ ได้ซักถาม ซึ่งบางครั้งค าถามใหม่
นี้จะช่วยให้มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้อีก หากเป็นเช่นจึงเกิดกระบวนการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง 
  5. ข้ันบูรณาการและการประเมินผล (Overview Integration and Evaluation) ใน
ข้ันตอนนี้เป็นการบูรณาการความรู้จากหลายๆ กลุ่ม แล้วน ามาสังเคราะห์เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตาม
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะทางสังคม การ
ประเมินผลจากการด าเนินงาน นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ว่าเป็นอย่างไร 
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เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้นั้น
ถูกต้องหรือไม่ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

6. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
  

เมื่อผู้สอนใช้การเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์การใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน ผู้สอนสามารถ
ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2549) 
 1. ข้ันสร้างกลุ่มย่อย (Form Small Group) ก่อนที่จะเริ่มต้นการสอน ให้แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น
กลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 5-6 คน ตามความสมัครใจของผู้เรียนหรือผู้สอนอาจจัดแบ่งมาก่อนล่วงหน้าก็ได้ 
 2. ข้ันน าเสนอปัญหา (Present the problem statement) เป็นข้ันที่ผู้สอนอธิบายภาพ
สถานการณ์ปัญหาให้ผู้เรียนดีรับรู้ ปัญหาอาจจะน ามาจากกรณีตัวอย่าง เทปโทรทัศน์ รายงานการค้นคว้า

ขั้นวิเคราะห์ประเด็นของปัญหา 
และการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง 

การเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง 

 

ข้ันเผชิญกบัปญัหา 
 
 

ขั้นการระดมสะมองเพื่ออธิบายประเด็น
ปัญหา 

ขั้นการน าเสนอข้อมูลและ 
การสะท้อนผลการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง 

 

ขั้นบูรณาการและการประเมินผล 

การเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง 
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หรือปัญหาจากชีวิตจริง ปัญหาควรมีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน เพราะจุดประสงค์ของการใช้ปัญหาเป็น
ฐานในการสอน คือ ระหว่างที่ผู้เรียนอยู่ในระหว่างการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนน้ัน ผู้สอนต้องให้ผู้เรียน
ค้นหาความรู้เพื่อให้ได้ความคิดรวบยอด หลักการ หรือ ทักษะใหม่ๆให้ได้มากที่สุด 
 3. ข้ันกระบวนการกลุ่ม (Activate the Group) เป็นข้ันที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกกลุ่มช่วยกัน
ระดมความคิดโดยอาศัยความรู้เดิมที่แต่ละคนมีอยู่ แล้วจึงสะท้อนสิ่งที่ตนรู้ให้เพื่อนๆ ในกลุ่มได้รับรู้ ในข้ันน้ี 
ผู้สอนต้องให้ความเป็นอิสระแก่ผู้เรียน ไม่ควบคุมจนเกินไป 
 4. ข้ันเสนอผลการระดมความคิด (Provide Feedback) เป็นข้ันที่ผู้สอนให้ผู้เรียนรายงานผลการ
ระดมความคิดของกลุ่มเพื่อให้สมาชิกทั้งช้ันเรียนได้รับรู้ โดยอาจให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนบนกระดาน
หรือให้รายงานหน้าช้ันก็ได้ หลังจากนั้น จึงให้ผู้เรียนทุกคนร่วมกันอภิปราย 
 5. ข้ันเสนอแนวทางแก้ปัญหา (Ask for a Solution) เป็นข้ันที่ผู้สอนขอให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มหาทาง
ออกหรือเสนอวิธีแก้ปัญหาว่าจะท าอย่างไร ผู้สอนมีหน้าที่แนะน าผู้เรียนให้ไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม
จากภายนอกกลุ่ม เช่น ศึกษาจากต าราเอกสารทางวิชาการ สัมภาษณ์ผู้รู้หรือผู้เช่ียวชาญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การท างานในข้ันน้ี ผู้เรียนจะท าเป็นรายบุคคลหรือร่วมมือกันท าเป็นกลุ่มก็ได้ 
 

 เฉลิม วราวิทย์ (2531) ได้สรุปบทบาทที่ส าคัญของผู้สอน ในการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนไว้ว่า 
ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดและช้ีแนะการอภิปรายระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ให้เป็นไปใน
แนวทางที่จะท าให้เกิดความคิดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือให้ข้อมูลหรือเนื้อหาวิชาการที่เหมาะสม เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนะแนวทางด้วยวิธีการทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้
ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและหาวิธีการประเมินผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 

 สารภี ลีประเสริฐ  (2534) ได้กล่าวถึงบทบาทที่ส าคัญของผู้สอน ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
หลักไว้ 3 ประการ ได้แก่ 
 1. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด 
 2. ช่วยให้การประชุมกลุ่มของผู้เรียนมีบรรยากาศของการอภิปรายและไม่ออกไปสู่นอกประเด็น 
 3. ให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่ม แต่จะให้เฉพาะกรณีที่จ าเป็นและไม่ควร
จะบอกข้อมูลทั้งหมด เป็นการบอกเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความคิดต่อเนื่องหรือมีความคิดที่กว้างขึ้นนั่นเอง 
 

 สรุปได้ว่าบทบาทของผู้สอน ของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนนั้น ต้องเป็นไปในลักษณะที่
ผู้สอนเป็นผู้คอยช่วยเหลือหรือผู้อ านวยความสะดวก เป็นผู้เสนอสถานการณ์ปัญหาให้แก่ผู้เรียน คอยกระตุน้
ความคิดของผู้เรียน แนะน าและจัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อผู้เรียน เพือ่ให้
ผู้เรียนได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

 นอกจากผู้สอนจะมีล าดับข้ันของการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนแล้ว ส าหรับผู้เรียนเองก็มีล าดับ
ข้ันของการเรียนรู้ ซึ่งมีอยู่ 4 ข้ันตอน ดังนี้ (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2549) 
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 1. ข้ันก าหนดประเด็นปัญหาอย่างรอบคอบ (Define the Problem Carefully) ในขณะที่เข้ากลุ่ม 
ผู้ท าหน้าที่ประธานกลุ่มต้องพยายามให้สมาชิกทุกคนคิดประเด็นที่เป็นปัญหาอย่างแท้จริง 
 2. ข้ันส ารวจแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ (Explore Possible Solution) เป็นข้ันที่ผู้เรียนส ารวจ
แนวทางแก้ไขปัญหาที่มีโอกาสประสบผลส าเร็จ โดยการระดมสมองจากกลุ่ม ประธานกลุ่มต้องพยายามให้
สมาชิกทุกคนได้พูดและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆในกลุ่มด้วย 
 3. ข้ันจ ากัดทางเลือก (Narrow the Choice) หลังจากกลุ่มได้ก าหนดรายการสมมติฐานหลายๆ
สมมติฐานแล้ว ต้องพยายามจ ากัดทางเลือกให้แคบลง โดยอาจลองจัดล าดับความเป็นไปได้ และเลือก
แนวทางที่จะท าให้เกิดอุปสรรคในการแก้ปัญหาน้อยที่สุด 
 4. ข้ันทดสอบผลการแก้ปัญหา (Test a Solution) เป็นข้ันที่ผู้เรียนเสนอความคิดเห็นของกลุ่มที่ได้
จากการไปศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนให้ผู้สอนและเพื่อนๆ ทั้งช้ันได้รับทราบ ถ้าวิธีการที่กลุ่มน ามาเสนอไม่
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งอาจเป็นเพราะยังค้นหาวิธีการที่ถูกต้องไม่ได้ ผู้เรียนจะต้องกลับไปเริ่มต้นที่ข้ันตอนที่หนึ่ง
อีกครั้ง 
 

 Howard (1999) ได้กล่าวถึงบทบาทที่ส าคัญของผู้เรียน ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักไว้ว่า 
ผู้เรียนจะถูกมอบหมายให้รับบทบาทในทรรศนะของบุคคลในปัญหาที่ให้แง่คิด ความสนใจของผู้เรียนต่อ
การแก้ไขปัญหาน้ันก็เป็นเปูาหมายของผู้เรียนเพื่อที่ผู้เรียนจะได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 Barrows and Tamblyn (1980) ได้กล่าวถึงบทบาทที่ส าคัญของผู้เรียน ในการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นหลักไว้ว่า ผู้เรียนจะเป็นผู้ถูกกระท าโดยตรง ไม่ใช่เป็นผู้รับ ผู้ฟัง ผู้สังเกต ผู้เขียนและผู้จดจ า แต่
นักเรียนจะเป็นผู้ถามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ ผู้ เรียนจะมีการคิด มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและ
เรียนรู้ด้วยความพยายาม 
 

 Gijselaers (1996) ได้กล่าวถึงบทบาทที่ส าคัญของผู้เรียน ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักไว้ว่า 
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีบทบาทในการตัดสินใจสิ่งที่เรียนและวิธีการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องมีส่วน
ร่วมด้วยความกระตือรือร้น มีการถามค าถาม อธิบายความเป็นไปได้ พิสูจน์ให้เห็นความจริง ประเมินผล
อย่างตรงไปตรงมา และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 สรุปได้ว่าบทบาทของผู้เรียน ในการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนน้ัน จะเป็นไปในลักษณะที่ผู้เรียน
ต้องเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีการก าหนดปัญหา กรอบของปัญหา ประเด็นของปัญหา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเรียนรู้อะไรและเรียนรู้ได้อย่างไร ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบ ท างานอย่างเป็นระบบและมีข้ันตอนโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการและการสรุปผล 
การก าหนดบทบาทของผู้เรียนในรูปแบบการเรียนลักษณะเช่นน้ี ผู้เรียนจึงเปรียบเสมือนเป็นผู้แก้ไขปัญหา
ด้วยตนเองอย่างแท้จริง  
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7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
 จากการศึกษางานวิจัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน มีดังนี้ 
 

 งานวิจัยภายในประเทศ 
  

 แสงจันทร์   ณ สงขลา (2541) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิชาการพยาบาลสูติสาสตร์ ของ
นักศึกษาพยาบาลในจังหวัดสงขลา ระหว่างการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและแบบใช้ตัวแบบร่วมกับ
ค าถาม  พบว่านักศึกษากลุ่มที่เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดย
ใช้ตัวแบบร่วมกับค าถาม   
 

 มยุรี   แก้มพันธ์ (2545) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์วงจรไฟฟูา 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกไฟฟูาก าลัง ในจังหวัดเพชรบุรีระหว่างการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลักตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ และการเรียนรู้แบบปกติ พบว่ากลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลักตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ที่มีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่ากลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ และกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลักตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ มีความสามารถในระดับวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ และ
นักเรียนปกติ กลุ่มที่ เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ มีความสนใจ ความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มและต่างกลุ่ม 
 

          รังสรรค์   ทองสุกนอก (2547) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน จากชุดการเรียนการสอนที่ใช้
ปัญหาเป็นหลัก เรื่องทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิผ่านเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด 
 

            ศุภิสรา โททอง (2547) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการวัดความยาว กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก และการเรียนรู้ตามคู่มือของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) พบว่า นักเรียนกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงกว่า
กลุ่มที่ได้เรียนรู้ตามคู่มือของ สสวท. และนักเรียนกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มีความพึงพอใจในการ
เรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก 
 

สุธี   พรรณหาญ (2547) ได้ท าการศึกษาการใช้ปัญหาเป็นหลักในการสอน เรื่อง ไฟฟูา ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า 1) วิธีสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นหลัก เรื่องไฟฟูาที่
ใช้มี 7 ข้ันตอน คือ ข้ันนิยามปัญหา ข้ันวางแผน ข้ันสืบเสาะ ข้ันอธิบาย ข้ันน าเสนอ ข้ันขยายความรู้ และ
ข้ันสรุป 2) ผลของวิธีสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นหลักท าให้นักศึกษา มีกระบวนการเรียนรู้แต่ละข้ันตอนอยู่ใน
ระดับดี มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับสูง 3) นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และลักษณะการเรียนรู้
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ด้วยการน าตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักศึกษามีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

 

สุรพล   พหลภาคย์ (2549) ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิต
และการด ารงชีวิตส าหรับช่วงช้ันที่ 3 โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสอนทบทวน ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนในกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสอน
ทบทวนมีคะแนนการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนในกลุม่ทีเ่รยีน
ด้วยแบบเรียนอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า .05 โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างคะแนนความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับมากกว่า .05 โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติเวลช์  นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียน
ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสอนทบทวนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้นี้มากกว่าแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสอนทบทวนเป็นแบบการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

 พัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์ (2550) ได้ท าการศึกษาผลของกิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักของผู้เรียนช่วงช้ันที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
จากการท ากิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 78.59 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่มีพฤติกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักอยู่ในระดับดีมาก และมีความคิดเห็นต่อเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนว่าได้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่
ในระดับที่มาก รวมคิดเป็นร้อยละ 92.38 โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่ากิจกรรมนี้ได้ใช้ความคิดใน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นหมู่คณะและเป็นรายบุคคล ผู้เรียนได้ท า
กิจกรรมที่ท้าทายความสามารถและผู้ด าเนินกิจกรรมสามารถด าเนินกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ  
 

 งานวิจัยต่างประเทศ 
 

          Candela (1998) ได้ศึกษาจากการเปรียบเทียบการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนกับการเรียนรู้แบบ
บรรยาย ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักกับการเรียนรู้แบบบรรยาย พบว่ากลุ่มนักศึกษาผู้ช่วย
พยาบาลที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนรู้แบบ
บรรยาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 

Valle และคณะ (1999) ได้ศึกษาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากการใช้ 
ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ปฏิบัติงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กลุ่ม 1996 และ 1997 
มีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่านักศึกษากลุ่ม 1995 ในส่วนของวิชาจิตเวชศาสตร์ (p=0.001) และกลุ่ม 1997 ท า
คะแนนได้มากกว่ากลุ่ม 1995 และ 1996 ในส่วนของเวชศาสตร์ปูองกันและอนามัยชุมชน (p=0.001)     
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ไม่ปรากฏความแตกต่างในหลักสูตรอื่นๆ รวมทั้งคะแนนการใช้เหตุผลทางคลินิก   ตลอดจนคะแนนรวม
ค าถามแบบปรนัยให้เลือกและสัดส่วนของนักศึกษาที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียน  
 

 David และคณะ (1998) ได้ท าการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
แพทย์ที่เรียนด้วยหลักสูตรแบบเดิมกับใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษากลุ่มที่ใช้
ปัญหาเป็นฐานในการสอนมีการวิเคราะห์ปัจจัยแบ่งตาม 4 ปัจจัยคือ การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ  การ
ปฏิสัมพันธ์เป็นกลุ่ม   ทักษะการใช้เหตุผล และการร่วมกิจกรรมเชิงรุก  มีค่าความเที่ยงขององค์ประกอบ
อย่างเห็นได้ชัดในกลุ่มเรียน และสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดผลส าหรับผู้สอนที่ต้องการติดตามพัฒนาการ
ของผู้เรียนในแต่ละองค์ประกอบได้ 
 

8. เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L (K-W-L Learning Technique) 
 

  เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L แม้จะเป็นเทคนิคเก่า แต่ก็สามารถใช้ได้ผลดี โดยเฉพาะ
การเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับปี 2545  เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L พัฒนาข้ึนโดย Dr. Oga I Koroleva ในปี 
1986 เพื่อน ามาใช้ในช้ันเรียน ซึ่งจัดว่าเป็นเทคนิคการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่เสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี ท าให้ผู้เรียนเกิดความคงทนทางการเรียนที่ยาวนานมากกว่าการเรียนการสอนแบบ
ปกติ ที่มีผู้สอนเป็นผู้น าในช้ันเรียน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ใช้ได้ผลดี  สามารถ
ใช้ได้ทั้งผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ ซึ่งเทคนิคการเรียนรู้นั้นจะเป็นแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านตาราง 3 ช่อง คือ K-W-L (What I already know/ what I want to know/ what I 
have learned) ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่  
เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
  

K = What I Know W = What I Want to know L = What I have Learned 
นักศึกษาจะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับ 
สิ่งที่นักศึกษารู้มาแล้วในช่องนี้ 

นักศึกษาจะเขียนเกี่ยวกับ 
สิ่งที่นักศึกษาต้องการรู้1ในช่องนี ้

หลังจากได้เรียนแล้ว นักศึกษาจะ
เขียนข้อมูล สิ่งที่ได้เรียนรู้ลงใน
ช่องนี้  

 
 ข้ันตอนที่ 1 ข้ันรู้อะไร (What I Know : K) เป็นข้ันตอนที่ผู้เรียนจะต้องบอกหรือบันทึกลงในช่อง 
K (K column)  โดยผู้สอนจะต้องตั้งประเด็น หรือหัวข้อที่จะเรียนให้ผู้เรียนทราบ หลังจากนั้นให้ผู้เรียนแต่
ละคนได้คิดว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับประเด็น หรือหัวข้อที่จะเรียน แล้วให้แต่ละคนเขียนสาระต่างๆ  ที่
ผู้เรียนมีความรู้อยู่แล้ว 
 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันต้องการเรียน (What I Want to know :  W) หลังจากที่ผู้เรียนบันทึกสาระต่าง ๆ 
ที่ผู้เรียนมีความรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับหัวข้อที่ผู้สอนต้ังไว้แล้ว ต่อจากนั้นผู้สอนให้ผู้เรียนบันทึกถึงความต้องการ
จะเรียนรู้เพิ่มมากยิ่งข้ึน ซึ่งอาจจะบันทึกเป็นหัวข้อ ย่อย ๆ ก็ได้ ถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่ม สามารถให้กลุ่ม
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ช่วยกันคิดว่า ต้องการเรียนรู้สิ่งใดเพิ่มเติม ในหัวข้อที่ผู้สอนก าหนดไว้หลังจากนั้น  จะมีการจัดการเรียนรู้
ตามปกติ ซึ่งอาจให้ผู้สอนเป็นผู้น าช้ันเรียน หรือปล่อยให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนแต่เพียงล าพังจากสื่อ  ต่างๆ 
ที่ผู้สอนจัดไว้ให้ หรืออาจจะให้ผู้เรียนออกไปค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหัวข้อย่อย ๆ  ที่ผู้เรียนบันทึกไว้ใน
กระดาษช่อง W (W column)  
 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันเรียนรู้แล้ว (What I have Learned : L ) ในข้ันสุดท้ายนี้ จะให้ผู้เรียนบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ลงในกระดาษช่องทางขวามือที่เหลือ (L column) หลังจากบันทึกแล้วให้
ผู้เรียนช่วยกันสรุปว่าสิ่งที่ผู้เรียนรู้แล้ว (K) สิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียน (W) และสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้แล้ว (L) มี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร และสรุปผลความรู้ที่ได้ บางครั้งข้ันตอนน้ีผู้เรียนอาจได้ค าตอบจากที่ตนเอง
ตั้งไว้ในข้ันตอนที่ 2 หรืออาจได้ความรู้ใหม่ 
 

9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้เทคนิค K–W–L 
 จากการศึกษางานวิจัยที่สอนโดยใช้เทคนิค K–W–L เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการ
คิดข้ันพื้นฐานของผู้เรียน มีดังนี ้
 

 งานวิจัยในประเทศ 
 วิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร (2551) ได้ศึกษาการใช้เทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดข้ันพื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม่ จากการเรียนโดยใช้เทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ที่เรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส จ านวน 5 แผน 
และแบบประเมินความสามารถในการคิดข้ันพื้นฐานของนักเรียนซึ่งประกอบด้วยเรื่องสถานการณ์น้ ามัน 
ภาวะโลกร้อน น้ าเสื่อมคุณภาพ ดินโคลนถล่ม และแผ่นดินไหว วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและน าเสนอด้วยตารางประกอบการบรรยาย ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้
เทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส มีความสามารถในการคิดข้ันพื้นฐานอยู่ในข้ันที่ 3 และ 4 โดยแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1 ความสามารถในการคิดข้ันพื้นฐานอยู่ในข้ันที่ 3 คือ มีความสามารถในการประเมินและ
สรุปเหตุการณ์แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 - 5 ความสามารถในการคิดข้ันพื้นฐานอยู่ในข้ันที่ 4 คือมี
ความสามารถในการประยุกต์และน าไปใช้ 
 

 ธัญญาลักษณ์  สังข์แก้ว (2552) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสรุปความของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยวิธี KWL Plus กับวิธีสอนปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2552 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 83 
คน โดยการสุ่มอย่างง่ายและจับสลาก เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จ านวน 43คน สอนโดยวิธี KWL Plus และ
กลุ่มควบคุม 1 ห้อง จ านวน 40 คน สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ ใช้เวลาในการทดลองรวมการทดสอบก่อน
และหลังเรียน ทั้งสิ้น 10 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
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โดยวิธี KWL Plus แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเขียนสรุปความ
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยวิธี KWL Plus การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันและแบบกลุ่มตัวอย่าง 
2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิการเขียนสรุปความของนักเรียนที่สอนโดยวิธี
KWL Plus สูงกว่านักเรียนที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2)ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเขียนสรุปความของนักเรียนที่สอนโดยวิธu  KWL Plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยวิธี KWL Plus อยู่ในระดับมาก 
 

10. ความหมายของการคิด 
 

 การคิดเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่จ าเป็นต้องมีการฝึกฝนอยู่เสมอ  มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของ
การคิดไว้ดังนี้ 
 

 สมจิต  สวธนไพบูลย์  (2541 : 38)  กล่าวว่า  การคิดเป็นการน าปัญญามาใช้ปัญญา คือ เครื่อง 
มือของการคิด  การคิดสามารถที่จะพัฒนาได้  การคิดและการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้อย่างลึกซึ้ง  ต่อเมื่อผู้เรียน
ได้มีโอกาสจัดกระท ากับวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
 

 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2542 : 3)  กล่าวว่า  การคิดหมายถึง กระบวนการ 
ท างานของสมองโดยใช้ประสบการณ์มาสัมพันธ์กับสิ่งเร้า  และสภาพแวดล้อมโดยน ามาวิเคราะห์  
เปรียบเทียบ  สังเคราะห์และประเมินอย่างมีระบบและเหตุผล  เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสมหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
 

ทิศนา  แขมมณี  (2546 : 40)  กล่าวว่า  การคิดเป็นกระบวนการทางสมองในการจัดกระท า 
ข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่รับเข้ามา 
   

จากความหมายข้างต้น  สรุปได้ว่า  การคิดเป็นพฤติกรรมภายในที่เกิดจากกระบวนการ 
ท างานของสมอง  เป็นกระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้ 

 

11. กรอบของการคิด 
 

 ทิศนา  แขมมณี  และคณะ (2546 )  จัดมิติของการคิดไว้เพื่อใช้เป็นกรอบความคิดในการ
พัฒนาความสามารถทางการคิดของเด็กและเยาวชนซึ่งมีทั้งหมด 6 ด้าน คือ 

1. มิติด้านข้อมูลหรือเนื้อหาที่ใช้ในการคิด  ในการคิด  บุคคลไม่สามารถคิดโดยไม่ 
มีเนื้อหาของการคิดได้  เพราะการคิดเป็นกระบวนการในการคิด  จึงต้องมีการคิดอะไรควบคู่ไปกับการคิด
อย่างไร 
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2. มิติด้านคุณสมบัติที่เอื้ออ านวยต่อการคิด ในการพิจารณาเรื่องใดๆ โดยอาศัยข้อมูล 
ต่างๆ  คุณสมบัติส่วนตัวบางประการ  มีผลต่อความคิด  และคุณภาพของการคิด  เช่น  คนมีใจกว้าง  ย่อม 
ยินดีที่จะรับฟังข้อมูลจากหลายฝุายจึงอาจได้ข้อมูลมากกว่าคนไม่ยอมรับฟัง  ความรอบคอบ  ความอยากรู้ 
อยากเห็น  ความขยัน  ความมั่นใจในตนเองจะช่วยส่งเสริมการคิดให้มีคุณภาพข้ึน 

3. มิติด้านทักษะการคิด   บุคคลจ าเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานหลายประการในการ
ด าเนินการคิด  เพื่อพัฒนาเป็นทักษะความคิดช้ันสูง 

4. มิติด้านลักษณะการคิด  ลักษณะการคิดเป็นประเภทของการคิดที่แสดงลักษณะเฉพาะ
ชัดเจน  ลักษณะการคิดแต่ละลักษณะจะต้องอาศัยทักษะพื้นฐานบางประการและมีกระบวนการหรือ
ข้ันตอนในการคิดไม่มากนัก 

5. มิติด้านกระบวนการคิด กระบวนการคิด  เป็นการคิดที่ประกอบไปด้วย  ล าดับ 
ข้ันตอนในการคิด  ซึ่งจะมีมากน้อยข้ึนอยู่กับความจ าเป็นของการคิดแต่ละลักษณะ  

6. มิติด้านการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง  หมายถึง  การรู้ตัวถึงความคิดของ
ตนเองในการกระท า  หรือประเมินความคิดของตนเองและใช้ความรู้นั้นควบคุมหรือปรับการกระท าของ
ตนเอง  บุคคลที่มีความตระหนักและประเมินความคิดของตนเองได้  จะสามารถปรับปรุงกระบวนการคิด
ของตนให้ดีย่ิงข้ึน 
 

12. ทักษะการคิด 
 

ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถย่อยๆ ในการคิด ในลักษณะต่างๆซึ่งเป็นพฤติกรรม
ที่แสดงออกและสังเกตได้ และเป็นองค์ประกอบของกระบวนการคิดที่สลับซับซ้อน ทักษะการคิดจ าแนก
ออกเป็น 2 ประเภท คือ (กองวิจัยทางการศึกษา, กรมวิชาการ. 2542) 

1. ทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน  (Basic Skills)  หมายถึง  ทักษะย่อยที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นใน
การคิด  ประกอบด้วยทักษะการสื่อความหมาย 15 ทักษะและทักษะการคิดที่เป็นแกน หรือทักษะการคิด
ทั่วไป 16 ทักษะ ซึ่งแต่ละทักษะมีการแสดงออกของพฤติกรรมดังนี้  

1.1 ทักษะการสื่อความหมาย  หมายถึง  ทักษะการรับสารของผู้อื่นเข้ามา 
เพื่อรับรู้  ตีความหมาย  จดจ า  เพื่อน ามาถ่ายทอดความคิดตนเองให้ผู้อื่นโดยแปลงความคิดให้อยู่ในรูปของ
ภาษาต่าง ๆ  ได้แก่  

1) การฟัง (Listening)   เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่องการ 
แยกแยะความแตกต่างสิ่งที่ฟัง  การจดจ าสิ่งที่ได้ยินมา  การจดจ าข้อความที่มีความหมาย  การเข้าใจ
เรื่องราวที่ฟัง  เหตุการณ์  และ / หรือรายละเอียดที่เล่าตรง ๆ  การเข้าใจความหมายที่ผ่าน  น้ าเสียง  สี
หน้า  ท่าทาง  และลีลาการเล่าของผู้พูด  การไวต่ออารมณ์หรือความสะเทือนใจ  ที่ปรากฏในการพูดหรือสิ่ง
ที่พูด  การประเมินความถูกต้อง  น่าเช่ือถือ  ประกอบการประเมิน  มีความเป็นกลาง  ไม่ใช้อคติ  หรือ
ฉันทาคติ     มีการเปิดกว้างรับข้อมูลที่ต่างไปจากความเช่ือของตัวเอง   
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2) การอ่าน (Reading) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่องการบอก 
เนื้อหาสาระ  และรายละเอียดจากภาพได้  การอ่านประสมค า  การอ่านโดยอาศัยสิ่งช้ีแนะ  การเข้าใจ
เรื่องราวที่อ่าน  การใช้ประโยชน์จากวิธีการน าเสนอ  การท าความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน  

3) การพูด (Speaking) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่องการบอก 
ได้ชัดเจนแน่นอนว่าจะพูดเพื่อถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับอะไรและเพื่ออะไร  การจัดโครงสร้างของสิ่งที่จะ
พูดได้ถูกต้องครบถ้วน  การจัดล าดับความคิดของเรื่องจะพูดได้ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน  การเลือกวิธี
น าเสนอ  และส านวนภาษาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการพูด  การเรียบเรียงความคิดทั้งหมดแล้ว
ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด  การใช้เทคนิคต่าง ๆ  ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการน าเสนอความคิดด้วย
การพูด  การพูดที่เรียบเรียงไว้  เพื่อน าเสนอความคิดของตนออกมาตามล าดับต่อเนื่อง  ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ  และมีรายละเอียดครบถ้วน  โดยใช้วิธีที่เหมาะสม  ท าให้ผู้ฟังเกิดการตอบสนองตามที่ผู้พูดต้องการ 

4)  การเขียน (Writing)  เป็นทักษะย่อยที่แสดงความสามารถในเรื่องการ
บอกได้ชัดเจนแน่นอนว่าจะเขียนเพื่อถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับอะไร  และเพื่ออะไร  การจัดโครงสร้างของ
สิ่งที่จะเขียนได้ถูกต้อง  ครบถ้วน  การจัดล าดับความคิดของเรื่องที่จะเขียนได้ต่อเนื่อง  และสอดคล้องกัน  
การเลือกวิธีการน าเสนอและส านวนภาษาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเขียน  การใช้เทคนิค ต่าง ๆ  
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการน าเสนอความคิดด้วยการเขียน  การเขียนที่เรียบเรียงไว้เพื่อน าเสนอ
ความคิดของตนออกมาตามล าดับต่อเนื่อง  ครอบคลุม  ประเด็นส าคัญ  และมีรายละเอียดครบถ้วน  โดยใช้
วิธีที่เหมาะสม  ท าให้ผู้อ่านเกิดการตอบสนองตามที่ผู้เขียนต้องการ 

5) การรับรู้ (Perceiving) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่องที่รู้ตัวว่า
มีสิ่งเร้าเข้ามาสู่ประสาทสัมผัสของตน รู้ว่าควรจดจ่อกับสิ่งเร้าใด และไม่ควรจดจ่อกับสิ่ง เร้าใดในขณะนั้น 
การจดจ่อโดยการฟัง การอ่าน หรือการรับรู้ข้อมูลได้จนครบถ้วน 

6) การจดจ า (Memorizing) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่องที่
บอกได้ถึงสิ่งที่พึ่งรับรู้ไปสักครู่ หรือไม่กี่วินาที 

7) การจ า (Remembering) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่องที่ที่
บอกได้ถึงสิ่งที่รับรู้หรือเรียนรู้ไประยะหนึ่ง  หรือบอกได้ถึงสิ่งที่รับรู้หรือเรียนรู้ไปเป็นเวลานานแล้ว   

8) การคงสิ่งที่เรียนไปแล้วไว้ได้ภายหลังการเรียน (Retention)  เป็น
ทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่องการสามารถพูด หรือท าได้แล้วภายหลังจากที่ไม่ได้เรียนเรื่องนั้นแล้วมา
ระยะหนึ่ง เช่น 1 สัปดาห์ 1 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น 

9) การบอกความรู้ได้จากที่ก าหนดให้ (Recognizing) เป็นทักษะที่แสดง
ความสามารถในเรื่องการทบทวนและระลึกถึงค าตอบที่ถูกต้อง คิดหาค าตอบที่ถูกต้องแล้วเลือกตัวเลือกที่
ตรงกับค าตอบที่ถูกต้องนั้น 

10) การบอกความรู้ออกมาด้วยตนเอง (Recalling) เป็นทักษะที่แสดง
ความสามารถในเรื่องการทบทวนถึงความรู้ที่เคยเรียนไป หรือประสบการณ์ที่เคยประสบมา แล้วบอกให้ผู้อื่น
ได้ถูกต้อง 

DPU



31 
 

11) การใช้ข้อมูล (Using Information) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถใน
เรื่องการเทียบสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ หรือสิ่งที่ก าลังประสบ แล้วบอกได้ว่าตนมีความรู้เดิม หรือประสบการณ์เดิม
อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกัน 

12) การบรรยาย (Describing) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่องการ
ล าดับความคิดต่างๆ ที่จะบอกให้เป็นระบบและต่อเนื่อง ตามเวลา ความเป็นเหตุเป็นผล การจัดหมู่ความรู้
ให้เป็นโครงสร้างที่ถูกต้องและชัดเจน การท าความคิดย่อยๆ แต่ละส่วนให้ชัดเจนตรงไปตรงมา การค้นหา
การระบุลักษณะ คุณสมบัติหรือองค์ประกอบต่างๆ ของความคิดใหญ่และความคิดย่อย แต่ละประเด็นได้
ครบถ้วนและถูกต้อง การน าเสนอความคิดที่เรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบ 

13) การอธิบาย (Explaining) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่องการ
เรียบเรียงความคิดหรือประเด็นส าคัญต่างๆ ในเรื่องที่เรียน การบอกความสัมพันธ์เชิงเหตุผล / สาเหตุ 
ระหว่างประเด็นส าคัญต่างๆ นั้น การจัดล าดับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอยู่ทั้งหมด โดยเลือกจัดตามเวลา
ของการเกิดข้ึน ล าดับของการเกิดผลจากสิ่งหนึ่งอย่างเหมาะสม 

14) การท าให้กระจ่าง (Clarifying) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่อง
การแยกความคิดหรือประเด็นที่ต้องการออกจากความคิดหรือประเด็นอื่นๆ ออกอย่างเด็ดขาด การระบุ
คุณลักษณะ / คุณสมบัติต่างๆในแต่ละมิติของความคิดที่ก าหนดกับความคิดที่ใกล้เคียงหรือที่มักสับสน การ
บอกคุณสมบัติที่มีร่วมกันและแตกต่างกันระหว่าความคิดที่ก าหนดกับความคิดที่ใกล้เคียง  

15) การแสดงออกถึงความสามารถของตน (Performance)  เป็นทักษะที่
แสดงความสามารถในเรื่องท านองเดียวกับการพูดและการเขียน โดยอาจใช้วิธีต่างๆ ในการแสดงถึงความคิด 
ความรู้ของตนวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายๆ วิธีประกอบกัน 

1.2 ทักษะการคิดเป็นแกนหรือทักษะพื้นฐานทั่วไป  ได้แก่ 
1) การสังเกต (Observing)   เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่อง 

การรับรู้สิ่งหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ  รับรู้แล้วเห็นหรือบอกได้ถึงคุณสมบัติ  หรือคุณลักษณะของสิ่งนั้น  
องค์ประกอบและรายละเอียด  หรือโครงสร้างของสิ่งนั้น   

2) การส ารวจ (Exploring)  เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่องการลง
มือท ากิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ เช่น จับ ลูบคล า เคลื่อนย้ายหรือพลิกสิ่งของไป
ในมุมต่างๆ การดม ชิม เขย่า และฟังเสียง เป็นต้น รวมทั้งใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ารับรู้ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน 
หรือมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งนั้น 

3) การตั้งค าถาม (Questioning)  เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่อง
ก าหนดขอบเขตของการศึกษาว่าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง  และระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องการจากการศึกษาให้
ชัดเจน  การรับข้อมูลที่เลือกแล้วว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาเข้ามาโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า  แล้วเทียบ
กับความรู้เดิมที่ตนมีอยู่แล้วตั้งค าถามเกี่ยวกับ   

4) การเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูล (Information  Gathering)  เป็นทักษะที่
แสดงความสามารถในเรื่องการพิจารณาเรื่องที่ เรียนรู้ ว่าเกี่ยวข้องกับอะไร  และเรียนรู้ เพื่ออะไร  
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เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  และสาระที่ต้องการเรียนรู้กับความรู้ เดิมที่มีอยู่  เพื่อว่ายังไม่รู้
อะไร  หรือยังไม่รู้พอตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นั้น   

5) การระบุ (Identifying)  เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่องการ
ค้นหาการก าหนด  การคัดเลือกมิติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  การบอกคุณสมบัติ  การทบทวนและตรวจสอบค าที่
ใช้บอกคุณสมบัติสมาชิกว่าถูกต้อง  ชัดเจนตามที่ต้องการหรือไม่ 

6) การจ าแนกแยกแยะ (Discrimination) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถ
ในเรื่อง การก าหนดมิติที่จะแยกแยะระหว่างสิ่ง 2 สิ่ง เช่น สี เป็นต้น การเขียนระดับของสิ่ง 2 สิ่งนั้นว่า
เหมือนกันหรือไม่ในมิติที่ก าหนด การสรุปความเหมือนหรือไม่เหมือนระหว่างของทั้ง 2 สิ่งนั้น 

7) การจัดล าดับ (Ordering) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่องการ
ก าหนดมิติที่จะจัดล าดับให้แก่สิ่งต่างๆ ที่ก าหนดให้ เช่น จ านวน เป็นต้น การระบุระดับของสิ่งของที่
ก าหนดให้แต่ละช้ิน / อัน เช่น มาก น้อย ; 7, 2 13 เป็นต้น ก าหนดทิศทางของระดับที่จัดเรียง เช่น มากไป
หาน้อย ; 7, 2 13 เป็นต้น 

8) การเปรียบเทียบ (Comparing)  เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่อง
การก าหนดมิติที่จะเปรียบเทียบระหว่างสิ่ง  2  สิ่ง  การน าของทั้งสองสิ่งที่จัดเปรียบเทียบมาจัดให้อยู่บน
พื้นฐานเดียวกัน  การตรวจสอบว่าสิ่งใดเกินหรือเหลือมากกว่าเมื่อเทียบกันและระบุค าที่แสดงทิศทางของ
การเหลือมากกว่าน้ัน 

9) การจัดหมวดหมู่ (Classifying) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่อง
การก าหนดมิติที่จะจ าแนกแยกแยะ  การค้นหาจากคุณสมบัติร่วม  และคุณสมบัติที่ต่างกัน  ในสิ่งต่าง ๆ  ที่
ก าหนดให้ด้วยตนเอง  โดยอาศัยความรู้เดิม  การก าหนดระดับหรือจ านวนระดับในแต่ละมิติที่ก าหนดไว้  
การน าสิ่งต่าง ๆ  ที่ก าหนดให้จ าแนกไปตามระดับที่ก าหนดไว้  เพื่อให้เกิดเป็นหมวดหมู่  แต่ละหมวดหมู่ซึ่ง
มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ 

10)  การสรุปอ้างอิง (Inferring)  เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่องการ
จัดระบบข้อมูลที่ได้มาใหม่  การเปรียบเทียบข้อมูลใหม่กับข้อมูลความรู้ในโครงสร้างความรู้เดิมว่า  ข้อมูล
ใหม่  คล้ายคลึงความแตกต่างหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความรู้เดิมส่วนใหญ่มากที่สุด  การใช้หลักเหตุ
ผลสรุปจากความรู้เดิมเพื่ออธิบายคุณสมบัติส่วนที่ยังไม่รู้  เกี่ยวกับข้อมูลใหม่ 

11)  การแปล (Translating) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่อง
การศึกษาข้อมูลที่ได้รับอย่างระมัดระวัง การแยกสาระที่เป็นแก่น และสาระที่เป็นรายละเอียดระดับต่างๆ 
การเรียบเรียงสาระที่ได้รับเป็นข้อความ / ส านวนของตนเองโดยคงสาระที่เป็นแก่น และรายละเอียดที่
ส าคัญ การตรวจสอบโดยเทียบข้อมูลที่ได้รับว่าเรียบเรียง สาระ แก่น และรายละเอียดที่ส าคัญได้ถูกต้อง
และครบถ้วนหรือไม่ 

12) การตีความ (Interpreting)  การตีความมี 3 ระดับดังนี้คือ ระดับ 1 
เป็นการระบุถึงสิ่งที่ผู้สื่อไม่ได้บอกตรงๆ  ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับว่ามีความสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง โดยอาศัย
ความรู้เดิม / ประสบการณ์เดิม  การใช้หลักเหตุผลเพื่อพิจารณาและคัดเลือกว่าสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ร่วม 
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สิ่งใดน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้สื่อต้องการสื่อให้แก่ผู้อื่น ระดับ 2 เป็นการตีความเพื่อหาความหมายที่แท้จริง  เป็น
การใช้เหตุผลประกอบกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สื่อสาร การสื่อสาร และผู้รับสาร เพื่อระบุว่า ความหมายที่
ผิวเผินของสารนี้คืออะไร เจตนาที่แท้จริงของผู้สื่อคืออะไร สาเหตุที่มีการสื่อสารที่ไม่ตรงไปตรงมา ระดับ 3 
เป็นการตีวามเพื่อสร้างข้อความรู้ใหม่ การใช้ทฤษฎี แนวคิดเป็นหลักหรือแนวคิดในการอธิบายความเป็น
เหตุเป็นผลของข้อมูลต่างๆ ที่ได้มา 

13) การเช่ือมโยง (Connecting)  การเช่ือมโยงมี 2 ระดับคือ ระดับ 1 เป็น
การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง 2 สิ่ง  การพิจารณาสิ่งที่ก าหนดให้ว่าสามารจัดเป็นสมาชิกในมิติหรือ
แง่มุมใดได้บ้าง และระบุมิติหรือแง่มุมเหล่านั้นออกมาให้มากที่สุด การหามิติหรือแง่มุมร่วมระหว่างสิ่งทั้ง
สอง การบอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งสองในแต่ละมิติ ระดับ 2  เป็นการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างความรู้ เดิม กับสิ่งที่ก าหนดให้ใหม่ การระบุมิติหรือแง่มุมต่างๆ ของสิ่งที่ก าหนดให้ การ
เปรียบเทียบมิติของสิ่งที่ก าหนดให้กับมิติต่างๆ ในโครงสร้างความรู้เดิม เพื่อระบุว่าสิ่งที่ก าหนดให้ใหม่มี
ความสัมพันธ์กับโครงสร้างความรู้เดิมในระดับใดและมิติใด   

14) การขยายความ (Elaborating)  เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่อง
การพิจารณาและเลือกประเด็นสิ่งที่ต้องการขยายความ เช่น ตัวละครเอกในเรื่อง เป็นต้น การพิจารณา
วัตถุประสงค์ของการขยายความ เช่น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลของพฤติกรรมของตัวละครในเหตุการณ์
ต่างๆ ในภายหลังเป็นต้น การเลือกมิติหรือแง่มุมที่จะขยายความ เช่น นิสัยใจคอ พื้นฐานทางครอบครัว 
ระดับการศึกษา  การระบุคุณลักษณะสามารถยกตัวอย่างประกอบในแต่ละมิติเช่น เป็นคนโมโหร้าย เกรี้ยว
กราด 

15) การใช้เหตุผล (Reasoning) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่องการ
พิจารณาและระบุให้ชัดเจนว่า ผลที่เกิดข้ึนคืออะไร การพิจารณาเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดข้ึนก่อนผลนั้น และ
ระบุว่ามีเหตุการณ์หรือสิ่งใดที่มีความสัมพันธ์กับผล โดยเกิดก่อนอย่างสม่ าเสมอ การพิจารณาแต่ละ
เหตุการณ์ หรือสิ่งที่เกิดข้ึนก่อนและมีความสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอและตัดสินว่าเป็นผลมาจากเป็นผลมาจาก
สิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน  

16) การสรุปย่อ (Summarizing) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่อง
การท าความเข้าใจกับความรู้ใหม่ทั้งหมด การจัดโครงสร้างของความรู้ใหม่ การเรียบเรียงความคิดเฉพาะ
ส่วนที่เป็นแก่นให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่องสอดคล้องกัน น าเสนอความคิดที่เรียบเรียงไว้ในรูปการพูด 
การเขียน หรือแผนภูมิ แผนผัง 

2. ทักษะการคิดข้ันสูงหรือทักษะการคิดที่ซับซ้อน  (Higher - ordered More   
Complicated Skills)  หมายถึง  ทักษะการคิดที่มีล าดับข้ันตอนต้องอาศัยทักษะข้ันพื้นฐานในแต่ละ     
ข้ันทักษะการคิดข้ันสูงจะพัฒนาได้จะต้องอาศัยการคิดพื้นฐานจนเกิดความช านาญพอสมควร ทักษะการคิด
ข้ันสูง  ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ  ที่ส าคัญ  คือ 
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1) การสรุปความ (Drawing Conclusion) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถ
ในเรื่องการทบทวนข้อมูล เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ มากกว่า 1 อย่าง โดยแยกแยะในส่วนต่างๆ การ
น าวามสัมพันธ์ทั้งหมดที่ค้นพบมาเรียบเรียงให้สอดคล้องต่อเนื่อง 

2) การให้ค าจ ากัดความ (Defining) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถใน
เรื่อง การรวบรวมตัวอย่างต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของความคิดรวบยอดที่ก าหนดให้  การเรียบเรียงความคิด
เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะดังกล่าวให้ชัดเจนและกระชับ การพูดหรือการถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติเฉพาะซึ่งเป็นค าจ ากัดความของความคิดรวบยอดที่ก าหนดให้ 

3) การวิเคราะห์ (Analyzing) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่อง 
การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงให้ง่ายแก่การท าความเข้าใจ การก าหนดหมวดหมู่ใน
มิติหรือแง่มุมที่วิเคราะห์ การน าข้อมูลที่แจกแจงแล้วมาจัดล าดับ เรียบเรียง ให้ง่ายแก่การท าความเข้าใจ 

4) การผสมผสานข้อมูล (Integrating) เป็นทักษะที่แสดงความ สามารถใน
เรื่องการก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องการผสมผสานระหว่างอะไรบ้าง และเพื่อน าไปสู่การสร้างหรอื
การท าอะไร การสร้างข้อมูลหรือความรู้ข้ึนมาใหม่จากการใช้ข้อมูลทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ หรือข้อมูล
จากความรู้เดิมหลายๆ เรื่องเข้าด้วยกัน 

5) การจัดระบบการคิด (Organizing) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถใน
เรื่องการทบทวนข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่าข้อมูลแต่ละช้ิน การจัด
ข้อมูลทั้งหมดเข้าเป็นกลุ่มตามมิติหรือแง่มุมที่ก าหนดไว้ เช่น “จิงโจ้ หมี ลิง” อยู่ในมิติสัตว์บก “ปลา กุ้ง 
หอย” อยู่ในมิติสัตว์น้ า   

6) การ สร้ า ง อง ค์ค วามรู้ ให ม่  (Constructing) เ ป็ นทั กษะที่ แ สด ง
ความสามารถในเรื่องการน าข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบเพื่อให้ง่ายแก่ความเข้าใจ การวิเคราะห์ข้อมูลที่
จัดระบบแล้ว การสร้างโครงสร้างความรู้จากแบบแผนความสัมพันธ์ที่ค้นพบ   

7) การก าหนดโครงสร้างความรู้ (Structuring) เป็นทักษะที่แสดง
ความสามารถในเรื่องการน าข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาหาความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน การหา
ความสัมพันธ์รวมระหว่างความสัมพันธ์ร่วมย่อยๆ ทั้งหมดเพื่อให้เกิดเป็นโครงสร้างใหญ่ที่ครอบคลุมข้อมูล
ทั้งหมด 

8) การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างเสียใหม่ (Restructuring)  เป็นทักษะที่
แสดงความสามารถในเรื่องการค้นพบข้อมูลใหม่ที่ได้มา ซึ่งตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ไม่สามารถเติมเข้าไปใน
โครงสร้างเดิมได้ การเปรียบเทียบลักษณะหรือคุณสมบัติของข้อมูลใหม่กับข้อมูลเดิมว่า ข้อมูลใหม่นี้น่าจะ
เป็นข้อมูลระดับใด การก าหนดกฎเกณฑ์ข้ึนมาใหม่ การจัดข้อมูลใหม่ตามเกณฑ์  

9) การค้นหาแบบแผน (Finding Patterns) เป็นทักษะที่แสดง
ความสามารถในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาให้เป็นหมวดหมู่โดยอาศัยการแบ่งตามมิติหรือแง่มุมต่างๆ 
หลายๆ แบบ การค้นหาเกณฑ์ในการจัดระดับหรือแบ่งข้อมูลตามมิติใหม่ที่ค้นพบหรือการก าหนดความคิด
รวบยอดของกลุ่มข้อมูลแต่ละกลุ่มที่สัมพันธ์กัน  
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10) การหาความเช่ือพื้นฐาน (Finding Underlying Assumption) เป็น
ทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่อง การท าความเข้าใจให้ชัดเจนกับเหตุการณ์หรือการกระท าว่าเป็นอย่างไร 
การใช้หลักเหตุผล ค้นหาและบอกที่มาหรือเหตุผลของเหตุการณ์ หรือการกระท านั้น การทบทวนกลับ
สะท้อนถึงผลสะท้อนของการมีความเช่ือพื้นฐานที่ระบุและตรวจสอบว่าสอดคล้องกับเหตุการณ์ หรือการ
กระท าที่ศึกษาหรือไม่ เพื่อยืนยันความเป็นเหตุเป็นผลของความเช่ือพื้นฐานที่ระบุกับเหตุการณ์ หรือการ
กระท าที่ศึกษา 

11) การคาดคะเน / การพยากรณ์ (Predicting) ซึ่งมี 3 แบบด้วยกันคือ 
แบบท่ี 1 เป็นการทบทวนหรือพิจารณาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึน หรือก าหนดไว้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการ หรือปรากฏการณ์ใหญ่ได้หรือไม่ จากความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ 
แบบท่ี 2 การเทียบเคียงเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึน หรือก าหนดไว้ว่าคล้ายคลึงกับ
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์จากความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ แบบท่ี 3 การพิจารณาข้อมูลที่เป็น
ความรู้เดิมเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึน หรือที่ก าหนดให้ แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในท านองเดียวกับแบบที่ 1 การระบุเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่มีความเป็นไป
ได้ที่จะเกิดข้ึน โดยการสรุปอ้างอิงจากข้อมูลความรู้เดิม 

12) การตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis) เป็นทักษะที่แสดง
ความสามารถในเรื่องการก าหนดขอบเขตของเรื่องที่ศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษา และค าถามที่
ต้องการในการศึกษา การทบทวนความรู้เดิมที่เกี่ยวข้อกับค าถามที่ต้องการศึกษาว่าเกี่ยวข้อกันอย่างไร มี
อะไรที่รู้แล้ว อะไรที่ยังไม่รู้  การใช้หลักเหตุผลเพื่ออธิบายในกรณีที่ความรู้เดิมไม่เพียงพอที่จะใช้สรุปอ้างอิง
ว่า จากสถานการณ์ เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนมีสาเหตุหรือเกิดจากอะไร 

13) การทดสอบสมมติฐาน (Testing Hypothesis) เป็นทักษะที่แสดง
ความสามารถในเรื่องการวางแผนว่าสิ่งที่สงสัยและตั้งเป็นสมมติฐานนั้นจะตรวจสอบด้วยวิธีใดได้บ้าง เช่น 
การทดลองท าจริง ถามคนที่รู้จัก ค้นหาค าตอบจากแหล่งข้อมูล  การใช้เหตุผลที่น่าเช่ือถือเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน  

14) การตั้งเกณฑ์ (Establishing Criteria) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถ
ในเรื่องการระบุความคิดรวบยอด หรือวัตถุประสงค์ของงานให้ชัดเจน การใช้หลักเหตุผลโดยอาศัยความรู้
เดิมเพื่อระบุสิ่งที่สามารถใช้บ่งช้ีถึงการบรรลุวัตถุประสงค์  

15) การพิสูจน์ความจริง (Verifying) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถในเรื่อง
การท าความเข้าใจและก าหนดขอบเขตของสิ่งที่เป็นปัญหาให้ชัดเจนว่าต้องการพิสูจน์อะไร โดยใช้ข้อมูล
เรื่องใด การพิจารณาโดยใช้เหตุผลเลือกแหล่งข้อมูลและวิธีเก็บข้อมูลที่น่าเช่ือถือในเรื่องที่ก าลังศึกษามาก
ที่สุด การลงมือเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยใช้วิธีเก็บข้อมูลที่น่าเช่ือถือมากที่สุด 
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16) การประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying) เป็นทักษะที่แสดงความสามารถ 
ในเรื่องการน าความรู้เดิมในบริบทที่เหมือนหรือคล้ายกันมาใช้ใช้ในบริบทของสิ่งที่ยังไม่รู้ การสร้าง
โครงสร้างความรู้ใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่รู้โดยการน าผลการสรุปอ้างอิ ง และการใช้หลักเหตุผลเพื่อ
ตั้งสมมติฐานมาประมวลเข้าด้วยกันเป็นภาพรวมที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน  
 

13. ลักษณะส าคัญของการคิด 
 

 ชนาทิป  พรกุล (2554) กล่าวว่า การคิดมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. การคิดเป็นกระบวนการทางสติปัญญา (cognitive process) ที่คนเราใช้สร้างความหมาย ความ
เข้าใจในสรรพสิ่งรอบๆ ตัว  
 2. การคิดเป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในสมอง จัดกระท ากับข้อมูลที่รับเข้ามาทางประสาทสัมผัส 
 3. การคิดเป็นกระบวนการ มีขั้นตอนการคิดเป็นล าดับในสมอง การคิดแบต่างๆ มีขั้นตอนการคิดที่
ต่างกัน การคิดไม่ใช่เนื้อหาที่จะถ่ายทอดให้จดจ ากันได้ 
 4. การคิดเป็นงานเฉพาะตน ผู้เรียนต้องด าเนินการเอง จะให้ผู้อื่นคิดแทนไม่ได้ 
 5. การคิดเป็นสิ่งที่เกิดภายในสมอง แต่สามารถสังเกตได้จากการกระท า หรือการแสดงออก 
 6. การคิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ (ทิศนา  แขมมณี,2545) 
   

14. ลักษณะของนักคิด 
 

 วาสนา   พรหมสุรินทร์ (2540: 17) มีแนวคิดว่า ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดคือ 
 1. สามารถเข้าใจความหมายของข้อความและรู้เรื่องราวที่แนะน ามาอ้างเพื่อสนับสนุนเหตุผล 
และข้อโต้แย้งต่างๆ 
 2. สามารถพิจารณาตัดสินใจข้อความที่คลุมเครือในเหตุผลที่เสนอ ต้องเข้าใจในความหมายของ
ข้อความที่แตกต่างกัน 2 ข้อความ โดยที่ข้อความแรกเป็นข้อความที่ยอมรับแล้วส่วนอีกข้อความนั้น  เป็น
การน าสิ่งที่ยอมรับนั้นมาประยุกต์ใช้ ถ้าข้อความทั้งสองมีความหมายตรงกันก็พิจารณาตัดสินใจว่า มีความ
คลุมเครือในเหตุผลที่เสนอ 
 3. เป็นบุคคลที่สามารถพิจาณาและตัดสินข้อความที่ขัดแย้งซึ่งกันและกันได้เพื่อประโยชน์ในการตัด
ข้อความที่ขัดแย้งออกลักษณะเช่นน้ีก็ต้องอาศัยพื้นฐานทางตรรกศาสตร์ 
 4. สามารถพิจารณาและตัดสินได้ว่ามีข้อมูลเพียงพอหรือไม่  
 5. สามารถพิจารณาและตัดสินข้อสรุปตามที่มีข้อมูลสนับสนุนได้โดยใช้การตัดสินแบบอนุมาน 
 6. สามารถพิจารณาและตัดสินข้อความที่เป็นหลักการและน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 7. สามารถพิจารณาและตัดสินข้อความที่สังเกตได้ว่าเช่ือถือได้เพียงใด 
 8. สามารถพิจารณาและตัดสินเหตุผลในการลงสรุปแบบอนุมานได้ 
 9. สามารถพิจารณาและตัดสินได้ว่ามีการก าหนดปัญหาแล้วหรือยัง 
 10. สามารถพิจารณาและตัดสินข้อความที่เป็นข้อตกลงเบื้องต้น 
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 11. สามารถพิจารณาได้ว่ามีค านิยามเพียงพอหรือยัง 
 12. สามารถพิจารณาข้อความที่กระท าโดยผู้เช่ียวชาญว่าเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 
 

   
 สรุปได้ว่า บุคคลที่มีความสามารถในการคิดจะต้องมีลักษณะทันเหตุการณ์แสวงหา 
ความรู้และข้อมูลต่างๆ อยู่ตลอด มีวิสัยทัศน์ที่กว้าง เพื่อน ามาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับ
เรื่องราวหรือสถานการณ์ที่เกิดข้ึนได้เมื่อมีปัญหาโดยมีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุน 
 

15. แนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านการคิด 
 

 ดิลก  ดิลกานนท์ (2525: 63 - 66) ได้เสนอแนวทางในการฝึกให้ผู้เรียนได้คิดมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ว่าอะไรคืออะไรข้ันน้ีผู้เรียนต้องรวบรวมปัญหาหารข้อมูลพร้อมสาเหตุของปัญหาจาก
การคิด การถาม การอ่าน หรือการพิจารณาจากข้อเท็จจริงนั้นๆ 
 2. ก าหนดทางเลือก เมื่อหาสาเหตุของปัญหาน้ันได้แล้ว ผู้เรียนต้องหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหา โดย
พิจารณาจากความเป็นไปได้และข้อจ ากัดต่างๆ ทางเลือกที่จะแก้ปัญหานั้นไม่จ าเป็นต้องมีทางเลือกเดียว 
อาจมีหลายทางเลือกก็ได้ 
 3. ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เป็นการพิจารณาทางเลือกที่ใช้แก้ปัญหาน้ันโดยมีเกณฑ์ในการ 
ตัดสินใจที่ส าคัญ คือ ผลดีผลเสียที่เกิดข้ึนจากทางเลือกนั้นทั้งที่เกิดข้ึนในด้านส่วนตัวและสังคมรวม 
 4. ตัดสินใจเพื่อพิจารณาเลือกอย่างรอบคอบในข้ันตอนที่ 3 แล้วจึงตัดสินใจเลือกทางเลือก ที่คิดว่า
ดีที่สุด  
 

16. ประโยชน์ของการคิด 
 

 1. ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริงรู้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดข้ึนความรู้ที่ได้น าไปใช้ในการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาการประเมินและการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 2. ช่วยให้เราส ารวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ปรากฏการณ์ และไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์ 
ความรู้สึกหรืออคติแต่สืบค้นตามหลักเหตุผลและข้อมูลที่เป็นจริง 
 3. สามารถใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐานในการคิดข้ันพื้นฐานร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้เรา 
คาดการณ์ความน่าจะเป็นอย่างสมเหตุสมผล 
 สรุปได้ว่า การคิดข้ันพื้นฐานเป็นความสามารถของนักเรียนในการคิด จ าแนก แยกแยะให้เหตุผล
โดยน าเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการคิด 
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17. งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการคิด 
 

 งานวิจัยต่างประเทศ 
 ลัมพ์คิน (Lumpkin. 1990: 3694 - A) ได้ศึกษาผลการสอนทักษะการคิดข้ันพื้นฐานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับ 5 และ 6 ผลการวิจัยพบว่า 
เมื่อได้สอนทักษะการคิดข้ันพื้นฐานแล้วนักเรียนระดับ 5 และ 6  มีความสามารถด้านการคิดข้ันพื้นฐานไม่
แตกต่างกัน นักเรียนระดับ 5 ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความคงทนใน
เนื้อหาวิชาสังคมศึกษาไม่แตกต่างกันส าหรับนักเรียนระดับ 6 ที่เป็นกลุ่มทดลอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุม  
 

 บาสมาเจียน (BassmaJian. 1978) ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับวุฒิภาวะตามทฤษฎีของเพียเจท์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในรัฐแคลิฟอร์เนียกับความสามารถในการเรียนรู้วิชาชีววิทยา  และ
พัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์วิจารณ์กับกลุ่มนักศึกษา 83  คน ที่เรียนวิชา Biology 1  โดยใช้แบบทดสอบ
วัดการคิดเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ของเบอร์นี่ (Berne) ปรากฏว่านักศึกษาระดับที่คิดด้วยนามธรรมมี
ผลสัมฤทธ์ิ วิชาชีววิทยาสูงกว่าพวกที่ยังไม่ถึงระดับการคิดนามธรรม 
  

 งานวิจัยภายในประเทศ 
 ภัทราภรณ์  พิทักษ์ธรรม (2543: 106) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนความสามารถ 
ด้านการคิดข้ันพื้นฐาน และเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน 
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กิจกรรมสร้างแผนภูมิมโนทัศน์กับการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัย พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้กิจกรรมการสร้างแผนภูมิมโนทัศน์ มีความสามารถ
ด้านการคิดข้ันพื้นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

 อุไร  มะวิญธร (2544: 84) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการคิดข้ันพื้นฐานเชิงวิจารณญาณ 
และพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วยการใช้ประสบการณ์ 
กับคู่มือครู ผลการวิจัย พบว่านักเรียนที่เรียนโดยการสอนการใช้ประสบการณ์กับคู่มือครูมีการคิด 
วิเคราะห์เชิงวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 ระพินทร์  คร้ามมี (2544: 80) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิด 
อย่างมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนตาม 
แนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนแบบแก้ปัญหา ผลการวิจัย พบว่านักเรียนที่เรียนโดยการสอนตาม 
แนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนแบบแก้ปัญหา มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถในการคิดอย่าง 
มีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ประกอบด้วยชนิดข้อค าถาม 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดข้อค าถามแบบการคิดข้ันพื้นฐาน 
ค าอธิบาย และชนิดข้อค าถามแบบเหตุผลเชิงตรรกะ 
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 อาร์ม  โพธิพัฒน์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดข้ันพื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เขียนแผนผังมโนมติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และความสามารถในการคิดข้ันพื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จุฬารัตน์  ต่อหิรัญพฤกษ์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ 
ความสามารถในการคิดข้ันพื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา 
การและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจัย พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการและนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากผลการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศกล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรมหรือก าหนดสถานการณ์
ให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดข้ันพื้นฐานสามารถคิดหาเหตุผลด้วยตนเองและคิดเป็นกลุ่มได้นั้นเป็นการฝึกใหผู้เ้รยีน
พัฒนาความสามารถการคิดข้ันพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาที่อาจจะต้องเผชิญในอนาคตได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่ง
ในปัจจุบันน้ีผู้เรียนที่อยู่ในระดับปริญญาตรีเป็นระดับช้ันที่มีความส าคัญอย่างมากที่จ าเป็นจะต้องเน้นและ
ฝึกฝนให้ผู้เรียนนั้นมีความสามารถในการคิดข้ันพื้นฐานให้มากเพราะนักศึกษาในระดับนี้จะมีพัฒนาการทาง
สมองที่ก าลังจะก้าวหน้าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่มีความรู้ความสามารถสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะความส าคัญของ
สิ่งต่างๆ ได้ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และเทคนิคการเรียนรู้ 
แบบ K-W-L หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. คะแนนความสามารถในทักษะการคิดข้ันพื้นฐานของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
และเทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ใช้รูปแบบที่มีการทดสอบก่อน และการทดสอบ One group pretest 
- posttest design โดยมีรูปแบบดังนี้ 
 

       R  O1 X1   O2  
 

  เมื่อ R คือ กลุ่มตัวอย่าง 
O1 คือ  การวัดก่อนการทดลอง 

   O2  คือ การวัดหลังการทดลอง 
   X คือ การใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน และการใช้เทคนิคการสอน 
     แบบ K–W–L   
    

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับ  
  -  ความหมาย ลักษณะและข้ันตอนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน  
  -  การใช้เทคนิคการการสอนแบบ K–W–L  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  -  แนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านการคิดข้ันพื้นฐาน ลักษณะการคิดข้ันพื้นฐาน 
    ประโยชน์ของการคิดข้ันพื้นฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2. ก าหนดกลุ่มที่ศึกษา 
 3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. ท าการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยกับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการเละสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 85 คน 
 
ประชากรและตัวอย่าง  
 ประชากร  คือนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพ
ชีวิตและสังคม  
 กลุ่มตัวอย่าง  คือนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
สาขาวิชาการเงินเละสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ชุด คือ 
     

   ชุดท่ี 1  เครื่องมือท่ีใช้ในกิจกรรมใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
   

  กิจกรรมใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน ใช้ในกิจกรรมการสอน เรื่อง ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ของประเทศ  โดยในแผนการสอนจะประกอบด้วย 1) สถานการณ์ของปัญหา 2) แนวคิด  
3) วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 4) กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  5 
ข้ันตอน ตามแนวความคิดของ Oon – Seng Tan (2003)  แต่ละข้ันตอนประกอบด้วย บทบาทของผู้เรียน 
บทบาทของผู้สอน ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1  ข้ันเผชิญกับปัญหา (Meeting the Problem)  ข้ันตอนน้ีผู้เรียนจะสร้างปัญหา 
จากสถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนดให้   ผู้เรียนจะได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการคิดข้อปัญหา 
  ขั้นตอนท่ี 2 ข้ันวิเคราะห์ประเด็นของปัญหาและการเรียนรู้ (Problem Analysis and  
Learning Issues) เป็นข้ันตอนที่มีการโน้มน้าวให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ใช้ความรู้เดิ ม และ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพิ่มเติม ในข้ันน้ีผู้เรียนต้องก าหนดประเด็นการเรียนรู้ เพื่อที่จะ
น าไปใช้ในการสืบค้นข้อมูลมาทดสอบสมมติฐาน 

ขั้นตอนท่ี 3 การระดมสมองเพื่ออธิบายประเด็นปัญหา (Discovery and Reporting)   
ในข้ันน้ี ผู้เรียนจะท างานเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลที่สืบค้นได้มาอภิปรายในกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์  
สังเคราะห์ และสรุปความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล และสรุปเป็นความรู้ของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม โดย 
ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งในข้ันน้ีผู้เรียนจะได้รับการฝึก 
เกี่ยวกับการน าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ใหม่ ฝึกการน าเสนอความคิด 

ขั้นตอนท่ี 4  ข้ันการน าเสนอข้อมูลและการสะท้อนผลการเรียนรู้ (Solution,  
Presentation and Reflection) ในข้ันน้ีเป็นการน าเสนอความรู้และผลงานที่รวบรวมและสังเคราะห์ได ้
จากกลุ่ม ต่อสมาชิกกลุ่มอื่นๆ ในช้ันเรียน ซึ่งผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอด้วยวาจา  

ขั้นตอนท่ี 5  ข้ันบูรณาการและการประเมินผล (Overview Integration and  
Evaluation)  ในข้ันน้ีผู้เรียนจะได้บูรณาการความรู้ของแต่ละกลุ่มที่น าเสนอ เพื่อประเมินและสรุปตัดสินใจ 
เลือกแนวทางของค าตอบ หรือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

ในการจัดบริบทของการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนน้ัน 
ผู้สอนจะถูกก าหนดบทบาทให้เป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก (Facilitation) และฝึกผู้เรียนในด้านการคิด
ใคร่ครวญ ในส่วนของผู้เรียนจะก าหนดบทบาท หน้าที่ของแต่ละคนที่ปฏิบัติในข้ันตอนการเรียนรู้ หน้าที่
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน เพื่อท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ 
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ภาพที่ 4  แสดงบทบาทของผูส้อนโดยใช้ปญัหาเป็นฐานในการสอน 
ที่มา : Oon – Seng Tan, 2003  
 

 ชุดท่ี 2  เครื่องมือท่ีใช้ในกิจกรรม เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L 
 

 กิจกรรมเทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L  ใช้ในกิจกรรมการสอน เรื่อง ระบบนิเวศ เป็นเทคนิคการ
เรียนรู้แบบ K-W-L  3 ข้ันตอน ด าเนินการตามแนวคิดของ Oga I Koroleva ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ข้ันตอนที่ 1 ข้ันรู้ = K (Know)  ข้ันตอนน้ีผู้สอนจะต้องตั้งประเด็น หรือหัวข้อให้ผู้เรียนทุก
คนทราบ หลังจากนั้นจึงให้ผู้เรียนแต่ละคนได้คิดในเวลาที่ก าหนด แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคน   ได้เขียนสาระ
ต่างๆ ที่ผู้เรียนมีความรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับประเด็นที่ผู้สอนตั้งไว้ในกระดาษที่ผู้สอนแจกให้  โดยบันทึกไว้ใน
กระดาษช่อง K 
  ข้ันตอนที่ 2 ข้ันต้องการเรียนรู้ = W (Want)  ข้ันตอนนี้เป็นข้ันตอนที่หลังจากผู้เรียน
บันทึกขั้นตอนที่ 1 เสร็จแล้ว ผู้สอนจะให้ผู้เรียนบันทึกถึงความต้องการที่เกี่ยวกับสาระหรือข้อมูลต่างๆ ที่
ผู้เรียนต้องการจะเรียนรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะบันทึกเป็นหัวข้อย่อยๆ โดยบันทึกไว้ในกระดาษช่อง W 
  ข้ันตอนที่ 3 ข้ันเรียนรู้แล้ว = L (Learned) ในข้ันสุดท้ายนี้ จะให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลต่างๆ 
ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้ว ลงในกระดาษช่องทางขวามือที่เหลือ และให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปว่า สิ่งที่ผู้เรียนรู้แล้ว (K) 
สิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียน (W) และสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้แล้ว (L) มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร และสรุปผล
ความรู้ที่ได้ 
 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  
    2.1  เรื่อง ปัญห าสิ ่ ง แ วดล้อ มภายในป ร ะ เ ทศ     ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหา
ทรัพยากรน้ า ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาทรัพยากรดิน ปัญหามลพิษทางเสียง  ปัญหาขยะหรือมูลฝอย 
ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  

นักศึกษา 
- กระบวนการเรียนรู ้
- การลองผิดลองถูก 
- สภาพแวดล้อมการ 
  เรียน 
 

 

บทบาทของผู้สอน 
- อ านวยความสะดวก (Facilitation) 
- ให้ค าปรึกษา /แนะน า (Coaching) 
- ดูแล (Mediating) DPU
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     2.2  เรื่อง ระบบนิเวศ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ 
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน  ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร ปิรามิดอาหาร การ
หมุนเวียนของแร่ธาตุ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
     2.3 แบบวัดความสมารถในการคิดข้ันพื้นฐาน เป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จ านวน 32 ข้อ  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้  

1. วัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน (Pretest) กลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตชีวิตและสังคม จ านวน 2 ชุด และแบบทดสอบวัดความ
สมารถในการคิดข้ันพื้นฐาน จ านวน 1 ชุด ดังนี้ 
   ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ   
  ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ  
  ชุดที่ 3 แบบทดสอบวัดความสมารถในการคิดข้ันพื้นฐาน 

2. ท าการทดลองโดยปฏิบัติดังนี้ 
 2.1 กิจกรรมเทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L  ใช้ในกิจกรรมการสอนบทที่ 6 เรื่อง ระบบ 

นิเวศ เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L  3 ข้ันตอน  
  2.2  กิจกรรมใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน  โดยใช้ข้ันตอน 5 ข้ันตอน  ใช้ในกิจกรรมการ
สอนเรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ  
     เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละบทเรียน ผู้วิจัยท าการวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน  
(Posttest) กลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ 
คุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง ระบบนิเวศ  เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ  และแบบทดสอบวัดความ 
สมารถในการคิดข้ันพื้นฐาน ชุดเดิม 

3. ตรวจผลการทดสอบจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบ แบบทดสอบวัดความ 
สามารถในการคิดข้ันพื้นฐาน  แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน และแปลผล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสมารถใน 
การคิดข้ันพื้นฐาน ของนักศึกษากลุ่มทดลอง  ดังนี้ 

1. วิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพ 
ชีวิตและสังคม  เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ และเรื่องระบบนิเวศ ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติ
พื้นฐาน  คือ  ค่าเฉลี่ย  (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้ SPSS for 
WINDOWS  

2. วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธ์ิ  ทางการเรียนของกลุ่มทดลองภายหลังการเรียนโดยใช้  t – test   
ทดสอบโดยใช้โปรแกรม  SPSS for WINDOWS 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม  
เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L  เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานในการสอน และความสามารถในทักษะการคิดข้ันพื้นฐานได้น าเสนอผลการวิจัยและข้อค้นพบ ดังนี้ 
 

1. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ 
คุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L  ของกลุ่มทดลองก่อนการ
เรียน และหลังการเรียน โดยใช้สถิติ t - test 

 

2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ 
คุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน  ของกลุ่ม
ทดลองก่อนการเรียน และหลังการเรียน โดยใช้สถิติ t - test 

 

3. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในทักษะการคิดข้ันพื้นฐานของกลุ่มทดลองก่อนการเรียน  
และหลังการเรียน โดยใช้สถิติ t - test  
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ตารางท่ี   1     เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ 
  คุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L   
  ของกลุ่มทดลองก่อนการเรียน และหลังการเรียน โดยใช้สถิติ t - test 
 

 
กลุ่มทดลอง N x  DS.  t  .Sig  

ก่อนการทดลอง 85 12.80 3.39   
      16.59* .000 
หลังการทดลอง 85 18.93 3.37   

   
 

   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  
 จากตารางที่   1    พบว่าของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลอง เรื่อง ระบบนิเวศ 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L ก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
12.80  และ 3.39 ตามล าดับและหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
18.93 และ 3.37 ตามล าดับ 
  

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลอง พบว่า
มีความแตกต่างกัน  แสดงว่าการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L ท าให้มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 
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ตารางท่ี   2     เปรียบเทียบค่าสถิติพื้นฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t) ของคะแนน     
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการ
  สอนก่อนการทดลอง และหลังการทดลองกลุ่มทดลอง   
 

กลุ่มทดลอง N x  DS.  t  .Sig  

ก่อนการทดลอง 85 14.71 4.63   
      7.69* .000 
หลังการทดลอง 85 18.51 3.76   

   
 

   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  
 จากตารางที่   1    พบว่าของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลอง  เรื่อง ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในประเทศ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 14.71  และ 4.63 ตามล าดับและหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 18.51 และ 3.76  ตามล าดับ 
  

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลอง พบว่า
มีความแตกต่างกัน  แสดงว่าการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนท าให้มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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ตารางท่ี   3     เปรียบเทียบค่าสถิติพื้นฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t) ของคะแนน     
  ความสามารถในทักษะการคิดข้ันพื้นฐานก่อนการทดลอง และหลังการทดลองกลุ่ม 
  ทดลอง   
 

กลุ่มทดลอง N x  DS.  t  .Sig  
ก่อนการทดลอง 85 12.42 5.13   
      7.44* .000 
หลังการทดลอง 85 17.33 3.96   

   
 

   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  
 จากตารางที่   1    พบว่าของคะแนนความสามารถในทักษะการคิดข้ันพื้นฐานก่อนการทดลอง มี
คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.42  และ 5.13 ตามล าดับและหลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.33 และ 3.96  ตามล าดับ 
  

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลอง พบว่า
มีความแตกต่างกัน  แสดงว่าการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L และการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนท า
ให้มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพ
ชีวิต เรื่อง เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L  เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน และความสามารถในทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน ของกลุ่มทดลอง โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน    และเทคนิคการ
เรียนรู้แบบ K–W–L     

2) เพื่อศึกษาความสามารถในทักษะการคิดข้ันพื้นฐานด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ
เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L     

 

กลุ่มตัวอย่าง   
 นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการเละ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ชุด คือ    
  ชุดที่ 1  แผนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L 

  ชุดที่ 2  แผนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านพุทธิพิสัยเรื่อง ระบบนิเวศ แบบปรนัย ครอบคลุมด้าน 

ความรู้ ความจ าและความเข้าใจ เป็นชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และ  
3. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านพุทธิพิสัยเรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ แบบปรนัย  

ครอบคลุมด้านความรู้ ความจ าและความเข้าใจ เป็นชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 4. แบบวัดความสามารถในทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 32 ข้อ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ 

คุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L  ของกลุ่มทดลองก่อนการ
เรียน และหลังการเรียน โดยใช้สถิติ t - test 

 

2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ 
คุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน  ของกลุ่ม
ทดลองก่อนการเรียน และหลังการเรียน โดยใช้สถิติ t - test 

 

3.  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในทักษะการคิดข้ันพื้นฐานของกลุ่มทดลองก่อนการเรียน  
และหลังการเรียน โดยใช้สถิติ t - test  
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 วิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L เรื่อง ระบบนิเวศ และวิธีการโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานในการสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศ พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ .05 นอกจากนี้ทั้ง 2 วิธียังท าให้นักศึกษามี
คะแนนความสามารถในทักษะการคิดข้ันพื้นฐานสูงข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 

1. ควรวิจัยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L ในวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 
2. ควรมีการวัดเจตคติของผู้เรียนที่ใช้วิธีสอนเทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L และใช้ปัญหาเป็น

ฐานในการสอน 
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    คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
    คะแนนความสามารถในทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน 
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ตารางที ่4   แสดงคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ K–W–L  
 ของกลุม่ทดลองกอ่นการเรียน และหลังการเรียน 
 

  
 

คนที่ 
คะแนน 

คนที่ 
คะแนน 

คนที่ 
คะแนน 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 
1 17 20 31 12 22 61 9 12 
2 12 27 32 13 19 62 6 18 
3 13 21 33 12 18 63 10 13 
4 6 17 34 10 16 64 12 19 
5 15 19 35 11 23 65 17 19 
6 9 15 36 14 21 66 11 20 
7 16 20 37 10 19 67 12 15 
8 11 19 38 16 18 68 17 19 
9 11 20 39 14 16 69 12 13 
10 12 24 40 5 17 70 5 11 
11 15 26 41 5 21 71 15 17 
12 14 25 42 11 20 72 9 15 
13 9 21 43 12 17 73 18 22 
14 12 23 44 13 17 74 8 13 
15 18 27 45 9 15 75 12 21 
16 8 17 46 14 18 76 17 19 
17 20 23 47 14 19 77 14 19 
18 9 17 48 12 17 78 12 17 
19 16 21 49 13 15 79 15 18 
20 22 27 50 12 19 80 13 18 
21 16 20 51 13 17 81 12 18 
22 16 19 52 10 16 82 12 18 
23 12 22 53 13 19 83 12 15 
24 18 21 54 15 20 84 10 13 
25 15 19 55 18 19 85 16 19 
26 11 24 56 9 15    
27 16 21 57 13 19    
28 17 19 58 15 20    
29 15 26 59 16 21    
30 11 15 60 16 20    
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ตารางที ่5   แสดงคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปญัหาสิ่งแวดลอ้มภายประเทศ โดยใช้ปัญหาเป็น
 ฐานในการสอน ของกลุม่ทดลองก่อนการเรียน และหลังการเรียน 
 

 
 

คนที่ 
คะแนน 

คนที่ 
คะแนน 

คนที่ 
คะแนน 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 
1 20 21 31 11 21 61 13 23 
2 7 19 32 13 20 62 21 27 
3 15 12 33 6 19 63 16 20 
4 17 18 34 17 14 64 7 21 
5 10 15 35 19 20 65 21 27 
6 10 16 36 19 23 66 14 26 
7 8 16 37 10 20 67 18 19 
8 3 14 38 19 17 68 16 19 
9 4 19 39 11 12 69 20 16 
10 3 12 40 18 23 70 17 17 
11 15 15 41 17 15 71 17 17 
12 20 24 42 17 19 72 12 18 
13 19 18 43 15 21 73 17 20 
14 12 16 44 18 23 74 18 20 
15 20 25 45 12 18 75 19 10 
16 8 15 46 13 15 76 15 10 
17 16 20 47 12 20 77 13 8 
18 14 17 48 12 18 78 12 7 
19 19 21 49 19 23 79 16 9 
20 19 20 50 19 21 80 19 10 
21 19 19 51 13 14 81 18 12 
22 11 15 52 15 13 82 8 14 
23 18 20 53 23 23 83 11 13 
24 21 17 54 10 17 84 19 12 
25 12 18 55 20 18 85 13 15 
26 4 22 56 12 11    
27 18 17 57 19 25    
28 14 19 58 10 14    
29 14 16 59 16 23    
30 14 19 60 21 21    
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ตารางท่ี 6    คะแนนความสามารถในทักษะการคิดข้ันพื้นฐานก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง  
 

 
 

คนที่ 
คะแนน 

คนที่ 
คะแนน 

คนที่ 
คะแนน 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 
1 7 15 31 19 22 61 8 10 
2 19 16 32 17 19 62 8 18 
3 21 14 33 15 21 63 3 24 
4 14 19 34 11 18 64 5 13 
5 10 22 35 14 23 65 4 11 
6 17 16 36 13 17 66 13 13 
7 14 18 37 9 16 67 15 23 
8 14 16 38 18 20 68 5 17 
9 12 16 39 14 19 69 4 19 
10 12 22 40 18 22 70 12 18 
11 14 12 41 8 15 71 6 19 
12 14 13 42 8 9 72 14 20 
13 19 19 43 15 15 73 6 14 
14 13 10 44 6 23 74 11 20 
15 12 12 45 5 15 75 10 22 
16 15 21 46 12 17 76 10 24 
17 23 20 47 11 18 77 8 20 
18 14 16 48 13 22 78 7 13 
19 24 21 49 13 13 79 9 18 
20 19 15 50 15 18 80 10 17 
21 19 16 51 14 24 81 12 14 
22 19 15 52 6 22 82 14 14 
23 8 9 53 7 10 83 13 19 
24 13 17 54 5 17 84 12 17 
25 19 14 55 8 17 85 15 20 
26 21 20 56 8 14    
27 25 12 57 7 25    
28 20 17 58 14 23    
29 17 15 59 10 23    
30 19 21 60 2 10    
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ภาคผนวก ข 
 

   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เรื่อง ระบบนเิวศ 
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เรื่อง ปญัหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
   แบบทดสอบวัดความสามารถในทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ระบบนิเวศ 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบทดสอบมีทั้งหมด  30  ข้อ 
2. ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย  X  ลงในกระดาษค าตอบ 
3. ถ้าต้องการเปลี่ยนค าตอบ ให้นักศึกษาขีดเส้นทบัที่ค าตอบเดมิ แล้วท าเครื่องหมาย  X  ลงใน

ค าตอบที่ต้องการ 
ตัวอย่าง   

ข้อ ก ข ค ง 
1 X   X 
2  X   
3   X  

 
4. ห้าม  นักศึกษาท าเครื่องหมาย ขีด ฆ่า หรือเขียนข้อความใดๆ ลงในแบบทดสอบนี้ 

 
ให้เลือกตอบข้อท่ีถูกเพียงข้อเดียว 

 

1.  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิง่มีชีวิต  และระหว่างสิง่มีชีวิตอื่นที่อยูร่อบๆ  เรียกว่า 
  ก. กลุ่มของสิง่มีชีวิต  ข. ที่อยู่อาศัย 
  ค. ระบบนเิวศ ง. การกระจายพื้นที่ของสิ่งมีชีวิต         
    

2.  องค์ประกอบของระบบนิเวศที่จัดเป็นพวก อินทรียสาร คือข้อใด 
  ก. ไนโตรเจน ข. น้ า 
  ค. ฮิวมัส     ง. คาร์บอนไดออกไซด ์
    

3.  ในระบบนิเวศ ผู้ผลิตหมายถึงข้อใด  
  ก. สิ่งมีชีวิตทีส่ามารถประกอบอาหารได้    ข. สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรุงอาหารได ้
  ค. สิ่งมีชีวิตที่สามารถผลิตสินค้าได ้ ง. สิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ 
    

4.  องค์ประกอบของระบบนิเวศที่จัดเป็นพวก อนินทรียสาร คือข้อใด 
  ก. ไนโตรเจน  ข. ไขมัน 
  ค. คาร์โบไฮเดรท ง. ฮิวมัส 
    

5.  สารอาหารที่ผูผ้ลิต (Producer) ผลิตข้ึนเป็นอันดับแรกในระบบนิเวศ คือสารใด 
  ก. โปรตีน ข. คาร์โฮเดรท 
  ค. ไขมัน  ง. เกลือแร ่
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6.  สิ่งมีชีวิตที่บริโภคสิง่มีชีวิตอื่นเป็นอาหาร และตัวเองอาจถูกสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นบรโิภคอีก ลักษณะการ
บริโภคกันเป็นทอดๆ เช่นน้ี เรียกว่าอะไร 
  ก. วัฏจักรของสาร ข. สายใยอาหาร 
  ค. สายโซ่อาหาร ง. อณาจักรอาหาร 
    

7.  สิ่งมีชีวิตบางชนิดต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันตลอดไป แม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็นเวลานาน  ความสัมพันธ์
ในลักษณะนี้เรียกว่าอะไร 
  ก. Mutualism ข. Parasitism 
  ค. Neutralism ง. Commensalism 
    

8.  เหยี่ยวภูเขา หมาใน นกเค้าแมว ในอนาคตสัตว์เหล่าน้ีอาจจะสูญพันธ์ุ ซึง่ก็เหลอืแต่เรือ่งราวที่บันทกึไว้ 
ว่าเคยมีสัตว์เหล่าน้ีอยู่  การกระท าในข้อใดที่อาจท าให้สัตว์เหล่าน้ีอยูร่อดได้ 
  ก. ห้ามใช้สาร DDT    ข. ใช้แหล่งอาหารทางเลอืก 
  ค. ตั้งโครงการปรับปรงุพันธ์ุ ง. ย้ายถ่ินฐานผู้ล่าออกนอกพื้นที ่

 

9.  ธาตุคาร์บอนเป็นธาตุทีม่ีความส าคัญต่อระบบนิเวศธาตุหนึ่ง ซึ่งวัฏจักของคาร์บอนจะต้องผ่าน 
ระบบนิเวศคือเมือ่ใช้แล้ว (used) ก็หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม ่(reused) กล่าวได้ว่าคาร์บอนม ี
ความจ าเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดโดยเฉพาะพืชซึ่งจะน าคาร์บอนไปใช้ในกระบวนการข้อใด 
  ก. การหายใจ   ข. การสังเคราะห์ด้วยแสง 
  ค. การคายน้ า ง. กระบวนการย่อยสลาย 
    

10.  นอกจากวัฏจักของคารบ์อนแล้ว วัฏจักรที่มีความส าคัญวัฏจกัรหนึง่ก็คือ วัฏจักรของน้ า สิ่งมีชีวิตทุ
ชนิดในระบบนเิวศต้องอาศัยน้ าเพื่อการอยูร่อดของชีวิต วัฏจักรของน้ ามี 4 กระบวนการ ซึ่ง 2 
กระบวนการทีท่ าให้น้ าคืนกลับสู่พื้นโลก คือข้อใด 
  ก. การระเหยกลายเป็นไอ และการควบแน่น ข. การควบแน่น และการเรง่รัด 
  ค. การกลั่นต้ว และการควบแน่น ง. การระเหยกลายเป็นไอ และการคายน้ า 
    

11.  ผึ้งต้องสะสมน้ าหวานจากดอกไม้ชนิดต่างๆ  
และตอบแทนดอกไม้โดยการช่วยผสมเกสร  
ความสัมพันธ์ลักษณะเช่นน้ีคือตัวอย่างของข้อใด 
 
  ก. ภาวะการเกื้อกูล ข. ภาวะการล่าเหยือ่ 
  ค. ภาวะปรสิต ง. ภาวะการพึ่งพา 
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12.   จากภาพห่วงโซอ่าหารยังไมส่มบรูณ์ 
 สิ่งมีชีวิตที่หายไปคือข้อใด                 ปลากะพง       ปลากระบอก          กุ้ง                                                                                                                                                                                                                      
                                      
 
                                                  ปลาช่อนทะเล              เหยี่ยว                                                                                                                     
  ก. สัตว์กินเนื้อเป็นอาหาร ข. ผู้ผลิต 
  ค. ผู้บริโภค ง. สิ่งมีชีวิตที่บริโภคสารอินทรีย ์
    

13.  จากภาพในข้อ 12 ของเสีย และสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารที่ตายแล้ว จะสามารถน าไปใช้ได้ต้องผ่าน
สิ่งมีชีวิตในข้อใด 
  ก. ผู้บริโภคข้ันที่ 3 ข. ผู้ย่อยสลาย 
  ค. ผู้บริโภคพืช ง. สิ่งมีชีวิตที่บริโภคสิง่อื่นเป็นอาหาร 

  

14.  ถ้าหากบรเิวณปุาไม้แหง่ถูกไฟปุาเผาไหม้จนหมด เม่ือเวลาผ่านไปจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เกิดขึ้น นักศึกษา 

คิดว่าสิ่งมีชีวิตชนิดแรกของระบบนิเวศที่ปรากฏขึ้น คือข้อใด 
  ก. ต้นหญ้า และไม้ขนาดเล็ก ข. สัตว์กินพืชขนาดใหญ่ 
  ค. สัตว์ที่เป็นผู้ล่า ง. ต้นไม้ใหญ่  
    

15.  ในบริเวณทุง่หญ้าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวร                         ระดับช้ันที่ 4            
สัตว์ประเภทบริโภคพืชขนาดใหญส่มารถพบ                             ระดับช้ันที่ 3   
ได้ในระดับช้ันใด ของปิรามิดอาหาร                                           ระดับช้ันที่ 2 
 
                                                                                             ระดับช้ันที่ 1 
 
  ก. ระดับช้ันที่ 1 ข. ระดับช้ันที่ 2 
  ค. ระดับช้ันที่ 3 ง. ระดับช้ันที่ 4 
    

16.  หมายเลข #1 คือกระบวนการเคลื่อนย้าย 
คาร์บอนไดออกไซดจ์ากบรรยากาศ  
การเคลื่อนย้ายดังกล่าว หมายถึงข้อใด 
 
 

  ก. การแยกเป็นส่วนๆ ข. การคายน้ า 
  ค. การสังเคราะห์แสง ง. การเคลื่อนย้ายสารอินทรีย ์
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17.  องค์ประกอบของระบบนิเวศที่จัดเป็นพวก อนินทรียสาร คือข้อใด 
  ก. ไนโตรเจน  ข. ไขมัน 
  ค. คาร์โบไฮเดรท ง. ฮิวมัส 
    

18.  สิ่งมีชีวิตใดจัดเป็นผูบ้รโิภคข้ันที่ 2 
  ก. หมีขั้วโลกเหนือ  ข. กระต่ายปุา 
  ค. สาหร่ายข้าวเหนียว   ง. กวางที่เลี้ยงในสวนสัตว์ 
    

19.  สิ่งมีชีวิตที่บริโภคสิง่มีชีวิตอื่นเป็นอาหาร และตัวเองอาจถูกสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นบรโิภคอีก ลักษณะการ
บริโภคกันเป็นทอดๆ เช่นน้ี เรียกว่าอะไร 
  ก. วัฏจักรของสาร ข. สายใยอาหาร 
  ค. สายโซ่อาหาร ง. อณาจักรอาหาร 
    

20.  สิ่งมี สิ่งมีชีวิตบางชนิดต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันตลอดไป แม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็นเวลายาวนาน  
ความสัมพันธ์ในลักษณะนีเ้รียกว่าอะไร 
  ก. Mutualism ข. Parasitism 
  ค. Neutralism ง. Commensalism 
    

21.  กบ  และนก  อยู่ร่วมกันอย่างไรในระบบนิเวศ 
     ก.  ภาวะการพึ่งพา 
     ข.  ภาวะการเกื้อกูล 
     ค.  ภาวะการแก่งแย่ง 
     ง.  ภาวะการต่อต้าน 
 
 

    

22.  สารหมายเลข #1 และ #2 ที่ผู้ผลิตใช้ 
หมายถึงข้อใด                                                    

 
     ดวงอาทิตย์ 
                การสังเคราะห์แสง   ก. น้ า 

  ข. ออกซิเจน 
   ค. คาร์โบไฮเดรท 
  ง. คาร์บอนไดออกไซด ์
   
   

 
 
 
 
 

 

เหยี่ยว 

หนูนา 
ง ู

กบ 

นก 

ต้นข้าว แมลง 
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23.  ถ้าหากในระบบนเิวศมีการปนเปือ้นด้วยสารที่ใช้ก าจัด 
แมลงจ าพวก DDT และความเข้มข้นสูงสุดของ DDT ที่ 
อยู่ในปลา กับนกเพลิแกน จะสามารถพบได้ในข้อใด 

 
 
 
 
 
 

  ก. เม็ดเลือดแดง 
  ค. กล้ามเนื้อ 
  ข. เซลล์กระดูก  
  ง. ไขมัน  
   

24.  ข้อใดคือปัจจัยที่ท าใหส้ิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดในระบบนเิวศต้องมีความสมัพันธ์กันในลกัษณะต่างๆ  
  ก. การอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ข. การด ารงเผ่าพันธ์ุ 
  ค. การถ่ายทอดพลงังานและสารอาหาร ง. ความต้องการอาหาร 

25.   ในระบบนเิวศสามารถพบธาตุไนโตรเจนมากที่สุดคือข้อใด 
  ก. ในมหาสมุทร ข. ภูเขา 
  ค. ช้ันบรรยากาศ ง. ในดิน 
    

26.  จากแผนภาพวัฏจักรของคารบ์อน ลกูศร a, b และ c หมายถึงข้อใด 
  ก. a หมายถึง การหายใจ 

    b หมายถึง การสงัเคราะห์ด้วยแส 
   c หมายถึง การเผาไหม ้

 

  ข. a และ c หมายถึง การเผาไหม ้
   b หมายถึง การสังเคราะห์แสง 

  ค. a และ c หมายถึง การหายใจ  
   b หมายถึงการเผาไหม ้

  ง. a และ c หมายถึง การสังเคราะห์ด้วยแสง b หมายถึงการหายใจ 
    

27.  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศ ข้อใดที่จัดเป็นแบบภาวะการล่าเหยื่อ 
  ก. ต้นกาฝากข้ึนบนต้นไม ้ ข. ผึ้งท ารงับนต้นไม ้
  ค. กบกินแมลง ง. นกเอี้ยงกับควาย 
    

28.  วัฏจักรของแร่ธาตุส่วนมากจะต้องมีการหมุนเวียนผ่านช้ันบรรยากาศแต่แร่ธาตุในข้อใดต่อไปนี้ไม่มี
การหมุนเวียนผ่านช้ันบรรยากาศ            
  ก. ไนโตรเจน ข. ไฮโดรเจน 
  ค. ออกซิเจน ง. ฟอสฟอรสั 
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29.  ถ้าในระบบนเิวศไม่มีผู้ย่อยสลาย สิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่จะได้รบัผลกระทบ คือข้อใด 
  ก. ผู้ผลิต ข. ผู้บริโภคอันดับ 1 
  ค. ผู้บริโภคอันดับ 2 ง. ผู้บริโภคข้ันสุดท้าย 
    

30.  จากภาพข้างล่าง  องค์ประกอบที่หายไปของสายใยอาหารคือข้อใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

  ก. ผู้บิโภคข้ันที่ 1  ข. ผู้ผลิต 
  ค. ผู้ย่อยสลาย ง. ผู้บริโภคเนื้อ 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แมวน้ าลานพิณ 

หมีขั้วโลก นกกาน้ า แพลงค์ตอนพืช 

ปลาขั้วโลกเหนือ 
แมวน้ าขนาดเล็ก แพลงค์ตอนกินพืช 

แพลงค์ตอนกินสัตว์ 

ปลาแซลมอน 

แมวน้ าฮาร์เบอร์ 

ปลาวาฬเพชฌฆาต 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบทดสอบมีทั้งหมด  30  ข้อ 
2. ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย  X  ลงในกระดาษค าตอบ 
3. ถ้าต้องการเปลี่ยนค าตอบ ให้นักศึกษาขีดเส้นทบัที่ค าตอบเดมิ แล้วท าเครื่องหมาย  X  ลงใน

ค าตอบที่ต้องการ 
ตัวอย่าง   

ข้อ ก ข ค ง 
1 X   X 
2  X   
3   X  

 
4. ห้าม  นักศึกษาท าเครื่องหมาย ขีด ฆ่า หรือเขียนข้อความใดๆ ลงในแบบทดสอบนี้ 

 
 

ให้เลือกตอบข้อท่ีถูกเพียงข้อเดียว 
 

1.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของปัญหาสิง่แวดล้อม 
  ก. การเพิม่ขึ้นของประชากร  ข. ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา 
  ค. การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มาก ง. การพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    

2.  มลภาวะหมายถึง 
  ก. ภาวะที่เกิดข้ึนกับสิ่งมีชีวิต ข. ภาวะที่เกิดข้ึนกับสิง่แวดล้อม 
  ค. ภาวะที่เกิดข้ึนกับมนุษย ์ ง. ภาวะที่เกิดข้ึนกับน้ า 
    

3.  ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของประเทศส่วนใหญจ่ะเกิดข้ึนในที่ใด 
  ก. ชุมชนในชนบท ข. ชุมชนในเมืองใหญ ่
  ค. ชุมชนของคนที่มีการศึกษาน้อย ง. ชุมชนที่มีการศึกษามาก 
    

4.  ปัญหาน้ าเสียในแม่น้ าล าคลอง มีสาเหตจุากโรงงานน้ าตาลปล่อยของส้ีย จัดเป็นปญัหาระดับใด 
   ก. ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดบัท้องถ่ิน ข. ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดบัภูมิภาค 
  ค. ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดบัประเทศ ง. ปัญหาสิง่แวดล้อมระดับโลก 
    

5.  พลังงานประเภทใดส่งผลให้เกิดปัญหาสิง่แวดล้อม ทีเ่ริม่ตั้งแต่กระบวนการผลิต ตลอดการขนสง่ 
  ก. พลังงานความร้อนใต้พิภพ ข. พลังงานก๊าซธรรมชาติ 
  ค. พลังงานถ่านหิน ง. พลังงานปิโตรเลียม 
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6.  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 หนังสือพมิพ์ได้น าเสนอข่าว ชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาคร ประท้วง 
ขับไล่โรงงานทีเ่ป็นจุดพักถ่ายถ่านหิน เนือ่งจากก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า ท าใหส้ัตว์น้ าตายเป็น 
จ านวนมาก เนื่องจากมสีารปนเป้ือนลงสู่แหล่งน้ า สารที่ขีดเส้นใต้หมายถึงสารในข้อใด 

  ก. ปรอท ข. แคดเมียม 
  ค. ก ามะถัน ง. สังกะส ี
    

7.  ในการวัดคุณภาพของน้ าโดยการใช้ความขุ่นของน้ าเป็นเกณฑ์  เป็นการวัดคุณภาพทางใด 
  ก. ทางชีวภาพ ข. ทางเคม ี 
  ค. ทางกายภาพ  ง. ทางชีวเคม ี
    

8.  น้ าเสียมาจากแหล่งใดมากทีสุ่ด 
  ก. ชุมชน ง. โรงงานผลิตสินค้า OTOP 
  ค. สถานพยาบาล ข. การเกษตรกรรม 
    

 

9.   สารก าจัดแมลง ประเภท DDT ที่อยู่ในแหล่งน้ าสามารถไปสู่คนได้โดยวิธีใด 
  ก. การน าน้ ามาใช้อุปโภค ข. กระบวนการผลิตน้ าประปา 
  ค. กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย ง. ผ่านทางห่วงโซ่อาหาร 
    

10.  ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุที่ท าใหเ้กิดปญัหาดินเสื่อมคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ก. การปลูกพืชชนิดเดียวติดต่อกันซ้ าๆ ข. การท านาเกลือสินเธาว์ 
  ค. การเผาซังข้าวภายหลงัฤดูเกบ็เกี่ยว ง. การท าไร่นาสวนผสม 
    

11.  ข้อใดเป็นสาเหตทุ าให้พื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 

  ก. การสร้างอ่างเก็บน้ าและเข่ือน ข. การปลกูพืชตะกลูถ่ัว 

  ค. ภัยแล้งและภาวะฝนทิง้ช่วง ง. การแพร่ระบาดของโรคพืชและแมลง 

    

12.  วิกฤติการณ์ของทรัพยากรดินในประเทศไทย ข้อใด มีสาเหตโุดยตรงทีเ่กิดจากการสญูเสียพื้นทีปุ่าไม ้
  ก. ปัญหาดินเค็ม ข. การชะล้างพงัทลายของดิน 
  ค. การขาดแคลนที่ดินปลูกพืช ง. การกัดเซาะดินชายฝัง่แม่น้ า 
    

13.  พืชที่นิยมน ามาปลูกเพื่อปอูงกันการพงัทลายของหน้าดิน คือพืชในข้อใด 
  ก. หญ้านวลน้อย  ข. หญ้าแฝก 
  ค. ข้าวโพด ง. ถ่ัวลิสง 
   

 
 
 
 
 

 

DPU



68 
 

14.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
  ก. การสบูน้ าบาดาลข้ึนมาเพือ่ท านาเกลือในปรมิาณมากๆ สง่ผลให้พื้นดินเกิดการทรุดตัว 
  ข. พืชที่สามารถทนทานต่อสภาพดินเค็มได้ เช่น ต้นข้าว พืชตะกูลถ่ัว มะพร้าว ยูคาลิปตสั 
  ค. ดินเค็มเป็นดินทีม่ีเกลือสะสมอยู่ในปริมาณมากส่วนใหญพ่บในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ง. การปลูกต้นไมท้ี่มรีากลกึ ทนเค็ม ใช้น้ าปรมิาณน้อยจะช่วยลดระดบัน้ าในดินที่มีเกลอืได ้
   

15.  อ่านข่าวต่อไปน้ีแล้วตอบค าถาม “…การแพร่กระจายของเกลือจากช้ันหินเกลอืสูผ่ิวดินและเกิดการ
แพร่กระจายพื้นที่ดินเค็ม  ปัญหาดินเค็มท าใหผ้ลผลิตการเกษตรลดลง จากการประเมินผลกระทบของ
ปัญหาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืประมาณ 18 ล้านไร่ พบว่า ส่งผลใหป้ระเทศสูญเสียรายได้
กว่า 2,500 ล้านบาท…”  
 ค าถาม จากข่าวดังกล่าว นักศึกษาจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาดินเค็มเพื่อช่วยเกษตรกรได้อย่างไร 

  ก. ใช้อินทรียวัตถุร่วมกับปูนขาว  ข. ใช้น้ าล้างเกลอืผิวดินก่อนท าการเกษตร 
  ค. ท าฝนหลวงเพือ่เพิม่ปริมาณน้ าจืด ง. ปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดปริมาณเกลือให้น้อยลง 
    

16.   ข้อใด คือ ผลที่ได้รับจากการปลกูพืชตามแนวระดับหรือตามขั้นบันใด 
  ก. ช่วยเพิ่มความต้านทานของเม็ดดินไม่ให้แตกตัว  
   ข. ช่วยลดความรุนแรงของเม็ดฝนที่ตกกระทบผิวดิน  
   ค. ช่วยควบคุมปริมาณของน้ าทีม่ากให้ไหลบ่าช้าลง  
  ง. ช่วยให้การเกบ็เกี่ยวสะดวกและรวดเร็วข้ึน  
    

17.  มาตรฐานและกฎหมายเสยีงดังในท่ีท างานของประเทศไทย ก าหนดไว้ว่าถ้าท างานในโรงงานเกินวันละ 
8 ช่ัวโมง ความดังของเสียงที่ได้รับตอ้งมีค่าไมเ่กินกีเ่ดซิเบล 

   ก. 60    เดซเิบล ข. 70    เดซิเบล 
  ค. 80    เดซิเบล ง. 90    เดซเิบล 
  

18.   ความถ่ีของคลื่นเสียงที่หูของมนุษยส์ามารถรับได้มีค่าเท่าใด  
  ก.  10  –  10,000    เฮิร์ซ  ( Hz ) ข.  20  –  20,000    เฮริ์ซ   ( Hz ) 
  ค.  30  –  30,000    เฮริ์ซ   ( Hz ) ง.  40  –  40,000    เฮิรซ์   ( Hz ) 
    

19.   ถ้านักศึกษายืนห่างจากแหล่งก าเนิดเสียงทั้ง 4 ข้อระยะและใช้เวลาฟังเท่ากัน  มลพิษทางเสียงจากข้อใด 
 ที่จะท าใหเ้กิดอันตรายมากต่ออวัยวะรับฟงัเสียงมากทีสุ่ด 
  ก. โรงงานผลิตเฟอร์นเิจอร์ไม ้ ข. เสียงรถบรรทกุ 10 ล้อ 
  ค. เสียงรถไฟ ง. เสียงวงดนตรรี็อค 
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20.   การกระท าในข้อใดเป็นการแก้ไขปญัหามลพิษทางเสียงที่เหมาะสมที่สุด 
  ก. ก าหนดปริมาณรถที่ว่ิงอยู่ในเมืองใหญ ่ ข. ส ารวจ และตรวจวัดระดบัเสียงเป็นประจ า 
  ค. ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนตเ์สมอ ง. ไม่น ารถที่มีอายุเกิน 5 ปีมาว่ิงบนถนน 
    

21.  ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงที่มีตอ่สุขภาพทางกาย 
  ก. การสญูเสียการได้ยิน ข. การไหลเวียนของโลหิตบกพร่อง 
  ค. ความดันโลหิตสงู ง. ประสิทธิภาพในการท างานลดลง 
    

22.  อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถาม 
 นายส าราญ นครล าปาง เปิดร้านขายของช าใกล้โรงงานไฟฟูาแม่เมาะ จ.ล าปาง มาเป็นเวลา 10 ปี 
 เดือนมกราคมที่ผ่านมา ส าราญรูส้ึกว่าร่างกายเขาเกิดผิดปกติอย่างที่ไมเ่คยเป็นมาก่อน เขารู้สึก 
 อ่อนเพลีย แน่นหน้าอก และหายใจติดขัด ส าราญจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ และแพทย์จ่ายยาใหเ้ขา 
 ตามปกติพร้อมกบัแนะน าให้เขาพกัผ่อนมากๆ โดยเฉพาะเวลาขายของให้ใส่ผ้าปิดปากและจมูก 
   ค าถาม  จากข้อความข้างต้นอาการของนายส าราญ นครล าปาง สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับสารในข้อใด 
  ก. คาร์บอนไดออกไซด์ ข. ฟอมัลดีไฮด ์
  ค. คาร์บอนมอนอกไซด ์ ง. ซัลเฟอร์ไดออกไซด ์
    

23.   ในปัจจุบนัสาเหตุทีท่ าให้ปญัหามลภาวะทางอากาศเพิม่มากข้ึน ๆ  คือสาเหตุใด 
   ก. ประชาชนไม่แยกขยะก่อนทิง้  
   ข. ประชาชนมีกิจกรรมต่าง ๆ  ตลอดทั้งวัน  
   ค. เทคโนโลยีและเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว  
   ง. การให้การศึกษาแก่ประชาชนมีอัตราเพิ่มข้ึน  
    

24.   เหตุใดจึงกล่าวว่าเราไม่ควรทิ้งขยะประเภทพลาสติกลงในดิน  เหตุผลหลักคือข้อใด 
   ก. ท าให้ไส้เดือนดินพรวนดินไม่ได้ 
   ข. จะท าให้สญูเปล่าเนื่องจากพลาสตกิสามารถน าไปรีไซเคิลได้ 
   ค. พลาสติกใช้เวลาย่อยสลาย  450 ปี ท าให้เกิดผลกระทบต่อดินและรากพืช 
   ง. พลาสติกจะถูกย่อยสลายและปะปนไปกับธาตุอาหาร  มนุษย์อาจได้รับโดยผ่านทางห่วงโซ่อาหาร 
    

25.   ระบบการก าจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ (Land Fill) มีข้อเสียที่ส าคัญและแก้ไขได้ยากคือ ข้อใด 
   ก. ต้องใช้เวลานานนับรอ้ยปีขยะจึงจะสลายตัว ข. ท าให้เกิดน้ าเสียซมึลงใต้ดิน 
   ค. ท าให้สิ้นเปลืองพลงังานที่ใช้ในการย่อยสลาย ง. ท าให้เกิดก๊าซพิษออกสูส่ิ่งแวดล้อม 
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26.   ขยะในข้อใดไม่สามารถน าไปใช้ซ้ าโดยผ่านกระบวนการรีไซเคิล (Recycle) ไดท้ั้งหมด 
   ก. ถังน้ าที่ผลิตจากพลาสตกิธรรมดา  กล่องนม UHT 
   ข. ซองบะหมี่ส าเรจ็รปู  ขวดน้ าที่ผลิตจากพลาสติก PET  
   ค. กรอบหน้าต่างอลมูิเนียม  กล่องกระดาษที่ใช้บรรจุคอมพิวเตอร ์
   ง. กระดาษผลิตจากต้นยูคาริปตสั   ขวดพลาสติกแบบขุ่น 
   

27.  ข้อใด เป็นปัญหาที่วิกฤติด้านทรพัยากรปุาไม้ของประเทศไทยในปัจจบุัน 
   ก. ความอุดมสมบรูณ์ของพื้นที่ปุาไมล้ดลงมาก ข. การเกิดไฟไหม้ปุาในฤดูแล้ง 
       ค. ขาดไม้แปรรูปต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ง. การบกุรกุพื้นทีปุ่าเพื่อท าการเกษตร 
    

28.  การสญูพันธ์ุของพืช 1 ชนิด มีผลกระทบต่อการมีชีวิตของสตัว์หรือไม่ 
   ก. มี เนื่องจากพืชจะต้องใหร้่มเงา  และบังแสงแดดให้กับสตัว์ 
   ข. ไม่มี  เนื่องจากสามารถใหป้ระชาชนปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนได ้
   ค. ไม่มี เนื่องจากมพีืชหลายหลายชนิด  ชนิดหนึ่งสญูพันธ์แต่ชนิดอื่นยังเหลืออยู ่
       ง.  มี  เนื่องจากพืชเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย  แหลง่หาอาหารและอาจกระทบถึงพืชชนิดอื่นได้ 
   

29.  ข้อใดไม่ใช่แนวทางแก้ไขและปูองกันปัญหาสิง่แวดล้อมคือข้อใด 
   ก. การจัดการสิง่แวดล้อมอย่างมรีะบบของท้องถ่ิน  
   ข. ใช้วิธีการปลูกจิตส านึกให้กบัประชาชนหลายๆ วิธี  
   ค. โรงงานโมห่ินไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายในการปล่อยอากาศเสีย 
  ง. การให้ความร่วมมือระหว่างภาครฐั เอกชน และประชาชนทุกคนอย่างมจีิตส านึก 
   

30.      ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
   ก. เสือโคร่งบริเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ปุาห้วยขาแข้งออกนอกพื้นที่ไปอทุยานแหง่ชาติทุ่งแสลงหลวง 

เพื่อหาคู่ผสมพันธ์ุกับเสอืโครง่ต่างถ่ิน ถือว่าเป็นการเพิม่อัตราการเกิดความหลากหลายทาง 
พันธุกรรมของสัตว์ตามธรรมชาติ 

  ข. การด ารงชีวิตของสัตว์ปุาในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ปุาห้วยขาแข้งเกิดการย้ายถ่ินอาศัยซึ่งไม่มี 
   ผลกระทบต่ออัตราการลดลงของพันธุกรรม และการสูญพันธ์ุเนื่องจากพื้นทีท่ี่สัตว์ปุาอาศัยมีค

หลากหลายของชนิดพันธ์ุ 
  ค. เจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน ส ารวจพบสัตว์ปุาที่ใกลสู้ญพันธ์ุเป็นจ านวนมาก 

    เช่น ช้างปุา กระทิง วัวแดง จระเข้น้ าจืดสายพันธ์ุไทย รวมทั้งสัตว์ปุาที่พบโดยทั่วไปอกีมากมาย 
    จัดว่าพื้นที่แห่งนี้ควรทีจ่ะอนรุักษ์ไว้ 

  ง. พื้นที่ปุาบางส่วนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเดิม เปน็พื้นที่ที่อนญุาตสัมปทานการท าไม้   
 ต่อมามีการประกาศ พ.ร.บ. อนุรักษ์ปุาไม้ขึ้น จึงยกเลกิสมัปทานการท าไม้ในพื้นที่ดงักล่าว และ 
 ปล่อยพื้นที่นั้นโดยไม่มีการจัดการเพื่อใหม้ีไม้เบิกน ามาทดแทนในพื้นที่ตามธรรมชาติ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบทดสอบมีทั้งหมด  32  ข้อ 
2. ให้นักศึกษาศึกษาสถานการณ์ แล้วตอบค าถาม โดยเลือกค าตอบที่ถูกทีสุ่ดเพียงค าตอบเดียว 

     แล้วท าเครื่องหมาย  X  ลงในกระดาษค าตอบ 
3. ถ้าต้องการเปลี่ยนค าตอบ ให้นักศึกษาขีดเส้นทบัที่ค าตอบเดมิ แล้วท าเครื่องหมาย  X  ลงใน

ค าตอบที่ต้องการ 
ตัวอย่าง   
 

ข้อ ก ข ค ง จ 
1 X     
2  X    
3    X X 
4  X    

 
 

4. ห้าม  นักศึกษาท าเครื่องหมาย ขีด ฆ่า หรือเขียนข้อความใดๆ ลงในแบบทดสอบนี้ 
 

ค ำชี้แจง  อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 1 – 3  
 
 
 
 
 

1. ข้อใดเป็นผลเสียทีเ่กิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม 
 ก.  ผู้ใช้สูดดมสารเคม ี   ข.  ท าให้เสียสมดุลทางธรรมชาติ 
 ค.  เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค   ง.  ท าให้แมลงดื้อยา 
 จ.  เกิดโรคแทรกซ้อนในพืช 
2. นักศึกษาจะแก้ปญัหาสิ่งแวดลอ้มดังกล่าวได้อย่างไร 
 ก.  เลือกใช้สารปราบศัตรูที่ท าโดยวิธีชีวภาพ  
 ข.  สวมเครื่องปูองกันทุกครั้งทีท่ าการฉีดพ่นสารฆ่าแมลง 
 ค.  เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืชโดยสิ้นเชิง   
 ง.  แนะน าให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นแทน 
 จ.  พยายามใช้เครื่องพ่นยาที่ทันสมัยเท่านั้น 
 

 ...ในปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชจ าพวกแมลงและวัชพืชต่างๆ  และก็ได้ผลดี
เพราะท าให้แมลงและวัชพืชตายอย่างรวดเร็ว  นับว่าเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก... 
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3. จากการที่กล่าวว่า “...การฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม...”   
ผู้กล่าวอาศัยหลักการใด 

 ก.  มนุษย์เป็นผู้ใช้ประโยชนจ์ากสิง่แวดล้อม 
 ข. การฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืชท าให้เกิดเป็นขยะเพิ่มข้ึน 
 ค.  การฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืชสง่ผลต่อสภาวะโลกร้อน 
 ง.  การฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืชท าให้เกิดสารพิษตกค้างในพืช 
 จ.  การพ่นยาฆ่าแมลงท าใหเ้กิดการเสียสมดุลทางธรรมชาติ 
ค ำชี้แจง  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 4 – 6   
 
 
 
 
 
 
 

4. ปัญหาส าคัญทีสุ่ดที่นกัวิทยาศาสตร์วิตกกังวลคือข้อใด 
 ก.  ความร้อนบนผิวโลก   ข.  การกัดกร่อนของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
 ค.  ปริมาณน้ าในทะเล   ง.  ปริมาณของมลภาวะทางอากาศ 
 จ.  การด ารงชีวิตของสัตว์ในทะเล 
5. จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก.  ทะเลช่วยดูดก๊าซพิษทีอ่ยู่ในอากาศ 
 ข.  ทะเลมปีระโยชน์มากมายต่อมวลมนุษย ์
 ค.  ชีวิตสัตว์ทะเลก าลงัตกอยู่ในภาวะความเสี่ยง 
 ง.  ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มผีลตอ่อุณหภูมิของโลก 
 จ.  ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีเ่พิ่มข้ึนท าให้เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศ 
6. นักศึกษาจะมีวิธีปูองกันไม่ใหร้ะบบนเิวศทางทะเลถูกท าลายได้อย่างไร 
 ก.  ไม่จับสัตว์ทะเล   ข.  ไม่ก่อมลพิษทางอากาศ 
 ค.  ลดการบริโภคอาหารทะเล  ง.  ไม่ปล่อยน้ าเสียลงในทะเล 
 จ.  เข้าร่วมชมรมอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
ค ำชี้แจง  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 7 – 9  
 
 
 
 

...ขณะนีน้ักวิทยาศาสตร์เริ่มวิตกกังวลว่าชีวิตสัตว์ในทะเลก าลังตกอยู่ในภาวะความเสี่ยง เนื่องจากมลพิษ
จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศที่เพิ่มมากข้ึน ทะเลมีประโยชน์มากมายต่อมนุษย์ ด้วยการซึมซับ
ก๊าซพิษที่อยู่ในอากาศลงไปครั้งหนึ่ง  เป็นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศซึ่งอาจ
น าไปสู่ภาวะโลกร้อน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก าลังกัดกร่อนทะเล ลุกลามชีวิตของสัตว์ในทะเลและอาจจะ
มีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลด้วย... 

...ชาวบ้านในหมูบ้านคลองลาน  ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย  อาชีพหลักคือการท านา  แต่อย่างไรก็ตาม
ชาวบ้านก็สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน เนื่องแต่ละบ้านจะแบ่งที่ท านาส าหรับเลี้ยงไก่ เลี้ยง
ปลา และปลูกพืชสวนครัว เพื่อเป็นอาหารและถ้ามีเหลือจากการรับประทานก็จะแบ่งปันให้แกเ่พือ่นบา้น  
และถ้ายังมีเหลืออีกก็จะน าผลผลิตมาแปรรูปเพื่อที่จะเก็บไว้ได้นานๆ  หรือน าไปขายซึ่งเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง... 
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7. ควรตั้งช่ือเรื่องของสถานการณ์นี้ว่าอย่างไร 
 ก.  ชาวนาผู้ยากจน   ข.  วิถีชีวิตชาวนา 
 ค.  การเลี้ยงสัตว์    ง.  อาชีพเสรมิของชาวนา 
 จ.  การท านา 
8. ค ากล่าวใดไม่สอดคล้องกับสถานการณ์นี้ 
 ก.  ชาวบ้านมีอาชีพท านา   ข.  ชาวบ้านมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผือ่แผ ่
 ค.  ชาวบ้านมีรายได้น้อย   ง.  ชาวบ้านปลูกผกัเพือ่เป็นอาหาร 
 จ.  ชาวบ้านเป็นชาวเหนือ 
9. ชาวบ้านยึดหลักการด าเนินชีวิตอย่างไร 
 ก.  ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  ข.  ทรัพย์สินหามาได้ก็ต้องใช้ไป 
 ค.  ด ารงชีพแบบพออยูพ่อกิน  ง.  ใช้ชีวิตแบบอิสรเสร ี
 จ.  เป็นครอบครัวแบบรกัสันโดษ 
 

ค ำชี้แจง  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 10 – 11  
 
 
 
 
 
 
10. สารระส าคัญของสถานการณ์ข้างต้นนี้คืออะไร 
 ก.  ก๊าซพิษเป็นอันตรายอย่างมากต่อประชาชน   

ข. ก๊าซพิษเป็นอันตรายแต่หาผู้มารับผิดชอบไม่ได้ 
 ค.  ก๊าซพิษเป็นอันตรายยิง่กว่าการก่ออาชญากรรม 
 ง.  ก๊าซพิษเป็นอันตรายท าให้คนเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก 
 จ.  ก๊าซพิษเป็นอันตรายและยังไมม่ีกฎหมายคุ้มครองประชาชน 
 

11. ข้อสนับสนุนที่ว่า “อันตรายจากก๊าซพิษ เป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศ” มาจากข้อสรุปใด 
 ก.  รถยนต์ปล่อยก๊าซพิษออกมาจ านวนมาก 
 ข.  คนที่เจ็บปุวยเพราะก๊าซพิษอาจเสียเสียชีวิตได้ 
 ค.  ประเทศของเรายังไม่มีกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิง่แวดล้อม 
 ง.  คนที่เจ็บปุวยเพราะได้รบัก๊าซพิษนั้นไมส่ามารถหาผู้รบัผดิชอบ 
 จ.  ก๊าซพิษได้ก่อใหเ้กิดผลร้ายต่อชีวิต สุขภาพ และอนามัยของประชาชน  
 
 

...บางทียานพาหนะที่ปล่อยก๊าซพิษออกสู่บรรยากาศนั้น ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อชีวิต หรือ
สุขอนามัยของประชาชน  นับว่าเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่ง และเป็นอาชญากรมที่ร้ายแรงยิ่งกว่า
อาชญากรรมใดๆ  เพราะผู้ที่เจ็บปุวยหรือเสียชีวิต อันเป็นผลมาจากอากาศเป็นพิษนี้  เป็นผู้เสียหายที่
จะฟูองร้องเรียกค่าเสียหายจากใครไม่ได้  และไม่สามารถเป็นเจ้าทุกข์แจ้งความเอาผิดกับผู้กระท าผิด
ได้  ทั้งนี้เพราะยังไม่มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมคุ้มครองประชาชนเหมือนอย่างประเทศที่เจริญแล้ว… 

DPU



74 
 

ค ำชี้แจง  จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 12 
 
 
 
 
 
12. ข้อใดเป็นปญัหาทีส่ าคัญที่สุดของสถานการณ์นี้ 
   ก. ต้นข้าวโพดแคระแกรน    ข. ฝักข้าวโพดไม่ติดเมล็ด 
   ค. การปลกูข้าวโพดได้ผลผลิตต่ า   ง. ใช้พันธ์ุข้าวโพดซ้ าเดิม 
 จ. ปลกูข้าวโพดชิดกันเกินไป 
13. สาเหตุของปญัหาในสถานการณ์นี้คืออะไร 
     ก. ดินเสื่อมคุณภาพ    ข. พันธ์ุข้าวโพดเสื่อมคุณภาพ 
     ค. ไม่มีแมลงมาผสมเกสร    ง. ข้าวโพดพันธ์ุนี้ไม่ชอบน้ า 
 จ. มีแมลงมารบกวนข้าวโพด 
14. จากปญัหาทีเ่กิดข้ึน  นักศึกษาจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 
     ก. ปลูกข้าวโพดพันธ์ุเดิม  2  แปลง  แปลงหนึ่งให้น้ าอุดมสมบูรณ์  อีกแปลงหนึ่งไม่ให้น้ า 
    ข. ปลูกข้าวโพดพันธ์ุใหมท่ั้ง  2  แปลง  ในที่ดินเดิม 
     ค. ปลูกข้าวโพดพันธ์ุเดิม  2  แปลง  แปลงหนึ่งใส่ปุ๋ย  อีกแปลงไม่ใส่ปุย๋ 
     ง. ปลกูข้าวโพดพันธ์ุเดิม 2 แปลง แปลงหนึ่งฉีดพ่นด้วยยาฆ่าแมลง  อีกแปลงหนึ่งไม่ฉีดอะไรเลย 
 จ. ปลกูข้าวโพดพันธ์ุเดิม  2  แปลง  แปลงหนึ่งปลกูในโดม  อีกแปลงหนึง่ปลูกในที่แจ้ง 
15. จากวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว  นักศึกษาคิดว่าผลที่ได้จากการแกป้ัญหาน่าจะเป็นอย่างไร 
     ก. ข้าวโพดพันธ์ุนี้ต้องการปริมาณน้ าน้อย 
     ข. ข้าวโพดพันธ์ุนี้ไม่เหมาะทีจ่ะน ามาปลูกในไร่ของสมศรี 
     ค. การใส่ปุ๋ยช่วยให้ข้าวโพดได้ผลผลิตมากข้ึน 
     ง. แมลงช่วยผสมเกสรท าให้ผลผลิตของข้าวโพดมากขึ้น 
 จ. ข้าวโพดพันธ์ุนี้ไม่ต้องการแสงมาก 
 

ค ำชี้แจง  จงอ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 16 – 17  
 
 
 
 
 
 

...สมศรี  มีอาชีพท าไร่ข้าวโพด  เธอมีไร่ข้าวโพดอยู่  20  ไร่  ในปีแรกที่ปลูกต้นข้าวโพดเจริญ
งอกงามดี และใหผ้ลผลิตสงู  ในปีที่สองปลูกข้าวโพดพันธ์ุเดมิต้นข้าวโพดมีลักษณะล าต้นและฝักขนาด
เล็กลงให้ผลผลิตต่ ากว่าปีแรก  ต่อมาในปีทีส่ามปรากฏว่าข้าวโพดพันธ์ุเดิมที่ใช้ปลูก  ล าต้นแคระแกรน  
ฝักเล็กไม่ค่อยมีเมล็ด  ทั้งทีม่ีการให้น้ าอย่างสมบูรณ์และไม่มแีมลงมารบกวน... 

 ...ปัจจุบันอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงข้ึน  เป็นผลท าให้มนุษย์มีอาการเครียดเพิ่มข้ึน  การที่
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงข้ึนเช่นนี้ สาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ในบรรยากาศ 
และที่ส าคัญไปกว่าน้ันคือ ปุาไม้ถูกท าลายไปเกือบทุกแห่งบนโลก นอกจากจะท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกสูงข้ึนแล้วยังส่งผลกระทบท าให้น้ าแข็งทั่วโลกละลายท าให้ระดับน้ าทะเลสูงข้ึน เกิดน้ าทว่มฉับพลนัใน
ส่วนต่างๆ ของโลกสร้างความเดือนร้อนและความเสียหายแก่ประชากร... 
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16. ข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด 
 ก.  น้ าท่วมโลก    ข.  อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก 
 ค.  ปุาไม้ถูกท าลาย   ง.  น้ าแข็งข้ัวโลกละลาย 
 จ.  การเพิม่ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
17. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
 ก.  ปุาไม้ถูกท าลาย อากาศรอ้น เกิดความเครียด 
 ข.  อากาศร้อน ปุาไม้ถูกท าลาย เกิดความเครียด 
 ค.  น้ าแข็งข้ัวโลกละลาย อากาศรอ้น เกิดความเครียด 
 ง.  น้ าท่วม อากาศร้อน ปุาไม้ถูกท าลาย 
 จ.  อากาศร้อน ปุาถูกท าลาย น้ าท่วม 
 

ค ำชี้แจง  จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 18 – 20 
 
 
 
 
 
 

18. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก.  สารเสพติดท าให้ผูผ้ลิตร่ ารวย  ข.  สารเสพติดมีประโยชน์มากกว่าโทษ 
 ค.  สารเสพติดมีโทษต่อมนุษย์มาก  ง.  สารเสพติดใช้เป็นยารักษาโรคได้ 
 จ.  สารเสพติดท าให้ผู้ขายร่ ารวย 
19. ข้อใดเป็นปญัหาทีเ่กิดจากสารเสพติด 
 ก.  ประชาชนมีความเป็นอยูล่ าบาก ข.  ท าให้เสียสมดุลทางธรรมชาติ 
 ค.  มีความเสมอภาคในสังคม  ง.  ปัญหาต่อสุขภาพ เศรษฐกจิ และสังคม 
 จ.  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
20. จากข้อความต้องการใหท้ราบถงึเรื่องใด 
 ก.  ประโยชน์ของสารเสพติด  ข.  โทษของสารเสพติด 
 ค.  ปัญหาของสารเสพติด   ง.  ปัญหาของเศรษฐกิจ 
 จ.  ปัญหาของสงัคม 
ค ำชี้แจง  จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 21 – 22  
 
 
 
 

...จากอดีตถึงปัจจุบันสารเสพติดจะถูกผลิตข้ึนโดยฝีมือมนุษย์ ไม่ว่าจะน ามาจาก
ธรรมชาติ หรือสังเคราะห์จากสารเคมีอื่นๆ ล้วนแต่โทษมากกว่าประโยชน์ ไม่ว่าจะต่อสุขภาพ 
เศรษฐกิจ หรือสังคม จนท าให้เกิดปัญหามากมายติดตามมา... 

“...พอถึงฤดแูล้งพื้นดินจะแห้งแตกระแหง  พอเข้าหน้าฝนมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน  
ก็ท าให้น้ าท่วมเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่มีปุาไม้ปกคลุม  จึงท าให้น้ าไหลลงสู่ที่ลุ่มมารวมกันอย่าง
รวดเร็ว หลังจากฝนหยุดตกไม่ถึง 2 เดือน น้ าตามแม่น้ าล าคลองก็แห้งอย่างรวดเร็ว…” 
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 ในปัจจุบันนี้เกษตรกรใช้สารเคมีมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย สารก าจัดแมลง หรือพืช บางชนิด
สลายตัวง่าย แต่บางชนิดสลายตัวยากซึ่งจะท าให้ตกค้างอยู่ตามพืชผัก ผลไม้  ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้บริโภค บางส่วนอาจตกค้างอยู่ในดิน  เมื่อฝนตกจะให้ชะล้างลงแม่น้ าล าคลอง ท าให้ตกค้างในสัตว์น้ า  
เป็นอันตรายถึงตายได้  ถ้าสัตว์น้ าได้รับสารเคมีบางชนิดในปริมาณไม่มาก  ก็อาจจะสะสมอยู่ในตัวสัตว์ 
และผ่านถึงมนุษย์ได้ทางห่วงโซ่อาหาร  นอกจากปุ๋ย สารเคมีแล้วบริเวณเพาะปลูกอาจมีมูลสัตว์ปะปนอยู่ 
เมื่อฝนตก หรือการรดน้ าจะชะล้างสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นลงสู่แม่น้ าล าคลอง  ในมูลสัตว์อาจมีเช้ือโรคและ
พยาธิปนอยู่ เป็นเหตุให้ผู้ใช้จากแม่น้ าล าคลองได้รับเช้ือโรคได้ 

21. จากข้อความสาเหตุทีท่ าให้เกิดภาวะน้ าท่วมคือข้อใด 
 ก.  ฝนตกหนัก    ข.  ไม่มีปุาไม้ดูดซับน้ าฝน 
 ค.  ไม่มีเข่ือนกักเกบ็น้ า   ง.  พื้นดินเป็นทีร่าบ 
 จ.  ไม่มีพืชคลุมดิน 
22. จากข้อความส่วนทีเ่ป็นหัวใจส าคัญคือสิ่งใด 
 ก.  ดิน     ข.  ฝน 
 ค.  ปุาไม้    ง.  แม่น้ า    
 จ.  ล าคลอง 
ค ำชี้แจง  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 23 – 25 

 

23. ข้อมูลข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด 
 ก.  โทษของสารเคม ี  ข.  การใช้สารเคมีของเกษตรกร 
 ค.  การเพาะปลูก   ง.  การเกิดน้ าเสียจากการเกษตรกรรม 
 จ.  การตกค้างของสารพิษในพืชและสัตว์น้ า 
24. สาเหตุส าคัญที่ท าใหเ้กิดมลพิษทางน้ าคือข้อใด 
 ก.  การใช้สารเคมีของเกษตรกร  ข.  มนุษย์ 
 ค.  เช้ืออหิวาตกโรค   ง.  สิ่งปฏิกลู 
 จ.  มูลสัตว์ 
25. นักศึกษาจะมีวิธีแก้ปญัหามลภาวะทางน้ าอย่างไร 
 ก.  ปลูกฝังใหม้นุษย์รักสิ่งแวดลอ้ม  ข.  เกษตรกรควรใช้สารเคมีในปรมิาณที่น้อยลง 
 ค.  เลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ง.  ไม่ท าการเกษตรในบริเวณใกล้แหล่งน้ า 
 จ.  ท าการเกษตรและการปศุสัตว์ให้นอ้ยลง 
 

ค ำชี้แจง  จากสถานการณ์  ให้ตอบค าถามข้อที่ 26 – 29 
 
 วัลลภาซื้ออ่างเลี้ยงปลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  60  ซ.ม.  สูง  30  ซ.ม.มาหนึง่อ่าง  เธอใส่น้ า
ลงไปในอ่างแล้วปล่อยลูกปลาจ านวน  20  ตัวลงไป  สองวันต่อมาลูกปลาที่ปล่อยลงไปตายและลอยข้ึนมา
เธอจึงวัดค่า  pH  ของน้ า  ปรากฏว่าค่า  pH ของน้ าที่วัดได้มีค่าประมาณ  3-4 
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26. ข้อใดเป็นปญัหาทีส่ าคัญที่สุดของสถานการณ์นี้ 
     ก. ขนาดของอ่างไม่เหมาะสมกบัจ านวนลูกปลาทีป่ลอ่ยลงไป     
 ข. ลูกปลาจมน้ าตาย 
     ค. น้ าที่ใส่ในอ่างปลามีค่า pH  3-4          
 ง. ลูกปลาทีป่ล่อยในอ่างตาย 
 จ. วัสดุที่ใช้ผลิตอ่างเลี้ยงปลา 
27. สาเหตุของปญัหา  ในสถานการณ์นี้คืออะไร 
     ก. จ านวนลูกปลาทีป่ล่อยมากเกินไป     
 ข. น้ าที่ใส่ลงไปมสีภาพเป็นกรด 
     ค. อ่างปลาสูงเกินไป     
 ง. น้ ามีสารที่เป็นพิษต่อลูกปลา 
 จ. ก๊าซออกซเิจนในน้ าน้อยเกินไป 
28. จากปญัหาทีเ่กิดข้ึน  นักศึกษาจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 

ก. น าลูกปลามาเลี้ยงในอ่างชนิดเดียวกัน  ขนาดเท่ากัน  จ านวนปลาเท่ากัน   
     ข. น าลูกปลามาเลี้ยงในอ่างชนิดเดียวกัน  ขนาดเท่ากัน  แต่จ านวนปลาแตกต่างกัน 
     ค. น าลูกปลามาเลี้ยงในอ่างปลาขนาดเท่ากันความสูงต่างกัน  จ านวนปลาเท่ากันปรมิาณน้ าต่างกัน 
     ง. น าลูกปลามาเลี้ยงในภาชนะชนิดเดียวกัน  ขนาดเท่ากัน  แต่ใช้น้ าต่างชนิดกัน 

จ. น าลูกปลามาเลี้ยงในอ่างชนิดเดียวกัน  ขนาดเท่ากัน  จ านวนปลาเท่ากัน  อ่างใบหนึง่ใสปู่นขาว  
    ปริมาณที่เหมาะสม  อีกใบหนึ่งไม่ใส่ปูนขาว 

 

จากสถานการณ์  ให้ตอบค าถามข้อที่ 29 – 32  
  
 
 
 
 

29. ข้อใดเป็นปญัหาทีส่ าคัญที่สุดของสถานการณ์ 
       ก. นักเรียนมาโรงเรียนสายเป็นประจ า  ข. การจราจรติดขัด 
       ค. ต ารวจปุวยบ่อย    ง. ต ารวจมสีุขอนามัยไม่ด ี
 จ. กรมต ารวจจัดต ารวจดูแลความเรียบรอ้ย 
30. สาเหตุของปญัหา  ในสถานการณ์นี้คืออะไร 
       ก. มีรถยนต์มากเกินไป    ข. มีสารพิษปนเปือ้นในอากาศ 
 ค. ช่องทางจราจรแคบเกินไป   ง. รถเคลือ่นที่ไมส่ะดวก 
       ค. ต ารวจจราจรไดร้ับสารทีเ่ป็นอันตรายต่อระบบหายใจ  
   

 การจราจรทีห่น้าโรงเรียนช่วงเช้าและช่วงเย็น  ที่มีการรับส่งนักเรียนติดขัดเป็นประจ า  ทาง
โรงเรียนจึงได้ขอความช่วยเหลอืจากต ารวจจราจรทอ้งที่ให้มาช่วยอ านวยความสะดวก จ านวน 4 คน  
เมื่อเวลาผ่านไป 1 เดือน  พบว่าต ารวจทั้ง  4  คนปุวยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่เป็นประจ า 
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31. จากปญัหาทีเ่กิดข้ึน  นักศึกษาจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 
       ก. ลดจ านวนรถยนต์ให้นอ้ยลง   ข. ใส่เครื่องกรองอากาศปูองกันควันพิษ 
       ค. ช่วยกันลดมลภาวะเป็นสารพิษในอากาศ  ง. ตรวจสุขภาพร่างกายทุกๆ 3 เดือน 
 จ. ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนต ารวจจราจรเป็นประจ า   
 

32. จากวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว นักศึกษาคิดว่าผลทีจ่ากการแก้ปญัหาน่าจะเป็นอย่างไร 
       ก. ต ารวจจราจรท างานไมห่นักเกินไป    
 ข. จราจรไม่ติดขัด 
       ค. สุขภาพของต ารวจจราจรดีข้ึน    
 ง. มลภาวะที่เป็นพิษในอากาศจะลดลง 
   จ. มีช่องทางจราจรเพิม่มากข้ึน 

******************************************** 
DPU


	ปก 01
	บทที่ 1 - 5 



