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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1)เปรียบเทียบทักษะการแก้ปญั หาของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หลังเรียนระหว่างการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานกับการเรียนแบบปกติเรื่อง สิง่ แวดล้อม(2) เปรียบเทียบ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หลังเรียนระหว่างการ
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานกับการเรียนแบบปกติเรื่อง
สิง่ แวดล้อม กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนภูเก็ตไทย
หัวอาเซียนวิทยา ปี การศึกษา 2559 จานวน 53 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย(1)แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปญั หาเป็ น ฐานเรื่องสิง่ แวดล้อม (2)แบบวัดทักษะการแก้ปญั หา (3) แบบวัด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ั หาหลังเรียนของ
และทดสอบค่า ที ผลการวิจัย พบว่ า (1) ทัก ษะการแก้ป ญ
ั
นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญหาเป็ นฐานสูงกว่านักเรียนที่เรียน
แบบปกติ อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 (2)ทักษะการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน, ทักษะการแก้ปญั หา,
ทักษะการคิดวิเคราะห์

Problem-Based Learning approaches lesson plans in the topic of
environment; (2) a problem solving skills test; and (3) an analytical
thinking skills test. The data was statistically analyzed using mean,
standard deviation and t-test. The study found (1) that the post-learning
problem solving skills of students who learned using the Problem-Based
Learning approaches were insignificantly higher than that of students
who learned under traditional teaching methods at the .05 level; and (2)
the post-learning analytical thinking skills of students who learned using
the Problem-Based Learning approaches were significantly higher than
that of students who learned under the traditional teaching methods at
the .05 level.
Keywords: Problem–Based Learning, Problem Solving Skills, Analytical
Thinking Skills

1) บทนา
แนวโน้ ม ของสัง คมโลกและสัง คมไทยในศตวรรษที่ 21 มีก าร
เปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็ว ความก้า วหน้ า ทางเทคโนโลยีและระบบ
ั ยสาคัญที่ผลักดันทาให้โลกถูกทับซ้อนด้วยแนวคิด
สารสนเทศเป็ นปจจั
รูปแบบ และความเชื่อ ก่อให้เกิดปญั หาขึน้ มากมายที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวติ ของมนุษย์ทงั ้ ด้านบวกและด้านลบ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อง
ปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ คาถามที่ตามมา คือ เราจะ
เตรีย มมนุ ษ ย์อ ย่า งไรให้มีท กั ษะในการปรับ เปลี่ย นให้เ ข้า กับ โลกที่
เปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อ ที่ จ ะใช้ ชี วิ ต อย่ า งมีคุ ณ ภาพสู ง สุ ด มนุ ษ ย์จึ ง
ั
จาเป็ นต้องคิดวิธแี ก้ปญหาและวิ
ธกี ารปรับตัวให้อยู่รอดกับความท้าทาย
ั
ในครัง้ นี้ [1] เพื่อปรับตัวการแก้ปญหาจึ
งถือเป็ นพื้นฐานสาคัญที่สุด ของ
ความคิดทัง้ มวลต่อวิถีการดาเนินชีวิตในสังคมของมนุ ษย์ ซึ่งจะต้องใช้
ั หา
การคิดเพื่อแก้ปญั หาที่เกิด ขึน้ ตลอดเวลา โดยมีทกั ษะการแก้ป ญ
เป็ น ทัก ษะที่เ กี่ย วข้อ งและมีป ระโยชน์ ต่ อ การด ารงชีวิต ทัก ษะการ
แก้ปญั หาจึงมิใช่เป็ นเพียงการรู้จกั คิดและมุ่งพัฒนาสติปญั ญาแต่เพียง

ABSTRACT
The purposes of this study were (1) to compare problem solving
skills of Mathayom Suksa VI students through using the Problem-Based
Learning approaches with those taught through traditional teaching
methods in the topic of environment; and (2) to compare analytical
thinking skills of Mathayom Suksa VI students through using the
Problem-Based Learning approaches with those taught through
traditional teaching methods in the topic of environment. The research
sample consisted of 53 Mathayom Suksa VI students at Phuket Thaihua
Asian Wittaya School in the 2016 academic year, obtained by cluster
random sampling. The research instruments were comprised of (1) the
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อย่า งเดีย วเท่ า นัน้ แต่ ย งั เป็ น ทัก ษะที่สามารถพัฒ นาทัศนคติ วิธีคิด
ค่านิยมความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ ของสังคมได้ดีอกี ด้วย ทาให้
ั
ผูท้ ่มี ีทกั ษะการแก้ปญหาสามารถเผชิ
ญกับภาวะสังคมที่เคร่งเครียดได้
อย่างเข้มแข็ง ดังนัน้ ทักษะการแก้ปญั หาหมายถึงความสามารถทาง
ั
สติปญญาและความคิ
ดที่นาเอาประสบการณ์ เดิมมาใช้ในการแก้ปญั หา
ั
ที่ประสบใหม่ [2] แต่การจัดการกับปญหาต้
องอาศัยการแก้ปญั หาจาก
แง่มุมต่างๆ การคิดวิเคราะห์จึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ที่ช่ว ยให้ม องเห็น
ั
ั
ั
ปญหา
ทาความเข้าใจปญหา
รูจ้ กั ปญหาอย่
างแท้จริง ซึ่งจะนาไปสู่การ
ั
ั
แก้ปญหาได้ตรงกับประเด็นของปญหานัน้ ได้ ทักษะคิดวิเคราะห์จึงเป็ น
พื้นฐานให้กบั ความคิดในมิติอ่นื ๆ ซึ่งเป็ นความสามารถในการจาแนก
แจกแจงองค์ประกอบต่า งๆ ของเหตุการณ์ แ ละหาความสัมพัน ธ์ เ ชิง
เหตุผลเพื่อค้นหาสาเหตุท่แี ท้จริงของสิง่ ที่เกิดขึน้ [3]
การให้ ก ารศึก ษาส าหรับ ศตวรรษที่ 21 จึ ง เป็ น ประเด็ น ส าคัญ
ระดับชาติท่ปี ระเทศไทยต้องแก้ไขและกาหนดยุทธศาสตร์การศึก ษา
ของชาติใหม่ให้โลกของนักเรียนและโลกความเป็ นจริงเป็ นศูนย์ก ลาง
ของกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาและ
ั
ทักษะการคิดวิเคราะห์ [1] ช่วยให้นกั เรียนสามารถเผชิญกับปญหาและ
ความท้าทายในการดารงชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้การ
ั
คิดวิเคราะห์ และการแก้ปญหาเป็
นองค์ประกอบหนึ่งของทักษะชีวิต ที่มี
ความสาคัญที่จะเพิม่ ภูมคิ มุ้ กันให้กบั นักเรียน [4] โดยปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จัดหลักสูตรที่
เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสืบเสาะเพื่อให้นกั เรีย นคิด
ั หาเป็ น มีท ัก ษะการศึก ษาค้น คว้า และคิด ค้น มี
เป็ น ท าเป็ น แก้ป ญ
ั
เหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอ้ ่ นื และรูจ้ กั ใช้วธิ ีการทางวิทยาศาสตร์
ั
ในการแก้ปญหา
นาความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ไปใช้ใ ห้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและการดารงชีวติ [5]
ถึ ง แม้ ว่ า ป จั จุ บ ัน มี ก ารปรับ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงหลัก สู ต รให้
สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แต่ยงั ไม่สามารถเสริมสร้างให้
ั
บุคคลเกิดทักษะการแก้ปญหาและทั
กษะการคิดวิเคราะห์ได้เท่าที่ควร
จากการสะท้อนศัก ยภาพของพลเมือ งไทยว่ามีค วามสามารถในการ
แข่ ง ขัน ในอนาคตได้ เ มื่ อ เที ย บกับ ประชาคมโลก จากโครงการ
ประเมิน ผลนัก เรีย นนานาชาติ (PISA) ปี ค.ศ. 2015 พบว่ า คะแนน
เฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย อยูอ่ นั ดับที่ 54 มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD [6] สอดคล้องกับผลการประเมินระดับชาติขนั ้
พื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ปี พ.ศ. 2558 ผล
สอบวิชาวิทยาศาสตร์ทวประเทศพบว่
ั่
ามีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50
[7] และผลการรายงาน O-NET ปี 2558 ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ในจังหวัดภูเก็ต มีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และมีคะแนน
เฉลี่ยไม่ถงึ ร้อยละ 50 [8] ผลสอบ PISA และO-NET ต่ ามีสาเหตุมาจาก
นักเรียนขาดทักษะการคิด วิเ คราะห์ เนื่องจากข้อสอบ PISA และ ONET เน้นการคิดวิเคราะห์หาคาตอบมากกว่าการจดจา เมื่อนักเรียนตี
โจทย์ปญั หาไม่ได้ เป็ นเหตุให้ตอบคาถามได้ไม่ตรงประเด็น[9] ผลการ
ั หาการเรีย นรู้ข องนัก เรีย นใน
รายงานทัง้ หมดสะท้อ นให้เ ห็น ถึง ป ญ
ั บนั ที่ยงั ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทาให้นกั เรียนไทยขาดความคิด
ปจจุ
ั
ริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปญหาที
่พบในชีวติ ประจาวัน เป็ นจุด
ั หา
ด้อยของการศึก ษาไทย [10] จึงมีความจาเป็ นที่ต้อ งเร่ งแก้ไ ขป ญ
โดยการเตรีย มนัก เรีย นในวัน นี้ ใ ห้มีท ัก ษะที่จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21

เพื่อให้เยาวชนสามารถดารงชีวติ ในสังคมโลกที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสภาพสังคม[11]
ั
จากปญหานี
้ได้มกี ารศึกษาวิจยั โดยนารูปแบบและวิธสี อนมาพัฒนา
ั หาและทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ห ลายวิ ธี แ ต่ วิ ธี ท่ี
ทัก ษะการแก้ ป ญ
ั หา
เหมาะสมกับธรรมชาติของนักเรีย นควรเป็ น รูปแบบการได้รบั ป ญ
ประสบการณ์ตรง ลงมือทา จนพัฒนาองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง สอดคล้อง
กับแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรูด้ ้วยตนเอง(Constructivism)
ทฤษฎีดงั กล่าวเชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดขึน้ เมื่อผูเ้ รียนได้สร้างความรู้
ด้วยตนเองผสมผสาน จากความรูท้ ่มี อี ยูเ่ ดิมและจากความรูท้ ่รี บั เข้ามา
ใหม่[12] หนึ่งในรูปแบบการเรียนรู้ท่เี กิดจากแนวคิดนี้ คือการจัดการ
เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ป ัญ ห า เ ป็ น ฐ า น ( Problem-Based Learning)เ ป็ น
ั
กระบวนการจัดการเรียนรูท้ ่เี ริม่ ต้นจากปญหาที
่เกิดขึน้ โดยสร้างความรู้
ั
จากกระบวนการทางานกลุ่มเพื่อแก้ปญหาหรือสถานการณ์ ท่เี กี่ยวข้อง
กับชีวิตประจาวันและมีความสาคัญต่อนักเรียน ตัวปญั หาจะเป็ นจุดตัง้
ต้น ของกระบวนการเรีย นรู้แ ละเป็ น ตัว กระตุ้น การพัฒ นาทัก ษะการ
แก้ปญั หาด้วยเหตุผลและการสืบค้นหาข้อมูล เพื่อเข้าใจกลไกของตัว
ปญั หา รวมทัง้ วิธีการแก้ปญั หา พัฒนานักเรียนให้สามารถเรียนรู้โดย
ชี้น าตนเอง ซึ่ง นัก เรีย นจะได้ ฝึ ก ฝนการสร้า งองค์ค วามรู้โ ดยผ่ า น
ั
กระบวนการคิดด้วยการแก้ปญหาอย่
างมีความหมาย โดยมีการจัดการ
ั หาเป็ นฐานเป็ น 6 ขัน้ ตอน ประกอบด้ว ยขัน้ ที่ 1
เรีย นรู้โ ดยใช้ป ญ
ั
ั หา ขัน้ ที่ 3 ด าเนิ น
ก าหนดป ญ หา ขัน้ ที่ 2 ท าความเข้า ใจกับ ป ญ
การศึกษาค้นคว้า ขันที
้ ่ 4 สังเคราะห์ความรู้ ขันที
้ ่ 5 สรุปและประเมินค่า
ของคาตอบ และขัน้ ที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน โดยลักษณะของ
ั
ั
ปญหาที
่ใช้ในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญหาเป็
นฐาน ต้องเกิดขึน้ ในชีวิต
จริง พบบ่ อ ย ถกเถีย งในสัง คม สร้า งความเดือดร้อนเสีย หาย และ
ส่งเสริมความรู้ด้านเนื้อหา ทักษะที่สอดคล้องกับหลัก สูต รการศึก ษา
ั
[13] หนึ่งในปญหาที
่พบและสร้างความขัดแย้งขึน้ ในสังคมส่วนใหญ่ คือ
การทาลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จากรายงานสภาพโดยรวมของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2553 อยู่ในสภาวะวิกฤติ ทัง้ ป่าไม้
ถูกบุกรุกและทาลาย ดินเสื่อมโทรมในระดับวิกฤติ และปญั หาน้ าเพื่อ
การบริโ ภคมีก ารปนเปื้ อ นของโลหะ และสารปนเปื้ อ น ที่ส่ ง ผลต่ อ
สุขภาพ[14] สอดคล้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กาหนดเขตพืน้ ที่คมุ้ ครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพืน้ ที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ.
2546 เป็ น พื้ น ที่ คุ้ ม ครองสิ่ง แวดล้ อ ม และจัด ท ารายงาน เพื่ อ เป็ น
มาตรการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตให้มี
ความยังยื
่ น [15] และสอดคล้อ งกับ หลัก สู ต รแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 สาระที่ 2 ชีวติ กับสิง่ แวดล้อม มาตรฐาน ว 2.2 คือ
เข้าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับ ท้ อ งถิ่ น ประเทศ และโลก น าความรู้ ไ ปใช้ ใ นการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยังยื
่ น [16] ศึกษา
ั
ปญหาการทาลายสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติท่เี กิดขึน้ จริง ที่ส่งผลกระทบ
ต่อมนุ ษย์ เพื่อป้องกันปญั หาดังกล่าวทุกคนจึงต้องตระหนักถึงปญั หา
ั หาและผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น
ร่ ว มกัน โดยศึ ก ษาถึ ง ลัก ษณะของป ญ
้
ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการปอ งกัน เพื่อ แก้ปญั หา [17] การน า
ั หาสิ่ง แวดล้อ มเป็ น โจทย์ใ นการเรีย นรู้ จะส่ ง ผลให้นัก เรีย นเห็น
ปญ
ความส าคัญ ของสิ่ง ที่เ รีย น กระตุ้น นัก เรีย นให้ ต งั ้ ค าถามท าให้ เ กิ ด
47

TNI Journal of Business Administration and Languages
Vol.5 No.2 July - December 2017

3.4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ั หาและ
3.4.1) ทดสอบก่ อนเรีย น น าแบบวัด ทัก ษะการแก้ป ญ
แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง เวลา 1 ชัวโมง
่
3.4.2) ดาเนินการทดลอง โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการจัดการเรียนรู้โ ดย
ั หาเป็ นฐานกับ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองด้ ว ยตนเอง จ านวน 7
ใช้ ป ญ
แผนการสอน เวลา 18 ชัวโมง
่
ั
3.4.3) ทดสอบหลังเรียน นาแบบวัดทักษะการแก้ปญหาและแบบ
วัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง จานวนนักเรียน 53 คน
เวลา 1 ชัวโมง
่
3.4.4) วิเคราะห์ขอ้ มูล น าคะแนนแบบวัดทักษะการแก้ปญั หา
และแบบวัด ทัก ษะการคิด วิเ คราะห์ ทัง้ ก่ อ นเรีย นและหลัง เรีย น หา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที

แรงจูงใจในการเรียนรู้ เรียนอย่างเข้าใจทาให้เกิดการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
ซึ่งเป็ นคุณสมบัตจิ าเป็ นที่ทุกคนควรมี เพราะสามารถพัฒนาไปเป็ นผูท้ ่ี
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Life Long Learner)และที่สาคัญได้ฝึก การคิด
วิเคราะห์ปญั หา การแก้ปญั หา การทางานเป็ นทีมเพื่อหาข้อสรุปเมื่อมี
ความขัดแย้ง [18] ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานเรื่อง สิ่งแวดล้อมที่มีต่อทักษะการแก้ปญั หาและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาศึกษาปี ท่ี 6 จังหวัด
ภูเก็ต ซึ่งผลการวิจยั นี้จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
ั
สอนเพื่อแก้ปญั หาทักษะการแก้ปญหาและทั
กษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนให้ดขี นึ้
2) วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ั
1. เปรียบเทียบทักษะการแก้ปญหาของนั
กเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
6 หลังเรียนระหว่างการเรีย นโดยการจัดการเรีย นรู้โดยใช้ปญั หาเป็ น
ฐานกับการเรียนแบบปกติเรื่อง สิง่ แวดล้อม
2. เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึก ษา
ั หา
ปี ท่ี 6 หลังเรียนระหว่างการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป ญ
เป็ นฐานกับการเรียนแบบปกติเรื่อง สิง่ แวดล้อม

4) ผลการวิจยั
ั หาของนั ก เรี ย นชั ้น
4.1) ผลการเปรี ย บเที ย บทั ก ษะการแก้ ป ญ
มัธยมศึกษาปี ที ่ 6 หลังเรียนระหว่างการเรียนโดยการจัดการเรีย นรู้โดย
ั
ใช้ปญหาเป็
นฐานกับการเรียนแบบปกติเรือ่ ง สิง่ แวดล้อม
ั
ตารางที่ 1: เปรียบเทียบทักษะการแก้ปญหาหลั
งเรียนระหว่างการเรียน
ั
โดยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญหาเป็ นฐานกับการเรียนแบบปกติ

3) วิธดี าเนินการวิจยั

3.1) รูปแบบการวิจยั
เ ป็ น ก า ร วิ จั ย กึ่ ง ท ด ล อ ง ( Quasi-Experimental Research)
ด าเนิ น การทดลองตามแบบแผนการวิ จ ัย Non-equivalent control
group design
3.2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1) ประชากร เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ภาคเรียนที่
1 ปี การศึกษา 2559 จังหวัดภูเก็ต จานวน 15 โรงเรียน จานวนนักเรียน
ทัง้ หมด 2,180 คน
3.2.2) กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรีย น
ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จานวน 53 คน จากจานวน 2 ห้องเรียน ที่
จัด ห้อ งเรีย นโดยคละความสามารถ ซึ่ง ได้ม าโดยการสุ่ ม แบบกลุ่ ม
(Cluster Random Sampling) โดยจับฉลากให้หอ้ งหนึ่งเป็ นกลุ่มทดลอง
และอีกห้องหนึ่งเป็ นกลุ่มควบคุม
3.3) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ั
3.3.1) แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญหาเป็
นฐานเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
จานวน 7 แผนการสอน เวลา 18 ชัวโมง
่
ประกอบด้วย (1) ปญั หาการ
ั
ั
ทาลายปา่ ไม้ (2) ปญหาการท
าลายสัตว์ปา่ (3)ปญหามลพิ
ษทางน้า (4)
ั
ั
ั
ปญหามลพิ
ษทางอากาศ (5) ปญหามลพิ
ษทางดิน (6) ปญหาชั
น้ โอโซน
ภาวะโลกร้อนและเอลนิโญ-ลานีญา และ(7) การจัดการและการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ั หา เป็ น ข้อ สอบอัต นัย 1 ฉบับ
3.3.2) แบบวัด ทัก ษะการแก้ป ญ
ั
จานวน 12 ข้อๆ ละ 3 คะแนน ครอบคลุมทักษะด้านการตัง้ ปญหา
การ
ั เสนอวิธกี ารแก้ปญหาและการตรวจสอบผลลั
ั
วิเคราะห์ปญหา
พธ์
3.3.3) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็ นข้อสอบอัตนัย 1
ฉบับ จานวน 6 ข้อๆ ละ 3 คะแนน ครอบคลุมทักษะด้านการจาแนกการ
จัดหมวดหมู่ การเชื่อมโยง การสรุปความและการประยุกต์

กลุ่ม
กลุ่มควบคุม

N

S.D.

30

17.50

3.95

กลุ่มทดลอง

23

18.91

5.46

X

t

1.09

จากตารางที่ 1 แสดงการเปรีย บเทีย บทัก ษะการแก้ปญั หาของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หลังเรียนระหว่างการเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานกับการเรียนแบบปกติ เรื่อง สิ่งแวดล้อม
ั
พบว่า ทักษะการแก้ปญหาหลั
งเรียนของกลุ่มนักเรียนที่ได้รบั การจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานสูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่าง
ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
4.2) ผลการเปรี ย บเที ย บทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย นชั ้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หลังเรียนระหว่างการเรียนโดยการจัดการเรีย นรู้โดย
ั
ใช้ปญหาเป็
นฐานกับการเรียนแบบปกติเรื่อง สิง่ แวดล้อม
ตารางที่ 2: เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนระหว่างการ
ั
เรียนโดยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญหาเป็
นฐานกับการเรียนแบบปกติ
N

กลุ่ม
ควบคุม

30

11.43

3.54

กลุ่มทดลอง

23

13.3

3.02

*P< .05 (df=51)
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กลุ่ม

t
2.03*
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นักเรียนมีการวางแผนการแก้ปญั หา การนาเสนอ การแสดงออก และ
การประดิษ ฐ์ชิ้น งาน ที่ส ามารถท าออกมาได้ดี สอดคล้อ งกับ ความ
คิดเห็นของบรรดล สุขปิ ติ [22] กล่าวว่า การวัดทักษะการแก้ปญั หาโดย
ใช้แบบทดสอบนัน้ จะมีระดับของการวัดความสามารถได้จริงค่อนข้างต่ า
และกล่าวย้าว่าหากสามารถใช้การปฏิบตั ิจริงได้ ควรใช้การปฏิบตั จิ ริง
และมันใจว่
่ าเมื่อนักเรียนเผชิญกับปญั หาจริงสามารถแก้ปญั หาได้ และ
จากผลการวัดทักษะการแก้ปญั หาพบว่าทักษะด้านการตัง้ ปญั หาและ
ทักษะด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนค่อยข้างมีปญั หามากที่สุด ส่งผลให้
ทักษะด้านอื่นๆมีคะแนนลดลงอย่างเห็นได้ชดั เนื่องจากการบอกปญั หา
ที่ไม่ถูกต้อง แยกแยะปญั หาจริงกับปญั หาลวงไม่ได้ ทาให้แก้ไขไม่ถูก
ประเด็น เพราะตามหลักการแก้ปญั หาของWier [23] กล่าวว่า เริ่มต้น
จากการวิเคราะห์ปญั หา ว่าคืออะไร การแยกแยะปญั หาที่แท้จริงจากสิ่ง
ที่ ป รากฏให้ เ ห็ น ชัด เจนได้ ง่ า ย จากนั ้น โยงหาความสัม พัน ธ์ ข อง
เหตุการณ์ ย่อยๆ แล้วค่อยๆพิจารณาว่าอะไรคือปญั หาที่แท้จริง ทาให้
มองเห็นปญั หาและแก้ปญั หาได้ นอกจากนัน้ ยังพบว่าการทดลองอยู่ใน
ระยะสัน้ ทาให้เวลาทากิจกรรมไม่ยดื หยุน่ เพียงพอ เร่งรัดให้นกั เรียนหา
คาตอบ ลงความเห็นและด่ว นสรุป ที่เร็วเกินไปมากกว่าจะพิจ ารณา
อย่างถ่องแท้ จึงมีเวลาจากัดในการฝึ กการวิเคราะห์ปญั หา การเสนอ
วิธีการแก้ปญั หาและการตรวจสอบผลลัพธ์ ถ้านักเรียนได้เรียนต่อเพิม่
ั หาอาจเพิ่มสู ง ขึ้น ได้ม ากกว่ า นี้ อีก ทัง้
ในระยะยาวทัก ษะการแก้ป ญ
ระยะเวลาและงบประมาณที่จากัด ทาให้นักเรียนบางส่ วนเครี ย ดกับ
ภาระงานที่ห นักขึ้น สอดคล้อ งกับผลการวิจยั ของ Hoabin และคณะ
[24] พบว่ามีนักเรียน 2 -3 คน รู้สึกเครียดและรู้สกึ มีภาระหนักระหว่าง
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน ดังนัน้ การเผชิญ ต่ อ
ภาวะเครียดในระยะเวลาหนึ่ง อาจส่งผลกระทบทักษะการแก้ปญั หาได้
อย่างไรก็ตามนักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ น
ฐานเรื่อง สิง่ แวดล้อม มีทกั ษะการแก้ปญั หาหลังเรียนสูงกว่านัก เรียนที่
เรียนแบบปกติ น่าจะมาจาก ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ น
ฐาน แบ่งเป็ น 6 ขัน้ ตอนได้แก่ ขัน้ ที่ 1 กาหนดปญั หา ขัน้ ที่ 2 ทาความ
เข้าใจกับปญั หา ขัน้ ที่ 3 ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ขัน้ ที่ 4 สังเคราะห์
ความรู้ ขัน้ ที่ 5 สรุปและประเมินค่าของคาตอบ และขัน้ ที่ 6 นาเสนอและ
ประเมินผลงาน เริม่ ตัง้ แต่การใช้ปญั หาที่เกิดขึน้ จริงในชีวิตประจาวันใน
ท้องถิ่นของนักเรีย นมาสร้า งสถานการณ์ ได้อ ย่างเหมาะสมกับ บริบ ท
สิ่งแวดล้อม สร้างความคุ้นเคยให้นักเรียน กระตุ้นความสนใจ ทาให้
นักเรียนกระตือรือร้นที่จะเรียน มองเห็นปญั หาและบอกปญั หาที่พบจาก
สถานการณ์ในชีวติ ประจาวันได้ตรงประเด็น เมื่อนาปญั หามาขบคิด ฝึก
แยกแยะปญั หา พิจารณาปญั หาย่อยๆ ในเหตุการณ์ ช่วยให้มองเห็นสิ่ง
ที่ตนเองไม่เข้าใจ ด้วยการฝึกตัง้ คาถามสาคัญที่ตนเองสนใจจะศึกษา จะ
นาไปสู่การค้นหาความจริงได้ ผ่านการฝึกคิดวางแผน แบ่งหน้าที และ
ภาระงาน ที่จะศึกษาค้นคว้า ฝึ กการลงมือกระทาด้วยตนเอง ภายใน
กลุ่มโดยครูเป็ นผูแ้ นะนาแนวทางให้นกั เรียนเกิดการสืบค้น แลกเปลี่ยน
เรีย นรู้ร ะหว่ า งกัน น าไปสู่ ก ารสร้า งองค์ความรู้ จนได้ข ้อ สรุ ป วิธีก าร
ั หา เพื่อ จัด การกับ ป ญ
ั หาเหล่ า นัน้ อย่า งมีข นั ้ ตอน และการ
แก้ป ญ
นาเสนอความรู้ผ่านชิน้ งานที่ประดิษฐ์ขนึ้ เองสร้างความภาคภูมิใจและ
สนับสนุ นให้นักเรียนมีโอกาสฝึ กทักษะการสื่อสาร การแสดงออก และ
เชื่อมันในตนเอง
่
โดยเฉพาะกับนักเรียนที่มีความเขินอายและพูดน้อย
ความเชื่อมันนี
่ ้จึงเป็ น รากฐานของการพัฒ นาตัว เองให้เ ต็มศัก ยภาพ

จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หลังเรียนระหว่างการเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานกับการเรียนแบบปกติ เรื่อง สิ่งแวดล้อม
พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ห ลัง เรียนของกลุ่ม นักเรียนที่ได้ ร ับ การ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานสูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่เรียนแบบปกติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
5) สรุปและอภิปรายผล
ั
5.1) ทักษะการแก้ปญหา
ั หาหลัง เรีย นของนัก เรีย นที่
ผลการวิจ ัย พบว่ า ทัก ษะการแก้ป ญ
ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบ
ปกติ ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ต ัง้ ไว้ แ ละไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจยั ของพลกฤต โกฏิกุล [19] และณัฐกมล ช่อสลิด [20] ที่พบว่า
ทักษะการแก้ปญั หาของนักเรียนที่เรีย นโดยใช้ปญั หาเป็ นฐานสู ง กว่ า
นัก เรีย นที่เ รีย นแบบปกติ อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 แต่
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Choi และคณะ [21] พบว่านักเรียนที่ได้รบั
ั หาเป็ นฐานมีทกั ษะการแก้ปญั หาสู ง กว่ า
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ป ญ
นัก เรีย นที่เ รี ย นแบบปกติ อย่า งไม่ มีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ี ร ะดับ .01
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ ในทางสถิติไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า นัก เรีย นที่ เ รี ย น
แบบปกติมที กั ษะการแก้ปญั หาด้อยกว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดการ
ั หาฐานได้ อาจเนื่ อ งมาจาก การเรีย นแบบปกติมี
เรีย นรู้โ ดยใช้ป ญ
ขัน้ ตอนของกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย 3 ขัน้ คือ ขัน้ นา ครูทาหน้าที่ตงั ้
คาถามเพื่อ กระตุ้นความสนใจ และนักเรียนแสดงความสนใจ ขัน้ สอน
ครูกาหนดกิจกรรมการเรีย นการสอนที่ทาให้ นักเรียนเกิดการเรี ย นรู้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการค้นหา และขัน้ สรุป ครูและนักเรีย น
ร่วมกันอภิปรายและสรุปความคิดรวบยอดของเนื้อหา มีส่วนส่งเสริม
ั ญาที่พ ัฒ นาทัก ษะการแก้ ป ญ
ั หา แม้ ว่ า
พฤติ ก รรมเกี่ย วกับ สติ ป ญ
นักเรียนไม่มโี อกาสสัมผัสกับชีวติ ที่เป็ นธรรมชาติ และไม่กล้าแสดงออก
สอดคล้อ งผลการวิจ ัย ของ Choi และคณะ[21]จากเกาหลี กล่ า วว่ า
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกตินนั ้ ในแต่ละขัน้ ตอน
ของกิจกรรมครูได้มีการนาเข้าสู่บทเรียนมีการฝึ กปฏิบตั ิ และมีการสรุป
เนื้อหาที่ได้เรียนรู้ ซึ่งครูผสู้ อนเป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการจัดการเรียน
การสอน วิธีการสอนส่งเสริมให้นักเรียนมีพฒ
ั นาการที่ส่งเสริมทัก ษะ
ั
การแก้ปญหาได้ ในงานวิจยั นี้ยงั พบว่ามีนักเรียนบางส่วน ไม่ชอบการ
ทางานกลุ่ม เพราะไม่มนใจความสามารถของเพื
ั่
่อนในกลุ่ม ที่อาจทาให้
ชิน้ งานเสร็จไม่สมบูรณ์ นักเรียนบางส่วนไม่ชอบการอภิปรายถกเถียง
โต้แย้ง และแสดงความคิดเห็น แต่ชอบฟงั บรรยายมากกว่า จึงอาจไม่
เหมาะกับ นัก เรีย นที่ไ ม่ ช อบการอภิป รายถกเถีย ง แต่ ช อบฟ งั และ
บางส่วนไม่มนใจในความรู
ั่
้ท่ตี นค้นคว้ามา เพราะไม่สามารถกาหนด
วัตถุประสงค์ตามเนื้อหาเรียน สอดคล้องกับข้อกาจัดของการจัด การ
ั หาเป็ น ฐานของนภา หลิม รัต น์ [18] กล่ า วว่ า อาจมี
เรีย นรู้โ ดยใช้ป ญ
ผลกระทบในทางลบเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนได้ เพราะมีเนื้อหา
บางส่วนอาจถูกตัดทอนลง นอกจากนัน้ พบว่านักเรียนบางส่วน ไม่ชอบ
เขียนหนังสือ ไม่เต็มที่กบั การทาข้อสอบอัต นัย ข้อมูลที่ได้จึงอาจไม่
เพี ย งพอในการบอกศัก ยภาพของนั ก เรี ย นได้ ท ัง้ หมด จึ ง เห็ น ว่ า
แบบทดสอบโดยใช้ ก ระดาษทดสอบนั ้น อาจมี ร ะดับ ของกา รวั ด
ความสามารถได้จริงค่อนข้างมีขอ้ จากัด เพราะในกิจกรรมจริงพบว่ า
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ตามแนวคิดของ Torrance [25] เชื่อว่า การกล้าคิด กล้าแสดงออก จะ
ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนได้พฒ
ั นาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่าง
เต็มที่และผูท้ ่มี ีความคิดสร้างสรรค์มกั จะมีสติปญั ญาสูง อาจบ่งบอกได้
ว่านักเรียนมีพฒ
ั นาการเพิม่ ขึน้ จนนักเรียนสามารถนากระบวนการคิด
ั หาที่ น าเสนออย่ า งมี ห ลั ก การไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง ใน
และการแก้ ไ ขป ญ
ชีวิต ประจ าวัน ได้ สอดคล้อ งกับทฤษฎีการเรีย นรู้การแก้ปญั หาของ
Gagne และLeslie [26] กล่าวว่า การนากฎเกณฑ์ต่างๆมาใช้การเรียนรู้
สามารถนาไปแก้ปญั หากับสถานการณ์ท่คี ล้ายคลึงกันได้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจ ัย ของ เกษฎาพร ดาหา[27] ศิข ริน ทร์ธ าร โคตรสิง ห์[28]
และณัฐกมล ช่อสลิด[20] พบว่าการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
เน้นให้นักเรีย นมีปฏิส ัมพันธ์กบั สิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิ บ ัติ ท าให้ นั ก เรี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด ที่ ห ลากหลาย เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จนค้นพบความรู้ นาไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ต่างๆเป็ นของตนเอง การนาเสนอผลงานส่งเสริมความเชื่อมัน่
กล้าแสดงออก ทาให้นกั เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างและสามารถนา
ความรูม้ าใช้ในการกระทาและแก้ปญั หาต่างๆได้

ในขัน้ ที่ 6 น าเสนอและประเมิน ผลงาน เน้ น ให้บู ร ณาการความรู้มา
สร้างสรรค์เป็ นชิ้นงาน เป็ นการประยุกต์ความรู้เพื่ออธิบายสาเหตุและ
ทานายปญั หาที่เกิดขึน้ ฝึ กให้นักเรียนนาความรู้ไปต่อยอดในอนาคต
ดังนัน้ ทักษะการคิดวิเคราะห์จงึ มีความสาคัญอย่างยิง่ ในการแก้ปญั หาที่
ดี สอดคล้องกับผลการวิจยั ของวราพร จ่างสกุล[29] และศริญญา พระ
ั หา
ยาลอ และสังเวียน ปิ นะกาลัง[32] พบว่าการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ป ญ
เป็ นฐาน สนับสนุ นและเปิ ดโอกาสให้นักเรียนเน้นการฝึ กด้านความคิด
จนเกิดเป็ นนิสยั หรือเป็ นบุคลิกส่วนบุคคลได้ฝึกตรวจสอบความคิด ของ
ตนเองอย่างมีเหตุผลและรอบคอบจนนักเรียนสามารถสร้างองค์ค วามรู้
ด้ว ยตนเองอยู่เ สมอในการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ ครู จ ะไม่ เ ป็ น ผู้ใ ห้
คาตอบ จะใช้วธิ ถี ามแบบปลายเปิ ด เพื่อกระตุน้ ความคิด ฝึกให้นกั เรียน
ั หาให้ช ัด เจน หาค าตอบที่ห ลากหลายคิด พิจ ารณา
คิด ก าหนดป ญ
ไตร่ตรอง วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและสมเหตุสมผล คิดตัดสินใจ
ว่าจะใช้คาตอบหรือวิธกี ารใดในการแก้ปญั หา
ดังนัน้ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานเรื่องสิง่ แวดล้อม ช่วย
ส่งเสริมนักเรียนให้มีทกั ษะการแก้ปญั หาและทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ี
สู ง ขึ้น และทัก ษะการคิด วิเ คราะห์ เ ป็ น พื้น ฐานส าคัญ ของทัก ษะการ
แก้ปญั หา

5.2) ทักษะการคิดวิเคราะห์

ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียนที่
ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตงั ้ ไว้ และสอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของวราพร จ่างสกุล [29] พบว่า
นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานมีทกั ษะการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .05 แต่ ข ดั แย้ง กับ ผลการวิจยั ของ Choi และคณะ [21] พบว่ า
นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานมีทกั ษะการคิด
วิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปญั หาเป็ นฐานเรื่องสิง่ แวดล้อมมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่านัก เรียน
ที่เรียนแบบปกติ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรีย นรู้ ขัน้ ที่ 1 กาหนด
ปญั หาและขัน้ ที่ 2 ทาความเข้าใจกับปญั หา กิจกรรมเน้นให้นกั เรีย นตัง้
คาถามมากกว่าการให้คาตอบ โดยเฉพาะคาถามประเภทปลายเปิ ด
คาถามจะช่วยกระตุ้นการคิด แล้วเชื่อมโยงความคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพราะกระบวนการถามจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์และคิด
วิเคราะห์ ตามแนวคิดของDewey [30] กล่าวว่า การถามและการตอบ
สามารถช่วยกระตุ้นการคิดได้ คาถามที่สาคัญจะช่วยกระตุน้ จะกระตุ้น
ให้เกิดการคิดโดยใช้ปญั ญาได้ นักเรียนค้นคว้าอิสระและลงมือปฏิบตั ิ
ด้ว ยตนเอง ท าให้เ ข้า ถึง ข้อ มูล และเข้า ใจปญั หาได้อ ย่างลุ่ ม ลึก ตาม
แนวคิดของทฤษฎีการเรีย นรู้ ของ Papert [31] กล่าวว่า กระบวนการ
การเรีย นรู้จ ะมีป ระสิท ธิภาพมากที่สุ ด จะเกิด ขึ้น ได้ดีก็ต่ อ เมื่อได้รบั
ประสบการณ์ตรงหรือลงมือทาด้วยตนเอง ในขัน้ ที่ 4 สังเคราะห์ความรู้
และลงข้อสรุปและขัน้ ที่ 5 ประเมินค่าของคาตอบ นักเรียนนาความรูท้ ่ี
ได้มาอภิปรายและแลกเปลี่ยนกันและกัน ได้ฝึกการให้เหตุผล ช่วยสร้าง
มุมมองที่หลากหลาย ฝึ กการยอมรับความคิดเห็นผูอ้ ่ นื จนเกิดความ
ขัด แย้ง และถกเถีย งกัน น าไปสู่ ก ารวิเ คราะห์แ ยกแยะข้อเท็ จจริง ใน
สถานการณ์ ท่คี ลุมเครือได้ชดั เจนขึน้ จะทาให้นักเรียนเป็ นคนมีเหตุผล
ไม่หลงเชื่อได้ง่าย อยูบ่ นพืน้ ฐานข้อเท็จจริง เกิดการเรียนรูแ้ ละสร้างองค์
ความรูใ้ หม่จากสิง่ ที่ตนเองเข้าใจ ทาให้นกั เรียนจดจาข้อมูลได้นาน และ

6) ข้อเสนอแนะ
6.1) ข้อจากัดในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน
 ควรจัด ระยะเวลาเรีย นกับเนื้ อหาให้เ หมาะสมต่ อกิจกรรมการ
สืบค้นและความพร้อมของชิน้ งาน
ั หาเป็ น ฐานไม่ สามารถใช้ ก ับ ทุ ก
 การจัด การเรีย นรู้โ ดยใช้ป ญ
เนื้อหาวิชาและนักเรียนทุกระดับ เพราะการเลือกสถานการณ์ ต้อง
ส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นเนื้ อ หา ทั ก ษะ สอดคล้ อ งกับ หลัก สู ต ร
การศึกษา
 ต้องคานึงถึงชิน้ งานของนักเรียนสาหรับการจัดการกับปญั หา อาจ
ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนการเรียนค่อยข้างสูง
 กิจกรรมที่จดั ขึน้ ไม่ควรมอบภาระงานให้นักเรียนมากจนเกินไป
จะทาให้ผเู้ รียนรู้สึกกดดัน เครียด ส่งผลต่อการปฏิบตั ิกิจกรรม
ของผูเ้ รียนได้
 ควรจัดแหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน ที่ผเู้ รียนต้อง
พบเจอและเผชิญกับสถานการณ์ ท่เี ป็ นปญั หาจริงและเกิดขึน้ ใน
ท้องถิน่
6.2) ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
 ควรศึก ษาจัด การเรียนรู้ โดยใช้ปญั หาเป็ น ฐานกับ ตัวแปรอื่นๆ
เช่น ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน และความตระหนัก
 ควรวิจยั เปรียบเทียบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานเรื่อง
สิง่ แวดล้อมที่มตี ่อทักษะการแก้ปญั หาและทักษะการคิดวิเคราะห์
กับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ
ั
เหมาะสมกับนักเรียน เนื่องจากการ
 ควรวัดทักษะการแก้ปญหาให้
ั
วัดทักษะการแก้ปญหาหากสามารถใช้การปฏิบตั จิ ริงได้กค็ วรใช้
การปฏิบตั จิ ริง
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 ควรศึกษาทักษะการแก้ปญั หาและทักษะการคิดวิเคราะห์ โดย
ศึ ก ษาจ าแนกออกเป็ น ด้ า นต่ า งๆ อย่ า งละเอี ย ด เพื่ อ ชี้ ช ัด
พัฒนาการของนักเรียนในแต่ละด้าน
 ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ สอบถาม
ความคิดเห็นนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ น
ฐาน
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